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„Lumea rusă” 
împotriva 
culturii ruse

Acum un secol, în toamna anului 
1922, din Petrogradul sovietic, spre 
portul german Stettin, plecau două 
nave nemţeşti, Oberbürgermeister 
Haken şi Preussen. Evenimentul, 
aparent lipsit de importanţă, va 
primi numele „Nava (sau: navele) 
filosofilor” (în total, navele vor face 
cinci rute). Noua putere a bolşe-
vicilor, anunţând o „nouă ordine 
mondială”, îşi avorta vechii gândi-
tori, neconformi regimului şi care 
îi subminau existenţa prin însăşi 
prezenţa lor. Listele „intelighenţi-
ei antisovietice” erau aprobate de 
Lenin la începutul lui august 1922.

Mircea V. CIOBANU
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Agenţia Naţională pentru Reglementare 
în Energetică a aprobat joi, 4 august, noul 
tarif la gazele naturale. Preţul a crescut de 
la 18,62 la 22,99 de lei pentru un metru cub, 
chiar dacă „Moldovagaz” a cerut un preţ de 
29,48 de lei. 

Astfel, tariful pentru un metru cub de gaz 
a crescut cu puţin peste patru lei.

Noul preţ va intra în vigoare la data pu-
blicării în Monitorul Oficial.

Potrivit ANRE, preţurile au fost stabilite 
aplicându-se preţul mediu ponderat anual 
de achiziţie al gazelor naturale în mărime 
de 899,08 dolari SUA /1000 m3, conform 
solicitării S.A. „Moldovagaz”.

La determinarea preţului la gazele naturale 
furnizate de titularul de licenţă s-a ţinut cont 
de următorii parametri:

majorarea preţului mediu anual de procu-
rare a gazelor naturale de la 696,0 $/1000 m3 
la 899,08 $/1000 m3 (cu +29,2 %);

evoluţia cursului de schimb mediu anual al 
monedei naţionale faţă de dolarul SUA pro-
gnozat pentru anul 2022, estimat la nivel de 
18,58 lei/USD faţă de cursul de schimb mediu 
anual de 18,33 lei/USD inclus în preţul în 
vigoare (cu + 1,3 %).

Astfel, ANRE a aprobat următoarele preţuri 
reglementate la gazele naturale (fără TVA):

de intrare în reţelele de transport al gazelor 
naturale – 18 819 lei/1000 m3;

de ieşire din reţelele de transport al gazelor 
naturale – 19 066 lei/1000 m3;

 de ieşire din reţelele de distribuţie a ga-
zelor naturale de înaltă presiune – 19 317 
lei/1000 m3;

 de ieşire din reţelele de distribuţie a ga-
zelor naturale de medie presiune – 19 654 
lei/1000 m3.

Pe 14 iulie, ANRE a publicat hotărârea pri-
vind preţurile reglementate pentru furnizarea 
gazelor naturale, stabilind un tarif de 22 de 
lei şi 26 de bani cu tot cu TVA pentru un 
metru cub de gaze naturale, chiar dacă S.A  
„Moldovagaz” a cerut un tarif de 29 de lei şi 
48 de bani.

D.B.

ANRE a aprobat 
noul tarif la gaz. 
Consumatorii 
casnici vor plăti 
aproximativ 
23 de lei pentru 
un metru cub

R a c u r s i

„Războiul și rochiile de mireasă din Voloca”, un articol pe site-ul Oameni și kilometri, text și foto de Vadim Vasiliu

Joi, 4 august, secretarul 
general al Guvernului, 
Dumitru Udrea, a 
susținut o conferință 

de presă în care a făcut public 
Planul de acțiuni privind 
asigurarea populației cu lemn 
de foc pentru perioada rece a 
anului 2022-2023.

Astfel, planul urmăreşte consumul 
echitabil şi responsabil al resurselor de 
lemn de foc pe durata sezonului rece, în 
funcţie de necesităţile cetăţenilor, în mod 
special ale categoriilor social vulnerabile, 
familiilor sărace şi vârstnicilor. 

Asigurarea de către Guvern cu 
lemn de foc pentru consumatorii 
casnici la un preț similar cu cel de 
anul trecut

„În acest an, preţul de vânzare a lemnului 
de specii tari va varia între 550 şi 875 de lei 
per metru ster, iar pentru lemnul moale pre-
ţurile vor varia între 350 şi 475 de lei. Pentru 
ca preţul lemnului să nu crească, Guvernul 
a subvenţionat Agenţia „Moldsilva” cu peste 
64 de milioane de lei”, a spus Udrea.  

Agenții economici nu vor putea 
cumpăra de la „Moldsilva”
 lemne de foc pentru 
comercializare

„Întreprinderile silvice vor vinde lemn 

doar gospodăriilor casnice şi instituţiilor 
publice, în special celor din învăţământ. 
Agenţii economici nu vor putea cumpăra 
de la „Moldsilva” lemne de foc pentru 
comercializare”, a anunţat Udrea.  

Preț plafonat 

În cadrul conferinţei, Dumitru Udrea 
a mai specificat că: „În prima tranşă de 
vânzare planificată pentru octombrie – 
noiembrie 2022, fiecare gospodărie cas-
nică care face parte dintr-un grup social 

vulnerabil sau reprezintă o familie care 
se încălzeşte doar cu lemne, va putea 
cumpăra la un preţ plafonat, până la 3 
metri steri. În cea de-a doua tranşă de-
cembrie 2022 – ianuarie 2023, Agenţia 
„Moldsilva” va acorda suplimentar masă 
lemnoasă în funcţie de condiţiile climatice 
şi stocurile disponibile”.

Potrivit planului pregătit de Guvern, 
livrările de lemn de la întreprinderile sil-
vice către casele oamenilor trebuie să aibă 
loc doar în timpul zilei, iar transportatorii 
trebuie să dispună de facturi fiscale în 

numele proprietarilor de 
gospodării casnice care au 
cumpărat lemnul, cu in-
dicarea volumului trans-
portat.

În acelaşi timp, vor 
creşte şi sancţiunile pen-
tru tăierile ilegale.

Dumitru Udrea a anun-
ţat că, în scurt timp, Guver-
nul va lansa o linie verde 
dedicată informării popu-
laţiei despre disponibili-
tatea stocurilor de lemne. 
Totodată, la aceeaşi linie 
verde cetăţenii vor putea 
sesiza autorităţile despre 
tăieri ilicite sau nereguli 
în procesul de distribuţie 
a lemnului.

Începând cu sfârşitul 
lunii septembrie, Agenţia 
„Moldsilva” va afişa săp-
tămânal informaţii des-
pre stocurile disponibile 
de lemne pentru vânzare.

Diana BOTNARU
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Veronica Drăgălin la început 
de mandat: „Acțiune, egalitate 
în fața legii, transparență”

Totodată, ea a mărturisit că a 
fost plăcut surprinsă de condiţiile 
de muncă de la Chişinău, pe care 
le-a calificat „mai bune” decât cele 
din SUA. 

În ceea ce priveşte activitatea 
sa în funcţia de şef al Procuratu-
rii Anticorupţie, la prima etapă, 
Veronica Drăgălin vrea să asigure 
o transparenţă maximă a instituţi-
ei pe care o reprezintă. Noua şefă 
de la Anticorupţie susţine că nu 
s-a confruntat, deocamdată, cu 
rezistenţa din interiorul sistemu-
lui, dar, dacă va sesiza acest feno-
men, se arată convinsă că există 
şi soluţii. Fiind întrebată despre 
stabilirea priorităţilor pentru do-
sarele de rezonanţă, Drăgălin s-a 
referit la furtul miliardului. 

„Eu cred că fiecare persoană 
din Moldova, dar chiar şi oamenii 
din alte ţări, au auzit de furtul mi-
liardului. E un caz pentru care, din 
păcate, Republica Moldova e cu-
noscută în lume. Și e clar că pen-
tru mine acolo sunt cele mai multe 
întrebări: Ce se întâmplă? De ce 
nu s-a întâmplat până acum? Ce 
fel de documente avem? Avem 
solicitări de probe din alte ţări? 
Eu vreau aceleaşi răspunsuri şi 
informaţie ca şi restul ţării. Pen-
tru mine este un caz foarte, foarte 
important”, a declarat Drăgălin.

Noua şefă a PA îşi pune mari 
speranţe în societate, inclusiv în 
mass-media, dar şi în clasa poli-
tică, de la care aşteaptă susţinere 
şi deschidere. „Dacă noi identifi-
căm, de exemplu, nişte legi penale 
sau în codul de procedură care ar 
trebui schimbate pentru că sunt 
obstacole acolo şi nu ne putem 
face lucrul, sper să avem suportul 
acesta de la Parlament. Și cu bu-
getul aştept susţinere”, a declarat 
Veronica Drăgălin. În opinia ei, 
având în vedere aşteptările so-
cietăţii de la instituţia pe care o 
reprezintă, numărul procurorilor 
angajaţi este „foarte mic”.

„Războiul din Ucraina este cel mai periculos moment pentru Europa începând de la al Doilea Război Mondial şi Rusiei 
nu trebuie să i se permită să câştige acest război. Este în interesul nostru ca acest tip de politică agresivă să nu aibă 
succes. Alianţa Nord-Atlantică trebuie să împiedice răspândirea războiului. Dacă preşedintele (Vladimir) Putin chiar 
se gândeşte să facă unei ţări NATO ceva similar cu ce le-a făcut Georgiei, Republicii Moldova sau Ucrainei, atunci 
întreaga NATO va fi implicată imediat.”

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg
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Analist: „Misiune extrem 
de complicată” 

Misiunea doamnei Drăgălin 
este una „extrem de complicată”. 
Cel puţin aşa consideră comen-
tatorul politic Igor Boţan, direc-
tor executiv al Asociaţiei pentru 
Democraţie Participativă ADEPT. 
„Am văzut care sunt aşteptările din 
partea guvernării. Această sarci-
nă trebuie percepută prin prisma 
condiţionalităţilor pe care Uniunea 
Europeană, Comisia Europeană 
le-a formulat pentru Republica 
Moldova atunci când a primit 
statutul de ţară candidat pentru 
integrarea în Uniunea Europeană 
şi, până la începerea negocierilor, 
Republica Moldova are sarcini 
foarte importante, iar una dintre 
cele mai importante este lupta 
împotriva corupţiei”, a declarat 
analistul Igor Boţan pentru postul 
de Radio Europa Liberă. 

Preşedintele Centrului de 
Resurse Juridice din Moldova, 
Vladislav Gribincea, s-a declarat 

optimist şi convins că toate pro-
blemele de sistem pot fi depăşite 
dacă există dorinţă şi colaborare.  

Vladislav Gribincea: 
„Omul sfințeşte locul”

„În ultimă instanţă, omul sfin-
ţeşte locul şi cred că obiectivele 
de combatere a corupţiei depind 
foarte mult de eforturile pe care 
le vor depune procurorii şi alte 
persoane care ajută procurorii în 
investigarea marii corupţii. Este 
cert un lucru, dacă se doreşte 
combaterea de calitate a acestui 
fenomen, schimbările nu pot veni 
peste noapte, pentru că altfel se 
vor face dosare de mântuială care 
în instanţa de judecată nu vor ţine. 
Nu va fi deloc simplu, având în 
vedere că ea nu cunoaşte până la 
sfârşit contingentul de profesio-
nişti cu care va lucra şi legislaţia 
Republicii Moldova, dar aceste 
lucruri pot fi depăşite”, a comu-
nicat Vladislav Gribincea. 

Procurorul-şef Anticorupţie, 

La două zile de la numirea sa la şefia 
Procuraturii Anticorupție, Veronica 
Drăgălin îşi trasează obiectivele şi 
prioritățile. Într-un interviu pentru 

moldova.org, Drăgălin a declarat că venirea ei în 
Moldova este mai degrabă o oportunitate decât un 
risc, considerând că aceasta este un prilej pentru 
ea să muncească în cadrul unei instituții foarte 
importante pentru Republica Moldova, care 
trăieşte un moment istoric în contextul integrării 
sale în Uniunea Europeană.  

Peste 500 de asistenți personali, angajați din banii 
confiscați de Guvernul Marii Britanii de la Luca Filat

Banii confiscaţi în anul 2021 de către 
Guvernul Marii Britanii de la Luca Filat, 
fiul fostului prim-ministru al Republicii 
Moldova, folosiţi pentru remunerarea 
asistenţilor personali care îngrijesc per-
soane cu dizabilităţi severe, au acoperit 
o parte din necesităţile foarte mari de 
angajare a îngrijitorilor, scrie într-un 
comunicat de presă difuzat de Guvern.

Suma confiscată a ajuns pentru remu-
nerarea timp de patru luni a asistenţilor 
personali, însă majoritatea îngrijitori-
lor continuă să lucreze pe tot parcur-

sul anului 2022, fie datorită finanţării 
suplimentare de la bugetul de stat, fie 
datorită alocărilor din bugetele raionale.

În septembrie 2021, ministrul Muncii 
şi Protecţiei Sociale, Marcel Spatari, a 
semnat cu ambasadorul Regatului Unit 
al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în 
Republica Moldova un Memorandum de 
înţelegere privind returnarea a 458.068 
de lire sterline confiscate de la cetăţeanul 
moldovean Luca Filat. Cu aceşti bani au 
fost angajaţi 543 de asistenţi personali 
pentru o perioadă de patru luni.  

  În prezent, în raionul Ungheni ac-
tivează 272 de asistenţi personali, însă 
Direcţia Asistenţă Socială are înregistra-
te 182 de cereri în aşteptare, din cauza 
că nu există acoperire financiară. 

Și la Anenii Noi solicitările pentru 
acest serviciu depăşesc capacitatea de 
finanţare. Din resursele confiscate, aici 
au fost angajaţi opt asistenţi personali. 
Unul dintre ei este Valentina Coda, în-
grijeşte de doi fraţi, ambii trecuţi de 30 
de ani, cu retard mintal sever, rămaşi 
fără îngrijire după decesul mamei lor. 

Modul în care au fost cheltuiţi banii 
confiscaţi a fost monitorizat de Asociaţia 
Keystone Moldova, care a constatat că, 
în republică, numărul solicitanţilor de 
asistenţi personali rămâne încă mare 
şi doar în municipiul Chişinău acope-
rirea cu asistenţi personali este sută la 
sută. Din cei 543 de asistenţi personali 
angajaţi din sursele confiscate, 322 con-
tinuă să activeze şi în prezent, astfel fi-
ind asigurată durabilitatea funcţionării 
serviciului.

Ce așteptări are noua șefă a Procuraturii Anticorupție de la societate și clasa politică? 
Analiști: „O misiune extrem de complicată” 

Marina SURUCEANU

Veronica Drăgălin, a fost prezen-
tată colaboratorilor Procuraturii 
Anticorupţie la 1 august curent. Ea 
a fost numită în funcţie pentru un 
mandat de cinci ani. La ceremonie 
a fost prezent procurorul general 
interimar, Dumitru Robu, şefa 
statului, Maia Sandu, şi minis-
trul Justiţiei, Sergiu Litvinenco. 

Trei factori de bază

Vorbind în faţa subalternilor 
săi, Viorica Drăgălin a specificat 
trei factori care vor sta la baza 
activităţii instituţiei. „În primul 
rând, acţiunea – noi suntem cei ce 
putem trage la răspundere hoţii, 
cu siguranţă vor fi obstacole, dar, 
împreună, vom reuşi să le depă-
şim. În al doilea rând, egalitatea 
– trebuie să aplicăm legea în mod 
egal indiferent de afiliere politică, 
statut sau relaţii sus-puse. Și, în al 
treilea rând, transparenţa – tre-
buie să comunicăm cu publicul 
ca oamenii să aibă încredere în 
noi”, a spus Drăgălin. 

Amintim că Veronica Drăgă-
lin a fost desemnată câştigătoare 
a  concursului pentru funcţia de 
procuror-şef al Procuraturii An-
ticorupţie prin Hotărârea Consi-
liului Superior al Procurorilor din 
7 iunie curent. Jurist de profesie, 
Veronica Drăgălin a venit la Chi-
şinău din SUA, unde familia sa 
este stabilită de mai mulţi ani. 
Studiile de specialitate le-a făcut 
la Universitatea din Virginia, iar 
până nu demult a ocupat funcţia 
de procuror adjunct în secţia de 
corupţie publică şi drepturi civile 
din biroul procurorului american 
al districtului central al Califor-
niei.
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În procedura de adopție a unui 
copil așteptarea este cea mai grea

Alina şi Vitalie din Călăraşi (nu-
mele au fost schimbate din motive 
întemeiate) sunt de cinci ani părinţi 
adoptivi pentru doi copii – de 14 
şi opt ani. Aceştia ne-au spus că 
procedura de adopţie a durat un an 
şi jumătate, timp care li s-a părut 
o veşnicie.

„De nouă ani ne-am hotărât 
să devenim părinţi adoptivi. Am 
depus cerere şi actele necesare la 
Asistenţa Socială, după aceasta am 
fost câteva luni asistenţi parentali 
profesionişti, pentru copii. Până la 
depunerea dosarului am procurat 
casă, un lucru foarte important. 
Totul a durat un an şi jumătate, 
cel mai mult a durat procedura de 
includere a copiilor în lista celor 
adoptabili. A fost nevoie ca rudele 
de până la gradul 3 să se dezică de 
ei. Trebuie mai întâi să fie refuzaţi 
de toţi ca să primească statutul de 
copii adoptabili.

Din prima clipă când i-am vă-
zut, am ştiut că sunt ai mei. Eu de 
noua ani am dorit să adoptăm şi 
eram gata, nu am fost ca la piaţă să 
văd mai mulţi copii, ni s-au propus 
aceşti doi fraţi şi din prima clipă 
i-am simţit că sunt ai mei. S-a for-
mat acea „chimie” la care visează 
orice părinte, de cinci ani de când 
suntem împreună, băiatul are 14 
ani şi fetiţa aproape opt ani”, ne 
spune emoţionată Alina.

Unii aşteaptă şi patru ani 
pentru a adopta un copil

Ministerul Muncii şi Protecţi-
ei Sociale menţionează că durata 
procedurii de adopţie este indi-
viduală în fiecare caz, în funcţie 
de perioada de pregătire a actelor 

anexate la cererea de adopţie, de 
posibilitatea de realizare a potrivi-
rii prealabile dintre un adoptator 
şi un copil adoptabil. Perioada de 
potrivire propriu-zisă dintre adop-
tator şi copil durează aproximativ 
trei luni, iar încuviinţarea adopţiei 
în instanţa de judecată durează în 
medie, opt luni.

Preşedinta Asociaţiei Obşteşti 
Adăpost şi Alinare, Rodica Guţu, 
care pe parcursul a 20 de ani a 
ajutat şi ghidat peste 80 de fami-
lii care au adoptat copii, susţine că 
procedura de adopţie poate dura 
de la un an până la patru.

„Sunt familii care aşteaptă şi 
patru ani pentru a adopta un co-
pil. Procedura durează foarte mult, 
mulţi părinţi renunţă deoarece 
ajung la vârsta de 50 de ani, când 
deja nu mai au statut de părinte ad-
optiv. În experienţa mea am ajutat 
şi ghidat peste 80 de familii care 
au adoptat copii, familii cu care 
ţinem legătura, copii care au stu-
dii superioare, care lucrează peste 
hotare, copii de care ne mândrim”, 
punctează Rodica Guţu.

Rodica Guţu susţine că procedu-
ra de adopţie durează foarte mult 
deoarece autorităţilor le convine 
serviciul parental profesionist. 

„Un lucru ar fi că autorităţilor 
le convine serviciul de asistenţă 
parentală profesionistă şi statului 
îi este convenabil să primească im-
pozit de la salariat”, susţine Guţu.

Cine este asistentul 
parental profesionist?

Asistentul parental profesionist 
(APP) este persoana care oferă 
îngrijire temporară în familia sa 
unui copil aflat în situaţie de risc. 
Aceasta oferă totodată şi sprijinul 
în reintegrarea copilului în fami-
lia lui biologică sau extinsă, iar în 
situaţiile în care copilul obţine sta-
tutul de adopţie contribuie la buna 
pregătire pentru această schimba-
re în viaţa copilului. Încurajează 
copilul să-şi păstreze relaţiile cu 
părinţii săi, unde e cazul. Este un 
serviciu de tip familial alternativ 
orfelinatelor.

Conform legislației Republicii Moldova, 
adopția este permisă persoanelor care au 
capacitate deplină de exercițiu, au atins 
vârsta de 25 de ani şi sunt cu cel puțin 

18 ani mai în vârstă decât copilul pe care doresc 
să-1 adopte şi să nu depăşească vârsta de 48 de 
ani. Conform estimărilor Ministerului Muncii şi 
Protecției Sociale procedura de adopție durează 
circa un an de zile, însă unii părinți susțin că au 
aşteptat chiar şi patru ani. Actualele prevederi 
legale referitoare la adopție trebuie schimbate 
deoarece acestea nu fac altceva decât să descurajeze 
persoanele care ar dori să devină adoptatori, 
susține juristul Nicolae Frumosu. La rândul său, 
ministrul Muncii şi Protecției Sociale, Marcel 
Spatari, a declarat că, momentan, nu există nicio 
revizuire a procedurii de adopție, dar instituția pe 
care o reprezintă este deschisă pentru dialog.

Totodată, asistentul parental 
profesionist este angajat în câmpul 
muncii, primeşte un salariu lunar 
(de la 2800 la 4700 de lei), poli-
ţă de asigurare medicală, carnet 
de muncă şi contract individual 
de muncă. În Asistenţa Parentală 
Profesionistă pot fi luaţi în plasa-
ment un copil, doi sau maximum 
trei copii dacă sunt fraţi şi surori. 
Nu puteţi lua în plasament copii 
care vă sunt rude.

Conform ultimelor date oficiale, 
de la finele anului 2020, în Repu-
blica Moldova activau peste 400 
de asistenţi parentali profesionişti, 
dintre care 332 de APP-işti au fost 
aprobaţi cu intervenţia noastră di-
rectă.

Rodica Guţu susţine că servi-
ciile parentale profesioniste nu 
sunt binevenite pentru copiii ră-
maşi orfani.

„Serviciile parentale profesio-
niste sunt doar pentru un termen 
şi un copil poate să stea în câteva 
familii până la vârsta majoratului, 
ceea ce nu e bine pentru starea lui 
emoţională, psihologică, autori-
tăţile ar trebui să se gândească la 
acest fapt. Altceva este când un 
copil creşte şi se dezvoltă într-o 
singură familie. Ar fi bine ca viitorii 
părinţi să fie pe post de asistenţi 
parentali profesionişti, ulterior de-

venind adoptatori. Din acest motiv, 
ne gândim împreună cu mai mul-
ţi părinţi să depunem o petiţie în 
acest sens şi să cerem autorităţilor 
simplificarea procedurii de adop-
ţie”, punctează Guţu.

Reguli şi taxe pentru 
adopție în R. Moldova

Familiile din R. Moldova, dar şi 
cele din străinătate care îşi doresc 
să adopte un copil, trebuie să se 
conformeze mai multor reguli. În 
Republica Moldova, procedura de 
adopţie naţională nu prevede taxe, 
susţin reprezentanţii ministerului. 
Cetăţenii Republicii Moldova cu 
domiciliul în străinătate pot depu-
ne cererea de adopţie conform pro-
cedurii de adopţie internaţionale 
sau conform procedurii de adopţie 
naţionale, anexând la cererea de 
adopţie prezentată autorităţii te-
ritoriale actele eliberate de către 
autorităţile/instituţiile competente 
din statul primitor, în cazul în care 
legislaţia statului primitor prevede 
posibilitatea recunoaşterii hotărâ-
rilor de încuviinţare a adopţiei na-

ţionale pronunţate de judecătoriile 
din Republica Moldova.

„Conform Hotărârii Guvernului 
nr. 257 din 05.03.2008 cu privire 
la mijloacele speciale ale instituţi-
ilor de asistenţă socială subordo-
nate MMPS, odată cu depunerea 
cererii de adopţie internaţională, 
cetăţenii străini, personal sau prin 
intermediul unui reprezentant al 
organizaţiei străine cu atribuţii în 
domeniul adopţiei internaţionale în 
RM, achită în instituţiile financiare 
o taxă unică şi fixă pentru efectu-
area procedurilor de adopţie, în 
valoare de 3000 de lei”, se arată în 
răspunsul primit de la Ministerul 
Muncii şi Protecţiei Sociale.

Actualele prevederi 
legale referitoare 
la adopție descurajează per-
soanele care ar dori 
să devină adoptatori

Juristul Nicolae Frumosu sus-
ţine că actualele prevederi legale 
referitoare la adopţie nu fac altceva 
decât să descurajeze persoanele 
care ar dori să devină adoptatori. 
Astfel, părinţii în procedura de 
adopţie se confruntă cu o proce-
dură administrativă îndelungată 
şi solicitantă, fiind nevoiţi să re-
curgă şi la o procedura judecăto-

rească de încuviinţare a adopţiei. 
Ținând cont de faptul că fenomenul 
abandonului de copii este destul de 
răspândit în Republica Moldova, 
juristul consideră că este de da-
toria legiuitorului să stimuleze 
persoanele care au decis să devină 
adoptatori, inclusiv prin adoptarea 
unui cadru legal facil parcurgerii 
procedurii de adopţie.

„Referindu-mă la însuşi proce-
sul de adopţie, cred că acesta este 
extrem de îndelungat, fiind compus 
din mai multe etape: depunerea 
cererii de adopţie; evaluarea adop-
tatorului; emiterea atestatului de 
adoptator; potrivirea adoptato-
rului; încredinţarea copilului în 
vederea adopţiei; încuviinţarea 
adopţiei.

Dacă anumite etape nu pot fi în 
mod obiectiv scurtate, opinez că 
altele necesită intervenţia legiui-
torului în acest sens. Spre exem-
plu, art. 17 alin. (2) din Legea nr. 
99/2010 privind regimul juridic al 
adopţiei stabileşte că atestatul de 
adoptator se eliberează în termen 
de două luni de la data depunerii 
cererii de adopţie. În cazul nece-

În prezent, sunt luați în evidență 553 de copii adoptabili, 
dintre саrе 336 de copii sunt eligibili pentru adopție internațională

sităţii unei evaluări suplimentare, 
acest termen poate fi prelungit, ca 
excepţie, până la trei luni. Susţin 
că aceste termene pot fi scurtate 
în mod substanţial, astfel grăbind 
finalizarea procedurii de adopţie”, 
punctează Nicolae Frumosu.

Solicitat să comenteze decla-
raţiile părinţilor referitor la pro-
cedura de adopţie care durează în 
unele cazuri şi patru ani, ministrul 
Muncii şi Protecţiei Sociale, Mar-
cel Spatari, a declarat că asta este 
procedura şi ea trebuie respectată 
şi că, momentan, nu există pe rol 
nicio revizuire a acesteia.

„Noi suntem deschişi pentru di-
alog, discuţii cu părinţii, împărtăşi-
rea experienţei”, a declarat Spatari.

Се se întâmplă cu copiii саrе 
nu se adaptează în familii-
le de саrе au fost adoptați, 
explică MMPS

În conformitate сu prevederile 
Legii nr. 99/2010 privind regimul 
juridic al adopţiei, рărintеlе ad-
optiv аrе faţă de copilul adoptat 
drepturile şi obligaţiile părintelui 
biologic faţă de copilul său.

„Totodată, copilul adoptat are 
fаţă de părinţii adoptivi drepturi şi 
obligaţii de orice natură, similare 
celor ре саrе le are о реrsоаnă faţă 
de părinţii săi biologici. Respectiv, 
în acest sens, subliniem сă, în cazul 
apariţiei unor dificultăţi de rеlaţi-
onare şi/sau adaptare, рărinţii şi/
sau copilul acestora vоr beneficia 
de asistenţă în condiţii gеnerale. De 
asemenea, în cazul în care părinţii 
nu-şi vor exercita obligaţiile de pă-
rinte în modul corespunzător, aceş-
tia risсă dесădеrеа din drepturile de 
părinte, copilul beneficiind în acest 
sens de asistenţa соrеsрunzătоаrе, 
în conformitate cu prevederile le-
gislaţiei în domeniul protecţiei co-
pilului”, ne comunică Vasile Cuşca, 
secretar de stat al MMPS.

În 2021, 87 de copii au fost 
adoptați, dintre care 12 de 
către cetățeni din afara 
R. Moldova

Conform datelor Ministerului 
Muncii şi Protecţiei Sociale, în 
2021 au fost adoptaţi 75 de copii 
în Republica Moldova, alţi 12 au 
fost adoptaţi de către cetăţeni din 
afara republicii.

Conform datelor din Registrul 
de stat аl adopţiei, în prezent, 
sunt luaţi în evidenţă 553 de co-
pii adoptabili, dintre саrе 336 de 
copii sunt eligibili pentru adopţie 
internaţională.

Potrivit datelor Registrului de 
stat аl adopţiei, în prezent, sunt 
luaţi în evidenţă 310 adoptatori, 
cetăţeni ai Republicii Moldova, şi 
23 de adoptatori, cetăţeni străini.

Totodată, în саzul adopţiei in-
ternaţionale, MMPS ne anunţă că 
în perioada anilor 1994 – 2010 au 
fost adoptaţi 1094 copii, cetăţeni 
ai Republicii Moldova, de сătre 
cetăţeni străini.

Carolina CHIRILESCU
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Revoltați de prețuri mari, 
protestatarii nu suflă 
un cuvânt despre război

Ultimele proteste au avut loc 
sâmbătă şi duminică, 30-31 iu-
lie, la Vulcăneşti şi Comrat. Unul 
dintre vorbitori, activistul Mihail 
Vlah, a ţinut să accentueze chiar la 
începutul evenimentului că acesta 
ar fi organizat de  „oameni simpli 
ai Găgăuziei”, care „nu au nicio 
legătură cu partidele politice ori 
cu altă ţară”.

Protest „apolitic” la Comrat

„Atenţionez din start experţii 
de la televiziunile afiliate guvernă-
rii care spuneau că în spatele pro-
testelor ar sta partide de opoziţie, 
iar acum spun că organizatorii ar 
fi ghidaţi de Rusia, vreau să-i spun 
doamnei Sandu şi întregii cohor-
te de la guvernare, că în spatele 
protestelor stau oameni de rând, 
oameni simpli din Găgăuzia care 
nu fac parte din nici un partid şi în 
spatele nostru nu stă nicio ţară”, 
a spus organizatorul. Ulterior la 
tribună a urcat Ludmila Răducan, 
o „pensionară”. 

„Ca să fim auziţi, trebuie să 
ieşim din găoacea noastră şi să 
ne facem auziţi”, a citit femeia 
de pe o foaie. „Dacă guvernarea 
nu are grijă de pensionari, este o 
guvernare proastă. Înainte să o 
alegem a fost un referendum la 
care am fost întrebaţi unde am 
vrea să trăim, în Europa? Noi am 
spus „nu”. Am spus că vrem să 
trăim bine cu vecinii, vrem să fim 
prieteni cu Rusia. Poate nu-i rău 
în Europa, ţinem minte cum ne 

aburea Maia Sandu, că se trăieş-
te mai bine acolo. Dar ce vedem 
acum? Căsătorii între persoane de 
acelaşi sex. Cum să oferi copii spre 
înfiere unor astfel de familii?”, li 
s-a adresat pensionara mulţimii, 
după care a continuat să citeas-
că. „Având milioane, ei lasă aceşti 
bani câinilor şi pisicilor, în timp 
ce mulţi îndură foame. Sunt mulţi 
refugiaţi acolo, multă mizerie”, a 
mai spus femeia. 

Discursuri similare, înţesate cu 
problema preţurilor mari la gaz şi 
produse alimentare au fost rostite 
şi de alţi vorbitori. Acestea se în-
cheiau cu apeluri la răsturnarea 
guvernării şi scandări: „Rusia e 
cu noi!”. Ca rezultat organizatorii 
au decis să ceară direct Rusiei să 
ofere populaţiei din UTA Găgăuzia 
gaz la un preţ mai mic.

La mitingul de la Comrat, ca 
şi la cel de la Vulcăneşti, a asistat 
deputatul Blocului Comuniştilor 
şi Socialiştilor, Bogdan Țârdea.

Deputați de la Chişinău, 
ce dezbină şi ațâță spiritele

Spre deosebire de cei din 
Comrat, organizatorii protestului 
de la Vulcăneşti nu au ţinut să as-
cundă că ar fi organizat de Blocul 
Comuniştilor şi al Socialiştilor. La 
microfon s-au perindat mai mulţi 
deputaţi ai Adunării Populare a 
Găgăuziei aleşi din partea aces-
tui partid, inclusiv deputaţii BCS, 
Bogdan Țârdea şi Ivanna Koksal.

Feodor Culiş, reprezentant al 
Consiliului bătrânilor din Comrat, 
care anul acesta a participat la 9 
mai la parada militară din Rusia, 
a ieşit cu un mesaj plin de ură la 
tribuna protestului: „Azi la putere 
în Moldova, voi spune direct, sunt 
nişte naţişti şi fascişti. Noi trebuie 
nu doar să-i aruncăm de la putere, 
ci să-i scoatem din ţară, ca pe duş-
mani ai poporului. Să se ducă în 
România lor, în America…”. Cele 
câteva sute de protestatari, majo-

ritatea femei şi copii, au aplaudat 
şi au scandat: „Jos Maia Sandu!”.

Un alt protestatar, Leonid Che-
osea, a repetat una din sperietorile 
invocate de Igor Dodon şi la fel 
ca şi fostul preşedinte nu a suflat 
nici un cuvânt că şantajul gazului 
este parte a războiului hibrid al 
Rusiei împotriva RM.

„La iarnă vom avea preţuri de 
40 de lei la gaz. Nu trebuie să tă-
cem, trebuie să protestăm. Ne-au 
închis posturile TV în limba rusă. 
Ei vor să aducă războiul aici, deşi 
statul nostru este prieten cu Rusia 
(…)”, a debitat protestatarul.

Cum ar fi întâmpinat 
Putin, dacă ar fi voia 
găgăuzului Dinjos

Alexandru Dinjos este deputat 
al Adunării Populare a Găgăuziei. 
Reprezintă Blocul Comuniştilor şi 
al Socialiştilor. Are 58 de ani şi 
este de profesie medic veterinar. 
De la tribuna protestului a anunţat 
că e în aşteptarea trupelor ruse. 

„Eu cred că Rusia ne va aju-
ta, deoarece suntem vorbitori de 
rusă. Ei sunt aici, aproape, posibil 
vom ieşi degrabă să-i întâmpinăm 
cu colaci. Kavurma, kaurma şi 
kaberne – sunt trei „k” cu care 
le vom ieşi în întâmpinare. Maia 
Sandu nu are decât să-şi facă pla-
nuri unde să se ascundă”, a spus 
„protestatarul”. Discursul său nu 
a uimit şi nu a revoltat pe nimeni 
din cei vreo 200 de oameni adu-
naţi la protest. Au aplaudat, după 
care locul i-a fost luat de deputata 
Parlamentului de la Chişinău din 
partea BCS, Ivanna Koksal, fost 
redactor şef al „Teleradio Găgă-
uzia”. Aceasta şi-a exprimat „re-
volta” că actuala guvernare duce 
RM în Uniunea Europeană, fără 
să consulte găgăuzii. De altfel, 
Koksal anunţa ceva mai devreme 
într-un interviu pentru un site de 

la Chişinău că: „pentru noi este 
foarte importantă colaborarea 
atât cu Uniunea Europeană, cât 
şi cu Uniunea Eurasiatică”.

„În ţara noastră e tot mai trist şi 
mai straşnic să trăieşti”, a anunţat 
deputata de la tribuna protestului 
din Vulcăneşti. „Actuala guvernare 
nu este interesată defel de dezvol-
tarea ţării şi nu face absolut nimic 
ca cetăţenii ei să-şi câştige banii 
aici, acasă. Vând ţara. Au decis să 
facă reforme. Dar la ce duce refor-
ma justiţiei? Au apărut deţinuţi 
politici ca procurorul general, li-
deri de partide. Ne duc în Uniunea 
Europeană, fără să ne întrebe. Ei 
uită că în jurul nostru nu este doar 
Ucraina, ci şi câmpuri care trebuie 
lucrate”, a spus Koksal. 

Locul la tribună i-a fost luat de 
Bogdan Țârdea, aplaudat înde-
lung de protestatari chiar înainte 
de a scoate un cuvânt. Discursul 
politic al acestuia a atins rapid 
paroxismul. „Satana e la preşedin-
ţie. Altfel cum să înţelegem ce se 
întâmplă azi? Indexarea pensiei e 
de 14%, pe când inflaţia e de 32%. 
Gazul s-a scumpit de zece ori. Și 
acesta e doar începutul. (…) În 
septembrie Maia Sandu a cumpă-
rat armament. I s-a părut puţin, 
acum cumpără iar armament de 
40 de mil. Până şi preoţii au în-
cetat să-i pomenească numele”, a 
„relevat” socialistul. Ca şi ceilalţi 
protestatari care s-au perindat 
la protestele din UTA Găgăuzia, 
Țârdea, la fel ca şi în Parlamentul 
de la Chişinău, nu a suflat nici 
un cuvânt despre cauza preţuri-
lor mari – războiul din Ucraina, 
crimele la care se dedau ruşii în 
această ţară.

„Autoritățile nu trebuie 
să ignore UTA Găgăuzia”

Solicitat de „Gazeta de Chişi-
nău”, comentatorul politic Ion 

Leahu, fost membru al Comisiei 
Unificate de Control, a menţionat 
că a urmărit o parte din protestele 
care au loc la Comrat.

„Era de aşteptat ca socialiştii 
să folosească problema preţuri-
lor mari la produse, la gaz şi în 
această regiune. Din păcate, gu-
vernarea nu a depus suficiente 
eforturi ca să informeze oamenii 
de aici despre situaţia reală din 
regiune, despre cauza creşterii 
preţurilor şi despre acţiunile pe 
care le întreprinde. Trebuia să se 
lucreze mult mai activ cu aceşti 
oameni. Observ că atât în UTA 
Găgăuzia, cât şi la Chişinău, repre-
zentanţii actualei guvernări încep 
să comunice cu populaţia atunci 
când situaţia mai să iasă de sub 
control. Vladimir Bolea, minis-
trul agriculturii, abia acum anunţă 
că va vizita această regiune. Mai 
mulţi miniştri trebuia să ajungă 
mai des acolo. Există riscuri să se 
ajungă şi la bătăi dacă situaţia va 
fi ignorată în continuare. Este o 
problemă care merită o atenţie 
mai mare din partea autorităţilor”, 
a spus Ion Leahu.

Și Mihail Sirkeli, comenta-
tor al portalului Nokta.md de 
la Comrat, a menţionat într-o 
postare că aceste proteste sunt 
oarecum ciudate din moment ce 
se vorbeşte mult despre majora-
rea preţurilor, dar nu se suflă un 
cuvânt despre cauza care gene-
rează aceste majorări.

„Sunt pentru libertatea de în-
trunire şi libertatea de exprimare, 
dar nu înţeleg cum astfel de soli-
citări ale protestatarilor referitor 
la preţuri ar putea fi aplicate în 
practică în actualele condiţii. Nu 
înţeleg cum e posibil că acestor 
protestatari nu le scapă nici un 
cuvânt că alături are loc un război. 
De fapt, aceasta este principala ca-
uză a crizei energetice”, a punctat 
comentatorul. 

Tot mai multe proteste au loc în ultima 
perioadă în UTA Găgăuzia. Și dacă 
la prima vedere s-ar părea că sunt 
manifestații ale unor oameni revoltați 

de creşterea prețurilor în raport cu veniturile 
mici, de creşterea tarifelor la gaze şi energie, 
oameni care şi-ar dori să fie auziți şi ajutați de 
guvernare, la scurt timp înțelegi că apelurile de 
la tribune sunt un ecou al mesajelor lansate din 
arestul la domiciliu de Igor Dodon. Sunt de fapt 
aceleaşi mesaje care au fost rostite din Israel, 
prin intermediul monitoarelor, de Ilan Șor sau de 
Marina Tauber în cadrul protestului organizat la 
19 iunie în PMAN. Atât doar că în UTA Găgăuzia, 
pe lângă „Jos Maia Sandu!” se mai scandează 
„Rusia e cu noi!”, „Putin” şi unii vorbitori spun 
deschis că sunt gata să întâmpine cu colaci trupele 
ruse, care azi omoară oameni şi distrug sate şi 
oraşe în țara vecină.

Svetlana COROBCEANU

Proteste în UTA Găgăuzia
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Cum contribuie corupția 
funcționarilor la sărăcirea statului

Deşi nivelul corupției în Republica 
Moldova a înregistrat o scădere 
în ultimii doi ani, aceasta a fost 
nesemnificativă, iar locul în clasamentul 

mondial al corupției rămâne unul puțin onorabil. 
Potrivit Transparency International, în 2021, 
Republica Moldova şi-a îmbunătățit Indicele de 
Percepție a Corupției cu două puncte față de anul 
precedent, înregistrând un scor de 36 de puncte. 
Astfel, s-a plasat pe locul 105 din 180 de țări față 
de la 115 în 2020. 

E C O N O M I E

Este un scor similar cu cel din 
2012, însă, în general, situaţia 
e mai bună decât atunci deoa-
rece, potrivit centrului analitic 
Expert-Grup, care a elaborat un 
studiu în acest sens, comparativ 
cu 2012, a sporit gradul de conşti-
entizare în societate a caracterului 
nociv al corupţiei şi a faptului că 
aceasta atrage după sine subdez-
voltare economică şi, în ultimă 
instanţă – sărăcie.

De aceea statul urmează să de-
pună eforturi susţinute pentru a 
combate fenomenul corupţiei în 
domeniul de reglementare a me-
diului de afaceri, care se răsfrânge 
direct asupra bunăstării ţării. Și 
e firesc, or de acest domeniu de-
pinde crearea locurilor de mun-
că, atragerea  investiţiilor, plata 
taxelor şi impozitelor în bugetul 
public naţional, contribuţia la dez-
voltarea locală şi cea regională, 
respectiv creşterea nivelului de 
trai al populaţiei.

Studiul Expert-Grup a identi-
ficat domeniile cu risc major de 
corupţie ce afectează mediul de 
afaceri. Astfel, obţinerea actelor 
permisive şi controlul de stat 
asupra activităţii de întreprinză-
tor sunt domeniile care necesită 
o atenţie mai mare din partea 
autorităţilor şi societăţii civile. 
Constatarea este confirmată şi 
de concluziile unor rapoarte ale 
Centrului Naţional Anticorupţie 
(CNA) sau Curţii de Conturi (CC).  
„Cadrul de reglementare lacunar 
şi ambiguu, planificarea defectu-
oasă a controalelor, dar şi inte-
gritatea redusă a funcţionarilor 
sunt printre principalii factori 
care cresc riscurile de corupţie 
cu impact asupra mediului de 
afaceri”, menţionează experţii.

Cum abuzează inspectorii 
de statutul lor?

Cele mai frecvente acte de 
corupţie sunt constatate în do-
meniile sănătăţii publice, sigu-
ranţei alimentelor, construcţiilor 
şi transporturilor. Raportul CNA 
privind rezultatele evaluării in-
tegrităţii instituţionale în cadrul 
Agenţiei Naţionale de Sănătate 

Publică (ANSP) arată că printre 
cele mai grave abateri depistate se 
numără eliberarea autorizaţiilor 
sanitare pentru încăperile care 
nu corespund normelor sanita-
re şi crearea de impedimente la 
obţinerea documentelor sanitare 
necesare funcţionării unor obiec-
tive. În perioada 2020-2021, au 
fost constatate mai multe nere-
guli admise de către funcţionarii 
ANSP. Aceştia au eliberat acte 
permisive ce nu ţin de competenţa 
lor, au eliberat avize sanitare în 
lipsa unui cadru de reglementare 
permisiv, dar şi autorizaţii sani-
tare pe domenii şi activităţi care 
nu sunt reglementate. 

Încălcări similare se atestă şi 
în cazul Agenţiei Naţionale pentru 
Siguranţa Alimentelor (ANSA). 
Unii inspectori ANSA eliberează 
diferite autorizaţii şi acte permi-
sive, fără ca persoanele ce le pri-
mesc să se fi conformat cerinţelor 
legale.

Un alt domeniu sensibil la co-
rupţie este cel al construcţiilor. 
Raportul de audit al conformităţii 
eliberării documentelor permisi-
ve în construcţie din anul 2020 
al Curţii de Conturi a constatat 
mai multe încălcări cu caracter 
intenţionat, unde atât funcţiona-
rul, cât şi solicitantul au recurs la 
încălcarea Legii. 

Constatările se referă la admi-
terea proiectării construcţiilor pe 
terenurile municipale şi eliberarea 
documentelor permisive în baza 
unor contracte expirate de aren-
dă a terenului. De asemenea, este 
vorba despre eliberarea autoriza-
ţiilor de construire, cu încălcarea 
regimului arhitectural-urbanistic 
stabilit de certificatul de urba-
nism. CNA a realizat în 2021 Ana-
liza Strategică privind tendinţele 
de corupţie în procesul autorizării, 

50 de milioane 
de euro, 
debursați de UE 
pentru Moldova

Comisia Europeană a debursat 
prima tranşă de 50 de milioane 
de euro din pachetul de asistenţa 
macrofinanciară (AMF) pentru 
Republica Moldova. Uniunea Eu-
ropeană oferă 35 de milioane de 
euro în împrumuturi pe termen 
lung în condiţii preferenţiale şi 
15 milioane de euro sub formă 
de granturi. Aceasta este prima 
tranşă din asistenţa macrofinan-
ciară pentru Republica Moldova, 
care a intrat în vigoare la 18 iu-
lie 2022 şi care va fi oferită în 
trei tranşe în următorii doi ani 
şi jumătate.

OPEC+ 
va majora 
ușor producția 
de petrol

Grupul OPEC+, compus din 
Organizaţia Statelor Exportatoa-
re de Petrol şi alţi mari produ-
cători de ţiţei, a decis miercuri o 
majorare nesemnificativă a pro-
ducţiei, în pofida recentei vizite 
efectuate de preşedintele SUA, 
Joe Biden, în Arabia Saudită, în 
încercarea de a convinge liderul 
OPEC să pompeze mai mult pe-
trol şi să ajute economia mondi-
ală, transmite Reuters. Reuniţi 
la Viena, reprezentanţii celor 13 
state membre ale Organizaţiei 
Statelor Exportatoare de Petrol 
(OPEC) şi ai celor 10 state aliate, 
reuniţi sub umbrela OPEC+, au 
convenit „să îşi majoreze pro-
ducţia cu 100.000 de barili pe 
zi în luna septembrie”, se arată 
într-un comunicat de presă pu-
blicat la finalul reuniunii. Ma-
jorarea vine după săptămâni de 
speculaţii conform cărora vizita 
lui Joe Biden în Arabia Saudită, 
precum şi autorizarea vânzării de 
sisteme de rachete către Arabia 
Saudită şi Emiratele Arabe Unite 
vor permite majorarea ofertei de 
petrol pe piaţă.

Benzina și 
motorina se 
ieftinesc azi, 
5 august

ANRE a stabilit preţurile plafon 
pentru benzină şi motorină, vala-
bile pentru azi, 5 august. Astfel, 
benzina se va ieftini cu 15 bani, 
urmând a fi comercializată cu un 
preţ maxim de 27,446 lei. Moto-
rina se ieftineşte cu 14 bani şi va 
fi vândută la pompă cu un preţ 
maxim de 26,74 lei.

Ion CHIȘLEA 

construirii şi înregistrării bunu-
rilor imobile în municipiile Chi-
şinău, Bălţi şi Cahul. 

În document este menţionat că 
evoluţia ascendentă a domeniului 
construcţiilor, impune necesitatea 
reglementării stricte a acestuia, 
prin prisma strategiilor clare şi 
transparente de dezvoltare, iar 
evitarea normelor sau chiar opu-
nerea în sensul reglementării, ar 
putea dezvolta ipoteza prezen-
ţei factorului coruptibil. Potri-
vit CNA, funcţionarii publici cu 
putere de decizie nu întreprind 
acţiunile necesare şi tolerează 
construcţiile ilegale sau realizate 
cu abateri de la prevederile legale. 
Nu se întreprind măsuri suficiente 
în cazurile de ocupare ilegală a 
terenurilor pe care sunt edificate 
construcţii neautorizate. De ase-
menea, sunt încetate procesele 
contravenţionale întocmite pri-
vind cazurile de construcţii ilegale 
de către instanţele de judecată şi 
neaplicarea demolării lor.

Mai mult, în final se reuşeşte 
legalizarea, darea în exploatare 
şi utilizarea acestora, deşi au fost 
construite ilegal sau cu abateri de 
la normele legale. 

În ce priveşte actele permisive 
din domeniul transporturilor, în 
vizor sunt autorizaţiile de trans-
port internaţional pentru tiruri 
(CEMT), redistribuirea acestora 
de către o comisie specializată, 
fiind făcută cu frecvente abateri 
de la cadrul legal. 

Care e rolul controlului 
de stat 

Controlul de stat este un alt 
domeniu „sensibil” la acte de 
corupţie. Aici mediul de afaceri 
interacţionează cel mai mult cu 
instituţiile statului, ceea ce spo-
reşte intensificarea riscurilor de 
corupţie.

Businessul raportează periodic 
cazuri când organele de control 
şi organele de drept intervin în 
activitatea de business în mod 
exagerat, neproporţional, abuziv, 
cu încălcări ale legislaţiei. 

Comunitatea de afaceri percepe 
aceste intervenţii ca estorcare de 
bani sau în anumite cazuri încer-
cări de preluare a businessului. 

Legislaţia pune accent pe prin-
cipiul consultativ al controlului, 

cu abordarea din partea inspec-
torului a gestionării raţionale cu 
riscurile existente şi de a ajuta 
agentul economic să respecte şi 
să implementeze cerinţele legii.

Totuşi, în practică, controalele 
arată mai degrabă a activităţi de 
cercetare şi depistare a încălcă-
rilor, de intimidare şi de colec-
tare a resurselor suplimentare la 
bugetul organului de control sau 
la bugetul de stat. Totodată mă-
surarea performanţei organelor 
de control în baza numărului cât 
mai mare de încălcări depistate 
şi în baza banilor colectaţi din 
încălcări şi nereguli, presupune, 
în mod absurd, că obiectivul final 
al aparatului de stat ar fi cultiva-
rea încălcărilor şi oportunităţilor 
de colectare de bani, şi nu cel de 
a obţine un număr cât mai mare 
de persoane ce se conformează şi 
respectă legea. 

Se atestă practica în care orga-
nele de control au stabilite plafoa-
ne minime ale sumelor ce trebuie 
colectate din amenzi, în conformi-
tate cu prognozele pentru buget 
pe anul în curs şi în special cu 
prevederile din Legea bugetului 
de stat pentru anul în curs, care 
deja include suma veniturilor 
din amenzi şi sancţiuni. Acestea 
impulsionează inspectorii să fie 
continuu în căutarea oportuni-
tăţilor de aplicare a amenzilor, 
astfel efortul în cadrul controlu-
lui de multe ori este ţintit asupra 
găsirii încălcărilor, indiferent de 
gravitatea şi importanţa acestora. 

Ce recomandă experții

În vederea diminuării riscuri-
lor de corupţie în procesul de re-
glementare şi control al activităţii 
mediului de afaceri, analiştii de la 
Expert-Grup recomandă aplicarea 
pe deplin a măsurilor operate în 
cadrul reformei regulatorii pri-
vind simplificarea procedurilor 
de eliberare a actelor permisive 
prin înlăturarea aspectelor biro-
cratice şi maximizarea activităţii 
ghişeelor unice. Aceasta implică şi 
extinderea oportunităţilor digitale 
pentru IMM. 

De asemenea, este importantă 
materializarea demersurilor an-
terioare de instituire a funcţiei 
Avocatului Poporului pentru drep-
turile antreprenorilor. Activitatea 
acestuia va fi axată pe problemele 
de protecţie a drepturilor antre-
prenorilor, asigurând respectarea 
intereselor legitime ale acestora. 
Un factor decisiv în procesul com-
baterii corupţiei este accelerarea 
implementării măsurilor de asi-
gurare a integrităţii instituţionale 
în cadrul instituţiilor cu tangenţe 
în reglementarea afacerilor: im-
plementarea managementului 
riscurilor de fraudă şi corupţie, 
instituirea şi asigurarea funcţio-
nalităţii mecanismului avertizo-
rilor de integritate. 

Nu în ultimul rând, şi busi-
nessul, în special cel mic şi mij-
lociu, trebuie să-şi cunoască drep-
turile, dar şi împuternicirile pe 
care Legea le oferă inspectorilor. 
Cunoaşterea acestora, de regulă, 
îi face pe funcţionari să se abţină 
de la comiterea abuzurilor.
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Guvernul Republicii 
Moldova a 
obținut o decizie 
importantă la nivel 

internațional în litigiul cu 
concesionarul Aeroportului 
Internațional Chişinău, 
Komaksavia Airport Invest 
Ltd (un offshore din Cipru), 
dar nu poate să preia pe 
moment administrarea 
acestei întreprinderi de 
stat din cauza litigiilor pe 
care le are cu Avia Invest în 
instanțele naționale.

Tribunalul arbitral al Institutului 
de Arbitraj al Camerei de Comerţ din 
Stockholm (Suedia) a emis pe 3 august 
hotărârea definitivă în cauza pornită la 
cererea de arbitrare din 15 mai 2020 a 
societăţii comerciale Komaksavia Air-
port Invest Ltd (un offshore din Cipru) 
împotriva Republicii Moldova.

Curtea de Arbitraj a respins cererea 
Komaksavia Airport Invest Ltd şi a sta-
bilit că firma cipriotă nu are investiţii 
în Avia Invest SRL în temeiul dreptu-
lui internaţional. Totodată, Tribunalul 
arbitral a obligat Komaksavia Airport 
Invest Ltd să achite Republicii Moldova 
216.678 de euro pentru cheltuielile de 
reprezentare juridică.

Komaksavia Airport Invest Ltd a cerut 
Tribunalului arbitral să oblige Repu-
blica Moldova să continue executarea 
Contractului de Concesiune a activelor 
aflate în gestiunea Întreprinderii de Stat 
„Aeroportul Internaţional Chişinău” şi 
a terenului aferent acestora din 30 au-
gust 2013. 

În caz contrar, să oblige Republica 
Moldova să-i plătească o despăgubire 
de 883,7 milioane de euro pentru pre-
tinsa expropriere a investiţiei alegate în 
legătură cu contractul de concesiune.

Mai mult, Komaksavia Airport Invest 
Ltd ceruse, de asemenea, despăgubiri 
pentru pretinsele veniturile ratate. 

Toate aceste pretenţii ale offshorului 
cipriot au fost respinse. Tribunalul ar-
bitral a statuat că Komaksavia Airport 
Invest Ltd n-a făcut nicio investiţie ca-
lificată ca atare în dreptul internaţional 
în activele Aeroportului Internaţional 
Chişinău. 

Tribunalul arbitral a obligat Komak-
savia Airport Invest Ltd să achite toate 
taxele arbitrale, care îi reveneau Repu-
blicii Moldova, în valoare de 422.500 de 
euro, precum şi să întoarcă cheltuielile 
de reprezentare juridică a Republicii 
Moldova, în valoare de 216.678 de euro.

Pe 4 august 2020, Ministerul Justiţiei 
a selectat Biroul asociat de avocaţi „Bu-
ruiana & Partners” pentru a reprezenta 
R. Moldova în faţa Institutului de Arbi-
traj de pe lângă Camera de Comerţ din 
Stockholm în cauza iniţiată la cererea lui 
Komaksavia Airoport Invest Ltd.

Șeful adjunct al Direcţiei contencios, 
Daniel Pantel, a declarat atunci că biro-
ul urmează să încaseze un onorariu în 
valoare de 154.500 de euro, la care se 
adaugă cheltuieli şi costuri suplimentare 
de 15.440 de euro, cea mai mică ofertă 
dintre cele 14.

Pe 3 august 2020, Curtea Interna-
ţională de Arbitraj de la Stockholm a 
interzis Republicii Moldova să rezilieze 
contractul privind concesionarea Aero-
portului Internaţional Chişinău până la 
decizia finală.

Litigiul dintre Agenția 
Proprietății Publice şi Avia 
Invest în instanțele naționale

Deşi a obţinut un succes important în 
acest litigiu, Agenţia Proprietăţii Publice 
nu poate să preia în acest moment acti-
vele Întreprinderii de Stat „Aeroportul 
Internaţional Chişinău” din cauza unui 
litigiu pe care îl are cu SRL Avia Invest. 

Procedura de rezoluţiune a contrac-
tului de concesiune a Aeroportului In-
ternaţional Chişinău a fost suspedantă 
de o instanţa naţională din Republica 
Moldova. 

„Dosarul examinat în instanţa naţi-
onală pentru rezoluţiunea contractului 
de concesiune a fost finalizat în primă 
instanţă. Agenţia Proprietăţii Publice a 
obţinut câştig de cauză pe 23 februarie 
curent. Hotărârea a fost contestată la 
Curtea de Apel Chişinău de către Avia 
Invest şi dosarul se află în proces de 
examinare la această instanţă. Urmă-
toarea şedinţă nu este stabilită, însă noi 
avem deja o decizie precedentă prin care 
Curtea de Arbitraj de la Stockhom spune 
că investitorul nu a făcut absolut nicio 
investiţie”, a declarat directorul general 
adjunct al Agenţiei Proprietăţii Publice, 
Tatiana Sava.

După spusele acesteia, preluarea ac-
tivelor Aeroportului Internaţional Chi-
şinău, în acest moment, nu este posibilă 
pentru că procedura de rezoluţiune a fost 
suspendată de instanţa de judecată din 
Republica Moldova. 

„Această decizie ar putea să fie ab-
rogată odată cu examinarea cauzei în 
cadrul Curţii de Apel Chişinău pe care 
noi o aşteptăm să fie stabilită”, a rela-
tat reprezentanta Agenţiei Proprietăţii 
Publice, precizănd că următoarele acţi-
uni vor fi stabilite în funcţie de decizia 
instanţei de apel. 

Fostul preşedinte al Comisiei de con-
trol al finanţelor publice din legislativ, 
Igor Munteanu, a felicitat Guvernul Re-
publicii Moldova pentru acest succes 
important. 

„Acum procuratura urmează să ducă 
la capăt dosarele deschise în cazul aces-
tei afaceri păguboase pentru statul 

Republica Moldova”, a declarat fostul 
parlamentar, care a avut un rol activ în 
investigarea fraudei cu pricina. 

Contractul păgubos 
şi procesul anevoios 
de recuperare 
a Aeroportului Chişinău

La 10 iulie 2020, Agenţia Proprietăţii 
Publice a anunţat că „a rezoluţionat” 
contractul de concesionare a Aeropor-
tului internaţional Chişinău, încheiat cu 
compania Avia-Invest, întrucât agentul 
economic nu a executat obligaţiile con-
tractuale. 

De partea cealaltă, reprezentanţii 
Avia Invest au calificat aceste acţiuni 
drept presiuni, care „au la bază interesele 
economice personale ale lui Igor Dodon”.

Acordul de concesiune a Aeroportului 
Chişinău a fost semnat în condiţii ne-
transparente, pe 30 august 2013, între 
Agenţia Proprietăţii Publice şi compania 
Avia Invest, fondată pe 2 august 2013, 
cu un capital social de 85,1 milioane de 
lei, divizat în părţi egale între firmele 
ruseşti Habarovski Aeroport şi Kolo-
menski Zavod. 

La 19 august 2019, compania NR In-
vestment Limited a anunţat, printr-un 
comunicat, că a achiziţionat 95 la sută 
din acţiunile companiei Avia Invest, care 
deţine dreptul de concesiune pentru Ae-
roportul Internaţional Chişinău. 

La 29 august, în presă au apărut 
informaţii precum că NR Investments 
Ltd a finalizat procesul de cumpărare a 
cotei de 95% din compania Avia Invest. 
Guvernul a precizat însă că „nu a fost 
informat despre încheierea procesului 
de cumpărare”.

La începutul lunii septembrie 2019, 
Guvernul condus de Maia Sandu a ab-
rogat patru hotărâri cu privire la con-
cesionarea Aeroportului Internaţional 
Chişinău luate în perioada 2012-2013.

Este vorba despre hotărârile pri-
vind iniţierea proiectului de partene-
riat public-privat pentru concesiona-
rea Aeroportului Chişinău, aprobarea 
concesionării activelor Aeroportului, 
aprobarea Raportului privind derularea 
şi rezultatele concursului pentru selec-
tarea concesionarului activelor, precum 
şi reconfirmarea aprobării concesionării 
activelor Întreprinderii de Stat Aeropor-
tul Internaţional Chişinău.

Ulterior, Agenţia Proprietăţii Publice 
a depus o cerere de chemare în judecată 
împotriva Societăţii Comerciale Avia 
Invest SRL prin care a solicitat recu-
noaşterea nulităţii contractului, din 30 
august 2013, de concesiune a activelor 
aflate în gestiunea Întreprinderii de Stat 
Aeroportul Internaţional Chişinău şi a 
terenului aferent acestora.

P O L I T I C Ă

Aeroportul Internațional 
Chișinău după decizia Curții 
de Arbitraj din Stockholm

Bulgaria a recunoscut 
că a trimis în secret 
arme Ucrainei

Guvernul interimar bulgar instalat în lo-
cul guvernului fostului premier Kiril Petkov, 
demis prin moţiune de cenzură, a recunoscut 
că acesta din urmă a trimis în secret Ucrainei 
arme şi muniţii, livrări efectuate prin Polonia, 
deşi oficial fostul guvern susţinuse că Bulgaria 
nu livrează arme Ucrainei din cauza opoziţiei 
Partidului Socialist, formaţiune considerată 
pro-rusă, scrie agerpres.ro. Aproximativ 4.200 
de tone de materiale militare au fost expediate 
din Bulgaria către Ucraina de când a început 
agresiunea militară rusă asupra acestei ţări.

Azerbaidjanul a 
lansat în Karabahul 
de Munte operațiunea 
„Răzbunarea”

Azerbaidjanul a anunţat miercuri că armata 
sa a ocupat poziţii şi a distrus ţinte armene 
în enclava Nagorno-Karabah, în cadrul unei 
operaţiuni militare pe care a denumit-o „Răz-
bunarea” şi care provoacă temeri privind riscul 
reizbucnirii unui război azero-armean în această 
enclavă azeră cu populaţie majoritar armeană. 
Armata azeră „a stabilit controlul asupra mai 
multor poziţii înalte”, printre care şi dealuri, 
a transmis Ministerul azer al Apărării, citat 
de AFP, adăugând că trupele azere îşi fortifică 
poziţiile ocupate.

Tensiuni politice 
în Muntenegru după 
un acord cu Biserica 
Ortodoxă Sârbă

Guvernul din Muntenegru a semnat mier-
curi un acord ce reglementează relaţiile sale 
cu Biserica Ortodoxă Sârbă, afirmând că acesta 
ar putea atenua diviziunile dintre susţinăto-
rii unor relaţii mai apropiate cu Serbia şi cei 
ai partidelor proeuropene, dar cel mai mare 
dintre acestea din urmă, Partidul Democrat al 
Socialiştilor (DPS), condus de preşedintele Milo 
Djukanovici, a protestat împotriva acordului 
şi ameninţă guvernul minoritar cu o moţiune 
de cenzură, relatează agenţiile Reuters şi AFP. 

SUA au sancționat-o 
pe amanta lui Putin

Trezoreria SUA a extins sancţiunile împo-
triva mai multor cetăţeni ruşi şi a „prietenilor 
lui Putin”. În special, pe listă a fost adăugată 
fosta sportivă rusă Alina Kabaeva, care a fost 
inclusă pe lista de sancţiuni a UE şi a Marii 
Britanii. Kabaeva are o relaţie strânsă de lungă 
durată cu preşedintele rus Vladimir Putin şi 
conduce Grupul Naţional Media – un imperiu 
media pro-Kremlin care include televiziunea, 
radioul şi editurile. De asemenea, se crede că 
Alina Kabaeva are trei copii cu Putin. Potrivit 
investigaţiilor mai multor jurnalişti, ea ar fi 
născut primul copil în 2015 în Elveţia şi apoi 
gemeni în 2019 la Moscova. Kabaeva l-ar putea 
ajuta pe preşedintele rus să ascundă bunuri în 
străinătate.

I.G.

M a p a m o n d

Ilie GULCA
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Viktor Orbán și revizionismul 
antioccidental 

Sunt doi predictori importanţi 
ai evoluţiilor viitoare din Europa 
Centrală, la fel cum este, desigur, 
şi Războiul lui Putin împotriva 
ordinii europene post-1991.

(...) Dar dacă Viktor Orbán 
înseamnă într-adevăr Ungaria, 
lucrurile devin complicate pe 
termen lung şi trebuie să ştim 
cu deplină claritate că nici UE, 
nici NATO, nici SUA, nici Ro-
mânia, Slovacia sau Ucraina 
nu (mai) pot avea încredere 
în Ungaria, în caz că mai are 
cineva astăzi în clubul occiden-
tal încredere că ar putea conta, 
la greu, pe Ungaria. La cea mai 
mică ocazie care i-ar da garanţia 
că situaţia în lume s-a schimbat, 
conducerea de la Budapesta va 
vira cu arme şi bagaje în tabăra 
Rusiei şi Chinei, încercând să ob-
ţină tot ce se poate obţine pe plan 
regional din această schimbare a 
ordinii mondiale.

Singurele două probleme 
reale ale Budapestei revizi-
oniste sunt că Orbán călă-
rește, de fapt, un cal pitic 
și că Rusia lui Putin se va 
prăbuși în maxim un an, in-
firmându-i toate predicțiile. 
Altminteri proiectul revizionist 
antioccidental este limpede şi 
se vede cu ochiul liber şi de la 
Tokyo.

Acest guvern al Ungariei se re-
trage explicit din ordinea politică 
liberală occidentală, așteptând 
momentul prielnic pentru a 
fructifica un eventual eșec 
sau o prăbușire a Vestului, 
pentru a se urca oportunist pe 
tancurile ruseşti şi pe fake-urile 
chinezeşti.

Dacă însă nu Vestul se va pră-
buşi, ci Rusia lui Putin, acelaşi 
Orbán va spune că a fost mereu 
parte a UE şi NATO, că „Ungaria 
este o ţară occidentală” şi doreş-
te în continuare beneficii de pe 
urma apartenenţei la structurile 
europene şi euro-atlantice. Este o 
duplicitate și o ambivalență 
care sfidează simţul ruşinii şi al 
solidarităţii cu UE, cu NATO, cu 
ţările aliate şi partenere din lu-
mea occidentală, cu ţările vecine 
şi cu tratatele din care (încă mai) 
face parte.

Urmează la toamnă ratifi-
carea în Parlamentul de la 
Budapesta a Tratatului de 
Aderare a Suediei și Finlan-
dei la NATO. Să vedem dacă va 
încerca să pună piedici extinderii 
calul troian al Rusiei din Alianţa 
occidentală. Aş crede mai degrabă 
că nu, calul pe care îl călăreşte 
Orbán Viktor fiind prea mic pen-
tru a se opune efectiv Vestului, 
atâta timp cât nu are certitudinea 
că i-a apărut o alternativă mai 
bună. Iar această certitudine nu 
a apărut.

(...) Problema noastră, a UE şi 
NATO, este că ştim acum foarte 

Acum un secol, în toamna anu-
lui 1922, din Petrogradul sovietic, 
spre portul german Stettin, plecau 
două nave nemţeşti, Oberbürger-
meister Haken şi Preussen. Eve-
nimentul, aparent lipsit de impor-
tanţă, va primi numele „Nava (sau: 
navele) filosofilor” (în total, navele 
vor face cinci rute). Noua putere 
a bolşevicilor, anunţând o „nouă 
ordine mondială”, îşi avorta vechii 
gânditori, neconformi regimului 
şi care îi subminau existenţa prin 

însăşi prezenţa lor. Listele „intelighenţiei antisovietice” erau aprobate 
de Lenin la începutul lui august 1922.

La indicaţia directă a liderului bolşevic, gânditorii şi profesorii ruşi 
cu autoritate în mediul filosofic (Nikolai Berdeaiev, Ivan Ilin, Serghei 
Bulgakov, Pitirim Sorokin ş.a.), dar şi jurnalişti, istorici, ingineri, agro-
nomi, zoologi, geologi, matematicieni, erau expulzaţi forţat în Occident. 
Mai înainte părăsiseră ţara „dictaturii proletariatului”, re-construită pe 
calapodul autocratic al birocraţiei comuniste, personalităţi marcante 
ale culturii ruse: compozitorii Serghei Rahmaninov, Igor Stravins-
ki, Serghei Prokofiev; romancierii Vladimir Nabokov şi Ivan Bunin; 
literaţii „veacului de argint” Dmitri Merejkovski, Zinaida Ghippius, 
Constantin Balmont, Andrei Belîi, Aleksei Remizov; pictorul Vasili 
Kandinski. La început, mulţi dintre ei rămân în Basarabia, Polonia, Leto-
nia, Turcia, apoi, tot mai lipsiţi de 
speranţă, emigrează în America 
sau Europa Occidentală. Nabo-
kov va deveni scriitor american 
(după cum Leonid Dobronravov, 
scriitor recunoscut în cercul lui 
Andrei Belîi şi Aleksei Remizov, 
va deveni scriitorul român Leon 
Donici), Kandinski va  cunoaşte 
celebritatea în Germania şi Fran-
ţa, iar Bunin va lua Premiul Nobel 
în emigraţie. După cum apreciază 
istoricii culturii, odată cu plecarea 
„navei filosofilor” cultura rusă se 
împarte în două secvenţe distincte: 
cultura sovietică versus cultura 
emigranţilor. 

În anii 90 ai secolului trecut, 
după căderea comunismului şi a 
cortinei de fier, s-a creat iluzia (deh, doar iluzia) că toată cultura rusă 
se recoagulează, recăpătându-şi vigoarea, vizibil slăbită în anii cenzurii 
ieşită definitiv de sub hipnoza totalitarismului. N-a fost să fie. Celulele 
cancerigene ale „culturii sovietice”, dezvoltate pe trunchiul imperialis-
mului rus, au alimentat frica faţă de capitalismul „globalist” occidental, 
propunând, ca alternativă indigenă, un surogat: globalismul estic, 
numit „lumea rusă”, declarat ca proiect cultural, destinat diasporei 
ruse, dar în esenţă un plan expansionist, ameninţând să înghită tot 
suveranismul patrioţilor de pretutindeni în „noua ordine mondială”, 
declarată de liderul rus. 

Realităţile de pe mapamond sunt azi atât de strâns legate între ele, 
încât orice izolare e în dauna celui izolat. Deşi cultura rusă autentică, 
cea care a uimit lumea, e sută la sută de sorginte occidentală, azi, istoria 
vecinilor din Est este rescrisă de „universitatea populară” a liderului 
de la Kremlin, pe un concept imperialist, expansiv, neocolonial, agre-
siv, numit „lumea rusă”, care loveşte, întâi de toate, în cultura rusă. 
Purtătorii „lumii ruse” sunt, azi, indezirabilii acestei lumi; mâine vor fi 
nişte paria, iar în viitorul previzibil vor ajunge marginalii unei lumi fără 
frontiere, tot mai descentralizate şi tot mai puţin tolerând agresiunea 
culturală a unei singure naţiuni. 

Emigranţii ruşi de acum un secol sperau într-o repatriere cât mai 
apropiată. Exact aşa cum speră la o revenire cât mai grabnică în ţara 
lor (cu condiţia schimbării regimului de la Kremlin) oamenii de cultură 
din Rusia actuală, plecaţi în emigraţie după invazia rusă în Ucraina şi 
renunţarea Rusiiei la vectorul occidental de dezvoltare. Revolta faţă de 
război şi compasiunea pentru victimele lui e complementată de compa-
siunea pentru ruşii care au emigrat în tăcere sau aşteaptă cuminţi să se 
încheie calvarul. Doar că acesta nu se va încheia de la sine, fără revolta 
deschisă şi activă a ruşilor, a reprezentanţilor culturii ruse, inclusiv. 

Dar de ce ne-am bate noi capul de cultura altora, că doar nu avem în 
minte planuri expansioniste, ca piticul paranoic din Kremlin. Problema 
noastră, în acest  context, e să fim de partea adevărului şi de partea 
unui popor ce luptă pentru independenţă, pentru dreptul de a se alătura 
valorilor lumii civilizate. Esenţial însă e să ne apărăm noi înşine fiinţa, 
identitatea, independenţa şi să fim cât mai departe de „lumea rusă”, 
cât mai aproape de lumea civilizată, de cultura universală, umanistă 
şi liberă prin definiţie.

Lumea rusă” 
împotriva 
culturii ruse

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

clar că Rusia are un cal troian 
în cetatea noastră, care ne-
ar trăda pe zece ruble sau chiar 
gratis dacă ar avea garanţia că 
Putin câştigă războiul, că UE şi 
NATO se vor rupe, că frontierele 
Europei Centrale şi de Est s-ar 
mai putea vreodată modifica.

Nu a bănuit nimeni în Oc-
cident, atunci când au sem-
nat Tratatul NATO (1949) și 
Tratatele comunitare euro-
pene (1951 și după), că va 
apărea o țară est-europeană 
postcomunistă, mare bene-
ficiară a integrării occiden-
tale, care va exploata prin-
cipiul unanimității pentru 
a ajuta Rusia!

Iată că imposibilul s-a produs. 
Ungaria ştie că nu poate fi dată 
afară din UE şi NATO, iar aceleaşi 
tratate prevăd unanimitatea în 
luarea deciziilor majore. Inclusiv 
revizuirea Tratatelor, despre care 
vorbesc Franţa şi Germania, ne-
cesită unanimitate şi ratificarea 
în toate statele membre. Capcana 
pare perfectă.

O posibilă soluţie, cea mai de-
mocratică şi cea mai bună pentru 
unguri, pentru vecinii ei şi pen-
tru UE, ar putea veni chiar din 
interiorul Ungariei. Dar mai 
repede de patru ani nu pare să 
se întâmple schimbarea la Bu-
dapesta iar societatea ungară, 
destul de apatică şi clientelară 
(începem oare să semănăm cu 
ei? – dar revenim curând pe tema 
involuţiilor din România), nu se 
arată deocamdată capabilă să ge-
nereze alternativa credibilă pe 
plan intern la Viktor Orbán. Nu 
aş miza aşadar pe soluţia internă.

A doua soluţie este forţarea, 
prin negocieri foarte dure, de că-
tre statele vest-europene şi UE a 
renunțării la principiul una-
nimității. Este riscant şi dificil, 
dar nu imposibil. UE şi statele 
puternice au pârghii. De ieșit, 
Ungaria nu va ieși de bună 
voie din UE. Nu este Marea 
Britanie. De aceea spun că se 
poate încerca varianta forţării re-
vizuirii Tratatului, prin negocieri 
foarte strânse care ar arăta clar 

Budapestei că nu mai are nicio 
şansă la fonduri europene şi nici 
loc la masa de la Bruxelles dacă 
blochează această reformă. Deja 
este activată clauza de restricţi-
onare a fondurilor europene ale 
Ungariei pe motivul încălcării 
statului de drept.

Ieșirea Ungariei din UE 
nu ar fi bună nici pentru 
România, de exemplu, pentru 
că, geopolitic vorbind, grupul de 
state membre România-Bulga-
ria-Grecia ar rămâne fără con-
tiguitate teritorială cu nucleul 
vest-european al UE, separate 
undeva în Sud-Estul Europei. Iar 
Serbia sau Ucraina nu vor adera 
curând, pentru a plomba gaura 
apărută. O criză majoră care ar 
duce la închiderea graniţelor Un-
gariei ar bloca practic calea de 
acces terestru a României spre 
Europa de Vest.  

La limită, se poate forma 
o nouă UE, mai restrînsă, 
fără Ungaria (riscul este să 
se formeze şi fără alte state...), 
aşa cum sugera acum câţiva ani 
premierul olandez Mark Rutte. 
Desigur, această variantă radicală 
este deocamdată nefezabilă.

Aici cancelarul Olaf Scholz are 
dreptate, trebuie pornit în această 
procedură iar Budapesta trebuie 
izolată în UE – de fapt, s-a cam 
izolat deja ea singură prin poziţi-
onarea în Războiul lui Putin – şi 
strânsă cu uşa până la nivelul la 
care va accepta această necesară 
schimbare.

Ungaria a jucat până acum 
un joc abil, egoist dar foarte pe-
riculos – a întins coarda de 
fiecare dată, dar nu a rupt-o 
niciodată. UE nu poate fi prizo-
niera celor care au altă agendă şi 
fac jocul Rusiei sau al Chinei. A 
venit momentul ca UE să întin-
dă coarda în relaţia cu Ungaria. 
Accepţi ce doresc majoritatea 
statelor şi societăţilor europene 
sau pleci. Stați liniștiți, nu va 
pleca.   

Valentin NAUMESCU 
varianta integrală a textului 

o găsiți pe spotmedia.ro

Notă Valentin Naumescu este 
profesor de relaţii internaţionale 
la Facultatea de Studii Europe-
ne a Universităţii Babeş-Bolyai 
Cluj-Napoca şi preşedintele Aso-
ciaţiei Iniţiativa pentru Cultură 
Democratică Europeană (ICDE)

C hiar dacă a câştigat confortabil alegerile 
din primăvară, pe fondul slăbiciunii 
opoziției de la Budapesta, nu ne este clar 
dacă Orbán Viktor înseamnă cu adevărat 

şi integral Ungaria şi nici dacă Ungaria post-Orbán 
va gândi la fel sau nu. 

Integrarea europeană şi poporul Moldovei

De la detractarea Trianonului la speranțele legate de victoria lui Putin

Problema 

noastră, în acest  
context, e să fim de 
partea adevărului 
şi de partea unui 

popor ce luptă 
pentru independenţă, 

pentru dreptul de a 
se alătura valorilor 

lumii civilizate. 
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Învăţătoarea noastră de muzică, 
proaspăt căsătorită, era gravidă şi 
planifica să se mute la Bălţi. Câţiva 
ani nu avea ce face cu el, aşa că a 
hotărât să-l vândă. Tata l-a cum-
părat. În acea după-amiază am in-
trat pe poartă şi am auzit un sunet 
neobişnuit. Nu pricepeam ce se 
întâmplă, bănuiam totuşi că putea 
să fie la noi unchiul Ion, profesor 
de muzică în satul vecin. Dar el nu 
venea niciodată fără motocicletă. 
Curioasă, am intrat cu paşi înceţi, 
am deschis uşa… Tata umfla şi des-
umfla cu ajutorul braţelor burduful 
unui instrument foaaarte frumos, 
încercând să închege, cu degetele pe 
clape, o melodie. Am recunoscut-o, 
m-am aşezat alături şi l-am rugat 
să-mi permită să culeg eu sunetele. 
Mi s-a părut uşor. Tata s-a ridicat şi, 
cu o ţinută aproape festivă, mi-a pus 
cogeamite namilă în braţe. Pentru 
genunchii mei de numai zece ani era 
o greutate impunătoare. Nasul nu 
mi se vedea de după acest nou-venit 
elegant, îmbrăcat parcă la patru ace 
în haine alb-negru. Nu aveam pu-
tere nici să-l înfoi, nici să-l desfoi 
– sunetele săreau din el rătăcite: ba 
slabe, ba stridente. Cu toate acestea, 
mă cuprinsese o dorinţă aprigă să-l 
cunosc pe dinafară şi în interior, 
să-i ştiu toate încheieturile, toate 
părţile, cele deschise şi întunecate. 
Trăiam o stare de fericire! Îi sim-
ţeam parfumul nobil de… frac, pan-
tofi noi şi cămaşă albă. Îmi părea 
că respiră, că are suflet şi caracter. 
Probabil, aşa şi era...

Din acea seară cu mult soare am 
devenit de nedespărţit. Alegeam cu 
grijă timpul, să i-l pot dedica în în-
tregime. Mă atrăgea cu o forţă su-
pranaturală. Îmi ocupase mintea, 
îmi determina activităţile. Făceam 
ce făceam şi veneam întruna să-l 
văd, să-l ating, să-l miros. Am în-
cercat să scot de deasupra basurilor 
abţibildul cu chipul unei nemţoai-
ce blonde. Întâi cu acetonă – n-am 
reuşit, apoi cu lama. De câte ori 
m-am certat pentru acele zgârie-
turi urâte care rupeau din mine, 
dar nu suportam nimic străin pe el. 
Eram îndrăgostită. În fiecare seară 
îl înveleam cu o pânză de catifea. 
Simţeam cum ne apropiem din ce în 
ce mai tare. Mă aştepta cuminte pe 
scaun şi reînvia imediat în mâinile 
mele. Cerinţele noastre unul faţă de 

celălalt creşteau şi ele. Armonizam, 
deşi existau momente de neconcor-
danţă. Însă, pe zi ce trecea, ambii 
realizam că nu ne ajung sunete gra-
ve – basurile. Eram ca pe o insulă 
nepopulată în muzica noastră. Cine 
să ne ajute să sincronizăm stânga 
cu dreapta? Și pentru că acel cineva 
nu apărea, am tras aer în piept şi 
am zis ferm: voi reuşi! Când a aflat 
în sfârşit de relaţia noastră unchiul 
Ion, a venit la noi, cu motocicleta, 
să se convingă cu propriile urechi. 
Chiar dacă degetele mi se împiedi-
cau neîndemânatice unele de alte-
le, clapele mă ascultau. Dar marea 
mirare a unchiului a fost să audă: 
„un-doi-trei, un-doi-trei…” (era un 
vals) împletindu-se atât ritmic, cât 
şi melodios cu sunetele ce-mi iz-
vorau de sub mâna dreaptă. Mi-a 
explicat câte ceva, însă eu nu mă 
puteam ţine de reguli având sim-
ţurile atât de ascuţite. 

Mi-am creat un mic repertoriu. 
Fireşte, majoritatea erau cântece ru-
seşti, ceea cu ce „ne hrăneau” la TV, 
radio, la şcoală etc. Câteva valsuri, 
alte câteva melodii lente, vreo două 
de petrecere (unul la armată). Pro-
babil şi patriotice, dar le-am uitat 
repede – nu mă vrăjeau. În schimb, 
valsurile… Ele erau specialitatea 
mea! Sunau binişor, în închipui-
rea puştoaicei amatoare. Tata radia. 
Uneori, ai mei găseau timp să mă 
asculte. Aveam mare nevoie de un 
public loial şi motivant. Frate-meu, 
cu patru ani mai mic, mă ruga să-l 
învăţ şi pe el să cânte. Nu-mi pot 
ierta nici azi nerăbdarea şi incapa-
citatea de a-l face să îndrăgească 
acordeonul. Poate-mi era teamă, în 
adâncul minţii, că mi-l va lua. Să fi 
fost gelozie…? Adevărul e că acum 
regret acea lipsă de indulgenţă.  

Odată, la şcoală, după o serată, 
colectivul de profesori a rămas la o 
vorbă mai altfel şi, din una în alta, 
mi s-a oferit c(uv)ântul. Am cântat 
cu voce tremurândă şi cu mâinile 
neliniştite: „Stary Zabyty Valsok” 
(„Bătrânul vals uitat”), apoi „Sne-
gopad” („Ninsoarea”), mai apoi un 
fragment din „Valurile Dunării”. 
Lumea a început să danseze, iar 
eu prindeam curaj şi „roteam” ace-
leaşi melodii, una după alta, până 
am obosit cu toţii. Neamţul meu, 
„Dl Weltmeister”, nu m-a făcut de 
ruşine. Nici eu. Eram încă prea ti-
nerică să stau pe picioarele mele 
cu el în braţe, deşi mă visam într-o 
astfel de ipostază. Nu peste mult 
timp, a urmat petrecerea la armată 
a unui vecin, Radu (la noi în mahala 
erau numai vreo două fete şi restul 
băieţi), unde am fost invitată să-i 
cânt „Pe doi ani – la revedere!”. N-a 
fost deloc simplu. Mă emoţionam 
groaznic cu atâţia flăcăi împrejur, 
dar, deoarece tata ştia întotdeauna 
cum să mă încurajeze, am mers şi 

l-am petrecut cu un fast deosebit. 
Și pentru că perseveram cu dăruire, 
nu s-a lăsat mult aşteptată prima 
apariţie pe scenă, la un concurs ra-
ional al corurilor din toate şcolile. 
Pregătisem o scenetă în care eu, 
îmbrăcată în soldat rus, cu chipiu 
pe cap, la un foc improvizat, cân-
tam o piesă despre al Doilea Război 
Mondial „Zemlyanka” („Adăpostul 
subteran”?). Nu mai spun ce succes 
am avut şi ce mândră am fost când ni 
s-a oferit locul I pentru acea prezen-
tare. Acordeonul meu îmi deschidea 
noi şi noi drumuri.

Aveam, totuşi, o problemă. Seri-
oasă. Textele! Mai bine zis – lipsa 
lor. De unde în Floriţoaia anilor ’80 
texte pentru cântece? În timpul emi-
siunilor muzicale stăteam de-a gata 
cu pixul în mână şi-mi notam, cât re-
uşeam, ceea ce credeam că ar putea 
să-mi completeze repertoriul, dar, 
bineînţeles, nu reuşeam să notez 
nici jumătate. Astfel, eram nevoită 
să adaug de la mine. Iată când a 
început să dea glas textierul! Pentru 
că nu-mi plăcea să cânt numai în 
rusă, am început să scriu şi să adap-
tez texte în română sau combinam 
două limbi, cum era pe atunci „la 
modă”. Cine avea ocazia să mă audă 
cântând, întreba numaidecât ale cui 
sunt versurile. Și eu spuneam fără 
ezitare: „Ale mele!”

Dacă pe lista disciplinelor la 
Școala Pedagogică „N. K. Krups-
kaya” din Călăraşi nu era „Studierea 
acordeonului”, ajungeam la Medi-
cină, unde mă pornisem, de fapt. 
Aceste două cuvinte – studierea 
acordeonului – mi-au scris desti-
nul. Profesorul meu de instrument 
muzical a aflat abia nu demult că eu 
nu am mai învăţat omeneşte notele, 
deoarece am cântat în toţi acei patru 
ani după ureche (după auz, nu după 
note). Îl rugam să-mi interpreteze 
lucrările de câteva ori şi-mi era de 
ajuns. Memorizam până şi poziţia 
mâinilor pe claviatură. Deşi într-un 
fel l-am dezamăgit, s-a amuzat de-a 
binelea de cele mărturisite. Mi-a 
dat, în schimb, notă maximă pentru 
şiretenie. 

Ei, ce fată nu se simte vrăjită 
măcar un pic de băieţii care cântă 
la chitară? Se întâmpla şi cu mine 
la Facultate. Numai că invers. Ob-
servam că eram văzută altfel dacă 
mă auzeau cântând. Ei au început 
să apară şi eu am început să-l uit. 
Ultima dată am ieşit împreună în-
tr-un public restrâns, de ziua mea, 
cu zece ani în urmă. 

Are un loc aparte în dulap, în dor-
mitor. Rareori când îl îmbrăţişez, 
simt că mă mai simte. Mai păstrează 
aroma de vals, frac, pantofi învechiţi 
şi cămaşă uşor îngălbenită. Ce multe 
m-a învăţat! Mi-a dăruit atâtea! M-a 
transformat... Prima mea dragoste. 
Puternică! Adevărată.     

Dl Weltmeister

Vladik Bătrâncea, 
„vaca sacră” a Komin-
ternului moldovenesc, 
a compromis idealuri-
le sfinte ale proleta-
riatului ex-sovietic. 
Junele kominternist, 
dat afară de la Univer-
sitatea de Stat pentru 
lipsă de cunoştinţe, în 
schimb absolvent al 
Universităţii Slavone, 

a făcut, totuşi, „cea mai bună şcoală” din viaţa sa la Mosco-
va. Acolo l-au învăţat cum să mintă cu neruşinare, cum să 
manipuleze, cum să dezinformeze şi cum să calomnieze (vă 
daţi seama perfect ce fel de şcoală a făcut!). Mereu a fost 
asistat generos de „profesorul” său ideologic Igor Dodon. 
Însă recent trăsnetul a lovit direct în inima Kominternului 
moldovenesc. Mai exact, în actul de constatare al Autorităţii 
Naţionale de Integritate (ANI) junele kominternist nu  poate  
justifica provenienţa sumei de  713 924 pentru anul 2019. 
ANI va iniţia procedura de încasare în folosul statului a 
valorii averii nejustificate sau a confiscării acesteia. Toto-
dată, feciorelnica inocenţă cominternistă a PSRM-ului are 
toate şansele să nu mai poată ocupa fotoliul de deputat în 
Parlament. În legislativul precedent acest pitic politic îmi 
imputa toate relele de 
pe lume, că aş com-
promite intenţionat 
statalitatea Republicii 
Moldova. A mai tri-
mis la ANI o inter-
pelare de verificare 
a integrităţii mele, 
ca astăzi chiar el să 
nimerească în groapa 
pe care mi-a săpat-o. 
În semn de „solidari-
tate tovărăşească” am 
trimis şi eu atunci o 
interpelare la ANI să 
clarifice următoarele: 
conform Declaraţiei 
sale de avere din 2 
octombrie 2014, se-
cretarul executiv al PSRM Bătrâncea a obţinut pe parcursul 
a doi ani de zile la locul de muncă (2012 – 2013) 55.000 
lei, iar în perioada 1 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2014 
el a avut o salarizare la locul de muncă de 40.000 lei. 
Aceasta a fost unica sa sursă de existenţă pe parcursul a 
3 ani, dar în campania pentru alegerile parlamentare din 
2014 Vladik face PSRM-ului o donaţie de toată frumuseţea 
– tocmai 90.000 de lei! Fără a compromite „integri-
tatea şi cumsecădenia morală a promotorului echităţii şi 
dreptăţii sociale” am solicitat ANI să clarifice cum a reuşit 
să supravieţuiască „inocenţa kominternistă” timp de 3 ani 
de zile (2012 – 2014) cu 5000 de lei, adică doar cu 
139 de lei pe lună???!!! Calculul e simplu: salariul per 
total 2012 – 2014 = 95.000 lei, dintre care 90.000 lei au 
fost donaţi PSRM-ului pentru alegerile parlamentare din 
2014, când a devenit şi deputat.

Mai degrabă aş fi tentat să cred că doar „sfântul duh 
kominternist” şi „Moscova iubită, mandră capitală” l-au 
ajutat pe Vladik să supravieţuiască! Interpelarea mea este 
o investigaţie suplimentară, încă în derulare, pe lângă cea 
pe care ANI deja a finalizat-o, stabilind o diferenţă sub-
stanţială pentru 2019 în valoare de 713 924 lei (https://
ani.md/index.php/ro/node/2625).

P.S. Дoкатилcя, Влaдик/Ai dat de dracu’, Vladik, nu 
te mai salvează nici Moscova, şi nici Kozak. Acum poţi 
rupe chiar şi harta Rusiei.

Integrarea europeană şi poporul Moldovei

Dispare Kominternul 
moldovenesc?

Radmila POPOVICI

M-a invitat Natalia Morari 
să facă un interviu cu mine. Am 

refuzat-o politicos. I-am zis aşa 
cum este, că nu vreau să creadă 
lumea că ea mă promovează, pen-
tru ca să nu fiu acuzat că m-am 
asociat cu Platon. Mi-a spus că 
sunt un fricos. Doar că eu nu sunt 
fricos, ci calculat şi pragmatic. 

De bine ce i-am spus asta, a 
început să-mi fure fotografiile şi 
textele şi să le posteze zilnic pe 
paginile sale obscure şi necurate, 
ca şi cum să creeze publicului fal-
sa impresie că ea m-ar promova. 
Prin urmare, să-mi murdăreasca 

imaginea asociindu-mă cu nu-
mele său controversat.

Clar că iniţial mă deranja să-
mi văd textele şi mutra pe pa-
ginile sale pe care le foloseşte 
pentru a bate în guvernare şi 
pentru a manipula lumea, însă, 
pe de altă parte, această atenţie 
mă flatează. Mă face să mă simt 
important în faţa mafiei care o 
sponsorizează pe Morari, deci 
înseamnă că ei văd în mine un 
potenţial inamic pe plan poli-
tic, pe care iată că încearcă să-l 

distrugă din faşă, ştirbindu-i 
imaginea. 

Dânşii mă vor tare mult în ta-
băra lor, eu conştientizez acest 
lucru, însă ce nu realizează ei e 
că dacă eu vin în politică, apoi 
vin anume după ei şi din cauza 
lor. Și eu nu-s /pas/ ca să con-
sult orice decizie, arest şi acţi-
une cu partenerii externi şi să 
ţin trădătorii de patrie în arest 
la domiciliu. Eu nu am milă faţă 
de hoţi şi trădători şi acţiunile 
mele ar fi cel puţin drastice.

Aceasta este prima şi ultima 
mea postare referitoare la ac-
ţiunile acestui personaj obscur 
în raport cu mine. Vor continua 
să mă atace, înţeleg. Cu cât voi 
creşte şi voi deveni mai vocal, 
cu atât mă vor ataca mai mult. 
Aşadar vă rog să vă informaţi 
de pe profilul meu, pentru că eu 
scriu şi postez doar aici şi nu mă 
ascund după profiluri şi pagini 
false.

Vă mulţumesc pentru atenţie 
şi susţinere!

Nu mă ascund după profiluri și pagini false

Dragoș GALBUR

Iurie RENIȚĂ

Acolo

l-au învăţat cum să 
mintă cu neruşinare, 
cum să manipuleze, 

cum să dezinformeze 
şi cum să calomnieze 

(vă daţi seama 
perfect ce fel de 
şcoală a făcut!).
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„Trebuie să conștientizăm faptul 
că avem multă violență 
în familie, în stradă, la școală”

- Stimată doamnă Co-
rețchi-Mocanu, ce se are în 
vedere când spunem „vio-
lență împotriva copiilor”?
Prin violenţă faţă de copii înţe-

legem fie acţiunile, fie lipsa aces-
tora, care afectează integritatea 
fizică sau psihică a copiilor. Vio-
lenţa fizică, psihologică şi sexuală 
presupune acţiuni abuzive îndrep-
tate împotriva copiilor, iar lipsa 
acţiunilor se referă în mare parte 
la neglijarea nevoilor acestora.  

- Vorbiți-ne despre con-
secințele violenței asupra 
sănătății fizice şi mintale a 
copiilor. 

Dacă e să vorbim despre să-
nătatea fizică, copilul poate avea 
fracturi, hemoragii, inflamaţii, 
intoxicaţii, arsuri, infecţii, inclu-
siv sexual-transmisibile în cazul 
abuzului sexual, sarcină, în ca-
zul neglijării – malnutriţie, boli 
cronice etc. Unele dintre ele pot 
conduce inclusiv la dizabilitate sau 
deces. Studiile arată şi o legătură 
clară între experienţele negative 
din copilărie, inclusiv abuz, şi 
comportamentele de risc pentru 
sănătate la maturitate  – consum 
de droguri, alcool, autovătămare, 
dar şi legătura cu probleme de să-
nătate, precum diabetul zaharat, 
hipertensiunea, durerile de spate, 
problemele de metabolism etc. 

Cât priveşte sănătatea minta-
lă, luând în consideraţie factorii 
enumeraţi mai sus, unii copii pre-
zintă tulburări de dispoziţie, iar 
alţii – anxietate, stări depresive 
sau depresie, sentiment de vină şi 
ruşine, agresivitate, comportament 
deviant, comportament sexualizat, 
gânduri şi tentative suicidale etc. 

Gravitatea consecinţelor de-
pinde de severitatea, intensitatea 
violenţei, de vârsta copilului, de 
gradul lui de vulnerabilitate, de 
capacitatea lui de rezistenţă la stres 
(rezilienţă), de cât de des acesta 
este expus abuzului etc. 

- Ce le-ați sugera părinți-
lor, cum să evite aplicarea 
forței fizice sau presiunea 
psihologică în procesul de 
educație a copiilor? 
Le-aş sugera să depună efort 

pentru a învăţa să aplice metode 
pozitive de educaţie a copiilor. Pot, 
de exemplu, stabili în comun cu 
copilul regulile şi consecinţele 
nerespectării acestora. Aşa copiii 
învaţă să fie responsabili, iar edu-
caţia se face în baza bunului-simţ, 
nu a fricii. Exemplul propriu este 
o altă metodă bună de educaţie. 
Rezolvi situaţiile de conflict cu alţii 
fără a aplica forţa fizică, strigătul 
sau alte metode abuzive, iar copilul 
va prelua de la tine această moda-
litate de reacţie pentru a  rezolva 
conflictele, inclusiv cu semenii.   

- Conform studiului VACS 

(2020), aproape 3 din 10 
copii sunt supuşi abuzului 
fizic până la vârsta de 18 
ani, iar unul din 10 copii 
este supus violenței emoți-
onale din partea părinților, 
îngrijitorului sau a unei 
rude. De ce părinții îşi bat 
copiii şi îi supun violenței 
emoționale? 
Aceste cifre arată că trăim într-o 

societate în mare parte abuzivă în 
raport cu copiii. Iar acest lucru are 
la bază un şir de factori – la nivel 
individual (traume ale părinţilor, 
probleme de sănătate, inclusiv 
mintală, ale adulţilor şi copiilor, 
oboseala/ frustrările părinţilor 
etc.), interpersonal (divorţ, con-
flicte familiale, consum de alcool, 
discriminare etc.), comunitar (re-
acţia specialiştilor nu este adecva-
tă, acces limitat la programe de 
educaţie parentală etc.) şi societal 
(stereotipuri ce justifică violenţa, 
lipsa politicilor eficiente de pre-
venire a fenomenului).

- Este asta o formă de edu-
cație „tradițională” în so-
cietatea noastră care se 
bazează pe vorba „Unde 
dă mama creşte”?
Aşa cum am zis mai sus, ăsta 

este unul dintre factorii care încu-
rajează educaţia prin violenţă. Încă 
mulţi dintre concetăţenii noştri 
cred că o palmă dată la fund este 
o metodă acceptabilă de educaţie. 
De fapt, în acel moment copilul 
simte frică, tristeţe, supărare, furie 
etc. Iar atunci când copilul trăieş-
te astfel de emoţii, toate celelalte 
funcţii neurologice ale creierului 
se blochează, respectiv, el nu are 
cum să tragă învăţămintele pe care 
le aşteaptă adultul. Mai mult, cre-
ierul copiilor încă nu este suficient 
dezvoltat pentru a înţelege riscuri-
le, faptul că copiii greşesc este un 
proces firesc al dezvoltării lor. E 
bine să înţelegem că dacă copilul 
îşi modifică comportamentul după 
ce îi dăm o palmă sau strigăm la 
el, o face din frică, nu pentru că a 
conştientizat unde a greşit. 

- Cum ajung aceste cazuri în 
vizorul autorităților? 
Autorităţile află despre aceste 

cazuri de la copii, părinţi, rude, 
membri ai comunităţilor etc. – prin 
telefon, online, prin adresare di-
rectă, prin depunerea unei cereri 
etc. Este foarte important ca la 
nivel local să fie asigurate meca-
nisme anonime, confidenţiale, de 
raportare a cazurilor de către copii.    

Totodată, specialiştii abilitaţi 
cu protecţia copilului sunt obligaţi 
să se autosesizeze atunci când ob-
servă la copii semne ale violenţei. 
Un rol important în procesul de 
identificare a cazurilor îl au edu-
catorii, profesorii, lucrătorii me-
dicali, pentru că ei sunt în contact 
permanent cu copiii şi pot observa 

schimbările în comportamentul 
acestora.  

Pe această cale, încurajez ci-
titorii Dvs. care cunosc sau sus-
pectează că un copil se află într-o 
situaţie de violenţă să informeze 
despre acest lucru unul sau mai 
mulţi dintre următorii specialişti 
– autoritatea tutelară locală 
(primarul localităţii, în Chişi-
nău – Direcţia pentru protecţia 
drepturilor copilului); asistentul 
social comunitar, poliţistul de sec-
tor, medicul de familie, un cadru 
didactic în care au încredere. De 
asemenea, pot suna la Telefonul 
copilului – 116111. Este important 
să informăm cititorii despre faptul 
că astfel de cazuri pot fi raportate 
anonim şi confidenţial.  

-  Unde sunt consiliați copiii 
supuşi violenței?
Pentru oferirea asistenţei psi-

hologice copiilor este nevoie de 
servicii psihologice specializate. 
Acestea nu au fost dezvoltate până 
în prezent, deşi crearea lor a fost 
prevăzută în Planul de acţiuni 
pentru implementarea Strategiei 
privind protecţia copilului pentru 
anii 2014-2020. Acum Guvernul 
îşi propune să creeze astfel de 
servicii până în anul 2026, con-
form Programului Naţional pentru 
Protecţia Copilului 2022-2026. 
Este necesar ca aceste structuri să 
ofere servicii psihologice tuturor 
copiilor victime ale violenţei care 
au această nevoie, părinţilor sau 
îngrijitorilor acestora, dar să ofere 
şi servicii de dezvoltare a compe-
tenţelor parentale. 

Până atunci copiii pot beneficia 
de asistenţă psihologică în cadrul 
serviciilor de asistenţă psihope-
dagogică, centrelor de sănătate 
prietenoase tinerilor şi centrelor 
comunitare de sănătate mintală 
care activează în fiecare raion/ 
municipiu. 

- Ce face statul R. Moldo-
va ca să protejeze copiii 
supuşi violenței? 

Protecţia Copilului 2022-2026.
Pe lângă aceste servicii şi cele 

de asistenţă psihologică, pe care 
statul şi-a propus să le creeze, pen-
tru a asigura complexitatea inter-
venţiei, e nevoie să fie iniţiată şi 
dezvoltarea unor servicii eficiente 
de asistenţă a persoanelor ce se 
confruntă cu dependenţe, să fie 
dezvoltate programe de reabilitare 
pentru agresori, inclusiv pentru cei 
sexuali, şi să fie dezvoltată reţeaua 
de servicii de plasament de tip fa-
milial, care să aibă capacitatea de 
a răspunde nevoilor copiilor ce au 
trăit experienţa abuzului.   

- La ce programe de educa-
ție parentală este asigurat 
accesul părinților? 
Statul nu asigură acum acces la 

programe de educaţie parentală în 
niciun fel. Strategia intersectorială 
de dezvoltare a abilităţilor şi com-
petenţelor parentale pentru anii 
2016-2022 expiră în acest an, dar 
nu s-a reuşit nici măcar adoptarea 
unui Plan de acţiuni pentru im-
plementarea respectivei strategii.

Unele organizaţii neguverna-
mentale au dezvoltat programe de 
educaţie parentală pentru părinţi 
ai copiilor de diferite vârste, oferă 
sporadic astfel de servicii, pregă-
tesc formatori la nivel local pentru 
implementarea acestor programe, 
dar acest lucru nu este suficient. 

- Dvs., în calitate de consul-
tantă în domeniul drepturi-
lor copilului, ce puteți spu-
ne despre legislația privind 
protecția copiilor? Este ea 
bună sau trebuie modifi-
cată? 
În general, avem un cadru nor-

mativ bun. Ar mai fi, totuşi, nişte 
lucruri care trebuie îmbunătăţite – 
să fie aprobate prevederi legale care 
să asigure evidenţa şi monitorizarea 
agresorilor sexuali; să fie incluşi ca 
subiecţi ai Instrucţiunilor privind 
mecanismul intersectorial de coo-
perare (HG nr. 270 din 08.04.2014) 
reprezentanţii sistemului de drept, 
ai celui de probaţiune şi peniten-
ciar;  să fie aprobată legea privind 
activitatea psihologului şi Metodo-
logia de evaluare psihologică şi de 
elaborare a rapoartelor de evaluare 
psihologică a copiilor victime. Am 
fost surprinsă că Programul Na-
ţional privind Protecţia Copilului 
prevede aprobarea acesteia până 
în anul 2026. Din câte cunosc, 
proiectul acestui document a fost 
elaborat şi consultat cu sprijinul 
oficiului Consiliului Europei încă 
anul trecut. 

Și e foarte necesar ca statul să 
instituie mecanisme de pregătire 
profesională a specialiştilor, dar 
şi de monitorizare a modului în 
care profesioniştii aplică cadrul 
normativ. 

Interviu realizat 
de Victoria POPA

Țara noastră a avansat în cre-
area mecanismelor de protecţie a 
copiilor supuşi violenţei. Cadrul 
normativ oferă specialiştilor me-
canisme de intervenţie multidisci-
plinară, aşa cum o cer standardele 
internaţionale. În acest sens, toţi 
specialiştii abilitaţi cu protecţia 
copilului trebuie să urmeze paşii 
prevăzuţi în Instrucţiunile pri-
vind mecanismul intersectorial 
de cooperare pentru identificarea, 
referirea, evaluarea, asistenţa şi 
monitorizarea copiilor victime şi 
potenţiale victime ale violenţei, 
neglijării, exploatării şi traficului. 
(HG nr. 270 din 08.04.2014). 

De asemenea, sunt dezvoltate 
mecanisme de asigurare a securi-
tăţii copiilor în situaţii ce prezintă 
pericol iminent pentru viaţa şi să-
nătatea lor  – posibilitatea aplicării 
măsurilor ce prevăd eliminarea 
agresorului din locuinţa familiei 
şi limitarea comunicării acestuia 
cu victima (ordinul de restricţie de 
urgenţă, aplicat imediat de către 
poliţist pentru o perioadă de până 
la 10 zile, ordonanţa de protecţie, 
ce se aplică de către judecător 
pentru un termen de 90 zile, cu 
posibilitate de prelungire). Copi-
lul este luat din familie doar dacă 
ambii sau unicul adult de îngrijire 
prezintă pericol iminent pentru 
viaţa şi sănătatea lui. 

Am început să avansăm şi în 
domeniul dezvoltării serviciilor 
specializate. La începutul acestui 
an la Bălţi şi-a început activita-
tea primul serviciu regional de 
asistenţă integrată pentru copiii 
victime/ martori ai infracţiunilor 
din nordul republicii. Este un ser-
viciu ce oferă sub acelaşi acoperiş 
servicii de examinare medicală, 
expertiză medico-legală, audiere, 
asistenţă psihologică şi socială de 
criză şi de evaluare psihologică/ 
elaborare a Raportului de evaluare 
psihologică. 

Până în 2026 statul şi-a propus 
să dezvolte astfel de servicii regio-
nale şi în zonele Centru şi Sud, con-
form Programului Naţional pentru 

Interviu cu Rodica Corețchi-Mocanu, consultantă în domeniul drepturilor copilului
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Transportator: „Condițiile de 
călătorie în transportul public 
vor mai fi nesatisfăcătoare”

Am discutat cu mai mulţi pa-
sageri aflaţi la Gara Auto Centru. 
„Este înghesuială şi înăduşeală, 
un singur geam deschis este cel 
de la şofer, iar dimineaţa şi seara 
oamenii nu au loc nici în picioa-
re”, ne-a relatat o doamnă care 
aştepta în gară.

„Nu avem loc nici în 
picioare, microbuzele 
sunt vechi şi murdare”

Cristina Brânză ne-a vorbit 
despre normele de securitate, 
care sunt prevăzute şi în Regu-
lamentul de Circulaţie Rutieră, 
care au fost neglijate de unul din-
tre şoferii microbuzului pe ruta 
Chişinău-Varniţa, acesta avea o 
centură de siguranţă improvizată 
legată de barele din salon (foto).

Declarația autorităților 
centrale

În comentariul oferit pentru 
„Gazeta de Chişinău” comunica-
toarea MIDR vine cu explicaţii re-
feritor la supraaglomerarea unor 
rute: „Menţionăm că, în contextul 
pandemiei, o parte din operatorii 
de transport şi-au sistat activi-
tatea sau şi-au ajustat graficele 
de circulaţie la fluxul de călători. 

Ca urmare a acţiunilor de 
monitorizare desfăşurate de că-
tre Agenţia Naţională Transport 
Auto, operatorii de transport care 
au admis suspendări la deservi-
rea serviciilor regulate, au fost 
notificaţi despre necesitatea de-
servirii rutelor conform grafice-
lor de circulaţie, iar, dacă nu se 
conformează, se aplică prevederile 
normative de sancţionare, inclusiv 
retragerea autorizaţiilor”.

Oleg Alexa: „Fără 
subvenționare nu vom 
putea reînnoi autobuzele”

Totodată, preşedintele Asoci-
aţiei Patronale a Operatorilor de 
Transport Auto (APOTA), Oleg 
Alexa, declară că „Programul 
Transport Modern, anunţat de 
minister, în realitate încă nu exis-
tă şi întârzie să apară”. 

„Făcând declaraţii despre ne-
cesitatea debarasării de vechituri, 
ministerul a inclus în tarif sume 
insuficiente pentru a fi acumulate 
fonduri pentru investiţii. Tariful 
care a fost aprobat de minister a 
avut la bază anumite calcule con-
form formulei din metodologie. 
Noi am spus atunci că ministerul 
a făcut calculele intenţionat greşit 
şi a diminuat cu mult tariful.

Cât priveşte investirea mijloa-
celor financiare pentru reînnoirea 
parcului de autobuze, din calculele 
făcute publice de minister reie-
şea că vârsta medie a unităţilor 
de transport va creşte. Noi am 
accentuat aceasta atât în apelu-
rile făcute publice, cât şi în cadrul 
conferinţei de presă. Deci, făcând 
declaraţii despre necesitatea de-
barasării de vechituri, ministerul 
a inclus în tarif sume insuficien-

te pentru a fi acumulate fonduri 
pentru investiţii.

Anul acesta transportatorii au 
făcut anumite investiţii şi au pro-
curat câteva unităţi de transport, 
însă aceasta este insuficient ca 
vârsta medie pe ramură să sca-
dă. Programul Transport Modern, 
anunţat de minister, în realitate 
încă nu există şi întârzie să apară. 
Fără subvenţionare nu va fi posibil 
să reînnoim autobuzele.

Din păcate, condiţiile de că-
lătorie în transportul public vor 
mai fi nesatisfăcătoare. În plus, 
în unele localităţi a încetat să mai 
funcţioneze legătura prin curse 
regulate cu centrul raional sau cu 
municipiul Chişinău. Apelurile 
noastre la Guvern, Parlament, 
minister cu privire la restituirea 
accizei la motorină şi introducerea 
cotei TVA 0%, alocarea fondurilor 
pentru subvenţionarea procură-
rii transportului, soluţionarea 
problemei reutilării unităţilor 
de transport etc. sunt ignorate 
deocamdată, de aceea investiţi-
ile vor fi în continuare în volum 
insuficient”, susţine Alexa. 

CSE: în perioada stării de 
urgență, operatorii pot 
modifica tarifele pentru 
serviciile regulate 

La începutul lunii februarie, 
transportatorii au intrat în grevă 
după un şir de proteste, motivul 
– tariful la călătorie. Aceştia au 
cerut ca preţul biletului de călă-
torie să fie revăzut, în special în 
contextul creşterii preţurilor la 
carburanţi. Ulterior, după discu-
ţiile cu Ministerul Infrastructurii 
şi Dezvoltării Regionale, s-a reuşit 
să se ajungă la un consens. 

De la 1 martie, preţul biletelor 
de călătorie a crescut. Scumpiri-
le la pompă au continuat, drept 
urmare în cadrul şedinţei din 10 
martie Comisia pentru Situaţii 
Excepţionale (CSE) a aprobat de-
cizia prin care, în perioada stării 
de urgenţă, operatorii de trans-
port au primit permisiunea de a 
modifica tarifele pentru serviciile 
regulate în traficul raional şi cel 
interraional. 

Totodată, Andrei Spânu a 
anunţat lansarea Programului 
„Transport Modern” care prevede 

Odată cu scumpirea tarifului de 
călătorie pentru transportul raional 
şi interraional s-a anunțat şi lansarea 
Programului Transport Modern care 

presupune asigurarea unor condiții optime de 
călătorie. Totuşi, la aproape jumătate de an de 
la anunțul făcut de ministrul Infrastructurii 
şi Dezvoltării Regionale (MIDR), Andrei 
Spînu, situația în Gările Auto nu s-a schimbat 
considerabil, fapt despre care ne-au comunicat 
călătorii. 

Cooperativa de Construcţie a Locuinţelor 
nr. 318 organizează o licitaţie cu strigare 
în vederea vânzării bunurilor imobile (în-
căperi auxiliare) cu numerele cadastrale 
0121105736.02.145 (et. 10, suprafaţa 9,3 
mp), 0121105736.01.146 (et. 10, suprafaţa 
de 45,6 mp), 0121105736.02.147 (et. 10, 
suprafaţa 45,6 mp), 0121105736.02.148 (et. 
10, suprafaţa 7,8 mp), situate în mun. Chişi-
nău, or. Durleşti, str. Testemiţeanu nr. 61/C.

Licitaţia va avea loc la 23.08.2022, ora 

18:00, pe strada 31 August 1989, nr 129, 
of. 420. 

Preţul de expunere a bunurilor imobile 
(încăperi auxiliare) începe de la 250 EURO 
pentru un m.p.  

În ziua desfăşurării licitaţiei, cu 15 mi-
nute până la începerea ei, participanţii sunt 
obligaţi să se înregistreze la preşedintele 
Cârmuirii CCL-318.

Pasul licitării este de 2000 de lei. Taxa 
de participare este de 100 de lei. Mări-

mea acontului pentru fiecare bun expus 
la licitaţie este de 10000 de lei. Participan-
ţilor necâştigători li se restituie acontul în 
termen de 10 zile de la încheierea licitaţiei.  

Taxa de participare la licitaţie şi acontul 
vor fi decontate la următorul cont bancar 
– IBAN MD92FT222400300000827498, 
Fincombank, filiala nr. 3. 

Pentru a participa la licitaţie, după pu-
blicarea comunicatului informativ, dar cel 
târziu cu o zi lucrătoare înainte de începerea 

licitaţiei, solicitanţii prezintă Preşedintelui 
Cârmuirii CCL-318:

- Cererea de participare, conform mode-
lului din anexa nr.1 la Regulament; 

- documentele care certifică, în modul 
stabilit, identitatea participantului;

- actele care confirmă achitarea acon-
tului şi a taxei de participare la licitaţie; 

- procura, în cazul participării prin re-
prezentanţi.

Pentru informaţii, tel. 069320473.

Comunicat informativ privind desfășurarea licitației

P

Vlada POPSUICO

„investiţii/subvenţii de la bugetul 
de stat, pentru a susţine procura-
rea de microbuze şi autobuze noi, 
moderne”, precum şi „combaterea 
transportului ilicit de pasageri”. 

„Obiectivul nostru major 
este ca oamenii să ajungă 
în siguranță oriunde s-ar 
porni”

„Viziunea noastră pentru re-
dresarea transportului rutier 
conţine mai multe măsuri, care 
pun bazele unui parteneriat în-
tre autorităţile centrale, locale 
şi operatori, în beneficiul direct 
al cetăţenilor. Obiectivul nostru 
major este ca oamenii să se simtă 
confortabil, să ajungă în siguranţă 
şi la timp oriunde s-ar porni. 

Avem în vedere acordarea de 
fonduri/sprijin pentru investiţii/
subvenţii de la bugetul de stat, 
pentru a susţine procurarea de mi-
crobuze şi autobuze noi, moderne.

 Vom combate frauda şi vom 
elimina transportul ilicit, inclusiv 
în domeniul de taxi, care nu ofe-
ră siguranţa şi confortul de care 
oamenii trebuie să beneficieze.

Digitalizarea şi fiscalizarea 
domeniului prin implementarea 
unui sistem de management inte-
grat în transport: e-Bilet, e-GPS, 

e-routing”, a menţionat Andrei 
Spânu. 

Există zilnic 568 de rute la 
nivel raional şi 1141 de rute 
la nivel interraional 

Totodată, se va oferi o metodo-
logie de calcul care ia în conside-
rare criteriul de confort şi reflectă 
opinia administraţiilor locale.

„Ne vom implica pentru ca ru-
tele de transport să fie eficiente, 
bine adaptate la fluxurile generale 
de trafic şi la nevoile beneficia-
rilor, indiferent din ce localitate 
provin. Pe moment, zilnic, avem la 
nivel raional 568 de rute, iar la ni-
vel interraional – 1141 rute. Multe 
rute nu respectă nici un grafic. 
33% din cursele interraionale nu 
se efectuează, iar la nivel raional 
cifra este de 16%. Pe parcursul 
timpului, din interese înguste de 
grup, s-a umblat la graficul de rute 
şi avem un haos care nu permite 
dezvoltarea normală a domeniu-
lui”, a spus Spânu.

El mai promitea încă la mij-
locul lunii februarie modificarea 
Codului Transporturilor Rutiere, 
asigurându-se „o legislaţie mo-
dernă, adaptată nevoilor actuale 
şi eficientă, consultată temeinic”, 
„elaborarea strategiei de mobilita-
te”, plan nerealizat deocamdată. 

„Prețul plafon continuă 
să scadă”

La data de 22 iulie, în urma 
mai multor solicitări de a verifi-
ca preţul biletelor pentru trans-
portul interraional şi raional în 
contextul reducerii preţurilor la 
produsele petroliere, Ministrul 
Infrastructurii a venit cu anunţul 
că „preţul plafon pentru călătoria 
în transportul interraional şi raio-
nal continuă să scadă în ultimele 
săptămâni în măsura în care scade 
şi preţul la motorină”.

„În continuare, am solicitat 
Agenţiei Naţionale Transport Auto 
să prezinte un raport referitor la 
preţul biletelor vândute de către 
operatorii de transport în autogări. 
Am solicitat, de asemenea, să se 
facă verificări dacă aceste preţuri 
plafon sunt respectate, iar oame-
nii plătesc un preţ corect. Nu vom 
permite abuzuri”, a precizat acesta.
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„Chiar și pe timp de război 
arta ne ajută, ne aduce 
momente de bucurie”

– Dragă Valeria Barbas, ce 
te-a determinat să inaugu-
rezi un atelier de pictură 
pentru copiii refugiați din 
Ucraina, Art MasterClass 
Мій Дім Україна /Casa 
mea Ucraina/My home 
Ukraine? 
În primele săptămâni ale răz-

boiului din Ucraina, când activam 
mai mult în domeniul video, în 
calitate de regizoare, atât pentru 
TV Moldova 1, cât şi ca artistă 
independentă, am făcut intervi-
uri cu familii de refugiaţi. A fost 
pentru mine un şoc. Neajutoraţi, 
disperaţi şi dezorientaţi, ucraine-
nii plângeau şi se rugau şi pentru 
Ucraina, dar şi pentru Moldova. 
A urmat faza pe care aş numi-o 
dopomoga. Am ajutat ca volun-
tar la sortarea hainelor la Centrul 
de plasament Manej. Nu am mai 
putut suporta trauma, văzută şi 
auzită. Am lăsat camera şi, în luna 
martie, am început a desena cu 
copiii refugiaţi şi mamele lor, la 
Moldexpo. Desenam spontan, 
aşezându-mă, obosită, cu ei la o 
masă într-un colţişor improvizat 
pentru copii. Desena cu noi şi un 
băiat mic, Venea, el m-a întrebat 
dacă voi veni şi mâine. Cum să 
nu? Am revenit şi, iată, continuăm 
atelierul până azi. Este necesară 
art-terapia, pentru că nici un copil 
nu trebuie lăsat singur cu trauma. 
Această iniţiativă independentă 
a luat forma unui proiect de Art 
Masterclass-uri, cu titlul Мій Дім 
Україна / Casa mea Ucraina.

– Atelierul funcționează 
în diferite locații? 
Da, în diverse centre de pla-

sament: Manej Arena; Moldex-
po, bl.1, 2; Centrul de plasament 
FRIȘPA; Spitalul Clinic Munici-
pal de Ftiziopneumologie; Центр 
допомоги біженцям з України 
у Молдові (Chişinău); Casa de 
Cultură Hârtop, Cimişlia; Cen-
trul de Plasament Palanca. Din 
resursele proprii achiziţionam 
vopsele, pensule, hârtie şi pânză. 
Am organizat şi un Action Pain-
ting, sau happening, când 15-20 
de copii participau la pictarea 
unei pânze de 1,20 m x 1 m. Mi 
s-a părut potrivită această practi-
că avangardistă de performance, 
care aduce multă bucurie şi îţi dă 
senzaţia de comuniune/interacţi-
une. Actualmente, colaborez cu 
Asociaţia pentru Abilitarea Co-
pilului şi Familiei „Ave Copiii” şi 
ofer Masterclass-uri la Cociulia, 
în cadrul taberei de vară pentru 
familiile de refugiaţi din Ucraina.

– Ce te-a impresionat în 
discuțiile dintre copiii re-
fugiați?  
Am pictat cu peste 150 de copii, 

am ascultat zeci de istorii. Am ur-

mărit şi istorii tăcute, doar creio-
nate. Copiii vorbesc despre război. 
Probabil, cel mai dificil este să vezi 
scene de război desenate de copii, 
unii foarte mici, care nici măcar 
nu pot vorbi, încă. Dar vocea lor ar 
trebui auzită. Este utopic să crezi 
că, dacă liderii politici ar fi vorbit 
cu copiii, nu ar mai fi războaie? 

– Ce expoziții ați organi-
zat?
Au fost organizate mini-expozi-

ţii temporare în incinta centrelor 
de plasament, copiii participând 
la panotare şi invitând părinţii. 
Am curatoriat expoziţii de desen 
şi pictură ale copiilor refugiaţi din 
Ucraina. Una dintre expoziţii a 
avut loc la Casa de Cultură din 
Hârtop, Cimişlia, fiind organizată 
de ArsZona în parteneriat cu Cen-
trul de proiecte culturale ArtaAzi; 
am mai inaugurat o expoziţie la 
Biblioteca Naţională pentru Co-
pii „Ion Creangă”, o expoziţie de 
caritate la Hotelul Berds. Am 
curatoriat şi expoziţii la Preşe-
dinţia Republicii Moldova şi la 
Parlament, care şi-au deschis larg 
uşile. Actualmente, zece pânze de 
proporţii sunt expuse la Teatrul 
„A. Mateevici”, vernisajul fiind or-
ganizat la premiera spectacolului 
„Să le spunem pe nume”, în regia 
Luminiţei Țâcu. Din resursele acu-
mulate am achiziţionat materia-
le pentru pictură şi am ajutat o 
mamă cu cinci copii. Cel mai mare 
impact, emoţii de bucurie le-am 
urmărit în ochii mamelor invitate, 
probabil, la prima expoziţie de 
grup a copiilor lor, la Preşedinţie 
şi la Parlament. Recent, m-a con-
tactat o mamă care s-a întors în 
Kiev, ea mi-a spus că are amintiri 
frumoase despre Moldova pe care 
le povesteşte tuturor. Dacă în con-
diţii de urgie familiile refugiate 
au avut parte şi de momente de 
bucurie, aceasta înseamnă că mi-
am îndeplinit misiunea.

 
– Ce teme le propui copi-
ilor în cadrul atelierului 
Мій Дім Україна / Casa 
mea Ucraina?
Nu impun niciodată o temă. 

Metoda se bazează pe improvi-
zaţie, pe stimularea gândirii aso-
ciative, ofer libertate copiilor să 
picteze ce vor. Bineînţeles, subiec-
tul central abordat de copii este 
Ucraina, în diverse tratări, între 
război şi pace. 

 – Cum poate fi definită 
lucrarea ta recentă, Ierb-
Herb? Ți-a fost greu să 
găseşti punga neagră cu 
stema URSS, folosită în 
această lucrare? Spicele 
de pe stemă şi coroana de 
spice de pe fața unui om 
care a murit de foame s-au 

C U L T U R Ă

aranjat simbolic în compo-
ziție. Ce reprezintă pentru 
tine, personal, un spic de 
grâu?
Ierb-Herb este o instalaţie, 

prin care mi-am exprimat re-
flecţiile asupra grâului furat din 
Ucraina, dar şi asupra dependen-
ţei economice, energetice a Ucrai-
nei, dar şi a Republicii Moldova, 
ambele având un parcurs similar 
post-sovietic. Lipsa unor produse 
de primă necesitate echivalează cu 
moartea. În lucrare folosesc mai 
multe simboluri – stema sovieti-
că în care se împletesc spice. Ea 
seamănă cu o coroană de fune-
ralii şi ne aminteşte de victimele 
războiului, foametei, agresiunii. 
Spicele din această instalaţie au 
fost culese dintr-un lan de grâu 
la Glodeni, unde am participat 
la Art Fest Glodeni. Punga şi alte 
elemente deseori se găsesc într-un 
mod miraculos, atunci când arta 
o cere.   

– Anul acesta, din cauza 
secetei cumplite, grâul nu 
a rodit în RM. Cum te lupți 
cu tristețea?
Covid-Război-Secetă... Ne con-

fruntăm cu mai multe nenorociri, 
e ca un cerc vicios. Tristeţea face 
parte din mine, nu lupt contra ei, 
mi-o asum. Recunosc, art-terapia 
cu copiii funcţionează bidirecţi-
onal.

În calitate de artist nu am creat 

nimic după izbucnirea războiului. 
Mi s-a părut nedrept. Abia după 
ce valul de şoc a trecut, am oferit 
teren copiilor pentru exprimare. 
După cinci luni de interacţiune 
cu sute de copii, nu mai pot să 
stau într-o parte şi să urmăresc 
tragediile de la distanţă. Din acest 
motiv, am organizat o acţiune de 
(art) protest pe 24 iulie, la 5 di-
mineaţa, cu titlul InterZction, 
în pasajul subteran de la inter-
secţia străzii Kiev cu bulevardul 
Moscovei. Anume la 5 dimineaţa 
bombele ruşilor au trezit famili-
ile din Ucraina şi i-au făcut să-şi 
părăsească casele. 

– Ai participat de curând la 
o întâlnire online, „Poeții 
Estului”. Ce ai prezentat? 
„Poets of the East” este un se-

rial video despre poezia interna-
ţională contemporană, realizat 
pentru Radio PNN Milwaukee, 
producători: poeţii Rick Spisak 
(USA) & Mircea Dan Duţă (Româ-
nia). Am prezentat video-poeme 
muzicale, unele scrise în cadrul 
atelierului Vlad Ioviţă condus 
de Dumitru Crudu, altele scrise 
recent, pe timp de război.

– Ai cântat o melodie fru-
moasă, originală, la Eu-
rovision 2022 din R. Mol-
dova. Ai avut şi o ținută 
deosebită, inventivă şi 
totodată elegantă. O să mai 

Interviu cu Valeria Barbas, artist vizual, compozitoare, poetă

concurezi la Eurovision?
A fost o decizie deloc uşoară să 

mă aventurez în concurs. Am fost 
trei ani la rând invitată în calita-
te de membră a juriului. De data 
aceasta, am preferat să abandonez 
această postură, în favoarea cre-
aţiei. Piesa „My tree” („Arborele 
meu”) a fost scrisă mai demult în 
colaborare cu compozitorul ger-
man Frank Schulte, care a vizitat 
Republica Moldova şi cu care am 
lucrat la realizarea unor instalaţii 
multimedia de artă contempora-
nă.   „My tree” este un concept 
audio-vizual, relevând ideea ar-
hetipală a arborelui vieţii, care 
uneşte terestrul cu astralul. Un alt 
scop al meu a fost de a promova 
în plan local direcţia muzicală şi 
estetică fusion electronic, o pro-
vocare pentru contextul autohton. 
Piesa a intrat în chart-uri şi au 
fost mai multe recenzii interesan-
te din străinătate, am primit mai 
multe propuneri de colaborare 
pentru anul viitor din partea unor 
colective de compozitori şi texti-
eri din Suedia. Nu ştiu dacă voi 
mai participa la ediţia viitoare a 
Eurovision-ului, dar nu zic nu.

 
– Faci pictură, muzică, lite-
ratură, jurnalism cultural, 
ai multe activități civice. 
Cum reuşeşti? 
Probabil, dacă aş fi făcut doar 

pictură, aş fi avut mult mai multe 
tablouri. Aşa însă, am circa 100 de 
tablouri, zeci de creaţii muzicale, 
poeme, le îmbin câteodată într-un 
video-art sau film experimental.

– Dacă guvernul RM ți-ar 
propune o funcție în dome-
niul gestionării sau promo-
vării culturii, ai accepta? 
Artistul trebuie să fie liber, 

altfel nu poate fi independent şi 
nu poate dezvolta o gândire cri-
tică. Dar în situaţia de criză cul-
tural-artistică, probabil, aş mai 
reflecta la o eventuală propunere 
de colaborare cu cei care gestio-
nează cultura.

– Tu chiar vrei să demon-
strezi că în R. Moldova încă 
se mai poate face artă?
Nu, nu mi-am pus acest scop. 

Arta pentru mine este o necesi-
tate firească. Sunt convinsă că în 
Republica Moldova se face artă, 
există mulţi artişti profesionişti 
şi tineri cu potenţial. Întrebarea 
este dacă în R. Moldova se fac 
investiţiile necesare în cultură? 
Nu, nu se fac. Totuşi, cultura su-
pravieţuieşte, în pofida condiţiilor 
precare.

– Mulțumesc şi mult suc-
ces în continuare, dragă 
Valeria!

Interviu de Irina Nechit
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Un portret 
enorm*

Am în faţă un portret enorm. 
Enorm nu atât prin dimensiuni, 
cât prin imensitatea personalităţii 
– Nicolai Costenco. 

Priviţi-l mai atent! Domină! 
Dominant a rămas şi în imaginaţia 
pictoriţei Elena Bontea, care ne-a 
mărturisit că maestrul n-a pozat 
nici pentru o clipă, ci s-a plimbat 
prin atelier şi a declamat poeme 
în diferite limbi. Pictoriţa nu s-a 
sfiit să treacă această totală ne-
supunere pe pânză. 

Și azi te laşi cucerită, supusă, 
ascultătoare în faţa unui scriitor 
autentic care domină prin poziţie, 
prin gesturi. Priviţi-l şi admiraţi-i 
vibraţia emanată de palma lui în-
trebătoare. Verticalitatea se revar-

să din statura lui. Verticalitatea lui 
oare nu vă forţează să vă pretaţi 
exemplului din portret? 

Privire încruntată. Bărbie 
pronunţată. Sculele ascund in-
tenţionat fermitatea şi tensiunea 
muşchiului facial, care îi dictează 
poetului să tacă. Măcar uneori. 

Fruntea lată trădează o minte 
descătuşată, liberă, care reverbe-
rează cu cei de dincoace, poate şi 
cu cei de dincolo... şi planează ca 
un vultur peste poveştile triste, 
trăite, scrise în Gulaguri, unde s-a 
lepădat de sentimentul fricii ca 
de necuratul. Și a deprins să vor-
bească, să gândească deschis, fără 
menajamente. Învăţase libertatea 
în închisorile sistemului. Le su-

portase pe toate cu stoicism. Le 
menţinuse, nu le pierduse. Nici nu 
cedase şi nici măcar nu le ştirbise. 
Suflet de poet călit în vremurile 
ororilor. 

Continuaţi să-l priviţi. Într-o 
latentă aşteptare. Pătrunzător. 
Va coborî din ramă, ne va citi ver-
suri nepublicate din manuscrise 
în creion.

Mihaela PERCIUN,
MNLMK

*Elena Bontea (1933)
Portretul scriitorului Nicolai 

Costenco, 1972
Ulei/pânză, 133,5 x 87,5 cm
Colecţia „Arte plastice”, nr. de 

inv. 1588, MNLMK

După un debut relativ tardiv – prima 
carte de culegeri de povestiri pentru copii, 
„Zurgălăi de primăvară” (1972), îi iese de 
sub tipar abia la vârsta de 50 de ani –, San-
da Lesnea (cu numele adevărat Alexandra 
Lisnic) s-ar părea că nu se înscrie în nicio 
generaţie sau grupare literară din spaţiul 
pruto-nistrean. Mai toţi prozatorii de vârsta 
ei, în frunte cu cei trei mari – Ion Druţă, 
Vasile Vasilache şi Vladimir Beşleagă – se 
impuseseră în urmă cu un deceniu şi ceva. 
Nimic nu prevestea înregimentarea-i în 
acea cohortă, alături de Aureliu Busuioc 
sau de universalul Alexandru Cosmescu, cel 
care i-a influenţat cariera literară în mod 
decisiv, dar spiritul nonconformist dublat 
de talentul nativ au dat roade.

Născută pe 3 august 1922 în comuna 
Dumbrăviţa, judeţul Bălţi, într-o familie de 
ţărani, fostă absolventă a Liceului „Regi-
na Maria” din Chişinău, e arestată în 1941 
„pentru agitaţie antisovietică” şi condam-
nată la cinci ani de detenţie. Îşi ispăşeşte 
pedeapsa în regiunea Novosibirsk şi este 
eliberată în anul 1946. Absolvă Școala de 
Medicină din Orhei în anul 1957, apoi pro-
fesează medicina în aceeaşi instituţie, iar 
pe parcursul anilor 1952-1971 lucrează la 
Institutul de Medicină din Chişinău în ca-
litate de laborant-şef la Catedra de Terapie 
propedeutică. 

Deşi îşi câştigase „un meritat prestigiu”, 
datorat apariţiilor frecvente pe paginile 
ziarelor şi revistelor de cultură de top, 
după cum remarca susţinătorul ei fervent 
Alexandru Cosmescu în documentul de 
arhivă Despre poveștile Sandei Lesnea 
(Colecția „Manuscrise”, nr. de inv. 
5209, MNLMK), debutul neaşteptat în 
literatura pentru copii nu îi putea servi 
ca atu pentru evoluţia ulterioară. Avusese 
destulă inspiraţie şi – de ce nu! – o zvâcnire 
de orgoliu, ca să scoată la rând de sub tipar 
alte câteva volumaşe de povestiri pentru 
copii: „Inimi înflăcărate” (1973), „Brânduş” 
(1975) şi „Vulcan” (1976). 

În urma colaborării cu studioul „Moldo-
va-film” (1977), în calitate de scenaristă, 

au fost turnate două filme, unul artistic de 
lung metraj, „Bărbatul de lângă tine” (în 
colab.), şi altul de animaţie – „Un băiat ce a 
jignit soarele”. Editează apoi nuvela „Moara 
ciorii” (1981) şi o culegere de epigrame, 
parodii şi fabule, intitulată „Din desaga cu 
ciulini” (1988), dar şi două romane istorice 
– „Sub cârma vremii” (1986) şi „Zbucium” 
(1989). Primul reflectă anii de domnie a 
lui Vasile Lupu, în cel de-al doilea îl are 
ca protagonist pe cronicarul Ion Neculce. 
De asemenea, prozatoarea este inclusă în 
Dicţionarul general al literaturii româ-
ne, vol. 4: L-O, (Bucureşti, 2004-2009) 
şi în Dicţionarul scriitorilor români din 
Basarabia: 1812-2006 (Chişinău, 2007).

Venită din lumea sonoră a copilăriei, 
prozatoarea a avut un parcurs biobibliogra-
fic exemplar, dar s-a făcut cunoscută publi-
cului larg mai ales prin cele două romane 
istorice. Alexandru Cosmescu apreciase 
dintru început calitatea scriiturii, favori-
zându-i publicarea câtorva nuvele în nr. 
3 al revistei „Nistru” (1970). El notează şi 
faptul publicării altui grupaj de nuvele în 
nr. 9 al revistei, dar şi pe paginile revistelor 
„Moldova”, „Chipăruş” etc. Poveştile Sandei 
Lesnea, cuprinse în manuscrisul cu titlul 
provizoriu de lucru „Satul cocostârcilor”, 
primesc avizul pozitiv atât al colegiului de 
redacţie de la revista „Nistru”, cât şi pe cel 

al Secţiei proză a Uniunii Scriitorilor, fiind 
recomandate pentru editare la „Cartea mol-
dovenească”. În final, cartea apare cu titlul 
„Zurgălăii primăverii”, distinsul redactor de 
carte invitând cititorii să o răsfoiască încă 
de pe când era în varianta de manuscris: 
„Nu voi purcede la prea întinse şi nici la 
prea minuţioase analize – sunt absolut in-
utile asemenea analize – acolo unde însăşi 
simpla lectură e întru totul edificatoare”. 

Lectura deschide până la urmă supapele 
interpretării critice a ceea ce domină pro-
dusul finit al unei scrieri. I se determină 
originea şi sursele de inspiraţie şi devine 
clară pentru spiritul avizat al criticului ape-
tenţa pentru folclor, utilizat aici ca factor 
inspirator de idei artistice. Acest element 
constitutiv o transformă pe Sanda Lesnea, 
scrie Cosmescu, din simplu tălmaci într-un 
autor autentic. Pentru a ne convinge de 
valabilitatea aserţiunii suntem invitaţi sau, 
mai mult, ni se cere cu insistenţă să citim 
din viitoarea carte „Cea mai veche poves-
te”. Și iată de ce: ca să vedem că „...acolo 
unde eram convinşi că nu mai e nimic de 
inventat, ci numai de transfigurat, – se 
inventează, totuşi, şi încă cu ingeniozitate 
şi talent, cu foarte proprie substanţă ca 
fabulă şi tot atât de proprie viziune poetică”.

În continuare ni se propune să citim 
nuvela „S-a pierdut soarele”, ca să distin-

gem o apropiere de tematica lui Ispirescu, 
dar cu altă formă de fabulaţie şi cu total 
alte personajii, atmosferă, stil, tratare 
etc. Încă un merit al autoarei, pe care îl 
descoperim relevat pe foile îngălbenite de 
timp, se manifestă prin acel haz voios şi 
cald, atât de rar în poveştile culte, şi atât 
de dorit şi de necesar copiilor...

Demnă de reţinut e şi povestirea „Tică 
– omul de zăpadă”, dar, adaugă criticul 
între paranteze, ar fi bine să îi fie schimbat 
începutul. Asta pentru a se găsi o diferenţă 
între două genuri „nereuşit îmbinate – nu-
veleta şi basmul” şi... pentru ca să se evite 
didacticismul cel atât de incompatibil cu 
arta, ca şi cu nativa inteligenţă a copilului 
întotdeauna refractar moralizărilor.

Cu o profundă viziune critică şi cu spirit 
afabil de sfătuitor, Alexandru Cosmescu 
bifează alte câteva proze. Se insistă ca au-
toarea să scurteze dialogurile lui moş Marte 
cu Leul din „Povestea Mărţişorului”, ce i 
se par prea lungi şi explicatoare pentru a 
se încadra în genul de legendă. Nu uită 
să ceară ca să se acorde o atenţie aparte 
corectării greşelilor de ortografie şi punc-
tuaţie – gafe puse şi pe seama neatenţiei 
dactilografei –, amintind despre necesitatea 
editării urgente a cărţii. 

În acelaşi dosar descoperim un Cuvânt 
înainte, în care maestrul Cosmescu conti-
nuă lista de enunţuri mobilizatoare, urând 
pe final: „Drum bun, dară, carte caldă şi 
frumoasă!”. Textul scris de asemenea cu 
litere chirilice (Colecția „Manuscrise”, 
nr. de inv. 5210, MNLMK) reprezintă 
o formă prescurtată, esenţializată, a docu-
mentului anterior. 

Astăzi, la distanţă de jumătate de secol 
de la debutul literar al Sandei Lesnea, ar 
fi momentul să ne întrebăm în stil heideg-
gerian: cine dintre scriitorii începători de 
azi nu şi-ar dori un asemenea povăţuitor 
de excepţie, care să îmbine reuşit calităţi 
native de exeget şi de redactor de carte?

Andrei LANGA, 
MNLMK 

Sanda Lesnea, o scriitoare venită 
din lumea sonoră a copilăriei

Sanda Lesnea – 100

Sanda Lesnea în anul 1982. Fotografie de Nicolae Răileanu. Colecția „Fotografii”, nr. de inv. 9444, MNLMK
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„Omul este un pământ 
care se luminează” 

- „Gazeta de Chişinău”: Ce 
v-a determinat să vă ocu-
pați de acest subiect?
Întâi, pentru că am fost rugată 

să fac acest lucru, având în vedere 
că după 1990 au fost canonizaţi 
mulţi sfinţi români (un eveni-
ment similar cu cel din 1950-
1955), despre care basarabenii 
nu au informaţii, întrucât nu se 
vând în bisericile noastre acatis-
tele dedicate lor. Apoi, Mitropo-
lia Moldovei de sub jurisdicţie 
rusă nu include în calendar decât 
accidental câte un sfânt român. 
Arunci o privire peste acest ca-
lendar şi constaţi că este plin cu 
nume de sfinţi ruşi, unii recent 
canonizaţi, despre care nu ştim  
nimic. Tot aşa, privind harta ora-
şului nostru, constatam  înainte 
de 1990 că străzile Chişinăului 
purtau nume de militari ruşi ne-
cunoscuţi nouă.

Un alt motiv este de ordin 
autobiografic. Din copilăria 
preşcolară am făcut o cută între 
sprâncene, după ce am aflat de 
la mamaia că pe timpul lui Stalin 
mulţi copii dintre rudele noastre 
au fost deportaţi, iar pe timpul 
lui Hruşciov a fost dat în fântâ-
nă preotul Constantin, care m-a 
botezat. De la un timp, prind a se 
deschide cărţile conştiinţei şi mă 
întreb dacă am făcut ceva pentru 
martiri.  

- Se poate spune despre 
toate victimele comunis-
mului că sunt martiri?
Nu, cu părere de rău. Scriam 

într-un articol că bolşevicii au 
învăţat „arta” de a nu face mar-
tiri, adică de a practica crima 
perfectă. Citeam despre moartea 
Ecaterinei Arbore, care a căzut în 
plasa ideologiei comuniste, dar 
s-a dumirit pe parcurs în privinţa 
esenţei criminale a acestei ide-
ologii. După ce a scuipat-o pe 
Ana Pauker, bolşevicii i-au smuls  
Ecaterinei sânii cu cleştele, au 
violat-o şi i-au despicat capul în 
patru. Fiica a lui Zamfir Arbore a 
terminat-o cu creierii striviţi pe 
un colţ de masă, la Tiraspol, în 
ziua de 2 decembrie 1937. Nu ştiu 
ce decizie ar lua în privinţa ei o 
comisie de canonizare, cu toată 
impresia pe care o lasă această 
ferocitate spectaculoasă.

- Care ar fi definiția marti-
riului? Reiese din studiul 
introductiv semnat de Dvs. 
că majoritatea sfinților ro-
mâni sunt mucenici, adică 
martiri...
Sfântul în general e practican-

tul iubirii evanghelice, dar cel mai 
important lucru, care a ieşit în evi-
denţă în condiţiile noastre, a fost 
credinţa şi curajul. Lipsa de curaj 
duce la apostazie. Și preotul meu, 
Constantin din Zărneşti, a avut 
curaj: după război el a rămas aici, 

a fost printre puţinii care au conti-
nuat să săvârşească Sf. Liturghie, 
Sfintele Taine, fără a învinui de 
apostazie pe preoţii refugiaţi. Era 
persecutat, prevenit să nu lucreze, 
iar după botezul meu o activistă 
comunistă de la raion, Lugovaia,  
mi-a interogat părinţii şi bunica, 
după ce a constatat în casa noastră 
urmele proaspete ale sfeştaniei şi 
ale botezului. 

- Ați avut în casa părin-
tească icoana vreunui 
sfânt? Dar la oraş, ce 
icoane preferați să țineți 
în apartament?
Desigur, chipul lui Iisus Hris-

tos şi cel al Născătoarei de Dum-
nezeu era păstrat în casa noastră, 
dar pe hârtie cartonată, sub per-
ne. După lichidarea preotului, un 
văr de-al tatei, Ștefan, cântăreţ 
bisericesc, mai venea uneori şi 
umplea casa mamaiei cu cân-
tări ca Doamne al puterilor sau 
Mântuieşte, Doamne, poporul 
tău, dar şcoala ştergea totul cu 
buretele din creierele noastre.

La oraş mi-am ales ocrotitori 
pe Sfinţii Brâncoveni şi pe cei 
Trei Ierarhi, iar dintre femeile 
dragi mie – Sfânta Nina Gruzi-
na, goblen adus chiar din Geor-
gia, dar şi sihastrele Teodora de 
la Sihla şi Teofana Basarab. Și, 
pentru că nu încap în casă prea 
multe icoane, mă străduiesc, în 
zilele de prăznuire ale sfinţilor, 
să citesc acatistele sau biografiile 
lor din cele 12 volume de „Vieţi 
ale Sfinţilor”. 

- Și, precum scrieți în stu-
diul introductiv, negăsind 
în aceste 12 volume vreo 
60 de nume ale sfinților 
români canonizați, v-ați 
apucat să adunați material 
pentru această carte...
Că l-am adunat este puţin lu-

cru. Important e că s-a găsit un 
editor care să le tipărească, dl 
Petru Șarcov. Observ că în bise-
rică oamenii încep a se împăştia 
după Tatăl nostru,  când se citesc 
vieţile sfinţilor zilei. Poate vor 
citi acasă, din carte.

- Ce-i cu sfinții aceştia din 
sudul Dunări, ale căror 
moaşte se trag spre Car-
pați? Sunt ei români?
Ca să înţelegi această veche 

pagină de istorie bisericească, 
trebuie să cunoşti cel puţin opera 
lui D. Cantemir Historia Mol-
do-Vlahica, unde găseşti atâtea 
informaţii importante despre Im-
periul valaho-bulgar. Sau să ci-
teşti cele două volume ale Istoriei 
Bisericii Universale, recent apă-
rute în România. Poporul român 
s-a format în nordul Dunării, dar 
având la început o componentă 
unitară cu o parte a provinciilor 
romane din sudul Dunării.

Sfânta Filofteia s-a născut în 
1206, în marea cetate a Târnovei, 
capitala imperiului valaho-bul-
gar. Sf. Dimitrie Basarabov a 
trăit în secolul XIII, pe timpul 
domniei Asăneştilor, iar Sfânta 
Teofana Basarab, de la Nordul 
Dunării, trece la sud, căsătorită 
în secolul XIV cu ţarul bulgar 
de la Târnovo. Este o perioadă 
când nu se coagulase noţiunea de 
naţiune. Era neamul creştinesc 
ce-i  îngloba pe toţi. Aromânii din 
sudul Dunării au şi azi o fermitate 
aparte a sufletului, dobândită în 
acel spaţiu geografic, şi nu mă 
mir că dintre ei se aleg mari fi-
lantropi şi sfinţi, care depăşesc 
firea omenească, lutul.

- Participați la pelerinaje 
la moaştele unor sfinți?
Deseori am aşteptat să-mi vină 

rândul la închinare: la Iaşi, de 
ziua Sfintei Parascheva, mai rar 
la Suceava – pentru Ioan cel Nou, 
sau la Bucureşti, de ziua Sfântului 
Dimitrie Basarabov. Uneori însă 
nici nu eram conştientă că vizitez 
moaşte: de exemplu, atunci când 
am fost la mănăstirea Dealu ca să 
mă închin la rămăşiţele pămân-
teşti ale lui Mihai Viteazul, sau 
la mormintele victimelor totali-
tarismului comunist. Iată că li se 
întocmesc dosare de canonizare, 
unora dintre ei.

Tot omul este făcut din pământ, 
dar pe unii, după moarte, pămân-
tul nu-i recunoaşte: osemintele 
lor luminoase, binemirositoare, 
mărturisesc despre oamenii ce-
reşti, nu pământeşti, oameni care 
tânjeau după o patrie cerească.

- De ce Sf. Parascheva, pre-

ferată de un intelectual?
Explicaţia acestui zel vine din 

altă parte: fostul meu soţ, care lua 
în râs sfinţenia, îşi încheia uneori 
articolele cu damf antiromânesc 
prin „Aşa să ne ajute Dumnezeu 
şi Sfânta Parascheva”...

- Scriați despre soarta 
singurei icoane făcătoa-
re de minuni din Basara-
bia, cea de la mănăstirea 
Hârbovăț. Cum a ajuns ea 
la Kiev?
Urmează să aflăm de la con-

ducerea eparhială, a Mitropoliei 
Moldovei. Nu eram singură când 
am descoperit-o acolo, alături de 
moaştele Sfintei Varvara– eram o 
mulţime de basarabeni, în peleri-
naj. De fapt, doream să vizitez la 
Kiev moaştele Sfintei Teodora de 
la Sihla şi căutam să mă lămuresc 
în legătură cu locul osemintelor 
Sf. Ierarh Petru Movilă. 

- Ați participat la vreo sluj-
bă de proclamare a cano-
nizării?
Da, este mare bucurie să con-

staţi, iar şi iar, că s-a mai des-
coperit un sfânt. Omul este un 
pământ care se luminează – dar 
nu tot omul, ci doar unii, care 
sfidează creştinismul mediocru 
al majorităţii. Prima dată, am 
fost la Mănăstirea Putna, în le-
gătură cu proclamarea canoni-
zării lui Ștefan cel Mare. Nu pot 
uita poporul acela frumos care se 
îndrepta spre Putna pe jos şi cu 
căruţe, maşini, biciclete... Apoi la 
mănăstirea Secu, după ce a fost 
canonizat mitropolitul Varlaam. 
Acum e mai uşor –urmărim la 
Trinitas tv aceste evenimente.

- Ce emisiuni urmăriți la 
Trinitas tv? 
Ultimele ştiri şi scurte infor-

maţii despre Sfinţii zilei; Po-
vestea vorbei, pentru cultivarea 
limbii române, emisiuni despre 
istorie cu preşedintele Acade-
miei Române, Ioan Aurel Pop, 
sau cu istoricul Georgeta Filitti. 
Poţi vedea icoane aghiografice 
şi auzi muzică religioasă şi cla-
sică de calitate. Un răspuns de 5 
minute la întrebările creştinilor 
ţi-l dă un preot sau altul, dintre 
cei mai bine pregătiţi. La rubri-
ca Credinţă şi cultură se discu-
tă despre cărţi recent apărute. 
Vinerea – emisiunea Preţuieşte 
sănătatea. Sporadic, istoricul de 
artă Adriana Scripcariu şi fiica 
ei, Maria, ne instruiesc frumos la 
Lecţia de patrimoniu. Emisiunea 
Paşii pelerinului te familiarizează 
cu mănăstiri de pe întregul teri-
toriu al ţării şi de prin alte părţi. 
Români de pretutindeni se fac 
auziţi în interviuri. Profesori de 
la facultăţile de teologie şi sim-
pli preoţi abordează teme legate 
de ceea ce se predică în biserică, 
fac bună catehizare. În sfârşit, o 
emisiune duminicală de folclor o 
completează pe cea zilnică de la 
Radio Trinitas. 

- În 2025, Sf. Sinod va înce-
pe cercetarea dosarelor de 
canonizare a sfinților din 
sec. XX. Cine dintre basa-
rabeni credeți că trebuie să 
fie introdus pe listă pentru 
a fi recunoscut ca sfânt, la 
începerea examinării peri-
oadei comuniste?
Dacă voinţa mea nu se potri-

veşte cu harul celui nominalizat, 
degeaba fac liste. N-aş vrea să 
dau prioritate basarabenilor din 
închisorile comuniste, de ruşine 
ce mi-e pentru purtarea crimina-
lului din Soroca, Popa Alexandru, 
care a făcut parte din Comitetul 
de tortură în închisoarea din Pi-
teşti şi n-a fost pedepsit. Dar cred 
că românii de peste Prut îl judecă 
pe sfântul închisorilor Valeriu 
Gafencu fără a-l plasa în veci-
nătate cu nume de basarabeni 
care maculează. Am citit recent 
că echipa lui Marius Oprea a găsit 
osemintele lui Valeriu, ascunse 
într-un alt loc decât groapa co-
mună din Târgu Ocna.

Voi schiţa, totuşi, o listă, pen-
tru că văd că ne-o iau înainte unii, 
care, după mărturisirea părin-
telui Petru Buburuz, îl  canoni-
zau pe descurcăreţul Cubreacov, 
„sfântul” aliat al comuniştilor, 
care, cu tot cu musca de pe că-
ciulă, s-a aciuat prin România 
şi acordă interviuri lui Rafael 
Udrişte în calitate de reprezen-
tant al „Răsăritului Românesc”.

Aş propune pentru canonizare 
pe cei doi preoţi pomeniţi de Al. 
Soljeniţîn şi E. Kersnovskaia în 

O A M E N I  Ș I  C Ă R Ț I

Interviu cu cercetătoarea Nina Negru, despre cartea sa în curs de apariție, 
„Sfinții canonizați ai neamului românesc”
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

Soarta, arta și Poarta

P R I V I R E A

Acolo, în lumea 
stelelor, pe Câmpiile 
Elizee, cineastul, 
sculptorul, artistul 

lemnului Roland Vieru 
împlineşte 75 de ani. În 
vremea lui pământeană, cu 
noi, printre noi, ultima oară 
am discutat pe 20 aprilie, 
cu mai bine de o săptămână 
până la Paştele din 2019. 
La telefon, auzeam o voce 
obosită, răsuflând greu. 

Brusc, interlocutorul de la capătul fi-
rului zice: «Mă iartă că vorbesc cam greu, 
am cancer...». Am auzit bine? Vocea nu o 
recunosc. «Cine vorbeşte?» «Cum, nu mă 
recunoşti?!... Sunt Vieru... Roland...» Vai 
de mine! Minunatul om, cu care ne-am îm-
prietenit încă în adâncile noastre tinereţi!

Ca într-o tulbure magie declanşată de 
urgie, prin faţa ochilor minţii îmi trec sce-
ne din juneţe. Iată una din nopţile feerice, 
de vară chişinăuiană, când Roland, cu ci-
neva dintre actorii reîntorşi de la studii 
din metropola sovietică (pare-se cu Vlad 
Druc) şi cu pictorul Lică Sainciuc cântau, 
trio, şlagăre de-ale, pe atunci, răvăşitorilor 
de ordine muzicală mondială „Beatles”. Țin 
minte că, pe strada Alexandru cel Bun, nu 
departe de Casa actorului, se deschisese 
ferestruica unui apartament de la demisol, 
în rama căreia apăru chipul zâmbitor al 
unei tinere, căreia bravii mei prieteni îi 
dedicau serenadele hiper-moderne ale 
celebrilor interpreţi britanici, iar, spre 
norocul nostru, prin preajmă nu se afla 
vreo patrulă de miliţie. Tineri şi bine dis-
puşi, ei, prietenii, oarecât mai avansaţi în 
buna dispoziţie, dat fiind că erau ştiutori 
de ceva engleză, ca să cânte „Beatles”, eu 
rămânând în minte doar cu şlagărele unor 
somităţi franceze ale acelor vremuri. Ce 
ştiam, aceea fredonam, cu voce tare sau 
în gând. 

scrierile lor Arhipelag Gulag şi Scolko 
stoit celovek? Este vorba despre Teodor 
Florea din Chişinău, supus la 25 de me-
tode de tortură, şi preotul Alexandru de 
la Cahul, omorât de bolşevici prin spinte-
carea pântecelui şi depănarea intestinelor 
în jurul unui par. Pe câţiva apărători ai 
Mănăstirii Răciula, care au fost împuşcaţi 
în 1959 sau  încarceraţi câte 15 ani; apoi 
i-aş include pe unii dintre  creştinii numiţi 
de sovietici „hodoki”, care făceau drumuri 
lungi la Moscova, cu cereri semnate de mii 
de oameni care solicitau redeschiderea 
bisericilor. Ei îmi amintesc de martirii 
şi mărturisitorii din Ardeal, canonizaţi 
deja. Am mai comunicat, la un colocviu 
internaţional organizat la Memorialul Si-
ghet, despre aceşti preoţi, dar şi despre 
pr. Gherasim Păduraru şi alţi câţiva din 
perioada postbelică, şi despre poliţistul 
Valentin Purice, ars cu steluţe cu cinci 
colţuri, încinse, apoi crucificat de soldaţii 
ruşi la 29 martie 1992, în timpul Războ-
iului de la Nistru. 

- Cum putem contribui noi la în-
tocmirea unui dosar de canonizare 
şi care sunt exigențele?
Biserica, Sfântul Sinod se ocupă de asta. 

Dar creştinii pot ajuta, cum, de exemplu, 
dl V. Beşleagă a cercetat în arhive cazul 
Răciula şi a publicat informaţiile într-o 
carte care poate sta la baza dosarului de 
canonizare. La fel a procedat şi fostul am-
basador al României în RM, Victor Bârsan, 
publicând cartea sa, Masacrul inocenţilor, 
despre victimele Războiului de la Nistru. 

A te declara creştin continuă să fie un 
fapt primejdios. Creştinismul este cea mai 
persecutată religie din lume, încât călăii 
contemporani continuă să umple cerul 
de sfinţi. Este o ruşine că noi nu reţinem 
nume de călăi... Este inadmisibil un do-
sar de canonizare fără numele mai-ma-
rilor zilei care declanşează prigoana, ale 
judecătorilor sau călăilor care iau viaţa 
sfinţilor. Oricât şi-a spălat mâinile Pilat, 
tot a rămas în istorie.

- Care este structura cărții „Sfin-
ți canonizați ai neamului româ-
nesc”?
Vieţile sfinţilor sunt organizate pe 

luni, dar nu aşa cum o făcea mitropolitul 
Dosoftei, începând cu septembrie, con-
form anului bisericesc, ci aşa cum sunt 
tipărite acum calendarele bisericeşti şi 
„Vieţile Sfinţilor” – începând cu ianuarie. 
Sunt selectaţi sfinţii români, indiferent 
în ce ţară s-au născut, sfinţi cu moaşte în 
România, sfinţi născuţi în România cu 
moaşte în alte ţări. De exemplu, sfinţi ca  
Ioan Valahul, Sfinţii Martiri Brâncoveni, 
Antipa de la Calapodeşti, Teofana Basa-
rab, Petru Movilă sau Iacob de la Neamţ 
(Hozevitul) s-au nevoit, au mărturisit, au 
suferit martiriu în afara ţării lor, unii fiind 
canonizaţi de Biserici ortodoxe surori (în 
Bulgaria, Rusia, Grecia). 

Editorul s-a adresat la Mănăstirea 
Diaconeşti şi a obţinut un set de icoane 
aghiografice, organizate pe luni. Ele vor 
completa cartea, fiind posibilă utilizarea 
lor cu ajutorul unei rame uşor de mani-
pulat. Biografiile spirituale se încheie cu 
menţionarea locului unde se află moaştele 
sfântului sau cu precizarea că locul încă 
nu este cunoscut  în cazul când moaştele 
unor sihaştri ori martiri au fost împărţite 
între creştini, au fost ascunse şi li s-a pier-
dut urma sau au fost distruse de bolşevici. 
Aceste precizări se fac în scopul oferirii 
unor alternative, daca nu chiar sugerării 
unei direcţii de preferat, înspre care să se 
deplaseze cei care au nevoie de ajutorul 
sfinţilor în probleme mari, trupeşti şi su-
fleteşti. 

- Credeți că vin timpuri când creş-
tinii de pe meleagurile noastre vor 
trebui să plătească iarăşi cu viața 
mărturisirea credinței?
Da, şi mărturisind se vor sfinţi, căci 

sfinţenia este singura împlinire a uma-
nului.        

Roland Vieru – 75 de ani de la naștere

Și iată, în acea zi de 20 aprilie 2019, 
Roland se interesează de o melodie, pe care 
am tot ascultat-o împreună la picupul din 
atelierul moştenit de la tatăl său, marele 
pictor Igor Vieru. „Cum îi spunea compo-
zitorului... sau interpretului?... Moscovici, 
parcă...” Eu îmi amintesc de melodie şi îl 
îndrum să o caute pe google-YouTube. „Dar 
să nu mi-l dea pe Moscovici-naistul, de la 
Chişinău...”, zice. În fine, îmi amintesc că 
interpretul e Jean Moscopol. Iar melodia 
căutată e „Ce-i românesc nu piere nicioda-
tă”. O găseşte, îmi telefonează, comentând 
printre altele: „Ah, câte nopţi am pierdut 
eu degeaba, ascultând Europa liberă”... 
Vreau să-l întreb de ce „degeaba”, dar îmi 
dau seama că i-a scăpat involuntar. Mai 
întreb: „Roland, ce ai, ce ţi s-a întâmplat?”. 
El: „Eh, să lăsăm asta. Sărbători fericite”.

Roland Vieru a plecat pe 30 iunie 2019, 
pe 10 august curent ar fi împlinit 75 de ani. 
Cu alte împliniri ale talentului şi muncii sale 

de dezvăluire a frumuseţii şi nobleţei tăinu-
ite în măreţia lemnului cel fără de moarte, 
cu alburnul cu zeci şi zeci, uneori cu sute 
de inele ce marchează vârsta arborilor. Îmi 
trec prin faţa ochilor ornamente superbe 
dăltuite în tulpinile falnice, care aveau să 
devină stâlpi de porţi deschise a bun venit. 
Una din acele minunate porţi izvodită din 
firea, dalta şi arta lui Roland Vieru e cea 
de la Cernoleuca, de la casa părintească, 
transformată în muzeul dedicat celor doi 
irepetabili artişti, tatăl şi fiul, instituţie 
gospodărită de doamna Emilia, soţia bu-
nului nostru prieten, care acum, poate, la 
cei 75 de ani ai săi, priveşte îngândurat 
porţile raiului, cumpănind dacă ar mai fi 
de făcut ceva, de intervenit ici-colo, întru 
remodelarea unor detalii în ornamentarea 
lor. Bineînţeles, intervenţii cu aprobarea 
îngerilor.

Leo BUTNARU

Am citit şi am rămas revoltat de cele scrise în articolul „Cine 
sunt voluntarii de război din Republica Moldova”, publicat în „Ga-
zeta de Chişinău” din 22 iulie 2022 şi semnat de Sergiu Caracai, 
preşedintele Consiliului Republican al Uniunii Voluntarilor de 
război (1991-1992) din Republica Moldova. Este un articol bine 
structurat în care autorul şi-a expus durerea cu sentimente pa-
triotice, dar şi cu dragoste faţă de noi, voluntarii, cei care ne-am 
ridicat în 1992 să apărăm meleagul strămoşesc în timpul războiului 
secesionist de la Nistru declanşat de structurile kaghebiste şi de 
forţele militare ruseşti.

Da, într-adevăr, se cere recunoaşterea de către oficialităţile 
statului nostru drept o entitate militară distinctă a voluntarilor 
războiului de la Nistru, prin oferirea acestei entităţi a unui statut 
juridic aparte. Noi, voluntarii de război, ne-am demonstrat acest 
drept atunci când ne-am ridicat, nu prin ordin, ci la îndemnul 
inimii, să apărăm localităţile de pe malurile Nistrului care au 
fost atacate de cazaci şi gardişti, de forţe paramilitare şi militare 
ruseşti, inclusiv cele ale Armatei a 14-a.

La început, voluntarii s-au ridicat la luptă cu arme de vână-
toare împotriva cotropitorilor înarmaţi până în dinţi, apoi au 
demonstrat o vitejie nemaipomenită inclusiv cu arme luate de la 
duşman ca trofee de luptă. Ei îngrozeau duşmanul cu eroismul 
lor, graţie faptului că ştiau pentru ce luptă – pentru satul natal, 
pentru neam, pentru libertate. Faptul că trupele ruseşti nu au 
ajuns în 1992 până la Prut se datorează anume voluntarilor, care 
şi-au demonstrat eroismul până atunci când, contra voinţei lor, 
a fost semnat ruşinosul armistiţiu de pace. 

În acel război m-am înrolat ca voluntar în compania comandan-
tului Leonid Caraghiziadi, pe frontul de lângă localitatea Chiţcani, 
platoul Tighina. Aveam vârsta de 46 de ani. Am dorit să ajung pe 

frontul de la Chiţcani deoarece acolo luptau şi foşti elevi de-ai mei: 
Pavel Bocan, Petru Drumea, Pavel Mămăligă, Ion Rusu, Tudor 
Franco şi Gheorghe Curagău. Le-am fost comandant de pluton 
şi am avut grijă să-i întorc acasă sănătoşi. I-am respectat pentru 
că, împreună cu ei, am participat la Marile Adunări Naţionale, la 
şedinţele patriotice ale cenaclurilor „Alexe Mateevici” din Chişinău 
şi „Mihai Eminescu” din Nisporeni… 

Bine menţionează Sergiu Caracai în articol – că majoritatea 
absolută a voluntarilor de război au fost acei care au susţinut 
pe baricade Mişcarea de Eliberare Naţională, au pus umărul la 
distrugerea imperiului sovietic, lansând şi promovând renaşterea 
conştiinţei naţionale româneşti printre basarabeni. Voluntarii 
au fost acei care au trecut de pe baricadele Mişcării de Eliberare 
Naţională în tranşeele frontului de război de la Nistru şi au stopat 
acolo hoardele imperiale ruseşti. Și eu, dar şi foştii mei camarazi 
de război susţinem strădaniile de ani de zile ale lui Sergiu Caracai 
de a obţine din partea statului moldovenesc a unui statut juri-
dic pentru voluntarii în războiul de la Nistru. Această categorie 
de participanţi la războiul pentru independenţa şi integritatea 
Republicii Moldova merită o asemenea atenţie. Iată de ce ne-a 
indignat comportamentul domnului Nicolae Gârbu, şef de Birou 
la Cancelaria de Stat, care respinge şi nu vrea să înţeleagă de ce 
este necesară o asemenea lege… Dacă el, fiind responsabil de 
relaţiile cu veteranii de război la Guvern, nu doreşte să execute 
Hotărârea Guvernului nr. 59 din 2 februarie 2022, în care se 
spune şi despre necesitatea unui statut juridic al voluntarilor de 
război, de ce oare doamna prim-ministru Natalia Gavriliţă îl mai 
ţine în această funcţie?  

Ion Teleman, cavaler al Ordinului de Onoare, 
profesor-psiholog în pedagogie, satul Iurceni, raionul Nisporeni

O p i n i e  r u r a l ă

Să nu neglijăm voluntarii de război…
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Insuficiența cardiacă este o problemă 
majoră de sănătate, afectând aproximativ 
5,7 milioane de americani. Anual, se 
înregistrează circa 550.000 de cazuri noi de 

insuficiență cardiacă. Boala este principala cauză 
de spitalizare la persoanele de peste 65 de ani.

Manifestări în insuficiența cardiacă – 
semne și simptome ușor de identificat

Insuficienţa cardiacă rezultă 
dintr-o incapacitate a muşchiului 
cardiac de a pompa sânge la restul 
organelor. 

Printre cauzele ei se numără 
boala coronariană, hipertensiu-
nea arterială, cardiomiopatiile, 
aritmiile, valvulopatiile şi bolile 
cardiace congenitale. 

Simptome 
uşor de identificat

Semnele şi simptomele care 
apar în insuficienţa cardiacă sunt:

1. Dispnee (lipsă de aer)
Cel mai frecvent, pacienţii cu 

insuficienţă cardiacă acuză dis-
pnee la efort, dar aceasta poate 
apărea şi în repaus sau în timpul 
somnului, pe măsură ce boala 
avansează. De asemenea, apare 
dispnee cu ortopnee, adică per-
soanele nu pot dormi pe spate 
(simt că se sufocă), necesitând 
plasarea mai multor perne sub 

cap pentru a se odihni. Motivul 
pentru care apare dispneea în in-
suficienţa cardiacă este faptul că, 
dacă inima nu poate pompa sânge 
la capacitate maximă, acesta se 
întoarce înapoi în plămâni. 

2. Edeme (umflarea țesu-
turilor)

Pacienţii cu insuficienţă cardi-
acă prezintă edeme la nivelul pi-
cioarelor, gleznelor, abdomenului 
şi creştere ponderală importantă. 
Aceste edeme apar deoarece inima 
nu funcţionează optim şi sângele 
se adună în vene şi ţesuturi. O altă 
explicaţie se referă la suferinţa 
rinichilor, care nu mai primesc 
suficient sânge de la inimă. Cu 
timpul, ei devin incapabili să eli-
mine sodiul şi apa, astfel crescând 
retenţia de fluide în ţesuturi. 

3. Fatigabilitate (oboseală)
Persoanele acuză oboseală 

aproape tot timpul, precum şi di-
ficultate la exercitarea activităţilor 

zilnice (urcatul scărilor, mers sau 
cărat obiecte). Deoarece cordul nu 
pompează suficient sânge, apare o 
redistribuire a circulaţiei sangvine 
la organele cele mai importante 
(cord, creier). Muşchii membrelor 
vor primi un aport scăzut de sân-
ge, ajungând să obosească. 

4. Inapetență şi greață
În insuficienţa cardiacă apare 

senzaţia de plenitudine la nive-
lul stomacului, cu scăderea poftei 
de mâncare şi greaţă. Tulburările 
digestive sunt prezente întrucât 
sistemul digestiv primeşte mai 
puţin sânge de la inimă. 

5. Confuzie şi alterarea 
cogniției

Pacienţii acuză tulburări de 
memorie şi dezorientare. Con-

Un studiu recent publicat în 
revista „Nutrients” demonstrează 
faptul că prunele sunt eficiente 
atât ca probiotice, cât şi în resta-
bilirea sănătăţii oaselor.

Conform oamenilor de ştiinţă, 
unele structuri din prunele uscate 
au modificat compoziţia şi activi-
tatea microbiomului intestinal şi 
au avut efecte pozitive asupra sis-
temului osos, cu beneficii semnifi-
cative asupra sănătăţii indivizilor.

Cercetătorii au izolat polife-
nolii, precum şi carbohidraţii din 
prune şi i-au administrat animale-
lor de laborator, femele cu deficit 
de estrogen şi cu pierderi de ţesut 
osos substanţiale, împărţite în 
două grupuri. Au fost comparate 
cu alte trei grupuri care au urmat 

diete modificate, fie cu prune în-
tregi neselectate, cu extract brut 
din ambele componente, ori care 
nu au consumat deloc prune.

În urma administrării polife-
nolilor şi a carbohidraţilor, a fost 
observată creşterea semnificativă 
a acizilor graşi cu lanţ scurt în in-
testin, cu modificări favorabile ale 
microbiomului. A fost observată în 
special creşterea acizilor N-butiric 
şi a lanţurilor scurte asociate ste-
roidului propionat, aceştia fiind 
eficienţi în prevenirea pierderii 
masei osoase, prin suprimarea 
biomarkerilor asociaţi degradării 
osoase.

Componentele prunelor uscate 
contribuie la îmbunătăţirea ab-
sorbţiei intestinale a mineralelor, 

la stimularea sistemului imunitar 
şi la menţinerea integrităţii barie-
rei intestinale, influenţând astfel 
mai mulţi hormoni, metaboliţi şi 
celule ale sistemului imunitar. 
Oamenii de ştiinţă recomandă 
consumul de prune întregi pen-
tru a beneficia pe termen scurt 
de efectul carbohidraţilor, iar 
pe termen lung de cel generat 
de polifenoli.

Studii suplimentare sunt ne-
cesare pentru a investiga relaţia 
dintre consumul de prune şi infla-
maţie la femeile aflate în postme-
nopauză, osteoporoză şi supresia 
cancerului de colon, consumul de 
prune influenţând sănătatea oa-
selor, dar şi a intestinului.

sursa: News Medical

Un studiu recent al cercetătorilor 
americani arată că ţigările electroni-
ce din generaţia a patra sunt asocia-
te cu o serie de modificări unice ale 
markerilor răspunsurilor imune din 
interiorul căilor respiratorii umane.

Lucrarea cercetătorilor ar putea 
determina modificarea reglemen-
tărilor actuale în privinţa ţigărilor 
electronice, fiind necesară, conform 
autorilor, determinarea şi menţio-
narea produselor care determină 
cele mai severe modificări biologice 
la nivel celular.

Țigările electronice, văzute ca o 
alternativă mai sănătoasă la ţigări-
le tradiţionale, au devenit tot mai 
populare în ultimii ani, creşterea popularităţii acestora fiind pusă 
întocmai pe dorinţa oamenilor de a renunţa la fumat şi de a-şi reduce 
astfel riscul de cancer. Cu toate acestea, atrag atenţia cercetătorii, la 
momentul actual „este imposibil de stabilit dacă utilizarea ţigărilor 
electronice în detrimentul celor tradiţionale scade riscul de cancer 
sau riscul de a dezvolta alte afecţiuni pe termen lung”.  

Îngrijorător pentru specialişti este că ţigările electronice cu nicotină 
au devenit utilizate pe scară largă de către persoane foarte tinere, care 
anterior nu încercaseră alte tipuri de ţigări. Studii ample au arătat 
că aerosolii de nicotină, împreună cu substanţele chimice din ţigările 
electronice, pot avea efecte dăunătoare semnificative asupra celulelor 
căilor respiratorii.

În studiul actual, cercetătorii au analizat efectele asupra celulelor căilor 
respiratorii ale mai multor tipuri de dispozitive electronice de fumat, din 
a treia şi a patra generaţie (include ţigările electronice de unică folosinţă 
şi produsele Juul). Analiza a indicat o creştere a riscului de leziuni ale 
cailor respiratorii la utilizatorii de ţigări electronice din generaţia a patra. 
Nivelul unor proteine importante pentru imunitatea organismului a fost 
mai mic la utilizatorii de ţigări electronice din a patra generaţie.

romedic.ro

fuzia apare ca urmare a scăderii 
nivelelor de sodiu în sânge, pro-
blemă des întâlnită în insuficienţa 
cardiacă. 

6. Tahicardie (creşterea 
pulsului)

Având în vedere că în insufi-
cienţa cardiacă scade funcţia de 
pompă a inimii, aceasta încearcă 
să compenseze prin creşterea frec-
venţei cardiace. Astfel, persoanele 
pot resimţi palpitaţii la nivelul 
toracelui.

7. Urinat noaptea
Noaptea, în decubit dorsal, 

rinichii primesc mai mult sânge, 
ceea ce determină creşterea vo-
lumului produs de urină.

Printre strategiile terapeutice 
în insuficienţa cardiacă se nu-
mără:

modificarea stilului de viaţă, cu 
adoptarea unei diete sănătoase, 
sport şi oprirea fumatului;

administrarea unui tratament 
medicamentos;

implantarea unui dispozitiv 
special care controlează ritmul 
cardiac;

intervenţia chirurgicală (by-
pass aorto-coronarian sau tran-
splant cardiac).

romedic.ro

Carbohidrații și polifenolii din 
prunele uscate ar putea ajuta 
la inversarea osteoporozei

Unele tipuri de țigări 
electronice, 
mai dăunătoare 
decât altele?
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Echipajul Ivan 
Corșunov/
Alexandr 
Bulat, pe 
podiumul 
mondial

Echipajul de dublu vâsle 
(BM2x) Under-23, alcătuit din 
Ivan Corşunov şi Alexandr Bulat, 
şi-a adjudecat argintul la Campio-
natele Mondiale de canotaj (U-19 
şi U-23), ce s-au desfăşurat în pe-
rioada 25-30 iulie curent la Varese 
(Italia). Este o realizare în pre-
mieră pentru canotajul academic 
moldovenesc, de la independenţă 
încoace. Dubloul nostru a intrat 
în concurs pe 26 iulie şi a ocupat 
locul 2 în calificări, accesând astfel 
în etapa semifinalelor. Ambar-
caţiunea din Moldova a parcurs 
distanţa de 2000 metri cu tim-
pul de 06 min. 29 sec. 35/100, 
fiind devansată de sportivii din 
Belgia (06:26.51 min., Tristan 
Vandenbussche/Aaron Andries), 
viitorii campioni mondiali.

În a doua semifinală, derulată 
pe 28 iulie, băieţii noştri au condus 
din start pentru a învinge Franţa 
cu o diferenţă de 0,94 secunde 
(06:17.69), iar Elveţia a ocupat al 
treilea loc de calificare. În regata 
finală (30 iulie), reprezentanţii 
Moldovei s-au aflat pe poziţia de 
lideri, ca în a doua jumătate a cursei 
(6:21.86) să fie întrecuţi de belgieni 
(6:18.64), podiumul fiind completat 
de echipajul din Irlanda, Konan Pa-
zzaia şi Brian Colsh (6:23.19). Aceş-
tia din urmă au revenit miraculos 
de pe poziţiile inferioare, însă s-au 
plasat la o distanţă semnificativă de 
barca noastră.

Tenismenul 
Ilya Snițari, 
câștigător 
la ITF 25 000

Tânărul jucător de tenis Ilya 
Sniţari (20 de ani, 638 ATP) s-a 
impus în proba de dublu la Dede-
man Simba Trophy, turneu desfă-
şurat în perioada 25-31 iulie a.c. 
la Bacău (România). Compatriotul 
nostru a făcut echipă cu tenisme-
nul din Taipei, Ray Ho, această 
pereche fiind desemnată drept a 
doua favorită a turneului. Ei i-au 
devansat în prima rundă pe re-
prezentanţii gazdelor, Mateo Be-
jenaru/Tudor Ștefan Gheorghiţă, 
scor 6-1, 6-3. În faza sferturilor, 
perechea moldo-taiwaneză i-a sur-
clasat pe Vasile Antonescu/Andrei 
Cuceu (6-0, 6-3), ca în semifina-
le să treacă de o altă echipă din 
România, Sebastian Gima/Dan 
Alexandru Tomescu, capi de serie 
nr.4: 7-5, 6-1. În finală, favoriţii 
noştri i-au învins cu 6-3, 6-4 pe 
Oleksandr Bielinskyi (Ucraina) 
şi Nicholas Bybel (SUA). Turneul 
face parte din agenda Internati-
onal Tennis Federation, fondul 
total de premii al acestuia con-
stituind 25 000 de dolari SUA.

Început cu ghinion

Astfel, în meciul său inaugural 
la acest turneu, cel din calificări, 
desfăşurat pe salteaua de lupte a 
Centrului Olimpic „Matteo Pelli-
cone”, supranumit PalaPellicone, 
sportivul nostru a avut ghinio-
nul să dea peste viitorul campion 
mondial, indianul Mor Sachin. 
Partida s-a dovedit a fi una strân-
să de tot, 1-0 pentru asiatic în 
prima repriză, prin acordare de 
avantaj. Până la sfârşitul duelu-
lui, el a mai reuşit un procedeu 
aducător de două puncte, impu-
nându-se cu 3-0 la general.

Graţie accederii în finală a 
oponentului său, Alexandru Borş 
a obţinut dreptul de a evolua în 
recalificări, unde mai întâi a dat 
piept cu sportivul din Azerbaid-
jan, Shamistan Akhundov. Con-
turile au fost încheiate încă în 

prima parte a meciului: discipo-
lul Liceului Republican cu Profil 
Sportiv din Chişinău reuşeşte o 
aruncare pe spate, apreciată cu 
patru puncte de arbitri, apoi ma-
jorează scorul până la 5-0 prin 
acordare de avantaj. După care 
realizează trei procedee consecu-
tive de rostogolire la sol, a câte 
două puncte fiecare, impunân-
du-se prin superioritate tehnică 
(11-0). 

A doua partidă de recalificare, 
disputată în compania turcului 
Hamza Ali Kuçuk, a fost una ex-
trem de dificilă. Prima repriză 
a început cât se poate de bine 
pentru luptătorul originar din 
Cricova: el a deschis scorul prin 
acordare de avantaj (1-0), fiind 
mai activ şi mai hotărât în acţi-
unile sale. Apoi luptătorul din 
Turcia este penalizat pentru de-
ficienţe tehnice, diferenţa ajun-
gând la două puncte. Începutul 
părţii a doua iarăşi fu în avan-
tajul sportivului nostru, care a 
realizat procedeul de trecere în 
spatele adversarului (4-0). Însă 
Alexandru nu reuşeşte să-şi fixe-
ze poziţia din parter, oponentul 
efectuând contraprocedeul de 
4-1. Pe final de meci a ieşit în 
evidenţă superioritatea pregătirii 
fizice a luptătorului din Turcia, 
el încet, dar sigur reducând dife-

Luptătorul de stil liber Alexandru Borş 
s-a învrednicit de distincția de bronz la 
Campionatele Mondiale Under-17 de lupte, 
ce au avut loc în perioada 25-31 iulie curent 

la Roma (Italia). El a evoluat în limitele categoriei 
de greutate de până la 80 de kilograme, iar calea sa 
spre podiumul de premiere nu a fost deloc uşoară. 

renţa (4-2 şi 4-3) prin scoaterea 
lui Borş în afara perimetrului 
saltelei. Apoi turcul încearcă, în 
ultimele secunde ale duelului, 
obţinerea a încă unui punct în 
aceeaşi manieră, care până la 
urmă nu îi este acordat de arbi-
tri. El contestă această hotărâre, 
dar pierde la challenge, scor final 
5-3 în favoarea moldoveanului.

Acord final de succes

În finala mică, discipolul şcolii 
moldoveneşti de lupte s-a due-
lat cu reprezentantul Ucrainei, 
Yehor Horoh. Și aici el a prelu-
at conducerea prin acordare de 
avantaj (1-0), fiind egalat în a 
doua parte a meciului prin ace-
eaşi modalitate. Imediat reuşeşte 
să-şi scoată rivalul în afara covo-
rului de lupte (2-1), iar în ultime-
le secunde realizează un procedeu 
de 2 puncte, stabilind definitiv 
scorul în favoarea sa: 4-1.

În finala mare, Mor Sachin l-a 
învins cu 6-3 pe iranianul Reza 
Soleimanian, într-un stil ce nu 
reclama niciun fel de dubii asupra 
supremaţiei sale: prima repriză 
el a încheiat-o cu 6-0, după care 
într-o manieră foarte sigură şi-a 
păstrat avantajul ce i-a adus ti-
tlul de campion mondial. În al 
doilea meci pentru medalia de 
bronz, sportivul din SUA, Zackary 
Ryder, nu a lăsat nici urmă de 
şansă luptătorului din Tadjikis-
tan, Muhammadamin Abduloev, 
scor 8-0. 

De remarcat că Alexandru Borş 
şi-a adjudecat în acest an titlul 
suprem la Campionatul European 
U-17, ce s-a desfăşurat în luna 
iunie la Bucureşti, eveniment 
despre care am relatat cu lux de 
amănunte în pagina de sport a 
Gazetei de Chişinău (https://ga-
zetadechisinau.md/2022/06/23/
luptatorul-alexandru-bors-cam-
pion-european-u-17/).

Alexandru Borș, 
medaliat cu bronz la 
Mondialele U-17 de lupte

Reprezentativa Moldovei de fotbal pe plajă 
şi-a adjudecat trofeul principal al Campiona-
tului European (Euro Beach Soccer League), 
Divizia B, repetând isprava ediţiei din anul 
trecut. Turneul s-a desfăşurat în perioada 27-
31 iulie 2022 pe terenul de nisip al Arenei 
amplasate în Parcul „La Izvor” din Chişinău.

Dreptul de a disputa finala mare a compe-
tiţiei continentale l-au obţinut selecţionatele 
Moldovei şi Turciei, care au învins în toate 
cele patru meciuri pe care le-au avut de jucat 
pe parcursul întrecerii. Astfel, echipa noastră 
a surclasat, rând pe rând, naţionalele Maltei 

(4-1), Angliei (4-1), României (3-0) şi Greciei 
(5-1 în semifinale), iar Turcia a trecut de Le-
tonia (3-2), Danemarca (1-0 după prelungiri), 
Lituania (3-1) şi,  în semifinale, de Kazahstan 
(12-10). 

Finala a început cu atacul oaspeţilor, care 
au administrat o bară din lovitură liberă, după 
care portarul nostru Ruslan Istrati a avut două 
intervenţii salvatoare, petrecute într-un in-
terval de doar un minut. În scurt timp însă 
cursul jocului luă o întorsătură total opusă, 
tricolorii încheind repriza cu un neverosimil 
3-0 (au marcat Andrei Negara, Leonid Po-

dlesnov şi Grigore Cojocari). În continuare a 
fost o chestie de măiestrie tactică ca discipolii 
lui Ruslan Pernai să ducă meciul spre victorie, 
scor final 5-3 (au mai marcat Nicolae Ignat şi 
Grigore Cojocari). Această reuşită a oferit drep-
tul formaţiei noastre naţionale să evolueze la 
Jocurile Europene, ce vor avea loc în perioada 
21 iunie - 2 iulie 2023 la Cracovia-Malopolska 
(Polonia). De asemenea, reprezentativa Mol-
dovei a promovat în Divizia A, cea de elită, în 
cadrul căreia va evolua anul viitor. 

La ceremonia de premiere, lui Ruslan Is-
trati i-a fost înmânat trofeul pentru Cel mai 
bun portar, pe care l-a primit din mâinile lui 
Alexandru Golban, directorul turneului. Gre-
cul Andreas Katsoulis cu opt reuşite a devenit 
golgheterul competiţiei (premiul i-a fost înmâ-
nat de Eduard Creţu, preşedintele Federaţiei 
Sportive de Fotbal pe Plajă din Moldova), iar 
căpitanul echipei noastre, Grigore Cojocari, a 
fost desemnat Cel mai bun jucător al întrecerii. 
Apoi reprezentativa Turciei a primit însemnul 
pentru locul 2, înmânat de către Jose Ponset, 
directorul de evenimente la Federaţia Inter-
naţională de Fotbal pe Plajă.

Iulian BOGATU

Moldova – Turcia 5-3 
sau tradiția invincibilității

Iulian BOGATU
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Alexandru Borș, pe treapta a treia a podiumului mondial de premiere (al doilea din dreapta)
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Teatrul Geneza Art
06.08 „Labirint” de Rajiv Joseph, ora 19.00.
07.08 „Invitaţia la Vals” de Mihail Drumeş, ora 19.00.
09.08 „Mâncare pentru monştri” de Paolo Genovese, ora 19.00.
11.08 „LOVE ME XXI”, ora 19.00.

Teatrul Republican 
de Păpuşi „Licurici”

07.08 „Aventurile lui Căstănel” de Gh. Urschi, ora 11.00.
10.08 „Jocuri magice” de Titus Juccov, ora 13.00.
11.08 „Jocuri magice” de Titus Juccov, ora 10.30.
14.08 „Jocuri magice” de Titus Juccov, ora 11.00.

A f i ş

„Te caut!” – aşa se cheamă rubrica prin inter-
mediul căreia GAZETA de Chişinău te va ajuta 
să-ţi găseşti jumătatea.

Atunci când singurătatea îţi macină sufletul, nu 
sta pe gânduri, caută-ţi sufletul-pereche. GAZETA 
de Chişinău îţi vine în ajutor. 

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

conţine mesajele celor care se află în aceeaşi si-
tuaţie ca şi tine. Nu uita, orice zi e importantă 
şi frumoasă dacă o trăieşti din plin alături de 
omul drag. 

Acum şi tu poţi lăsa un mesaj la rubrica „Te 
caut”. Transmite o scrisoare pe adresa redacţiei 
GAZETA de Chişinău, mun. Chişinău, str. Mihai 
Viteazul 2 a, nr. 23, sau sună la numărul de te-
lefon 090010050.

Te  c a u t !

Viața e frumoasă trăită în doi
Doresc să fac cunoştinţă cu o doamnă inteligentă, că-
reia i-ar plăcea viaţa în doi. Sunt din Chişinău, am 
studii superioare, stare materială bună, fără vicii. Să 
aibă 64 de ani... detaliile vor urma. (15)  

Împreună vom învinge singurătatea 
Văduvă, locuiesc în Chişinău, am 1,75 m, 80 kg, 51 de 
ani. Solicit cunoştinţă cu un bărbat bun la inimă, de 
credinţă ortodoxă. Împreună vom birui singurătatea. 
(17) 

Tare aş vrea să formez un cuplu
Văduv, 70 de ani, 170 cm, 70 kg. Din părţile Căuşeni-
lor, are casă. Fără vicii, fără obligaţii. Vrea să cunoas-
că o femeie de 65-68 de ani. (18) 

Îmi doresc să întâlnesc o persoană potrivită 
Și care merită să fie preţuită. Orice zi e importantă 
şi frumoasă când o trăieşti lângă omul drag şi bun la 
suflet. Sunt o femeie drăguţă, plăcută la vârsta mea 

de 63 de ani. Dacă eşti potrivit vârstei mele şi eşti în 
căutarea unui om drag alături, atunci sună-mă. (19) 

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

Bărbat de 60 de ani
Un bărbat văduv vrea să facă cunoştinţă cu o femeie 
de la ţară: simplă, drăguţă şi 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 şi să nu facă abuz de alcool şi 
să nu fumeze. De dorit ca bărbatul să fie din Chişi-
nău sau din apropierea municipiului. Femeia vrea să 
treacă cu traiul la el. (23)

Văduvă de 54 de ani 
îşi caută perechea. „Sunt o femeie cumsecade şi aş 
vrea să am alături un bărbat la fel, de 55-60 de ani. 
Să nu fumeze şi să nu bea mult alcool. Să iubească 
viaţa. Mai multe detalii la numărul de telefon lăsat la 
redacţie”. (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 anunţuri de larg interes trimise de cititorii GAZETEI de Chişinău şi vei putea intra 

uşor în legătură cu autorii lor.
Pe „Mica publicitate” te aşteaptă informaţii despre locurile vacante de muncă, vânzarea sau darea 

cu chirie a locuinţelor, a tehnicii agricole, a maşinilor second-hand etc.
Dacă vrei să vinzi, să cumperi sau să închiriezi ceva, sună şi dictează anunţul tău la telefonul 

redacţiei: ( +373) 0 22 358567; 069307730 (Viber, Whatsapp).
Rubrica „Mica publicitate” va putea fi găsită şi pe pagina online a publicaţiei – gazetadechisinau.md .

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

I n t e g r a m ă

În această integramă se folosește ortografia cu „â”

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

Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la 
matrimoniale.

– Ce aţi vrea să scrieţi în anunţ?
– „Mic de statură, grăsuţ. Caut blonde, înalte, cu pieptul mare, 

exclusiv pentru făcut dragoste. Fără obligaţii.”
– Domnule Bulă, mă cam îndoiesc că veţi obţine prea multe 

răspunsuri la asta.
– Ai dreptate. Adaugă şi brunete, totuşi.

La sfârşitul anului şcolar, Bulă îi spune mamei sale:
– Mamă, eşti o femeie norocoasă!
– De ce, fiule?
– Nu mai trebuie să-mi cumperi alte cărţi anul acesta, că am 

rămas tot în aceeaşi clasă!

„Ți-am zis că dacă se întâmplă ceva cu mine, poţi să te întâlneşti 
cu alte femei.”

„De aia m-am întâlnit cu Cristina…”
„Când am spus dacă mi se întâmplă ceva, m-am referit dacă mor, 

nu dacă sunt blocată în trafic, nenorocitule!”

Dentistul:
– Vom extrage măseaua, o să vă doară puţin, dar nu vă speriaţi, 

va dura doar două minute.
– Și cât o să mă coste?
– 50 de lei.
– 50 de lei, pentru două minute de muncă??
– Păi, dacă vreţi, pot să muncesc două ore…

Un copilaş de vreo trei ani butonând pe o tabletă, se duce la 
mama sa şi o întreabă:

– Mamă, eu am fost downloadat, ca în jocul ăsta?
– Nu, mami, te-a adus barza!
– Dar de ce? Nu mergea wireless-ul?

Un tip, necăjit, vorbeşte cu ginecologul soţiei lui:
- Doctore, sunt căsătorit de trei ani. În primul an, nevastă-mea 

a născut un băiat, în al doilea an, a născut gemeni, în al treilea an, 
tripleţi... Ce mă fac?

- Nu vă îngrijoraţi. Mai mult de şase deodată nu se poate!

S u d o k u
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Este inutil să insişti asu-
pra unor lucruri care nu vor 
lua niciodată forma emoţi-
onală pe care ţi-o doreşti. 
Cel mai indicat ar fi să te 
întrebi ceea ce te împlineşte 
cu adevărat. Chiar dacă ai în 
faţa ta o săptămână dificilă 
din punct de vedere emoţi-
onal, în plan profesional se 
mişcă lucruri spre direcţia 
pe care tu ţi-o doreşti.

Sunt multe oportunităţi 
care îţi vor capta atenţia. 
Din păcate, nimic nu va fi 
suficient de „consistent” 
pentru tine pentru a te face 
să acţionezi. Eşti atras de 
tot ceea ce e dificil de în-
deplinit şi ajungi repede 
la senzaţia de rutină. Con-
centrează-te pe ceea ce vei 
simţi atunci când visul tău 
va deveni realitate.

Indiferent de ceea ce 
vei trăi din punct de ve-
dere emoţional, vei găsi 
întotdeauna resurse inte-
rioare care să te ajute să 
te „reechilibrezi”. În acest 
început de săptămână, vei 
încerca să acţionezi cu 
prudenţă. În momentul 
de faţă, ştii mai bine ca 
oricând care îţi sunt pri-
orităţile.

Insişti asupra unor su-
biecte despre care nu ştii 
mai nimic tocmai pentru că 
ai senzaţia că nu deţii contro-
lul. Comportamentul aces-
ta poate fi catalogat ca fiind 
unul intrusiv. Pe parcursul 
acestei săptămâni, starea ta 
de spirit este melancolică, 
apatică, tristă şi nu reuşeşti 
să înţelegi sensul multor eve-
nimente din viaţa ta.

Eşti o fire melancolică şi 
acest fapt te ţine pe loc din 
anumite puncte de vedere. 
Deşi ai vrea să te desprinzi 
cu totul de trecutul tău, nu 
ai puterea să faci asta. Chiar 
dacă pe alocuri te vei sim-
ţi animat de lucrurile care 
au loc în jurul tău, cel mai 
adesea vei alege să petreci 
timpul singur. Ai nevoie de 
reconectare cu sine.

Această săptămână se 
va derula în faţa ta într-un 
mod abrupt. Ai senzaţia că 
nu ai reuşit să faci nimic din 
ceea ce ţi-ai propus. Totul 
este la limită. Mai mult, nici 
starea psihică nu pare să te 
ajute să vezi lucrurile altfel. 
Poate este indicată vacanţa 
aia pe care o plănuieşti de 
ceva timp. Fă lucrurile la 
timp, nu mai amâna!

Deşi nu ştii să „joci” de 
pe o poziţie defensivă, sunt 
situaţii în care te laşi ghidat 
de intuiţie. Poate în spatele 
comportamentului tău se 
află un blocaj psihic care te 
împiedică să te organizezi 
mai bine. Când vine vor-
ba de compromisuri, eşti 
prima persoană care şi le 
asumă. Oare ce spune asta 
despre tine?

Conexiunile interperso-
nale de care ai parte sunt 
foarte importante pentru 
viaţa ta emoţională. Forţele 
cosmice „gravitează” în ju-
rul tău, impulsionându-te 
să te laşi condus de intuiţie 
în tot ceea ce faci. În această 
săptămână, va fi mai puţin 
vorba despre tine. Cei din 
jur au nevoie de timpul şi 
sfaturile tale.

Energetic vorbind, nu 
te simţi în stare să duci la 
bun sfârşit nimic din ceea 
ce faci. Îţi este destul de di-
ficil să te odihneşti deoarece 
mintea îţi este plină de tot 
felul de lucruri pe care tre-
buie să le faci. Acum este 
momentul potrivit pentru a 
lua o mică pauză. Organis-
mul îţi cere din răsputeri să 
fii mai atent la tine.

Eşti blocat în esenţa 
anumitor întâmplări de 
care ai avut parte şi încă 
acţionezi prin prisma lor. 
Ai nevoie de apreciere con-
stantă din partea celor din 
jur pentru a fi în armonie 
cu propria persoană. La 
birou este mereu vorba 
despre cine face mai mult, 
iar această competiţie te 
stoarce de energie.

Persoana iubită este po-
sibil să fie avansată într-o 
nouă funcţie. Acum îţi re-
vine ţie sarcina destul de 
dificilă de a o ajuta să fie 
încrezătoare cu privire la 
ceea ce va urma. Orice în-
ceput din viaţa noastră este 
generator de temeri şi stări 
de anxietate. E important 
să rămânem concentraţi pe 
obiectivele pe care le avem.

În zilele următoare, vei 
trece în fracţiuni de secundă 
de la un gând la altul, de la 
o stare de spirit la alta. Nu 
crezi în clişee, dar consideri 
că unele dintre ele îţi oferă 
„spaţiul” necesar pentru a 
integra anumite experien-
ţe. Ai grijă la modul în care 
interpretezi acţiunile celor 
din jur! De prea multe ori, 
este posibil să te înşeli.

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

Antonina era al treilea copil în 
familia soţilor Codreanu. După ea 
mai veneau încă un frate şi o soră. 
Supărările şi grijile zilei de mâine 
din casa părintească au făcut-o să 
ia decizia de plecare peste hota-
re înainte ca să termine  şcoala 
medie. 

„Voi munci aşa cum muncesc şi 
verişoarele mele şi le voi trimite 
bani  părinţilor ca să poată ieşi din 
sărăcie”, i-a spus celei mai bune 
prietene, Larisa, atunci când se 
pregăteau de drum. Călăuză urma 

să le fie Vlad în care aveau toată 
încrederea. Pentru că atât Antoni-
na, cât şi Larisa se considerau cele 
mai bune prietene ale tânărului. 

Şi într-adevăr le-a fost călăuză 
bună de la Chişinău până la o 
cabană în România, unde le-a 
predat unei simpatice doamne. 
Acest drum l-au parcurs într-un 
microbuz confortabil. Timp de 
două zile au avut parte de condiţii 
excelente de cazare în acea zonă 
liniştită. 

Dar aceasta a fost liniştea di-
naintea furtunii. În zorii celei de-a 
treia zile, fetele au fost împinse 
într-un TIR şi ascunse printre ba-
loturi de vată minerală. De tot, 
erau opt suflete.

„Presimțeam pericolul, 
fără să ştim la ce ne 
putem aştepta”

Antonina povesteşte: „Am mers 
aşa în întuneric mai multe zile. 

Și dragoste, și compasiune, 
și mamă-surogat (I)

Nu ştiu exact câte. Unde ne duc? 
Această întrebare ne îngrozea. 
Presimţeam pericolul, fără să 
ştim la ce ne putem aştepta. Nu 
mai aveam nicio bucăţică de pâine 
prin genţi, doar câteva sticle cu 
apă. Mergeam la WC acolo printre 
baloturi. Mirosea mai rău decât 
în grajd. 

„Cu ce am greşit atât de mult?”, 
m-am întrebat în glas în timp ce 
una dintre colege pierduse cunoş-
tinţa. În clipa când o stropeam cu 
apă, o altă tovarăşă de suferinţă 
îmi răspunse: „Dacă ne aflăm aici, 
înseamnă că printre noi este cine-
va care are păcate grele, şi Dum-
nezeu vrea s-o pedepsească”.

Nina NECULCE

Din ziua ceea de noiembrie a anului 1996, 
când  Antonina se pornise în Grecia, 
doamna Parascovia, maică-sa, n-a mai 
avut linişte. Cu toate că mult aşteptata 

plecare îi dăduse parcă aripi fiicei sale de 17 ani, 
care deja se vedea cu un salariu de peste o mie de 
dolari pe lună, biata mamă rămăsese în poartă cu 
inima frântă de durere. „Of! numai să nu dea fata 
mea peste nişte oameni răi”, acesta era gândul 
care-i ținea inima ca într-un cleşte şi o făcea să 
tremure toată atunci când îl rostea.
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Altcineva adăugă: „Mai degra-
bă Dumnezeu vrea să dea uneia 
dintre noi prilejul să-şi ispăşească 
păcatul”. Cu un greu oftat, dintr-un 
colţ, o altă colegă izbucni: „Poate 
nu m-am purtat creştineşte în ul-
timul timp, îţi cer din tot sufletul 
iertare, Doamne, pentru greşelile 
mele! Mă căiesc, mă căiesc...”. Nu 
ştiu, frica de necunoscut ori slă-
biciunea provocată de foame ne-a 
făcut pe toate să îngenunchem şi 
să ne spovedim. Şi, în timp ce ne 
rugam, s-a deschis uşa şi am fost 
poftite să coborâm. Ajunseserăm. 
Dar nu în Grecia, ci în Turcia.”

Disperare şi bucurie

Trecură zile, săptămâni, luni 
şi de la Antonina nu venea nicio 
veste. Câtă disperare şi durere 
în sufletele celor apropiaţi, dar 
mai ales în sufletul mamei, care 
a început să bată pe la toate uşile, 
cerând  ajutor! Peste cinci ani a 
primit o scrisoare scurtă de la fii-
că: „Sunt bine, nu vă  îngrijoraţi. 
Norocul mă aştepta în Turcia. Am 
devenit soţia unui fiu de gospo-
dari, putred de bogaţi”. 

Sărmana mamă a ieşit afară şi 
a strigat cât o ţinea gura: „E vie 
fata mea, e vie!”. A fost un strigăt 
de bucurie izbucnit din adâncul 
inimii. Imediat, vestea s-a răs-
pândit din gură în gură prin tot 
satul. Dar numai Antonina ştia cât 
necaz şi câtă durere se ascundeau 
în spatele cuvintelor „Sunt bine, 
nu vă neliniştiţi...”. 

Vândută dintr-un bordel în 
altul, ajunsese într-adevăr după 
cinci ani de zbucium sufletesc în 
familia unui turc putred de bogat. 
Să nu credeţi însă că lingea miere 
aici moldoveanca noastră cura-
joasă, cu minte ageră ca de pisică 
şi un suflet nespus de bun. Nu! 

Turcul avea nevastă, dar doam-
na adusese pe lume doi copii plă-
pânzi şi bolnăvicioşi care muriseră 
la câteva săptămâni după naştere. 
Doctorii i-au spus că nu va mai 
putea naşte. Bărbatul îşi dorea 
copii şi mai cu seamă îşi dorea cel 
puţin doi fii. Iată de ce o adusese 
pe Antonina în casa lui. 

Dar Antonina nu avea cunoş-
tinţă de planurile lui. În ziua 
în care a venit în această casă 
luxoasă, a trecut prin încăperile 
spaţioase, cu grădina deosebit de 
frumoasă. Nu mai văzuse nicio-
dată atâta lux. „Îţi place? Ai vrea 
să rămâi aici pentru totdeauna?”, 
a întrebat-o bărbatul. L-a privit 
fără să-i răspundă căci întrebarea 
o luase pe nepregătite. 

În gând şi-a zis: „Să trăiesc în-
tr-un adevărat palat, ce fericire! La 
asta nu m-am gândit niciodată”. În 
câteva secunde de meditaţie, Anto-
nina a simţit tot ce era fericire în 
această întrebare-propunere, care 
i s-a părut deosebit de generoasă. 
Ce mai vorbă! După „plăcerile” din 
bordel viaţa în casa turcului era un 
rai, chiar dacă îi lipsea libertatea 
de a face ceea ce dorea. 

(va urma)
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Misterul anulat

S A T I R Ă  Ș I  U M O R

Pagină îngrijită   
de Gheorghe Bâlici

E p i g r a m i ș t i 
c o n t e m p o r a n i

Mărturisirea doamnei 
Apostol
Cu numele-mi predestinat,
Pe mulţi bărbaţi i-am derutat,
Dar recunosc – şi nu mă-ncântă – 
Că n-am fost chiar atât de sfântă.
            
Dragostea n-are vârstă
Cununaţi de fosta noră,
Stau acuma la altar,
Ea, de-abia de-un an majoră,
El, de doi... pensionar!
             
La chirurgie
Un hoţ ce-avea dureri acute,
‘Nălţând spre doctor ochii trişti,
Ceru să-l opereze iute
Ca între... profesionişti.

             Constanța APOSTOL

Unui funcționar modern
E blând, amabil, priceput,
Nu e servil, nu-i prefăcut,
E silitor, atent, corect...
Într-un cuvânt: un tip suspect.
             
Băiatul mamei
Un om înalt, voinic, legat,
De vârstă mijlocie,
Ce multe fete-a-mbrăţişat,
Dar nici o meserie!
             
Mărțişor pentru şefa mea
V-am adus doar mărţişoare,
Nu şi flori, căci unii spun
Că-i corupţia în floare
Şi n-am vrut să mă expun.

Ioan FRENȚESCU

Românie, mândră floare
O floare este ţara toată,
Un trandafir sau o lalea,
Iar unii spun că-i o muşcată…
Văzând câţi au muşcat din ea.
            
Taina pământului
În a pământului splendoare
O latură-i puţin umbrită:
Ne dă o viaţă de mâncare
Ca, în final, să ne înghită.
             
Unui şofer
Circulând în mare vervă,
Ghinionul nu-i exclus:
Ai o roată de rezervă,
Însă n-ai şi-o viaţă-n plus!
   Vasile LARCO

Unei frumoase amante
Nu mă mir că ea, frumoasa,
I-a stricat lui Nae casa,
Căci ştiu alta, mai cu foc,
Ce a „demolat” un bloc!

            
Idilă horoscopică
Sus pe munte, la izvor,
O idilă stă să moară:
Fata e Săgetător,
Dar feciorul e... Fecioară!
             
Unei familii 
oarecare
Soaţa lui e ideală
După cum îl îngrijeşte:
Ea îl calcă, ea îl spală,
Şi tot ea îl şi... cârpeşte!

             Emil IANUȘ

Peisaj de toamnă
E-un timp frumos de toamnă 

 ruginie
Și roadele s-au strâns 

de pe câmpie,
Dar, după cum au tot prezis prorocii,
Un alt guvern va număra bobocii!
             
Sătenii la joc
Când sărbătoare e în sat
Şi cântă pe tăpşan lăuta,
Ei joacă hora legănat
Şi unii-ncep apoi bătuta.
             
Tineri îndrăgostiți
A tot gândit el, fără preget,
Să-i ceară mâna – nobil ţel,
Dar ea i-a oferit un deget,
Pe el să-i pună un inel.

             Sorin COTLARCIUC

A f o r i s m e

Soţie: Eu îi jur că nu l-am înşelat, iar el se repede să mă ia în coarne!...
În lupta cu Covidul, cele mai bune rezultate le-a înregistrat statistica.
Orice om se crede frumos şi are dreptate. Până în momentul când 

îşi pune poza pe facebook.
Fericirea vine în casă cu zâmbete şi pleacă cu ţipete!
Să-i creezi de dimineaţă soţului o asemenea dispoziţie, încât să 

meargă la serviciu ca la sărbătoare!
Ferească Sfântul să citească comentariile agramate de pe reţelele 

de socializare vreo profesoară de română cu probleme cardiace!
Pe când încă nu erau reţelele de socializare, puteai să mori şi să 

nu afle lumea că eşti prost.
Eu înţeleg să lucreze un director „de acasă” cu subalternii săi. Dar 

cu secretara?!...
Azi unor fete li-i ruşine numai atunci când dau de vreun băiat ruşinos. 
Savanţii au descoperit că un pahar de vin roşu consumat echivalează 

cu o oră petrecută la sala de forţă. Oare când mai dorm eu?
Dacă ne pierdem simţul umorului şi al autoironiei, practic încetăm 

să mai gândim.
A fost descoperită dieta ideală: un pahar de apă – cu două zile 

înainte de masă.
Colega mea zice că toţi bărbaţii sunt măgari, dar eu ştiu că e su-

părată foc doar pe unul.
În existenţa mea, două amante care sunt geloase una pe alta şi se 

urăsc teribil: Viaţa şi Moartea.
Nu-mi place viaţa mea, dar uite că trăiesc cu ea de mai bine de 6 

decenii…
Ion DIVIZA

Măgarul 
şi masca

Un măgar, de multă vreme în-
rolat într-un partid,

Profitând că e în ţară pandemie 
de covid,

Și-a pus masca pe figură, ca un 
paravan hilar,

Ca să nu observe lumea că sub 
ea e un măgar.

Prima dată şi colegii au văzut, 
chiar şi cu mască,

Semne clare, evidente, c-are 
tuse măgărească

Și şi-au dat pe dată seama, când 
trei vorbe a rostit,

Că în faţa lor se află un măgar 
ce-i travestit.

Și vecinii de prin grajduri fost-
au derutaţi puţin,

La-nceput, apoi văzut-au că e 
vorba de-un asin

După crucea de pe spate, ce la 
dânsul, lucru rar,

Arăta fără tăgadă că-i măgar 
parlamentar.

Și norodul de pe stradă fără 
milă l-a taxat,

Când l-a auzit cum rage mono-
ton şi sacadat,

Ba l-a invitat să poarte cuve-
nitul său samar,

Nu abil să îşi pitească banii în 
Madagascar.

Lovitura decisivă, după multe 
măgării,

A primit-o pe la spate de la 
propriii copii,

Când aceştia-n gura mare, în-
tr-o piaţă înţesată,

L-au făcut de toată pleasna, 
apelându-l dulce, „tată”.

Morala 1

Nici o mască uriaşă ce se-ntin-
de pe-un hectar

Nu e-n stare să ascundă o mân-
dreţe de măgar!

Morala 2

Un măgar îşi duce crucea de 
pe spate, sub samar,

Fi’nd convins de generaţii că-i 
defect ereditar!

Morala 3

Chiar ascuns într-o mulţime şi 
pe faţă cu o mască,

Recunoşti uşor măgarul, când 
începe să vorbească!

Valentin DAVID

Puteai s-o recunoşti dintr-o mie!
Într-o seară târzie (de-acum înfoiam pernele înainte de culcare), îmi 

telefonează un omulean de prin părţile Călăraşilor, căruia îi făcusem 
cândva un mic serviciu:

–  Pleacă mâine o vecină de-a mea cu ceva treburi la Chişinău. Îţi 
trimit matale nişte cireşe (ştiu eu de care!). Vă-ntâlniţi la intrarea în 
Piaţa Centrală, din partea când vii dinspre gară...

Pe loc m-a dat în sudori, numai amintindu-mi de puhoiul de lume 
îmbulzită în poarta pieţei, când va trebui să găsesc, în acea forfotă, o 
persoană pe care n-o văzusem niciodată!

Toate străduinţele mele de a-l convinge să nu-şi facă deranj, căci 
(slavă Domnului!) leafa-mi ajunge să mai cumpăr şi câte-un kilogram-
două de fructe, n-au dus la nimic.

În cele din urmă, mă predau şi, vrând-nevrând, încerc să aflu ceva 
detalii despre înfăţişarea acelei vecine. După câte-am înţeles, se pare 
că-o avea chiar alături pe cea cu foaia de deplasare gata iscălită, fiindcă 
mi-o descrie pe loc:

– Dum’eaei va fi-n rochie cu mânica scurtî, şî cu şerşei în urechi!
Şi, pentru a exclude orice îndoială la acest capitol, adaugă, pe dea-

supra: 
– Şerşei cu chetrişicî verdi!...

O ştiau ei, pesemne, 
nu numai din auzite!

Una din emisiunile televizate ale lui Tudor Tătaru „Poveşti la gura 
sobei”, de prin vara anului 2001, îl avea ca invitat pe domnul Gheor-
ghe Amihălăchioaie, preşedintele Uniunii Avocaţilor din Republica 
Moldova…

După ce povesteşte dânsul (în cele vreo 20 de minute rezervate 
dialogului) o serie de întâmplări destul de simpatice, de-acum la 
încheiere, ţine să ne informeze şi asupra unei chestiuni demne de 
toată atenţia, şi anume: Care vin, în „cercul avocaţilor”, se consideră 
cel mai bun?

Dându-şi bine seama că telespectatorii la acel moment (amplificând 
sunetul la aparate) au rămas numai ochi şi urechi, dumnealui se în-
dură de ei, venind imediat cu răspunsul gata pregătit. Astfel, adunând 
grăunte cu grăunte din practica cotidiană, avocaţii noştri ajunseseră 
LA CONCLUZIA UNANIMĂ că cel mai bun este vinul:

1 – roşu
2 – vechi
3 – mult 
4 – pe degeaba!...

Pahomie BEJENARU

 C a z u r i  t â m p l a t e

Dacă tare-tare…

„Şi frumoasă şi urâtă
Are tot atâţia draci
Nu te du la ea cu bâta
Dacă vrei să o dezbraci.”

(Ion BOLOCAN,
Iași, România)

Fata ceea zici că-ţi place
Şi-ai dori să o dezbraci,
Însă nu ştii cum ai face,
Că duduia are draci?

Păi, ascultă-l pe bunelul…
Dacă tare-tare vrei –
Să mi-o ei cu zăhărelul,
Ca pe-un roi dintr-un ştiubei.

Să-i cuprinzi cu-ncetişorul
Umeraşii mici şi goi,
Lin sărută-i obrăjorul,
Ochişorii pe-amândoi.

Netezeşte-i picioruşul
Pân’ te-apucă un sughiţ,
Din ureche cerceluşul

Te prefaci că i-l înghiţi…

Urâţică, frumuşică,
Cu-un descânt aşa frumos,
Bluza-şi scoate singurică,
Iar cămaşa-i cade jos.

Iar pe urmă, fără teamă,
Cât mai stă lungită-n pat –
Poţi s-o-ntrebi şi cum o cheamă,
De!... Ca omul… educat!

Titus ȘTIRBU

P a r o d i e

F a b u l ă
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TVR Moldova

07.00 3 ceasuri bune Matinal
09.42 Printre cuvinte
09.45 Desene animate
09.55 Engleza la minut
10.00 Tradiţii
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbeşte corect!
12.00 România… în bucate
12.30 #Creativ
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Pescar hoinar
14.00 Telejurnal Știri
14.45 Printre cuvinte
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Garantat 100%
16.50 Discover România
17.00 Tradiţii
17.55 Printre cuvinte
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 Tema zilei
22.00 Context
23.00 Lectia de istorie
00.00 Profesioniştii…
01.00 Nocturne
02.00 Garantat 100%
03.00 România… în bucate
03.25 #Creativ
03.55 Printre cuvinte
04.00 Tradiţii
05.00 Telejurnal Moldova
05.55 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 Vorbeşte corect!
12.00 Teleshopping
12.30 Intre cer şi mare 14 ep
13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte 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. 32

18.50 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
18.55 Dincolo de alb şi negru
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: La cină cu un gogoman
22.40 Vorbeşte corect!
23.00 Nocturne
00.00 Info Plus Știri
00.40 Exclusiv în România
01.30 Film: La cină cu un gogoman
02.55 Vorbeşte corect!
03.10 Telejurnal Știri
04.00 Meteo
04.05 Sport
04.15 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 32
05.05 AgroStrategia
05.30 Fermierii României
05.55 Atelier de sănătate

TVR 2

07.00 Generaţia 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 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Fără prejudecăţi
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Magazin Deutsche Welle Azi despre 
mâine
15.30 România… în bucate
16.00 Vara amintirilor
17.00 În direct cu viaţa- 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 Câştigă România!
23.00 Vara amintirilor
00.00 În direct cu viaţa- jurnal de vară
01.00 Film: Întoarcerea din iad
02.45 Vara amintirilor
03.10 Ora de Știri
03.50 E vremea ta!
04.05 România… în bucate
04.30 Fără prejudecăţi
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
08.35 Erudit cafe
09.15 MeseriAşii
10.00 Всегда на высоте
10.30 Ring star
11.30 Magazinul copiilor
12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.15 Serial Preţul pasiunii
14.05 Desene animate Bucătăria fermecată
14.10 Știinţa uimitoare
14.30 Svitanok
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 Despărţirea

AgroTV

7:00 Retrospectiva săptămânii Știri, infor-
mativ/analitic
8:00 Telemagazin 
8:15 Sezonul de recoltare Program educaţio-
nal/informativ 
8:30 ABC-ul Fermierului Program educativ/
informativ
9:00 Retrospectiva săptămânii Știri, infor-
mativ/analitic
10:00 Să ne cunoaştem Țara Educaţional/
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 educaţional/
informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Să ne cunoaştem Țara educaţional/
cultural
18:30 Despre noi, altfel Program educaţional/
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 Educaţio-
nal/informativ
21:30 Sezonul de recoltare Program educaţi-
onal/informativ
21:45 Deliciile Program educaţional/in-
formativ
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 Chişinău
07.00 Știrile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuţă
14.45 Lecţii de viaţa
15.45 Teleshopping
16.00 Mincare pe care
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Las Fierbinţi
22.00 Film Obligat sa ucida
00.00 Știrile Pro TV
00.40 Film Vecini de cosmar
03.00 Lecţii de viaţa
04.40 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
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 Fierbinţi
21.30 Daria, iubirea mea
22.15 Lecţii de viaţa
23.00 Arestat la domiciliu
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 Lecţii de viaţa
01.15 Ce spun românii
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 Daria, iubirea mea
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

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 Agricool
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 Gheţu
07.00 Sinteza
07.45 Cutia neagră. Plus
09.00 Iubeşte viaţa
10.00 Dincolo de Nistru
10.15 Efect 9.6
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.20 Муз/ф Примадонна
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Gheţu
17.00 Știri
17.45 Т/с Доктор Мартин
19.00 Știrile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.25 Iubeşte viaţa
01.20 Муз/ф Примадонна
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.45 Film: RITM ȘI PASIUNE
11.45 Serial: Iubirea învinge, 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. 153
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite 2 ep16
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 154
18.30 Știri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 19
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, ep. 174
21.00 Film: CRĂIASA ZĂPEZII ȘI CRISTA-
LUL MALEFIC
23.30 Film: COMOARA DIN MOSCOVA
01.30 Cei şapte ani de masă
03.30 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Știri Naţional TV
05.30 Baronii

Marți, 9 august

TVR Moldova

07.00 3 ceasuri bune Matinal
09.42 Printre cuvinte
09.45 Desene animate
09.55 Engleza la minut
10.00 Lectia de istorie
10.55 Printre cuvinte
11.00 Tradiţii
11.55 Vorbeşte corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Locuri, oameni şi comori
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Natură şi aventură
14.00 Telejurnal Știri
14.45 Printre cuvinte
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Reţeaua de idoli
16.50 Discover România
17.00 Tradiţii
17.55 Printre cuvinte
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 şi pasiune, 100 eps
23.00 Lectia de istorie
00.00 Adevăruri despre trecut
01.00 Drumul lui Leşe
02.00 Reţeaua de idoli
03.00 România… în bucate
03.30 Locuri, oameni şi comori
03.55 Printre cuvinte
04.00 Traditii
05.00 Telejurnal Moldova
05.55 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 Vorbeşte corect!
12.00 Teleshopping
12.30 Intre cer şi 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 Vorbeşte 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. 33
18.50 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
18.55 Dincolo de alb şi negru
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 Ucide-i pe toţi şi 
întoarce-te singur
23.05 Dincolo de alb şi negru
00.00 Info Plus Știri
00.40 Exclusiv în România
01.30 Telecinemateca Ucide-i pe toţi şi 
întoarce-te singur
03.15 Telejurnal Știri
04.05 Sport
04.15 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 33
05.05 AgroStrategia
05.30 Fermierii României
05.55 Atelier de sănătate

TVR 2

07.00 Generaţia 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 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Magazin Deutsche Welle Euromaxx
15.30 România… în bucate
16.00 Vara amintirilor
17.00 În direct cu viaţa- 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 Câştigă România!
23.00 Vara amintirilor
00.00 În direct cu viaţa - jurnal de vară
01.00 Film: Luisa Sanfelice
03.40 Ora de Știri
04.20 E vremea ta!
04.35 Cap compas
05.00 Documentar: 360°-GEO
05.55 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Svitanok
06.35 Tezaur
06.50 Candela neuitării…
07.00 Știrile
07.10 Concert
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 Preţul pasiunii
14.00 Desene animate Bucătăria fermecată
14.05 Știinţa uimitoare
14.15 F/d
14.30 Russkii dom
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Banzis secret diary
16.30 F/d
17.35 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
23.25 Film A fost odată în America

AgroTV

7:00 Știri Program informativ 
7:30 Telemagazin 
7:45 Profu de nutriţie Program educaţional
8:00 Magia decupajului Program educaţio-
nal/informativ
8:30 Paradisul grădinilor Program educaţio-
nal/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 educaţional/
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 diver-
tisment
16:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin 
17:15 Lucru manual Program educaţional/
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 educaţional/
informativ

20:00 Magia decupajului Program educaţio-
nal/informativ
20:30 Paradisul grădinilor Program educaţi-
onal/informativ
21:00 Sezonul de recoltare Program educaţi-
onal/informativ
21:15 Compoziţii florale Program educaţio-
nal/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 toţi 
3:15 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chişinău
07.00 Știrile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 isănătate
14.45 Lecţii de viaţa
15.45 Teleshopping
16.00 Mincare pe care
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Las Fierbinţi
22.00 Film Dublura
00.00 Știrile Pro TV
00.40 Film Red 2
03.00 Lecţii de viaţa
04.40 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
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 Fierbinţi
21.30 Daria, iubirea mea
22.15 Lecţii de viaţa
23.00 Arestat la domiciliu
23.30 Teleshopping
00.00 Știrile Pro TV
00.30 Lecţii de viaţa
01.15 Ce spun românii
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 Daria, iubirea mea
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

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 Agricool
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 Афера Томаса Крауна
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 băţ 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 Афера Томаса Крауна
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii

07.45 Albumul Naţional
10.00 Tradiţii de la bunica
11.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, ep. 174
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 154
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 17
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 155
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 20
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, ep. 175
21.00 Film: CASA TERORII
22.45 Film: SPIONUL DIN POZĂ
01.00 Film: CRĂIASA ZĂPEZII ȘI CRISTA-
LUL MALEFIC
03.30 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Știri Naţional TV
05.30 Baronii

Miercuri, 10 august

TVR Moldova

07.00 3 ceasuri bune Matinal
09.42 Printre cuvinte
09.45 Desene animate
09.55 Engleza la minut
10.00 Identitate Basarabia
10.30 Printre cuvinte
11.00 Tradiţii
11.55 Vorbeşte corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Selfie
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Cap compas
14.00 Telejurnal Știri
14.45 Printre cuvinte
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Destine ca-n filme
16.50 Discover România
17.00 Tradiţii
17.55 Printre cuvinte
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 Investiţi în România!
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Serial: Mândrie şi 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 Tradiţii
05.00 Telejurnal Moldova
05.55 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 Vorbeşte corect!
12.00 Teleshopping
12.30 Intre cer şi 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 Vorbeşte corect!
15.00 Convieţuiri
15.48 Publicitate
15.55 Convieţuiri
16.43 Publicitate
16.50 Eu pot!
17.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 34
18.50 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
18.55 Dincolo de alb şi negru
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: Căpitanul Alatriste
00.00 Info Plus Știri
00.40 Exclusiv în România
01.30 Film: Căpitanul Alatriste
04.00 Meteo
04.05 Sport
04.15 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 34
05.05 AgroStrategia
05.30 Fermierii României
05.55 Atelier de sănătate

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri la 
Viena
10.00 Documentar: 360° Rooibos - Ceaiul 
roşu din Africa de Sud
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Sănătate cu de toate best of
14.00 Documentar: 360° Slovenia, regatul 
albinelor
15.00 Magazin Deutsche Welle Fii în formă!
15.30 România… în bucate
16.00 Vara amintirilor
17.00 În direct cu viaţa- jurnal de vară
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
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19.05 Serial: Comisarul Rex: aventuri la 
Viena
20.00 Film: Cinci dolari pe zi
22.00 Câştigă România!
23.00 Vara amintirilor
00.00 În direct cu viaţa- jurnal de vară
01.00 Film: Cinci dolari pe zi
02.50 Vara amintirilor
03.10 Ora de Știri
03.50 E vremea ta!
04.05 România… în bucate
04.30 Sănătate cu de toate best of
05.00 Documentar: 360° Slovenia, regatul 
albinelor
05.55 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Russkii dom
06.30 MeseriAşii
07.00 Știrile
07.15 Concert L. Isac
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 Preţul pasiunii
14.00 Desene animate Bucătăria fermecată
14.05 Știinţa uimitoare
14.15 F/d
14.30 În alţi 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
17.35 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
23.20 Concert L. Isac

AgroTV

7:00 „Știri” Program Informativ 
7:30 „Telemagazin” 
7:45 „ Deliciile” Program educaţional/
informativ
8:00 „Landşaft pentru tine” Program educaţi-
onal/informativ 
8:20 „Bătălia serelor” Program educaţional/
informativ
8:45 „Sezonul de recoltare” Program educaţi-
onal/informativ
9:00 „Știri” Program informativ 
9:30 „Să ne cunoaştem ţara” program educa-
ţional/cultural 
10:00 „SHOW 9OW „ Program de diver-
tisment 
11:00 „Telemagazin” 
11:15 „Lucru manual” Program educaţional/
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 cunoaştem Țara” Progam 
educational/cultural 
15:00 „Interviu cu Soroceni” 
16:00 Program AGRO TV România
17:00 „Telemagazin” 
17:15 „Lucru manual” Program educaţional/
informativ 
17:40 „Decoruri pentru salon” Program de 
divertisment
18:00 „Magia decupajului” Program educaţi-
onal/informativ
18:30 „Născut în Moldova” program educaţi-
onal/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 educa-
ţional/informativ
21:00 „Bătălia serelor” Program educaţional/
informativ
21:30 „Agri smart” Program informativ/
educativ
21:45 „Deliciile” Program educaţional/
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 toţi” 
3:30 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuţă
14.45 Lecţii de viaţa
15.45 Teleshopping
16.00 Mincare pe care
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Las Fierbinţi
22.00 Film Fura şi fugi
00.00 Știrile Pro TV
00.40 Film Transfer de viaţa
03.00 Lecţii de viaţa
04.40 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping

14.15 Lecţii de viaţa
16.00 România, te iubesc!
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Daria, iubirea mea
22.30 Lecţii de viaţa
23.15 Arestat la domiciliu
23.45 Știrile Pro TV
00.15 Teleshopping
00.45 Lecţii de viaţa
01.30 Ce spun românii
02.15 Știrile Pro TV
03.15 Las Fierbinţi
04.00 Daria, iubirea mea
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

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 Agricool
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 Кухня в Париже

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 băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Business up
23.30 Știrile TV8
00.25 Dincolo de Nistru
01.00 Новости
01.25 Х/ф Кухня в Париже
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.45 Albumul Naţional
10.00 Tradiţii de la bunica
11.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, ep. 175
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 155
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 18
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 156
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 21
20.00 Film: OCHI PENTRU OCHI
22.30 Film: KICKBOXER 4: MECIUL VIEȚII
00.15 Film: CASA TERORII
02.00 Film: COMOARA DIN MOSCOVA
04.00 Baronii
05.00 Știri Naţional TV
05.30 Baronii

Joi, 11 august

TVR Moldova

07.00 3 ceasuri bune Matinal
09.42 Printre cuvinte
09.45 Desene animate
09.55 Engleza la minut
10.00 Intalnirile TVR Moldova
10.55 Printre cuvinte
11.00 Tradiţii
11.55 Vorbeşte corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Europa 360 °
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Drumuri aproape
14.00 Telejurnal Știri
14.45 Printre cuvinte
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Ora Regelui
16.50 Discover România
17.00 Tradiţii

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 şi pasiune, 100 eps
23.00 Lectia de istorie
00.00 Omul şi timpul
01.00 Remix
02.00 Ora Regelui
03.00 România… în bucate
03.30 Europa 360 °
03.55 Printre cuvinte
04.00 Tradiţii
05.00 Telejurnal Moldova
05.55 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 Vorbeşte corect!
12.00 Teleshopping
12.30 Intre cer şi 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 Vorbeşte corect!
15.00 Akzente
15.48 Publicitate
15.55 Akzente
16.43 Publicitate
16.50 Eu pot!
17.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 35
18.50 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
18.55 Dincolo de alb şi negru
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.00 Știri
20.30 Publicitate
20.35 Știri
20.51 Publicitate
20.58 Meteo
21.00 Internetul tuturor lucrurilor
22.05 Dark Web, 4 ep
23.05 Dincolo de alb şi negru
00.00 Info Plus Știri
00.40 Exclusiv în România
01.30 Internetul tuturor lucrurilor
02.25 Dark Web
03.15 Telejurnal Știri
04.05 Sport
04.15 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 35
05.05 AgroStrategia
05.30 Fermierii României
05.55 Atelier de sănătate

TVR 2

07.00 Generaţia 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° Slovenia, regatul 
albinelor
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: 360° Îmblânzitorul De 
Câini
15.00 Magazin Deutsche Welle Globalizarea: 
riscuri şi beneficii
15.30 România… în bucate
16.00 Vara amintirilor
17.00 În direct cu viaţa- 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: 
dispăruţi fără urmă
21.55 FillerSecolul 22
22.00 Câştigă România!
23.00 Vara amintirilor
00.00 În direct cu viaţa- jurnal de vară
01.00 Film: Misterele Aurorei Teagarden: 
dispăruţi fără urmă
02.40 Vara amintirilor
03.00 Ora de Știri
03.45 E vremea ta!
04.00 România… în bucate
04.30 Natură şi 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
07.15 Concert
08.40 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 Preţul pasiunii
14.05 Desene animate Bucătăria fermecată
14.10 Știinţa uimitoare
14.30 Codul ECO
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.10 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 Dansează Viaţa

AgroTV

7:00 „Știri” Program informativ 
7:30 „Telemagazin” 
7:45 „Deliciile” Program educaţional/
informativ 
8:00 „Magia decupajului” Program educaţio-
nal/informativ
8:30 „Paradisul grădinilor” Program educaţi-
onal/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 educaţional/
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 educaţional/
cultural
15:30 Program AGRO TV România
17:00 „Telemagazin” 
17:15 „Lucru manual” Program educaţional/
informativ 
17:40 „Decoruri pentru salon” Program 
educaţional/informativ
18:00 „Să ne cunoaştem Țara” Educational/
Cultural
18:30 „Călătorii cu gust” Program de turism
19:00 „Știri” Program Informativ 
19:30 „Just Vlog” Program educaţional/
divertisment
20:00 „Magia decupajului” Program educaţi-
onal/informativ
20:30 „Paradisul grădinilor” Program educa-
ţional/informativ
21:00 „Vin la tine” Program de divertisment
21:30 „Reţeta 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 toţi” 
3:15 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 isănătate
14.45 Lecţii de viaţa
15.45 Teleshopping
16.00 Mincare pe care
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Las Fierbinţi
22.00 Film În numele regelui
00.00 Știrile Pro TV
00.40 Film O lupta personala 5
03.00 Lecţii de viaţa
04.40 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
16.00 ApropoTv
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Daria, iubirea mea
22.15 Lecţii de viaţa
23.00 Arestat la domiciliu
23.30 I likeIT
00.00 Teleshopping
00.30 Lecţii de viaţa
01.15 Ce spun românii
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 Daria, iubirea mea
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

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 Agricool
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Aveţi 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 Крысиные бега
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 băţ 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 Крысиные бега
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.45 Albumul Naţional
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. 156
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 19
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 157
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 22
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 173
21.00 Film: SECRETELE PROFESOAREI
23.00 Film: KICKBOXER 4: MECIUL VIEȚII
00.45 Film: SPIONUL DIN POZĂ
03.00 Albumul Naţional
05.00 Știri Naţional TV
05.30 Baronii

Vineri, 12 august

TVR Moldova

07.00 3 ceasuri bune Matinal
09.42 Printre cuvinte
09.45 Desene animate
09.55 Engleza la minut
10.00 Intalnirile TVR Moldova
10.55 Printre cuvinte
11.00 Tradiţii
12.00 România… în bucate
12.30 Izolaţi în România
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 La un pas de România
14.00 Telejurnal Știri
14.45 Printre cuvinte
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Profesioniştii…
16.50 Discover România
17.00 Tradiţii
17.55 Printre cuvinte
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 şi pasiune, 100 eps
23.00 Lectia de istorie
00.00 Campionatele europene de canotaj, 
Munchen
01.00 Identitate Basarabia
01.30 La un pas de România
02.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
03.55 Printre cuvinte
04.00 Tradiţii
05.00 Telejurnal Moldova
05.55 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 Vorbeşte corect!
12.00 Teleshopping
12.38 Campionatele Europene de Canotaj, 
Munchen 2022
13.55 Zi de zi cu părintele Constantin Necula

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 Vorbeşte corect!
15.00 Opre Roma
15.48 Publicitate
15.55 EURO polis La portile poeziei
16.43 Publicitate
16.50 Eu pot!
17.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 36
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: Misterul din Iordania
22.55 Vorbeşte corect!
23.00 Dincolo de alb şi negru
23.55 Zi de zi cu părintele Constantin Necula
00.00 Info Plus Știri
00.40 Exclusiv în România
01.30 Film: Misterul din Iordania
03.00 Discover România
03.10 Telejurnal Știri
04.00 Meteo
04.05 Sport
04.15 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 36
05.05 Replay
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri la 
Viena
10.00 Documentar: 360° Îmblânzitorul de 
câini
11.00 Educaţie la înaltime
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360° Grecia - monahii 
între asceză şi truda pământului
15.00 Magazin Deutsche Welle Revoluţia 
tehnologică
15.30 Teleşcoala
16.00 Vara amintirilor
17.00 Educaţie la înaltime Premieră
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, bărbaţi de 10
02.00 Ora de Știri
02.45 Educaţie la înaltime
03.35 FillerSecolul 22
03.45 E vremea ta!
04.00 România… în bucate
04.25 Pescar hoinar
04.55 Documentar: 360° Grecia
05.50 MotorVlog
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Codul ECO
06.30 Moldova de Patrimoniu
07.00 Știrile
07.10 Program muzical
08.40 Erudit cafe
09.20 Serial Misterele Aurorei Teagarden
10.40 Ring star
11.30 Magazinul copiilor
12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.15 Serial Preţul pasiunii
14.00 Desene animate Bucătăria fermecată
14.05 Știinţa uimitoare
14.30 Всегда на высоте
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
17.30 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
23.30 Spectacol Iluzii
16.30 F/d

AgroTV

7:00 „Știri” Program informativ 
7:30 „Telemagazin”
7:45 „Profu de nutriţie” Program educational
8:00 „Landşaft pentru tine” Program educaţi-
onal/informativ
8:20 „Bătălia serelor” Program educaţional/
informativ
8:45 „Compoziţii florale” Program de 
divertisment 
9:00 „Știri” Program informativ 
9:30 „Magia decupajului” Program educatţo-
nal/informativ
10:00 „Născut în Moldova” program educaţi-
onal/informativ
10:30 Program AGRO TV România
11:00 „Telemagazin”
11:15 „Lucru manual” Program educaţional/
informativ
11:40 „Decoruri pentru salon” Program 
educaţional/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 educaţional/
informativ 
17:40 „Decoruri pentru salon” Program de 
divertisment
18:00 „SHOW 9OW „ Program de diver-
tisment 
18:30 „Despre noi, altfel” Program educaţi-
onal/cultural
19:00 „Știri” Program informativ 
19:30 „Actualitatea la Raport” Program 
educaţional/informativ
20:30 „Zona Verde” Program educational/ 
Informativ
21:00 „Landşaft pentru tine” Program educa-
ţional/informativ
21:30 „Sezonul de recoltare” Program educa-
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ţional/informativ
21:45 „Profu de nutriţie” Program educa-
ţional
22:00 „Știri” Program informativ 
22:30 „Actualitatea la Raport” Program 
educaţional/informativ
23:30 „Datina străbună” Emisiune despre 
folclor
0:30 Program AGRO TV România
2:00 „Știri” Program informativ 
2:30 „Muzica pentru toţi”
3:15 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuţă
14.45 Lecţii de viaţa
15.45 Teleshopping
16.00 Mincare pe care
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Las Fierbinţi
22.00 Film Apasa pedala!
00.00 Știrile Pro TV
00.40 Film Executia digitala
03.00 Lecţii de viaţa
04.40 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
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 Fierbinţi
21.30 Daria, iubirea mea
22.15 Lecţii de viaţa
23.00 Arestat la domiciliu
23.30 România, te iubesc!
00.15 Teleshopping
00.45 Lecţii de viaţa
01.30 Ce spun românii
02.15 Știrile Pro TV
03.15 Las Fierbinţi
04.00 Daria, iubirea mea

04.45 I likeIT
05.15 Lecţii de viaţa

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 Agricool
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Țara de la ţară
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 Муз/ф Коко до Шанель
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 Gheţu
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.30 Efect 9.6
01.20 Муз/ф Коко до Шанель
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.45 Albumul Naţional
10.00 Tradiţii de la bunica
11.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 173
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă

13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 157
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 20
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 158
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 23
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 174
21.00 Film: PLOAIA DE FOC
23.00 Film: OCHI PENTRU OCHI
01.30 Poamă acră
03.30 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Știri Naţional TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 13 august

TVR Moldova

07.00 Cu capu-n zori
09.50 Desene animate
10.00 Ferma
10.50 Discover România
11.00 Tradiţii
12.00 Teatru copii Farsa jupânului Pathelin
13.00 A doua emigrare
13.30 Intalnirile TVR Moldova
14.30 Printre cuvinte
15.00 Telejurnal Știri
15.20 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Tradiţii
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Reportajele/Interviurile Telejurnalului
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: Pintea
00.45 Campionatele europene de canotaj, 
Munchen
03.05 Film: Pintea
04.50 Discover România
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Reportajele/Interviurile Telejurnalului
05.45 Europa azi
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Cu capu-n zori
07.30 Publicitate
09.50 Vorbeşte corect!
10.00 Teatrul Naţional de Televiziune
11.15 Vizita de lucru
11.45 Petmania, ep. 7
12.42 Campionatele Europene de Canotaj, 
Munchen 2022
15.00 Telejurnal Sport Meteo
15.00 Știri
15.10 Publicitate
15.17 Sport
15.23 Publicitate
15.26 Meteo
15.28 Publicitate
15.30 Izolaţi în România
16.00 Ora regelui
17.00 O dată-n viaţă
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: Răpirea fecioarelor
22.50 Discover România
23.01 World Cup Magazin, ep. 8
23.40 Ai luat plasă!
01.40 Profesioniştii…
02.35 Film: Răpirea fecioarelor
04.05 Telejurnal Știri
04.55 Meteo
05.00 Sport
05.10 Petmania, ep. 7
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Teleşcoala
08.30 MotorVlog
09.00 Generaţia Fit
09.30 Fără prejudecăţi
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Fraţi de viţă best of
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Levintza
17.30 În direct cu viaţa - Jurnal de vară
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.05 Serial: Comisarul Rex: aventuri la 
Viena
20.00 FilmOameni şi elefanţi
22.00 Serial: Dragoste şi sânge
00.00 Drag de România mea!
02.00 Ora de Știri
02.45 E vremea ta!
02.55 Serial: Dragoste şi sânge
04.30 Film: Oameni şi elefanţi
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Moldovenii de pretutindeni
06.35 Candela neuitării…
06.45 Descopera
08.45 F/d Arta şi mitopoetica oraşului 
Chişinău
09.00 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Kyoka
10.10 Desene animate Hai la şcoală
10.30 MeseriAşii
11.10 F/d Un ROL
11.30 Șciotîjnăvîc
12.00 Muzică
13.00 F/d Ultima oră… Gr. Vieru
13.30 F/d
14.00 Festivalul Hangul din Coteala

15.00 F/d Arta şi mitopoetica oraşului 
Chişinău
15.15 Moldova de Patrimoniu
15.45 Cuvintele credinţei
16.30 În ritmul dansului
17.00 Lecturi a la carte
17.15 La noi în sat
18.00 O seară în familie
19.00 Știrile
19.20 Erudit cafe
20.00 Serial Naoki Hanzawa
21.00 Mesager
21.30 În alţi papuci
22.00 Știri Externe
22.25 Recital Pian - Duo
22.50 Lecturi a la carte
23.05 Film: Care-i numărul tău?

AgroTV

7:00 „Știri” Program informativ 
7:30 „Telemagazin”
7:45 „Deliciile” Program educaţional/
informativ 
8:00
8:50 „Muzica pentru toţi”
„Cu alte cuvinte” Program educaţional/
informativ
9:00 „Știri” Program Informativ 
9:30 „Agricultura cu valoare adăugată” 
Program educaţional/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 nutriţie” Program educa-
ţional
12:30 „Interviuri cu Soroceni”
13:30 „Reţeta săptămânii” Program de 
divertisment
14:00 „Știri” Program informativ 
14:30 Program AGRO TV România
15:00 „Zona verde” Program educaţional/
informativ
15:30 „Primarul la covor” Program educatio-
nal/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 cunoaştem Țara” Program 
educational/cultural
21:00 „Despre noi, altfel” Program educaţi-
onal/cultural
21:30 „Zona Verde” Program educaţional/
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, Infor-
mativ/Analitic
3:00 „Muzica pentru toţi”
4:50 Program AGRO TV România 
 
ProTV
06.00 Știrile Pro TV
09.45 Teleshopping
10.00 Film Flicka 3
11.45 Teleshopping
12.00 isănătate
13.00 Film Absolut tot
15.15 Film poliţist sub acoperire
17.00 Teleshopping
17.15 Film Amor la Roma
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chişinău
21.00 Film Uimitorul Om-Paianjen 2
23.00 Film Dl. Accident
01.45 Știrile Pro TV Chişinău
02.30 Film poliţist sub acoperire
04.00 Film Absolut tot

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 Acasă la Români
11.30 Ce spun românii
12.15 Lecţii de viaţa
13.15 România, te iubesc!
14.00 Știrile Pro TV
14.05 Teleshopping
14.20 Lecţii de viaţa
15.15 Vorbeşte 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 Lecţii de viaţa
23.00 Arestat la domiciliu
23.30 Ce spun românii
00.15 Daria, iubirea mea
00.45 Lecţii de viaţa
01.30 Superspeed
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Ai nostri
04.00 Daria, iubirea mea
04.45 Lecţii de viaţa
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 Aveţi 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 Gheţu
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 Iubeşte viaţa
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 Свадьба лучшего друга
18.30 Dincolo de Nistru
19.00 Știri de week-end
19.45 Х/ф Изгой
22.30 Dincolo de Nistru
23.00 Х/ф Константин: повелитель тьмы
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Știri de week-end
03.00 Секреты сады
04.00 Х/ф Свадьба лучшего друга

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiţii de la bunica
08.30 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor
12.00 Stan şi Bran - momente de exceptie

12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.30 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 21
15.30 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 22
16.30 Film: ȘERIFUL CU NOUĂ VIEȚI
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 24
20.00 Cei şapte ani de masă
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: SECRETELE PROFESOAREI
01.30 Albumul Naţional
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Știri Naţional TV
05.30 Baronii
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TVR Moldova

07.00 Universul credinţei
08.35 Memoria locului
09.00 Universul credinţei
09.25 Mic dejun cu un campion
10.15 Europa azi
10.30 Viaţa satului
12.30 Meseriaşii
13.00 Tradiţii
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Printre cuvinte
15.00 Intalnirile TVR Moldova
16.00 Dosar România
17.00 Exclusiv în România
17.45 Reportajele/Interviurile Telejurnalului
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 viaţa
23.00 Teatru TV
00.00 Campionatele europene de canotaj, 
Munchen
02.00 Teatru TV
03.00 Disparuti fără urma
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 credinţei
09.30 M. A. I. aproape de tine
10.00 Pro Patria
10.30 Viaţa satului
10.53 Publicitate
13.00 Telejurnal Sport Meteo
13.24 Campionatele Europene de Canotaj, 
Munchen 2022
15.30 World Cup Magazin, ep. 8
16.00 Gări de poveste, ep. 8
17.00 Exclusiv în România
17.55 MomentArt
18.00 Dosar România
19.00 Istorii ascunse
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 viaţă
21.20 Publicitate
22.00 O dată-n viaţă
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay

01.00 Teleenciclopedia
01.55 Dosar România
02.50 Ai luat plasă!
04.30 Sport
04.40 Universul credintei Bucuria credinţei
05.05 Gări de poveste, ep. 8

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 şi aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Sănătate cu de toate best of
12.30 Levintza
13.10 Film: Aventurile lui Babuşcă
14.55 FillerSecolul 22
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: Profetul, aurul şi ardelenii
22.00 Film: Moartea unui comis-voiajor
00.50 MotorVlog
01.20 Film: Aventurile lui Babuşcă
02.50 Ora de Știri
03.35 E vremea ta!
03.45 România… în bucate
04.10 Cap compas
04.40 Generaţia Fit
05.10 Ferma
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Candela neuitării…
06.15 Cuvintele credinţei
07.00 Concert
08.15 La noi în sat
09.00 O doză de sănătate
09.25 Labirintul şimţurilor
10.00 Desene animate Kyoka
10.15 Desene animate Hai la şcoală
10.30 Ring star
11.30 În alţi papuci
12.05 Iustina Scarlat - 75 de ani de cântec
13.00 O seară în familie
14.00 Tezaur
14.30 Concertul ansamblului Mugurel
15.15 Lecturi a la carte
15.40 Șciotîjnăvîc
16.00 Purtătorii de cultură
16.30 Marca frumuseţii
17.00 F/d
18.00 Evantai folcloric
19.00 Știrile
19.30 Moldovenii de pretutindeni
20.00 Serial Naoki Hanzawa
20.45 Pur şi simplu Moldova
21.00 Mesager
21.30 Film O nouă şansă
23.15 Tezaur
23.30 Concert în Europa

AgroTV

6:00 „Retrospectiva săptămânii” Știri, Infor-
mativ/Analitic
7:00 „Să ne cunoaştem Țara” Program educa-
ţional/cultural
7:30 „Telemagazin” 
8:00 „Magia decupajului” Program educatio-
nal/informativ
8:30 „Paradisul grădinilor” Program educati-
onal/ Informativ
9:00 „Retrospectiva săptămânii” Știri, Infor-
mativ/Analitic
10:00 „Actualitatea la Raport” talk show 
11:00 „Telemagazin” 
11:15 „Reţeta săptămânii” Program de 
divertisment
11:40 „Profu de nutriţie” Program educa-
tional
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 educaţional/ 
Informativ
14:45 „Sezon agricol” Program educational/
informativ
15:00 „Născut în Moldova” program Educaţi-
onal/informativ
15:30 „ABC-ul Fermierului” Program educa-
tiv/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” Program informativ/
educativ
18:15 „Zona verde” Program educational/
informativ
18:30 „Reţeta 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 educa-
tiv/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, Infor-
mativ/Analitic 
3:00 „Să ne cunoaştem Țara” Program educa-

ţional/Cultural
3:30 „Agri smart” Program informative/
educaţional
3:45 „Zona verde” Program educational/
informativ
4:15 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chişinău
07.00 Știrile Pro TV
10.00 Teleshopping
10.15 Film Gemenii
11.45 Gusturile se discuţă
12.45 Film Amor la Roma
14.45 Teleshopping
15.00 Film Baschetii fermecati 2
16.45 Teleshopping
17.00 Film Tineri insuratei
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chişinău
21.00 Film Legenda lui Tarzan
23.00 Film Vecini de cosmar 2
00.00 Știrile Pro TV Chişinău
01.40 Film Baschetii fermecati 2
03.30 Film Tineri insuratei
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 Lecţii de viaţa
15.00 ApropoTv
15.45 Vorbeşte 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 Lecţii de viaţa
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
04.45 Lecţii de viaţa
05.30 Doctor de bine

Jurnal TV

07.00 Jurnalul Săptămânii
08.00 Detalii - tehnologiile viitorului
09.00 Țara de la Țară
09.30 Aveţi de lucru?
10.00 Chef de gătit
10.20 Fii Sănătos
12.00 Cabinetul din umbră
14.00 Telshopping
14.30 Итоги
15.00 Secretele Puterii
17.00 Tombola Maximum
19.00 Patrula
20.00 Fotbal: CSF Balti - FC Milsami
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
05.00 Secretele Puterii

TV8

06.00 Секреты сады
07.00 Știri de week-end
07.45 Foc la ghete
08.00 Dincolo de Nistru
08.30 In good shape - the health show
09.00 Dincolo de Nistru
09.30 Iubeşte viaţa
10.30 Х/ф Аферисты Дик и Джейн
12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Gheţu
15.00 Teleshopping
15.20 Business up
16.20 Муз/ф Зеленая книга
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Iubeşte viaţa
22.00 Х/ф Голая правда
00.30 Sinteza
01.10 Cutia neagră. Plus
02.10 Х/ф Аферисты Дик и Джейн
04.00 Business up

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiţii de la bunica
08.30 Teleshopping
09.00 Vouă
09.15 Tradiţii de la bunica
11.00 Film: ȘERIFUL CU NOUĂ VIEȚI
13.00 Start show România
16.00 Stan şi Bran - momente de exceptie
16.30 Cei şapte ani de masă
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 25
20.00 Film: SÂNGELE APĂ NU SE FACE
23.15 Film: PLOAIA DE FOC
01.15 Start show România
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Naţional TV
05.30 Baronii

P R O G R A M E  T V
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Prorocirea unui soț

Având mereu pe lumea asta
Război teribil cu nevasta,
La loc de pace, în pământ,
Presimt că o să plec înfrânt... Gheorghe BÂLICI

Beyonce a lansat noul ei 
album de studio, intitulat 
„Renaissance”

Beyonce a lansat vineri noul ei 
album de studio, „Renaissance”, 
cel de-al şaptelea din discografia 
sa, care era aşteptat cu mare ne-
răbdare de fanii cântăreţei ame-
ricane, informează DPA, citat de 
Agerpres.

Noul disc al vedetei pop, în 
vârstă de 40 de ani, este pri-

mul ce apare pe piaţă după o 
pauză de şase ani. Precedentul 
album solo al cântăreţei Beyon-
ce, foarte bine primit de criti-
cii de specialitate, s-a intitulat 
„Lemonade”.

 „Renaissance” este un album 
cu 16 piese care abordează mai 
multe stiluri şi care includ influ-

Festivalul Sighişoara Medi-
evală este organizat de Muni-
cipalitatea din Sighişoara sub 
Înaltul Patronaj al Majestăţii 
Sale Margareta, Custodele Co-
roanei Române.

În urmă cu 30 de ani, un grup 
de tineri studenţi la Universita-
tea de Artă Teatrală şi Cinema-
tografică Bucureşti a pus bazele 
primului festival medieval din 
România, cunoscut acum ca Sighişoara Medievală.

Cetatea Sighişoarei este locul de întâlnire pentru 
cavaleri, domniţe, zâne, teutoni, care reconstituie 
tabloul acelor vremuri.

Pe parcursul a trei zile, participanţii se bucură 

de muzică şi dansuri medievale, 
ordine militare de reconstituire 
medievală şi grupuri de jonglerii 
medievale, spectacol de recon-
stituire medievală cu cai, teatru 
medieval şi teatru interactiv 
pentru copii, ateliere de artă şi 
manufactură medievală, jonglerii 
cu steaguri, tabăra cavalerilor, 
curtea comedianţilor, conferinţe, 
expoziţii şi video-mapping.

Festivalul a căpătat o faimă internaţională, a atras 
chiar şi peste 30.000 de turişti, iar organizatorii do-
resc să îl ridice la notorietatea manifestării similare 
a jocurilor scoţiene de la Edinburgh.

Sursa imaginii: Roman Paroubek / Pixabay

Festivalul Sighișoara Medievală 
a împlinit 30 de ani

enţe preluate din disco, afrobeat 
şi house.

Acest album a fost supranumit 
„Act 1” de cântăreaţa Beyonce, 
care a confirmat recent că discul 
face parte dintr-o trilogie ce a fost 
înregistrată în perioada pandemi-
ei de coronavirus.

Vedeta americană a publicat 
vineri un mesaj pe site-ul ei, si-
milar celui distribuit pe pagina sa 
de Instagram, în care a dorit să le 
mulţumească membrilor familiei 
sale şi fanilor ei pentru sprijinul 
şi inspiraţia acordate în perioada 
înregistrării acestui album.

Lansarea de vineri a avut loc 
la mai puţin de 36 de ore după 
apariţia în presa americană a 
unor informaţii despre publicarea 
neautorizată pe internet a acestui 
album, un incident care a stârnit 
reacţii furioase în rândul fanilor 
artistei.

Vedeta pop şi-a şters toate con-
turile de pe reţelele de socializare 
în luna iunie, un gest ce a deter-
minat apariţia unor speculaţii 
despre lansarea iminentă a unui 
nou material discografic.

Agerpres

Un porumbel a traversat 
Oceanul Atlantic

Un porumbel a traversat Oceanul 
Atlantic. Pierdut în timpul unui 
concurs în Marea Britanie, el a fost 
găsit în Alabama, SUA.

Porumbelul pe care îl cheamă 
Bob, în vârstă de patru ani, nu va 
mai participa la curse, a stabilit pro-
prietarul său, căruia îi este frică să 
nu îl mai piardă.

Bob a plecat din Guernsey, Regatul Unit, şi a fost gă-
sit în statul american, Alabama, potrivit BBC, citat de rfi.ro. 
Personalul adăpostului de animale a identificat pasărea după inelul 
de la picior şi l-a contactat pe proprietarul Alan Todd, care a plecat 
imediat în America pentru a-şi aduce porumbelul înapoi.

Todd a mulţumit oamenilor care s-au implicat în întoarcerea în 
siguranţă a lui Bob.

„Este un porumbel bun şi a câştigat două curse mari din Franţa. 
Are un loc special în inima mea”, a declarat Todd, care are grijă de 
120 de porumbei.

Sursa imaginii: Gerd Altmann /Pixabay
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