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Olimpiada Mondială la șah

Moldoveanul Ivan Schițco
a remizat cu campionul
mondial Magnus Carlsen

Lotul național al Moldovei la Olimpiada Mondială de șah de la Chennai 2022: Ivan Schițco, Andrei Macovei, Vladimir Hamițevici și Dragoș Cereș (de la stânga la deapta)
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Actualitate

Mircea V. CIOBANU
Există o afinitate uimitoare
între enigmaticele arabescuri
de pe vasele din cultura Cucuteni-Tripolie și tabloul lui
Van Gogh Noaptea înstelată.
Ambele par a reprezenta ceea
ce numim azi galaxii spiralate
(amintind și de contururile
yin-yang-ului chinezesc, un
concept cam din aceeași epocă). Un fel de semn al infinității, dar și al interpătrunderii și
confruntării (armonioase!) a
contrariilor.
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Cum n-am reușit
să iau pâine de trei lei
Dis-de-dimineață, când
lumea încă doarme sau abia
se trezește, lângă magazinele
„Franzeluța” de pe str.
Armenească din Chișinău
încep să se adune primii
cumpărători.
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Săptămânal independent

Cum n-am reușit să
iau pâine de trei lei

D

is-de-dimineață, când lumea încă
doarme sau abia se trezește, lângă
magazinele „Franzeluța” de pe str.
Armenească din Chișinău încep să se
adune primii cumpărători. Până la deschidere,
la ora 7:00, mai sunt o oră jumătate – două, dar
oamenii vin să prindă rând, pentru că de foarte
multe ori pâinea ieftină, de trei lei, nu ajunge la
toți. „Privilegiații” vor sta în fruntea coloanei,
după ce se va descărca mașina cu pâine și se vor
deschide ușile, iar în urma lor se vor afla toți
cei care au venit pe parcurs. Majoritatea fiind
pensionari, cei veniți speră să ia două, trei pâini
și să plece acasă, fericiți că au făcut economie și
vor avea pe masă „pâinea cea de toate zilele”.

Gheorghe BÂLICI
Știind despre ceea ce se întâmplă la începutul zilei la brutăriile
„Franzeluța” numai din auzite,
am vrut să văd cu ochii mei cum
e „să lupți” pentru pâine și pentru
viață când banii îți sunt numărați
și speranțele minime. Într-una
din dimineți, când învălmășeala

nu mă zăpsească vreun nemulțumit și să mă ia la palme de față
cu mulțimea. Temerea mea a fost
imediat confirmată de doamna
Frosica din Trușeni, așa mi s-a
prezentat mai apoi, care m-a informat în șoaptă că, săptămâna
trecută, „la cealaltă «Franzeluță», de mai sus”, o jurnalistă a
fost bătută de câțiva cumpărători.
„Au învinețit-o toată, pentru că
făcuse câteva cadre. Ia seama și
mata. Nu știu pentru ce-ți trebuie
să fotografiezi, dar fii mai atent,
cu cei mulți și supărați nu-ți pune
mintea”, mă previne Frosica.
Bărbați în putere
care se bagă peste rând

era în toi după ce, cu ceva timp
înainte, se deschisese „Franzeluța” de lângă Piața centrală, am
ocupat rând și am așteptat ca orice
alt cumpărător. Bineînțeles că nu
trăgeam nădejde să cumpăr „pâine ieftină și bună”, scopul meu
fiind cu totul altul. Precum vă
spuneam, doream să cunosc, „de
la fața locului”, ce crede lumea,
dacă e mulțumită, dacă ajunge
pâine la toți etc.
Câteva fotografii
cu telefonul mobil
Știind că lumea săracă și flămândă uneori este imprevizibilă,
de la început, am făcut câteva fotografii cu telefonul. Pe ascuns, să

Îi spun doamnei care a prins
rând după mine, împreună cu o
bătrână de vreo optzeci de ani,
că fotografia e o pasiune a mea
și vreau să am niște amintiri.
O asigur că-mi dau bine seama
de ce nu vor oamenii să apară
în fotografii stând la rând după
„pâinea săracului”, de aceea, dacă
o să public vreo imagine, va fi una
generală în care nu se prea cunoaște persoana concretă. Femeia
râde și îmi spune că ceea ce spun
eu este adevărat, dar, pentru cei
mulți și nemulțumiți, nu aș avea
timp să dau explicații...
De la Frosica aflu că vine măcar
o dată pe săptămână să cumpere
pâine socială, la fel și bătrâna de
lângă ea. Astăzi, ca și mine, a venit

Racursi

mai târziu și îi este teamă că nu
va apuca să ia cele trei pâini cu
doar 9 lei, dar, dacă va fi așa, vine
ea și mâine că, pensionară fiind,
mai lucrează la oraș – „banul nu
mai ajunge și numai cu pensia nu
te prea descurci”.
Între timp, mulțimea se agită,
unii strigă în gura mare, pentru
că se mai găsesc „deștepți” care se
bagă înainte peste rând. Pe lângă
cei bătrâni și neputincioși, observ
și bărbați în putere, din cei „grăbiți la muncă”, ce nu au timp să
stea la coadă și să aștepte. Ehe, pe
moldoveanul nostru să nu-l înveți
cum să iasă din situație!
Peste puțin timp, pe la ora
7:20, din interiorul magazinului
încep să iasă cumpărători cu mâinile goale. S-a terminat pâinea
ieftină, iar de cea scumpă nu cumpără nimeni dintre cei veniți „la
pomană”. Afară a mai rămas lume
destulă care, ca la comandă, se împrăștie în câteva minute. Pe unii
dintre cei supărați că nu le-a ajuns
pâine la preț mic îi aud spunând că
lumea se strică și „Doamne ferește
de o foame, mâine-poimâine neom mânca unii pe alții”...

Foto: bbc.com

Pâinea se vinde fără a se
ține cont de statutul social

Compasiune și solidaritate, într-un oraș bombardat zi și noapte. Potrivit unor surse militare ucrainene, de la începutul războiului,
la Nikolaev au fost uciși, cel puțin, 130 de civili
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Resemnate, doamna Frosica și
bătrâna cu care a venit vor și ele
să plece. Nu înainte de a-mi spune
că pâinea adusă se mai dosește

pentru neamuri, prieteni, cumetri. „Am auzit cu urechile mele
cum îi zicea cineva vânzătoarei
să-i strângă niște pâine, că o să
se apropie mai târziu, am văzut
pâine de aceasta ieftină în piață,
la dublu preț”, îmi spune cea mai
tânără dintre femei.
În magazinul gol nici țipenie de
cumpărător. Întreb vânzătoarea
de ce s-a terminat atât de repede
pâinea cea ieftină și aflu imediat
că pâinea se vinde „la rând viu”,
fără a se ține cont de statutul
social al persoanei, că multe
dintre vânzătoarele tinere de la
piață se opresc și cumpără mai
întâi pâine la preț redus. Bărbatul
care o ajută la aranjarea pâinii
pentru cumpărătorii de după ora
opt, mai scumpă de trei, patru ori,
declară că „mai bine nici nu s-ar
mai vinde pâine de trei lei, că o
cumpără unii pentru animale și
în toată dimineața pleacă lumea
nemulțumită acasă”.
La Piața centrală, de alături,
munca e în toi. Elena, care vinde
în piață de vreo 20 de ani, îmi zice
că nu a cumpărat niciodată pâine
de trei lei de la „Franzeluța”. Cunoaște însă o vânzătoare din piață
care are șase copii și cumpără în
fiecare zi câte trei pâini din cele
ieftine. Tot de la Elena aflu că unii
bătrâni, probabil din apropiere,
vin la magazinele de pâine „de pe
la patru jumate”, ca să fie siguri
că o să le ajungă...
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„Opriți eliberarea de vize turistice pentru ruși. Vizitarea Europei este un privilegiu, nu un drept al omului. …
Este timpul să punem capăt acum turismului din Rusia.”
Premierul estonian Kaja Kallas
„Nu este corect ca, în același timp în care Rusia duce un război de agresiune, brutal, în Europa, rușii să poată
duce o viață normală, să călătorească în Europa, să fie turiști. Nu este corect.”
Premierul finlandez Sanna Marin

Despre reușitele și nereușitele
Guvernului Gavrilița,
la un an de mandat

C

abinetul de miniștri al Republicii
Moldova a făcut luni, 8 august, bilanțul
primului an de activitate. Guvernul a
trecut în revistă principalele realizări,
dar și provocările cu care s-a confruntat pe
parcursul acestui an de mandat. „Gazeta de
Chișinău” a solicitat opinia unor analiști politici
privind rapoartele miniștrilor și activitatea
Executivului.

În debutul evenimentului de
prezentare a raportului „Un an
de guvernare solidară cu oamenii”, premierul Natalia Gavrilița
a declarat că „a trecut unul din
cei mai grei ani din istoria celor
peste trei decenii de independență
a țării noastre”.
„Deja loviți de efectele pandemiei Covid-19, am fost confruntați
cu creșterea abruptă a prețurilor
la energie și, de mai bine de cinci
luni, trebuie să facem față și consecințelor războiului nedrept și
nejustificat din vecinătatea noastră. Lumea de astăzi este foarte
diferită de lumea de la momentul
în care am preluat guvernarea.
(...) Executivul a făcut tot posibilul – și uneori chiar și ceea ce
părea imposibil – pentru a reduce
impactul acestor provocări asupra
cetățenilor noștri”, a spus Natalia
Gavrilița.
Totodată, prim-ministrul a
enumerat principalele succese
ale Guvernului.
„Atunci când prețurile la energie au crescut în toamna anului
trecut, am venit cu un amplu pachet de compensare a facturilor
majorate și am extins numărul
beneficiarilor și cuantumul ajutorului pentru perioada rece a
anului. Atunci când agricultorii
noștri s-au aflat în dificultate,
am reușit să compensăm parțial
prețul la motorină și am crescut
cu 60% fondul de subvenționare.
Atunci când producătorii noștri
au pierdut piețe de desfacere, am
obținut creșterea cotelor de export
către Uniunea Europeană pentru
mai multe produse. Atunci când
vămile noastre erau sufocate de
rânduri de sute de camioane, am
lucrat foarte eficient cu Guvernul României și am luat măsuri
pentru deblocarea situației. (...)
Am reușit să pornim reforma în
justiție, să deblocăm asistența externă și să demarăm ample proiecte de infrastructură și dezvoltare
regională. Am pus la dispoziția
satelor și orașelor noastre fonduri
semnificativ mai mari decât în alți
ani, de exemplu, prin intermediul
programului Satul European. Am

ieftinit o serie de servicii publice,
precum tariful pentru eliberarea
actelor de identitate. Oamenii
beneficiază de o gamă mai largă
de medicamente compensate.
Totodată, am transformat statul
într-un partener veritabil al mediului de afaceri. Prin intermediul
Organizației pentru Dezvoltarea
Antreprenoriatului, cuantumul
granturilor pentru businessuri
în Republica Moldova aproape că
s-a triplat în acest an – până la
340 de milioane de lei. Iar eforturile noastre au fost văzute și în
afara țării. Obținerea statutului
de stat candidat pentru aderarea
la Uniunea Europeană reflectă
credibilitatea de care ne bucurăm
după ani de izolare diplomatică”,
a subliniat premierul.
În acest context, reporterul
„Gazetei de Chișinău” a solicitat
părerea unor experți în raport cu
rezultatele Guvernului.
„Cu siguranță, lucrurile
pot fi făcute mult mai bine,
dar nu poți pune în cârca
guvernării dinamica
geopolitică din regiune”
„La un an de la învestirea
Guvernului Gavriliță, pot spune
următoarele: orice partid care
se află la guvernare suferă de o
criză de popularitate – «ba n-ai
făcut, iar dacă ai făcut, de ce ai
făcut?», darămite, atunci când
statul pe care îl guvernezi se află
într-o multitudine de crize precum
cea energetică, economică, cea a
securității și cea a refugiaților.
Cu siguranță, lucrurile pot fi făcute mult mai bine, dar nu poți
pune în cârca guvernării dinamica
geopolitică din regiune”, susține
analistul politic Laurențiu Pleșca.
Potrivit lui, dacă luăm în calcul
cele patru direcții de activitate
asumate de Guvern, observăm
că „gestionarea eficientă a crizei
sanitare cauzate de pandemia
de COVID-19 a fost îndeplinită.
Vorbind de demararea reformei
justiției și anti-corupție – uite aici
putem critica, pentru că ritmul nu
este cel dorit de societate, însă, pe

de altă parte, înțeleg și am răbdare
pentru că o astfel de reformă necesită timp, iar toate aceste schimbări trebuie să urmeze litera legii,
or dacă dorim o reformă care să
nu fie efemeră odată cu tranziția
puterii, trebuie să mai așteptăm.
Creșterea veniturilor populației
și protecția socială a grupurilor
vulnerabile: s-a anunțat mărirea
salariilor și pensiilor, dar această ajustare reprezintă de fapt o
mărire peste capacitățile de care
dispune azi Republica Moldova.
De asemenea, peste 2 miliarde de
lei au fost alocate pentru a scădea prețul pe care trebuie să îl
plătească moldovenii pentru gaz.
Ba chiar unele din aceste majorări
au fost adoptate înaintea războiului, când bugetul țării era gândit
într-o conjunctură normală, nu
una de război în regiune, amintesc că după Ucraina acest război
afectează cel mai mult Moldova”,
a observat comentatorul.
La capitolul restabilirea finanțării, Laurențiu Pleșca menționează: „Chiar nu avem nimic de
reproșat”.
„Ba din contra, în doar un
singur an Republica Moldova
a avansat consolidându-și mai
multe relații bilaterale, obținând statutul de țară candidată
la aderarea la Uniunea Europeană
și asigurându-și susținerea economică și energetică pentru situații
imprevizibile precum o eventuală
tăiere a livrării gazelor.
„Statul Republica Moldova
rămâne pe linia de plutire”
Ce nu ne spune raportul de un

an al Guvernului este că avem
noroc că, acum un an, alegerile
legislative au fost câștigate de un
partid proeuropean, cu toate neajunsurile sale și lipsa de experiență. În cazul în care țara ar fi fost
guvernată de nenumitul partid
de opoziție, nici nu vreau să-mi
imaginez ce s-ar fi putut întâmpla,
mai ales din punct de vedere al
securității țării”, subliniază Laurențiu Pleșca pentru „Gazeta de
Chișinău”.
Analistul politic Nicolae Negru,
apreciază, în linii mari, activitatea
Guvernului în timpul primului an
de mandat.
„În general, apreciez pozitiv
activitatea guvernului de până
acum, dat fiind că statul Republica Moldova rămâne pe linia de
plutire. Au existat momente când
se putea prăbuși, dar a rezistat.
Vom vedea dacă trece și testul
viitoarei ierni. Abia atunci vom
putea trage concluzii”, spune Nicolae Negru.
„Pe segmentul
financiar-economic,
Guvernul
are numeroase
restanțe”
Pe de altă parte, analistul politic Ion Tăbârță, susține că raportul
Guvernului este „unul care scoate în evidență părțile pozitive ale
activității acestuia. Mai puțin se
vorbește despre nereușitele Executivului”.
„Dacă e să vorbim despre realizări, fără îndoială, cea mai
mare reușită se referă la politica
externă, și anume la obținerea

statutului de țară candidat pentru aderarea la UE. Într-adevăr,
la capitolul politicii externe,
Guvernarea a fost foarte activă.
Republica Moldova a început din
nou să fie vizibilă la principalele
Cancelarii europene. În relația
cu Federația Rusă, Guvernul a
încercat să fie echilibrat, însă nu
s-a putut, din cauza contextului
geopolitic. Totuși, aș vrea să precizez că obținerea statutului de
țară candidat a fost posibilă în
urma schimbărilor geopolitice
din regiune, și anume ca rezultat al războiului din Ucraina. De
asemenea, pe direcția politicii
externe, multe uși au fost deschise de către președinta Maia
Sandu, iar ministrul de Externe
s-a folosit pe deplin de acestea”,
susține expertul.
Din punct de vedere intern,
comentatorul spune că am avut
realizări în gestionarea crizei refugiaților și reforma justiției.
„Cât privește aspectele economice, Republica Moldova a avut
și are probleme mari cu inflația,
care a fost cauzată de două șocuri
mari din exterior: criza energetică din toamna anului 2021 și,
respectiv, războiul din Ucraina.
Pe segmentul financiar-economic,
Guvernul are numeroase restanțe. Atât premierul, cât și partidul
de guvernământ ar trebui să se
gândească cum să fortifice blocul
financiar din cadrul Executivului,
pentru că aici se pot lua măsuri
pentru a ajuta populația în situația
economică actuală”, consideră Ion
Tăbârță.
Doina BURUIANĂ
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Cine plătește pentru reparațiile
din școlile și grădinițele
din municipiul Chișinău?

C

„La direcția de sector
se fac demersuri pentru
lucrări foarte costisitoare.
Pentru sălile de clasă
reparăm cu ce avem”

Carolina CHIRILESCU
Primăria Municipiului Chișinău informează că, din totalul de
195 de instituții educaționale unde
au fost prevăzute reparații în anul
2022, în 171 de unități lucrările
au fost finalizate sau sunt în desfășurare. Pentru opt instituții au
fost semnate contractele pentru
lucrări și urmează începerea reparației. Restul unităților sunt în
proces de contestare sau la etapa
de elaborare a caietului de sarcini.
Pentru reparații în acest an au fost
alocați 169,5 milioane de lei. Informații în acest sens a prezentat
luni, 8 august, în cadrul ședinței
operative săptămânale, Andrei
Pavaloi, șef adjunct al Direcției
generale educație, tineret și sport
(DGETS).
Cât privește instituțiile de
educație timpurie (IET), DGETS
informează că în 92 de obiective
au fost sau urmează a fi finalizate
reparațiile. În 54 de IET lucrările sunt finalizate, 29 de unități
sunt în proces de lucru, iar restul
urmează să inițieze renovările în
scurt timp. Suma alocată pentru
IET în acest scop este de 30,4 milioane de lei.
Pentru reparația a șapte instituții de învățământ primar au
fost prevăzuți 1,7 milioane de lei,
iar pentru 16 unități gimnaziale
și trei instituții de învățământ
special au fost alocați circa 7 milioane de lei.
La capitolul instituții liceale,
beneficiază de reparații 51 de
unități de profil, iar alocațiile
bugetare în acest scop sunt de
37,8 milioane de lei. În patru
licee lucrările sunt finalizate, în
38 – lucrările continuă.

Conform autorităților responsabile, resursele financiare alocate
din bugetul de stat pentru lucrări
de reparații în instituțiile de învățământ nu acoperă și cheltuielile
pentru amenajarea sălilor de clasă, a grupelor. Directorii susțin că
se efectuează lucrări cosmetice în
sălile de clasă din banii instituțiilor, iar de amenajarea acestora
se ocupă diriginții și personalul
auxiliar.
„La noi merg lucrările, noi
facem reparație capitală în sala
festivă. Au fost schimbate geamurile în câteva clase și așteptăm
să ne mai vină alți bani pentru a
schimba și alte geamuri.
În clase facem reparație cosmetică, deoarece nu sunt necesare
altfel de reparații. Așteptăm să ni
se dea linoleum și va fi repartizat
în sălile de clase unde trebuie să
fie schimbat. Aceste materiale
sunt repartizate de Direcția de
învățământ de sector, Ciocana”,
a declarat pentru „Gazeta de Chișinău”, Lilia Grădinaru, director
la Școala Primară nr. 83 „Grigore
Vieru”.
Grădinaru menționează că, de
obicei, se fac demersuri la direcția de sector pentru lucrări foarte
costisitoare.
„Pentru sălile de clasă facem
cu ce avem, se mai apela la ajutorul părinților, dar acum nu
apelăm, învățătorii singuri își
fac curățenie generală. Reparații
semnificative nu s-au efectuat în
acest an în clase. Se spală pereții, se înnoiesc cu vopsea unde
este necesar. De acest lucru se
ocupă personalul auxiliar. Noi
primim aceste materiale de construcție de la Direcția Ciocana,
emulsie albă, și deja adăugăm
pigment, dacă este necesar. Ne
străduim să nu implicăm părinții deoarece cunoaștem situația

FOTO-SIMBOL

irca 170 de milioane de lei au fost alocați
pentru lucrări de reparații în 171 de
instituții educaționale din Municipiul
Chișinău, anunță autoritățile publice locale.
Banii în mare parte sunt alocați pentru reparații
capitale ale acoperișurilor, blocurilor sanitare,
sălilor festive, terenurilor de sport ș.a. În sălile de
clase și grupe se fac reparații cosmetice din banii
instituțiilor, susțin câțiva manageri, părinții spun
că adună bani pentru aceste reparații, deoarece
statul nu oferă resurse financiare pentru astfel
de lucrări. Totodată, conform unei noi prevederi
a Codului contravențional al Republicii Moldova,
persoanele care vor colecta taxe informale în școli,
grădinițe și alte instituții de învățământ vor fi
sancționate cu amenzi de la 2.500 la 5.000 de lei
sau cu muncă neremunerată în folosul comunității
de la 20 la 40 de ore.

în care suntem”, punctează managerul.
25 de mii de lei pentru
reparații cosmetice,
bani din bugetul instituției
Directoarea Gimnaziului „Decebal”, Angela Vlădicescu, a declarat pentru GAZETĂ că se bazează
doar pe bugetul instituției atunci
când vine vorba de reparații în
sălile de clasă.
„Noi suntem deja pe ultima
sută de metri la finisarea reparațiilor. A fost reparat capital grupul
sanitar pentru fete, urmează să
facem curat. Pentru grupul sanitar
ni s-au alocat 300 de mii de lei. În
sălile de clasă s-a efectuat reparație cosmetică în acest an, acolo
unde a fost necesar. Reparațiile
cosmetice au fost efectuate din
bugetul instituției, 25 de mii de
lei”, ne explică Vlădicescu.
Directoarea ne spune că în instituția sa nu există asociații de
părinți și nu se adună bani pentru
fundații.
„Solicităm banii de la direcția
de sector, de multe ori așteptăm să
fim finanțați și încercăm să ieșim
din situație cu ceea ce avem. Noi
nu avem asociație sau fundație
de părinți și ne străduim să nu-i
implicăm pe părinți în acumulări
de bani. Noi ne bazăm pe bugetul
instituției, chiar dacă este mic,
și sperăm să avem un buget mai
mare ca să realizăm mai multe”,
menționează Angela Vlădicescu.
Mulți părinți susțin
că adună anual bani pentru
efectuarea reparațiilor
în grupe și sălile de clasă
De cealaltă parte, părinții susțin că adună bani și pentru reparații în instituțiile educaționale.
„Am doi copii, unul la grădi-

niță, altul la liceu, în fiecare lună
pentru ambii achit fundații, 150 de
lei dau la grădiniță și 200 de lei la
liceu. Și la sfârșit de an, adunăm
bani și pentru reparații, deoarece
statul nu alocă bani pentru astfel de lucrări”, ne spune Irina din
Chișinău, mamă a doi copii.
Unii părinți susțin că au adunat
și câte 1500 de lei pentru reparații
și mobilier.
„Când am mers în clasa întâi,
am făcut reparații și am procurat
tot mobilierul, câte 1500 de lei
am adunat de fiecare copil, doar
mobila, ne-a costat 40 mii de lei”,
ne spune un părinte al cărui copil
frecventează Liceul „Mihai Viteazul” din capitală.
De fapt, nu este niciun secret
că în instituțiile educaționale de
ani de zile se colectează taxe ilegale. Acestea sunt adunate lunar
fie de părinți, fie de lucrătorii instituțiilor, sau sunt depozitate pe
conturi bancare deschise de către
asociații obștești.
Direcția Generală Educație,
Tineret și Sport menționează că
părinții nu ar trebui să contribuie
cu bani pentru reparații, DGETS
este categoric împotriva acestor
taxe.
„Fiecare părinte trebuie să
facă claritate la instituția pe
care o frecventează a sa odraslă,
să întrebe managerul pentru ce
se solicită bani. Fiecare instituție
are publicat raportul cu cheltuieli
și bani alocați. Dacă s-au cerut
bani de la părinți, atunci fiecare
director de școală, grădiniță este
obligat să vină cu un raport pentru a explica ce s-a făcut cu banii.
Noi avem peste 300 de instituții
de învățământ în municipiu și la
fiecare în parte s-au alocat bani
pentru diverse lucruri”, a menționat, pentru „Gazeta de Chișinău”,
șefa secției comunicare cu publicul la DGETS, Aliona Delinschi.

Cât despre reparațiile în clase,
grupe și cine trebuie să solicite și
să aloce resurse financiare, Delinschi ne spune că nu cunoaște, nu
este segmentul DGETS-ul, „probabil, sunt niște criterii, dar eu
nu le cunosc”.
Persoanele care vor
colecta taxe informale
în școli, grădinițe și alte
instituții de învățământ
vor fi sancționate
Din 20 iulie, persoanele care
vor colecta taxe informale în școli,
grădinițe și alte instituții de învățământ vor fi sancționate cu
amenzi de la 2.500 la 5.000 de
lei sau cu muncă neremunerată
în folosul comunității de la 20 la
40 de ore.
Conform prevederilor art.
315 din Codul contravențional,
se reglementează atât luarea de
recompensă nelegitimă, cât și oferirea unei astfel de recompense.
Modificarea propusă se impune în
primul rând cu scopul de a diminua și eradica fenomenul taxelor
informale din domeniul învățământului. Potrivit prevederilor
din art. 35 alin. (4) din Constituția
Republicii Moldova, învățământul
este gratuit. Totuși, o problemă
importantă în societate rămân a
fi taxele informale, adică taxele
de înmatriculare în instituțiile
de învățământ cu finanțare de la
bugetul de stat; plățile achitate în
fondul clasei; în fondul instituției de învățământ; asigurarea cu
manuale de alternativă; prestarea
serviciilor educaționale suplimentare, ș.a. (linkul la articol 315)
https://gov.md/sites/default/
files/document/attachments/subiect-08_-_nu_263_mj_2020.
pdf?fbclid=IwAR0VVHRQPhsdVHk_lz0BLTnoI5TxACVT55cn6Vj89NjneAkehICuZRuBr08
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Președinta Sandu îi răspunde
predecesorului său care
o întreabă dacă „are suflet”
„Justiția trebuie să facă dreptate, dar nu circ”,
așa răspunde Președinția la acuzațiile lansate de
fostul președinte al țării, Igor Dodon, din arest la
domiciliu, după ce, miercuri, 10 august, mama sa
a fost huiduită la Procuratura Anticorupție (PA).
Ea a fost citată pentru a i se prezenta rezultatele
expertizei munițiilor ridicate de la Sadova în
urma perchezițiilor din luna mai. Procuratura
își „exprimă dezacordul”, dar menționează că
nu are „competențe și posibilitate” de a gestiona
asemenea incidente.

Marina SURUCEANU
„Hoațo!”, au strigat două activiste. „Hoațo, cu feciorul tău
împreună! La pușcărie!”, au huiduit-o ele și au filmat toată scena.
La scurt timp, fostul șef al statului, Igor Dodon, care se află în arest
la domiciliu fiind cercetat pentru
îmbogățire ilicită, corupție pasivă
și trădare de Patrie, a venit cu o
reacție pe una din rețelele de socializare. El a pus toată responsabilitatea pe seama predecesoarei sale,
Maia Sandu, pe care a întrebat-o
dacă are suflet și mamă.
Igor Dodon
se indignează pe FB
„Maia Sandu, tu ai mamă? Maia
Sandu, tu ai suflet? De ce permiți
ca niște nebuni și nebune cu certificat de la psihiatrie să își bată
joc de oameni? De ce permiți ca
mama unui fost șef de stat să fie
umilită și batjocorită public de
niște mizerii morale care trăiesc
din bani negri plătiți pe ascuns
de sponsorii PAS? De ce le permiți unor indivizi ca Litvinenco și
procurorii lui de buzunar să organizeze tribunale agresive și linșaj
în incinta instituțiilor de drept?
Să știți, doamnă președinte, că
toate aceste abuzuri și măgării vor
avea consecințe serioase și vor fi
pe sovestea dumitale. Așa lucruri

nu se iartă și nu se uită”, a scris
Dodon pe o rețea de socializare.
Cât privește cartușele ridicate
în timpul perchezițiilor anterioare
de la Sadova în dosarul în care
figurează Dodon, ultimul susține
că sunt „cartușele de vânătoare”
ale familiei. „Cele câteva cartușe
de vânătoare, găsite într-o casă
unde există de decenii tradiția de
vânători la soț și la feciori, sunt
un motiv de a purta o femeie în
etate prin procuraturi? V-ați speriat că mama mea poate organiza
o lovitură de stat? Vai de capul
vostru...”, mai scrie Dodon.
„Justiția trebuie să facă
dreptate, dar nu circ”
În replică, Președinția precizează, ca răspuns la solicitarea
noastră, că „justiția trebuie să facă
dreptate, dar nu circ. Fără umilințe publice, răfuieli și spectacole,
care nu contribuie la cercetarea
cauzelor și nici la creșterea credibilității justiției. Instituțiile vizate
trebuie să le asigure tuturor un
tratament corect”.
Într-un comunicat de presă,
PA a confirmat faptul că mama
fostului președinte a fost citată
pentru a i se comunica „raportul
de expertiză judiciară”. Cât despre incidentul care s-a produs
la intrarea în sala de audiență,
„Procuratura Anticorupție își
manifestă dezacordul și susține
că persoanele citate la Procuratura Anticorupție nu trebuie să fie
supuse la așa fel de tratament”.
Procuratura își „exprimă
dezacordul” dar nu are
„competențe”
Totodată, se menționează că

Procuratura Anticorupție nu are
„competențe și posibilitate” de
a gestiona asemenea incidente,
având în vedere faptul că PA nu
dispune de spații proprii, accesul
și ieșirea din sediul instituției fiind reglementat de autoritatea
care gestionează încăperea, reguli
care nu prevăd modalități reale
de a asigura confidențialitatea
persoanelor citate la Procuratura
Anticorupție.
Precizăm că, în luna mai curent, Procuratura Generală a dispus începerea urmăririi penale în
dosarul numit generic „kuliok”. La
baza dosarului stau înregistrările
video din 2019 în care fostul lider
al democraților, fugarul Vlad Plahotniuic, îi transmite lui Dodon o
pungă de plastic, în care se presupune că erau bani. La sfârșitul
lunii mai, Igor Dodon a fost plasat
în arest la domiciliu, unde se află
și în prezent. Fostul șef al statului
este acuzat de îmbogățire ilicită,
corupere pasivă, finanțare ilegală
a partidului și trădare de Patrie.
În ziua arestului lui Dodon,
procurorii anticorupție și cei de
la CNA și SIS au descins cu percheziții în mai multe locații, inclusiv în
casa de la Sadova a familiei Dodon.
Potrivit procurorilor, „bunurile și
banii rezultați sau utilizați în comiterea faptelor investigate depășesc
valoarea de zeci de milioane de lei,
incluzând valută, bunuri imobile,
mijloace de transport”.

Imaginile din satelit contrazic Rusia:
avioane distruse la baza din Crimeea
Cel puțin opt avioane de război rusești par să fi
fost avariate sau distruse în recentul atac asupra
bazei aeriene Saki din Crimeea, potrivit imaginilor
din satelit publicate recent, în contrast cu afirmațiile
Rusiei că niciunul nu a fost distrus.
Kievul care nu și-a asumat oficial responsabilitatea pentru atac a vorbit de pierderi de nouă avioane
ale rușilor. „Într-o singură zi, ocupanții au pierdut
10 avioane de luptă: nouă în Crimeea și încă unul
înspre Zaporojie”, a spus Volodimir Zelenski într-un
mesaj miercuri seară.
Rusia a încercat să minimizeze atacul, negând

că vreo aeronavă ar fi fost avariată în explozie și
recunoscând doar că „mai multe muniții de aviație
au fost detonate”.
Imaginile din satelit arată altceva. În imaginile
Planet Labs se văd suprafețe mari de pământ ars și
deteriorarea pistei, alături de rămășițele carbonizate
ale aeronavelor militare.
Acestea au fost realizate în jurul orei 8 dimineața
pe 9 august – cu aproximativ patru ore înainte de
atac – și în jurul orei 16:40 pe 10 august și arată că
cel puțin opt avioane au fost avariate sau distruse,
scrie „The Guardian”. (hotnews.ro)

Alături de Igor Dodon, care a
fost plasat în arest, este cercetat și cumnatul acestuia, Petru
Merineanu, care a fost plasat în
izolator la Penitenciarul 13 din
capitală. Potrivit procurorilor, în
cadrul efectuării perchezițiilor,
acesta a încercat să distrugă, prin
înghițire, înscrisurile depistate la
domiciliu prin care se confirmau

tranzacții de vânzare-cumpărare
a bunurilor imobile în valoare de
circa 700 000 de euro. În aceleași
circumstanțe, procurorii și ofițerii
au depistat circa 37 000 de euro,
care erau păstrați la domiciliul
persoanei supuse percheziției.
Atât mama fostului președinte,
cât și fosta prima doamnă au statut de complici.

Anunț

Notificare de schimb de serviciu
La Tribunalul de Familie … 17382-08-21
În Tel Aviv … 17325-08-21
Reclamanta: Irina Kogan ID nr. 321086183
Prin avocata Olga Siegel N.L. 15718
Din St. Heh Be-Yiar, 8, Tel Aviv 64163
Tel: 03-6958084 Fax: 03-5284464
Numită în conformitate cu Legea Biroului de Asistență Juridică
- Împotriva Pârâtul: Maxim Kogan ID nr. 336344718
Chișinău, Moldova
Subiect: 1. Dmitry Kogan ID nr. 224731513 Tel.
17.11.2015 - Minor
2. Vlad Kogan ID nr. 344810064 Tel. 07.02.2018
- Minor
Pentru inculpat:
Întrucât reclamanta a formulat împotriva dumneavoastră în această instanță revendicări privind
eliberarea pașapoartelor minorilor și privind desemnarea mamei în calitate de tutore unic al minorilor.
Și întrucât adresa dvs. este necunoscută, vă informez
că trebuie să depuneți întâmpinări în termen de 60
de zile de la publicarea acestui anunț la Tribunalul de
Familie de pe strada Weizmann nr. 1, Tel Aviv. Dacă
nu faceți acest lucru, reclamanta va avea dreptul de a
primi hotărâri în lipsa apărării.
O copie a revendicărilor poate fi obținută la biroul
subsemnatei prin aranjare prealabilă.
Olga Siegel, Adv.
Reprezentanta reclamantei
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Ieftinirile
la carburanți
continuă:
Motorina costă
sub 26 de lei
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE)
a anunțat noile prețuri maxime de
referință valabile pentru vineri, 12
august. Astfel, prețul pentru un
litru de benzină A95 nu trebuie să
depășească 26,40 lei, iar cel pentru motorină – 25,86 lei. Prețurile
respective ar însemna o ieftinire
cu 20 de bani la benzină și o micșorare cu 23 de bani la motorină.
Prețurile carburanților scad pe
fundalul unei ieftiniri a țițeiului
la nivel mondial, care săptămâna
aceasta se vinde la cotații sub 100
de dolari barilul, fiind cele mai
mici din ultimele șase luni.

Republica
Moldova și
România vor
face schimb de
energie din luna
octombrie
Operatorii de Transport şi de
Sistem (OTS), Transelectrica şi
Moldelectrica (Operatorul de
Transport şi de Sistem din Republica Moldova), au semnat joi contractul care va permite alocarea
de capacitate pentru schimburile
comerciale de energie electrică pe
linia de interconexiune între România şi Republica Moldova. Prin
colaborarea susţinută a celor doi
Operatori de Transport şi de Sistem în vederea unui acord comun
care se va concretiza prin alocarea
de capacitate de interconexiune,
va exista un flux dinamic al tranzacţiilor de energie electrică între
participanţii la piaţa de energie
din România şi cei din Republica
Moldova, transmite Bursa.ro.

Marile lanțuri
de magazine din
Europa sting
lumina ca să facă
economie
de energie
Mai mulți retaileri europeni
au început să stingă lumina şi se
gândesc să scurteze programul de
funcţionare la iarnă, pe măsură ce
facturile la energie cresc şi apare
riscul raţionalizării, relatează Reuters. Şefii companiilor de utilităţi
şi oficialii guvernamentali i-au
îndemnat pe cetăţeni şi companii
să reducă consumul de electricitate şi să pună la punct planuri
de rezervă, astfel încât să fie mai
puţin dependenţi de importurile
de gaze, dacă vor apărea probleme
în aprovizionare din cauza războiului din Ucraina.

Săptămânal independent

FMI apreciază acțiunile
autorităților, însă nu este
prea optimist în previziuni

F

ondul Monetar Internațional a ajuns
la un acord la nivel de experți cu
autoritățile Republicii Moldova cu
privire la finalizarea primei evaluări
a programului susținut prin Mecanismul
extins de creditare și Mecanismul de finanțare
extinsă, semnat la finele anului trecut.
Potrivit concluziilor, trase în urma evaluării,
perspectivele economice ale Republicii Moldova
sunt afectate în continuare de consecințele
invaziei Federație Ruse în Ucraina, inclusiv
de efectele cauzate de majorările prețurilor la
produsele alimentare și resursele energetice,
perturbările fluxurilor comerciale, afluxul de
refugiați și scăderea încrederii populației.

Ion CHIȘLEA
De aceea, creșterea finanțării
de către FMI și donatori a Republicii Moldova joacă un rol-cheie
în susținerea eforturilor autorităților de a face față acestor șocuri,
totodată acordând resurse suplimentare necesare pentru acoperirea cheltuielilor urgente de ordin
social-economic.
În perioada 20 iulie – 8 august,
o misiune a Fondului Monetar
Internațional (FMI) condusă de
Ruben Atoyan a purtat discuții
la Chișinău și la distanță, de la
sediul central din Washington,
cu autoritățile Republicii Moldova în contextul primei evaluări a programului susținut prin
Mecanismul extins de creditare
(ECF) și Mecanismul de finanțare
extinsă (EFF).
La finele misiunii, Ruben
Atoyan a declarat că FMI a ajuns
la un acord la nivel de experți cu
autoritățile Republicii Moldova
cu privire la politicile necesare
pentru finalizarea primei evaluări
a programului. Acordul urmează a fi aprobat de către Consiliul
de directori executivi al FMI în
luna septembrie anul curent, iar,
după ședința Consiliului de directori executivi al FMI, Republica
Moldova va putea accesa 20,65
milioane de drepturi speciale
de tragere (circa 27 milioane de
dolari). Astfel, suma totală a debursărilor efectuate deja în cadrul
programului cu FMI se va ridica
la circa 245 de milioane de dolari.
„Programul
se implementează
cu succes”
Potrivit concluziilor misiunii
fondului, programul se implementează cu succes, în pofida șocurilor
grave și intercorelate.
„Autoritățile au respectat toate criteriile de performanță, iar

reformele în domeniul luptei cu
corupția, promovării supremației
legii, guvernanței bugetare și supravegherii sectorului financiar
avansează rapid. Autoritățile au
numit în funcție procurorul-șef
al Procuraturii Anticorupție —
acțiune importantă în contextul
programului — în luna iunie, cu
mult mai devreme decât s-a anticipat”, se spune într-un comunicat
al organizației.
FMI apreciază că determinarea autorităților de a avansa pe
calea implementării reformelor
atât de necesare nu a fost știrbită
de șocurile succesive, autoritățile reafirmându-și angajamentele

asumate în cadrul programului,
precum și fermitatea în implementarea lui.
Stagnarea economiei
în 2022
Totuși, războiul din Ucraina
continuă să afecteze semnificativ economia Republicii Moldova.
Pentru anul 2022 FMI prognozează o stagnare a Produsului Intern
Brut real.
„Impactul negativ al înrăutățirii perspectivelor economice
globale, ruperii lanțurilor de aprovizionare și creșterii costurilor
de producție este aprofundat de
impactul secetei asupra producției
agricole. Creșterea inflației s-a
accelerat rapid din cauza creșterii
prețurilor la resursele energetice
și produsele alimentare, iar cursul
de schimb s-a depreciat din cauza
condițiilor extrem de complicate
de pe piață”, constată misiunea.
Cu toate acestea, indicatorii bu-

getari în prima jumătate a anului
2022 au rămas robuști în urma
confluenței unor venituri bugetare
mai mari și a granturilor, dar și
datorită neexecutării pe deplin a
cheltuielilor bugetare aprobate.
Faptul că băncile sunt bine capitalizate, lichide și profitabile a
permis parcurgerea crizei curente
într-o manieră satisfăcătoare.
Politica monetară
– eficientă
Deși un clasament făcut recent
printre țările Europei de Est, poziționează Republica Moldova pe
primul loc la capitolul inflație cu
o majorare anuală a prețurilor de
34,55%, constatată la finele lunii
iunie, Fondul califică activitatea
Băncii Naționale a Moldovei, instituția care are obligația de a ține
în frâu inflația, drept eficientă.
„În ceea ce privește politica
monetară, Banca Națională a Moldovei are o abordare bazată strict
pe date și statistici și aceasta s-a
dovedit a fi eficientă la ancorarea
așteptărilor privind inflația. De la
începutul anului curent, BNM a
ajustat politica monetară pentru
a tempera efectele secundare ale
unui nivel mai mare al inflației
importate și ale întreruperilor
în lanțurile de aprovizionare”, se
spune în comunicatul de presă al

FMI. Potrivit instituției, în condițiile în care perspectivele inflației
sunt afectate de deteriorarea mediului extern, autoritățile rămân
ferme în intenția de a asigura
flexibilitatea cursului de schimb,
care acționează ca un amortizor
de șocuri, iar intervențiile BNM
se vor limita doar la atenuarea
volatilității excesive și prevenirea
fluctuațiilor neordonate pe piața
valutară.     
Ce recomandă Fondul?       
Experții FMI au amintit și despre faptul că rectificarea bugetului
pe anul 2022, coordonată cu FMI,
urmează să prevadă un volum
adecvat de alocări suplimentare
necesare pentru a proteja categoriile vulnerabile ale populației
de impactul creșterii prețurilor la
resursele energetice și produsele
alimentare. Totodată, ei vin cu o
serie de recomandări.
„Pe viitor, vor fi necesare efor-

turi comune pentru a soluționa
problema persistentă a neexecutării pe deplin a cheltuielilor
bugetare aprobate, ceea ce va
eficientiza cheltuielile și va spori credibilitatea bugetului. Dată
fiind probabilitatea destul de
mare de materializare a riscurilor, este în continuare extrem de
important de promovat politici
adecvate care să fie susținute de
partenerii externi prin acordarea
de suport bugetar”, se menționează în comunicat.    
Totuși, perspectivele creșterii economice sunt periclitate în
continuare de riscuri. Creșterea
mai bruscă decât s-a anticipat a
prețurilor la resursele energetice,
perturbările în livrarea resurselor
energetice, creșterea prețurilor la
produsele alimentare pe piețele
internaționale, creșterea costurilor de trai și distanța mică de
la războiul din Ucraina ar putea
duce la deteriorarea în continuare
a situației economice și la scăderea încrederii populației. Drept
urmare, se impune necesitatea
de luare a unor decizii dificile în
materie de prioritizare a măsurilor de politici. „Implementarea cu
fermitate a unui pachet de reforme
cuprinzător și susținerea acordată
în continuare de FMI și alți parteneri va contribui la ancorarea
încrederii”, recomandă misiunea.       

BNM vede lumina
de la capătul tunelului    
Comunicatul FMI vine la două
zile după ce Banca Națională a
Moldovei a prezentat raportul trimestrial privind inflația, în care
a anunțat că, cel mai probabil,
inflația galopantă, înregistrată
de-a lungul acestui an, ar putea
ajunge limita de vârf de 34,7% în
lunile octombrie-noiembrie, după
care ar putea începe să coboare.
Potrivit previziunilor BNM, pentru revenirea la o inflație normală,
care să susțină o dezvoltare economică sustenabilă a Republicii
Moldova, va fi nevoie de un an
și jumătate, cel puțin. Potrivit
obiectivelor BNM, inflația optimă
pentru economia moldovenească
trebuie să se plaseze în coridorul
de 3,5%-6,5%. Prognozele băncii
spun că nivelul anual al inflației
va ajunge să se încadreze în acest
coridor abia în lunile aprilie-iunie
din anul 2024.
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Drumul banilor negri
din Transnistria

B

ăncile rusești au ajutat regiunea
separatistă să mențină relații
comerciale cu întreaga lume peste
capul Chișinăului. Războiul din
Ucraina a schimbat total această realitate prin
scurtcircuitarea schemei bancare de către SUA.

Ilie GULCA
Pe 20 aprilie 2022, pe fondul
invaziei Rusiei în Ucraina, Biroul
de Control al Activelor Străine din
cadrul Departamentului Trezoreriei SUA (OFAC) a identificat
o serie de societăți și persoane
care eludau sancțiunile internaționale impuse Rusiei în domeniul
bancar.
Printre acestea s-a regăsit
banca comercială rusească Transcapitalbank, precum și o rețea
globală de peste 40 de persoane
și entități conduse de apropiatul
Kremlinului, oligarhul Konstantin
Malofeev. Acesta din urmă este
poreclit de presa internațională
„oligarhul lui Dumnezeu” datorită conexiunilor sale strânse cu
Biserica Ortodoxă Rusă.
OFAC a precizat că misiunea
principală a acestor organizații era
să faciliteze evitarea sancțiunilor
aplicate de SUA persoanelor fizice
și juridice din Federația Rusă.
Societatea pe acțiuni Transcapitalbank (TKB) este o bancă comercială privată din Rusia deschisă în 1992. TKB oferă servicii mai
multor bănci din Asia, inclusiv
China și Orientul Mijlociu, prin
care sunt fentate sancțiunile internaționale.
Mai precis, pentru a ocoli
sancțiunile SUA, această bancă
rusească le-a oferit clienților săi
posibilitatea să efectueze tranzacții prin intermediul sistemului său cunoscut sub numele de
„TKB Business” – un sistem de
comunicare alternativ la SWIFT,
inclusiv cu scopul de a procesa
plăți în dolari americani pentru
clienții sancționați.
Operațiunea
din Transnistria
Deși nu este menționat de
managerul băncii ruse, serviciul
„TKB Business”, acest sistem alternativ rusesc la SWIFT, a fost
aplicat pe larg și de băncile din
regiunea separatistă transnistreană – Agroprombank, Eximbank
și Sberbank.
Rețeaua de Combatere a Infracționalității Financiare a Trezoreriei SUA a semnalat în mai
multe rânduri până la anexarea
Crimeii de către Rusia în 2014 că

pretinsele bănci din Transnistria
nu sunt autorizate să facă operațiuni bancare internaționale.
Prin urmare, ele nu sunt obligate să obțină sau să păstreze
înregistrări ale tranzacțiilor sau
informații de identificare a clienților, după cum nu sunt obligate
să raporteze tranzacții suspecte
autorităților moldovenești.
Cu toate acestea, cel puțin până
la 20 aprilie 2022, în plină invazie
a Rusiei în Ucraina, TKB a oferit
asistență pentru transferuri bancare în dolari americani pentru
toate cele trei bănci transnistrene
menționate mai sus.
Până la 20 aprilie 2022, pe
site-urile celor trei bănci transnistrene, la secțiunea „rechizite
bancare” pentru transferurile
în dolari, banca rusă Transcapitalbank figura fie în calitate de
„bancă intermediară”, fie drept
„bancă a beneficiarului”, respectiv a instituțiilor financiare din
stânga Nistrului.
După ce Trezoreria SUA a introdus Transcapitalbank în lista
entităților sancționate, băncile
transnistrene au șters de pe site-urile lor secțiunea „rechizite
bancare”.
Drept consecință, băncile
transnistrene nu mai pot efectua
plăți la nivel global prin sistemul
utilizat anterior „TKB Business”.
Directorul Asociației de business „Most” din regiunea transnistreană, Denis Nedelko, susține că
pentru businessmenii din stânga
Nistrului, care au afaceri cu Rusia,
sancțiunile aplicate Transcapitalbank nu au schimbat semnificativ
lucrurile.
În schimb, lucrurile s-au
schimbat, a detaliat omul de afaceri, pentru cei care au nevoie să
facă plăți „în Europa, Turcia, Asia,
China”. Aceștia fie sunt nevoiți
să își deschidă conturi în băncile moldovenești, fie transmit
contractele companiilor care au
conturi în băncile moldovenești.
„De exemplu, eu am cont la Victoriabank din Moldova, dar nu
am afaceri cu produse alimentare.
Companiile care vor să plătească
în India sau China pentru arahide,
de pildă, îmi transmit mie aceste
contracte și eu plătesc pentru ele.
Când ajung produsele, eu le transmit pur și simplu comanditarilor”,
a relatat el.
Trebuie spus că mai multe
bănci rusești sunt în continuare
bănci corespondente/intermediare pentru băncile din Transnistria.
Banca Națională a Moldovei
a declarat că, pentru a desfășura
activități în Republica Moldova,
fiecare bancă trebuie să dispună
de o licență eliberată de BNM,

Rețeaua
de Combatere a
Infracționalității
Financiare a
Trezoreriei SUA
a semnalat în mai
multe rânduri
până la anexarea
Crimeii de către
Rusia în 2014 că
pretinsele bănci din
Transnistria nu sunt
autorizate să facă
operațiuni bancare
internaționale.

care exercită atribuțiile de licențiere, reglementare și supraveghere
prudențială.
„Aceste și alte prevederi legale
privind activitatea băncilor sunt
valabile pentru întreg teritoriul
Republicii Moldova [inclusiv
Transnistria – n.a.]”, se subliniază
într-un răspuns al BNM.
În același timp, BNM a precizat
că orice entitate care se identifică drept „bancă”, dar nu dispune
de licența BNM, rămâne în afara
cadrului legal.
„Acest principiu este valabil
și pe aspectul de reglementare și
control al modului de executare a
legislației din domeniul prevenirii
și combaterii spălării banilor și
finanțării terorismului”, se mai
menționează în răspunsul BNM,
subliniind că nu deține controlul
asupra celor trei bănci transnistrene.
Ocolirea controlului
bancar de la Chișinău
În decizia OFAC se menționează că omul de afaceri rus
Konstantin Malofeev are o vastă
experiență de acțiune în regiunile
separatiste controlate de Moscova
în jurul Mării Negre.

Malofeev este un oligarh apropiat de cercurile Kremlinului și
de Biserica Ortodoxă Rusă, fiind
implicat într-o varietate de activități subversive de la propaganda
rusă, sprijinirea cercurilor conservatoare și anti-vaxxeri, până
la afaceri cu criptovalută.
El este totodată un finanțator al
activităților separatiste din estul
Ucrainei și una dintre principalele
surse de finanțare pentru grupurile rusești care promovau separatismul în Crimeea după momentul
anexării ilegale de către Rusia.
„În ultimii ani, Malofeeev, în
secret sau prin intermediari, a
sprijinit activități pro-ruse care
subminează democrația, influențează alegeri și subminează securitatea și stabilitatea în mai multe
țări”, raportează OFAC.
Pe 1 septembrie 2021, Konstantin Malofeev, în calitatea sa de
președinte al Societății „Țargrad”
și de șef adjunct al Adunării Populare Mondiale Ruse, a felicitat
așa-zisa „republică moldovenească nistreană” cu ocazia împlinirii
a 31 de ani de la autoproclamare.
Președintele societății „Țargrad” s-a declarat „convins” că
Transnistria este „o parte a Imperiului Rus, fie în componența
Rusiei imperiale, fie a Uniunii
Sovietice”.
„Nu trebuie să uităm rolul
enorm al soldaților și ofițerilor
ruși ai Armatei 14, care au contribuit la stoparea agresiunii românești [în 1992 – n.a.]. Acele
evenimente [Războiul de pe Nistru – n.a.] au dovedit clar că solidaritatea lumii ruse nu trebuie
subestimată. Însuși acest fenomen
nu trebuie ignorat, nu trebuie să
uităm că rușii vor veni să își salveze compatrioții la momentul
potrivit”, a scris Malofeev.
Serviciul Prevenirea
și Combaterea Spălării
Banilor este spectator
Cu toate acestea, Serviciul
Prevenirea și Combaterea Spă-

lării Banilor de la Chișinău a
precizat într-un răspuns pentru
reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova
că nu a observat nicio încălcare
a legilor din Republica Moldova
în privința băncii rusești Transcapitalbank.
„Entitatea menționată [Transcapitalbank – n.a.] nu a fost
identificată în lista persoanelor,
grupurilor și entităților implicate
în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere
în masă, care fac obiectul măsurilor restrictive”, a comunicat
Serviciul.
Prin urmare, a precizat instituția, „sancțiunile politice internaționale aplicate băncii comerciale
ruse Transcapitalbank nu țin de
domeniul prevenirii și combaterii
spălării banilor”.
Băncile transnistrene au intrat
de mult în colimatorul autorităților americane, însă acest lucru
nu le-a împiedicat conexiunile cu
băncile rusești.
Potrivit unor documente publicate de Rise Moldova, Transcapitalbank a fost banca prin
care holdingul Sheriff a efectuat
tranzacții considerate suspecte
de către autoritățile americane
până la aplicarea sistemului „TKB
Business”.
Între 7 aprilie 2016 și 20 septembrie 2016, compania Sheriff a
fost inițiatoarea a 47 de transferuri bancare suspecte, în valoare
totală de aproximativ 3,2 milioane
de dolari, din conturile pe care
le avea la Transcapitalbank din
Moscova.
Nouă din cele 47 de transferuri
suspecte, în valoare de circa 2 milioane de dolari, au fost realizate
între 7 aprilie 2016 și 5 iulie 2016.
Banii din Transnistria au ajuns,
conform autorităților americane,
către zece beneficiari.
Holdingul Sheriff este suspectat de către autoritățile financiare americane că ar fi implicat
în contrabandă cu dolari pentru
activități de comerț exterior.
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Van Gogh,
Yin-Yang și
cultura Cucuteni
Există o afinitate uimitoare între enigmaticele arabescuri de pe
vasele din cultura Cucuteni-Tripolie și tabloul lui Van Gogh Noaptea înstelată. Ambele par a reprezenta ceea ce numim azi galaxii
spiralate (amintind și de contururile yin-yang-ului chinezesc, un
concept cam din aceeași epocă).
Un fel de semn al infinității, dar
Mircea V. CIOBANU
și al interpătrunderii și confruntării (armonioase!) a contrariilor.
O vizualizare a mișcării eterne a
astrelor și a tuturor elementelor Universului. Pictorul olandez, atunci
când imortaliza nopțile, irișii și lanurile de grâne din sudul Franței,
nu avea de unde să știe de ornamentele culturii Cucuteni, după cum
nici purtătorii acestei culturi, de acum 6 – 7 mii de ani, nu bănuiau
cum va evolua arta vizuală peste milenii. Și totuși ei aveau ceva în
comun: atât artiștii din preistorie, cât și pictorul postimpresionist
comunicau fără mijlocitori cu universul, cu divinitatea. Carl Jung
ar fi explicat asta prin inconștientul colectiv, dar și acesta din urmă
(guvernat de arhetipuri, după cum ne șoptește Jung) e determinat
de un context psihoistoric, nu?
Există mai puține deosebiri între gânditorii antici și gânditorii
moderni, decât între gânditorii de azi și ne-gânditorii dintotdeauna.
Există mai puține deosebiri între oamenii cu simț rafinat, de la noi sau
de pe la antipozi, decât între oamenii cu simț (inclusiv, artistic) și cei
nesimțiți, fie și vecini de palier. Comuniunea de simț și de gândire nu
e limitată de perimetrul grotei. Și, paradoxal, adesea aflăm înțelegere
la vecinii îndepărtați, de peste țări, de peste ocean.
Problema nu e cum se regăsesc tiparele lui Caragiale în antipiesele
franceze ale lui Ionesco, aici explicația e în originea sau, mai ales, în
formația culturală a dramaturgului român-francez, care a și scris, pentru
revistele din Franța, despre personalitatea și paradoxurile logice ale
lui Caragiale. Problema e cum au fost acceptate de publicul francez
(iar apoi de cel universal) paralogismele de sorginte românească. Or
răspunsul e simplu: formația culturală ne apropie mai mult decât
ne îndepărtează originea biologică. Deși simțurile parcă ar fi și ele
determinate biologic. Dar aș putea să greșesc (și aici), mai ales când
mă gândesc la bunul-simț, o calitate sută la sută culturală.
Am povestit cândva o anecdotică aventură a căutării. Mă intrigaseră niște ritmuri românești în poemul simfonic al lui Bedřich
Smetana Patria mea (mai precis, în secvența intitulată Vltava sau, în
germană: Die Moldau). Ceea ce muzicologii numesc tema (muzicală)
s-a dovedit a fi comună: pentru trei versiuni (Carul cu boi, Cucuruz
cu frunza-n sus și Cântec de mai) ale unei melodii populare românești; pentru cântecul italian din epoca Renașterii La Mantovana;
pentru un cântec popular ucrainean (Кучерява Катерина); pentru
un altul polonez (Pod Krakowem); pentru un cântec francez. Dincolo
de aria vecinilor latini ori slavi (care explica mai simplu posibilele
interferențe), melodia (tema) mai amintește: un duios cântec scoțian
(My Mistress is Prettie); unul suedez: Ack, Värmeland, du sköna,
evocând, ca și în cazul suitei lui Smetana, frumusețile unei regiuni
istorice. În fine, pentru întregirea tabloului, un țăran din Ungheni,
Samuil Kogan, emigrat în Palestina, punând pe note versurile patriotice din poemul Hatikva/ Speranța, reproducea ritmurile unui
cântec auzit în copilărie: Carul cu boi. Cântecul va deveni imn al
statului Israel.
Pe un alt palier cultural, literatura a fost cam întotdeauna universală... pentru vorbitorii aceleiași limbi. Iar tradusă în alte graiuri, a devenit comună și la fel de emoționantă pentru toată lumea,
indiferent unde sunt zămislite universurile în care ne cufundăm cu
toată ființa. În discursul său nobeliar, Mario Vargas Llosa, după ce
evocase, în lecturile sale formatoare, numele căpitanului Nemo şi
al muschetarilor lui Dumas, al lui Jean Valjean, al lui Flaubert, Faulkner, Cervantes, Dickens, Balzac, Tolstoi, Thomas Mann, Sartre,
Camus, Orwell, Malraux (fără să uite de argonauţi şi eroii homerici),
afirmă că literatura ne uneşte indiferent de limbile, credinţele şi
prejudecăţile care ne despart. „Când uriaşa balenă albă îl îngroapă
în mare pe căpitanul Ahab, la fel li se strânge inima cititorilor din
Tokio, Lima sau Tombuktu. Când Emma Bovary înghite arsenicul,
când Anna Karenina se aruncă înaintea trenului, iar Julien Sorel
ajunge la eşafod, când în Sudul lui Borges, amabilul doctor Juan
Dahlmmann iese dintr-o cafenea din pampas ca să înfrunte cuţitul
unui ucigaş, sau când observăm că toţi locuitorii Comalei – satul lui
Pedro Paramo – sunt morţi, la fel se înfioară cititorul care-l venerează
pe Buddha, Confucius, Hristos, Allah sau e agnostic, poartă sacou
şi cravată, jalaba, chimonou sau şalvari.”
În artă nu există străini, îi spunea, la Paris, în 1922, românul
Constantin Brâncuși românului Tristan Tzara.

Săptămânal independent

LIVE
Ucraina sub atac

Petre M. IANCU
10 august 2022 – a 168-a
zi a războiului: Update 00:30
„E timpul să plece acasă!”, le-a
transmis președintele Zelenski
ocupanților ruși din Herson, în
adresarea publică din această
seară. „Nu contează ce promit
ocupanții, singura lor opțiune
este să scape la timp, asta dacă
vor putea”, a avertizat liderul de
la Kiev. Ucraina vizează eliberarea orașului sudic Herson, în
următoarele săptămâni, conducând în acest sens o contraofensivă care se duce momentan în
apropierea râului Nipru.
Update 23:55 Coloane de mașini au împânzit astăzi drumurile care părăsesc Crimeea, prin
strâmtoarea Kerci, după ce rușii
veniți în vacanță la mare au decis
să fugă de frica apropierii războiului. Multe lacrimi au curs, după
cum relevă reportajele video preluate și de mass-media din Federație, din ochii turistelor ruse
care declarau că „e foarte frumos
aici, ne pare rău că trebuie să
plecăm”. Reacțiile ucrainenilor
nu au ezitat să apară, afirmând
că cetățenii ruși nici nu aveau
ce să caute în țara lor.
Update 22:30 Finalul războiului până la finele anului?
Andrii Yermak, șeful oficiului
prezidențial ucrainean a declarat că e vital ca războiul să
se sfârșească până la începutul
iernii, pentru că altfel Ucraina
ar putea fi la mâna atacurilor
Rusiei asupra sistemului termic
național. Un astfel de calendar
sever ar fi oneros căci ar impune
ample și nerezonabile constrângeri militare și politice Ucrainei.
Rusiei i se dau idei și pârghii.
Strategii Kremlinului și-ar putea
spune ceva de genul: „ajunge să
întindem războiul până în iarnă,
fiindcă apoi Ucraina cedează de
frica frigului”.
Update 18:15 Ministrul de
externe al Ucrainei, Kuleba, a
cerut statelor europene și G7 să
pună capăt acordării de vize de
călătorie cetățenilor ruși, de vreme ce, potrivit lui, cetățenii ruși
ar „susține în covârșitoarea lor
majoritate războiul împotriva
Ucrainei.”
Update 18:00 Rusia a pus pe
picioare un sistem de furt de grâne din Ucraina (transportate la
cumpărătorii cerealelor jefuite)
la bordul a aproximativ 90 de
nave în special ruse și siriene
care trec prin apele Turciei, Siriei și altor state din Orientul
Mijlociu, a declarat ambasadorul
Ucrainei în Liban, Igor Ostaș,
reluat azi de „Kiev Independent”.
Potrivit lui, prima navă plecată cu grâul Ucrainei din portul
Odesa, la 1 august, n-a putut să

livreze marfa de la bord în Liban,
fiindcă achizitorul a refuzat s-o
preia după o întârziere de cinci
luni.
Recucerirea Hersonului?
Când se vor fi adunat destule
arme grele. Aceeași publicație
relevă că Germania a mai livrat
Ucrainei patru tancuri antiaeriene de tip Gepard. Potrivit
generalului ucrainean Dmytro
Marcenko, recucerirea Hersonului va fi posibilă abia după ce
Vestul va fi livrat un arsenal suficient, care sosește, pe moment,
intermitent. În regiune, forțele
ucrainene au provocat daune
ample podului Kahovsky, după
ce au făcut probabil inutilizabil
podul Antonivsky.
Update 17:30 Nici măcar cofondatorul Amnesty International nu mai suportă să fie în
Amnesty International. Citim
la RFI: „scriitorul Per Wästberg, membru al comitetului
care acordă Premiul Nobel pentru Literatură, a demisionat în
urma raportului Amnesty despre armata ucraineană. Raportul publicat pe 4 august a fost
criticat de mai mulți experți în
drepturile omului. Într-un raport
recent… Amnesty… critică acțiunile militare ale Ucrainei după
invadarea țării de către Rusia”.
Potrivit raportului, Ucraina ar
încălca „legile războiului, inclusiv prin plasarea militarilor și
lansarea de atacuri din zonele
populate”. Potrivit lui Per Wästberg, „sunt membru de aproape
şaizeci de ani. Cu inima grea, din
cauza declarațiilor Amnesty cu
privire la războiul din Ucraina,
închei un angajament îndelungat și rodnic”, scrie el publicației
suedeze, Svenska Dagbladet. „La
începuturile sale, Amnesty s-a
luptat pentru libertatea prizonierilor politici de pretutindeni. De
atunci, treptat, uneori discutabil,
și-a extins mandatul și a devenit
o nouă organizație, cu siguranță
puternic remarcată, cu influență
puțin cunoscută”, a reliefat Per
Wästberg explicându-și decizia
de a părăsi AI. La 89 de ani, Per
Erik Wästberg e membru al Academiei Suedeze.
Update 11:30 Rusia înregistrează pierderi uriașe. Potrivit
informațiilor ucrainene, reluate
de „Ukrainska Pravda”, Rusia a
pierdut ieri, 9 august, 160 de militari uciși, nouă avioane și cinci
tancuri. Ucraina nu și-a asumat
Caricatura la gazetă

Finalul
războiului până
la finele anului?
Andrii Yermak, șeful
oficiului prezidențial
ucrainean a declarat
că e vital ca războiul
să se sfârșească până
la începutul iernii,
pentru că altfel
Ucraina ar putea fi
la mâna atacurilor
Rusiei asupra
sistemului termic
național.

exploziile de la Saky. „New York
Times” afirmă că baza aeriană
din Crimeea, situată la sute de
kilometri de front, a fost lovită cu
o armă nouă, proaspăt produsă.
Răzbunarea rusă nu s-a lăsat
așteptată: numărul persoanelor
ucise în regiunea Dniepropetrovsk a sporit la 13, afirmă autoritățile locale, reluate de „Kiev
Independent”. De la adăpostul
centralei nucleare Zaporijjea,
un scut uman indirect, tunurile
rusești au bombardat Nikopol,
omorând oameni și distrugând
parțial clădiri, între care două
școli. La cererea Rusiei, care afirmă că ucrainenii ar trage asupra ei, centrala atomică ocupată
de forțele Moscovei și șantajul
exercitat de ruși prin intermediul
reactoarelor ei vor fi un subiect
al dezbaterilor în Consiliul de
Securitate ONU, în care Rusia
continuă să dețină un drept de
veto asupra oricărei rezoluții.
Și la Nikolaev bombele și obuzele ruse au rănit oameni, între
care și un copil.
Rusia și-a pus pe picioare o
nouă oștire pentru a lupta în
Ucraina. Potrivit serviciilor secrete britanice, e vorba de „al
treilea corp de armată”, cu baza
la Mulino, în regiunea Nijny Novgorod Oblast. Trupa recrutează inși de până la 50 de ani. Un
corp de armată rusă dispune de
regulă de 15-20.000 de militari,
dar entuziasmul rușilor pentru
aventura militară ucraineană
pare destul de limitat, relevă
britanicii, reluați de „Kiev Independent”.

social-politic
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MREAJA REȚELELOR

Despre mamele copiilor
cu dosare penale

Alina RADU
Văd un șir lung de opinii despre cât de inuman este să chemi
la instituția de anchetă o mamă,
care este a fostului președinte
acuzat de corupție.
Nu neg, e dezgustător, am fost
și eu de câteva ori chemată/citată la CNA, dar și la Procuratură
sau la Comisariatul de poliție. Nu
e plăcut deloc să fii verificată în
geantă, în buzunare, să ți se ia
telefonul și să fii trecută într-o
încăpere unde ești separată de
lume, fără avocat, să vină tipi
care se numesc anchetatori și
să strige, să facă presiuni, să te
umilească, să arunce cuvinte
indecente și tu să nu ai niciun
instrument de înregistrare ca să
te poți după asta apăra, neavând

nici avocat. Și toate astea să ți
se întâmple doar pentru munca
ta jurnalistică, pentru că așa ei
vroiau să te forțeze să le divulgi
sursele. Nu le-am divulgat. Nici
eu, nici mulți alți colegi jurnaliști care au avut nenorocul să
scrie despre corupție de-a lungul
anilor când instituțiile de forță
colcăiau de corupți și să fie târâți
prin instanțe.
Dar nu e despre mine, nici
despre noi, jurnaliștii. Am vrut
să atrag atenția asupra miilor
de mame, care au fost hărțuite
în aceste instanțe pentru greșeli pe care nu le-au comis nici
ele, nici copiii lor și despre care
nu s-au făcut campanii lungi pe
Facebook. Cred că este echitabil
măcar să amintim de ele.
Mama lui Valeriu Boboc omorât în PMAN în aprilie 2009, mamele lui Maxim Canișcev, Eugen
Țapu, Ion Țâbuleac omorâți și ei
atunci, mama lui Damian Hâncu, bătut vânăt atunci, ea fiind
umilită ani în șir de organele de
drept – ele oare ce au simțit?
Dar mamele fetelor violate în
internatul psihoneurologic de
la Bălți oare ce au simțit când

au mers în instanță să vadă că
i se dă dreptate agresorului?
Dar mama tânărului din Orhei,
omorât de fostul deputat Țuțu ce
stări a trăit? Dar mama minorei
de la Orhei violată de un polițist
în biroul său? Dar mama de la
Strășeni, care a fost condamnată
pentru că apărându-se de agresorul beat, l-a nemernicit. Dar
mama băiatului în scaun rulant
care a fost condamnat la ani de
pușcărie, deși nu putea mișca
nici mâinile, nici picioarele, și
mama le spunea anchetatorilor
că nu poate comite crime un om
care nu poate măcar să țină o
cană cu apă?
Câte mame și câți tați am văzut plângând prin instanțe, dacă
s-ar fi preocupat de ei măcar un
pic Igor Dodon, dar și alți demnitari corupți, poate nu se ajungea
până aici.
Postarea e un îndemn să iubim mamele (și tații) deopotrivă,
dar mai ales pe cei abuzați de
sistem fără nicio vină.
Dacă cunoașteți o mamă (sau
un tată) care a suferit pe nedrept,
scrieți în comentarii, merită să
vorbim despre ei.

E nevoie de un plan de îngrijire
a spațiilor verzi

Ludmila POPOVICI
Acum vreo șase ani, mă frământau niște gânduri legate de
spațiul verde din Chișinău. Întotdeauna mă gândeam – cât de
periculos poate fi să mergi pe unele străzi din Chișinău în timp de
vreme rea? După furtuna de marți,
cred că o să mă tem și mai mult
de vânt și de ploaie, din cauza că
la noi orașul arată ca o paragină.

Da, avem nevoie de spații verzi.
Avem nevoie de copaci, care să ne
facă umbră, să țină răcoare și să
curețe aerul etc. Dar acei copaci
au nevoie de îngrijire!!! Să nu se
supere autoritățile, dar să facă
odată un plan de îngrijire adecvată a spațiilor verzi, așa cum se
face în țările civilizate. Copacii
trebuie curățați, retezați până la
o anumită înălțime, cu rădăcinile
protejate. Ba mai mult – în oraș
trebuie plantați copaci cu rădăcini
pivotante, care se adâncesc în sol
și sunt mai puternice. După furtuna de ieri, vedem copaci scoși din
rădăcini de vânt, ca niște știuleți
de porumb. E groaznic și periculos... În Suedia îngrijirea spațiilor verzi e o prioritate din toate
punctele de vedere. Așa este și în
multe alte orașe și țări. Când se

va face ordine și la noi???
Unii se laudă că avem un oraș
verde. Pe naiba. E o hălăciugă,
unde copacii cresc în sălbăticie.
Un oraș care pretinde a fi european, dar unde sărmanii copaci nu
au avut o coroană bine aranjată,
cu reînnoirea ramurilor de când
au fost plantați și au crescut cum
i-a bătut vântul. Iar rădăcinile copacilor ridică asfaltul și trotuarele
arată ca după bombardament. Un
oraș în care în fiecare an câteva
mașini sunt strivite de ramurile
putrede; unde în fiecare an mii de
oameni suferă de alergiile cauzate
de puful plopilor; unde copacii
produc mai multă murdărie decât
aer curat, din cauza că nu sunt
îngrijiți; unde copacii sunt atacați
de paraziți și se usucă...
Ce facem, oameni buni?

Mamelor!

Nadia POPOVICI
Înainte de a jeli hoașca de la
Sadova, gândiți-vă că pe bucata
asta de pământ sunt mii de mame
care au muncit profesoare toată
viața și, ajunse la pensie, duc o
viață mizerabilă.
Gândiți-vă că luxul în care trăiește ea e din buzunarele noastre.
Gândiți-vă că ea e complice indirectă la hoțiile în care e implicat
fiu-său.
Gândiți-vă că ea a devenit posesoarea a peste 100 de terenuri,

fără să-și pună niște întrebări simple: de unde? cum? de pe spatele
cui?
Gândiți-vă că în timp ce ea duce
o viață îndestulată din banii noștri, sute de mame mor de tinere,
fără bani de a se trata la timp.
Gândiți-vă că multe mame au
fost petrecute pe ultimul drum
în absența fiilor plecați în lumea
mare din cauza hoților printre
care și fiu-său.
Gândiți-vă că mii de mame șiau educat copilașii de la distanță,
prin telefon, din cauza politicienilor printre care și fiu-său.
Gândiți-vă că mii de bunicuțe
își văd nepoțeii doar pe Webcam,
din cauza mizerabililor care au
fost la conducere printre care și
fiu-său.
Gândiți-vă că orice mamă responsabilă și-ar pune niște întrebări referitoare la viața luxoasă
a propriului fiu și și-ar asuma

consecințele luxului care i se
oferă și ei.
Gândiți-vă că un fiu bine crescut știe să muncească cu responsabilitate și știe să prețuiască banul
muncit în mod cinstit.
Gândiți-vă că această mamă
e complice la niște fărădelegi. Și
merită huiduită. Și merită dusă în
fața legii și pedepsită după merit.
Sunt și eu mamă de băiat.
Sunt și eu ex profesoară.
Fiul meu se trezește zilnic la
6:00 și pleacă la muncă. Iar seara
și în weekend muncește suplimentar online.
Și eu sunt liniștită. Ba mai
mult, sunt mândră.
Căci știu că fiul meu nu are în
buzunar nici un cent străin.
Legea bumerangului nu a fost
anulată.
Vine un moment când trebuie
să dai socoteală pentru nedreptate.
Pace tuturor.
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Canonizarea clericului
din Sfatul Țării care
a votat Unirea Basarabiei
cu România
Sinodul Mitropoliei Basarabiei a Patriarhiei Române a anunțat recent că Preotul Mărturisitor
Alexandru Baltaga a fost propus
pentru canonizare în 2025.
Un demers pe care îl salut cu bucurie, prin care vom cinsti memoria
celui care a fost singurul cleric din
Sfatul Țării în momentul în care
acest înalt for reprezentativ a votat
Constantin CODREANU
unirea Basarabiei cu România.
***
S-a născut pe 14 aprilie 1861, în comuna Lozova, județul Lăpușna,
în familia preotului Ștefan Baltagă. După absolvirea școlii primare din
satul natal, la 15 iunie 1883, a absolvit cu mențiune Seminarul Teologic
de 10 clase din Chișinău, după care a lucrat doi ani ca pedagog la Școala
Spirituală de băieți din capitala guberniei. A fost coleg de promoție
cu Alexandru Ciugureanu, tatăl Prim-ministrului Daniel Ciugureanu.
A devenit și el preot la Biserica „Aleksandr Nevski” din Călăraşi-sat,
din actuala R. Moldova. A crescut doi copii
adoptivi, pe Vsevolod
şi pe Margareta. A fost
un neobosit promotor
al culturii și identității
românești.
Între 1903 și 1925, a
fost preşedintele Congresului Eparhial, iar în
1917 a devenit singurul
reprezentant al Bisericii în Sfatul Țării. În
această calitate, pe 27
martie 1918, a votat pentru unirea provinciei cu
țara-mamă, România.
Ulterior a fost desemnat membru al Comitetului de unificare a
bisericilor din România
Mare. Pentru autoritatea sa în rândul clericilor și munca depusă în
slujba Bisericii, Gala Galaction l-a caracterizat drept un „patriarh al
preoților basarabeni”. După anexarea Basarabiei de către Uniunea
Sovietică pe 28 iunie 1940, a rămas alături de enoriași, chiar dacă
restul familiei s-a refugiat peste Prut. A fost foarte rapid arestat și
condamnat pentru activitate contrarevoluționară și dușmănoasă față
de Uniunea Sovietică.
Întrebat de anchetator, Părintele Alexandru Baltaga a spus: „Da,
recunosc. Eu, Baltaga, într-adevăr am fost adversar al revoluţiei şi,
pentru a o evita, am votat unirea”. La o altă întrebare specifică a anchetatorului, părintele a răspuns: „Preoţimea a avut un rol important
în dezlipirea Basarabiei de la Rusia Sovietică şi alipirea ei la România.
Toată activitatea mea ulterioară a fost îndreptată pentru consolidarea
poziţiei României în Basarabia, fapt care-l recunosc”.
A fost deportat la Kazan, Tatarstanul de azi, unde a decedat curând,
pe 7 august 1941. La arestarea lui, au fost confiscate 11 ordine și medalii oferite de autoritățile de stat și bisericești de-a lungul timpului.

Un gând parcă fără
de Dumnezeu
Tot citind pe aici ce mai face
guvernarea și cum se mai poziționează reprezentanții ei față de
nevoile cetățeanului simplu și față
de atribuțiile ce le revin și de care
se cuvine a ține seamă, mai trecând
și peste comentariile neobosiților
troli sau ale unor mioritici căzuți în
pruncie din covățică drept în cap,
mă văd insistent asaltat de un gând
Andrei ȚURCANU
năstrușnic, un gând parcă fără de
Dumnezeu, pe care tot încerc să-l
alung, dar nu-mi reușește.
De-ar veni mai repede rușii la Odesa, să văd fantoșele de prin
birouri cum nu le mai pasă de fotoliile lor de care se țin cu amândouă mâinile, cum li se face frică de neutralitatea searbădă pe
care o tot invocă mereu ca pe-o vacă sfântă și cum, tremurând
de viața proprie, devin pe loc realiști, adică unioniști. Și atunci,
vorba lui Ion Sturza, o graniță se închide și alta se deschide. Și
am terminat povestea cu independența. Scriu și mă gândesc la
independența care dintr-un vis frumos, la început, s-a preschimbat cu anii într-un coșmar. Pe o bucată de pământ stăpânită de
toate viciile unui imperiu asiatic nu poți avea nici siguranță, nici
prosperitate, nici viitor.
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Săptămânal independent

În lipsa unui cadru legislativ

În municipiul Chișinău circulă
circa o mie de trotinete electrice
Pe parcursul lunilor mai – iulie ale anului 2022, pe teritoriul Republicii Moldova
au avut loc 37 de accidente rutiere cu implicarea trotinetelor electrice. În consecință,
36 de persoane au suferit diferite traumatisme, iar una a decedat

Î

n ultima perioadă, pe străzile din Chișinău,
tot mai mulți maturi, dar și tineri circulă
cu trotinetele electrice. Deși pe unele străzi
ale capitalei există benzi marcate cu roșu,
pe care acestea ar trebui să circule, participanții
la trafic de la ghidonul trotinetelor electrice nu
se conformează. Aceștia merg haotic pe partea
pietonală fără respectarea anumitor reguli. Potrivit
Inspectoratului General de Poliție (IGP), mărirea
numărului trotinetelor electrice care circulă pe
străzile municipiului a dus la creșterea numărului
de accidente și persoane rănite. În comparație cu
anul trecut, numărul accidentelor cu implicarea
acestui tip de transport s-a majorat de patru ori.
Trotinetelor nu li se
atribuie o clasificare –
nu sunt nici mijloc
de transport, nici pieton

Diana BOTNARU
Participanții la traficul rutier,
şi anume conducătorii de trotinete
electrice care nu respectă regulile
de circulație rutieră, sunt sancționați conform art. 245 alin.1 din
Codul contravențional cu amenzi
de la 300 la 450 de lei.
Conform datelor statistice oferite pentru „Gazeta de Chișinău”
de către IGP, pe parcursul lunilor
mai, iunie, iulie ale anului 2022,
pe teritoriul R. Moldova, au avut
loc 37 de accidente rutiere cu
implicarea trotinetelor electrice.
În consecinţă, 36 de persoane au
suferit diferite traumatisme, iar o
persoană a decedat.
Mai mult decât atât, la începutul
lunii iunie (07.06.2022), a devenit viral faptul că un carabinier a
decedat, după ce două săptămâni
mai devreme căzuse de pe o trotinetă electrică, se lovise la cap şi
încercase să se trateze ambulator.
Deși odată cu primul deces corelat direct cu trotinetele electrice,
poliţia Republicii Moldova a decis să dea un semnal de alarmă,
anunţând totodată statistici şi
oferind sfaturi pentru cei ce vor
să folosească acest tip de transport,
regulile de circulație continuă să
fie neglijate de către conducătorii
acestui tip de transport.
Și la redacția „Gazetei de Chșinău” am primit informații și
plângeri ale chișinăuienilor stresați
din cauza mersului haotic al celor
care se deplasează cu trotinetele
electrice. Unii au spus că au fost
expuși riscului de a fi loviți. Alții
au fost martori cum a fost lovit un
adolescent de o trotinetă electrică.
Am discutat cu antreprenori
care gestionează afaceri cu trotinete electrice pentru a înțelege care
sunt regulile după care se ghidează
companiile.

Ecaterina Carauș este administratoarea unui magazin de trotinete electrice. Aceasta ne-a spus
că activează de aproape doi ani
pe piața din R. Moldova. Importă
acest tip de transport din China.
„Inițial, în primul an de activitate, ofeream în chirie trotinete
electrice. Am vrut să le oferim clienților posibilitatea de a încerca
trotinetele și modul lor de funcționare. Trotinetele electrice erau
date în chirie pentru 24 de ore,
pentru ca persoana care conduce acest tip de vehicul să-și facă
o părere generală despre compania
noastră. Din păcate, nu le mai dăm
cu chirie, pentru că o trotinetă a
fost sustrasă, alta a fost găsită în
stare deteriorată, persoana care o
conducea fiind în stare de ebrietate”, ne-a relatat administratoarea.
După ce a încetat să ofere cu
chirie trotinete electrice, a început
să le vândă. Potrivit spuselor Ecaterinei Carauș, după ce a înregistrat compania, a început activitatea
de comercializare a trotinetelor.
„Acest tip de transport încă
nu este clasificat nici ca mijloc de
transport, nici ca pieton, de aceea
nu este reglementat. Așteptăm și
noi să se aprobe reglementările
și să fie ordine. Compania noastră, în momentul când vindem o
trotinetă, oferă cadou o vestă reflectorizantă, îndemnăm oamenii
să-și cumpere o cască, le spunem
minim cinci reguli de bază pe care
persoana care conduce trotineta
să le respecte. Trotinetele puse în
vânzare sunt într-un asortiment
vast ca tip și preț. Acestea costă de
la 7 mii de lei până la 18 mii de lei”,
ne-a mărturisit Ecaterina Carauș.
Un tip ecologic de transport
Ecaterina urmărește tot ceea ce
se scrie despre trotinetele electrice.
E la curent cu plângerile care s-au
îndesit în ultima perioadă. „Nu este
de vină vânzătorul de trotinete, ci
persoanele care urcă la ghidonul

acestora. Este exact ca în cazul
conducerii unei mașini sau a
unei biciclete, sau a oricărui alt
tip de transport. Este un tip de
transport pe care noi continuăm
să-l promovăm pentru că este
ecologic, emisiile de gaze sunt
la zero, ambuteiajele se reduc.
Problemele apar din cauza unor
persoane care urcă neinstruite
pe aceste trotinete și nu respectă
anumite reguli.
Ideea acestei afaceri este bună.
Folosind trotineta electrică în
calitate de mijloc de transport,
se economisesc bani, doar că
oamenii care urcă pe aceste vehicule nu citesc regulile aferente
de circulație, sunt și din cei care
consumă alcool, apoi urcă la volanul trotinetei. Sunt de acord că
nu avem infrastructura necesară.
Totuși, în multe țări europene,
care, la fel, nu au infrastructură
pentru acest tip de transport, persoanele instruite și responsabile
nu incomodează pietonii și nu
creează incomodități celorlalți
participanți la trafic”, conchide
administratoarea.
Trotinetele electrice
se vând, se dau cu chirie,
dar legislația R. Moldova
nu le reglementează
modul de utilizare
Ecaterina Carauș ne-a spus
că va reveni la darea cu chirie a
trotinetelor atunci când va fi reglementat acest tip de transport.
„Odată ce va fi reglementat, vom
reîncepe să oferim trotinete în
chirie. Mai mult decât atât, vom
continua promovarea acestui tip
de transport. Societatea va fi mereu sceptică față de schimbări,
dar, în pofida lacunelor, schimbările trebuie acceptate, cadrul
legislativ trebuie modificat, iar
lacunele omise”.
Am discutat și cu un specialist
în marketing, Dumitrița, de la o
companie care oferă cu chirie
trotinete electrice. Ea susține că
acest tip de transport funcționează conform Regulamentului
circulației rutiere.
„Circa o mie de trotinete sunt

doar în orașul Chișinău. Acest tip
de transport funcționează conform Regulamentului circulației
rutiere. Sunt câteva reguli pentru
a închiria o trotinetă: persoana
care închiriază trotineta să aibă
card bancar, vârsta de 18 ani și
un număr de telefon valabil lăsat
la administrator. Trotinetele pot
fi luate (închiriate) din punctele
în care noi le amplasăm”.
În timp ce documentam subiectul, am fost martoră la o situație în
trafic. Un tânăr de aproximativ 18
ani conducea o trotinetă electrică
și a fost oprit de către un echipaj
de poliție pentru că nu purta cască.
M-am apropiat de tânăr și l-am
întrebat ce s-a întâmplat.
În Regulamentul
circulației rutiere
nu este introdusă noțiunea
de ,„trotinetă electrică”
Totodată, am solicitat și de la
CMC, Direcția Generală Economie, Comerț și Turism (DGECT)
informații cu privire la activitatea
trotinetelor electrice pe străzile
municipiului Chișinău.
DGECT ne-a informat că, în
prezent, în Regulamentul circulației rutiere al Republicii
Moldova nu este introdusă noțiunea de ,„trotinetă electrică”.
De asemenea, legislația Republicii Moldova nu reglementează
modul de utilizare a trotinetelor
electrice.
„Astfel, DGECT, în calitate
de instituție responsabilă de recepționarea notificărilor privind
inițierea activității de comerț
pe teritoriul or. Chișinău, nu a
recepționat notificări privind
inițierea activității de prestări
servicii de închiriere a trotinetelor electrice pe străzile orașului
Chișinău.”
Responsabilii au precizat că
este imperativ necesară elaborarea și aprobarea unor norme
în acest sens de către instituțiile
centrale de profil ale statului.
Am solicitat de la IGP o informație privind legislația în vigoare
cu referire la circulația trotinetelor electrice.

Cerințele privind
circulația
trotinetelor
electrice
Potrivit IGP, „la etapa actuală,
Inspectoratul Național de Securitate Publică a elaborat un proiect
de modificare și completare a Regulamentului circulației rutiere,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2009, care urmează să
fie supus consultărilor publice, în
care vor fi reglementate cerințele privind circulația trotinetelor
electrice, după cum urmează:
1. Viteza maximă de deplasare a
bicicletelor și trotinetelor electrice
cu puterea motorului de până la
500 W va fi de 25 km/h, iar a celor
cu puterea de până la 4 kW va fi de
40 km/h, cu deţinerea permisului
de conducere cu categoria AM;
2. Este interzisă deplasarea pe
trotuare și în parcuri, acestea vor
putea circula doar pe pistele special amenajate, iar în afara lor doar
pe drumurile publice unde limita
de viteză stabilită nu depășește 50
km/h, iar vârsta minimă pentru
conducerea acestor mijloace de
transport este de 16 ani;
3. Este interzisă virarea la stânga pe drumurile cu mai mult de o
bandă pe sens. Traversarea intersecției se va efectua pe trecerea de
pietoni coborând de pe vehicul si
transportându-l de ghidon;
4. Atunci când este amenajată banda rezervată bicicliştilor,
delimitată de partea carosabilă
prin marcajul 1.2 și semnalizată
cu indicatorul 5.42.3, conducătorii
de biciclete, trotinete, biciclete
și trotinete electrice, precum și
ciclomotoare vor circula doar pe
această bandă. Deplasarea pe banda rezervată bicicliștilor sau pe
pista pentru bicicliști trebuie să se
efectueze doar pe partea dreaptă a
acestora, în sensul de mers;
5. Conducătorilor de biciclete, trotinete, trotinete electrice
şi ciclomotoare li se interzice să
circule pe drumurile publice cu
sens unic contra sensului de circulaţie a autovehiculelor;
6. La intersecțiile cu circulația
dirijată, precum și în cazul intersectării cu drumul, în afara intersecțiilor, a pistei pentru bicicliști
cu circulaţia dirijată, conducătorii
de biciclete, trotinete și trotinete
electrice, precum și ciclomotoare,
trebuie să respecte semnificația
semnalelor semaforului pentru
biciclişti, iar în lipsa acestuia ale
semaforului general, atunci când
se deplasează pe banda rezervată
bicicliştilor;
7. Bicicletele și trotinetele electrice trebuie să fie dotate cu far de
iluminare și semnal sonor;
8. Dimensiunile de gabarit ale
trotinetei electrice trebuie să nu
depășească în lungime – 2 m; lățime 0,7 m; înălțime – 1,4 m; masa
proprie – 55 kg; 9. Este interzisă
circulația acestora pe partea carosabilă sau pe pistă pentru biciclişti
atunci când este acoperită cu zăpadă, gheață sau polei.”
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Medicamentele expirate: de ce sunt
periculoase și cum le gestionăm

M

Doina BURUIANĂ
Astfel, soluția pentru cetățeni
rămâne predarea medicamentelor expirate către farmaciile care
colectează astfel de deșeuri. Un
exemplu este Farmacia „Felicia”,
care a amplasat coșuri de colectare
în filialele din șase localități ale
republicii.
Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (AMDM) a
precizat pentru „Gazeta de Chișinău” că medicamentele expirate aruncate la gunoi sau care
ajung în ape reprezintă un pericol
pentru sănătate și pentru mediul
înconjurător.
„Eliminarea substanțelor farmaceutice în mediu ar putea nu
numai să dăuneze ecosistemelor
și vieții sălbatice, ci și să slăbească
eficacitatea respectivelor substanțe farmaceutice, în special în cazul

antibioticelor, întrucât pot duce la
apariția rezistenței la antibiotice”,
subliniază AMDM.
Referitor la gestionarea medicamentelor expirate, AMDM spune că, actualmente, acestea sunt
colectate, depozitate și distruse
conform prevederilor Ordinului
Ministerului Sănătății și Protecției Sociale nr.09 din 06.01.2006
„Cu privire la nimicirea inofensivă
a medicamentelor cu termen de
valabilitate expirat, contrafăcute,
cu deficiențe de calitate sau fără
documente de origine (însoțire)”.
Totuși, instituția menționează
că, în acest moment, cadrul legal
în vigoare nu prevede colectarea
de la populație a medicamentelor
expirate.
„La etapa actuală, Regulamentul privind gestionarea deșeurilor
farmaceutice, care permite inclusiv colectarea produselor farmaceutice expirate de la populație, este
în proces de elaborare. Astfel, îndemnăm cetățenii să fie prudenți,
să procure și să utilizeze rațional
produsele medicamentoase, timp
în care autoritățile sunt în proces
de definitivare a tuturor proceselor ce presupun colectarea acestor
tipuri de deșeuri de la populație”,
menționează AMDM.

FOTO-SIMBOL

edicamentele expirate fac parte
din categoria deșeurilor menajere
periculoase. Ajunse în gropile
de gunoi, în apă sau în sol,
acestea au un impact negativ asupra mediului
înconjurător. În Republica Moldova nu există
în prezent un regulament privind gestionarea
deșeurilor farmaceutice, care ar permite inclusiv
colectarea produselor farmaceutice expirate de
la populație, spune Agenţia Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale.

Ce fac cetățenii
cu medicamentele
expirate
Având în vedere că deocamdată
nu există un regulament privind
colectarea medicamentelor expirate de la populație, reporterul
„Gazetei de Chișinău” a întrebat
câteva persoane ce fac ele cu
medicamentele după expirarea
acestora.
„Când văd că un medicament
este expirat, de obicei îl împachetez în ceva mai sigur și îl arunc la
gunoi”, a spus Cristina Jicol, din
Chișinău.
La fel procedează și Maria
Bacal din Ungheni. Ea spune că
e conștientă de pericolul pentru
mediu al medicamentelor expirate, însă în satul în care locuiește
nu există un serviciu specializat
pe colectarea produselor farmaceutice.
„De câteva ori am întrebat în
farmaciile din Orhei dacă se colectează la ei medicamente expirate și am primit răspuns nega-

tiv. Unele le adun și le dau unei
prietene care lucrează la spital, iar
altele, mai puțin toxice, le arunc”,
a menționat Tatiana Grigorița,
din Orhei.
Dintre persoanele intervievate,
Diana Manole din Chișinău, a spus
că are în localitate farmacie care
colectează deșeurile medicale.
„Noi reciclam, compostăm și
le aruncăm foarte puțin la coșul
de gunoi. Medicamentele expirate le ducem la farmacie în coșuri
special amenajate. Chiar pentru
mâine am pregătit o punguță”, a
povestit Diana Manole.
O farmacie
din R. Moldova
colectează medicamente
și dispozitive
medicale expirate
Farmacia „Felicia” a lansat în
2021 acțiunea de colectare selectivă pentru distrugerea ulterioară
a deșeurilor medicale. Astfel, la
Chișinău, Hâncești, Bălți, Soroca,
Ungheni și Comrat au fost insta-

late în cadrul filialelor coșuri de
sortare și colectare a produselor
farmaceutice expirate. Potrivit
informației prezentate pe site-ul
farmaciei, timp de un an au fost
distruse peste 1000 de kg de medicamente.
Solicitați de reporterul „Gazetei de Chișinău”, consultanții
Farmacii „Felicia” ne-au spus că
se colectează mai multe tipuri de
medicamente: cu termen expirat
sau neutilizabile, cu ambalaj deteriorat, cu regim de temperatură ce nu a fost respectat, retrase
din comercializare de producător,
aflate la populație, rezultate în
urma schimbării tratamentului,
vindecării sau decesului pacientului. E preferabil ca medicamentele
să fie aduse în ambalajul original.
La categoria dispozitive medicale, farmacia colectează orice
tip de tehnică medicală (termometre electronice, tensiometre,
stetoscoape, oxiometre, glucometre, nebulizatoare etc.) și baterii.
Nu se adună: termometre cu
mercur, măști și mănuși de unică
folosință, echipamente care au în
componența lor elemente/substanțe radioactive, deșeuri contaminate (seringi folosite, ace de
la glucometre, echipamente de
protecție anti-covid).
Totodată, farmacia colectează
ambalaje din plastic de la produse
cosmetice sau de îngrijire (creme, șampoane, geluri de duș etc.),
procurate din rețeaua de farmacii
Felicia sau din oricare alt punct
comercial.
De menționat că, la Chișinău,
medicamentele pot fi colectate
la următoarele adrese: str. Calea
Ieșilor 3/2, bd. Grigore Vieru 13,
str. Kiev 1, bd. Dacia 21/6, str. Ion
Dumeniuk 12.

Ploaia din 9 august a făcut ravagii în
Capitală. Mai mulți copaci și crengile
acestora au fost doborâți de vântul puternic, drumurile s-au transformat în râuri
din cauza ploii, cablurile de electricitate
au fost date jos. Chișinăuienii au solicitat ajutoare pentru mașinile avariate de
copacii căzuți. Ploaia a blocat circulația,
formându-se ambuteiaje pe străzile din
Chișinău. În cadrul ședinței operative
de miercuri, 10 august, la Primăria Chișinău, membrii CSE Chișinău au stabilit
un termen de trei zile pentru lichidarea
consecințelor.
Sectoarele Râșcani și Ciocana din Capitală au fost cele mai afectate. În cadrul unei
ședințe operative a Primăriei Municipiului
Chișinău din 10 august, primarul Ion Ceban
a anunțat că va convoca Comisia pentru
Situații Excepționale a Municipiului Chișinău, iar din Fondul de rezervă urmează
să fie alocate 2,5 milioane de lei pentru
„înlăturarea pagubelor produse”.
Ana Carpovici, specialistă în relații publice a Serviciului 112, a comunicat pentru
„Gazeta de Chișinău” că „au fost înregistrate

Foto: europa liberă

După ploaia de marți, 9 august,
la Chișinău a murit o persoană electrocutată

în jur de 145 de solicitări, majoritatea în
mun. Chișinău”.
„Cei care au sunat la serviciul 112 au ra-

portat de cele mai multe ori despre mașini
deteriorate, copaci doborâți. Persoanele
care raportau această informație nu au

fost traumatizate. Mai mult de 70% au fost
solicitări din cauza arborilor căzuți peste
mașini. Au mai fost și câteva solicitări în
care s-a raportat deteriorarea acoperișurilor
unor parcări subterane sau că a intrat apă
în scara blocurilor. În majoritatea cazurilor
au fost solicitați pompierii. Un bărbat a
murit electrocutat, după ce ar fi călcat din
greșeală într-o baltă unde erau căzute două
fire de electricitate. Cazul a fost înregistrat
pe strada Dumitru Râșcanu. La fața locului
au intervenit toate serviciile specializate”,
a specificat Ana Carpovici.
Totodată, pe mai multe rețele de socializare au circulat imagini și video-uri în
care cetățenii s-au plâns că, deși o călătorie
cu troleibuzul costă șase lei, marți, acestea erau pline cu apă din cauza condițiilor
meteorologice nefavorabile.
La 9 august, RTEC a anunțat printr-un
comunicat că rutele de troleibuz nr. 5, 7,
20, 21, 23, 25, 28, 30 și 38 au staționat.
Rutele de troleibuz nr. 10, 12 și 24 au staționat pe strada Kiev.
Diana BOTNARU
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Săptămânal independent

Interviu cu Ana-Maria Fusu-Kommidi, compozitoare, pianistă, profesoară de muzică, SUA

„Muzica e un drept al fiecăruia.
Compoziția și predarea
se hrănesc una din alta”

A

na-Maria Fusu, fiica pictoriței Maria
Mardare-Fusu și a actorului și
regizorului Dumitru Fusu, s-a născut
în R. Moldova. De la vârsta de cinci
ani compune muzică, iar la nouă ani a publicat
prima sa carte cu piese muzicale. Din anul 2001
e stabilită în SUA. Are 25 ani de experiență de
predare a muzicii. Deține un studio propriu,
Play Music Studios. Are în palmares numeroase
compoziții muzicale. Este membră a Asociației
Profesorilor de Muzică din California.
– Dragă Ana-Maria Fusu-Kommidi, nu mă pot
obișnui cu gândul că ești
pe partea opusă a globului
pământesc. Ești departe,
foarte departe. Cum, când
ai ajuns în America?
Am aterizat în SUA pe 17 August 2001, pe la miezul nopții. Am
venit ca mulți alții, ca studentă la
universitate, în anul 2, sau cum se
spune aici: as a Sophomore. Venisem să studiez la Universitatea
Centenary College of Louisiana,
unde preda profesorul meu de
pian. N-am să uit niciodată prima mea impresie. Am aterizat în
statul Louisiana, după 20 și ceva
ore de călătorie. Eram obosită,
și aerul afară era cald și umed.
„Cum am să respir eu aici?”, mi-a
trecut prin gând.
– Cum e vremea acum la
voi? Ce vezi pe fereastră?
Din 2004 locuiesc în California
de Sud fiind uimită de climă. Aici
e însorit mereu, dar aerul e bun,
proaspăt. Vara aceasta e minunată, ca în poveste; încă n-a fost
arșiță, deși cam ne trebuie ploaie.
Pe fereastră văd multă lumină,
dar și umbră acolo unde sunt copaci și tufe de trandafiri.
– În ce oraș locuiești? Ai
un job? Sau ești liber profesionistă?
Locuiesc în orașul Yorba Linda,
Orange County, situat pe malul
Oceanului Pacific. Îmi scriu disertația și compun muzică. Am studioul meu propriu, predau muzica
online. Studenții mei sunt de toate
vârstele. Unii sunt în primele clase de școală, iar alții sunt deja la
universitate. Puteți găsi informații
despre studioul meu pe website-ul
www.iplaymusicstudios.com
Inițial, am avut un oficiu în alt
oraș, cam la 40 de minute distanță cu mașina. Dar în perioada
pandemiei provocată de Covid a
trebuit să-mi transfer toată activitatea online. Mi-a plăcut nespus
astfel de predare și am făcut-o
permanentă.
– Discipolii tăi își aleg profesii în domeniul muzicii?
Copiii în America nu sunt foarte grăbiți să-și aleagă o profesie.
Se întâmplă să se înscrie la colegiu cu gândul la o profesie, însă

tectura sa și prin cultura Mughal.
Când am fost în piața din centrul
orașului Hyderabad, m-am simțit
în una din poveștile din 1001 de
nopți. Cât despre punctul roșu…
nu prea știu ce înseamnă, și miam dat seama că nici indienii nu
știu exact. Unii spun că acest
punct te păzește de deochi, alții
că e semn de căsnicie, alții ca e
binecuvântare. E un obicei din
religia indienilor. Cred că şi în
cultura noastră religioasă există
lucruri asemănătoare.

la absolvire sunt atrași de o altă
profesie, iar cariera și-o fac în
cu totul alt domeniu. De fapt, și
profesiile se schimbă, în funcție
de necesitățile vremurilor de azi.
Eu prefer să predau muzica la
nivel sistematic. Sunt de părerea
că și un talent mare, la fel ca și
unul mai mic, are nevoie de o bază
teoretică și practică. În orice caz,
muzica e un drept al fiecăruia, și e
necesară pentru educația generală
a unui om.
– Ce pian ai, ce marcă?
Unde l-ai procurat? Cum
suportă vecinii exersările
tale la pian?
Am două piane. Unul electric, care-mi place foarte mult,
și e sus, în una din camere, și al
doilea este un baby grand Kawaii
care e plasat în salon. N-am avut
niciodată probleme cu vecinii în
această privință. Dacă e noapte,
mă folosesc de pianul electric și
de căști, astfel nimeni nu aude,
doar eu. E convenabil să fii muzician în secolul nostru! Suntem
ajutați de tehnologie.

– Ce mâncați de obicei?
Ne sfătuim ce mâncare să facem. Desigur că 90% din ea e indiană! Mie îmi place orice pregătește soțul, iar lui îi plac salatele
mele vegetariene. Într-un cuvânt,
ne descurcăm bine. Ne străduim.
– Crezi că ți-ai împlinit
„visul american”?
„Visul american” e o iluzie a
imigranților. De regulă, după câteva săptămâni de trai în SUA,
apar alte vise, și așa mereu. Pentru un om visurile copilăriei contează mult mai mult.
culează părerea. Într-un fel, soțul
meu e primul meu critic de artă.
Ne-am întâlnit în 2017. Lucram
în același oraș de cel puțin zece
ani. Și el, și eu veniserăm în SUA
la aceeași vârstă, chiar în același
an. Dar nu știam unul de altul.
Ambii am fost solitari mult timp,
înainte de a ne întâlni… Cred că
avem multe în comun.
– Încă din copilărie, de la

Compozitoarea Ana-Maria Fusu-Kommidi cu mama ei,
cunoscuta pictoriță Maria Mardare-Fusu, la Yorba Linda, pe malul Oceanului Pacific

– Care e raportul soțului
tău cu muzica? Unde v-ați
cunoscut? Ce preocupări
are?
Soțul meu, deși inginer de profesie, e un mare admirator de artă.
Mai mult ca atât, are gusturi alese
în muzică și câteodată mă mira
cât de bine și constructiv își arti-

cinci ani, compui muzică,
am ascultat fascinați piesele tale. Acum, la vârsta
maturizării, care sunt
compozițiile, lucrările tale
cele mai importante?
Toate compozițiile mele sunt
importante și țin la toate. Vorba
americanilor: everybody has a

story. Mă gândesc că compozițiile mele sunt ca o hartă a vieții.
Unele sunt mai duioase, altele mai
viguroase.
– Cum îmbini activitatea
de profesor, cu creația?
Cred că predarea și compoziția
se hrănesc una din alta. Am crescut și am devenit muzician mult
mai bun anume datorită predării,
iar succesul de pedagog e strâns
legat de performanțele în domeniul compoziției. Organizarea și
eficiența pe care le obțin ca rezultat al predării sunt benefice
creativității.
– Cum te descurci cu treburile gospodărești? Te
ajută soțul? Poți spune că
ești gospodină? Sau asta
în America nu contează?
Cred că o bună organizare a
treburilor gospodărești contează
oriunde, inclusiv în SUA. Eu cred
că sunt gospodină, dar n-am să
câștig vreo competiție în chestii
gospodărești. Eu fac doar treburile necesare. Îmi place să mă porăi
prin bucătărie și să gătesc, dar
de asta se ocupă mai mult soțul.
– Ce ai văzut în India (patria
soțului tău)? Ce a fost pentru tine
absolut nou? Punctul roșu de pe
frunte nu-l porți mereu, ci doar în
rare ocazii? Ce înseamnă pentru
tine acest punct roșu?
India e absolut fascinantă. În
copilărie eram obsedată de poveștile din colecția 1001 de nopți.
India se asociază în sufletul meu
cu lumea din aceste povești. Soțul
meu e dintr-un sat de lângă Hyderabad – un oraș mare și aglomerat, dar plin de farmec prin arhi-

– Ce amintiri din Moldova
sunt pentru tine obsedante?
Mi-i dor de Moldova, dar cred
că am regăsit-o cumva, aici, în
SUA, când mi-am dat seama că
nu suntem foarte diferiți de americani. Amintirile mele cele mai
obsedante sunt legate de viața de
la țară, din satul Tatei, Parcova,
de când încă nu știam de America.
Sunt amintiri de până la vârsta de
șapte ani. Colindam satul în lung
și-n lat, mă jucam și nu aveam nici
o grijă. Până acum, mă văd în vise
mergând pe drumurile prăfuite
ale satului. O parte din mine, tot
acolo a rămas.
– Ce se știe despre Moldova în orașul tău din California?
Cred că toată America privește
spre Moldova cu îngrijorare. Se
aude de Moldova la știri. Într-un
fel, războiul din Ucraina a ridicat
Moldova în ochii lumii. Cu toții
suntem impresionați de dârzenia și de conducerea cumpătată
a președintei Maia Sandu și a
prim-ministrei Natalia Gavriliță.
– Când vii în Moldova?
Sper să venim cu soțul vara viitoare. Deosebirea mare dintre
mine și soțul meu e că lui îi place
să călătorească, iar mie, nu prea.
El e foarte dornic să vadă Moldova să se întâlnească cu familia și
prietenii mei. Neapărat vom veni!
– Mulțumesc pentru interviu și vă așteptăm!
Interviu
de Irina Nechit
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„Tânjesc și mă jeluiesc...”
Continuăm publicarea corespondenței lui Vasile Vasilache cu
Marianna Lomaco.
24.10.1974
Mariș, salve!
Încep... Crede-mă, tânjesc! Tânjelcuiesc cumplit. Nu stă bine unora ca noi să
facă asemenea mărturisiri (îți amintești
„Pisica în ploaie” a lui Hem(ingway)?, dar
Zamfira (Zamfira mea, desigur!) îl înțelege
pe Serafim și rostul bouțului? Au ba? Am
trecut azi de două ori pe la poștă... căci
peste noapte... nu știu de ce... te-am visat...
în chip de japoneză! Jur, de japoneză!..
Ca să vezi! Muncesc; muncesc asiduu...
Azi m-a vizitat un amic și a rămas uimit:
„Și la șase seara muncești?”. „Păi, ce să
fac? E singurul mijloc de a uita de toate...” După care, la un moment dat, mă
întreabă fățiș: „Spune-mi, de ce lumea nu
are ochi să te vadă? Când vorbesc despre
tine într-un cerc restrâns, se arată plini
de admirație și respect... Și îndată ce vine
vorba să-ți rostească numele cu voce tare
într-o adunare obștească, în presă sau la
editură – pe loc se iscă un zid de vată de
netrecut: numai tăcere și înstrăinare... Ce-i
la mijloc? O frică biologică? De unde vine?
Sau îndărătul acestor admirații și respect
se ascunde altceva? Că doar nu ai supărat
pe nimeni niciodată...”. Bineînțeles, bănu-

iesc. Bănuiesc, ba mai mult decât atât. Mă
și aștept și accept acest lucru ca pe un dat și
ca pe ceva firesc... Și mă apucă tristețea...
Mă simt abătut și întristat, dar îmi spun:
„Și ce dacă? Ăștia suntem noi! Nu ne dăm
bătuți... De-ar fi fost Marina aici, te-ai fi
plimbat cu ea o oră și jumătate și toate
necazurile ar fi dispărut ca prin farmec...”.
Sunt în căutarea unui cuibușor pentru tine,
să poți veni în vizită. Am sunat-o pe Zoia
Mihailovna, am rugat-o să-ți transmită

salutări și... să-ți amintească să mă suni...
De atunci țin telefonul pe birou... Dar...
nimic!.. Pesemne, bătrânicăi i-o fi scăpat din memorie rugămintea... Ai primit
scrisoarea mea? Ce mai fac ai tăi? Cum o
duc Andrușca, mama? Cum se face că ai
„ratat” termenele de „plecare” și „sosire”
la Koktebel și Simferopol? Pare-se, îmi
ascunzi ceva, bagă de seamă!... Nu mai
pot scrie – e trecut de unsprezece și jumătate și am avut intenția să-ți împărtășesc

mai multe „gânduri deștepte – de-o vorbă,
acum m-am adâncit și mai mult în „Orient” – concomitent cu înflorirea culturii
Greciei, în China era epoca celor „100 de
filosofi”, îți imaginezi? Un mister pentru
Istorie; cum e posibil să apară paralel pe
Terra astfel de focare ce nu au nicio legătură între ele și totodată să fie preocupate
de aceleași probleme? Și multe altele...
Când voi fi într-o altă stare de spirit, îți
voi dezvolta ideea: „Ce este individualitatea în cultura occidentală, și care este
paradoxul acestui concept în civilizația
funcțională-tehnocratică modernă și ce
este „individualitatea” în Orient? Conceptul
de „individ substanță” – transformat în
„individ ca relație”. Apropo, Knecht înclină
mai mult către noțiunea orientală a „individualității” – Slugă, și nu...”
Dar despre astea, altă dată... Nu-ți fie
lene, scrie (Te sărut de noapte bună, în
totală abstinență socratică și încă o dată...
Nu uita, „-che” este un sufix de origine
greacă în limba noastră...)
V.V.
P.S. Da, caut intens „Stenografia rom.”,
cum dau de ea, ți-o trimit. Încă o dată, cu
mult drag...
V.
Rubrică susținută
de Cezaria VASILACHE, MNLMK

Marin Preda – 100

Marin Preda: autoportret
Marin Preda, unul dintre cei
mai importanți prozatori români
din perioada postbelică, și-a încifrat biografia în textele sale, lăsând
firele realității să se înnoade cu
cele ale ficțiunii. Din romanele și
mărturisirile sale, se desprinde
portretul scriitorului, pictat în
culorile copilăriei, adolescenței,
tinereții și în cele ale maturității.
Portretul este întregit de reflecțiile asupra unor varii subiecte
existențiale (omul, viața, moartea, conștiința, existența, ideea,
libertatea, luciditatea, iubirea,
prietenia, destinul, singurătatea,
suferința, timpul, natura ș.a.), sociale (politica, națiunea, căsătoria,
presa ș.a.) sau artistice (arta, literatura, scriitorul, cartea, cititorul,
teatrul, filmul ș.a.). Se conturează
astfel un autoportret al scriitorului
Marin Preda, pe care îl vom fixa
aici cu ajutorul unor fragmente
selectate din cărțile apărute antum
și postum:
„Am plecat din sat târziu, pe la
optsprezece ani, cu această întrebare: ce înseamnă să fii un om? Și
am început să scriu, după ce am
descoperit, în marile creații ale
umanității, aceeași mare întrebare.
Trebuia să răspund la ea prin ceea
ce știam din lumea țărănească în
mijlocul căreia îmi trăisem copilăria și adolescența” („Creație și
morală”, ediție de Victor Crăciun
și Corneliu Popescu. București:
Cartea Românească, 1989, p.158).
„Contemporan cu două generații de țărani, m-am născut și
am avut timp să cunosc valorile
spirituale ale lumii țărănești dinlăuntrul acestei lumi și nu din afară,
sau trăind sub zariștea cosmică

să fiu protejat de condiția aspră,
nemiloasă a existenței țărănești, ca
fiu de preot, de învățător, de avocat
sau de mic moșier afabil al cărui
pământ îl munceau țăranii. L-am
muncit eu însumi, sub protecția
unui țăran care mi-a lăsat, pe lângă
experiența miriștii călcată cu piciorul desculț, a ploilor și a gerurilor,
a abandonării, deci, în fața naturii
care trebuia înfruntată pornind de
la gradul zero, adică neîmbrăcat și
rău hrănit, valori morale care se ridicau deasupra condiției țărănești”
(„Marele singuratic”. București:
Cartea Românească, 1972, p. 432).
„Asupra mea mediul a avut o
importanță fundamentală nu numai ca scriitor, ci și ca om. De câte
ori mă duc prin sat, merg acasă și
mă așez la punctele de unde odinioară răsărea și apunea soarele. În
spațiul lor se petreceau întâmplările satului pe care le înregistram
cu o prospețime egală, netocită,
pentru că sentimentul ceremoniei
și religiei muncii avea un aspect
grandios. Știai că ești liber să înțelegi și să participi la lume, cu toate
că erai atât de singur în mijlocul
acestei lumi” („Creație și morală”,
op. cit., p. 462.).
„Trebuie să spun că port la mine
o mică fotografie care a fost detașată de niște colegi de-ai mei dintr-o
fotografie mai mare, făcută atunci
când terminam cursul primar. Fotografia arată un băiat oarecare,
așa cum probabil erau mulți la
vârsta mea – și totuși sunt în ea
niște semne ciudate de expresie:
copilul acela parcă avea mintea
undeva, pierdută în somn… Băiat
de doisprezece ani, nu părea încă
să se fi trezit la o gândire mai vioa-

Marin Preda la masa de lucru, iunie, 1973, Arhiva MNLR

ie, mai sprintenă. Spre deosebire
de ceilalți, care au o privire isteață și fețele atente, pare adormit,
deși fotografia era făcută ziua în
amiaza mare. Asta îmi stârnește
mie tot felul de amintiri. Aveam
într-adevăr această stare de încetineală. Trebuia să mi se spună
un lucru de mai multe ori, ca să-l
înțeleg” („Imposibila întoarcere”.
București: Cartea Românească,
1971, p. 47).
„Ideile sînt viața noastră! Ne
facem despre noi înșine și despre
lume o idee, sau un sistem de idei,
și nu renunțăm la ele nici atunci
când vedem că din pricina lor ni
se destramă căminul, ne pierdem
prietenii și, uneori, în condiții
excepționale, de convulsie socială, ne pierdem chiar libertatea
și viața. Compromisul cu ideile e
un lucru tragic, fiindcă omul simte
instinctiv că ideea aceea e chiar
el, în timp ce un om, un lucru, un
obiect nu e decât ceea ce a dat el în

afară, o investiție, dintre care cea
amoroasă angajează mai mult sau
mai puțin din ființa sa, ca și lumea
care îl poate dezamăgi și pe care
o poate disprețui suveran” („Imposibila întoarcere”. București:
Cartea Românească, 1971, p. 54).
„Nu scrii ceea ce vrei, ci ceea
ce poți” („Imposibila întoarcere”.
op.cit., p. 160).
„În lumea în care trăiește, scriitorul, fascinat de ceea ce vede, poate lansa o sondă și, în seninătatea
conștiinței sale, poate să studieze
datele acestei lumi și să ne dea,
poate nu chiar un răspuns, asta,
uneori, e atât de ușor, ci posibilitatea de a contempla noi înșine
propria noastră viață, cu toate
enigmele și problemele ei insolubile. Și atunci poate fi sigur că
urmările gestului său creator vor
fi imprevizibile” („Imposibila întoarcere”. op. cit., pp. 16-17).
„Cititorul este un om care nu
riscă nimic când pune mâna pe-o

carte de literatură și vrea s-o citească… În realitate, într-o cultură
superioară, sau care tinde să devină astfel, răspunderea spirituală
a cititorului e imensă” („Creație și
morală”, op. cit., p. 372).
„Vremurile trec și important e
să scapi cu viață” („Cel mai iubit
dintre pământeni”, ediția a II-a,
vol. I. op. cit., p.113).
„Dacă omul ar acorda morții
măcar un minut pe zi de meditație,
conflictele în care ar fi implicat șiar micșora importanța și soluțiile
cele mai rele l-ar speria mai puțin,
ar fi oricum mai îndrăzneț și s-ar
bucura mai mult că există. Suntem
însă făcuți să nu putem concepe
în noi înșine că am putea muri…”
(„Cel mai iubit dintre pământeni”,
ediția a II-a, vol. II. op. cit., p.212).
„Dacă dragoste nu e, nimic
nu e !…” („Cel mai iubit dintre
pământeni”, ediția a II-a, vol. III.
București: Cartea Românească,
1984, p. 317).
Pentru a aduna toate piesele din
acest puzzle portretistic într-un tot
întreg, este nevoie să accesăm memorialistica și proza scriitorului,
pentru a le da cuvintelor șansa de
a-l recupera pe Marin Preda prin
scrisul său. În colecțiile Muzeului Național de Literatură „Mihail
Kogălniceanu”, se regăsesc mai
multe titluri reprezentative din
opera lui Marin Preda, între care
și singura ediție apărută la Chișinău, romanul „Cel mai iubit dintre
pământeni” (vol. I-II, Literatura
artistică, 1990. Fondul de bază.
nr. inv. 9872-9873).
Natalia HARITON,
cercetător științific superior
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Săptămânal independent

„Eu numai de
Dumnezeu mă tem”
Natalia Burduh (93 de ani), din satul Gura Galbenei, raionul Cimișlia, despre greutățile
din viață, cei 17 nepoți și puterea pe care o pot avea oamenii chiar și la 100 de ani

N

u știu cum alții, dar eu îmi doresc să
trăiesc un secol și un pic. Întotdeauna
mi-am dorit să ating vârsta de 105 ani.
Uneori râd și eu de acest gând, alteori,
cu toată încrederea în acest scop, „minim 105...”,
le zic celor care mă întreabă despre planuri. Însă
nu oricum ar fi, dar în puteri, cu o grămadă de
povești pe care să le trăiesc și poate mai lucidă ca
în tinerețe.

Diana BOTNARU

Această dorință devine și mai
arzătoare când aud despre oameni
care ajung la granița unui secol
sau ating o vârstă din trei cifre.
Recent, am cunoscut o femeie
care ajunge la 93 de ani, vârstă pe
care la prima vedere nu ai putea
să i-o dai.
Mâca Nătălița, așa îi spun sătenii, este cunoscută în satul său de
baștină, Gura Galbenei din raionul
Cimișlia, ca o femeie plină de viață
și în putere.
„Eu gazete nu citesc,
citesc numai biblia”
La un capăt de sat, pe-o uliță
îngustă, este și casa bunicii Nătălița. O casă mică, desprinsă parcă
din poveștile lui Creangă. Lemnul,
verdele, vița-de-vie ce atârnă ca
o protecție împotriva soarelui și
culoarea cărămizii sunt primele
motive ce-ți amintesc de traiul
strămoșilor noștri.
După ce am tot bătut în poartă
și am strigat-o, iar „mâca Natalia”
nu ieșea, am mers la casa unui
fiu de-al ei, un bărbat de vreo 60
de ani, mic de statură. „Mama
cred că e în casă sau prin grădină, amuș”.
În grădină nu era și nici în casă.
Bunica Nătălița citea biblia în casa
mare.
„Și-i, măi?”, se aude o voce.
„Ieși până afară, mamă, au venit niște băieți cu gazeta la matale”, îi răspunde fiul.

„Eu gazete nu citesc, citesc
numai biblia”, zice în timp ce
iese din casă Natalia Burduh, o
femeie scundă, cu chip luminat.
Îmbrăcată într-o fustă înflorată,
cu șorț de gospodină și cu un șirag de mărgele la gât. Vârsta nu-i
un impediment de a arăta bine,
mărgelele de la gâtul femeii fiind
dovada. Am întrebat-o ce face și
cum se simte, aceasta ne-a spus
că și-a așezat din nou pomenile.
„Când m-a chema
Domnul la el...”
„Cine știe când mă cheamă
Dumnezeu la el, trebuie toate să
fie gata, că eu am trăit... pe unde
mai bine, pe unde mai rău.”
Natalia Burduh este născută-n
1929. A trăit în vremuri dificile, pline de lipsuri și restricții,
condiții care au făcut-o să ia în
piept greutățile vieții. A crescut
și a educat cinci copii, reușind,
în timpul acesta, să îngrijească
și gospodăria.
„Am lucrat în colhoz. Cu trei
copii mă duceam la lucru. Grădinița era departe, cam pe la mijlocul
satului și nu îi puteam duce. Îi
luam cu mine la lucru. Nu o fost
ușor deloc, atunci pe timpurile
acelea. Cu greutăți, așa cum a fost,
cu chiu, cu vai, dar am trecut și
trecem peste toate”, îmi povestește femeia.
Bunica Nătălița spune că a rămas văduvă de o bucată bună de
timp, „nici nu mai țin minte de cât
timp n-am bărbat”, iar de toate
are grijă singură. Cât e ziua de
lungă, atâta treabă are și bunica
prin gospodărie.
„Am udat roșiile, am controlat
păsările, am făcut oleacă de borș
și am mâncat. Și apoi am adus
niște buruieni. Am mai dormit
oleacă. Și crengile le-am despicat.
Tot fac singură, cine să facă dacă

nu eu? Mă mai duc și la biserică,
mă cam dor picioarele din șolduri,
dar mă duc măcar la cele mai mari
sărbători”, ne spune femeia.
Cu biblia la căpătâi,
cu gândul la copii
În timp ce o rugam să ne povestească cum e să trăiești 93 de
ani, cu un zâmbet stingher și nevinovat, mă întreabă: „Și îmblați
nevoastre? Prăpădiți timpul?
N-aveți de lucru?”. Râzând cu
poftă, îi răspundem că noi asta
facem și că vrem să povestim lumii
despre ea.
„D-apoi ce să-ți povestesc?...
Am îngropat și bărbat, și surori,
și copii, și nășei. D-apoi, ce să fac?
Din când în când, m-am și mai
îmbolnăvit... de chin și de osândă.
Că de bine nu se îmbolnăvește nimeni. Ei, dar mi-am revenit eu în
fire, mânțănim. Pastile nu beau.
Mănânc bine, mai beau câte jumătate de păhăruț de vin, d-apoi
cum”, îmi povestește bunica.
Dacă i-ar strânge pe toți, nu
ar încăpea nici în ogradă. Copiii,
nepoții și strănepoții țin la ea și
o iubesc pe mâca Nătălița, deși o
vizitează rar, pentru că Europa e
cea care i-a adăpostit de multă
vreme.
„Am mulți copii. Mie îmi place
să le spun că toți sunt ai mei. Nu

Aviz publicitar
Judecătoria Căușeni (sediul Central) informează
pârâții Vasile Pogolșa și Tatiana Pogolșa despre
aflarea pe rolul judecătoriei a cererii de chemare în
judecată cu valoare redusă înaintată de IP „Centrul
de Excelență în Energetică și Electronică” împotriva
lui Vasile Pogolșa și Tatiana Pogolșa cu privire la
încasarea primei de asigurare și a penalității.
Se informează pârâții despre necesitatea prezentării la sediul Judecătoriei Căușeni în or. Căușeni,
str. Ștefan cel Mare 86, pentru ridicarea cererii de

chemare în judecată cu actele anexate și prezentarea
instanței de judecată a referinței, în termen de 30
de zile din momentul ridicării cererii de chemare
în judecată, dar nu mai târziu de 25.08.2022, și
a tuturor probelor pe care le consideră necesare.
Se explică pârâților Vasile Pogolșa și Tatiana
Pogolșa că, în caz de neprezentare în termen a referinței, cauza va fi soluționată în baza materialelor
anexate la dosar la data de 25.08.2022, ora 14.50.
Judecător – Svetlana Colun

i-am numărat. Vreo 17 nepoți, dar
strănepoți mătincă-s mai mulți.
Când vin, când nu vin pe la mine,
că-s plecați peste hotare, dar eu
știu că ei țin tare la mine”, îmi
spune femeia cu zâmbetul pe față.
Credința în Dumnezeu și biblia
pe care o citește zilnic sunt pentru
bunica Nătălița cele care o feresc
de frici.
„Nu mă tem să trăiesc singură.
Dar ce să mă tem? Eu numai de
Dumnezeu mă tem. Ce o să vrea
aceea o să facă cu mine.”
Prosoape pentru steaguri,
pom și icoană
Deși mi-a spus că mai are putere și nu se gândește la moarte,
femeia s-a pregătit. Totul e cumpărat și aranjat pentru ziua când
se va duce în veșnicie.
„Am putere, mânțămăsc de tot
ce am și am avut. Dar odată și odată toți ne ducem. O să mă duc și
eu și clar lucru că m-am pregătit.
Am și țol, am și prosoape, am și
băsmăli. Când a murit soțul, erau

rușii la putere și nu se dădea voie
nici steaguri, nici nimic. Și acum
am gătit și pentru el. Dacă a avea
cine, m-or îngropa. Acum și cu
mortu ista, trebuie să ai cu cine,
dar dacă nu ai cu cine, e greu”, ne
spune Natalia Burduh.
După discuția de pe prispă,
femeia ne-a poftit în casă și a început să scoată lucrurile pe care
le-a pregătit pentru ultimul drum.
Vreo cinci prosoape, pe care le-a
strâns în timp de pe la meșterițele din sat, cărora le-a adăugat
horboțică. Strânse frumos, puse
cu grijă la loc de cinste, cu câte un
bilețel pentru fiecare – steaguri,
pom, icoană.
Când a venit timpul să plecăm,
ca o bunică ce-și petrece nepoții,
Natalia Burduh ne-a condus până
la poartă, a făcut semnul crucii și
ne-a dorit să ajungem și noi la anii
ei iubind viața… cu toate bucuriile
și necazurile ei.
,,Doamne ajută tuturor, să le
fie de bine la toată lumea”, a murmurat femeia punând zăvorul la
poarta gospodăriei.

social-politic

de atitudine

15

STOP FALS!

Vineri / 12 august / 2022

Mesajele propagandistice „rostogolite”
în aproape jumătate de an de război
Nr. 1 (11), august 2022
S-au scurs aproximativ șase luni de când Federația Rusă a atacat Ucraina,
începând un război agresiv și nejustificat. Este un război armat, când
sunt uciși oameni nevinovați, sunt bombardate sate, orașe, spitale și
grădinițe de copii, dar și un război informațional, când sursele media
propagandistice transmit dezinformări și speculații pentru a justifica
agresiunea militară. Din februarie până în prezent sursele de propagandă
au insistat pe aceleași mesaje că Rusia „a fost nevoită” să atace Ucraina
și că urmărește scopul „denazificării” țării vecine, iar când s-au convins
că tot mai puțini oameni le dau crezare, au inventat altele. Cu toate
că jurnaliștii verificatori de fapte au dezmințit aceste și alte falsuri,
unii oameni continuă să le creadă. În Republica Moldova, anumiți
politicieni, unii preoți, dar și alte persoane continuă să distribuie narative
propagandistice, susținând, de fapt, războiul și atrocitățile din Ucraina.
FALS: Prin Ucraina,
Rusia luptă cu NATO
Un mesaj răspândit de sursele propagandistice pro-Kremlin în toate cele șase
luni de război este că Rusia „a fost nevoită”
să atace Ucraina, iar NATO a împins
Ucraina în acest conflict. Propagandiștii
afirmă că, de fapt, prin Ucraina, Rusia
luptă cu NATO. În realitate, nimeni nu a
provocat Rusia să înceapă războiul împotriva Ucrainei, scopurile Rusiei sunt foarte
clare, și anume să anexeze unele teritorii
ale Ucrainei, Occidentul și NATO nu sunt
parte a războiului, însă oferă Ucrainei
ajutor pentru a se apăra de agresiunea
rusească.
Narativul propagandistic despre implicarea NATO în războiul din Ucraina
a dat frâu liber imaginației mai multor
promotori ai falsurilor de la noi. Deputatul socialist Vladimir Odnostalco a
răspândit pe canalul său de Telegram falsuri evidente că atacurile din localitățile
ucrainene Bucea sau Mariopol ar fi fost
înscenate de ucraineni pentru a cere mai
mult armament de la NATO. Odnostalco
nu ratează ocazia de a acuza NATO că ar sta
în spatele destabilizării situației în regiune.
Mesaje similare au fost transmise și de alți
deputați și consilieri socialiști, iar fostul

politician Iurie Roșca a propagat mesajul
că Ucraina ar fi încurajată de NATO să se
manifeste împotriva Rusiei.
Și preotul Ioan Grigoraș de la Cotova,
Drochia, acuză blocul NATO de tot ce se
întâmplă în Ucraina. „Dacă Ucraina era
ortodoxă, de ce trebuia să ceară că vrea în
NATO?”, întreabă preotul, în emisiunea
de pe 20 martie, difuzată în direct și publicată pe canalul de YouTube al postului
de televiziune Drochia TV, înregistrare
ștearsă ulterior după mediatizarea cazului
de către portalul Stopfals.md.

FALS: În laboratoarele din Ucraina
se pregăteau arme biologice
Un alt mesaj fals, promovat intens
de propaganda rusă este cel al presupuselor laboratoare biologice americane/
occidentale. De fapt, este un narativ mai
vechi, rostogolit de presa pro-Kremlin
încă din anul 2014 și nu doar în raport
cu Ucraina, dar și Moldova sau Georgia. Portalul Stopfals.md a demontat
mai multe falsuri despre laboratoare
secrete și testarea armelor biologice în
Republica Moldova, amenințări cu boli
care ar fi aduse din Europa occidentală etc. Georgia și Ucraina la fel au fost
acuzate de propaganda rusă că testează

sau produc arme biologice cu susținerea
americanilor. Nu există nicio dovadă
credibilă pentru aceste afirmații. După
începutul războiului Rusiei împotriva
Ucrainei, Serghei Lavrov, ministrul rus
de Externe, a afirmat că SUA ar deține pe
teritoriul Ucrainei laboratoare de arme
biologice, unde se „dezvoltă agenți patogeni”, iar aceste laboratoare vor scăpa
de sub control.
Mesajele despre presupusul pericol
biologic din partea Ucrainei a fost promovat intens de site-urile Mejdurecie.md,
Vedomosti.md, TV6.md, Ntv.md care
au distorsionat declarațiile unor oficiali
americani.

FALS: Se vrea excluderea limbii
ruse și exterminarea popoarelor
cu origini slave
O altă narațiune folosită de sursele
pro-Kremlin este pretinsa rusofobie a
ucrainenilor, iar atacurile militare ale
Rusiei urmăresc protejarea vorbitorilor
de limbă rusă care sunt discriminați în
Ucraina. Este un argument în totalitate fals, iar țintele militarilor ruși sunt
inclusiv orașe cu populația majoritară
rusă. Reamintim că în martie 2022, și
Ambasada Federației Ruse la Chișinău

Dezvoltarea gândirii critice
este un proces de durată
Asociația Presei Independente (API) a reluat activitățile prin localitățile din țară, unde
jurnaliștii discută cu consumatorii de informații despre pericolul știrilor false în situații
de criză. Iată câteva opinii ale oamenilor despre sursele de informare și despre necesitatea
dezvoltării gândirii critice.
Alexandru Buracinski, profesor, municipiul Bălți:
Gândirea critică se dezvoltă din familie. Elevii și studenții, bunăoară, măsoară
gândirea critică în funcție de ceea ce le-au spus părinții acasă. La orele de curs eu
folosesc ca exemple anumite situații pentru a-i pune pe elevi să dea argumente și
să îmi aducă dovezi. Din toate cele expuse, elevul singur trebuie să aleagă soluția
cea mai bună, potrivită pentru el. Să-ți dezvolți gândirea critică este un proces
de durată.
Lia Banari, funcționară publică, Primăria orașului Ștefan Vodă:
Oamenii de felul lor se lasă influențați și manipulați. O știre falsă este mai
repede primită și răspândită decât un adevăr. Iată de ce urmează că autoritățile
publice locale, cei care lucrează în special cu publicul, să se preocupe de verificarea
informației, ca să ajungă la cetățeni cea corectă.
Ludmila Glibiciuc, bibliotecară, satul Baimaclia, raionul Cantemir:
Din cauza dezinformării, oamenii foarte mult suferă, deoarece pot pierde
multe priorități. Dacă omul ar fi mai informat, ar bate la ușa de care are nevoie
mult mai sigur, atunci altfel ar gândi. În era Internet-ului avem avantaje, dar și
dezavantaje, deoarece acolo este un adevărat război informațional. Dacă ne vom
dezvolta deprinderea să alegem informația corectă, nu ne pierdem în el.
Elena Bologa, pensionară, municipiul Bălți:
Ca fost pedagog știu ce înseamnă să lucrezi cu o informație corectă și cum
s-o verifici. Nici persoanelor mai în etate nu le este greu să verifice informația,
dacă depun un efort suplimentar. Acum avem mai multe posibilități: mai multe
posturi de televiziune, ziare, Internet. Desigur că este multă informație și îți este
greu să o alegi pe cea corectă, dar trebui s-o verificăm ca să nu fim manipulați.

a publicat pe pagina sa de Facebook un
mesaj similar, prin care cetățenii ruși
erau îndemnați să se adreseze Ambasadei, în condițiile în care apar „tot
mai multe cazuri de discriminare pe
motive naționale, lingvistice, culturale,
religioase și de altă natură”, în contextul
războiului din Ucraina. La scurt timp,
au fost postate mai multe comentarii ale
cetățenilor ruși sau vorbitori de limbă
rusă care confirmă că în Moldova nu
sunt discriminați.
Presupusa discriminare a rușilor sau
a excluderii limbii ruse, ba chiar „dorința
Occidentului de a extermina popoarelor cu
origini slave” este unul din narativele preferate de sursele media pro-Kremlin, dar
și de unele persoane politice. Presupusul
„atac al Occidentului asupra popoarelor
slave” a fost invocat și de Serghei Toma,
președintele Partidului Oamenilor Muncii
(POM) din R. Moldova.
A fost catalogată ca „atac asupra a
tot ce este rusesc” și adoptarea recentă
de către Parlamentul Republicii Moldova
a unor modificări legislative în scopul
consolidării securității informaționale,
prin care se interzice retransmiterea
programelor informative și informativ-analitice „din alte țări decât statele

membre ale Uniunii Europene, Statele
Unite ale Americii, Canada și statele
care au ratificat Convenția europeană
privind televiziunea transfrontalieră”.
„Moldova încearcă acum să anuleze,
la fel ca în Ucraina, tot ce e rusesc”, a
declarat ministrul de Externe al Rusiei
Serghei Lavrov, ceea ce o dezinformare.

Propaganda de la frontieră
Locuitorii din Ucraina la fel sunt
victime ale propagandei Kremlinului.
Jurnalista din Odesa Oxana Podnebesnaia
spune că mesajele propagandistice sunt
distribuite chiar dacă în Ucraina a fost
interzisă retransmiterea posturilor rusești
de televiziune. „Oamenii ascultă propaganda rusă la televiziunea prin satelit, în
special în sudul regiunii, precum raionul
Bolhrad. Am constatat că în localitățile
ucrainene aproape de regiunea transnistreană se retransmit aceste posturi tv și cu
cât aceste sate sunt mai apropiate, cu atât
mai mulți oameni cred în propagandă.
De exemplu, în satul Cuciurgan, lângă
regiunea transnistreană, mulți oameni
„se informează” de la televiziuni rusești
și de pe canale de telegram. Acolo sunt
distribuite falsuri că Ucraina singură se
bombardează”.

VERIFICARE ÎN CÂȚIVA PAȘI:

Cum identificăm dacă o imagine
de pe rețele sociale este falsă

Informațiile false răspândite online
devin un fenomen din ce în ce mai
comun. Rețelele de socializare, în
special, sunt inundate de poze și
clipuri care sunt deseori modificate
sau prezentate în contexte eronate.
Nu întotdeauna putem afla când și cu
ce aparat a fost făcută o fotografie, de
aceea ar trebui să atragem atenția la
detalii precum reflecțiile, umbrele și
proporțiile, la calitatea imaginii și la
naturalețea culorilor.
„Uneori, pozele sunt luate din filme sau din
jocuri video. Adesea, sunt autentice, dar sunt
folosite pentru a dezinforma: imaginea este
veche, a fost făcută la un alt eveniment sau nu
se potrivește cu informația din articol ori din

postare”, explică Maiko Ratiani, cercetătoare
la portalul de verificare a faptelor din Georgia,
MythDetector.ge.
Pentru a verifica autenticitatea unei fotografii, Maiko recomandă să folosim diverse
motoare de căutare, cum ar fi Google Images,
Bing sau TinEye. De exemplu, descărcăm pe
un dispozitiv poza care ne stârnește bănuieli,
o încărcăm pe site-ul Tineye.com și ordonăm
rezultatele căutării după dată. Astfel, putem
vedea unde a apărut pentru prima dată imaginea respectivă.
De asemenea, trebuie să ne întrebăm cine
este autorul. Căutăm contul utilizatorului care
a încărcat prima oară imaginea sau clipul, îi
examinăm profilul și istoricul publicărilor.
În felul acesta, nu ne vom lăsa dezinformați
și nu-i vom dezinforma pe alții.

Pagină realizată de Asociația Presei Independente (API),
responsabilă Lilia Zaharia
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SĂNĂTATE

Săptămânal independent

Top 13 sfaturi pentru
femei privind sănătatea

A

trăi un stil de viață sănătos nu înseamnă
ore nenumărate de antrenament la sala
de sport și o dietă care să includă doar
salate. Este vorba despre realizarea unui
echilibru, astfel încât să poți gestiona mai ușor
alegerile sănătoase în viața de zi cu zi.
1. Mănâncă o dietă
sănătoasă
O alimentație sănătoasă nu înseamnă că trebuie să renunți la
paharul tău preferat de vin sau la
o bucată de prăjitură de ciocolată,
ci este important ca porțiile tale
să fie echilibrate și moderate. Mai
exact, acestea trebuie să includă un
amestec de proteine slabe, grăsimi
sănătoase, carbohidrați și fibre.
2. Activitatea fizică
Femeile au nevoie de o combinație de cardio și rezistență sau
exerciții fizice cu greutăți, care
să fie realizate de trei sau cinci
ori pe săptămână pentru a ajuta la prevenirea osteoporozei, a
bolilor de inimă, a cancerului și
a diabetului.
Antrenamentul fizic promovează, de asemenea, o bună imagine
de sine, care este cu adevărat importantă pentru sănătatea mintală
a unei femei.
3. Consultă medicul
în fiecare an
Asigură-te că obții un test Papanicolau pentru a verifica cancerul de col uterin la fiecare trei
ani dacă ai 21 de ani sau mai mult.
Dacă ai 30-65 de ani, poți obține
un test Papanicolau și un test HPV
la fiecare cinci ani.
Mai mult decât atât, este posibil
să oprești testarea dacă medicul
spune că ai un risc scăzut. Dacă
ești activă sexual și ai un risc mai
mare pentru infecții cu transmitere
sexuală, obține anual teste pentru
chlamydia, gonoreea și sifilis.
Realizează un test HIV cel puțin o dată pe an. Nu ignora verifi-

mai recomandă autoexaminarea
lunară pentru femei. Cu toate
acestea, sugerează că este în continuare o opțiune pentru femeile
cu vârsta de 20 de ani. Toate femeile în vârstă de 40 de ani sau
mai în vârstă trebuie să obțină
o mamografie anuală, deoarece
mamografia este cel mai eficient
mod de detectare a cancerului în
primele etape, când mai poate fi
tratat.

carea anuală. Medicul trebuie să
evalueze anual multe alte aspecte,
cum ar fi infecția potențială, nevoia de contracepție și alte probleme
care țin de sănătatea sexuală.
4. Dormi mai mult
Dacă ai nevoie de mai mult
timp pentru a te ridica dimineața
din pat, dacă ești mai mereu obosită sau dacă întâmpini probleme
în a te concentra, este posibil să
nu te odihnești suficient. Studiile
recente sugerează că acest lucru
poate crește riscul de boli cardiace
și probleme psihologice.
5. Protejează pielea
de soare
Expunerea excesivă la radiațiile
nocive ale soarelui poate provoca
cancer de piele, care poate fi mortal. Pentru a te proteja împotriva
cancerului de piele, utilizează un
agent de protecție solară cu un
factor de protecție solară (SPF)
de cel puțin 15 dacă trebuie să fii
în aer liber mai mult de câteva
minute. Chiar dacă folosești protecția solară cu fidelitate, trebuie
să verifici în mod regulat semnele
de cancer de piele. Semnele de
avertizare includ orice modificare
a dimensiunilor, formei, culorii
semnelor de naștere, a pistruilor
sau apariția unor zone noi, care se
extind, și sunt pigmentate sau roșii. Dacă observi orice modificări
sau dacă observi că ai leziuni care
nu se vindecă, consultă medicul.
6. Ai grijă de sănătatea
mintală și fizică
Discută cu furnizorul tău de
sănătate despre stres, anxietate și

depresie și despre efectele asupra
sănătății ale abuzului de alcool
și ale alcoolismului – care pot
fi mai grave la femei. Urmează
recomandările pentru îngrijirea
medicală de rutină – inclusiv examinări regulate, îngrijire prenatală și îngrijire a vederii, auzului
sau dentară.
7. Evită fumatul
Conform American Lung Association, mai multe femei sunt afectate de afecțiunile legate de fumat
decât în trecut, iar fumatul este
acum cea mai des întâlnită cauză
de deces care poate fi prevenită în
rândul femeilor (și al bărbaților).
Renunțarea la fumat este cea mai
bună modalitate de a-ți îmbunătăți
sănătatea și de a evita expunerea
familiei la inhalarea fumului.
8. Ai grijă de sistemul
reproducător
Sănătatea sexuală este o parte
importantă a sănătății generale.
Problemele legate de reproducere
includ menstruația, contracepția,
infertilitatea, sănătatea mamelor,
sarcină și alăptare, menopauză
etc. Discută cu medicul despre
cum poți fi în siguranță, despre
metodele prin care pot fi prevenite

bolile cu transmitere sexuală și
procedurile de screening pentru a
menține o stare bună de sănătate.
9. Ia măsuri pentru
a menține oasele sănătoase
Osteoporoza este o boală progresivă caracterizată prin densitatea osoasă scăzută, fragilitatea
osoasă și susceptibilitatea la fracturi de șold, coloană vertebrală și
încheieturi. Conform cercetărilor,
80% dintre persoanele cu osteoporoză sunt femei. Asigură-te
că ai suficient calciu, vitamina D
și faci suficiente exerciții fizice
pentru a reduce riscul.
10. Asigură-te că ai
suficient fier și acid folic
Fierul și acidul folic contribuie
la promovarea unor niveluri bune
de sănătate și energie și la scăderea riscului de defecte congenitale.
Alimentele bogate în fier includ
carne, pește, spanac, fasole, linte
și cereale. Acidul folic se găsește
în suplimente alimentare, fructe
citrice, legume cu frunze verzi,
fasole și mazăre.
11. Fă examene pentru
cancerul de sân
American Cancer Society nu

12. Distorsionarea porțiilor
Mărimea porțiilor alimentare și
a băuturilor a crescut dramatic în
ultimii 30 de ani. Modalități simple de reducere a porțiilor includ:
Consumă mesele principale
de pe o farfurie mai mică – d in
punct de vedere vizual, farfuria
arată plină, așa că vei fi mulțumit,
dar din punct de vedere tehnic vei
mânca mai puțin.
Gătește acasă, mai degrabă
decât să mănânci în oraș. Astfel,
vei avea mai mult control asupra
porțiilor.
Mănâncă mici mese regulate
(cel puțin o dată la patru ore), astfel încât să nu suferi niciodată de
foame – deoarece în caz contrar,
este foarte dificil să te oprești înainte de a mânca prea mult.
13. Nu consuma prea mult
calciu
Cantitatea prea mare de calciu
absorbită poate crește riscul de
apariție a pietrelor la rinichi și
poate crește chiar și riscul de boli
de inimă. Dacă ai sub 50 de ani,
limita este de 1.000 de miligrame
pe zi, în timp ce femeile peste 50
de ani trebuie să primească 1.200
de miligrame pe zi. Este indicat
ca aceste cantități să fie asigurate prin dietă – aproximativ trei
porții de alimente bogate în calciu, cum ar fi laptele, somonul
și migdalele.
romedic.ro

Bucură-te de soare cu grijă!
Soarele în exces este periculos, dar nu
înseamnă că nu ne putem bucura în siguranță de lumina și de efectele lui benefice, ținând cont de câteva reguli simple de
protecție solară.
Între orele 11.00-15.00 intensitatea
razelor ultraviolete este cea mai mare, de
aceea se recomandă evitarea expunerii la
soare în acest interval pe durata verii. Pentru o mai mare siguranță, încercați pe cât
posibil să limitați expunerea la soare între
10.00 și 16.00.
Cunoașterea tipului de piele este importantă pentru a ști ce măsuri de precauție
adaptate trebuie luate. De exemplu, la tipurile de piele mai sensibile la acțiunea
soarelui (tipurile 1 și 2) se recomandă aplicarea de produse de protecție cu un SPF de
minimum 30, în timp ce pentru celelalte pot
fi utilizate cele cu un SPF de minimum 15.
În activitățile în aer liber purtați haine
lejere, confortabile, deschise la culoare,

din materiale pline, care nu lasă razele să
pătrundă și care să lase cât mai puțină piele
expusă (bluze cu mâneci lungi, pantaloni
și fuste lungi).
Produsele de protecție solară trebuie

folosite pentru a proteja de soare zonele expuse, în combinație cu alte metode
(căutarea umbrei, hainele și accesoriile
potrivite), nu pentru a ne prelungi expunerea la soare. Alegeți o loțiune care oferă

protecție UVA și UVB (specru larg) și care
are un SPF de minumim 15 și aplicați un
strat uniform și suficient de gros pe toate
zonele de piele expuse la soare, preferabil
cu 15 minute înainte de a vă expune.
Căutați umbra atunci când soarele este
prea puternic, dar țineți cont de faptul că
umbrelele de soare, copacii, umbrarele etc.
nu oferă o protecție totală împotriva razelor
ultraviolete, pentru că asfaltul, apa, nisipul
reflectă razele UVB, care ajung indirect
la piele.
Folosiți produse cu factor de protecție și
iarna, mai ales atunci când practicați sporturi de iarnă sau faceți drumeții pe munte.
Altitudinea și zăpada care reflectă razele
solare sunt factori de risc pentru arsurile
solare. Totodată, acestea pot apărea și vara
când este înnorat și petreceți mult timp
afară, în intervalul 11.00-15.00.
romedic.ro
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Mihai Ciudin – ilustru
antrenor cu vocație
de pedagog

D

ragostea pentru sport i-a copleșit ființa
de mic copil. Când a mai crescut puțin,
Mihai Ciudin a transformat împreună
cu prietenii săi o porțiune a grădinii
colhozului în teren de fotbal, unde veneau să joace
copii chiar din satele vecine.

Iulian BOGATU
Pleca și el, împreună cu tovarășii săi captivați de sport – originari, ca și el, din Sărățica Nouă,
Leova, localitatea lui de baștină situată la poalele Valului lui Traian
(s-a născut pe 20 iulie 1948) – în
așa-zisele „deplasări” prin satele
din împrejurime, cu bicicleta sau,
când au mai crescut, cu tractorul.
Toate mijloacele de transport erau
bune dacă serveau cauzei supreme – împlinirea pasiunii pentru
sport...
Epocala întâlnire
cu Andrei Doga
Apoi va pleca să studieze în orașul Leova. Începând din clasa a
IX-a, după sărbătorile de iarnă,
se înscrie la secția de lupte din
cadrul Școlii Sportive din localitate, unde este antrenat de Vasile Timofti, maestru al sportului.
Practică cu aviditate luptele libere,
greco-romane și trânta, pe atunci
neexistând permisiunea de a face
sambo în școli (gen de luptă înrudit cu judo, „autoapărare fără utilizarea armelor”). Însă episodul,
unul de-a dreptul grandios, care
avea să-i influențeze iremediabil soarta lui Mihai Ciudin, fără
nicio șansă de a întoarce „roata
evenimentelor”, a fost întâlnirea
lui – în 1966, odată cu intrarea
la Facultatea de Educație Fizică
și Sport a Universității de Stat
din Chișinău – cu marele Andrei
Doga, care-i va deveni îndrumător, un adevărat mentor, în lumea
magnifică a sportului și a pedagogiei... Deja din luna septembrie, la
început de an de învățământ, făcea
sambo sub călăuzirea maestrului.
Antrenamentele se desfășurau în
clădirea fostei (și actualei) Biserici
„Sfânta Teodora de la Sihla” din
Chișinău.
„Am avut privilegiul să fiu pregătit de Andrei Doga. Prin ghidarea binecuvântătoare a acestui
genial specialist m-am format și ca
sportiv, și ca personalitate. Influența dumnealui asupra întregului
sport național este de netăgăduit.
El a educat o pleiadă de atleți, din
mai multe generații, o parte dintre
care au devenit antrenori de cea
mai înaltă clasă. Grație muncii lui

neobosite, plină de neîntrerupte
sacrificii, s-au deschis centre și
filiale mai în toate raioanele republicii, care au dat țării sportivi și
tehnicieni de valoare internațională”, se confesează Mihai Ciudin.
Fiind încă student, M. Ciudin
câștigă campionatul deschis al
ASB „Moldova”, devine campion
național la tineret Under-20, triplu premiant la seniori și Maestru
al Sportului din URSS la sambo,
titlu conferit în 1971. Cu timpul,
se orientează exclusiv spre judo:
în 1973, participă la Campionatul
Ucrainei și la Turneul internațional ce a avut loc la Kaluga (Rusia),
apoi la Campionatul Moldovei,
unde se clasează pe locul III premiant.
Vocația de antrenor
Un timp activează la Școala
Sportivă din Trușeni, în calitate
de antrenor de lupte libere. Apoi
este angajat antrenor-profesor la
Școala-Internat Republicană cu
Profil Sportiv din Chișinău (azi
LRPS). Timp de trei ani, începând
din 1973, a lucrat în echipă cu maestrul Vasile Luca; apoi au început
să antreneze în mod separat. În
1975, prin hotărârea Comitetului
de Educație Fizică și Sport a Ministerului de Învățământ al URSS,
proba de judo a fost inclusă în
cadrul Spartachiadei unionale a
elevilor. A fost acel moment care
a dat startul cultivării acestei
discipline și la Școala-Internat
din Moldova. Au urmat o serie de
concursuri unionale (între asociații sportive benevole, campionate printre cluburile sportive
ale armatei, între școlile-internat
cu profil sportiv, sindicate etc.)
și internaționale, aducătoare de
glorie și mari împliniri sportive.
„La prima ediție a Spartachiadei popoarelor printre elevi, desfășurată în 1976 la Lvov (Ucraina),
am obținut trei medalii de bronz,
prin Valeriu Corlăteanu, Vitalie
Cotea și Veaceslav Meascovschi.
În 1977, la Campionatul URSS
printre cadeți U-18 desfășurat la
Cerkasî (RSSU), au devenit campioni Valeriu Corlăteanu, Mihail
Leu, Ghenadie Boicenco (viitor
premiant cu bronz la Europenele
printre cadeți de la Berlin). Boris
Bujac, care a evoluat în aceeași
categorie cu Mihail Leu, s-a învrednicit de medalia de bronz.
Astfel, am avut 9 participanți care
au adus 4 medalii”, mărturisește
protagonistul acestor rânduri. Și
în următorii ani, până în prezent,
rezultatele obținute de discipolii
lui M. Ciudin se revarsă ca din
cornul abundenței...

Mihai Ciudin alături de discipolii săi (sambo)

„Invită Mihai Ciudin”
În semn de recunoștință, numeroșii și titrații discipoli ai maestrului au înființat un Turneu
internațional ce-i poartă numele. Cele câteva ediții desfășurate
până acum ne insuflă încrederea
că acest prestigios concurs va
deveni unul tradițional. Este o
competiție de verificare, rezervată juniorilor, ce se derulează
cu o lună înainte de Campionatul
European, cuprinzând categoriile
de vârstă (două) și cele de greutate corespunzătoare standardelor
internaționale.
Pe drept cuvânt, putem afirma
că Mihai Ciudin este unul dintre
cei mai fideli continuatori ai moștenirii cultivate cu multă migală și
temeinicie de Andrei Doga, patriarhul judo-ului moldovenesc. Iar
activitatea lui de o viață, consacrată acestei probe ce se bucură de o
popularitate mereu crescândă în
lumea întreagă, este o mărturie
cât se poate de relevantă în acest
sens – 41 de ani în cadrul LIRPS

(1973-2014) și aproape un deceniu
la Centrul Sportiv de Pregătire a
Loturilor Naționale din Chișinău,
unde activează și în prezent.
Esența celor relatate mai sus
poate fi cuprinsă în următoarele
cuvinte, exprimate de însuși antrenorul emerit Mihai Ciudin: „De
fapt, dezvoltăm tot ce a fost fundamentat anterior de marele Andrei
Doga – doar că prin metode noi,
modernizate, ce țin cont de provocările timpului. Fără doar și poate,
centrul activității de pedagog și
de antrenor sunt inimile acestor
copii, acestor tineri ce ne-au fost
încredințați. Avem sportivi talentați care trebuie doar ghidați cu
înțelepciune în această lume minunată a judo-ului, adevăr confirmat în prezent prin realizările lui
Denis Vieru, Victor Sterpu, Nicon
Zaboroșciuc, Dorin Coțonoagă,
Eugen Matveiciuc ș.a. Iar meseria de profesor-antrenor ar trebui
să fie una de vocație, dacă e să-și
îndeplinească adevărata ei misiune – cea de a forma suflete și de
a căli caractere”.

Evoluție
fenomenală
a șahiștilor
moldoveni
la Olimpiada
Mondială
Echipa Moldovei de șah s-a
situat la un pas de podiumul
de premiere la categoria open
(mixtă) în cadrul ediției a 44-a
a Olimpiadei Mondiale ce s-a desfășurat în perioada 28 iulie - 10
august curent la Chennai (India).
Astfel, echipa masculină a tricolorilor, ghidată de căpitanul
Ruslan Soltanici, a acumulat 17
puncte (șapte victorii, trei remize
și o înfrângere) după 11 runde,
împărțind locurile 4-6 cu reprezentativele Indiei și SUA. Lotul
nostru, alcătuit din Ivan Schițco
(rating ELO 2490) la prima tablă,
Andrei Macovei (2478), Vladimir
Hamițevici (2473), Iulian Baltag
(2405) și Dragoș Cereș (2378), a
obținut cel mai bun rezultat din
istoria participării selecționatei
la o ediție a Olimpiadelor Mondiale. Campioană a devenit echipa
Uzbekistanului, cu 19 puncte în
palmares, fiind urmată de Armenia (19 p.) și de a doua echipă
a gazdelor (18 p.). Per total, la
concurs au participat 188 de naționale.
De remarcat câteva performanțe deosebite, izbutite la
acest turneu de mare prestigiu
de Ivan Schițco (19 ani), Maestru Internațional: în penultima
zi competițională, el a remizat
cu campionul mondial en-titre
Magnus Carlsen (ELO 2864), norvegianul obținând la Olimiadă 6
victorii și 3 egaluri. Până la urmă,
Moldova s-a impus în fața Norvegiei cu 2,5-1,5. De asemenea,
Ivan Schițco a reușit să-l învingă
pe Marele Maestru Internațional Constantin Lupulescu (ELO
2628; Moldova – România 3-1) și
să remizeze cu britanicul Michael
Adams (ELO 2696), și el Mare
Maestru (Moldova – Anglia 2,51,5). La acest turneu tricolorii au
cedat doar în fața echipei gazdă,
cu 0,5-3,5, au remizat cu Grecia,
Turcia și Italia (2-2), învingând
selecționatele din Guam (4-0),
Siria (4-0) și Georgia (2,5-1,5).
Lotul feminin al Moldovei, cu
Valentina Verbin (2069, Paula
Alexandra Gîtu (2109), Svetlana Petrenko (2029), Ana Petricenco (1912) și Alina Mihailova
(1926) în componență (căpitan
Viaceslav Slovineanu), s-a clasat pe locul 66 din 162 de țări,
cu 11 puncte în palmares. Titlul
de campioană olimpică a revenit
redutabilei echipe a Ucrainei (18
p.), iar podiumul de premiere a
fost completat de selecționatele
Georgiei (18 p.) și Indiei (17 p.).
Aceasta din urmă a ajuns la finiș
la egalitate de puncte cu SUA și
Kazahstan, dar s-a dovedit a fi
superioară la indici suplimentari.
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Rubrica „Mica publicitate”

Afiş

Plasează anunțul tău aici!
Acum ai posibilitatea să plasezi un anunț de vânzare-cumpărare, de alte servicii, la
rubrica „Mica publicitate” din săptămânalul GAZETA de Chișinău.
Aici vei găsi anunțuri de larg interes trimise de cititorii GAZETEI de Chișinău și vei putea intra
ușor în legătură cu autorii lor.
Pe „Mica publicitate” te așteaptă informații despre locurile vacante de muncă, vânzarea sau darea
cu chirie a locuințelor, a tehnicii agricole, a mașinilor second-hand etc.
Dacă vrei să vinzi, să cumperi sau să închiriezi ceva, sună și dictează anunțul tău la telefonul
redacției: ( +373) 0 22 358567; 069307730 (Viber, Whatsapp).
Rubrica „Mica publicitate” va putea fi găsită și pe pagina online a publicației – gazetadechisinau.md .

Te c a u t !
„Te caut!” – așa se cheamă rubrica prin intermediul căreia GAZETA de Chișinău te va ajuta
să-ți găsești jumătatea.
Atunci când singurătatea îți macină sufletul, nu
sta pe gânduri, caută-ți sufletul-pereche. GAZETA
de Chișinău îți vine în ajutor.
Din luna februarie 2020, poți perfecta un abonament la noua publicație, GAZETA de Chișinău,
în paginile căreia vei găsi rubrica „Te caut”, care

conține mesajele celor care se află în aceeași situație ca și tine. Nu uita, orice zi e importantă
și frumoasă dacă o trăiești din plin alături de
omul drag.
Acum și tu poți lăsa un mesaj la rubrica „Te
caut”. Transmite o scrisoare pe adresa redacției
GAZETA de Chișinău, mun. Chișinău, str. Mihai
Viteazul 2 a, nr. 23, sau sună la numărul de telefon 090010050.

Tare aș vrea să formez un cuplu
Văduv, 70 de ani, 170 cm, 70 kg. Din părțile Căușenilor, are casă. Fără vicii, fără obligații. Vrea să cunoască o femeie de 65-68 de ani. (18)

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

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

Femeie de 57 de ani
Este în căutarea unui bărbat potrivit vârstei sale, care
ar fi de religie ortodoxă și să nu facă abuz de alcool și
să nu fumeze. De dorit ca bărbatul să fie din Chișinău sau din apropierea municipiului. Femeia vrea să
treacă cu traiul la el. (23)

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

Sudoku

Săptămânal independent

Văduvă de 54 de ani
își caută perechea. „Sunt o femeie cumsecade și aș
vrea să am alături un bărbat la fel, de 55-60 de ani.
Să nu fumeze și să nu bea mult alcool. Să iubească
viața. Mai multe detalii la numărul de telefon lăsat la
redacție”. (24)
Femeie de la Bălți, 46 de ani
O femeie din județul Bălți în vârstă de 46 de ani își
caută perechea. Vrea să cunoască un bărbat potrivit
vârstei sale, care ar dori să lege o relație bună de
prietenie. (25)
În așteptarea fericirii
Doamnă, 55 de ani, din or. Bălți, dorește să-și găsească un tovarăș de viață. Să fie un domn de treabă,
fără vicii și fără obligații. (26)

Teatrul Geneza Art
14.08 „Jurnalul pacientei” de Alex Michaelides, ora 19.00.
16.08 „De vorbă cu Emma” de Vitali Cipileaga, ora 19.00.
18.08 „ZACS”, ora 19.00.
21.08 „Madame Bovary” de Gustave Flaubert, ora 19.00.
Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”
14.08 „Jocuri magice” de Titus Juccov, ora 11.00.
Carul cu bancuri

Două mame stau de vorbă:
- Copilul meu nu plânge niciodată noaptea, atunci când începe
să plângă, eu îi cânt un cântecel de leagăn şi adoarme instant!
- Şi eu îi cântam la al meu, doar că vecinii mi-au zis că decât să
îi cânt eu mai bine să îl las pe el să plângă!
Soţia şi-a bătut crunt soţul. La judecată este întrebată ce s-a
întâmplat:
- Mai întâi m-a chemat acasă în timpul serviciului, apoi m-a
dezbrăcat şi m-a întins în pat. Iar apoi, cu un rânjet de cretin a dat
să fugă, spunându-mi că este 1 aprilie!
- Tată, unde sunt Alpii?
- Întreab-o pe maică-ta. Ea mută tot timpul lucrurile prin casă!
Părinţii îşi ceartă copilul şi-l pedepsesc că a luat nota 4 la geografie.
- Măi femeie, noi am certat copilul ăsta că n-a ştiut unde-i Marocul, dar noi ştim?
- Nu ştim, dar nu poate fi departe. Am la serviciu unul din Maroc
şi vine cu bicicleta...
- Bună dimineața! Aveți felicitări sub formă de inimioare pe care
să scrie „Ești unica mea iubire”?!
- Sigur că da!
- Dați-mi 12 bucăți!
La psiholog:
- Ce te încurcă să fii tu însuți?
- Codul penal!
Soția îi zice soțului:
- Dacă mă superi în continuare, o să mă duc la cursuri de „Cum
să fii o scorpie”!
Soțul:
- Ca profesoară?!
Viteza medie a unei femei în Mall e de 200 de euro pe oră.
- Bulă, de ce nu scrii?
- Eu nu are creion, doamnă.
- Nu e corect să spui „eu nu are creion”. Fii atent, se pronunţă
astfel: „Eu nu am creion, tu nu ai creion, el nu are creion, noi nu
avem creioane...”.
- Dar cine a furat toate creioanele?

Integramă

În această integramă se folosește ortografia cu „â”

social-politic
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Și dragoste, și compasiune,
și mamă surogat (II)

Ș

i așa cum vă spuneam în prima parte
a acestei povești de viață, la început
Antonina n-a înţeles că bărbatul care
se arătase îndrăgostit avea nevoie de ea
doar pentru a-i naşte copii. Din start s-a împăcat
cu situaţia de a sta mai mult în casă, de a face
curăţenie atunci când era nevoie şi alte munci de
menaj. În patru ani de şedere în casa turcului,
Antonina a trăit adevărate nopți de dragoste. Au
fost atâtea nopți de poveste!

FOTO-SIMBOL

dragostea lui. Primind și dăruind
iubire, a adus pe lume doi băieţi,
născuți la un an unul după altul.
O altă lovitură dureroasă

Nina NECULCE
De câte ori o aștepta Edmund
în dormitor cu două pahare de
vin bun pe măsuța mică de lângă
geam! Ea făcea atunci ce simțea,
ce-i dorea trupul fremătând de
dor. Se ghemuia lângă el în pat cu
capul pe pieptul lui ca să-i asculte
inima. El îi cuprindea umerii cu
brațele.
Stăteau așa tăcuți minute în șir.
Apoi el o strângea tot mai tare, iar
ea se lipea tot mai strâns de pieptul lui. Cuvintele lui, declarațiile
lui o tulburau... Femeia credea în

Timp de patru ani moldoveanca
noastră s-a simțit cu adevărat fericită. Nu vedea nicio umbră care să
planeze în jurul ei. Avea tot ce-și
dorea. Dar norii s-au abătut pe neașteptate. Când băiețelul cel mic
a împlinit doi ani, Abena, soţia
legitimă a bărbatului, a chemat-o
la o cafea şi i-a spus adevărul,
anunţând-o că a sosit timpul să
plece din casa lor. Biata femeie
s-a cutremurat. Cum să plece fără
copii?! Dar n-a avut încotro.
În seara dinaintea plecării, tatăl
și-a întrebat fiii care terminaseră
de mâncat: „Mergem la culcare
acum?”. Copiii au dat afirmativ
din cap, s-au ridicat de la masă și
au venit s-o ia de mâini pe Antonina care ședea pe canapea. Feme-

ia s-a ridicat și, așa ținându-i de
mânuță, a urcat cu ei scara spre
dormitor.
Ajunsă în cameră, i-a îmbrăcat ca de obicei în pijamale și i-a
așezat pe rând în pat. După ce i-a
învelit cu plăpumile, a îngenuncheat mai întâi în fața celui mic,
apoi în fața celui mai mărișor. În
timp ce-i săruta pe frunte, îi ținea
strâns de mânuță, iar copiii cu mânuța liberă o mângâiau pe obraz.
Mângâierile lor i-au sfâșiat inima.
„Dormiți, scumpii mei! Ne vedem mâine dimineață”, le-a spus
în română și s-a ridicat. Turcul o
aștepta în ușă cu trăsăturile feței
încordate. „Ce le-ai spus?” a întrebat-o. Le-am spus că ne vedem

mâine dimineață. „Mâine dimineață n-o să fie. Vei pleca peste
câteva ore.” Umerii i-au căzut. I
s-a pus un nod în gât și nu putea
rosti niciun cuvânt.
Edmund a apucat-o ușurel de
talie și a ajutat-o să coboare scara. În pragul încăperii care servea
drept sală de joacă pentru copii,
Antonina a închis ochii, respirând
adânc mirosul atât de cunoscut
și de apropiat. În pofida tuturor
eforturilor ei de a nu plânge, din
gât i s-a rupt nodul și a început
să plângă în hohote.
Cu greu a liniștit-o bărbatul și
a rugat-o să-și ia bagajele pe care
i le pregătiseră: o valiză cu haine
și accesorii scumpe, o geantă cu
produse alimentare și o gentuță
în care i-a pus câteva bijuterii cu
pietre naturale și 10 mii de euro.
Turcul s-a oferit s-o conducă
până la aeroport. Când au ajuns
în parcarea aeroportului, bărbatul
a oprit motorul și s-a întors cu
fața spre Antonina.
A privit-o cu dragoste, s-a apropiat de ea și i-a atins ușor buzele
cu ale lui, sărutând-o apoi cu patimă. După ce sărutul s-a încheiat,
i-a luat fața în mâini și i-a spus:
„Să știi că te-am iubit sincer, dar
relația noastră este imposibilă. Îți
mulțumesc pentru toate!”. Ea nu
putea spune nimic. Lacrimile îi
curgeau șiroaie peste mâinile lui.
Au stat așa vreo 10-15 minute. „Să
mergem. E timpul”, i-a spus el.
Când a ieșit din mașină, Antonina nu simțea pământul sub

picioare. Bărbatul a luat bagajele,
iar ea, sprijinindu-se de brațul
lui, mergea alături, ținându-se
de el cu toată puterea. În holul
aeroportului s-au privit în ochi
pentru ultima oară. Antonina
vedea în ochii lui aceeași iubire
pe care a văzut-o în toți cei patru
ani cât a stat la el, dar vedea și o
umbră de tristețe.
„Să ai grijă de copii”, atât i-a
putut spune la despărțire. El a
scos un oftat adânc, s-a aplecat,
a sărutat-o pasional, apoi s-a răsucit pe călcâie și a plecat fără să
se uite în urmă...
Final fericit
Despărțirea a avut loc acum
zece ani. S-a întâmplat aşa că
Antonina nu s-a întors singură
în Moldova, ci cu un nou firicel
de viaţă, care se zbătea sub inimă.
După câteva luni s-a căsătorit cu
un fost coleg de şcoală căruia i-a
mărturisit tot adevărul. Atunci
când li s-a născut fiul, i-au dat
numele tatălui său, Edmund, în
amintirea celuia care a scos-o de
la bordel și care i-a oferit și dragoste, și compasiune.
Numai ea şi soţul ei ştiu de
acest secret pe care au decis să-l
păstreze până când băiatul va fi
mare. Sortită să poarte mereu dorul celor doi copii rămaşi în Turcia, Antonina e convinsă că va veni
timpul când fraţii se vor întâlni şi
ea le va spune povestea complicată
în care a aruncat-o viaţa.

HOROSCOP SĂPTĂMÂNAL

Berbec

Taur

Gemeni

Rac

Leu

Fecioară

Această săptămână este
pentru tine precum un nou
început. Pentru a te asigura că ceea ce gândești este
real, este indicat să vorbești deschis despre ceea
ce simți. Nu te lăsa condus
de prejudecăți! Maniera în
care ajungi să suferi pentru cei din jur te afectează destul de mult în plan
emoțional.

Acțiunile tale deslușesc o
parte a sufletului tău, o parte a ceea ce ești. Indiferent
de acest lucru, nu înseamnă că cei din jur trebuie să
fie conștienți de ceea ce ai
tu nevoie. Un stil de viață
sănătos a devenit un clișeu
pentru tine. Tot ceea ce îți
dorești este să fii capabil
să iei deciziile care te fac
fericit.

În zilele următoare, nu te
regăsești în nimic din ceea
ce ţi se întâmplă. Critica
exagerată pe care o simți în
raport cu propria persoană
îți „șlefuiește” orice decizie.
Din cauza stării emoționale
pe care o ai, va fi o provocare pentru tine să rămâi
concentrat în permanență
pentru a nu face greșeli iremediabile.

Dacă în ultima perioadă ai
simțit că ai trăit o adevărată
pauză în ceea ce privește activitatea mentală, lucrurile se
vor schimba radical în acest
sens. Vei trece în fracțiuni de
secundă de la un gând la altul,
de la o stare de spirit la alta.
Nu crezi în clișee, dar consideri că unele dintre ele îți
oferă „spațiul” necesar pentru
a integra anumite experiențe.

Săptămâna aceasta va fi
mai mult despre starea ta interioară. Caruselul emoțional
în care te afli te face să neglijezi lucrurile cu adevărat
importante din viața ta. Te
simți epuizat. Cu toate astea,
mintea nu îți oferă nicio pauză. Pentru a reuși să respecți
anumite termene limită, vei
fi nevoit să stai mult mai
mult peste program.

Persoanele din jur se
indispun destul de repede
atunci când treci de la furie
la zâmbet sau la disponibilitate afectivă, dar sunt destul
de înțelegătoare în raport
cu ceea ce trăiești. Modul în
care alegi să te raportezi la
cei din jur te va ajuta să îți
deschizi uși în plan profesional. E important să nu uiți
de valorile care te definesc.

Balanță

Scorpion

Săgetător

Capricorn

Vărsător

Pești

A scrie a devenit ca un
fel de terapie pentru tine.
Îți așterni gândurile, emoțiile pe coli și astfel simți
cum înăuntrul tău acestea
își găsesc un loc în care să
se „așeze”. Cariera continuă
să fie destul de solicitantă
din punct de vedere psihic.
În acest plan al vieții tale,
lucrurile nu decurg niciodată lin.

Descoperirile de care ai
parte în raport cu propria persoană sunt destul de subtile.
Pentru a evita să intri într-o
pasă depresivă, trebuie să
rămâi ancorat într-o stare
de spirit pozitivă. Zilele următoare vor aduce în viața ta
un cumul de situații delicate.
Indisponibilitatea afectivă a
partenerului te va forța să vezi
lucrurile din altă perspectivă.

Modul în care te raportezi la cei din jur te ajută
să îți „eșalonezi” energia
psihică de care dispui.
Mercur-Uranus este o diadă
care aduce multe schimbări
fundamentale în viața ta,
indiferent că tu acționezi
sau nu. Te simți încă „legat”
emoțional de anumite persoane. Va fi destul de dificilă luarea anumitor decizii.

Îți dorești să atragi atenția celor din jur deoarece
aceasta este maniera în care
știi să te faci văzut. De multe ori, incapacitatea ta de a
vedea dincolo de propriile
acțiuni este cea care te îndepărtează de cei dragi. La
birou nu se întâmplă nimic
nou, iar ție pare să îți fie pe
plac această rutină.

Dai senzația celor din
jur că ești mereu sigur pe
propriile acțiuni, dar unele
contexte te vor face să îți expui vulnerabilitățile. Mercur se află pe o traiectorie
dificilă din punct de vedere
energetic. În viața de zi cu zi
vei resimți din plin această
activitate de la nivel astral.
Profesional, nimic nu se va
schimba.

Deși îți susții mereu punctul de vedere în raport cu ceea
ce simți, starea emoțională
confuză nu îți va permite să
faci asta în zilele următoare.
Mijlocul săptămânii vine cu
o veste care va avea asupra
ta un impact emoțional intens. Inconștient, alegi să îți
concentrezi atenția pe carieră
pentru a minimaliza implicarea ta în planurile familiei.
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De ce putrezește usturoiul:
7 cele mai răspândite motive

U

sturoiul este o cultură destul de ușor de
cultivat. Cu toate acestea, se întâmplă
că, fără niciun motiv, planta începe să
putrezească în sol.

Pentru a salva recolta, este foarte important să identificăm cauzele
acestei probleme. Dacă frunzele
au început să se îngălbenească
prematur, pe ele au apărut pete
necaracteristice, se simte un miros
putred în sol, smulgeți o plantă și
evaluați starea acesteia.
Dacă bulbul este moale, deteriorat, sau sunt vizibile focarele de
putrezire, luați de urgență măsuri
pentru a salva recolta.
În acest articol discutăm despre
cele mai frecvente motive ce pot
produce putrezirea usturoiului.
1. Irigarea excesivă
Irigarea necorespunzătoare a
usturoiului este una dintre cele
mai frecvente probleme care duc
la putrezirea culturii. Usturoiul
care se maturizează este sensibil
la umiditatea solului. Solul prea
umed devine un teren ideal de reproducere a patogenilor ce provoacă putrezirea bulbilor.
Pentru a evita acest lucru, udați
moderat, ținând cont de condițiile
meteorologice și de caracteristicile
parcelei.
Pe vreme caldă și uscată, udați
o dată la 5-7 zile. Rata consumului
de apă este de 10-12 litri pe mp.
Pentru irigare, folosiți apă călduță, decantată. Dacă udați plantele cu apă rece după căldura zilei,
acestea se vor stresa și se vor dezvolta mai rău.
Opriți udarea în timpul ploilor
și în ultima fază de dezvoltare a
usturoiului.
2. Condiții meteorologice
Ca și în cazul irigării, excesul de
umiditate din cauza ploii afectează negativ starea culturii. Excesul
de apă în sol duce la putrezirea
rădăcinilor și moartea plantelor.
Dar dacă irigarea poate fi reglată
independent, atunci cu vremea rea
totul este mult mai complicat.
Precipitațiile pe termen lung în
stadiul de maturare a usturoiului
sunt deosebit de periculoase.
Dacă pe parcelă apar bălți după
ploi prelungite, săpați șanțuri prin
care excesul de apă se va scurge în
afara acesteia.
Pentru a preveni ca usturoiul să

nu devină victima vremii nefavorabile într-o vară ploioasă, construiți
protecție din folie transparentă
de polietilenă deasupra plantelor.
3. Locul de plantare
ales greșit
Usturoiul preferă zonele însorite. Cultura iubește sol ușor, afânat.
Dacă terenul este lutos, adăugați
turbă sau nisip grosier.
Dacă solul e cu aciditate ridicată, adăugați cretă, var stins sau
făină de dolomit.
Dacă apele subterane de pe
amplasament sunt la suprafață
și parcela este adesea inundată,
construiți din timp parcele înalte.
Acest lucru va evita stagnarea apei
și veți evita putrezirea bulbilor.
4. Greșeli la îngrijire
Nerespectarea practicilor agricole duce și la apariția putregaiului la usturoi. Dacă buruienile
nu sunt înlăturate la timp, nici
săgețile nu sunt înlăturate, poate
încetini dezvoltarea plantelor, iar
probabilitatea de putrezire crește.
După fiecare udare, încercați
să afânați solul din jurul plantelor, astfel încât să nu se formeze o
crustă la suprafața solului. Astfel,
îmbunătățiți fluxul de oxigen către
sistemul radicular al plantelor.
De asemenea, usturoiul putrezește deoarece regulile de rotație
a culturilor nu sunt respectate. Nu
puteți planta usturoi în același loc
pentru al doilea an la rând, precum
și după orice plantă cu bulbi. Trebuie să așteptați cel puțin trei ani.
Premergătorii optimi ai usturoiului sunt castraveții, mazărea,
cartofii. În același timp, îndepărtați cu grijă reziduurile de plante
după recoltarea culturii anterioare.
5. Boli ale usturoiului
Liderul printre cauzele putrezirii usturoiului sunt bolile fungice.
Adesea, usturoiul este deteriorat
de fuzarioză, putregaiul alb al
bulbilor, putregaiul cenușiu, putregaiul roz.
Fuzarioza la usturoi (Fusarium
oxysporum) – boala se dezvoltă la
umiditate ridicată, când apa stagnează în sol. Dacă este și căldură,

progresează deosebit de rapid.
Primul simptom al fuzariozei
este îngălbenirea timpurie a frunzelor, aceasta începe de la vârf.
Apoi apar diverse pete. Frunzele se
ofilesc și se usucă. După sistemul
radicular, cățeii de usturoi putrezesc și ei. Ei devin moi. Pe partea
de jos și între căței se formează un
înveliș rozaliu.
Uneori din cauza fuzariozei cățeii nici nu reușesc să se formeze.
Putregaiul cenușiu (Botrytis
allii) – se dezvoltă pe plantele de
usturoi în orice etapă a sezonului
de vegetație și provoacă putrezirea
cățeilor afectați.
În primul rând, pe bulbi apar
pete maro-gălbui, capetele devin
moi, iar cățeii înșiși îți pierd aspectul, ca și cum ar fi „de sticlă”, se
simte miros distinct de putregai. În
etapele ulterioare ale bolii, cățeii
se transformă în mucus.
Putregaiul alb al bulbilor
(Sclerotium cepivorum) – apare
odată cu udarea abundentă, dar,
spre deosebire de fuzarioză, se
răspândește activ la temperaturi
scăzute.
Frunzele și tulpinile de usturoi
devin galbene și mor, în timp ce
pe rădăcini apare un miceliu alb
asemănător bumbacului. Cățeii se
înmoaie, devin apoși și putrezesc.
Putregaiul alb poate apărea atât
în câmp deschis, cât și în spații
protejate.
Această ciupercă insidioasă
afectează mai mult de 60 de tipuri
de culturi, printre ele e și usturoiul.
Putregaiul roz al rădăcinilor
(Pyrenochaeta terrestris) – se
caracterizează prin apariția unor
pete maro și o acoperire gri închis
pe frunzele de usturoi. Planta se
îngălbenește, se deformează și apoi
se usucă. În același timp, putrezesc
și bulbii.
Rădăcinile afectate se colorează
în roz, de aici și denumirea bolii.
Cu cât boala rămâne mai mult timp

netratată, cu atât consecințele sunt
mai grele.
Pentru a evita infectarea cu boli
fungice, urmați măsurile preventive:
folosiți material săditor sănătos;
înainte de plantare, dezinfectați
solul cu fungicide sau o soluție de
permanganat de potasiu;
tratați cățeii de usturoi înainte
de plantare;
efectuați tratamente preventive
cu fungicide în conformitate cu
instrucțiunile;
distrugeți reziduurile organice
și efectuați arături adânci.
Pentru combaterea bolilor
fungice pot fi utilizate produse
ce conțin ciprodinil+fludioxonil
(Switch 62,5 WG – 1 kg/ha, contra
putregaiului alb, cenușiu).
Totodată, în combaterea bolilor fungice sunt recomandate
tratamente cu produse ce conțin
cupru (sulfat de cupru tribazic –
Novicure 1,4-1,8 kg/ha).
6. Dăunătorii usturoiului
Nu toate insectele dăunătoare
sunt respinse de mirosul ascuțit
de usturoi. Sunt și dintre cele care
nu vor renunța la cultură. Larvele
nu numai că dăunează frunzelor
și tulpinii, dar și bulbilor plantei
și încă contribuie la răspândirea
diferitor boli.
Printre dăunătorii periculoși ai
usturoiului:
Musca cepei (Delia antiqua)
– larvele sale pătrund în bulb și
mănâncă, făcând găuri mari în
el. Frunzele plantei încep să se
îngălbenească și să se ofilească,
iar bulbul începe să putrezească.
Nematodul usturoiului (Dity
lenchus dipsaci) – acest parazit
asemănător viermilor afectează nu
numai suprafața, ci și partea subterană a plantelor, mai întâi fiind
afectată prima. Are 4-5 generații
pe an. Frunzele se răsucesc și se

deformează, iar cățeii se îmbolnăvesc și putrezesc.
Este aproape imposibil să scăpați de nematozi, așa că încercați
să preveniți apariția acestuia – pregătiți solul și tratați semințele înainte de plantare, mențineți rotația
culturilor, îngrijiți regulat cultura.
Pot fi utilizate produse ce conțin
oxamil (Vydate 10 G – 30-55 kg/
ha, se aplică înainte de plantare
prin încorporare în primii 10 cm
adâncime sau după plantare cu
încorporare uşoară, urmat de irigare).
Păianjenul bulbilor (Rhizoglyphus echinopus) – un mic dăunător
care distruge învelișul bulbilor,
după care putrezesc cățeii.
În lupta împotriva păianjenului,
ca și în cazul nematodului, concentrați-vă pe pregătirea și prelucrarea corectă a materialului săditor.
În timpul sezonului de vegetație,
plantele infectate pot fi pulverizate
cu un acaricid.
Remediile populare sunt folosite și împotriva dăunătorilor
usturoiului. De exemplu, puneți
1 kg de inflorescențe de vetrice
în 3 litri de apă, fierbeți, răciți și
strecurați. Pulverizați usturoiul cu
soluția pregătită.
7. Fertilizarea
necorespunzătoare
Fertilizarea necorespunzătoare
contribuie la apariția putregaiului.
Unii producători nu țin cont de
faptul că o cultură are nevoie de
azot doar la începutul sezonului
de vegetație.
Apoi, excesele acestui element,
în special sub formă de nitrați, vor
avea un efect dăunător asupra
plantei – pot provoca putrezirea
bulbilor.
Prin urmare, limitați proporția
de suplimente minerale care conțin azot în etapele ulterioare ale
sezonului de creștere și nu aplicați gunoi de grajd proaspăt sau
incomplet putrezit pe parcelele de
usturoi. Dați preferință mraniței
sau compostului.
În cazul usturoiului, este mai
bine să adăugați mai puține substanțe azotate.
Deci, usturoiul putrezit nu este
o problemă atât de des întâlnită
dacă inspectați plantele la timp,
urmați practicile agricole și cunoașteți cauzele putregaiului.
agrobiznes.md

Recoltă-record la unele soiuri de grâu, înregistrată
de ICCC „Selecția” în condiții de secetă
Institutul de Cercetări pentru Culturile
de Câmp „Selecția” din Bălți a obținut în
acest an recolte chiar și de peste nouă tone
de grâu la hectar în cadrul unei cercetări
efectuate pe loturile sale experimentale
împreună cu Universitatea Tehnică din
München (Germania).
Studiul a inclus șapte soiuri și un
hibrid și a fost amplasat într-un asolament cu șase câmpuri cu aplicarea
îngrășămintelor minerale și organice.

Totodată, a fost efectuată irigare prin
aspersiune în două reprize: imediat
după semănat și în faza vegetației de
primăvară cu norma de irigare de 600
m 3 /ha în ambele cazuri.
Cea mai mare productivitate, de 9,09
t/ha, a înregistrat soiul Meleag, creat de
ICCC „Selecția”. Acesta a fost urmat de
Kuialnik și Pisanca, care au avut un randament de 8,71 și, respectiv, 8,44 t/ha.
Recoltele obținute de la celelalte soiuri

incluse în cercetare au fost: Ursita – 7,94,
Kometus – 7,76, Talisman – 7,58 și Akteur
– 6,88 t/ha.
Producția hibridului de origine germană
„Hybery F1” în condițiile din stepa Bălțiului
a constituit 7,98 t/ha.
Scopul cercetării a fost de a evalua comportamentul și productivitatea diferitor
soiuri și hibrizi de grâu de toamnă de origine autohtonă și din Germania, România
și Ucraina, cultivate în corespundere cu

recomandările tehnologice și cu folosirea
irigării.
Cercetarea a urmărit și evidențierea
avantajelor și dezavantajelor soiurilor și
hibrizilor testați pentru a fi aduse la cunoștința producătorilor și luate în considerație
la producere.
De menționat că în condițiile prielnice
ale anului trecut, recolta medie de grâu
obținută de producătorii agricoli din Republica Moldova a fost de 4,5 t/ha.
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Luni, 15 august
TVR Moldova
07.00 3 ceasuri bune Matinal
09.42 Printre cuvinte
09.45 Desene animate
09.55 Engleza la minut
10.00 Ediţie specială Ziua Marinei
Române
10.55 Printre cuvinte
11.00 Tradiţii
11.55 Vorbeşte corect!
12.00 România… în bucate
12.30 #Creativ
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Pescar hoinar
14.00 Telejurnal Ştiri
14.45 Printre cuvinte
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Documentar: Hagigadar, regăsirea
speranţei
16.50 Discover România
17.00 Tradiţii
17.55 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Lectia de istorie
19.55 Printre cuvinte
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Editie speciala Madrigal - Sunetul
perfectiunii
22.00 Context
23.00 Lectia de istorie
23.55 Printre cuvinte
00.00 Campionatele europene de înot,
Roma 2022
00.50 Discover România
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
06.00 Lectia de istorie
TVR 1
07.00 3 ceasuri bune
09.45 Teleshopping
10.00 Ediţie specială Ziua Marinei
Române
11.00 Film: Toby şi iepuraşul de pluş

12.55 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
13.00 Atelier de sănătate Best of
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
16.50 Eu pot!
17.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor,
ep. 37
18.50 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
18.55 Campionatele Europene de înot,
Roma, 2022 Studio nataţie
19.00 Campionatele Europene de înot,
Roma, 2022
19.36 ceremonie 200 m liber
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
21.00 Film: Secretul fericirii
23.00 Nocturne
00.00 Info Plus Ştiri
00.40 Exclusiv în România
01.30 Film: Secretul fericirii
03.10 Telejurnal Ştiri
04.00 Meteo
04.05 Sport
04.15 Serial: Yanxi, palatul suspinelor,
ep. 37
05.05 AgroStrategia
05.30 Fermierii României
05.55 Atelier de sănătate
TVR 2
07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
07.55 Pastila de artă
08.00 Repere sacre
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri la
Viena
09.55 Pastila de artă
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Fără prejudecăţi
13.55 Pastila de artă
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Magazin Deutsche Welle
15.30 România… în bucate
16.00 În direct cu viaţa- jurnal de vară
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.05 Serial: Comisarul Rex: aventuri la
Viena
20.00 Reteaua de idoli
20.55 Pastila de artă
21.00 Memorialul Durerii
22.00 Film: Maria, regina României
00.00 În direct cu viaţa - jurnal de vară
02.00 Film: Profetul, aurul şi ardelenii
03.45 Ora de Ştiri
04.25 E vremea ta!
04.40 Fără prejudecăţi
05.05 Documentar: 360°-GEO
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Lecturi a la carte

06.20 F/d
07.00 Ştirile
07.10 Descopera
08.30 Erudit cafe
09.10 F/d Alexandru Plămădeală, o stea
din constelaţia personalităţilor făuritoare a
identităţii Chişinăului
09.30 MeseriAşii
10.00 Всегда на высоте
10.30 Ring star
11.30 Magazinul copiilor
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.15 Serial Preţul pasiunii
14.00 Desene animate Bucătăria fermecată
14.05 Ştiinţa uimitoare
14.15 F/d
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 Ştirile
19.30 Serial Misterele Aurorei Teagarden
21.00 Mesager
21.30 Telerevista FIFA
22.00 События, мнения, лица
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Film O nouă şansă
AgroTV
7:00 Retrospectiva săptămânii Știri,
informativ/analitic
8:00 Telemagazin
8:15 Sezonul de recoltare Program educațional/informativ
8:30 ABC-ul Fermierului Program educativ/informativ
9:00 Retrospectiva săptămânii Știri,
informativ/analitic
10:00 Să ne cunoaștem Țara Educațional/
cultural
11:00 Telemagazin
11:15 Program AGRO TV România
13:45 Telemagazin
14:00 Interviuri cu Soroceni
15:00 Datina străbună Emisiune despre
folclor
16:00 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin
17:15 Lucru manual Program educațional/
informativ
17:40 Decoruri pentru salon Program de
divertisment
18:00 Să ne cunoaștem Țara educațional/
cultural
18:30 Despre noi, altfel Program educațional/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 Educațional/informativ
21:30 Sezonul de recoltare Program educațional/informativ
21:45 Deliciile Program educațional/
informativ
22:00 Știri Program informativ
22:30 Actualitatea la Raport talk show
23:30 Program AGRO TV România
2:00 Știri Program informativ
2:30 Actualitatea la Raport talk show
3:30 Program AGRO TV România
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile 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 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Las Fierbinţi
22.00 Film O lupta personala 4: Tinuta
în miscare
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film Legenda lui Tarzan
03.00 Lecţii de viaţa
04.40 Vorbeşte lumea
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
16.00 I likeIT
16.30 Superspeed
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Daria, iubirea mea
22.15 Superspeed
22.45 Arestat la domiciliu
23.15 Ştirile Pro TV
23.45 Teleshopping
00.15 Lecţii de viaţa
01.15 Ce spun românii
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 Daria, iubirea mea
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa
Jurnal TV
07.00 Jurnalul Săptămânii
08.00 M-Adam
09.00 Eva

21

PROGRAME TV
09.30 Micii Bucătari
10.00 Chef de gătit
10.15 Aveţi de lucru?
10.45 Teleshopping
11.00 Vara rachetelor
12.00 Dora Show
14.00 Teleshopping
14.30 Fii Sănătos
16.00 Agricool
17.00 Femeile Vorbesc
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Zerodoi pe tv
21.00 Вечер (CT Live)
22.00 McMafia
23.00 Jurnalul ore 23
00.00 Ora de Ras
01.00 Agricool
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Zerodoi pe tv
04.00 McMafia
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 Х/ф Бобро поржаловать!
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Gheţu
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Доктор Мартин
19.00 Ştirile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.25 Iubeşte viaţa
01.20 Х/ф Бобро поржаловать!
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости
Național
06.00 Baronii
06.30 Albumul Naţional
08.45 Film: SÂNGELE APĂ NU SE FACE
11.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 174
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 158
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 23
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 159
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 26
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale,
ep. 176
21.00 Film: SABIA DREPTĂŢII
23.15 Film: MISIUNE ÎN ŢARA SFÂNTĂ
01.30 Cei şapte ani de masă
03.30 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii
Marți, 16 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 Ştiri
14.45 Printre cuvinte
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Campionatele europene de inot,
Roma 2022
17.00 Tradiţii
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Lectia de istorie
19.55 Printre cuvinte
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Avocatul dumneavoastră
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Serial: Mândrie şi pasiune, 100 eps
23.00 Lectia de istorie
23.55 Printre cuvinte
00.00 Campionatele europene de inot,
Roma 2022
00.50 Discover România
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
06.00 Lectia de istorie
TVR 1
07.00 3 ceasuri bune
09.45 Teleshopping
10.00 Campionatele Europene de înot,
Roma, 2022
12.00 Teleshopping
12.30 Intre cer şi mare 14 ep
13.00 Atelier de sănătate Best of

14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
16.50 Eu pot!
17.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor,
ep. 38
18.50 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
18.55 Campionatele Europene de înot,
Roma, 2022 Studio nataţie
19.00 Campionatele Europene de înot,
Roma, 2022
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
21.00 Telecinemateca Laleaua neagră
23.15 Dincolo de alb şi negru 40’
00.00 Info Plus Ştiri
00.40 Exclusiv în România
01.30 Telecinemateca Laleaua neagră
03.30 Izolaţi în România
04.00 Meteo
04.05 Sport
04.15 Serial: Yanxi, palatul suspinelor,
ep. 38
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 Telejurnal Sport 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 Ştiri
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: Moartea unui comis-voiajor
03.25 Ora de Ştiri
04.05 România… în bucate
04.30 Cap compas
05.00 Documentar: 360°-GEO
05.55 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Moldova de Patrimoniu
06.35 Tezaur
06.50 Candela neuitării…
07.00 Ştirile
07.10 Ne distrăm!
08.25 Erudit cafe
09.05 Serial Misterele Aurorei Teagarden
10.30 Ring star
11.30 Magazinul copiilor
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.15 Serial Preţul pasiunii
14.05 Desene animate Bucătăria fermecată
14.10 Ştiinţa uimitoare
14.30 Unda bugeacului
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Banzis secret diary
16.30 Telerevista FIFA
17.00 F/d
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Ştirile
19.30 Serial Misterele Aurorei Teagarden
21.00 Mesager
21.30 Dimensiunea diplomatică
22.00 События, мнения, лица
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Film: Care-i numărul tău?
AgroTV
7:00 Știri Program informativ
7:30 Telemagazin
7:45 Profu de nutriție Program educațional
8:00 Magia decupajului Program educațional/informativ
8:30 Paradisul grădinilor Program educațional/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 educațional/
informativ
11:40 Decoruri pentru salon Program de
divertisment
11:55 Program AGRO TV România
13:45 Telemagazin
14:00 Știri Program Informativ
14:30 Actualitatea la Raport talk show
15:30 Produs autohton Program de
divertisment
16:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin
17:15 Lucru manual Program educațional/
informativ
17:40 Decoruri pentru salon Program de
divertisment
18:00 Călătorii cu gust Program de turism
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18:30 Vin la tine Program de divertisment
19:00 Știri Program informativ
19:30 Sera ideală Program educațional/
informativ
20:00 Magia decupajului Program educațional/informativ
20:30 Paradisul grădinilor Program educațional/informativ
21:00 Sezonul de recoltare Program educațional/informativ
21:15 Compoziții florale Program educațional/cultural
21:30 Just Vlog educativ/divertisment
22:00 Știri Program informativ
22:30 Datina străbună Emisiune despre
folclor
23:30 Program AGRO TV România
2:00 Știri Program informativ
2:30 Muzica pentru toți
3:15 Program AGRO TV România
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 iSănătate
14.45 Lecţii de viaţa
15.45 Teleshopping
16.00 Mincare pe care
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Las Fierbinţi
22.00 Film Fracul magic
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film O lupta personala 4: Tinuta
în miscare
03.00 Lecţii de viaţa
04.40 Vorbeşte lumea

06.15 Baronii
07.45 Albumul Național
10.00 Tradiţii de la bunica
11.45 Serial: Dragostea găseşte o cale,
ep. 176
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 159
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 24
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 160
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 27
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale,
ep. 177
21.00 Film: ATRACŢIE FATALĂ
22.45 Film: MOARTEA LUI OSCAR
GRAND
00.30 Film: SABIA DREPTĂŢII
02.45 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii
Miercuri, 17 august
TVR Moldova

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

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
12.00 România… în bucate
12.30 Selfie
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Cap compas
14.00 Telejurnal Ştiri
14.45 Printre cuvinte
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Campionatele europene de inot,
Roma 2022
17.00 Tradiţii
17.55 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Lectia de istorie
19.55 Printre cuvinte
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Investiţi în România!
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Serial: Mândrie şi pasiune, 100 eps
23.00 Lectia de istorie
23.55 Printre cuvinte
00.00 Campionatele europene de inot,
Roma 2022
01.05 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
06.00 Lectia de istorie

Jurnal TV

TVR 1

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 M-Adam
09.00 Eva
09.30 Micii Bucătari
10.00 Chef de gătit
10.15 Aveţi de lucru?
10.45 Teleshopping
11.00 Vara rachetelor
12.00 Dora Show
14.00 Teleshopping
14.30 Fii Sănătos
16.00 Agricool
17.00 Femeile Vorbesc
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Zerodoi pe tv
21.00 Вечер (CT Live)
22.00 McMafia
23.00 Jurnalul ore 23
00.00 Ora de Ras
01.00 Agricool
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Zerodoi pe tv
04.00 McMafia
05.00 Ora Expertizei

07.00 3 ceasuri bune
09.45 Teleshopping
10.00 Campionatele Europene de înot,
Roma, 2022
12.00 Teleshopping
12.30 Pofticioşi, la cratiţă!
13.00 Atelier de sănătate Best of
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
16.50 Eu pot!
17.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor,
ep. 39
18.50 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
18.55 Campionatele Europene de înot,
Roma, 2022 Studio nataţie

ProTV InterNațional

TV8
05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Ştirile 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 Иллюзионист
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Доктор Мартин
19.00 Ştirile TV8
20.00 Freedom
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.30 Ştirile TV8
00.25 Check-in - the travel guide
01.00 Новости
01.25 Х/ф Иллюзионист
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости
Național
06.00 Vouă

19.00 Campionatele Europene de înot,
Roma, 2022
20.00 Telejurnal Ştiri
21.00 Film: Escadronul 303
23.00 Dincolo de alb şi negru
23.55 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
00.00 Info Plus Ştiri
00.40 Exclusiv în România
01.30 Film: Escadronul 303
03.10 Telejurnal Ştiri
04.00 Meteo
04.05 Vorbeşte corect!
04.10 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
04.15 Serial: Yanxi, palatul suspinelor,
ep. 39
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° Bolivia-Inimă
de medic
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Sănătate cu de toate best of
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14.00 Documentar: 360° Danemarca - în
vizită la regina Margareta
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 Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.05 Serial: Comisarul Rex: aventuri la
Viena
20.00 Film: Mariachi Gringo
22.00 Câştigă România!
23.00 Vara amintirilor
00.00 În direct cu viaţa - jurnal de vară
01.00 Film: Mariachi Gringo
03.00 Ora de Ştiri
03.45 E vremea ta!
04.00 România… în bucate
04.30 Sănătate cu de toate best of
05.00 Documentar: 360° Danemarca - în
vizită la regina Margareta
05.55 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Unda bugeacului
06.30 MeseriAşii
07.00 Ştirile
07.15 Concert
08.25 Erudit cafe
09.05 Serial Misterele Aurorei Teagarden
10.30 Ring star
11.30 Magazinul copiilor
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.15 Serial Preţul pasiunii
14.05 Desene animate Bucătăria fermecată
14.10 Ştiinţa uimitoare
14.20 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
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Ştirile
19.30 Serial Case şi mistere
21.00 Mesager
21.30 Focus Europa
22.00 События, мнения, лица
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Concert

00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film Identitati furate
03.00 Lecţii de viaţa
04.40 Vorbeşte lumea
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
16.00 România, te iubesc!
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Daria, iubirea mea
22.15 I likeIT
22.45 Arestat la domiciliu
23.15 Ştirile Pro TV
23.45 Teleshopping
00.15 Lecţii de viaţa
01.15 Ce spun românii
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 Daria, iubirea mea
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa
Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 M-Adam
09.00 Eva
09.30 Micii Bucătari
10.00 Chef de gătit
10.15 Aveţi de lucru?
10.45 Teleshopping
11.00 Vara rachetelor
12.00 Dora Show
14.00 Teleshopping
14.30 Fii Sănătos
16.00 Agricool
17.00 Femeile Vorbesc
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Zerodoi pe tv
21.00 Вечер (CT Live)
22.00 McMafia
23.00 Jurnalul ore 23
00.00 Ora de Ras
01.00 Agricool
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Zerodoi pe tv
04.00 McMafia
05.00 Secretele Puterii

AgroTV

TV8

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

05.00 Новости DW
05.20 Freedom
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Dincolo de Nistru
10.00 Т/с Доктор Мартин

ProTV
06.00 Ştirile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile 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 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Las Fierbinţi
22.00 Film Regele Scorpion

11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.20 Х/ф Крокодил Данди 2
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Freedom
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Доктор Мартин
19.00 Ştirile TV8
20.00 Aльтернатива
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Business up
23.30 Ştirile TV8
00.25 Dincolo de Nistru
01.00 Новости
01.25 Х/ф Крокодил Данди 2
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости
Național
06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.45 Albumul Național
10.00 Tradiţii de la bunica
11.45 Serial: Dragostea găseşte o cale,
ep. 177
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 160
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 25
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 161
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 28
20.15 Film: REGINA DEŞERTULUI
23.15 Film: KICKBOXER 5: ULTIMA
RĂZBUNARE
01.00 Film: ATRACŢIE FATALĂ
02.45 Film: MISIUNE ÎN ŢARA SFÂNTĂ
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Joi, 18 august
TVR Moldova
07.00 3 ceasuri bune Matinal
09.42 Printre cuvinte
09.45 Desene animate

PROGRAME TV
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 Ştiri
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
19.55 Printre cuvinte
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Articolul VII
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Serial: Mândrie şi pasiune, 100 eps
23.00 Lectia de istorie
23.55 Printre cuvinte
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
06.00 Lectia de istorie

16.10 Desene animate Banzis secret diary
16.30 Focus Europa
17.00 F/d
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Ştirile
19.30 Serial Case şi mistere
21.00 Mesager
21.30 Reporter pentru sănătate
22.00 События, мнения, лица
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial În numele fericirii

23.30 Moldovenii de pretutindeni
AgroTV

07.00 3 ceasuri bune
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
10.30 Fermierii României
11.00 Exclusiv în România
11.55 Vorbeşte corect!
12.00 Teleshopping
12.30 Pofticioşi, la cratiţă!
13.00 Atelier de sănătate Best of
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
16.50 Eu pot!
17.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor,
ep. 40
18.50 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
18.55 Dincolo de alb şi negru
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.58 Meteo
21.00 Pământul e albăstru ca o portocală
22.30 Dark Web, 4 ep
23.20 Dincolo de alb şi negru
00.00 Info Plus Ştiri
00.40 Exclusiv în România
01.30 Pământul e albăstru ca o portocală
02.50 Dark Web
03.40 M. A. I. aproape de tine
04.05 Sport
04.15 Serial: Yanxi, palatul suspinelor,
ep. 40
05.05 AgroStrategia
05.30 Fermierii României
05.55 Atelier de sănătate
TVR 2

ProTV

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° Danemarca - în
vizită la regina Margareta
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: 360° Cositul fânului
alpin, o tradiţie elveţiană
15.00 Magazin Deutsche Welle
15.30 România… în bucate
16.00 Vara amintirilor
17.00 În direct cu viaţa - jurnal de vară
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.05 Serial: Comisarul Rex: aventuri la
Viena
20.00 Film: Misterele Aurorei Teagarden:
şoarecele şi pisica
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:
şoarecele şi pisica
02.40 Vara amintirilor
03.00 Ora de Ştiri
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

06.00 Ştirile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 iSănătate
14.45 Lecţii de viaţa
15.45 Teleshopping
16.00 Mincare pe care
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Las Fierbinţi
22.00 Film Triplu X
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film În capcana
03.00 Lecţii de viaţa
04.40 Vorbeşte lumea

Moldova 1
06.05 Purtătorii de cultură
07.00 Ştirile
07.15 Descopera
08.00 F/d Gh. Vrabie. Contribuţii la formarea identităţii Simbolice a Chişinăului
08.25 Erudit cafe
09.05 Serial Case şi mistere
10.30 Ring star
11.30 Magazinul copiilor
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.15 Serial Preţul pasiunii
14.05 Desene animate Bucătăria fermecată
14.10 Ştiinţa uimitoare
14.30 Codul ECO
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin

18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Zerodoi pe tv
21.00 Вечер (CT Live)
22.00 McMafia
23.00 Jurnalul ore 23
00.00 Ora de Ras
01.00 Agricool
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Zerodoi pe tv
04.00 McMafia
05.00 Cabinetul din umbră
TV8

7:00 Știri Program informativ
7:30 Telemagazin
7:45 Deliciile Program educațional/
informativ
8:00 Magia decupajului Program educațional/informativ
8:30 Paradisul grădinilor Program educațional/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 educațional/
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 educațional/cultural
15:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin
17:15 Lucru manual Program educațional/
informativ
17:40 Decoruri pentru salon Program
educațional/informativ
18:00 Să ne cunoaștem Țara Educational/
Cultural
18:30 Călătorii cu gust Program de turism
19:00 Știri Program Informativ
19:30 Just Vlog Program educațional/
divertisment
20:00 Magia decupajului Program educațional/informativ
20:30 Paradisul grădinilor Program educațional/informativ
21:00 Vin la tine Program de divertisment
21:30 Rețeta săptămânii Program de
divertisment
22:00 Știri Program informativ
22:30 Datina străbună Emisiune despre
folclor
23:30 Program AGRO TV România
2:00 Știri Program informativ
2:30 Muzica pentru toți
3:15 Program AGRO TV România

TVR 1

Săptămânal independent

ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
16.00 ApropoTv
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile 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 Ştirile Pro TV
00.30 Lecţii de viaţa
01.15 Ce spun românii
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 Daria, iubirea mea
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa
Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 M-Adam
09.00 Eva
09.30 Micii Bucătari
10.00 Chef de gătit
10.15 Aveţi de lucru?
10.45 Teleshopping
11.00 Vara rachetelor
12.00 Dora Show
14.00 Teleshopping
14.30 Fii Sănătos
16.00 Agricool
17.00 Femeile Vorbesc

05.00 Новости DW
05.20 Aльтернатива
07.00 Ştirile 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 Неспящие в сиэттле
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Aльтернатива
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Доктор Мартин
19.00 Ştirile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.25 Euromaxx - lifestyle în Europe
01.00 Новости
01.25 Х/ф Неспящие в сиэттле
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости
Național
06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.45 Albumul Național
09.45 Start show România
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 161
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 26
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 162
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 29
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 175
21.00 Film: AVENTURI ÎN LAS VEGAS
22.45 Film: REGINA DEŞERTULUI
01.30 Film: MOARTEA LUI OSCAR
GRAND
03.15 Albumul Național
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Vineri, 19 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 Ştiri
14.45 Printre cuvinte
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Profesioniştii…
17.00 Tradiţii
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Lectia de istorie
19.55 Printre cuvinte
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 A doua Românie
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Serial: Mândrie şi pasiune, 100 eps

23.00 Lectia de istorie
23.55 Printre cuvinte
00.00 Memorialul Durerii
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
06.00 Lectia de istorie
TVR 1
07.00 3 ceasuri bune
09.45 Teleshopping
10.00 România construită
11.00 Exclusiv în România
11.55 Vorbeşte corect!
12.00 Teleshopping
12.30 Pofticioşi, la cratiţă!
13.00 Atelier de sănătate Best of
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!

15.00 Opre Roma
15.55 EURO polis Portret Mariana Sikorskiej-Henter
16.50 Eu pot!
17.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor,
ep. 41
18.50 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
18.55 Frontul
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
21.00 Film: Vulturul roşu
23.15 Dincolo de alb şi negru
00.00 Info Plus Ştiri
00.40 Exclusiv în România
01.30 Film: Vulturul roşu
03.30 Pro Patria/
04.00 Meteo
04.05 Sport
04.15 Serial: Yanxi, palatul suspinelor,
ep. 41
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° Cositul fânului
alpin, o tradiţie elveţiană
11.00 Educaţie la înaltime
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360° Andaluzia armonie de chitară şi flamenco
15.00 Magazin Deutsche Welle Revoluţia
tehnologică
15.30 Teleşcoala
16.00 Vara amintirilor
17.00 Educaţie la înaltime
18.00 Ora de Ştiri
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 Ştiri
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° Andaluzia armonie de chitară şi flamenco
05.50 MotorVlog
06.25 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Codul ECO
06.30 Moldova de Patrimoniu
07.00 Ştirile
07.10 Concert
08.40 Erudit cafe
09.15 Serial Case şi mistere
10.40 Ring star
11.30 Zilele diasporei
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.15 Serial Preţul pasiunii
14.05 Desene animate Bucătăria fermecată
14.10 Ştiinţa uimitoare
14.30 În ritmul dansului
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Banzis secret diary
16.30 Zona ARS
17.00 F/d
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Ştirile
19.45 F/d Eu, Filimon Boghiu
21.00 Mesager
21.30 Moldova de Patrimoniu
22.00 События, мнения, лица
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.30 Concert
AgroTV
7:00 Știri Program informativ
7:30 Telemagazin
7:45 Profu de nutriție Program educational
8:00 Landșaft pentru tine Program educațional/informativ
8:20 Bătălia serelor Program educațional/
informativ
8:45 Compoziții florale Program de
divertisment
9:00 Știri Program informativ
9:30 Magia decupajului Program educatțonal/informativ
10:00 Născut în Moldova program educațional/informativ
10:30 Program AGRO TV România
11:00 Telemagazin
11:15 Lucru manual Program educațional/
informativ
11:40 Decoruri pentru salon Program
educațional/informativ
11:55 Program AGRO TV România
13:45 Telemagazin
14:00 Știri Program informativ
14:30 Actualitatea la Raport talk show
15:30 Produs autohton Program de
divertisment
16:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin
17:15 Lucru manual Program educațional/
informativ
17:40 Decoruri pentru salon Program de
divertisment
18:00 SHOW 9OW Program de divertisment
18:30 Despre noi, altfel Program educațional/cultural
19:00 Știri Program informativ

social-politic

de atitudine

19:30 Actualitatea la Raport Program
educațional/informativ
20:30 Zona Verde Program educational/
Informativ
21:00 Landșaft pentru tine Program
educațional/informativ
21:30 Sezonul de recoltare Program educațional/informativ
21:45 Profu de nutriție Program educațional
22:00 Știri Program informativ
22:30 Actualitatea la Raport Program
educațional/informativ
23:30 Datina străbună Emisiune despre
folclor
0:30 Program AGRO TV România
2:00 Știri Program informativ
2:30 Muzica pentru toți
3:15 Program AGRO TV România
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile 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 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Las Fierbinţi
22.00 Film Nume de cod: Spionul de
noiembrie

00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film 47 de metri adincime: în afără
custii
03.00 Lecţii de viaţa
04.40 Vorbeşte lumea
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
16.00 Superspeed
16.30 Umami: al 5-lea gust
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile 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 Ştirile 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 M-Adam
09.00 Eva
09.30 Micii Bucătari
10.00 Chef de gătit
10.15 Aveţi de lucru?
10.45 Teleshopping
11.00 Vara rachetelor
12.00 Dora Show
14.00 Teleshopping
14.30 Fii Sănătos
16.00 Agricool
17.00 Femeile Vorbesc
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Zerodoi pe tv
21.00 Вечер (CT Live)
22.00 Cealaltă Basarabie
23.00 Jurnalul ore 23
00.00 Ora de Ras
01.00 Agricool
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Zerodoi pe tv
04.00 McMafia
05.00 Cabinetul din umbră
TV8
05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 In good shape - the health show
10.00 Т/с Доктор Мартин
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.20 Х/ф Свадьба лучшего друга
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştiri
17.45 Вечер. Настоящее время
19.00 Ştirile TV8
20.00 Întreabă Gheţu
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.30 Efect 9.6
01.20 Х/ф Свадьба лучшего друга
03.00 Вечер. Настоящее время

04.00 Ждем в гости
04.30 Новости
Național
06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.45 Albumul Național
10.00 Tradiţii de la bunica
11.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 175
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 162
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 27
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 163
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 30
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 176
21.00 Film: MONSTRUL DIN LOUISIANA
23.00 Film: KICKBOXER 5: ULTIMA
RĂZBUNARE
00.45 Poamă acră
02.45 Albumul Național
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii
Sâmbătă, 20 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 pentru copii Albă ca Zăpada
13.20 Discover România
13.30 A doua emigrare
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Printre cuvinte
15.00 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
19.55 Printre cuvinte
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: Fraţii Jderi
01.20 Tradiţii
02.20 Film: Fraţii Jderi
04.40 Printre cuvinte
05.05 Telejurnal Moldova
05.30 Reportajele/Interviurile Telejurnalului
05.45 Europa azi
06.00 Lectia de istorie
TVR 1
07.00 Cu capu-n zori
09.50 Vorbeşte corect!
10.00 Teatrul Național de Televiziune
11.40 Petmania, ep. 7
12.30 #Creativ
13.00 Chipurile României
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora Regelui
15.30 Izolaţi în România
16.00 România din spatele frontului
17.00 O dată-n viaţă
18.50 Teleenciclopedia
19.40 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
21.00 Film: Răzbunarea haiducilor
22.45 Discover România
23.01 World Cup Magazin, ep. 9
23.40 Ai luat plasă!
01.40 Profesioniştii…
02.35 Film: Răzbunarea 		
haiducilor
04.05 Telejurnal Ştiri
04.55 Meteo
05.00 Sport
05.10 Petmania, ep. 7
06.00 Teleshopping

PROGRAME TV
10.30 MeseriAşii
11.15 Lecturi a la carte
11.30 Şciotîjnăvîc
12.00 Evantai folcloric
13.00 F/d Viaţa mea. Valentina Rusu-Ciobanu
13.25 Concert V. Uzun şi Tharmis
15.15 Tezaur
15.45 Cuvintele credinţei
15.30 Zilele diasporei
16.30 Всегда на высоте
17.00 F/d A. Brâncoveanu
17.15 La noi în sat
18.00 O seară în familie
19.00 Ştirile
19.20 Erudit cafe
20.00 Serial Naoki Hanzawa
20.45 Pur şi simplu Moldova
21.00 Mesager
21.30 În alţi papuci
22.00 Ştiri Externe
22.25 Lecturi a la carte
22.40 E. Grieg. Concert pentru pian şi
orchestră în la minor
23.15 Film Frumoasa veneţiană
AgroTV
7:00 Știri Program informativ
7:30 Telemagazin
7:45 Deliciile Program educațional/
informativ
8:00
8:50 Muzica pentru toți
Cu alte cuvinte Program educațional/
informativ
9:00 Știri Program Informativ
9:30 Agricultura cu valoare adăugată
Program educațional/informativ
10:00 Actualitatea la Raport talk show
11:00 Telemagazin
11:15 Produs autohton Program de
divertisment
12:00 Călătorii cu gust Program de turism
12:15 Profu de nutriție Program educațional
12:30 Interviuri cu Soroceni
13:30 Rețeta săptămânii Program de
divertisment
14:00 Știri Program informativ
14:30 Program AGRO TV România
15:00 Zona verde Program educațional/
informativ
15:30 Primarul la covor Program educational/informativ
16:30 Telemagazin
16:45 Program AGRO TV România
17:45 Telemagazin
18:00 Actualitatea la Raport talk show
19:00 Retrospectiva săptămânii Știri,
Informativ/Analitic
20:00 De la trapă la sapă Program de
divertisment
20:30 Să ne cunoaștem Țara Program
educational/cultural
21:00 Despre noi, altfel Program educațional/cultural
21:30 Zona Verde Program educațional/
informativ
22:00 Vin la tine Program de divertisment
22:30 Retrospectiva săptămânii Știri,
Informativ/Analitic
23:30 Datina străbună Emisiune despre
folclor
0:30 Program AGRO TV România
2:00 Retrospectiva săptămânii Știri,
Informativ/Analitic
3:00 Muzica pentru toți
4:50 Program AGRO TV România
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV
09.45 Teleshopping
10.00 Film Josie şi Pisicile
11.45 Teleshopping
12.00 iSănătate
13.00 Film Spatiul dintre noi
15.00 Film Al saselea jucator
16.45 Teleshopping
17.00 Film Barbatul perfect

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 Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.05 Serial: Comisarul Rex: aventuri la
Viena
20.00 Film: Copilul furtunii
22.00 Serial: Dragoste şi sânge
00.00 Drag de România mea!
02.00 Ora de Ştiri
02.45 E vremea ta!
03.00 Serial: Dragoste şi sânge
04.35 Film: Copilul furtunii
06.25 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Moldovenii de pretutindeni
06.35 Candela neuitării…
06.50 Hiturile anilor 70-80
09.00 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Kyoka
10.15 Desene animate Hai la şcoală

23

19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Film Ora de virf 3
23.00 Film Dl. Accident
01.45 Ştirile Pro TV Chişinău
02.30 Film Spatiul dintre noi
04.00 Film Al saselea jucator
ProTV InterNațional
06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 Acasă la Români
11.30 Ce spun românii
12.15 Lecţii de viaţa
13.15 România, te iubesc!
14.00 Ştirile 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 Ştirile 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 Ştirile 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 7
08.00 Şase
09.00 Eva - Film Serial
09.30 Micii Bucătari
10.00 Chef de gătit
10.20 Savoare la Maximum
11.00 Vara rachetelor F/S
12.00 McMafia 1
13.00 McMafia 2
14.00 McMafia 3
15.00 McMafia 4
16.00 Agricool
17.00 Teleshopping
17.35 Asfalt de Moldova
18.30 Se caută un milionar
19.00 Jurnalul Săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Pablo Escobar
23.00 Juranalul Săptămânii
00.00 Maigret
03.00 Asfalt de Moldova
04.00 Agricool
05.00 Dora Show
TV8
05.00 Новости DW
05.20 Întreabă Gheţu
07.00 Ştirile 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 Правила съема: метод Хитча
18.30 Dincolo de Nistru
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Муз/ф Эрин Брокович
22.30 Итоги
23.00 Х/ф Дочь моего босса
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Ştiri de week-end
03.00 Секреты сады
04.00 Х/ф Правила съема: метод Хитча
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. 28
15.30 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 29
16.45 Film: VALEA RĂZBUNĂRII
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 31
20.00 Cei şapte ani de masă
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: AVENTURI ÎN LAS VEGAS
01.30 Albumul Național
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii
Duminică, 21 august
TVR Moldova
07.00 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 Ştiri
14.30 Printre cuvinte
15.00 Tezaur folcloric
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 Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Folclor
23.00 Teatru TV
00.30 La un pas de România
01.00 Exclusiv în România
01.50 Discover România
02.00 Teatru TV
03.30 Cap compas
04.00 Gări de poveste
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Printre cuvinte
06.00 Intalnirile TVR Moldova
TVR 1
07.00 Universul credintei
09.00 Universul credintei Bucuria
credinţei
09.30 M. A. I. aproape de tine
10.00 Pro Patria
10.30 Viaţa satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 World Cup Magazin, ep. 9
15.00 Gări de poveste, ep. 9
16.00 Concertul de vară de la Palatul
Schönbrunn al Filarmonicii din Viena
18.00 Dosar România
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19.00 Istorii ascunse
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
21.00 Folclor
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Teleenciclopedia
01.55 Dosar România
02.45 Ai luat plasă!
04.25 Sport
04.40 Universul credintei Bucuria
credinţei
05.05 Chipurile României
05.55 Atelier de sănătate
TVR 2
07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Sănătate cu de toate best of
12.30 Levintza
13.00 Film: Artista, dolarii şi ardelenii
14.40 Vara amintirilor
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.05 Serial: Comisarul Rex: aventuri la
Viena
20.00 Film: Pruncul, petrolul şi ardelenii
22.00 Film: Europenii 91’
00.00 MotorVlog
00.30 Film: Artista, dolarii şi ardelenii
02.00 Ora de Ştiri
02.55 E vremea ta!
03.05 FillerSecolul 22
03.15 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
09.30 Ştiinţa Zero
10.00 Desene animate Kyoka

10.15 Desene animate Hai la şcoală
10.30 Ring star
11.30 În alţi papuci
12.00 F/d Legământ
13.00 O seară în familie
14.00 Tezaur
14.30 Vizitele Monarhilor la Chişinău
15.00 F/d
15.35 Şciotîjnăvîc
16.00 Purtătorii de cultură
16.30 Marca frumuseţii
17.00 Iustina Scarlat - 75 de ani de cântec
18.00 Muzică
19.00 Ştirile
19.30 Moldovenii de pretutindeni
20.00 Serial Naoki Hanzawa
21.00 Film Lista neagră
22.50 Concert în Europa
23.35 Iustina Scarlat - 75 de ani de cântec
AgroTV
6:00 Retrospectiva săptămânii Știri,
Informativ/Analitic
7:00 Să ne cunoaștem Țara Program
educațional/cultural
7:30 Telemagazin
8:00 Magia decupajului
8:30 Paradisul grădinilor
9:00 Retrospectiva săptămânii Știri,
Informativ/Analitic
10:00 Actualitatea la Raport talk show
11:00 Telemagazin
11:15 Rețeta săptămânii Program de
divertisment
11:40 Profu de nutriție Program educational
12:00 Călătorii cu gust Program de turism
12:30 Interviuri cu Soroceni
13:50 Cu alte cuvinte Program educational/ cultural
14:00 Agri Smart Program informativ/
educative
14:15 Zona verde Program educațional/
Informativ
14:45 Sezon agricol Program educational/
informativ
15:00 Născut în Moldova program Educațional/informativ
15:30 ABC-ul Fermierului Program educativ/informativ
16:00 Agricultura cu valoare adăugată
Program informativ/ educativ
16:30 Telemagazin
16:45 Program AGRO TV România
17:45 Telemagazin
18:00 Agri smart Program informativ/
educativ
18:15 Zona verde Program educational/
informativ
18:30 Rețeta săptămânii Program de
divertisment
19:00 Retrospectiva săptămânii Știri,
Informativ/Analitic
20:00 Just Vlog Educativ/ divertisment
20:30 Agricultura cu valoare adăugată
Program informativ/ educativ
21:00 ABC-ul Fermierului Program 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,
Informativ/Analitic
3:00 Să ne cunoaștem Țara Program
educațional/Cultural
3:30 Agri smart Program informative/
educațional
3:45 Zona verde Program educational/
informativ
4:15 Program AGRO TV România
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 Teleshopping
10.15 Film O minciuna gogonata
11.45 Gusturile se discuţă
12.45 Film The Perfect Man
14.45 Teleshopping
15.00 Film Insula de vis 2
16.45 Teleshopping
17.00 Film Cum sa dai afără din casa un
burlac de 30 de ani
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Film Jurassic World
23.00 Film Marele Zid
00.00 Ştirile Pro TV Chişinău
01.40 Film Insula de vis 2
03.30 Film O minciuna gogonata
05.00 iSănătate
ProTV InterNațional
06.00 Ce spun românii
07.00 Ştirile 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 Ştirile 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 Ştirile 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 Ştirile 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 Şase
09.00 Eva
09.30 Micii Bucătari
10.00 Chef de gătit
10.20 Teleshopping
11.00 Vara rachetelor
17.00 Vânturile, Valurile
19.00 Patrula
20.00 FC Milsami - FC Petrocub
22.00 Italia, Patria Nostra
22.30 Stand-up
23.15 Patrula
00.00 Secretele murdare ale modei
02.00 Frantz
04.00 Patrula
05.00 Secretele Puterii
TV8
06.00 Секреты сады
07.00 Ştiri de week-end
07.45 Foc la ghete
08.00 Итоги
08.30 In good shape - the health show
09.00 Dincolo de Nistru
09.30 Iubeşte viaţa
10.30 Х/ф Всегда говори Да
12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Gheţu
15.00 Teleshopping
15.20 Business up
16.20 Х/ф Клуб любителей книг и
Пирогов из картофельных очистков
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Iubeşte viaţa
22.00 Х/ф Умница Уилл Хантинг
00.30 Sinteza
01.10 Cutia neagră. Plus
02.10 Х/ф Всегда говори Да
04.00 Business up
Național
06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiţii de la bunica
08.30 Teleshopping
09.00 Baronii
09.30 Tradiţii de la bunica
11.15 Film: VALEA RĂZBUNĂRII
13.00 Start show România
16.00 Stan şi Bran - momente de exceptie
16.30 Cei şapte ani de masă
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 32
20.00 Film: ACCESUL INTERZIS
23.45 Film: MONSTRUL DIN LOUISIANA
01.45 Start show România
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
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CĂRĂBUȘI & WOW!

Catedrală din Köln nu va mai
fi iluminată în timpul nopții
pentru a se economisi energie

Luminile la celebra catedrală
din Köln vor fi stinse în timpul
nopţii pentru a se economisi energie, în condiţiile în care Germania
se confruntă cu o criză a aprovizionării cu energie şi o creştere a
preţurilor, relatează dpa.
Vechiul oraş de pe Rin va stinge

toate luminile la numeroase clădiri reprezentative, între care şi
catedrala, începând cu ora 23:00
în fiecare seară, au anunţat autorităţile oraşului.
Ora la care iluminatul clădirilor
va fi oprit va ajunge la 22:00 odată
cu apropierea toamnei. În mod

normal, celebra catedrală gotică
este iluminată pe tot parcursul
nopţii.
Autorităţile oraşului au declarat că decizia a fost determinată de războiul din Ucraina şi de
sancţiunile impuse de Germania
asupra petrolului şi exporturilor
de cărbune ruseşti. Ca răspuns,
Rusia şi-a redus drastic livrările
de gaz către Germania.
Printre alte măsuri decise de
autorităţile din Köln se numără
o reducere cu 50% a iluminatului străzilor oraşului. Iluminatul
stradal va începe mai târziu, iar
luminile vor fi stinse mai devreme
decât de obicei.
Şi alte oraşe din Germania,
inclusiv capitala Berlin, opresc
iluminatul în cursul nopţii al unor
monumente istorice şi clădiri municipale, inclusiv Coloana Victoriei, Castelul Charlottenburg şi
clădirea primăriei.
Agerpres

Iluzionistul Uri Geller i-a transmis
lui Putin că va opri războiul nuclear
cu puterea minții sale
Iluzionistul israelian Uri Geller, faimos pentru îndoirea unor
linguri cu ajutorul puterii minţii, potrivit declaraţiilor sale, i-a
avertizat pe liderii politici din
Rusia şi China, transmiţându-le
că se va folosi de puterile lui mintale pentru a preveni un conflict
nuclear, informează DPA, citat
de Agerpres.
„Mă voi folosi de fiecare moleculă a puterii minţii mele pentru a vă opri să lansaţi un atac
nuclear!”, a declarat Uri Geller
într-o scrisoare deschisă adresată preşedintelui rus Vladimir Putin şi distribuită
marţi pe Twitter.
„Există forţe mult mai mari decât ar putea Putin
să-şi imagineze vreodată”, a avertizat celebrul iluzi-

onist, în vârstă de 75 de ani. Uri
Geller le-a cerut utilizatorilor de
Twitter să îl ajute în acest demers
mintal, pentru ca el să poată să
utilizeze „energia imensă” furnizată de „puterea combinată a
minţilor” lor.
Joi, Uri Geller şi-a îndreptat
atenţia şi către Beijing. „La fel
ca în cazul pericolului care vine
dinspre Putin, China a început
acum exerciţii militare cu muniţie reală în şase zone din jurul
Taiwanului”, a scris iluzionistul
pe Twitter.
„Spuneţi cuvântul ‚’Dezarmare’’ din nou şi din
nou – dorindu-vă cu adevărat ca acest lucru să se
producă!”, i-a îndemnat Uri Geller pe admiratorii
lui de pe reţelele de socializare.

Săptămânal independent

Îngerul meu păzitor
Prin tot orașul eu îl port,
Dar simt și vă declar sfios
Că de n-am bani să iau transport
Doar eu sunt cel ce merg pe jos.

Gheorghe BÂLICI

Zorro și Bandit, motăneii cu
aspect unic care au devenit
vedete în toată lumea
Doi motănei, tată și fiu, sunt
cunoscuți deja în toată lumea
– deși locuiesc pe o insulă indoneziană – datorită aspectului
lor unic.
Zorro are numai nouă luni,
dar pe data de 9 iunie a devenit
tată. Unul din pui i-a moștenit
trăsătura unică și a fost botezat
Bandit. Zorro locuiește în casa lui Indraini Wahyudin Noor, un bărbat
de 50 de ani din orașul Banjarmasin. Când a ajuns aici, Indraini i-a
dat imediat numele Zorro, datorită asemănării cu personajul mascat
din filmul cu același nume.
Indraini l-a transformat pe Zorro într-un adevărat star pe rețelele
sociale, unde a postat nenumărate fotografii cu aventurile lui. A crezut că aspectul său unic merită să fie admirat, dar nu s-a așteptat ca
această trăsătură să fie transmisă mai departe.
digi24.ro
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