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Moldovenii 
și realitatea 
politică 
românească (I)

Cetățenii RM au manifestat în-
totdeauna un interes extrem de 
redus față de viața politică din 
România. Chiar și sub guvernări 
democratice, prooccidentale (și 
„proromânești“, ar zice unii, deși 
nu m-aș grăbi să pun de fiecare 
dată semnul echivalenței), omul 
de rând de la noi nu s-a ostenit 
să afle mai multe despre actorii 
și tendințele de pe teatrul politic 
al țării vecine. Nu au făcut-o nici 
cei care au fost mereu ostili Ro-
mâniei, nici o bună parte din cei 
care au simpatizat-o. 

Adrian CIUBOTARU
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A c t u a l i t a t e

Visul lui Cătălin sau 
Cum cresc 
unii campioni

Dezoligarhizare în 
variantă moldovenească

Urmăm modelul ucrainean sau intervenim în Codul penal?

Următoarea ediție 
a „Gazetei de Chișinău” va apărea 
vineri, 2 septembrie 2022.  6 

P

Cătălin Spînu (15 ani), campion 
european la lupte libere din orașul 
Călărași, vorbește despre succesele 
sale în sport, greutățile prin care 
trece familia sa, viitorul în Moldova 
și în sport. 
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Denumirea rusească a ceea 
ce înseamnă prestare de diferite 
servicii sociale, fără a fi înregistra-
tă drept marcă la Agenția pentru 
Proprietate Intelectuală, a fost pur 
și simplu îmbrăcată în haina gra-
fiei latine, fiind, chipurile, desco-
perită o „găselniță” împăciuitoare 
pentru toată lumea. 

Cornel Busuioc, fiul regretatu-
lui scriitor Aureliu Busuioc, ne-a 
reamintit de acest subiect printr-o 
postare pe o rețea de socializare a 
aceleiași imagini care dăinuie în 
centrul orașului, și anume pe stra-

da Armenească, vizavi de poarta 
Pieței Centrale.

Într-adevăr, de la publicarea 
articolului „«Dom bîta» dă cu 
bâta” au trecut mai mult de patru 
luni, însă, până în prezent, fir-
ma aceasta deșănțată nu a mai 
fost schimbată. Pretura sectoru-
lui Centru, care ar fi trebuit să 
ia măsurile de rigoare și să în-
lăture abaterea, tace mâlc și nu 
aplică legea, cum era normal să 
se întâmple.

De la anticamera preturii am 
aflat că de problemele de acest 
fel se ocupă Sergiu Gorincioi, 
numai că acesta se află mai mult 
„în teren” și, probabil, nu îmi va 
răspunde la telefonul fix. Nu a 
răspuns, iar telefonul mobil al 
responsabilului nu mi-a fost pus 
la dispoziție. Mi-a rămas să presu-
pun că, poate, este ocupat anume 
cu acest caz și că problema, până 
la urmă, se rezolvă.

Rodica Moșu, șefa Secției pu-
blicitate a Primăriei Chișinău, 
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În articolul „«Dom bîta» dă cu bâta”, din 
numărul 14 al „Gazetei de Chişinău” din 
15 aprilie 2022, scriam despre încălcarea 
legislației privind funcționarea limbilor 

în municipiul Chişinău. O cititoare a ziarului 
nostru ne trimisese la redacție o imagine în 
care denumirea corectă Casă de servicii sociale 
fusese transformată, nici mai mult, nici mai 
puțin, în Dom bîta. 

a informat „Gazeta” că textele 
publicitare nu se mai aprobă 
la Primărie. „Fiecare agent 
economic trebuie să cunoască 
legea și să o respecte, această 
abordare fiind o tendință în 
integrarea noastră europeană. 
Textele sau imaginile licențioa-
se, cele care încalcă legislația cu 
privire la funcționarea limbilor 
vorbite pe teritoriul Republicii 
Moldova, ajung să fie anulate și 
de către Consiliul Concurenței, 
atunci când este sesizat”, ne-a 
mai spus Rodica Moșu.

În ceea ce ne privește, nu pu-
tem să nu fim de acord cu aplica-
rea metodelor civilizate de instala-
re a publicității, dar, deocamdată, 
rețelele de socializare sunt pline 
de fotografii cu publicitate doar 
în limba rusă și de comentarii ale 
cetățenilor revoltați. 

Suprimarea unităților de spe-
cialiști pentru promovarea limbii 
române corecte în sectoarele mu-
nicipiului, inclusiv pentru verifi-
carea panourilor publicitare, lichi-
darea funcției de specialist pentru 
aprobarea publicității în Primăria 
municipiului Chișinău, reducerea 
instrumentelor de control ale Cen-
trului de Terminologie etc. sunt 
doar câteva cauze ale dezastrului 
lingvistic atestat în spațiul public 
din municipiul Chișinău.

Așa că ar fi cazul să ne întrebăm 
uneori dacă numai Dom bîta ne 
dă cu bâta...

Gheorghe BÂLICI

Recent, magistrații francezi au dictat aplicarea 
sechestrului asupra unui imobil al fostului democrat, 
în valoare de peste 83 de milioane de lei. Potrivit 
procurorilor moldoveni, decizia a fost aprobată la 
solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Crimi-
nalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). 
Respectiv, Tribunalul judiciar din Thonon-les-Bains, 
Franța, a dispus aplicarea sechestrului asupra unui 
bun imobil din orașul francez Sciez, numărându-se 
printre zonele de elită ale Franței. 

Potrivit estimărilor autorităților franceze, bunul 
sechestrat valorează peste 4,2 milioane euro, adică 
mai bine de 83,5 milioane lei. Sechestrul aplicat 
asupra acestuia are ca scop garantarea posibilității 
aplicării pedepsei complementare a confiscării bunu-
lui în cadrul dosarului penal investigat de procurorii 
din R.Moldova. 

„Judecătorul de instrucție francez indică și fap-
tul că învinuitul Vladimir Plahotniuc ar fi creat o 
rețea criminală la nivel național și internațional în 
2009-2019, iar cu implicarea învinuitului Ilan Șor au 
înregistrat societăți cipriote și panameze în Anglia și 
au deschis conturi bancare pentru depunerea banilor 

deturnați din băncile din Moldova”, se menționează 
în comunicatul emis de Procuratura Generală. 

În continuare, bunul sechestrat urmează să fie 
administrat de către AGRASC – agenție franceză 
similară cu Agenția pentru Recuperarea Bunurilor 
Infracționale a CNA din Moldova, până la pronunțarea 
unei soluții pe dosar.

„Gazeta de Chișinău” amintește că fostul lider 
democrat, controversatul om de afaceri și fugarul 
Vladimir Plahotniuc, a reușit să părăsească teritoriul 
Republicii Moldova în iunie 2019 după ce a pierdut 
puterea de la Chișinău. Oligarhul moldovean este 
acuzat de crearea și conducerea unei organizații 
criminale, escrocherie săvârșită în proporții deosebit 
de mari și spălarea banilor săvârșită de o organizație 
criminală, în proporții deosebit de mari în dosarul 
„Metalferos”. 

În iulie curent, magistrații de la Chișinău au dictat, 
în lipsa lui Plahotniuc, 30 de zile de arest pe nu-
mele fostului lider democrat. Acesta este anunțat 
în urmărire internațională. 

Marina SURUCEANU

Imobil al fugarului Plahotniuc, 
sechestrat în Franța
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Despre pericolul unui accident 
nuclear la Centrala Zaporojie

Cea mai mare centrală nucleară 
din Europa, ocupată de trupele ru-
sești din luna martie, este supusă 
bombardamentelor de mai multe 
săptămâni. Moscova și Kievul se 
acuză reciproc de aceste bombar-
damente. 

Ucraina trebuie să se pregă-
tească pentru „toate scenariile” re-
feritoare la Centrala nucleară din 
Zaporojie, a avertizat miercuri, 17 
august, ministrul ucrainean de 
interne, Denis Monastîrski, scrie 
Digi24. 

Potrivit unui inginer al cen-
tralei, citat de BBC Ucraina, dacă 
procesul de răcire a reactoarelor 
de la Zaporojie ar fi stopat, s-ar 
putea ajunge la o nouă catastrofă 
nucleară. Incidentul, spune anga-
jatul centralei, ar fi similar cu cel 
de la Fukushima. 

Experți ai Agenției Interna-
ționale pentru Energie Atomică 
(AIEA) urmează să inspecteze 
centrala. Cu toate acestea, Nați-
unile Unite, Rusia și Ucraina nu 
pot ajunge la un acord cu privire la 
planificarea vizitei, scrie Digi24.

Reacția MAEIE

La 14 august, vicepremierul, 
ministrul afacerilor externe și in-
tegrării europene, Nicu Popescu, 
și-a exprimat îngrijorarea referitor 
la atacurile repetate din apropierea 
Centralei nucleare din Zaporojie. 

„Transformarea celei mai mari 
centrale nucleare din Europa în-
tr-un teatru de război comportă 
riscuri de scurgeri catastrofale de 
radiații. Trupele ruse trebuie să se 
retragă și să permită acces imediat 
experților Agenției Internaționale 
pentru Energie Atomică”, a decla-
rat Nicu Popescu.

Cum funcționează
mecanismul 
de înştiințare în RM

Solicitat de reporterul „Gazetei 

de Chișinău”, directorul adjunct al 
Agenției Naționale de Reglemen-
tare a Activităților Nucleare și Ra-
diologice, Ionel Bălan, a precizat 
că Republica Moldova face parte 
dintr-un șir de convenții interna-
ționale, inclusiv Convenția privind 
notificarea operativă a accidentelor 
nucleare cu efect transfrontalier.

„În cazul unui accident nu-
clear sever, fiecare stat membru 
al Agenției Internaționale pentru 
Energie Atomică (AIEA), cum este 
și Republica Moldova, beneficiază 
de un sistem operativ de înștiin-
țare despre situația dată. Acest 
sistem este bazat pe informarea 
digitală. Mai exact, există anumiți 
senzori, care stabilesc prezența 
unor tipuri de radionuclizi. Ast-
fel, sistemul este recepționat de 
către serviciul operativ al AIEA 
și transmis automat mai departe 
către statele membre. În Republi-
ca Moldova, deja există în cadrul 
Inspectoratului General pentru 
Situații de Urgență (IGSU) un ser-
viciu operativ, care monitorizează 
și verifică permanent sistemul de 
notificare rapidă. În felul acesta, 
dacă apare o notificare despre un 
pericol în vecinătate proximă, au-
toritățile vor informa populația 
prin mijloace de comunicare în 
masă”, a menționat Ionel Bălan.

Ce trebuie să cunoaştem 
despre iodura de potasiu

În contextul îngrijorărilor pri-
vind situația tensionată de la cen-
trala nucleară Zaporojie, România 
a donat Republicii Moldova peste 
un milion de pastile de iodură de 
potasiu. Agenția Națională pentru 
Sănătate Publică (ANSP) a împăr-
țit comprimatele la centrele de 
sănătate publică din țară, scrie 
într-un comunicat al Ministerului 
Sănătății, din 9 august. 

Potrivit ANSP, în caz de acci-
dent nuclear cu pericol de conta-
minare, preparatul de iod stabil va 

„Atitudinea dominantă în societatea moldovenească în raport cu adevărul despre operațiunea Iași-Chișinău și conse-
cințele ei pentru istoria postbelică a Moldovei la est de Prut devine un adevărat test pentru clasa politică și cetățenii 
Republicii Moldova privind atașamentul lor față de politica de europenizare, care nu poate fi de succes în lipsa unui 
profund proces de desovietizare a societății moldovenești.”

Anatol Țăranu, diplomat, istoric, analist politic 
https://www.ipn.md/ro/
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fi administrat, la decizia Comisiei 
Situații Excepționale a Republicii 
Moldova, care va fi adusă la cu-
noștința populației prin activarea 
sistemului centralizat de înștiin-
țare a protecției civile cu indicații 
concrete prin canalele de radio și 
televiziune națională.

Specialiștii ANSP au elaborat 
o instrucțiune cu privire la admi-
nistrarea preparatelor de iodură 
de potasiu. Potrivit instrucției, 
preparatele sunt destinate admi-
nistrării de către populație din 
apropierea unui reactor nuclear 
sau în alte locuri, unde pot avea 
loc accidente nucleare cu arunca-
rea iodului radioactiv în aer. Pre-

paratul de iod stabil este destinat 
pentru profilaxia efectelor iodului 
radioactiv asupra glandei tiroide. 

Totuși, instituția avertizează 
că utilizarea fără indicații a io-
durii de potasiu poate prezenta 
unele riscuri pentru sănătate prin 
afectarea funcției glandei tiroide.

De asemenea, Ionel Bălan, di-
rectorul adjunct al Agenției Na-
ționale de Reglementare a Acti-
vităților Nucleare și Radiologice, 
a precizat pentru „Gazeta de Chi-
șinău”: „Iodul se administrează 
doar în cazul când există un pe-
ricol iminent ca populația să fie 
contaminată cu iodul radioactiv și 
numai atunci când este într-adevăr 
o avertizare care spune că norul 
radioactiv se deplasează spre un 
anumit teritoriu (norul radioactiv 
trebuie să fie mai aproape de 100 
km pentru ca să prezinte pericol 
de sănătate pentru oameni). Astfel, 
populația trebuie să consume iodu-
ra de potasiu strict sub indicațiile 
autorităților – IGSU, Ministerul 
Sănătății, ANSP”.

Măsurile pe care 
le întreprindem în caz 
de accident nuclear

Anterior,  Inspectoratul Gene-
ral pentru Situații de Urgență a 
realizat un video, în care a pre-
zentat măsurile în caz de accident 
radiologic și nuclear. În spot se 
arată cum poate fi redusă expune-
rea la radiații, precum și care sunt 
modalitățile de decontaminare. 
Potrivit IGSU, cel mai sigur loc 
într-un astfel de caz este blocul de 
locuit sau casa. Venind de afară, 
hainele trebuie scoase și depo-
zitate într-un loc sigur, pentru a 
evita contaminarea încăperii. De 

asemenea, este necesară spălarea 
mâinilor și a feței cu apă și săpun. 
Pentru a evita pătrunderea prafu-
lui contaminat în încăpere, se re-
comandă închiderea geamurilor. 

Valorile fondului gama 
ambiental sunt în limitele 
normale

Expertul Ionel Bălan a preci-
zat pentru „Gazeta de Chișinău” 
că în Republica Moldova, până la 
momentul discuției, 17 august, 
nu au fost semnalate depășiri 
ale valorilor normale ale fondu-
lui gama ambiental. Fluctuați-
ile debitului dozei ambientale 
gama înregistrate se situează în 
limitele normale ale fondului ra-
dioactiv.

Pe scurt despre centrala 
Zaporojie

Zaporojie este cea mai mare 
dintre cele patru centrale nucleare 
ale Ucrainei. Împreună furnizează 
aproximativ jumătate din energia 
electrică a țării. Invazia rusă în 
Ucraina, pe 24 februarie, a pro-
vocat pentru prima dată un război 
într-o țară cu un program nuclear 
atât de extins și stabil (AIEA). Cele 
șase unități ale centralei de la Za-
porojie au, în total, o capacitate 
netă de 5,7 gigawați (AIEA). Prima 
unitate a fost conectată la rețea 
în 1984, iar ultima în 1995. Cen-
trala are o importanță strategică 
pentru Rusia, este amplasată la 
numai 200 km de Crimeea, ane-
xată abuziv în 2014. Centrala a 
fost capturată de forțele ruse în 
martie 2022. Este însă operată de 
tehnicieni ucraineni, scrie Reu-
ters, citat de Europa Liberă.

Centrala nucleară electrică Zaporojie 
a devenit în ultima perioadă ținta 
bombardărilor din partea Rusiei şi 
pune în alertă întreaga lume. În cazul 

unui accident nuclear la Centrala Zaporojie, 
Republica Moldova, fiind în vecinătate proximă 
de Ucraina, s-ar afla în situație de risc. Reporterul 
„Gazetei de Chişinău” a discutat cu  directorul 
adjunct al Agenției Naționale de Reglementare a 
Activităților Nucleare şi Radiologice, Ionel Bălan, 
pentru a afla care ar fi modalitatea de înştiințare 
în cazul unui accident nuclear, dar şi măsurile 
ce trebuie întreprinse în astfel de situații 
excepționale.

Cum are loc procesul de înștiințare despre un accident nuclear și care sunt măsurile recomandate

Zaporojie

este cea mai mare 
dintre cele patru 
centrale nucleare 

ale Ucrainei. 
Împreună furnizează 
aproximativ jumătate 
din energia electrică 
a țării. Invazia rusă 

în Ucraina, pe 24 
februarie, a provocat 

pentru prima dată 
un război într-o 

țară cu un program 
nuclear atât de 
extins și stabil 

(AIEA). Cele șase 
unități ale centralei 
de la Zaporojie au, 

în total, o capacitate 
netă de 5,7 gigawați 

(AIEA). 
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Rusia restricționează exporturile 
noastre, Europa promite 
să le dubleze volumul 

Începând cu 15 august, Fede-
rația Rusă a interzis importul de 
produse vegetale din 29 de raioane 
ale Republicii Moldova, excep-
ție făcând regiunea separatistă. 
Vestea a stârnit un val de reacții 
în rândul agricultorilor, dar și al 
politicienilor. Ministrul afaceri-
lor externe și integrării europene, 
Nicu Popescu, consideră că deci-
zia Rusiei de a interzice importul 
de produse agricole din Moldova 
are caracter politic, fapt negat de 
Federația Rusă.  

„Am văzut acest anunț. Știm 
că de multe ori au fost impuse re-
stricții anterioare asupra exportu-
rilor noastre pe piața rusă din mo-
tive politice. Anterior, acest lucru 
se făcea în mod regulat, inclusiv 
pentru vinuri, fructe și legume”, 
a declarat Popescu la postul na-
țional Moldova 1. Ministrul a mai 
menționat că piața UE este foarte 
pretențioasă la calitatea produse-
lor, dar până acum nu au existat 
plângeri cu privire la fructele și 
legumele din R. Moldova.

Premierul a cerut să fie
 intensificate controalele, 
iar Bolea s-a întâlnit 
cu Vasnețov

Directorul ANSA, Radu Mus-
tață, a anunțat Guvernul despre 
decizia Serviciului Federal de 
Supraveghere Veterinară și Fi-
tosanitară al Federației Ruse – 

Rosselhoznadzor. La rândul său, 
premierul Natalia Gavrilița a cerut 
în cadrul ședinței Guvernului de 
săptămâna trecută să fie intensi-
ficate controalele sau chiar să fie 
angajate companii care să ajute 
autoritatea națională să certifice 
produsele spre export. 

Luni, 15 august, ministrul Agri-
culturii și Industriei Alimentare în 
comun cu oficiali ai Agenției Na-
ționale pentru Siguranța Alimen-
telor și ai Ministerului Afacerilor 
Externe și Integrării Europene au 
avut o întrevedere cu ambasadorul 
Federației Ruse la Chișinău, Oleg 
Vasnețov.

Ministrul Vladimir Bolea a 
menționat că, pentru elucidarea 
tuturor cauzelor și circumstan-
țelor, responsabilii moldoveni 
sunt deschiși de a forma un grup 
de lucru cu implicarea experților 
naționali și ai Federației Ruse, 
astfel încât să se efectueze o 
anchetă concludentă. Nu se cu-
noaște deocamdată dacă Oleg 
Vasnețov a acceptat propunerea 
de a efectua o anchetă comună. 
Un răspuns oficial în acest sens 
nu există.

 
Piața din Federația Rusă 
este nesigură de mai bine 
de 15 ani

Expertul în politici economice, 
Viorel Chivriga, a declarat pentru 
„Gazeta de Chișinău” că autori-
tățile de la Chișinău au căzut în 
capcana rușilor de mai multe ori. 

„În 2005, au fost interzise im-
porturile de carne, în 2006, au fost 
interzise importurile de vinuri, 
apoi și produsele vegetale. Au în-
ceput de la produsele mai mici și 
au trecut la produsele vegetale și 
la vinuri, care au o valoare mult 
mai mare. Oficialii noștri trebuia 
să țină cont de faptul că Federația 
Rusă este o piață nesigură și avem 

Începând cu 15 august, Federația Rusă 
interzice importul de produse vegetale din 
mai multe regiuni ale Republicii Moldova. 
Serviciul federal de stat de supraveghere 

fitosanitară din Rusia, Rosselhoznadzor, invocă 
încălcarea repetată de către producătorii 
moldoveni a cerințelor de carantină. Unii oficiali 
de la guvernare susțin că decizia Rusiei este de 
ordin politic, premierul a cerut intensificarea 
controalelor şi acțiuni prompte din partea ANSA. 
Ministrul Vladimir Bolea a avut o întrevedere cu 
ambasadorul FR, Oleg Vasnețov, la care a subliniat 
că e deschis de a forma un grup de lucru pentru 
efectuarea unei anchete concludente. Pe de altă 
parte, expertul Viorel Chivriga a reamintit că, 
în ultimii 15 ani, exporturile către FR au scăzut, 
fiind impuse embargouri la diferite produse 
moldoveneşti, astfel că oficialii noştri trebuia să 
țină cont de faptul că Federația Rusă este o piață 
nesigură şi că avem nevoie şi de alte piețe. nevoie și de alte piețe”, mențio-

nează expertul.
Viorel Chivriga susține că au-

toritățile din R. Moldova se fac 
vinovate de presupusa calitate 
„proastă” a produselor vegetale. 

„Dacă există învinuiri în ceea 
ce privește calitatea produselor, 
calitatea loturilor, inofensivitatea 
acestora, aici trebuia să fie create 
niște premise ca în R. Moldova să 
fie construite niște laboratoare și 
niște instrumente foarte puter-
nice de control al producătorilor 
agricoli.

Ceea ce s-a întâmplat acum si-
multan cu decizia Rosselhoznad-
zorului și reținerea unor angajați 
ANSA, care de câțiva ani eliberau 
actele fără vreun control, este și 
un atu în mâna rușilor, dat pe gra-
tis. Acest fapt le spune rușilor că 
în R. Moldova nu funcționează 
instituțiile statului, există corup-
ție, și ei eliberează acte fără a ve-
rifica loturile de marfă”, explică 
Chivriga.

Referitor la loturile neconfor-
me depistate de către ruși, exper-
tul susține că este absurd ca cinci 
loturi adunate din 29 de raioane 
să fie infestate. 

„Este imposibil ca cinci loturi 
să fie adunate din 29 de raioane. 
Un lot de marfă, un camion este 
încărcat din câteva localități, dar 
să fie loturi din 29 de raioane este 
absurd. Pe lângă asta rușii au fost 
foarte activi în ultimii 10 ani în 
R. Moldova, trimiteau delegații, 
echipe pentru verificări de loturi, 
cine le-a interzis ca aceștia să vină 
cu niște sugestii ca să le arate niș-
te nereguli? Aici este practic și o 
lipsă de cooperare”, punctează 
expertul Viorel Chivriga.

Exporturile către Federația 
Rusă au scăzut drastic

În anul 2006, a fost înregistrat 
cel mai mic export spre Rusia din 
ultimii 25 de ani. De altfel, a fost 

anul când, chiar din 1 ianuarie, 
gigantul Gazprom a sistat livrările 
de gaze spre Republica Moldova, 
iar de la sfârșitul lunii martie, Fe-
derația Rusă a pus, pentru prima 
dată, embargo pe vinurile mol-
dovenești. 

Un raport al Expert-Grup arată 
că economia Moldovei a suferit 
puternic în urma embargoului 
vinicol care a durat aproape doi 
ani. Exporturile spre Rusia s-au 
înjumătățit în acel an, iar pon-
derea lor în totalul exporturilor 
moldovenești a atins cel mai jos 
nivel – de 17,3%.

Din 2007 și până în 2010, cifra 
exporturilor a oscilat de la an la 
an, înregistrând o mică creștere 
în comparație cu fiecare an pre-
cedent. În 2014, exporturile către 
Rusia au scăzut considerabil ca 
urmare a doi factori importanți: 
sancțiunile din partea Rusiei, și 
anume introducerea tarifelor de 
import și interdicțiilor de import 
pentru câteva produse moldove-
nești ce au urmat după semna-
rea Acordului de Asociere dintre 
Uniunea Europeană și Moldova și 
instituirea Zonei de Liber Schimb 
Aprofundat și Comprehensiv cu 
aceasta, și scăderea cererii din 
partea Rusiei din cauza situației 
economice mai dificile și a crizei 
economice care se abătuse asupra 
sa. Începând cu anul 2015, până 
în 2021, exporturile spre Rusia nu 
au depășit suma de 254,5 milioane 
de dolari, formând pe grafic o linie 
frântă cu oscilații mici. 

Într-una din analizele sale, ex-
pertul economic Veaceslav Ioniță 
a menționat că Rusia este a treia 
țară din TOP-10, care a asigurat 
în 2021 creșterea exporturilor 
moldovenești cu 59,2 milioane 
de dolari. Potrivit expertului, în 
primele trei luni ale anului 2022, 
exporturile spre Federația Rusă au 
atins cota istorică minimă de doar 
5,4%, sau de șase ori mai puțin 
decât exporturile spre România.

Șefa statului îşi doreşte 
ca produsele noastre 
să ajungă pe piețele unde 
sunt apreciate 

Președinta Maia Sandu spune 
că există suspiciuni că interdicția 
de import al produselor agricole 
din Republica Moldova, aplica-
tă de partea rusă, are justificare 
politică.

„Noi trebuie să ne străduim să 
avem produse de calitate, produc-
ție competitivă ca preț și calitate, 
dar vrem să ajungem pe piețele în 
care este apreciat produsul, nu 
unde alte criterii definesc deciziile 
dacă să ne lase să exportăm sau 
nu”, a declarat președinta Maia 
Sandu, într-un interviu acordat 
TV Nord Moldova, marți, 16 au-
gust.

Tot pe 16 august, șeful Dele-
gației Uniunii Europene la Chiși-
nău, Janis Mazeiks, a anunțat pe 
pagina sa de Facebook că prune, 
struguri, mere, cireșe și alte pro-
duse vor ajunge în cantități duble 
sau chiar mai mari în Uniunea 
Europeană.

UE sprijină antreprenorii mol-
doveni chiar și în cele mai dificile 
momente și a amintit că Uniunea 
Europeană a majorat recent cotele 
de export pentru șapte categorii 
de produse agricole pentru a ajuta 
exportatorii din Republica Mol-
dova care au pierdut accesul la 
piețele tradiționale. Măsura vine 
să susțină fermierii și exportatorii 
locali care au pierdut accesul la 
piețele tradiționale. Liberalizarea 
comerțului pentru cele șapte ca-
tegorii de produse va fi valabilă 
un an.

Uniunea Europeană este cel 
mai important partener econo-
mic al Republicii Moldova. În 
2021, schimburile comerciale cu 
UE au fost de peste 5 miliarde de 
dolari americani, ceea ce repre-
zintă 49,1% din volumul total al 
comerțului Republicii Moldova.

Carolina CHIRILESCU

În 2021, schimburile comerciale cu UE au fost de peste 5 miliarde de dolari americani, 
sau 49,1% din volumul total al comerțului Republicii Moldova
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FALS: Integrarea Europeană nu depinde de Moldova

DE FAPT: este vorba despre o investiție justificată în 
persoane care au expertiză în afacerile europene

FALS 1: În Moldova se oferă 
loc de muncă cu un salariu 
de 22 mii de lei, pentru 
care poți să nu faci nimic.

Această declarație este un fals. 
Potrivit proiectului de hotărâre, 
secretarul general adjunct al mi-
nisterului va exercita următoarele 
atribuții: va asigura coordonarea 
procesului de elaborare și monito-
rizare a implementării cerințelor 
de aderare a Republicii Moldova la 
UE; va coordona activitatea subdi-
viziunilor din subordine ale apa-
ratului central al ministerului în 
vederea realizării obiectivelor tra-
sate în procesul de implementare 
a cerințelor de aderare a Republi-
cii Moldova la UE; va asigura pro-
cesul de monitorizare, evaluare și 
raportare a executării activităților 
privind implementarea cerințelor 
de aderare a Republicii Moldo-
va la UE; va asigura elaborarea 
proiectelor de acte normative 
aferente procesului de aderare a 
Republicii Moldova la UE; va asi-
gura avizarea proiectelor de acte 
normative aferente procesului de 
aderare a Republicii Moldova la 
UE date în competența ministe-
rului; va exercita și alte atribuții 
și responsabilități în conformitate 
cu regulamentul de organizare 
și funcționare a ministerului ori 
încredințate de către ministru. 

FALS 2: Integrarea 
Europeană nu depinde 
de Moldova. Totul depin-
de de funcționarii de la 
Bruxelles.

O altă speculație lansată de 
către autorul articolului este că 
Integrarea Europeană a Republi-
cii Moldova nu depinde de statul 
nostru, ci de funcționarii de la 
Bruxelles. 

În acest context, analistul po-
litic Laurențiu Pleșca a precizat 
următoarele: „Desigur, cel mai 
mare cuvânt de spus referitor la 
integrarea europeană a Republicii 
Moldova o au decidenții europeni 
prin Comisia Europeană, iar mai 
apoi un vot final în Consiliul Eu-
ropean, dar până să ajungem la o 
finalitate este vorba de un proces 
continuu de negociere. Ce înseam-
nă această negociere? În primul 
rând, că la masa negocierilor deci-
ziile sunt luate de două părți – pe 
de o parte, Uniunea Europeană 
înaintează niște recomandări și 
măsuri care trebuie adoptate, 
iar pe de altă parte, Moldova ac-
ceptă aceste puncte ori propune 
o variantă proprie care poate fi 
acceptată de partea europeană. 
Este vorba despre acele nouă 
măsuri generale pe care Comisia 
Europeană le-a formulat și pe care 
Republica Moldova trebuie să le 

îndeplinească după ce a obținut 
statutul de țară candidată la UE”, 
a declarat Laurențiu Pleșca, pen-
tru „Gazeta de Chișinău”.

Cum motivează proiectul 
Cancelaria de Stat

Potrivit notei informative 
emise de către Cancelaria de 
Stat, proiectul a fost elaborat în 
scopul consolidării capacităților 
autorităților publice pe segmen-
tul de realizare a activităților pri-
vind implementarea cerințelor de 
aderare la Uniunea Europeană. 
Un alt obiectiv al proiectului îl 
constituie fortificarea raporturi-
lor dintre Guvern și Parlament. 

Ce cred experții

Reporterul „Gazetei de Chiși-
nău” a solicitat opinia unor experți 
în domeniul politic în raport cu 
proiectul de lege respectiv.

Analistul politic Nicolae Negru 
spune că aceasta este o chestiune 
administrativă. 

„De exemplu, în Polonia, în 
România au fost constituite mi-
nistere aparte care coordonau 
procesul de integrare europeană. 

Din punctul meu de vedere, e logic 
ca în cadrul celorlalte ministere 
să existe funcționari responsabili 
de integrarea cu UE, funcționari 
care să lucreze în strânsă legătură 
cu Ministerul Afacerilor Exter-
ne și Integrării Europene, care 
efectuează coordonarea generală 
a planului de acțiuni ce decurg 
din angajamentele pe care ni le 
asumăm în procesul negocierii cu 
UE”, a menționat Nicolae Negru, 
pentru „Gazeta de Chișinău”.

Cu o explicație în acest sens a 
venit și expertul Laurențiu Pleșca.

„Integrarea europeană este un 
proces complex, iar odată cu obți-
nerea statutului de țară candidată 
la Uniunea Europeană, se deschid 
mai multe programe și finanțări. 
Avem o necesitate continuă de bi-
rocrați care să facă față acestor 
noi fonduri de pre-aderare, dar 
și de specialiști care să se con-
centreze exclusiv pe subiectul eu-
ro-integrării pentru că reformele 
structurale țin de fiecare minister, 
ating fiecare domeniu (de notat 
că Republica Moldova trebuie să 
implementeze acquis-ul comuni-
tar al Uniunii Europene în toate 
cele 35 de domenii).

Desigur că orice direcție mai 

concretă spre atingerea dezi-
deratului integrării europene 
depline aduce critici din partea 
presei pro-ruse din Moldova. 
Când se atrag noi fonduri euro-
pene în bugetul statului, aceas-
tă parte a presei nu transmite 
informația, iar când este vorba 
despre cheltuieli sunt primii la 
criticat. Sunt sigur că vor mai 
urma supliniri de cadre, acestea 
fac parte și din angajamentele 
pe care Republica Moldova și 
le-a asumat atunci când a de-
cis ferm că parcursul european 
este unul ireversibil. Vor mai 
exista astfel de opinii care pun 
în lumină cheltuielile pe care le 
aduce procesul integrării euro-
pene, dar totuși aici este vorba 
despre o investiție justificată 
în persoane care au expertiză 
în afacerile europene. 

Țara noastră stă prost la capi-
tolul resurse umane, iar o remu-
nerație mai bună deja înseamnă 
că avem o mai mare competiti-
vitate pentru a-i atrage pe spe-
cialiștii moldoveni care lucrează 
în străinătate”, a precizat Lau-
rențiu Pleșca pentru „Gazeta de 
Chișinău”.

Doina BURUIANĂ

În Republica Moldova, la data de 
1 august, erau înregistrate 734 de 
mii de automobile. În creștere cu 
16,9 mii comparativ cu anul 2021, 
scrie expertul economic Veaceslav 
Ioniță pe blogul său. 

Lunar, de la începutul anului 
curent numărul automobilelor în-
registrate în Republica Moldova 
crește cu 2,1 mii, adică cu 25% mai 
puțin decât în anul 2021, când a 
fost înregistrată o creștere record 
a numărului de automobile (38,9 
mii) sau câte 3,2 mii de automobile 
înregistrate lunar, scrie Ioniță. 

Această tendință afectează și 
veniturile bugetului de stat. Dacă 
anul trecut, în prima jumătate a 
anului, bugetul de stat a acumulat 
591 de milioane de lei din accize pe 

mijloacele de transport importate, 
atunci, în acest an, suma încasată 
este cu 45 milioane de lei mai mică 
și constituie doar 545 de milioane 
de lei.

Totodată, Veaceslav Ioniță 
scrie pe blogul său că această creș-
tere nu înseamnă că toate aceste 
automobile circulă pe străzile din 
RM. 

„Avem foarte multe automobile 
fantomă: fie că nu mai există, fie 
că stau ruginite prin garaje, fie că 
proprietarii lor din lipsă de resurse 
financiare nu circulă cu ele. Pentru 
a determina numărul de automobi-
le care circulă este necesar de văzut 
câte din ele au polițe de asigura-
re valabile. Astfel, din cele 733,8 
mii de automobile înregistrate, 

estimăm că doar 65,9% au poli-
țe de asigurare. Restul, 250,3 mii 
de automobile, le putem pune în 
categoria automobilelor fantomă, 
care aparent există, dar, în realita-
te, nu știm unde se află. Din 2010 
numărul automobilelor fantomă a 
crescut de peste trei ori, de la 80 
de mii la 250 de mii în prezent”, 
spune expertul economic. 

Ca rezultat, numărul de auto-
mobile înregistrate în R.Moldova 
în acest an a crescut cu 16,9 mii, 
însă numărul lor pe străzi s-a ma-
jorat doar cu 9,3 mii. Restul, 7,5 
mii de automobile, au completat 
rândurile automobilelor fantomă, 
scrie Ioniță. 

Diana BOTNARU

Moldovenii continuă să cumpere automobile, 
dar într-un ritm mai temperat decât în anul trecut 

Guvernul intenționează să instituie funcția 
de secretar general adjunct la cele 13 
ministere existente, pentru care va plăti, 
anual, aproximativ 3,45 milioane lei sau 

un salariu lunar de 22 de mii de lei. Noii angajați 
de la Guvern vor fi responsabili de implementarea 
cerințelor de aderare a Republicii Moldova la 
Uniunea Europeană.  Acest lucru se arată într-un 
proiect publicat pe site-ul Cancelariei de Stat. După 
ce proiectul a fost făcut public, corespondentul 
instituției media „Комсомольская Правда”, 
Nichita Zverev, a publicat la 16 august un articol în 
care a criticat această inițiativă, lansând mai multe 
afirmații dezinformatoare.
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Despre tariful la gazele 
naturale, cererea Moldovagaz 
și formula de calcul

Moldovagaz anticipează în continuare 
probleme mari din cauza că Agenția 
Națională pentru Reglementare în 
Energetică (ANRE) nu a majorat 

suficient de mult tariful pentru gazele naturale, 
anunțând deconectări ale consumatorilor şi 
chiar o posibilă sistare a livrărilor din partea 
Gazprom. La rândul său, ANRE spune că 
majorările solicitate de Moldovagaz nu au fost 
regulamentare. Între timp, se apropie luna 
octombrie, când se va schimba formula de calcul 
a prețului de achiziție.

E C O N O M I E

Pe 12 august, odată cu publica-
rea în Monitorul Oficial a intrat 
în vigoare Hotărârea Agenției 
Naționale pentru Reglementare 
în Energetică (ANRE) din 4 au-
gust privind aprobarea prețurilor 
reglementate pentru furnizarea 
gazelor naturale de către societa-
tea pe acțiuni Moldovagaz. 

Potrivit deciziei, ANRE a ma-
jorat tariful la gaze cu 24% de la 
18,62 lei la 23 de lei pe metru cub 
deși Moldovagaz ceruse majorarea 
tarifului la 29,48 lei pentru un 
metru cub.

ANRE a explicat că a calcu-
lat noul tarif pe baza prețului 
mediu de achiziție a gazelor de 
899 de dolari pentru mia de me-
tri cubi și a cursului de schimb al 
dolarului american de 18,58 lei 
pentru un dolar. 

Moldovagaz, nemulțumită 
de majorare

Decizia a nemulțumit însă 
conducerea Moldovagaz, care la 
începutul lui iulie a cerut majo-
rarea tarifului până la 26,52 lei 
pe metru cub, revizuind ulterior 
suma până la aproape 30 de lei. 

Compania își bazase cererea pe 
faptul că în august prețurile gaze-
lor naturale pe bursele internați-
onale urmează să ajungă la 1.460 
de dolari pentru o mie de metri 
cubi, dar și pe devierile tarifare 
de sute de milioane de dolari, care 
ar fi fost provocate de faptul că 
tarifele nu au fost ajustate la timp. 
Este de remarcat că acum cotațiile 
gazelor ajung și la 2000 de dolari 
pentru mia de metri cubi. 

Președintele Consiliului de 
administrație al SA Moldovagaz, 
Vadim Ceban, a declarat că, în 
perioada ianuarie-iulie 2022, 
abaterile de tarif s-au ridicat la 
954 de milioane de lei, în august 
vor ajunge la circa 409 milioane 
de lei, iar în septembrie – la circa 
623 de milioane de lei.

„Aceste abateri de circa două 
miliarde de lei trebuie, inevitabil, 

incluse în tariful la gaze pentru 
utilizatorii finali”, a menționat 
Ceban.

Vadim Ceban susține că ce-
rerea Moldovagaz de creștere a 
prețului pentru consumatori a 
fost efectuată „în conformitate 
cu standardele naționale” în baza 
unor calcule stricte.

„Tariful solicitat de Moldo-
vagaz nu conține elemente as-
cunse și acoperă strict costurile 
reglementate. Nimic mai mult”, 
a menționat el.

Potrivit directorului, tarifele 
aprobate de ANRE trebuie să asi-
gure funcționarea eficientă și via-
bilitatea financiară a furnizorului, 
dar decizia ANRE din 4 august nu 
permite Moldovagaz să-și îndepli-
nească obligațiile contractuale, 

afectând direct și negativ activi-
tatea financiară a întreprinderii. 
Ceban chiar a sugerat că tariful 
insuficient de mare, în opinia sa, 
aplicat de ANRE ar putea pune 
sub semnul întrebării furnizarea 
neîntreruptă de gaze naturale.

Ulterior, Moldovagaz chiar a 
anunțat că va cere ajutor de la stat 
pentru a putea efectua la timp plă-
țile către Gazprom.

ANRE recomandă 
Moldovagaz să ceară 
modificarea legislației

ANRE a reacționat joi cu un 

Termoelectrica 
și-a majorat 
profitul cu 
63 milioane în 
jumătate de an

Societatea pe acțiuni Termo-
electrica a raportat un profit de 
390 de milioane de lei în prima 
jumătate a anului, mai mare cu 
63 de milioane de lei față de 
aceeași perioadă a anului tre-
cut. Cifra de afaceri a societății a 
crescut de aproape două ori din 
cauza scumpirii puternice a re-
surselor energetice care a dublat 
și costurile de producere. Profi-
tul brut obținut de companie a 
fost, astfel, mai mare cu 100 de 
milioane de lei, însă veniturile 
din alte surse ale companiei s-au 
redus cu 114 milioane de lei. Pe 
de altă parte, au fost diminuate 
cheltuielile administrative și alte 
cheltuieli operaționale și au fost 
obținute venituri mai mari din 
activitatea investițională. 

Un an prost 
pentru apicultori: 
recolta de miere 
este de două 
ori mai mică, 
prețurile au 
scăzut cu 20% 

Recolta de miere ar putea fi de 
două ori mai mică în acest an față 
de anul trecut din cauza secetei, 
iar prețurile de achiziție sunt și 
ele mai mici. În aceste condiții, 
apicultorii așteaptă vremuri mai 
bune, iar exporturile de miere 
stagnează, a relatat pentru An-
ticorupție.md Ion Maxim, pre-
ședintele Asociației Naționale 
a Apicultorilor din Republica 
Moldova (ANARM). „Dacă am 
avut o recoltă relativ bună a mie-
rii de salcâm, din cauza secetei 
nu a fost strânsă deloc miere de 
tei, iar cantitatea celei de floa-
rea-soarelui va fi și ea mult mai 
mică decât anul trecut”, a spus 
președintele ANARM. 

Prețul petrolului 
continuă să scadă

Prețul petrolului a scăzut 
miercuri, deoarece datele eco-
nomice sumbre de la principalul 
cumpărător de țiței – China – au 
reînnoit temerile privind o re-
cesiune globală. La bursa New 
York Mercantile Exchange, co-
tațiile pentru țițeiul american 
West Texas Intermediate (WTI) 
au scăzut cu 0,44 dolari, sau 
0,5%, la 88,97 dolari per baril, 
în timp ce cotația barilului de 
petrol Brent din Marea Nordu-
lui a coborât cu 0,73 dolari, la 
94,37 dolari. 

Ion CHIȘLEA 

comunicat propriu de presă, subli-
niind că tariful a fost adoptat strict 
în corespundere cu legislația în 
vigoare. Potrivit agenției, o ma-
jorare mai mare nu era posibilă 
deoarece legislația nu presupune 
luarea în calcul la întocmirea ta-
rifului devierile tarifare curente. 

„Metodologia tarifară prevede 
calculul prețurilor reglementate 
de furnizare în baza cheltuielilor 
totale anuale”, explică ANRE.

„Reflectarea în prețul regle-
mentat pentru furnizarea de ul-
timă opțiune și pentru furnizarea 
gazelor naturale în contextul obli-
gației de serviciu public a prețului 
mediu ponderat anual la gazele 
naturale permite nivelarea va-
riațiilor semnificative de preț și 
totodată reflectă costul total anual 
al resurselor energetice procurate 
de furnizor, asigurând viabilitatea 
financiară a acestuia”, se spune 
în comunicat.

Totuși, având în vedere preve-
derile contractului cu Gazprom 
și variațiile majore ale prețului 
pe procurare a gazelor naturale, 
cu un trend ascendent accentuat 
(situație atipică și fără precedent 
pe piața gazelor naturale), ANRE 
conștientizează că Moldovagaz se 
poate confrunta cu un deficit de 
numerar pentru procurarea gazu-
lui natural, fapt ce poate periclita 

capacitatea de plată a gazelor na-
turale importate pentru anumite 
perioade pe termen scurt.

S-a scumpit de 5,4 ori

În acest context, agenția reco-
mandă Moldovagaz să înainteze 
demersurile de rigoare pentru 
modificarea cadrului legislativ, în 
cazul în care consideră judicioasă 
aprobarea prețurilor reglementa-
te în baza fluctuațiilor pe termen 
scurt ale prețurilor de procurare 
a gazelor naturale.

Este de remarcat că tariful la 
gaz a fost pe parcursul anului 

curent principalul catalizator al 
scumpirilor. 

În noiembrie 2021, tariful la 
gaz a fost majorat de 2,4 ori, de 
la 4,3 lei la 11 lei pentru un me-
tru cub după ce guvernarea PAS 
semnase un nou contract cu Ga-
zprom, în baza formulei propuse 
de partea moldovenească. 

Pe 31 mai, tariful la gaz a fost 
majorat încă o dată, de la 11 la 
18,62 lei, iar din 12 august a urcat 
la 23 de lei. Avem, astfel, o scum-
pire de 5,4 ori în doar opt luni.

Se anunță deconectări

Scumpirile nu puteau să nu 
conducă la dificultăți pentru po-
pulație și agenții economici. Tot 
miercuri Moldovagaz a anunțat 
că circa două mii de consumatori 
noncasnici îi datorează suma de 
peste 75 de milioane de lei.

„Această circumstanță condiți-
onează imposibilitatea executării 
de către SA „Moldovagaz” a obli-
gației sale de plată față de fur-
nizorul extern, realizată, în mod 
direct, prin achitarea la timp de 
către consumatorii finali a volu-
melor de gaze naturale utilizate”, 
se menționează în comunicat.

Furnizorul a solicitat să fie 
stinsă restanța, în caz contrar 
consumatorii vor fi deconectați „în 
scopul asigurării funcționării con-
tinue a sistemului de gaze naturale 
al țării și, totodată, a neadmiterii 
majorării soldului datoriei”. 

În octombrie prețul 
de achiziție de la Gazprom 
ar putea fi mult mai mic 

Deși cererea Moldovagaz de a 
majora tariful și mai mult pare 
justificată, autoritățile ar putea 
tergiversa aprobarea deciziei până 
în octombrie, când formula de 
calcul a prețului gazelor procu-
rate de la Gazprom urmează să 
se inverseze. 

Aceasta presupune că, din apri-
lie până în septembrie, prețul 
este stabilit în proporție de 70% 
în baza cotațiilor de piață ale ga-
zelor naturale și de 30% în baza 
cotațiilor Platts (de piață) ale unui 
mix de produse petroliere, în spe-
cial al benzinei și motorinei. Și 
dacă gazele naturale se scumpesc, 
iar Rusia atenționează că se vor 
scumpi și mai mult, atunci produ-
sele petroliere se ieftinesc, odată 
cu reducerea cotațiilor la petrol pe 
bursele internaționale. Și, dată fi-
ind apropierea sezonului de iarnă, 
când cererea de carburanți e mai 
mică, dar și faptul că economiile 
mondiale își scad turațiile, pre-
țurile ar urma să scadă în conti-
nuare. Prin urmare, în octombrie 
am putea avea un preț mai mic 
de achiziție de la Gazprom, chiar 
mai mic decât cel inclus în tariful 
actual pentru consumatorii finali. 
În acest caz, Moldovagaz ar putea 
avea deja devieri pozitive de tarif, 
adică surplus de venituri, care să 
acopere devierile negative, acu-
mulate până acum. 
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Una dintre cele nouă condiții pe 
care le-a cerut Comisia Europeană 
Republicii Moldova în momentul acor-
dării statutului de stat candidat pentru 
aderarea la UE pe 23 iunie la Bruxelles 
a fost de-oligarhizarea, consolidarea 
luptei împotriva crimei organizate și 
recuperarea activelor statului.

Aceasta demonstrează o dată în 
plus că parcursul european al Repu-
blicii Moldova este imposibil fără o 
ruptură cu trecutul recent în care țara 
s-a aflat la cheremul unor persoane 
extrem de influente, care și-au folosit 
puterea financiară și juridică pentru 
a instaura o adevărată cleptocrație. 

Cazul Ucrainei

Spre deosebire de Republica Mol-
dova, Ucraina are o lege adoptată în 
septembrie 2021, care e menită să 
reducă influența oligarhilor asupra 
guvernării țării. Legea anti-oligarhi 
adoptată de Rada de la Kiev își pro-
pune să prevină riscurile la adresa 
securității naționale generate de in-
fluența excesivă a oligarhilor.

„Deși Parlamentul a adoptat în 
2019 declarația despre de-oligarhi-
zare, Republica Moldova nu a scăpat 
de influența oligarhilor. Au fost atin-
se anumite persoane, unele au fugit, 
altele s-au ascuns, s-a mai umblat la 
legea procuraturii, s-au mai făcut niște 
schimbări, dar interesele de grup sau 
ale unor persoane nu putem spune 
că au fost eliminate din procesul de-
cizional din Republica Moldova”, a 
observat comentatorul politic Nicolae 
Negru.

În același timp, semnalează el, apar 
anumite probleme legate de elimina-
rea acestor interese din cauza că ele 
lucrează conspirativ. 

Alianța duşmanilor 
de odinioară

„Nici nu poți bănui că o decizie este 
luată sub influența unui oligarh sau 
a mai multor oligarhi. Și acum când 
ei și-au unit forțele desigur că este și 
mai importantă această legislație. Dar 

cum să se facă acest lucru? Este greu 
se spus”, a adăugat el, exprimând în-
doiala că experiența Ucrainei ar putea 
să fie de folos în Republica Moldova. 

În opinia sa, parlamentarii moldo-
veni trebuie să elaboreze o legislație 
pornind de la specificul local în lupta 
împotriva oligarhilor.

Colaborarea cea mai strânsă între 
oligarhii moldoveni, care se aflau odi-
nioară în tabere diferite, a fost cel mai 
evident în cazul concertului lui Filip 
Kirkorov în ziua unui protest organizat 
recent de Partidul „Șor”.

Persoana responsabilă de organi-
zarea concertului a fost nimeni altul 
decât omul de încredere al lui Vea-
ceslav Platon – Veaceslav Valico.

Aceeași colaborare prolifică se 
constată între PSRM, PCRM și Par-
tidul „Șor”. Apărută și consolidată 
în perioada guvernării socialiștilor, 
alianța PSRM-Șor se manifestă activ 
în prezent.

Trebuie subliniat că PCRM și PSRM 
au fost cei mai învederați acuzatori ai 
celor implicați în furtul miliardului. 

„Codul penal este suficient”

De partea cealaltă, specialistul în 
drept constituțional Nicolae Osmo-
chescu consideră că legislația Repu-
blicii Moldova permite tragerea la 

răspundere a celor care iau decizii în 
favoarea unor grupuri de interese.

„La momentul actual, Codul penal 
este suficient dacă ar fi aplicat corect 
față de toate persoanele care cad sub 
incidența unui sau altui articol. Am 
în vedere actele de corupție, actele 
de delapidări mari etc. Sincer să vă 
spun, nu știu dacă noi avem o clasă de 
oligarhi. Noi avem în societate un strat 
de oameni corupți, niște hoți cu literă 
mare”, a opinat Nicolae Osmochescu. 

„Nu văd de ce am inhiba noi sis-
temul de drept cu niște legi care nu 
vor funcționa niciodată”, a afirmat el, 
spunând că condiția UE ar putea să fie 
îndeplinită doar prin niște modificări 
la Codul penal.

Comentatorul politic Ion Tăbârță a 
declarat pentru un alt articol pentru 
„Gazeta de Chișinău” că însăși lichida-
rea Partidului „Șor” comportă aspecte 
de ordin juridic și politic.

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

P O L I T I C Ă

Cum ar trebui să arate 
o dezoligarhizare în 
variantă moldovenească

Republica Moldova este obligată conform 
angajamentului asumat în fața Consiliului 
European să întreprindă acțiuni pentru de-
oligarhizarea instituțiilor de stat, pentru 

consolidarea luptei împotriva crimei organizate şi 
recuperarea activelor statului. Dar cum ar trebui să 
arate o asemenea lege? Ar trebui elaborată o lege 
specială după modelul ucrainean sau sunt necesare 
doar nişte intervenții la Codul penal? Acestea sunt 
întrebările puse de către „Gazeta de Chişinău” 
comentatorilor politici şi juriştilor din R. Moldova.

Ucraina retrage scriitorii 
ruși din programa școlară 

Ministerul Educației și Științei al Ucrainei a retras 
autorii ruși și belaruși din programa școlară pentru în-
vățământul secundar, a anunțat marți această instituție 
într-un comunicat citat de agenția EFE, citată de ager-
pres.ro. Conform programei actualizate, la disciplina de 
literatură străină vor fi studiate de acum înainte numai 
operele în limba rusă care aparțin autorilor născuți în 
Ucraina sau care au avut o relație specială cu această 
țară. „Revizuirea este o reacție în fața provocărilor apă-
rute în legătură cu agresiunea armată pe scară extinsă 
a Federației Ruse împotriva Ucrainei”, motivează mi-
nisterul ucrainean.

Liz Truss, 
în continuare favorită 

Șefa di-
p l o m a ț i e i 
britanice Liz 
Truss are un 
avans mare 
în fața lui 
Rishi Su-
nak, con-
tracandida-
tul la șefia 
Part idului 
C o n s e r v a -
tor britanic 
și, implicit, 
la funcția de 
prim-ministru al Regatului Unit, indică un sondaj You-
Gov publicat joi de Sky News, transmite Reuters. Astfel, 
Truss este creditată cu 66% din intențiile de vot, în timp 
ce Sunak cu 34%. Ancheta sociologică mai arată că doar 
13% dintre conservatori fie încă nu au decis pentru cine 
vor vota, fie au declarat că nu vor vota deloc.

Atacuri cibernetice după 
îndepărtarea monumentelor 
sovietice

Estonia a respins „cele mai ample atacuri cibernetice 
din 2007”, a spus joi, la scurt timp după ce a îndepărtat 
monumentele sovietice dintr-o regiune cu o majoritate 
etnică rusă. Grupul rus de hackeri Killnet a revendicat 
atacul, declarând miercuri pe contul său Telegram că a 
blocat accesul la peste 200 de instituții de stat și private 
estoniene, cum ar fi un sistem online de identificare a 
cetățenilor. Cu toate acestea, un oficial al guvernului 
estonian a declarat joi că impactul atacului a fost limitat.

Tensiuni Belgrad-Pristina

Șeful diplomației Uniunii Europene, Josep Borrell, a 
lansat joi o nouă rundă de discuții între Serbia și Kosovo, 
după tensiunile provocate de noi reguli administrative 
și frontaliere denunțate de Belgrad, transmite AFP, citat 
de agerpres.ro. „Recentele tensiuni în nordul Kosovo au 
demonstrat încă o dată că este timpul să progresăm către 
o normalizare completă a relațiilor” între cele două țări, 
condiție esențială pentru aderarea lor la UE, a indicat 
Borrell pe Twitter. El le-a cerut liderilor sârb și kosovar 
să dea dovadă de „deschidere și flexibilitate”.

Lituania și Danemarca 
susțin interdicția vizelor 
pentru cetățenii ruși

Miniștrii de externe din Lituania și Danemarca au 
cerut miercuri adoptarea unei poziții la nivelul UE pri-
vind interdicția vizelor turistice pentru cetățenii ruși, 
relatează DPA, citat de agerpres.ro. Finlanda și Estonia 
au cerut un plan la nivelul UE, dar cancelarul Olaf Scholz 
și Comisia Europeană sunt până în prezent împotriva 
propunerii. „În mod ideal, ar trebui să fie o decizie la 
nivel european care pur și simplu ar anula valabilitatea 
acestor vize și toată lumea ar renunța să le mai emi-
tă”, a declarat miercuri ministrul lituanian de externe, 
Gabrielius Landsbergis.

I.G.

M a p a m o n dE necesară elaborarea unei legi speciale după modelul ucrainean 
sau sunt suficiente doar niște intervenții la Codul penal?

Ilie GULCA

Ce se întâmplă cu extrădările 
lui Plahotniuc, Șor și Platon

Republica Moldova a cerut arestarea lui Veaceslav Platon, Ilan Șor, 
Vladimir Plahotniuc și a altor persoane.

Cererea către sediul Interpol pentru extrădarea lui Plahotniuc din 
Turcia a fost transmisă în 2019, dar, în mod surprinzător, a fost apre-
ciată ca fiind un caz politic de către Comisia de control al fișierelor a 
Interpolului și, în consecință, nu a fost acceptată. 

În cazul lui Șor, s-a confirmat că se află în Israel; o cerere de extră-
dare a fost acceptată de Interpol în august 2019, dar acesta încă nu a 
fost extrădat.

Procesul de extrădare trebuie să se conformeze regulilor statului Is-
rael – o decizie a Ministerului israelian al Justiției, urmată de eventuale 
contestații în instanțele judecătorești.

Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate 
și Cauze Speciale, un judecător de instrucție francez a indicat faptul 
că Vladimir Plahotniuc ar fi creat o rețea criminală la nivel național și 
internațional în 2009-2019.

„Cu implicarea învinuitului Ilan Șor, Plahotniuc a înregistrat societăți 
cipriote și panameze în Anglia și au deschis conturi bancare pentru depu-
nerea banilor deturnați din băncile din Moldova”, relatează oamenii legii.

După eliberarea sa din închisoare, Veaceslav Platon a zburat la Londra 
și a cerut azil politic în Regatul Unit. În ianuarie 2022, ambasadorul 
Regatului Unit în Republica Moldova a susținut că nu a fost primită nicio 
solicitare de la Interpol cu privire la Platon, deși autoritățile moldovene 
afirmă că a fost trimisă o cerere către Interpol.



8

Săptămânal independentVineri / 19 august / 2022
R U B R I C A R Z I

Critica criticii 
politice

Cititorul nu doar îți așteaptă 
textele, el știe ce și cum trebu-
ie să scrii, după cum tot el știe 
ce trebuie să facă guvernarea, 
oricare ar fi ea. El nu îți ascul-
tă opinia, el ți-o înfruntă. Iar 
dacă critici un punct de vedere 
drag lui sau pe câte cineva din 
cercul lui de preferințe, el este, 
neapărat, criticul criticii tale. 
Nici prin minte să-i treacă să ia 
(doar) act de opinia ta. Pe de 
altă parte, el te somează să-i dai 
soluția magnifică, perfectă, uni-
vocă și imediată. E dificil să-i 
explici că „adevărul absolut” nu 
va ieși la suprafață nici după ce 
se vor confrunta toate opiniile. 
Adevărul nu e media aritmetică 
după însumarea părerilor, nici 
consensul, compromisul sau 
câștigul... cu majoritate de vo-
turi. Testarea unei opinii prin 
probe e doar un pas înainte. 

Există și soluții iraționale, dar 
și probleme fără soluție. Iar jo-
cul argumentărilor e o ipostază 
dinamică a adevărului. Oricât de 
argumentat, discursul e aplaudat 
de oamenii care sunt în temă. E 
prea puțin probabil ca un singur 
text să-l facă pe altul să-și schim-
be opinia. În cel mai bun caz, îl 
poate pune pe gânduri. Și nu e 
deloc rău: a pune pe gânduri e 
mai important decât a schimba 
opinia (care poate fi ușor răstur-
nată de un contraargument). O 
polemică nu trebuie să dureze 
la nesfârșit, în speranța că cel 
care câștigă competiția prin in-
sistență ia tot aurul. Nimic grav 
dacă opiniile rămân diferite și 
după. Opinii „comune”, cel mai 
adesea reflectate în susținerea 
necondiționată a puterii, există 
doar în totalitarism. Iar noi vrem 
să evadăm din.

Cum apreciezi o guvernare, 
fie la sfârșit de mandat, fie după 
un an de activitate? După cum 
și-a îndeplinit programul? După 
cum și-a respectat promisiunile? 
Pentru mine, cetățeanul care în 
curând trebuie să fac, din nou, 
alegerea, criteriul este eficiența, 
nu efectul. Impactul, nu rapor-
tul. Cu indicii temeinici, nu pa-
sageri. De exemplu: avem oare 
create condiții, în care lumea să 
vrea să rămână/ să revină în țară 
ori condițiile (ne)create sunt de 
natură să accelereze exodul? Și, 
obligatoriu de luat în seamă: 
cei care, disperați, emigrează, 
încotro își iau zborul? Spre „su-
veranele” state euro-asiatice, 
post-comuniste dar încă totali-
tare, ori în direcția Occidentului, 
globalist și capitalist? Întreb ca 

Cetățenii RM au manifestat în-
totdeauna un interes extrem de 
redus față de viața politică din 
România. Chiar și sub guvernări 
democratice, prooccidentale (și 
„proromânești“, ar zice unii, deși 
nu m-aș grăbi să pun de fiecare 
dată semnul echivalenței), omul 
de rând de la noi nu s-a ostenit 
să afle mai multe despre actorii și 
tendințele de pe teatrul politic al 
țării vecine. Nu au făcut-o nici cei 

care au fost mereu ostili României, nici o bună parte din cei care au 
simpatizat-o. Mai grav: am văzut chiar și unioniști convinși care aveau 
o idee foarte aproximativă despre politica românească. Nouă discuții 
din zece pe care le-am purtat pe subiecte politice în RM au vizat mai 
mereu chestiuni „globale“, pe când puținele dezbateri prilejuite de 
realitățile românești s-au produs exclusiv în compania unor profesi-
oniști obligați să le cunoască. S-a întâmplat chiar să cunosc oameni 
cu o vastă cultură generală, care știau numele și CV-ul miniștrilor de 
la Moscova sau ale demnitarilor UE, dar habar nu aveau cine era, în 
momentul respectiv, ministrul de externe al României.

Tensiunea geopolitică creată de ciocnirea est-vest i-a făcut mereu 
pe moldoveni să plaseze RM fie în falia care desparte cele două plăci 
tectonice (Rusia și UE/SUA), fie să și-o închipuie drept linia de ruptură 
însăși. În această ecuație seismică, României i s-a rezervat întotdeau-
na un rol secundar. Pentru „proruși“, ea era servantul Occidentului 
care abia aștepta să se înfrupte cu „rodul moldovenesc“ după victoria 
geopolitică asupra Moscovei. Pe 
de altă parte, „proeuropenii“ nu 
au perceput neapărat România ca 
pe o „slugă a Americii/ a Bruxe-
lles-ului“, dar aceasta a avut me-
reu, în ochii lor, cel mult statutul 
unui aliat ceva mai de nădejde al 
RM printre cei care promovează 
politica americană sau comunitară 
în regiune.

Lucrurile nu au stat nici așa cum 
și-au imaginat românofobii, nici 
așa cum au crezut „proeuropenii“ 
sau românofilii (apropo, cred că 
numărul real al acestora din urmă 
e cam același cu al cetățenilor care 
au apreciat pașaportul românesc 
nu numai în calitatea lui de docu-
ment de călătorie). Atât guvernan-
ții care au avut o atitudine corectă 
față de România, cât și mass-media 
de bună-credință de la Chișinău au 
făcut însă prea puțin ca să comunice populației acest adevăr minim. 
Bucureștiul nu a avut întotdeauna, după Revoluție, cele mai bune câr-
muiri și nici nu a excelat la capitolul „bunei guvernări“. Lucrurile s-au 
mișcat mai lent decât și-ar fi dorit și cei din țară, și cei din afară: s-a 
întârziat cronic și mai că nu fatal la proiectele de infrastructură; s-au 
absorbit insuficient și ineficient fondurile europene; s-a furat, după 
obiceiul locului, ca într-o rezervație naturală; s-au cheltuit bani enormi 
pe politici sociale populiste și păguboase pe termen lung etc. Cu toate 
acestea, România a făcut și o mulțime de pași corecți, inclusiv în ceea 
ce privește RM. Sprijinul (diplomatic, financiar, cultural etc.) a fost nu 
de puține ori condiționat politic, dar, per ansamblu, punctual și dezin-
teresat. Ciudat e că moldovenii au așteptat mereu ca acesta să fie mult 
mai mare, fără a simți însă obligația de a răspunde „fraților români“ 
(un apelativ pe care uzul conjunctural și atitudinea duplicitară a basa-
rabenilor l-au golit de substanță) măcar cu o aparență de curiozitate 
față de tot ce se întâmplă în fosta (și adevărata) lor țară.

Se poate obiecta că dizgrațioasa, ireverențioasa și demonstrativa in-
diferență a moldovenilor față de cei de un sânge cu ei sau cel puțin față 
de singurii prieteni și aliați adevărați pe care îi au nu este o atitudine 
ce i-ar caracteriza în exclusivitate: nu ne tratează oare o bună parte din 
românii din dreapta Prutului cu aceeași monedă? Este drept și acest 
lucru, dar cel puțin acești români au fost și sunt reprezentați în parla-
ment de partide care acordă ajutor RM. Pe de altă parte, se pot lăuda 
oare basarabenii cu lideri și partide politice care au promovat – sincer 
și pe termen lung, nu oportunist și de fațadă – România în RM fie și 
pentru simplul motiv că aceasta le-a fost alături în repetate rânduri? 

(va urma)

Moldovenii 
și realitatea 
politică 
românească (I)

A - p o l i t i c e 

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Mircea V. CIOBANU

să alegem, și noi, vectorul, de 
vreme ce ne ghidăm de „dorințele 
poporului”...

În egoismul meu de alegător, 
mă indispun dacă lucrurile merg 
prost (se indispun oare și toți de-
cidenții?), inclusiv din teama că 
ar putea să revină trecutul. Pre-
fer o guvernare fără experiență, 
care poate să eșueze din neștire, 
care nu vine din lista nomencla-
turistă și nu are alt scop decât... 
să guverneze bine. Ca observator 
al fenomenului, sunt critic, ca 
cetățean care regretă eventua-
la înlocuire a echipei cu foștii, 
sunt solidar cu efortul celor care 
insistă pe schimbare. 

Mă nemulțumesc mulți dintre 
demnitarii actuali care – în timp 
ce colegii lor lucrează în regim 
de alertă – își explică nereușitele 
prin starea de urgență, prin criza 
mondială și războiul din Ucrai-
na, ei înșiși funcționând însă în 
lentoarea celui mai pașnic regim 
de somnolență autosuficientă, 
de parcă în lume ar domni o 
Pax Magna. Proiecte frumoa-
se, promisiuni încântătoare și 
realități... ce se înmlăștinează în 
indolența și birocrația noastră 
funciară, care le îngloadă pe toa-
te. De parcă timpul ar avea ne-
sfârșită răbdare, de parcă nu am 
ști că avem restanțe mari în fața 
ascensiunii în lumea civilizată, 
pe care ne-am propus-o strategic 
și grație căreia avem susținere 
din exterior. 

Imaginea emblematică (și 
anecdotică) a situației de azi a 
desenat-o ședința parlamentului, 
care a anunțat prelungirea stării 
de urgență (cuvântul-cheie nu 
este subiectul „stare” (cu stătu-
tul... stăm bine), ci atributul „de 
urgență”!)... după care a plecat, 
împăcat, în vacanță. Semnalul 
„pe loc repaus!” a fost prost in-
terpretat și de mulți demnitari 
din executiv... Or acumularea 
în societate a unor nemulțumiri 
previzibile, legate de creșterea 
prețurilor, susținută de agita-
ția oponenților politici și, mai 
ales, diversiunile puse la cale de 
comandamentul din exterior  – 
toate pot să conducă la o criză 
socială și la revenirea, pe cal alb, 
a nostalgicilor după imperiul 
mort. Asta nu mai este (doar) 
stare de urgență. E o discretă, 
neanunțată doar pentru a evita 
panica, stare de război!

De când îl știu, cititorul meu 
capricios își etalează durerile și 
interesele, dorind neapărat ca să 
i le exprime jurnaliștii și să i le 
„rezolve” guvernarea, oricare ar 
fi ea. De aceea jurnaliștii coche-
tează cu el, îi oferă umărul (a nu 
se confunda cu a pune umărul 
= a ajuta efectiv), pentru a-i as-
culta plângerea, îl consolează și 
atunci când jurnalistul nu e de 
acord cu el. Iar guvernările, ca 
să-i facă și ele pe plac, îi promit 
marea și sarea, îi caută în coar-
nele de ieduț capricios (un  pleo-
nasm!), îi bagă capriciile în pro-
misiuni și programe irealizabile. 
După mine însă, fiecare entitate, 
de la guvernant la beneficiar (a 
nu-l confunda cu profitorul!), 
pur și simplu, trebuie să-și facă 
meseria onest. Fără fanatism, 
fără fals patetism, fără declarații 
solemne și fără rapoarte trium-
faliste. Fără emoții în plus. Vrea 
poporul să avanseze spre lumea 
civilizată? Vrea să devină inde-
pendent de șantajul „fratelui mai 
mare”? Să-și strângă cureaua și 
dinții, să rabde. Vrea să revină 
vremurile când erau conduși de 
cei ce insistau să-l fericească cu 
gratuități și cu prețul ieftin la 
toate cele, în schimbul libertății 
și al conexiunii la lumea liberă? 
Să fie sănătos! Și să nu se mai 
plângă.

Integrarea europeană și poporul Moldovei

Imaginea 

emblematică (și 
anecdotică) a 

situației de azi a 
desenat-o ședința 

parlamentului, care a 
anunțat prelungirea 

stării de urgență 
(cuvântul-cheie nu 

este subiectul „stare” 
(cu stătutul... stăm 
bine), ci atributul 
„de urgență”!)... 

după care a plecat, 
împăcat, în vacanță. 

Semnalul „pe loc 
repaus!” a fost prost 

interpretat și de 
mulți demnitari din 

executiv...

Adrian CIUBOTARU

Tensiunea 

geopolitică creată 
de ciocnirea est-vest 

i-a făcut mereu pe 
moldoveni să plaseze 
RM fie în falia care 
desparte cele două 

plăci tectonice (Rusia 
și UE/SUA), fie să 

și-o închipuie drept 
linia de ruptură 

însăși.
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Ieri s-a anunțat că Guvernul ar 
putea veni curând cu un concept 
al reformei administrației publi-
ce. Dacă până acum se vorbea de 
reforma administrației publice 
locale, din declarațiile șefului sta-
tului termenul de „local” a dispă-
rut cumva. Deocamdată nu este 
clar dacă este vorba de o simplă 
scăpare sau de o reconceptualizare 
a reformei. 

Președinta Maia Sandu susține 
că nu se pune în discuție renun-
țarea la raioane, „pentru că nu se 
poate renunța la raion pentru că 
e în Constituție prevăzută această 
structură”.

Dintr-un anumit punct de ve-
dere trebuie să-i dăm dreptate 
Președintelui. Articolul 110 (1) 
din Constituție (Organizarea ad-
ministrativ-teritorială) prevede 

că „teritoriul Republicii Moldova 
este organizat, sub aspect admi-
nistrativ, în sate, orașe, raioane 
[…]”. Astfel, organizarea admi-
nistrativ-teritorială a Republicii 
Moldova se efectuează pe două 
niveluri: satele (comunele) și 
orașele (municipiile) constituie 
nivelul întâi, raioanele constituie 
nivelul al doilea.

Prin urmare, analizând ter-
menul de „raion” prin prisma 
prevederilor constituționale, (!) 
ca pe un element structural al or-
ganizării administrative a statului, 
într-adevăr la acest element nu se 
poate renunța fără o intervenție în 
Constituție. Dar asta nu înseamnă 
că numărul unităților de nivelul 
al doilea nu poate fi redus de la 
32 la 10 (spre exemplu). 

Celălalt aspect al termenului 
constituțional de „raion” ține de 
dimensiunea lingvistico-termi-
nologică a acestuia. De fapt, este 
vorba de dimensiunea politică. 
Din această perspectivă, termenul 
de „raion” este unul generic, care 
poate fi modificat fără probleme 
în județ, regiune, sau oricum se 
va dori. Capitolul VIII din Consti-
tuție stabilește modul de formare, 
organizare și funcționare a admi-

nistrației publice. Terminologia 
folosită este doar un instrument 
în acest sens, care poate fi ajus-
tată la realități ori de câte ori va 
fi necesar. Așa deci, Constituția 
nu este un impediment pentru 
renunțarea la termenul sovietic 
de „raion” și acceptarea unui nou 
termen mai potrivit. Același set de 
argumente poate fi aplicat mutatis 
mutandis la prevederile art. 113 
din Constituție.

În cele trei decenii de inde-
pendență mereu s-au invocat, ca 
principal argument în favoarea 
imposibilității renunțării la arhi-
tectura sovietică a administrației 
publice locale, prevederile art. 
110 și 113 din Constituție. De fapt 
este un fals. Constituția nu este 
un pact sinucigaș, prin urma-
re, ea nu este și nici nu trebuie 
văzută ca un impediment pen-
tru reformarea și modernizarea 
statului. Oricum ai interpreta 
Constituția, nu poate fi dedusă o 
obligație de a nu lichida/comasa 
acele unități – raioane care au o 
populație săracă, mai mică de-
cât o mahala din Chișinău, dar 
care „hrănesc” o administrație 
„grasă”, (inutilă de altfel) ca pe 
vremea sovietică.

Constituția nu este un impediment pentru 
renunțarea la termenul sovietic de „raion” 

Kaja Kallas, PM Estoniei, a anun-
țat decizia Guvernului Estoniei de 
a scoate toate monumentele sovie-
tice din spațiul public. Ele sunt, în 
opinia PM Estoniei, „simboluri ale 
represiunilor oribile și ale ocupației 
sovietice brutale de după război, 
servind și astăzi unei puteri im-
perialiste ca sursă permanentă de 
tensiuni sociale și pârghie influentă 
a propagandei rusești în războiul 
hibrid al dezinformării”. Războiul 

de agresiune purtat de Rusia contra Ucrainei pune pe agenda politică 
și problema desovietizării, decomunizării complete. 

Multe dintre aceste monumente sovietice sunt „moșteniri disonante” 
în terminologia lui John E.Tunbridge și Gregory J.Ashworth, indicând 
prin aceasta asupra unei profunde lipse de consens și consistență la 
interpretarea unei moșteniri, un produs ambivalent al narativelor 
istorice și memoriei culturale, astfel că eliminarea simbolurilor prin 
care regimul totalitarist sovietic s-a legitimat este un lucru folositor. 

La timpul potrivit și R. Moldova trebuie să ia deciziile corecte.

Integrarea europeană și poporul Moldovei

La timpul potrivit 
și R. Moldova trebuie 
să ia deciziile corecte

Igor MUNTEANU

Lia Manoliu – prima sportivă 
din lume, care a participat la șase 
ediții consecutive ale Jocurilor 
Olimpice, performanță consem-
nată în „Guiness Book of Recor-
ds”, campioană olimpică la arun-
carea discului, s-a născut la 25 
aprilie 1932 la Chișinău. Era fiica 
profesorilor de filosofie Alexan-
drina şi Ion Manoliu, care predau 
în orașul Edineț. Mama ei, era din 
comuna Izvoare, județul Soroca, 
iar tatăl – din județul Roman. 
Părinții au primit posturi la Bo-

toșani, iar în 1937 s-au mutat la 
București. 

La 16 ani a început să practi-
ce atletismul, mai întâi săritura 
în înălțime, iar apoi aruncările. 
După aruncarea greutății, a trecut 
la aruncarea discului, disciplină 
în care s-a specializat și a obținut 
rezultate de excepție, participând 
la șase ediții consecutive ale Jo-
curilor Olimpice: Helsinki 1952, 
Melbourne 1956, Roma 1960, To-
kio 1964, Ciudad de Mexico 1968, 
Munchen 1972. 

Sportiva a cucerit trei meda-
lii olimpice, una de aur, în 1968, 
la Ciudad de Mexico, și două de 
bronz, în 1960, la Roma și 1964, 
la Tokyo. Înainte de concurs, la 
Ciudad de Mexico, unde a obținut 
titlul olimpic, a făcut o întindere la 
mâna dreaptă şi nu putea să facă 
nici cel mai mic efort. Și totuși 
în finală, Lia Manoliu a aruncat 
58,28 de metri şi a doborât recor-
dul olimpic. A cucerit primul şi 

singurul aur din istoria aruncării 
discului în România.

În 1973, a devenit vicepreședin-
te al Comitetului Olimpic Român, 
iar în 1990 a fost aleasă în funcția 
de președinte al COR, pe care a 
ocupat-o până la moartea sa.

Grație experienței dobândite 
pe terenul de sport, culturii sale, 
dar și faptului ca vorbea bine cinci 
limbi străine (franceză, engle-
ză, germană, rusă, italiană), s-a 
putut afirma și prin activitatea 
desfășurată în diverse organisme 
sportive internaționale. Comitetul 
Internațional Olimpic i-a decer-
nat Ordinul Olimpic Colanul de 
bronz – 1975, Trofeul Femeia în 
sport – 1990, Trofeul Centena-
rului – 1994. În 1975, directorul 
general UNESCO i-a înmânat 
Premiul Internațional Fair Play 
pentru anul 1974.

În onoarea sportivei, Stadionul 
Național din București, a fost de-
numit „Lia Manoliu”.

Lia Manoliu, o legendă 
a sportului românesc

Sergiu BUZU 

Formarea Comitetului de Stat de 
Urgență (CSU), care urmărea reve-
nirea Uniunii Sovietice la formatul 
politic de până la „Perestroika”, a 
fost declarată deja spre orele de 
amiază a zilei de 19 august, drept 
puci anticonstituțional de către pre-
ședintele proaspăt ales în luna iunie 
a Federației Ruse, Boris Elțîn. Acesta 
a făcut această declarație în sediul 
parlamentului Federației Ruse – 
la Casa Albă, sediu care va deveni 

cartierul general al rezistenței anti-puci la Moscova. Trupele militare și 
câteva zeci de tancuri care înconjuraseră Casa Albă la ordinul CSU au 
trecut de partea conducerii Federației Ruse. La scurt timp, Boris Elțîn 
a ieșit din clădirea Casei Albe, a urcat pe un tanc dintre acelea care deja 
protejau sediul și de acolo – în fața unui auditoriu de peste 200.000 
de oameni adunați în semn de protest fată de starea de urgență – a dat 
citire propriului său decret recent semnat, prin care declara acțiunea 
CSU ca fiind „o lovitură de stat“, iar membrii Comitetului erau declarați 
„trădători“. Enunțul acestui act în fața mulțimii adunate pentru protecția 
Casei Albe, a stârnit un entuziasm nedisimulat al protestatarilor și 
venea să ateste crearea situației dualității puterii de stat la Moscova.

Până astăzi contextul puciului din august rămâne departe de a fi 
elucidat în toate nuanțele sale. De exemplu, încă nu este clar până la 
capăt rolul lui Gorbaciov în aceste evenimente, cel puțin unii martori 
în cadrul anchetei posterioare pe marginea puciului au declarat sub 
jurământ că Gorbaciov nu a fost nicio clipă izolat totalmente în Foros 
(Crimeea) și, mai mult, a fost la curent cu intenția puciștilor, ocupând 
o poziție pasivă de așteptare a rezultatelor. Potrivit altei versiuni, Go-
rbaciov ar fi fost avertizat de către ambasadorul american la Moscova, 
Jack Matlock, că se pregătește un complot împotriva sa, dar a ignorat 
acest avertisment. Așa sau altfel, rădăcinile puciului se regăsesc în 
politica de „Perestroika”, inițiată de Mihail Gorbaciov și care a provocat 
în timp o schimbare a raportului de putere dintre Moscova și repu-
blicile unionale, fiind pornite procese centrifuge în interiorul URSS. 
Aceste procese acuzau o eventuală destrămare a Uniunii Sovietice și 
formarea pe ruinele ei a unor state independente. Respectiv, puciștii 
au reacționat, după ani de perestroika, inițiind puciul, încercând pe 
această cale să oprească procesul de democratizare și descentralizare, 
pe care ei îl vedeau ca un proces de pierdere a puterii.

Puciul și anti-puciul 
ca reacție a maselor

Anatol ȚĂRANU

Alexandru TĂNASE

Microbuzele la Chișinău sunt 
adevărate agora în vremuri de re-
striște, niște Hyde-Park-uri pe roți.

- Da’ de ce mă rog ai crescut bile-
tul la 7 lei, că aici e tot oraș și trebu-
ie să fie 6?! – se răstește un bărbat 
între două vârste șoferului, scoțând 
banul din buzunar cu năduf.

- Așa am primit lege, ce te 
strofoci la mine?! – i-o întoarce 
șoferul obidit.

- A, da, lege, ce mai lege... Las’ 
că la toamnă se schimbă legea, vă 
spun eu... O să se ducă și Maia 
Sandu și toți! – dă din cap omul 
cu luare-aminte.

- Păi da’ ce treabă are Maia San-
du cu biletele la rutieră? N-ai auzit 
că aici Ion Ceban e stăpân?! – se 
bagă în vorbă o femeie cu bariz.

- Da’ cine o ridicat prețurile la 
benzină? – scoate capul dintre 
umeri un om cu mustăți.

- Rușii voștri ridică prețul la 
gaz și benzină! – îi dă replică ți-
pător un bărbat din spate.

- Apu’ da, rușii, rușii... Tot ru-
șii îs de vină! – nu se dă bătut 

certărețul.
- Da’ ce, îți place ce fac rușii 

tăi în Ucraina?! – îl probozește 
femeia cu bariz.

- Ia lăsați, măi, vorbăraia, cine 
poate să lucreze cu trei lei la 15 
km? – sare o femeie din dreapta 
șoferului.

- Aha, și eu amu’ trebuie să 
plătesc 7 lei și pentru 700 metri 
și pentru 15 km, nu pare să cedeze 
certărețul.

- Românii ne-au dus cu trenul 
la groapă! – intervine mustăcio-
sul fără să țină seama de coerența 
discuției.

- Da’ ce, rușii ne-au dus cu 
căruța în Siberia? – i-o retează 
femeia cu bariz, coborând în grabă 
treptele microbuzului. 

Hyde-Park-uri pe roți

Petru NEGURĂ 

Cel mai valoros ce ne-au furat 
toți cei ce-au guvernat acest stat 
prăpădit începând cu Snegur, apoi 
Lucinschi, Voronin, Filat, Plahot-
niuc, Kuliocul și alții nu sunt nici 
banii, nici chiar libertatea. Și banii 
și libertatea pot fi returnate, dar ni-
ciodată nu vom întoarce TIMPUL. 
Ne-au răpit 30 de ani din viață. 30 
de ani, care au putut fi trăiți ome-
nește cu tot neamul laolaltă, să avem 
posibilitatea de a munci acasă, a ne 

odihni, a ne lecui, a călători. Cum pot fi iertate aceste lep@dături?!

Și banii și libertatea pot fi 
returnate, dar niciodată nu 
vom întoarce timpul

Valentin CHILAT CORNACI
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A început etapa II pentru 
depunerea dosarelor de studii 
în cadrul școlilor profesionale

Așadar, Vitalie Belîi, directorul 
Instituției Publice Școala Profe-
sională nr. 2 din mun. Chișinău, 
mi-a spus că au mai rămas 15 lo-
curi disponibile la buget. 

Școala Profesională nr.2: 
La buget au mai rămas 
15 locuri

„Instituția noastră a avut în 
planul de înmatriculare 462 de 
locuri, dintre care 332 la buget 
și 130 cu taxă. Numărul de elevi 
care au promovat concursul a fost 
de 380, conform datelor după pri-
mul tur. Cele mai solicitate sunt 
meseriile de bucătar (179), brutar 
(34), cofetar (50), controlor casier 
(30), lucrător pensiune turisti-
că (30). În acest an am avut mai 
mulți doritori. Au venit mai mulți 
elevi comparativ cu anii trecuți. 
Instituția continuă să fie în topul 
preferințelor elevilor. Concursul 
de admitere a demonstrat că tine-
rii își urmează pasiunea. Pentru 
acest tur mai avem disponibile 80 
de locuri, preponderent cu taxă, 
la buget au mai rămas 15 locuri. 

Până pe data de 26 august are loc 
etapa II de admitere”, ne-a spus 
directorul.

Am reușit să discut și cu Elena, 
tânăra care urmează să-și depună 
dosarul în turul II la Școala Pro-
fesională nr. 2. Fata mi-a spus că 
și-a dorit mereu să devină bucătar, 
pentru că îi place să gătească. 

Școala Profesională nr.9: 
La buget au mai rămas 
17 locuri

„Mie îmi place foarte mult să 
gătesc, așa că nici nu am stat foar-
te mult pe gânduri. Nu am reușit 
să depun actele în primul tur din 
motive personale, dar sunt sigură 
că voi fi acceptată în această etapă. 
Vreau să ies de aici cu o meserie, 
ca ulterior să îmi pot deschide 
chiar și o afacere în acest dome-
niu, sper să-mi reușească”. 

În cadrul Școlii Profesionale 
nr. 9 din mun. Chișinău mai sunt 
disponibile 17 locuri bugetare. 

Oxana Ralea, secretar în cadrul 
comisiei de admitere, ne-a relatat 
că „Școala Profesională nr. 9 are 

drept scop educația și formarea 
personalităților multilateral dez-
voltate, competitive în domeniile 
transportului, construcției, indus-
triei și telecomunicațiilor, capabili 
de a se integra în mediul social și 
profesional. În acest an cele mai 
solicitate specialități au fost cele 

de electrician electronist auto, 
mecanic auto și tencuitor. Mai 
avem locuri libere, așa că aștep-
tăm doritorii până pe data de 28 
august să depună actele”. 

Școala Profesională este o uni-
tate de formare profesională care 
asigură formarea profesională 

inițială a muncitorilor calificați, 
în termen de 1-5 ani în limitele 
categoriilor de calificare existen-
te. Studiile în şcoala profesională 
finalizează cu susținerea exame-
nului de calificare şi eliberarea 
unui certificat de calificare.

Diana BOTNARU

În perioada 18 august – 28 august 2022 
se desfăşoară etapa a II-a de admitere în 
învățământul profesional de stat 2022-
2023. Reporterul „Gazetei de Chişinău” a 

vorbit cu responsabilii comisiilor de admitere de 
la mai multe şcoli profesionale din R. Moldova 
pentru a afla care sunt ofertele de studii pentru 
anul 2022-2023.

De la an la an, se observă o 
creștere a numărului de persoane 
și instituții care solicită servi-
ciile sistemelor de colectare a 
deșeurilor electronice. Echipa-

mentele care sunt transmise cel 
mai des spre reciclare de către 
persoanele fizice sunt frigidere-
le, mașinile de spălat, televizoa-
rele, aspiratoarele, iar de către 

Anunțăm cu profundă tristețe trecerea la Domnul a celei care 
a fost Zoia Teodorovici, soția compozitorului Petre Teodorovici. 
Acum trei ani, de aceeași boală nemiloasă a fost răpusă unica fiică 
a cuplului Teodorovici, Laurenția. 

Exprimăm sincere condoleanțe familiei, rudelor, prietenilor ră-
posatei Zoia Teodorovici.

Dumnezeu să o ierte și să o așeze cu drepții Săi. 
Echipa „Gazetei de Chișinău”

C o n d o l e a n ț e

Anual, în Republica Moldova sunt generate 
circa 10 mii de tone de deșeuri electronice

instituțiile publice: calculatoare-
le, imprimantele, procesoarele, 
monitoarele și tastaturile, scrie 
în comunicatul emis de Profile 
Agency.

Potrivit unor aproximări, anu-
al, în Republica Moldova sunt 
generate circa 10 mii de tone de 
deșeuri de echipamente electrice 
și electronice (DEEE). Dacă o 
parte dintre acestea sunt în cele 
din urmă reciclate, o cantitate 
importantă de deșeuri ajunge la 
gropile de gunoi, poluând solul, 
apa și aerul. Cu toate acestea, în 
Republica Moldova există siste-
me colective de preluare a deșeu-
rilor electrice și electronice, care 
reușesc să colecteze cantități tot 
mai importante de echipamente 
vechi sau uzate, contribuind la 
protejarea mediului și motivând 
populația să aibă o atitudine mai 
responsabilă.

„Cel mai mult se colectează 
DEEE-uri din mediul urban, 
aproximativ 75% comparativ 
cu 25% în mediul rural. Faptul 
că în mediul rural se colectea-
ză mai puțin este influențat de 

lipsa informării, lipsa culturii 
reciclării și, nu în ultimul rând, 
de preferința de a vinde aceste 
DEEE-uri la fier uzat, care este 
o practică foarte periculoasă și 
autoritățile de mediu ar trebui 
să intervină”, subliniază Mihai 
Cojocaru, administratorul fun-
dației. 

Din deșeurile colectate de fun-
dația Eco Save timp de un an de 
activitate 33% sunt calculatoa-
re, imprimante și telefoane, 21% 
sunt becuri, 19% sunt frigidere, 
14% - televizoare și ecrane, iar 
echipamentele de mici dimen-
siuni reprezintă 7% din totalul 
deșeurilor colectate.

„Aceste echipamente au în 
componența lor elemente no-
cive pentru mediu și sănătate, 
metale grele sau gaze periculoa-
se, elemente chimice care, odată 
eliberate în aer, apă sau sol, au 
efecte dăunătoare pe termen lung 
asupra hranei noastre, a apei pe 
care o bem sau a aerului pe care 
îl respirăm, provocând probleme 
serioase de sănătate și chiar inte-
lectuale”, spune Mihail Caranfil. 

Sistemul colectiv autorizat 
Fundația ECO SAVE asigură 
întregul proces de colectare, 
transportare, sortare, ambalare, 
depozitare temporară și expor-
tare către reciclatorul final al 
deșeurilor de echipamente elec-
trice și electronice și se aliniază 
standardelor Uniunii Europene 
privind protecția mediului și asi-
gurarea calității vieții. 

„Odată ce DEEE-urile sunt 
transmise echipei noastre, 
acestea sunt transportate în 
România, la unul dintre cei mai 
importanți reciclatori. Proce-
sul cuprinde depoluarea, mă-
runțirea și separarea metalelor 
feroase, urmată de cea a meta-
lelor neferoase și de reciclarea 
maselor plastice pe care aceste 
deșeuri le conțin”, a notat Mihai 
Cojocaru. 

Potrivit datelor oficiale, în 
anul 2019, în lume au fost ge-
nerate 53,6 milioane de tone de 
deșeuri electrice și electronice. 
Din cantitatea totală, cel mult 
20% sunt reciclate corespunzător.

D.B.
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Fizicienii români ai anilor ’40 
și bomba atomică

Deși vitregită instituțional 
printr-o administrație coruptă și 
incompetentă, fizica românească 
din anii ’40 se putea mândri cu 
mai multe personalități de pri-
ma mână, precum Șerban Țițeica, 
George Manu, Radu Grigorovici, 
Horia Hulubei, Eugen Bădărău. 
Primii doi, cu doctorate strălu-
cite în Occident – la Heisenberg, 
respectiv Marie Curie – nu primi-
seră vreo catedră la întoarcerea în 
țară, cum ar fi fost de așteptat în 
orice sistem politic responsabil, ci 
fuseseră marginalizați, ca modești 
asistenți, fără dreptul de a ține 
vreun curs. Grigorovici, format 
la Universitatea – fostă austriacă 
– din Cernăuți, sub îndrumarea 
lui Bădărău și Herbert Mayer, se 
confrunta, mutat la București, cu 
o dramatică lipsă de echipament 
experimental. Hulubei, proaspăt 
întors din Franța, se istovea cu 
încercarea creării unui institut 
de cercetări, la Cluj, care avea să 
fie gata… în ajunul Dictatului de 
la Viena.

De la întâlnirea 
cu Otto Hahn la separarea 
izotopilor uraniului

În ciuda precarității labora-
toarelor, și a contactelor inter-
naționale restrânse, literatura de 
specialitate ajungea în țară, iar 
personalitățile menționate mai 
sus erau pe deplin conștiente de 
sensul în care se dezvoltă fizica 
nucleară – numită încă, relativ 
frecvent, în egală măsură, „atomi-
că”. Probabil că nu este întâmplă-
tor faptul că, în 1940, Grigorovici 
ținuse, încurajat de Bădărău, o 
conferință de popularizare intitu-
lată „Separarea izotopilor”, și alta, 
mai specializată, cu același titlu, 
adresată membrilor laboratorului 
Universității. O altă prelegere, din 
același an, se referea la „Produ-
cerea și măsurarea presiunilor 
joase”, tehnică familiară atât lui 
Bădărău, cât și lui Grigorovici.

Radu Grigorovici; desenul, ca 
și celelalte incluse în prezentul 
articol, sunt datorate lui George 
Manu

Puțin timp după ce Hulubei 

devine rector al Universității din 
București, în 1941, Otto Hahn, 
descoperitorul fisiunii nucleare 
– fenomenul care urma să ducă 
la aplicațiile pașnice și militare 
ale energiei nucleare – avea să 
viziteze România. Cercetările mai 
vechi ale lui Hahn se suprapuse-
seră parțial cu cele ale lui Hulu-
bei, ambii încercând să separe un 
eka-element (un element lipsă în 
tabelul periodic), ce va fi omologat 
(în 1949) de comunitatea științi-
fică internațională sub numele 
de Franciu. Hahn este anturat, 
în timpul vizitei sale în Româ-
nia, de Manu și de Grigorovici, 
iar discuțiile dintre ei, evocate 
de acesta din urmă jumătate de 
secol mai târziu, sunt deosebit de 
interesante. Un rezultat colateral 
al vizitei l-a constituit portretul în 
peniță al lui Hahn făcut de Manu, 
devenit celebru.

Otto Hahn

După câteva luni, Hulubei îi 
întoarce vizita lui Hahn, ocazie 
cu care ține câteva conferințe la 
Berlin și vizitează laboratoare și 
fabrici de aparatură științifică din 
Germania. Rămâne o simplă spe-
culație ipoteza că vizita lui Hahn 
ar fi putut fi motivată, cel puțin 
parțial, de încercarea Reich-ului 
de a sonda interesul nucleariști-
lor români pentru vreo posibilă 
colaborare cu Germania; nu cu-
noaștem nici un indiciu în sensul 
acestei ipoteze.

În schimb, este foarte intere-
sant să menționăm cum, cu totul 
izolați de cercetările ultra-secrete 
legate de producerea bombei ato-
mice, fizicienii români urmăresc 
problema și propun – în mare se-
cret – abordări originale. Concret, 
e vorba de o metodă de separare a 
izotopilor, propusă de Grigorovici, 
în urma îndemnului primit de la 
Bădărău de a se ocupa de acest 
subiect, cum am văzut mai sus. 
Se știa că, în proiectul american, 
izotopii erau separați prin ter-
modifuzie: izotopii ușori ies mai 
rapid dintr-un recipient încălzit 
decât cei grei. Scopul separării 
izotopilor era acela de a obține o 
concentrație mare a izotopului de 
uraniu fisionabil, care prin reacție 
în lanț, producea explozia bom-
bei atomice. Iată cum povestește 
Grigorovici dezvoltarea cercetă-
rilor sale:

Intrând în subiect, mi-a dis-
plăcut ideea separării izotopilor 
prin termodifuzie. Mi se părea mai 
interesantă altă idee: la ciocnirea 
a două fascicule moleculare de 
compoziție identică, formate din 
amestecul de izotopi ce ar urma 
să fie separat, ar trebui să se sim-

tă un anumit efect izotopic. Mă 
gândeam că, dat fiind caracterul 
ondulatoriu al moleculelor, ar 
trebui să apară un fel de interfe-
rență, care să dea pentru anumite 
unghiuri de împrăștiere, maxime 
și minime în compoziția izotopică 
a fasciculelor împrăștiate. Adică, 
după anumite unghiuri, ar trebui 
să se obțină o concentrație ma-
ximă a unui izotop în fascicolul 
împrăștiat, iar după alte unghiuri, 
o concentrație minimă.

Am mers la Șerban Țițeica și 
l-am rugat să ne facă teoria fe-
nomenului. Țițeica a rămas cam 
surprins, ne-a spus că lucrurile 
sunt complicate, că nu trebuie 
să credem că moleculele sunt 
niște bile, că ciocnirea lor este 
foarte complicată. În cele din 
urmă, ne-a cerut, ca de obicei, o 
săptămână răgaz. A fost desigur 
consultată și cartea lui Mott de 
teoria ciocnirilor. După o săptă-
mână, Țițeica a venit cu răspun-
sul, din care nu am înțeles mare 
lucru, decât că fenomenul era în 
principiu posibil.

Şerban Țițeica

Ne-am pus pe treabă – eram 
împreună cu prietenul meu Geor-
ge Cristescu, pe atunci șef de lu-
crări la catedra noastră, mai apoi 
conferențiar la Politehnică. Bibli-
ografie practic nu era, aveam o 
lucrare de fascicule moleculare a 
lui Mayer; am făcut singur vasul 
de sticlă în care urma să aibe loc 
ciocnirea. Am ales borul, care are 
doi izotopi. Din păcate, nu aveam 
aparate cu care să măsurăm dis-
tribuția radială a densității izoto-
pice din fasciculele împrăștiate, 
așa că l-am rugat pe un coleg, 
Radu Mavrodineanu, care urma 
să participe la un congres în stră-
inătate, să ducă probele într-un 
laborator performant.

Mavrodineanu era chimist la 
Institutul de cercetări agronomi-
ce și ne spusese, în mare secret, 
că vrea să plece din țară, unde tot 
mai clar se întăreau comuniștii. 
Era în 1946. Mavrodineanu a luat 
fâșiile de argint pe care se de-
puseseră moleculele împrăștiate 
și le-a trimis lui Urey, chimistul 
„grupului Manhattan”, adică 
primul specialist american în 
domeniu. Răspunsul a venit dis-
cret [prin ambasada SUA], peste 
puțin timp, scurt și amenințător: 
„Potoliți-vă!”.

Probabil că americanii se 
temeau că am putea lucra, în 
viitor, la proiectul sovietic de 
bombă atomică. Chestiunea se 
dovedea foarte periculoasă, așa 
că am abandonat experiențele și 
am distrus toate hârtiile legate de 

acest subiect. Inclusiv calculele 
lui Şerban Tițeica.

În ceea ce îl privește pe Radu 
Mavrodineanu, acesta a făcut o 
carieră de succes în Occident, și 
a rămas în fizica descărcărilor 
în gaze – subiect în care fusese 
inițiat de Grigorovici – printr-o 
monografie valoroasă, publicată 
în limba franceză și ulterior în 
engleză.

Revenind la Grigorovici, gra-
dul de periculozitate al cercetă-
rilor în care se implicase avea 
să-i devină clar câteva decenii 
mai târziu, studiind biografia lui 
Heisenberg; acesta l-a fascinat în 
mod special, în mare parte din 
cauza amintirilor doctorale ale 
bunului său prieten, Șerban Țiței-
ca. O altă sursă de fascinație era 
legată de excepționalele calități 
de administrator al științei dove-
dite de Heisenberg după război, 
ca organizator al Fundației Hum-
boldt. Bucovinean a cărui primă 
limbă a copilăriei a fost germana, 
Grigorovici a rămas întreaga viață 
fascinat de spiritul de organizare 
german.

… era ferm hotărât 
să-l împuşte pe Heisenberg

Într-o lucrare despre Hei-
senberg care i-a parvenit în anii 
senectuții, Grigorovici a citit cu 
uimire relatarea următoare:

După o expunere despre ma-
tricea S [un subiect modern al 
mecanicii cuantice a anilor ’40], 
prezentată la Zurich de Heisen-
berg, în decembrie 1944, Morris 
Berg, un agent SUA înarmat, și 
fizician de profesie, îl conduce la 
hotel pe profesor. Despre acest 
moment Powers scrie: [Berg] in-
sista… că atunci era ferm hotă-
rât să-l împuște pe Heisenberg și 
să facă față consecințelor, dacă 
măcar un singur cuvânt din cele 
rostite de el ar fi sugerat că asul 
din mâneca lui Hitler era bomba 
atomică.

Acesta era gradul de fanatism 
la care se ajunsese în decembrie 
1944, când bomba atomică ame-
ricană era într-o fază foarte avan-
sată, în timp ce un proiect german 
similar practic nu exista.

Nici după producerea bombei 
de către Statele Unite, obsesia po-
sibilității ca unii cercetători de 
marcă germani, ca Heisenberg, 
să fie preluați de proiectul sovie-
tic, nu i-a părăsit pe politicienii 
americani. Înțelegând mai bine 
complexitatea si periculozitatea 
situației din 1945, Grigorovici 
și-a exprimat public recunoștința 
pentru tactul și discreția lui Urey. 
Dacă s-ar fi aflat, în România de 
atunci, că fizicieni români trans-
mit rezultatele unor cercetări în 
domeniul nuclear americanilor, 
consecințele ar fi putut fi dra-
matice.

Trebuie să mai spun că profe-
sorul Urey a fost într-adevăr un 
coleg plin de considerație față de 
niște cercetători anonimi, dintr-o 

țară despre care nu cred că știa 
mare lucru. [7]

IFA în atenția CIA

Stabilizarea comunismului în 
România, prin abolirea monar-
hiei și instaurarea republicii (30 
decembrie 1947) a permis promo-
varea politicii partidului în mod 
sistematic, în toate domeniile de 
activitate, inclusiv în știință. În 
acest sens, Academia RPR apro-
bă (27 mai 1949) înființarea unui 
institut de fizică, aflat în subordi-
nea sa. Acronimul IFA va rămâne 
același și după ce noul înființat 
Institut de Fizică al Academiei se 
va transforma, peste câțiva ani, 
în Institutul de Fizică Atomică.

Un document CIA din februarie 
1952, reprodus în facsimil în arti-
colul [8] – datorat unor autori cu 
contribuții importante în istoria 
fizicii românești – atestă interesul 
cu care noul institut din România 
este urmărit din Statele Unite. Ra-
portul menționează dificultățile 
în procurarea echipamentelor 
științifice și a literaturii de spe-
cialitate, fiind reținut în privința 
succesului dezvoltării acestuia, și 
totodată afirmă:

Nu există nici un indiciu că, 
până în 1951, vreo cercetare de 
energie atomică s-ar fi desfășu-
rat în institutul lui Hulubei. O 
singură încercare a fost făcută 
în 1946, de a realiza separarea 
izotopilor, printro combinație de 
tuburi de separare și electroliză; 
deși metoda a părut promițătoare 
pentru anumiți izotopi ai clorului, 
nu a putut fi continuată din cauza 
lipsei de echipament.

Constatăm că „încercarea” la 
care se referă CIA este ideea de 
separare a izotopilor, propusă de 
Grigorovici.

Este interesant să constatăm 
că aceasta „a părut promițătoa-
re” experților americani (probabil 
lui Urey personal), deși ea este 
descrisă deformat, poate prin 
nepriceperea unor birocrați im-
plicați în redactarea raportului. 
De asemenea, merită remarcat 
că raportul nu menționează nimic 
despre descurajarea transmisă cu 
brutalitate cercetătorilor români.

Acum, când toate personajele 
implicate în temerara tentativă 
românească de separare a izoto-
pilor au trecut în lumea umbrelor, 
putem doar să ne imaginăm ce ar 
fi putut realiza savanți ca Grigoro-
vici sau Țițeica, dacă istoria le-ar fi 
fost favorabilă. Anii care au urmat 
au fost însă deosebit de cruzi cu 
Radu Grigorovici, al cărui părinte, 
Gheorghe Grigorovici, politician 
social-democrat cu mari merite în 
alipirea Bucovinei la România, în 
1918, a fost arestat și a murit în în-
chisoare (1950). În urma decesului 
părintelui său, Radu Grigorovici a 
primit un telefon de la închisoarea 
Văcărești [9], prin care i s-a trans-
mis mesajul: „vino să-ți iei hoitul”.

https://www.contributors.ro/

Victor BÂRSAN

Articol dedicat victimelor bombardării Hiroșimei, 6 august 1945
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„În deșert am avut sentimentul 
unui început de lume”

– Dragă Teodora Coman, 
chiar ai dormit într-un de-
şert din Iordania?
Da, chiar am dormit în deșertul 

Wadi Rum din Iordania, a fost o 
experiență care mă va marca pen-
tru toată viața. Privind cerul înste-
lat și limpede, neatins de poluarea 
urbană luminoasă sau sonoră, am 
avut sentimentul unui început de 
lume, ba nu, al unei permanențe 
din care ființa umană putea lipsi 
cu desăvârșire. Așa mi-a venit ide-
ea că omul este o specie ingrată cu 
mediul și cu locul lui în univers.

– Ai scris poemul „Lucy” 
îndată după acea „noapte 
cosmică” petrecută în de-
şert sau mult mai târziu? 
Am scris poemul ,,Lucy” la câ-

teva săptămâni după întoarcerea 
din Iordania, când s-a făcut cone-
xiunea între fosila hominidă Lucy 
și contemplarea nocturnă din Wadi 
Rum, iar trecutul, prezentul și vii-
torul s-au legat în mod neașteptat. 

– Când, cum ai decis ca vo-
lumul tău de poeme apă-
rut în 2021 să se numeas-
că „Lucy” (editura Tracus 
Arte)?
Am decis ca noua carte să se 

numească ,,Lucy” fiindcă titlul 
era potrivit pentru fuga mea din 
gen în specie, dar și pentru că 
poemul cu același nume mi se 
părea cel mai puternic dintre 
toate. Lucy era motivul și pre-
textul perfect de a mă percepe 
mai degrabă biologic, ca femelă, 
decât cultural și social, ca feme-
ie, mi-a făcut bine eliberarea 
asta identitară, fiindcă mereu 
am avut o relație tensionată cu 
ceea, cine și cum sunt. Recunosc 
că o mare contribuție la percep-
ția asta au avut-o și cărțile lui 
Richard Dawkins și ,,Behave”-ul 
lui Sapolsky. 

– Aş dori să precizez, o 
dată în plus: Lucy e numele 
celei mai vechi ființe uma-
ne al cărei schelet a fost 
descoperit de arheologi 
în Etiopia. Trăise cu trei 
milioane de ani în urmă. 
Ai simțit vreo legături di-
rectă dintre tine şi Lucy? 
Ți-e dor de ea? 
Da, am rezonat cu Lucy prin 

conștiința mortalității, accentuată 
de pustietatea deșertului Wadi 
Rum. Ceea ce ne supraviețuiește 
realmente, fără exploatarea se-
menilor și fără orgolii divine de 
la faraoni încoace, este scheletul, 
și am simțit recunoștință pentru 
strămoașa noastră, reperul de lon-
gevitate al speciei umane. Viața 
e acolo, microscopică, nevăzută, 
în chimia oaselor, în ADN-ul din 
câteva mostre prelevate cu grijă, 
cu greu.  

– Cartea ta „Lucy” are suc-
ces, e foarte citită, aprecia-
tă, comentată, mai ales de 
tineri. Obsesii ecologice se 

îmbină în ea cu întrebări 
existențiale, cu sentimen-
tul că ne pierdem pămân-
tul de sub picioare, uităm 
de umanitatea noastră. 
Vorbeşti de necesitatea de 
a redescoperi simplitatea, 
dar foloseşti un limbaj care 
nu e deloc simplu. Ne pro-
pui intenționat un limbaj 
elaborat, sofisticat, arbo-
rescent, sau pentru tine 
anume o astfel de formulă 
e actuală?
Nu am mulți cititori și nu am 

avut niciodată așteptări nerealiste. 
Nu mă pricep să mă autopromo-
vez, dar fiecare feedback spontan, 
dezinteresat mă bucură. Am mai 
spus-o și nu e deloc ipocrizie: nu 
îmi place cum scriu, dar nu știu s-o 
fac altfel. Îmi propun ceva și iese 
altceva. Nu vreau deloc să am un 
limbaj sofisticat, să pun cititorul la 
încercare. Uite, intenția mea este 
să fiu mult mai autoironică, dar 
nici asta nu-mi iese. Cumva, textul 
umilește eul, are o forță mai mare 
decât el și asta îmi face bine, îmi 
spulberă iluzia controlului complet 
asupra cuvintelor. Nu mi-am pus 
problema actualității formulei, 
deși sunt conștientă că nu mai pot 
scrie ca acum zece ani, dar urgența 
interioară e cea care dictează tot 
ce fac în materie de scris. 

– Din carte se vede că ai o 
mare pasiune pentru ştiin-
ță, istorie, antropologie, că 
ai aptitudini de savant. De 
ce totuşi ai ales să fii poet? 
Vai de mine, nu, nu am deloc 

aptitudini de savant, pur și sim-
plu am ales și inserat informația 
care îmi folosea pentru ,,Lucy”. 
Nu voi scrie niciodată ca Răzvan 
Andrei, Cristina Stancu, Ștefan 
Manasia, Radu Vancu, Ovidiu 
Nimigean sau Radu Andriescu, 
ei au background cultural solid. 
Grea întrebare, de ce am ales să 
fiu poet, cred că sunt mai multe 
motive: 1. din nevoia de a scrie 
pentru a nu mai fi nevoită să vor-
besc; o fire timidă nu reușește 
să exprime oral tot ceea ce vrea 
sau poate transmite; 2. nevoia 
de procesare cognitivă și emoți-
onală, de restructurare mentală, 
care îți dă acel ,,positive sense 
of insight”. Cred orbește în afir-
mația lui Flannery O’ Connor: ,,I 
don’t know what I think until I 
read what I say.”

– Preferi să ți se spună 
poet sau poetă?
Nu prefer să mi se spună nici-

cum. Nici cu numele meu nu am 
o relație specială, nu eu mi l-am 
dat, așa cum nu am ales religia, 
mi-a fost impusă când nu aveam 
capacitate de discernământ. Putea 
să mă cheme oricum altcumva, e 
o convenție. Nu am orgolii iden-
titare, sau poate că așa îmi place 
să cred. 

– Predai literatură română 
în Școala generală nr.18 

C U L T U R Ă

din Sibiu. Ce poezie citesc 
elevii tăi? 
Elevii nu prea citesc poezie, și 

ar fi ipocrit să avem așteptări mari 
atâta vreme cât nici adulții nu se 
omoară după ea. La nivelul multor 
profesori de română, poezia se 
oprește la Nichita, Sorescu sau 
Mircea Cărtărescu. În general, 
poezia e percepută ca o înșiruire 
edulcorată de versuri și se reduce 
la exhibarea unui sentimentalism 
excesiv, penibil, la o formă inutilă, 
compromițătoare de (auto)îndu-
ioșare. Încerc, totuși, să îi apropii 
de poezie în cadrul orelor de curs 
opțional prin intermediul unor 
autori contemporani consacrați 
precum Radu Vancu, Dan Coman, 
Elena Vlădăreanu, poeți mai tineri 
(Vlad Drăgoi, Cătălina Stanislav) 
sau chiar tineri nedebutați, pre-
zenți în rețele sociale sau publicați 
în reviste/ pe platforme care le de-
dică un spațiu special (,,Timpul”, 

,,Poetic Stand”, ,,Echinox”, ,,Noise 
Poetry”, ,,O mie de semne” etc.). 
Un argument convingător este că 
tinerii debutanți se remarcă, pa-
radoxal, exact în acest segment de 
nișă, care le permite transpunerea 
textuală a caracteristicilor vârstei: 
intensitatea emoțională și atitu-
dinea nonconformistă în formule 
dintre cele mai diverse, din ce în 
ce mai curajos experimentale. 

– Ce observații ai privind 
manualele de literatură 
română?
În urma discuțiilor și a son-

dajelor avute cu elevii, am con-
statat că lipsesc texte scrise de 
preadolescenți și adolescenți. 
Există concursuri de creație lite-
rară, iar câștigătorilor li s-ar putea 
publica textele, fiindcă, de multe 
ori, cărțile pentru copii și adoles-
cenți doar simulează experiențe 
din perspectiva unor adulți, iar 
acest artificiu se simte, vrând-ne-
vrând. De aceea, elevii rezonează 
cel mai bine cu texte scrise de cei 
de vârsta lor. De exemplu, textul 
,,Platanos” de Doina Ruști din 
manualul de clasa a VIII-a este 
indigest pentru toată lumea. Para-
frazându-l pe Radu Vancu, oferta 
literară din manuale face parte 
din ,,literatura îmblânzită” de 
scopul didactic, fiindcă adevăra-
ta literatură, cu marile întrebări, 
paradoxuri integrate în forma și 
esența ei sălbatică, autentică, se 
află în afara acestei rezervații și 
poate fi descoperită doar pe cont 
propriu, iar noi, profesorii, putem 
să stârnim curiozitatea și să pro-
punem cărți potrivite.

Interviu cu Teodora Coman, poetă, Sibiu

– Cât de populară e ideea 
unionistă în oraşul tău, 
Sibiu? 
Ideea unionistă nu este foarte 

populară, rar auzi vorbindu-se 
despre asta chiar și în cadrul unor 
grupuri de intelectuali.  Mai de-
grabă o vezi în forma clandestină 
a grafitti-ului sau de tip stencil, 
doar eu am văzut mai multe va-
riante ale mesajului ,,Basarabia 
e România”. Pot spune, însă, că 
pentru mulți cunoscuți, Republica 
Moldova a devenit un reper prin 
personalitatea Maiei Sandu, la al 
cărei nivel nu se ridică mai nimeni 
din mediul nostru politic dominat 
de impostură. 

– Ai scris multă poezie în 
pandemie. Dar de când a 
început războiul din Ucrai-
na? 
Nu cred că am scris în pande-

mie mai mult decât de obicei, iar 
de când a izbucnit războiul din 
Ucraina, am continuat cam în 
același ritm, adică mai lent de-
cât mi-aș fi dorit. Nu am abordat 
tema războiului din teama că nu aș 
face decât să-mi apropriez, literar, 
suferința altora, pe care eu nu am 
trăit-o, oricât de mult aș empatiza 
cu ea. În schimb, am descoperit 
câțiva scriitori ucraineni despre 
care nu știam nimic, în special pe 
Serhii Jadan. 

– Ce sfaturi le dai începăto-
rilor la atelierele de scriere 
creativă?
Până acum, am ținut doar două 

astfel de ateliere, unul coordonat 
de Andrei Zbîrnea, iar celălalt, 
organizat de Zona Nouă, în cadrul 
Z9Festival 2022. Mă feresc să dau 
sfaturi pentru că participanții au 
fost foarte buni, știau ce trebuie să 
facă, aveau o inteligență poema-
tică deja matură și m-am limitat 
la rolul de mediator al discuțiilor, 
lăsându-i pe ei să reacționeze cu 
comentarii, recomandări sau cri-
tici la fiecare text scris și apoi citit 
prin rotație. 

– Mai cauți locuri neatinse 
de „poluarea urbană luminoa-
să” (expresia dintre ghilimele îți 
aparține)?

Caut asemenea locuri așa cum 
o face majoritatea dintre noi, mai 
mult imaginar. Șansele să ajung la 
un spațiu ca Wadi Rum sunt mici 
spre zero, fiindcă mă urnesc greu 
din casă și mi-e teamă de spații 
necunoscute în aceeași măsură în 
care doresc să ajung în ele, mai 
ales dacă sunt rupte de civilizație. 
Lipsa orientării în spațiu e o pro-
blemă căreia nu i-am dat de capăt.

– Sperăm să fii ademeni-
tă, totuşi, de spațiul de pe 
malul stâng al Prutului şi 
să ajungi într-o zi la Chi-
şinău. Mulțumesc pentru 
interviu!

Interviu 
de Irina NECHIT
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…Și spiritul critic apare 
în noi doar la lumina 
soarelui, My dear!
Continuăm publicarea 
corespondenței lui Vasile Vasilache 
cu Marianna Lomaco.

27.10.74
 Marica, salve!
Nu am dormit mai toată noaptea... Din 

cauza unei ½ de litru de cafea neagră! Ce-i 
drept, fără fumat… După care am început să 
gândesc vertical! Zău, nu glumesc! La ora 2 
de noapte lumea devine un fel de întinsoare 
palpabilă și blândă, deloc vrăjmașă. Anume 
așa, deloc vrăjmașă! Chiar mă minunez: 
de ce omul e mereu nemulțumit și supărat 
pe lumea asta?!... Se revoltă, mârâie, pro-
testează și, sfinte Sisoe, ce tâmpenie pune 
stăpânire pe om peste zi. A fost ceva atât 
de intens și de aievea încât a devenit o clipă 
dintre cele mai rare din viața mea, una pur 
și simplu divină!... Abia dimineață și acum, 
amintindu-mi vag... ca prin vis… mi s-a fă-
cut rușine! Chiar în clipa asta mi-e rușine, 
sincer, că „ziua” sunt atât de păcătos, iar 
noaptea eram atât de curat, de sfânt!          

Aveam chiar și un program de predică!... 
De ce la un moment dat omul declară că 
lumea i-i vrăjmașă? De unde a luat-o? Cine 
a rostit cel dintâi: „magul”? Iar magul a spus 
asta ca să-i adune pe toți în jurul lui sau al 
focului, sau al căpeteniei… 

În fine, înțeleg acum că atunci când toată 
lumea doarme, ceva în ființa noastră adoar-
me... și ceva se deșteaptă… și spiritul critic 
apare în noi doar la lumina soarelui, My 
dear! (Și tataie se apropie de ceruri!)

 Da, am primit scrisoarea ta orizontală… 
(adică, gândurile expuse aici „pe orizonta-
lă”!) Poate că anume scrisoarea și a provocat 
cafeaua și insomnia… Îmi amintesc doar că 
cele expuse mai sus ți le spuneam mereu 
ție, Marica, și o făceam cu atâta claritate și 
convingere, încât îmi vine să intru în pă-
mânt de rușine în clipa de față… Căci e atât 
de dezonorantă trecerea asta de la o stare 
la alta, încât abia acum îmi dau seama!…

... Și acu hai să mă căinez că mă dor din-
ții… Sunt puțini, și pe deasupra mai și dor, 
cum îți place? (Ah, draga mea, gândul, ideea 
[chiar și cea referitoare la dinți] trebuie s-o 
trăiești și să-i supraviețuiești – nicidecum 
să încerci să-i pătrunzi rostul!). Iar când ți 
se spune, vârf la toate, că abia în decembrie, 
înainte de sesiune, vei fi văzut… durerea 
de dinți se preschimbă și coboară în piept, 
bineînțeles!... Și dacă la un moment dat o 

să te trezești cu mine sub nucul tău, cum 
va fi înțeleasă chestia asta? Ori mai bine să 
am parte și de alte „nopți albe”?

Grecul așa se roagă: „Dea Domnul, să 
nu mă însor!... Iar de-o fi să mă însor, dea 
Domnul, să nu mă înșele nevasta; iar de-o 
fi să mă înșele, dea Domnul să nu aflu... Iar 
de-o fi să aflu, dea Domnul să nu-mi pese 
de asta!...”. Către vremea aceea, pesemne, 
moare și grecul; nu-i așa? Ei, ajunge despre 
grec... Un lucru nu am înțeles: numai tata 
pleacă în Ciukotka? Iar maman, ce, va sta la 
Koktebel? Și Mașa singură în Simferopol? Ce 
să înțeleg? Din nou toată familia noastră se 
va împrăștia prin Uniunea Sov… Dă Doam-
ne! Dă Doamne! Ce înseamnă rugăciunea 
asta? Ce vrei să spui? Descifrează!

M-ai dat gata cu plicul tău, și cu scri-
sul de mână, și cu hârtia... Cum de reușiți, 
domnișoarelor, să fiți atât de elegante și 
irezistibile!?

Am lucrat azi puțin, foarte puțin... Se pare 
că noaptea – această noapte ciudată – m-a 
istovit! Voi încerca să merg mai devreme la 
culcare și să mă autoironizez: „Gândurile ta-
le-s țânțari, iar tu – academician, atâta tot!”.

Se poate să vă pupăcesc? Doar un pupic! 
(Doar e atât de inofensiv!...) V.V. sau Will? (Nu!). 
Peste două nopți, adică de pe 24 (ziua când 
am primit scrisoarea ta) până pe 27, reînviere. 
Da, așa e: a fost o noapte bună... Ceva-ceva a 
rămas chiar până azi dimineață, când m-am 

trezit... E bine să te gândești la cineva aflat 
departe…

V.
12.11.74
Sunt trist... și e bine că mă simt anume 

așa, trist! Ajuns acasă, mi-am luat rămas 
bun de la oaspeți, după care am dormit vreo 
oră... apoi am ieșit afară, am tras o raită... 
prin oraș... Totul a durat cam o oră și jumă-
tate, și cum din cap nu-mi ieșeau japonezii 
(Cinvo!), ei bine, am zărit la una din florărese 
o floare ce nu-mi iese din minte...

În general, Marica, e foarte important în 
viață (în vremurile noastre și în starea noas-
tră în special) să ți se întipărească ceva!.. 
Anume că să se întipărească, la fel ca atunci, 
de-o vorbă, când te uiți la soare, apoi închizi 
ochii și iar vezi soarele...

Lucrez, și în general, fără tutun, mi s-a 
dublat energia – am adus între timp 3 tone 
de cărbune, am tradus „Casa cu mezanin” (o 
coală de tipar!). Am predat azi un fragment 
de roman, ei, și alte câteva chestii  mărunte... 
Horoscopul meu zice că luna noiembrie va 
fi foarte fastă, mai cu seamă cea de-a doua 
jumătate, când va avea loc „întâlnirea ro-
mantică”. Ce zici de asta?

Azi proprietarul locuinței moscovite a 
sunat de la București și m-a întrebat dacă 
plec la Moscova sau nu. Dar nu am încă bani, 
așa că nu pot pleca, și apoi Moscova acum e 
dezgustătoare: ploaie, ninsoare, vânt, gripă și 

câte alte mizerii pe deasupra, despre care nu 
se vorbește cu glas tare... Deși, știi, e stagiune 
teatrală, ai putea merge la un spectacol, da? 
Ce mai faci? Te rog, nu te zgârci la amănunte 
și la trăirile tale ce-au urmat după despărți-
rea noastră... Cum se muncește? Ai început 
să aplici planul? Ai împărtășit cuiva că ai 
de gând să „mâzgălești hârtia”? Nici mamei 
să nu-i spui! Te rog să păstrezi în această 
privință cea mai mare taină – las’ să fie ăsta 
colțișorul tău de „rugăciune” .

Fă rost de „Astă vară la Ciulimsk” de Vam-
pilov – adevărată cioplitură în lemn! Mai rar 
așa tineri! Tocmai am citit primele 18 pagini 
– sunt încântat la culme.

P.S. Peste 20 de ceasuri
E talentat, un tânăr de mare-mare talent, 

însă... doar atât, – e impresia după ce-am ter-
minat... Deși e ceva impunător, onest, ceva 
foarte viu, foarte rusesc, foarte modern ș.a.m.d.

Puișor, azi, marți, am așteptat telefonul 
tău... Și centrala interurbană a „icnit”, cu 
vreo câteva clipe înainte ca sora nuroră-mi 
să fi vorbit... și a mai icnit o dată, dar de data 
asta sunau de la biroul de schimburi – îmi  
propuneau 3 apartamente a câte 2 camere 
pentru casa mea cu curte și, închipuie-ți, sunt 
de acord...

Atât, până una-alta... Am isprăvit toa-
te veștile mele. Te pup apăsat, apăsat, ui-
te-AȘA!

V.

Într-un cocon format din toate culo-
rile Soarelui, în el a preferat măiastra 
pictoriță Elena Bontea să Vă arate, să 
Vă prezinte lumii întregi. Să rămâneți 
în el și peste ani. 

Așa V-a văzut Ea. Ca pe un soare. Ca 
pe o stea ce luminează puternic și nu 
pălește lângă alți aștri mai luminoși. 
Constat peste ani că Elena Bontea a fost 
profetică mizând pe aceste nuanțe lu-
minoase. Vă prind culorile. Vă simțiți 
bine cu ele, deși culoarea magică urma 
să devină cea a măslinului. Verdele copt 
prezicea o maturitate a poetului în vi-
itor. 

Mai vorbea stimata pictoriță că i-a 
plăcut să vă asculte, să vă privească cum 

vorbiți. Vă admira și V-a asemănat cu un 
oracol. Erați. Erați un adevărat oracol. 
Și asta ni se arată și nouă când contem-
plăm acest portret în față. 

S-a ferit, s-a speriat, a evitat să Vă 
privească în ochi? O fi fost cutremurată, 
probabil, de adâncimea lor? N-a îndrăz-
nit să picteze profunzimea săpată de 
rădăcinile măslinului oglindit în piatra 
bucovineană? Sau poate s-a speriat de 
profunzimea abisală ascunsă într-un 
ochi de poet? Sau?... ceea ce ascundea și 
vedea un ochi de cercetător. De chimist. 
De mare chimist. 

Elena Bontea a pictat ochii unui mare 
visător, a unui potențial cuceritor al 
noilor tărâmuri. Nici gând pe atunci 

de politică, nu-i așa, maestre Ion Va-
tamanu? 

Un nas ușor acvilin, ascuțit, o bărbie 
masivă care trădează o personalitate 
cu fire bătăioasă. Toate astea urmau 
a se întâmpla. Urma să ne cuceriți de 
la tribuna Parlamentului, sau în Piața 
Marii Adunări Naționale. Era nevoie de 
un oracol pe atunci... Era mare nevoie. 
Și ați fost! Și cineva a mai văzut cu Inima 
lucrurile ce trebuia să se întâmple...? 
De ce? Pentru că Nimic nu-i zero, ma-
estre!? Pentru că ați fost, și ați rămas 
Atât de mult al pământului, în toate 
culorile Soarelui. 

Mihaela Perciun,
Scriitoare, muzeograf, MNLMK

În toate culorile Soarelui 

Pictură de Elena Bontea – 1981. Arte plastice, 
nr. de inventar 2138, MNLMK
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Nu mai pot suporta batjocura 
față de voluntarii de război… 

Mult stimată Doamnă 
Preşedinte Maia Sandu!

Sunt unul dintre voluntarii în 
războiul de la Nistru din 1992. Am 
insistat să folosesc acest mod de 
adresare – scrisoarea deschisă – 
deoarece peste tot unde am încer-
cat să anunț o problemă care mă 
frământă pe mine și pe camarazii 
mei de arme aproape întotdeau-
na mi s-au închis ușile. Prin anii 
1990-1992, am fost membru activ 
al Mișcării de Eliberare Națională, 
iar atunci când soarta Republicii 
Moldova era în cumpănă, cu răz-
boi secesionist declanșat la Nistru 
de către forțele imperiale rusești, 
m-am ridicat alături de alte mii 
de tineri civili ca să apărăm inde-
pendența și integritatea statului 
nostru. Pentru acțiunile pe care 
le-am întreprins pe pozițiile de 
luptă pe tot parcursul războiului 
statul mi-a oferit distincția milita-
ră supremă a Republicii Moldova 
– Ordinul Ștefan cel Mare și Sfânt.  

Îndată după ce au tăcut armele 
la Nistru am început să apăr și 
să promovez demnitatea și erois-
mul bărbaților care au mers să-
și apere țara la îndemnul inimii 
– voluntarii de război. De fapt, 
aceștia au reprezentat esența Miș-
cării de Eliberare Națională, iar 
avântul lor patriotic i-a făcut să 
reacționeze prompt atunci când, 

la sfârșitul anului 1990, organele 
constituționale au părăsit rușinos 
localitățile din stânga Nistrului, 
lăsând populația locală la chere-
mul gardiștilor și cazacilor. Erau 
vremuri când noul stat Republica 
Moldova încă nu avea armată nați-
onală, iar poliția nu mai stăpânea 
în regiunile estice ordinea publică 
și situația devenise catastrofală 
odată cu implicarea în lupte a uni-
tăților Armatei a 14-a a Federației 
Ruse. Parlamentul nu putea să 
declare stare de război și nici n-a 
adoptat o lege privind mobiliza-
rea rezerviștilor. Singura soluție 
a fost apelul conducătorilor sta-
tului, Mircea Snegur și Alexandru 
Moșanu, către populația de bună 
credință, ca să se ridice pentru 
apărarea statului și a libertăților 
democratice. Astfel, conducerea 
țării a solicitat angajarea bene-
volă a populației civile în luptele 
pentru apărarea independenței și 
integrității Republicii Moldova. 
Drept răspuns la acel apel, mii 
de civili s-au înrolat în rândurile 
voluntarilor de război și au luptat 
eroic pe platourile militare de la 
Nistru. Numai datorită eroismului 
voluntarilor de război Republica 
Moldova n-a devenit atunci o gu-
bernie rusească... 

Doamnă Președinte, această 
adresare către Dumneavoastră 
este un ultim strigăt al meu, 

după ce, vreme de treizeci de ani, 
văd cum se depun eforturi uria-
șe pentru a șterge din memoria 
populației mișcarea voluntarilor 
de război. De altfel, ca și pe cea 
de eliberare națională... Înțele-
geam de ce fac acest lucru slugo-
ii Moscovei – coloana a cincea, 
foștii politicieni agrarieni sau 
actualii comuniști și socialiști, 
dar am sperat și mai sperăm la 
o atitudine diferită, corectă, din 
partea actualei guvernări față 
de cei care și-au jertfit tinerețea 
pentru crearea și apărarea statu-
lui nostru. Printre ei, o forță de 
avangardă au fost voluntarii de 
război. Iată de ce recunoașterea 
oficială a acestei forțe înseamnă 
să arătăm inclusiv Moscovei că 
în Republica Moldova anume po-
porul a luptat pentru libertatea 
sa și el nu va accepta niciodată 
expansiunea spre Nistru a im-
periului rusesc. 

Dar propunerea mea de a acor-
da un statut juridic special anume 
voluntarilor de război este mereu 
respinsă. Poate i-aș mai înțelege 
pe funcționarii de la Ministerul 
de Interne și pe domnul Nicolae 
Gârbu, șeful Biroului pentru rela-
ții cu veteranii de la Guvern, care 
s-au mulțumit să se ascundă în 
Legea veteranilor, adoptată de le-
gislativul comunistului Vladimir 
Voronin și dedicată „veteranilor 

eliberatori ai Europei în 1941-
1945”, dar nu-i înțeleg pe funcți-
onarii de la Ministerul Apărării, 
care ar trebui să folosească masiv 
exemplul de eroism al voluntarilor 
de război în educația patriotică 
a militarilor Armatei Naționale. 
Acești funcționari nu susțin so-
licitările noastre de a li se oferi 
voluntarilor, prin lege, statut de 
entitate specială, ca participanți 
în războiul de la Nistru, ceea ce 
ar clarifica pentru totdeauna 
existența și rolul voluntarilor de 
război în situația când țara este 
în primejdie de a fi cotropită. În 
plus, recunoașterea lor oficială 

ar mobiliza participarea acestora 
în educația patriotică a elevilor 
și generațiilor tinere, inclusiv a 
ostașilor din rândurile Armatei 
Naționale, de spiritul patriotic al 
cărora este nevoie în timpul ac-
tualelor provocări de securitate 
națională...  

Menționez că am scris în toate 
instanțele statului, am organizat 
mai multe conferințe de presă, 
am publicat articole în presa 
scrisă și am oferit interviuri la 
radio și televiziune prin care am 
argumentat necesitatea unei Legi 
speciale privind statutul volunta-
rilor participanți la războiul de 
pe Nistru. Unii funcționari mi-
au răspuns formal, fără a intra 
în esența problemei, iar alții nici 
n-au reacționat. Sigur, e imposibil 
să explic doar în câteva rânduri 
problema în întregime, tot ceea ce 
mă frământă în legătură cu volun-
tarii de război. De aceea, Doamnă 
Președinte, solicit pe această cale 
să fiu primit în audiență, ca să Vă 
prezint și unele propuneri utile 
pentru soluționarea problemei 
enunțate mai sus.

Sergiu CARACAI,
președinte al Uniunii 

Voluntarilor de război 
1991-1992,

Cavaler al Ordinului Ștefan cel 
Mare și Sfânt

O P I N I I

Doamnei Maia Sandu, Preşedintele Republicii Moldova

S c r i s o a r e  d e s c h i s ă

Instituțiile de învățământul superior din 
republică au anunțat rezultatele sesiunii de 
bază a admiterii la studii superioare de licență 
și master, pentru anul de studii 2022-2023, 
anunță într-un comunicat de presă Ministerul 
Educației. 

 Astfel, la prima etapă a sesiunii de ad-
mitere 2022, au fost înmatriculați în total 
la licență și master 14516 studenți: 10883 
de studenți la licență și 3476 – la master; la 
ciclul I – licență au fost ocupate circa 80% 
din numărul de locuri planificate și la ciclul 
II – master au fost ocupate circa 88% din 
locurile bugetare oferite, scrie sursa citată. 

 Și în această sesiune de admitere, cele mai 
solicitate specialități rămân a fi Dreptul (circa 
12% din numărul total de studenți înmatri-
culați), Științe economice (20%), Medicină, 
Stomatologie și Farmacie (9,7%), TIC (cir-
ca 11%), Inginerie și tehnologii de fabricare 
(9,2%).

 Pentru noul an de studii au fost propuse 
câteva specialități noi din domeniul Artelor, 
considerate a fi „profesiile viitorului” – Pro-
ducție multimedia, Designul jocurilor, Ani-
mație, care au fost foarte solicitate de către 
candidați, fiind completate atât locurile la 

buget, cât și cele cu taxă. Astfel, din totalul 
locurilor ocupate la cele 20 de specialități 
din domeniul Arte (circa 500), pentru aceste 
trei specialități noi au optat 232 de studenți 
(46,4%).

 Pentru turul II al admiterii 2022, in-
stituțiile de învățământ superior continuă 
înmatricularea la ambele cicluri de studii, 
oferind 1269 de locuri bugetare la licență și 
414 locuri bugetare la master, pentru mai 
multe domenii, inclusiv: Științe ale educației, 
Administrație publică, Științe chimice, biolo-
gice, fizice, agricole, ale mediului, Inginerie, 
Servicii ale securității, scrie sursa citată. 

 Menționăm că locurile cu finanțare de 
la bugetul de stat pentru străini, în anul de 
studii 2022-2023, au fost oferite cetățeni-
lor statelor cu care Republica Moldova are 
semnate tratate internaționale în domeniul 
educației, prioritate acordându-li-se cetă-
țenilor din Ucraina. Cetățenii din Ucraina 
care au promovat concursul de admitere pe 
locurile la contract, vor achita taxa de studii 
în mărimea stabilită pentru cetățenii Repu-
blicii Moldova.

D.B.

Au fost anunțate rezultatele 
sesiunii de bază a admiterii 
la studii superioare 
de licență și master

Îndată 

după ce au tăcut 
armele la Nistru 

am început să apăr 
și să promovez 
demnitatea și 

eroismul bărbaților 
care au mers să-
și apere țara la 

îndemnul inimii 
– voluntarii de 

război.

Începând cu 15 august, toți cetățenii Republicii Moldova își pot perfecta 
pașapoartele fără restricții și fără a prezenta documente confirmative, în 
cazul când comandă pașapoarte în regim de urgență, anunță Agenția Servicii 
Publice (ASP).

ASP precizează că, începând cu 1 august, tariful la perfectarea pașaportului 
în termen de 20 de zile lucrătoare a fost diminuat de la 850 de lei la 650 de 
lei. De asemenea, cetățenii pot să-și perfecteze două pașapoarte concomitent 
sau să solicite al doilea act, chiar dacă au deja unul valabil. Restricțiile privind 
eliberarea pașapoartelor au fost anulate în baza deciziei Comisiei pentru Situații 
Excepționale din 8 august.

Potrivit legislației în vigoare, cetățenii Republicii Moldova își pot perfecta 
pașaportul la orice centru multifuncțional, indiferent de înregistrarea la do-
miciliu sau reședință, atât în baza programărilor prealabile, cât și conform 
principiului rândului viu.

Cetățenii pot solicita livrarea pașapoartelor la domiciliu, atât în țară, cât 
și peste hotare, prin intermediul Mdelivery, în termen de 5, 10 sau 20 de zile 
lucrătoare. Livrarea se face contra cost, doar la solicitarea beneficiarului. 

Pașapoarte mai ieftine 
și fără restricții. ASP oferă 
detalii privind eliberarea 
actelor în regim de urgență
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

P R I V I R E A

Visul lui Cătălin sau 
Cum cresc unii campioni

Unii visează case, mașini, con-
turi cu multe zerouri, alții vor 
să aibă o pâine și ceva la pâine. 
Lipsurile și greutățile vieții te 
descurajează, îți taie aripile, dar 
te și motivează. Scopurile bine 
definite, perseverența și munca 
necondiționată sunt trei compo-
nente care te pot scoate din orice 
impas. Sunt câteva idei desprinse 
din discuția pe care am avut-o cu 
protagonistul articolului, Cătălin 
Spînu. 

Moldova mai are 
un campion 

Republica Moldova mai are 
un campion. Cătălin Spînu, un 
tânăr de 15 ani din orașul Călărași, 
care a obținut titlul de Campion 
European la Lupte Libere U15. 
Motive doar de bucurie pentru 
un asemenea succes. Ovații, aur, 
locul cel mai înalt de pe piedestal. 
Însă partea cealaltă a monedei 
– realitatea cotidiană dură – ne 
descoperă problemele financiare 
ale familiei Spînu, condițiile ne-
faste de trai. 

Școala Sportivă Specializată 
de Rezerve Olimpice din orașul 
Călărași, acolo unde se antrenează 
nou-intitulatul campion, Cătălin 
Spînu, a făcut un apel către oa-
menii cu dare de mână pentru ca 
familia tânărului să poată depăși 
condiția în care se află și să-și asi-
gure un trai decent. 

„Cătălin provine dintr-o fa-
milie numeroasă de romi soci-
almente vulnerabilă, cu venituri 
mici, din care o mare parte revine 
diferitor alocații pentru copii și 
ajutor material de la asistența 
socială. Mama lui Cătălin, sin-
gura din familie care ar putea să 
câștige bani pentru întreținerea 
întregii familii, în prezent este 
în concediu de maternitate cu un 
copil mic”, scrie într-o postare 
publicată pe Facebook de Școala 
Sportivă Specializată de Rezerve 
Olimpice din orașul Călărași.

Sport pentru o viață 
sănătoasă şi un trai decent

I-am făcut o vizită familiei 
Spînu și am cunoscut povestea 

sportivului. Cătălin ne-a întâm-
pinat la poartă și ne-a invitat în 
ogradă. Mama, sora și fratele mai 
mic al lui Cătălin ne așteptau cu-
rioși să asculte discuția pe care 
urma să o avem cu campionul. 

Cătălin Spînu practică luptele 
libere de la vârsta de șapte ani. 
Deși la început a fost foarte dificil, 
sportul a devenit pentru el mai 
mult decât o pasiune.

„Primii pași în sport au fost 
grei. Eram mic. Îmi doream să 
stau mai mult acasă, să mă joc cu 
copiii. Datorită mamei mă duceam 
la sport în fiecare zi. La început 
mama îmi spunea să merg și mă 
duceam la sport zilnic. Pe urmă 
mi-am dat seama că eu am nevoie 
de sport”, ne-a povestit Cătălin. 

Campionatul european a avut 
loc la Zagreb, Croația. Cătălin știa 
că o să obțină un loc de frunte. 
Același lucru ne-a spus și antre-
norul sportivului, Constantin Co-
bîlean, care l-a trimis pe Cătălin 
bine pregătit la campionat.  

„M-am pregătit pentru acest 
campionat patru luni de zile. Am 
avut antrenamente foarte grele. 
Când am ajuns acolo unde s-a des-
fășurat campionatul aveam mari 
emoții. Eram pentru prima dată 
la o competiție de un nivel atât de 
înalt. Toți se uitau la campionat, a 
fost cu transmisiune live. Au văzut 
că am câștigat, știau că am luat 
aurul”, a declarat Cătălin.

Plouă în casă

Cătălin Spînu își dorește o ca-
rieră prodigioasă în sport, tot atât 
de mult își dorește ca familia lui 
să poată înfrunta toate greutăți-
le sărăciei. Au locuit mulți ani la 
gazdă, iar recent au procurat casa 
în care locuiesc. După cum ne-au 
spus Cătălin și mama lui, locuința 
are nevoie de reparație capitală. 
Trebuie schimbat acoperișul prin 
care pătrunde ploaia, geamurile, 
dar și cablurile de electricitate. 

„Uitați-vă la geamuri… vine iar-
na și trebuie să punem peliculă. 
În coridor sunt niște găuri mari 
că te poți prăvăli în ele. Nu sunt 
condiții de trai. Acoperișul e spart, 
plouă în casă. Cablurile electrice 
trebuie schimbate, sunt vechi. 
Dacă punem mașina de spălat 
haine trebuie să scoatem altceva 
din priză, nu rezistă. Am făcut o 
postare pe Facebook, poate o să 
putem face reparație în casă”, ne-a 
mărturisit tânărul. 

Cătălin și mama sa ne-au invi-
tat în casă. Sportivul ne-a arătat 
cel mai important și mai prețios 
colțișor din casă, locul unde își 
ține diplomele, cupele și meda-
liile obținute la competiții. Ne-a 

Cătălin Spînu (15 ani), campion european 
la lupte libere din oraşul Călăraşi, 
vorbeşte despre succesele sale în sport, 
greutățile prin care trece familia sa, 

viitorul în Moldova şi în sport. „Am două scopuri: 
să particip la Campionatul Mondial şi să ajung 
la Jocurile Olimpice, să obțin aurul pentru 
Moldova”, ne-a mărturisit Cătălin.

arătat cu mândrie cea mai impor-
tantă medalie pentru el, cea de la 
campionatul pe care tocmai l-a 
câștigat. De asemenea, am văzut 
prima medalie pe care a obținut-o 
în 2017. 

Escaladând Everestul, 
spre aurul olimpic

Cătălin a absolvit clasa a IX-
a, din toamnă va merge la liceu. 
Chiar dacă tot timpul îi este ocu-
pat de ore și de antrenamentele 
de la școala sportivă, tânărul mai 
ajută și la întreținerea gospodări-
ei. Muncește pentru scopurile sale 
și își proiectează un viitor frumos 
în lumea sportului.

„Mă motivează să fac sport ca 
să am o carieră, să pot să trăiesc 
mai bine, vedeți în ce condiții 
stăm. Vreau să trăiesc cât mai 
bine, acum este rău. Am două sco-
puri: să particip la Campionatul 

Octavian GRAUR ,,I-am dat ceea 
ce am putut”

Mama lui Cătălin îl motivează 
așa cum o făcea atunci când l-a 
dus pentru prima dată la școala 
sportivă. Maria Spînu ne-a spus 
că este mândră de succesele fiului 
ei și că își dorește ca atât Cătălin, 
cât și frații lui să aibă un trai în-
destulat. 

Femeia ne-a împărtășit că i-a 
fost dificil de una singură să-și 
întrețină familia, însă are credința 
ca vor trece peste aceste greutăți.

,,Nu am studiat ca să am o pro-
fesie, să am un salariu mai bun. 
Cu ajutorul lui Dumnezeu, am luat 
un credit, am vrut să le iau măcar 
un cuibușor, cât de mic, cum ar 
fi, ca să nu mai stăm pe la gazde. 
Un timp am lucrat cu ziua, am 
lucrat și servitoare la autogară. 
Vreau ca fiul meu să meargă mai 
departe, să aibă un viitor mai bun. 
Eu i-am dat ceea ce am putut, dar 
vreau ca el să le ofere copiilor săi 
mai mult”, ne-a spus Maria Spînu.

Stimați cititori, cei care doriți 
să ajutați familia Spînu puteți ape-
la la numerele de telefon: Spînu 
Cătălin: +373(067314897); Spînu 
Maria: +373(061092860). 

Iată și datele bancare:
Beneficiar: SPINU MARIA / Cod 

Fiscal: 2004016035380/ IBAN:M-
D44AG000000022593635647 
Banca Beneficiară: BC „MAIB” 
S.A. / BRANCH Sucursala Mitro-
polit Varlaam / SWIFT: AGRN-
MD2X 877 / Valuta cont: MDL.

Mondial și să ajung la Jocurile 
Olimpice, să obțin aurul pentru 
Moldova”, ne-a comunicat Cătălin 
Spînu. 
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Activitatea fizică este esențială pentru a te 
menține sănătos şi în formă, indiferent 
de vârstă. Dacă tipul exercițiilor fizice 
variază în funcție de vârstă, importanța 

lor rămâne neschimbată.

Recomandări de activitate 
fizică în funcție de vârstă

Indiferent de vârstă sau de ca-
pacitatea fizică, s-a constatat că 
30 de minute de exerciții practi-
cate cu intensitate moderată ar 
trebui să fie suficiente pentru a te 
menține în formă, dacă sunt core-
late și cu o dietă sănătoasă. Dacă 
activitatea fizică zilnică nu este 
posibilă, sunt indicate cel puțin 
două ore și jumătate de exerciții 
fizice pe săptămână.

Pentru a înțelege mai bine ce 
presupune activitatea fizică pen-
tru fiecare vârstă, trebuie să fa-
cem distincția între intensitatea 
medie și intensitatea crescută a 
efortului fizic. Intensitatea medie 
presupune realizarea de activități 
fizice care cresc frecvența cardia-
că și intensitatea respirației, dar 
permit totuși purtarea unei con-
versații în timpul lor. Intensitatea 
crescută presupune o accentuare a 
frecvenței cardiace și o respirație 
mai adâncă, dar și posibilitatea 
continuării unei conversației cu 
propoziții scurte.

Conform Centers for Disease 
Control and Prevention, nivelul 
de intensitate cu care sunt puse 
în aplicare activitățile fizice de-
termină un consum caloric diferit. 
Procesul de ardere a caloriilor a 
fost calculat pentru o persoană cu 
greutatea de 75 de kg, atât pentru 
30 de minute de exerciții, cât și 
pentru 60 de minute. Spre exem-

plu, ciclismul cu o intensitate me-
die pe o durată de 30 de minute 
determină arderea a 145 de calorii 
sau 290 de calorii timp de o oră. 
În schimb, ciclismul practicat cu 
o intensitate crescută a dus la ar-
derea a 295 de calorii pe o durată 
de 30 de minute și 590 de calorii 
în 60 de minute. Asemănător, în 
cazul mersului cu o intensitate 
medie, au fost arse 140 de calorii 
în 30 de minute și 230 de calorii 
în urma mersului cu intensitate 
crescută. 

Recomandări de activități 
fizice pentru copii

În ceea ce privește categoria 
de vârstă 5-17 ani (copii și tineri), 
aceștia ar trebui să fie încurajați 
să participe la o gamă cât mai va-
riantă de activități fizice, pentru 
o dezvoltare armonioasă. Copiii 
și tinerii ar trebuie să fie activi 
zilnic, prin jocuri, sport, educație 
fizică sau exerciții planificate, în 
contextul activităților organizate 
în familie, școală și comunitate.

Copiii și adolescenții ar trebui 
să practice cel puțin o oră de acti-
vități fizice de intensitate medie 
și crescută pe zi. 

Există activități fizice care sunt 
mai adecvate pentru copii decât 
pentru adolescenți. De exemplu, 
de regulă copiii nu au nevoie de 

programe de consolidare mus-
culară care presupun ridicarea 
greutăților. În schimb, copiii își 
pot întări musculatura practicând 
gimnastică sau cățăratul (în sălile 
de sport, în copaci). 

Recomandări de activități 
fizice pentru adulți

În ceea ce privește activitatea 
fizică la adulți, aceasta trebuie 
să devină mai complexă. În fapt, 
activitatea fizică regulată este 
unul din factorii necesari pentru 
menținerea unei vieți sănătoase.

Pe baza rezultatelor studiilor 
coordonate de profesori și oameni 
de știință de pe întreg globul, au 
fost emise următoarele recoman-
dări pentru adulții cu vârsta cu-
prinsă între 18 și 64 de ani:

efectuarea a cel puțin 150 de 
minute de activitate fizică aero-

bică cu intensitate moderată de-a 
lungul săptămânii sau cel puțin 
75 de minute de activitate fizică 
aerobică cu intensitate crescută 
pe parcursul săptămânii;

activitatea aerobică să fie efec-
tuată în intervale cu durata de cel 
puțin 10 minute;

pentru a obține beneficii supli-
mentare, mărirea în timp a dura-
tei antrenamentelor de la 150 de 
minute cu intensitate moderată 
la 300 de minute pe săptămână 
sau de la 75 de minute cu inten-
sitate crescută la 150 de minute 
pe săptămână;

activitățile de întărire a muscu-
laturii să se desfășoare pe grupe 
musculare în 2 sau mai multe zile 
pe săptămână. 

Aceste recomandări au ca scop 
îmbunătățirea capacității cardio-
respiratorii, musculare și sănăta-
tea oaselor, precum și scăderea 

Pacienții cu gonartroză pot obține be-
neficii semnificative și pot evita limitarea 
funcțională a genunchiului prin simplul 
exercițiu de a merge pe jos distanțe mai 
lungi, conform unui studiu publicat în Ar-
thritis Care & Research.

Acest studiu și-a propus să demonstreze 
beneficiile mersului zilnic pe jos pe termen 
lung la pacienții cu gonartroză. Diagnosticul 
de gonartroză al acestor pacienți incluși 
în studiu s-a făcut pe criterii clinice și ra-
diologice. 

Rezultatele au arătat că grupul pacien-
ților care au mers cu 1000 pași/zi în plus a 
avut o reducere cu 20% a limitării funcțio-
nale a genunchiului la distanța de doi ani.

Această activitate fizică este la îndemâna 
pacienților și nu presupune costuri supli-
mentare, iar pacienții trebuie informați 
asupra beneficiului de a fi activi.

Efectele asupra pacienților 
cu gonartroză

Activitatea fizică stimulează expresia 
lubricinei, o moleculă lubrifiantă din com-
poziția lichidului sinovial, cu rol important 
în întârzierea progresiei procesului artrozic.

Promovarea mersului pe jos la pacienții 
cu gonartroză este foarte importantă. Măsu-
rarea numărului de pași ar trebui să se facă 
cu un pedometru. Cei care încep un program 
de mers pe jos ar trebui să ajungă la o țintă 
de cel puțin 3000 de pași/zi și, în cele din 
urmă, să încerce să ajungă la 6000 pași/zi.

Rezultatele studiului arată că mersul 
pe jos chiar funcționează pentru a preveni 
afectarea funcției fizice a genunchiului la 

pacienții cu gonartroză. Pe termen lung pre-
venirea și întârzierea progresiei gonartrozei 
ar putea reduce costurile de spitalizare și ar 
întârzia momentul intervenției chirurgicale.

Mersul pe jos poate 
calma durerea de genunchi

Durerea de genunchi este un lucru la 
ordinea zilei pentru cei care suferă de go-
nartroză, așa cum mai este numită oste-
oartrita de la nivelul genunchiului. Simți 
că  genunchiul te doare, așa că nu vrei să 
te mai miști. Dar dacă faci mișcare, aceasta 
îți va ajuta genunchii să se simtă, în cele 
din urmă, mai bine, spun experții.

Dacă ai gonartroză, ți se va părea puțin 
inconfortabil atunci când începi, inițial, 
să te miști, deoarece există o inflamație în 
genunchii tăi, spun medicii reumatologi de 
la  Johns Hopkins University. Dar tot ei ne 
spun că, atunci când începem să mergem pe 
jos, mișcarea ne ajută să ne simțim mai bine.

Există multe moduri prin care mersul pe 
jos este de ajutor în alinarea durerii cauzate 
de gonartroză.

Când suferi de gonartroză, cartilajul – 
acel țesut flexibil din articulațiile tale care 

acționează ca o suprafață care absoarbe 
șocul pentru genunchii tăi – se poate uza 
și deteriora. Rezultatul: apar durerea, re-
doarea (rigiditatea) articulară și dificultăți 
la mișcare.

Ajută la „reconstruirea” 
articulațiilor

Exercițiile fizice precum mersul pe jos 
pot să ajute la reconstruirea articulației, 
spun fizioterapeuții. Cartilajul este precum 
un burete și el obține nutrienții de care are 
nevoie de pe urma forțelor de compresie și 
de decompresie pe care corpul tău le exer-
cită atunci când mergi pe jos.

Mersul pe jos construiește masa muscu-
lară, astfel încât mușchii tăi din picioare să 
poată prelua presiunea de pe articulațiile 
tale și să poată susține chiar ei mai multă 
greutate. Asta înseamnă mai puțină durere 
pentru genunchii tai.

Pentru fiecare 450 de grame pe care le 
dai jos, există de patru ori mai puțină pre-
siune și mai puțină tensiune pe genunchii 
tăi. Atunci când există mai puțină presiune, 
există și mai puțină durere. 

doc.ro

riscului de depresie și bolilor 
necontagioase.

Activitățile fizice moderate, 
recomandate pentru adulți sunt: 
mersul rapid, tenis, în timp ce 
activitatea fizică intensă poate fi 
realizată prin: alergare, baschet, 
ciclism. Antrenamentele de forță 
care presupun ridicarea de gre-
utăți, ajută la construirea masei 
musculare, în timp ce sporturile 
de echipă, cum ar fi alergatul sau 
ciclismul, sunt o bună opțiune 
pentru antrenamentele cardio.

Specialiștii recomandă îmbina-
rea exercițiilor cu intensitate medie 
cu cele mai solicitante și împărțirea 
ședinței de antrenament în interva-
le de câte 10 minute, pentru a putea 
susține efortul. Există studii care 
arată că mersul energic practicat 
timp de 1-2 ore pe săptămână (15-
20 de minute pe zi), scade riscul 
de diabet, atac de cord, accident 
vascular sau de deces prematur.

În cadrul unui studiu efectuat 
de Universitățile Cambridge și 
Essex bazat pe răspunsurile a 10 
000 de persoane, s-a constatat 
că activitatea fizică poate avea un 
efect benefic asupra stării de bine 
emoționale. Se pare că activita-
tea fizică influențează și starea 
de fericire.

Este important ca fiecare per-
soană să desfășoare activitățile 
fizice cu care se simte confortabil, 
conform propriei capacități. De 
asemenea, specialiștii recoman-
dă antrenamente variate atât din 
punct de vedere al intensității, cât 
și al tipurilor de exerciții (echili-
bru, flexibilitate, forță).

romedic.ro

Beneficiile mersului pe jos zilnic 
în menținerea funcției genunchiului
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Mark 
Vainberg, 
câștigător 
la Open Rer 
Sud Buzău

Tenismenul Mark Vainberg 
și-a adjudecat trofeul principal 
al turneului Open Rer Sud Buzău, 
la categoria U-12. Evenimentul se 
înscrie în agenda Tennis Europe, 
derulându-se în perioada 11-16 
iulie curent. Sportivul nostru are 
doar 10 anișori, evoluând de la 
egal la egal în compania colegilor 
săi mai mari. Prima etapă a com-
petiției s-a desfășurat în sistem 
elvețian, fiecare tenismen având 
de susținut câte trei meciuri. Apoi 
învingătorii celor opt grupe s-au 
duelat între ei în faza eliminato-
rie. Compatriotul nostru a început 
concursul cât se poate de bine, 
impunându-se lejer în fața turcu-
lui Kemal Guner: 6-2, 6-0. Apoi, 
într-un stil la fel de sigur, el i-a 
surclasat pe reprezentanții gazde-
lor: Călin Munteanu (6-3, 6-2) și 
Călin Brutaru (6-0, 6-0). Astfel, 
acumulând un punctaj maxim, 
sportivul din R. Moldova a acces 
în următoarea etapă a turneului 
european. 

Faza play-off se dovedi a fi pen-
tru Mark mult mai disputată. În 
sferturi el a avut nevoie de trei 
seturi pentru a înfrânge rezistența 
ucraineanului Maksim Malîi (4-6, 
6-4, 10-3), situația repetându-se 
întrucâtva și în semifinale: 3-6, 
6-1, 10-7 cu tenismenul din Româ-
nia, Cristian Tuturuga. În meciul 
final, chișinăuianul a învins fără 
dificultate un alt sportiv de peste 
Prut, Karlo Piticaru, scor 6-4, 6-2. 

  

Prestație 
meritorie 
la Balcaniada 
de sambo

Luptătorii de sambo din R. 
Moldova au cucerit o salbă de 
medalii la Balcaniada deschisă 
pentru cadeți de 15 și 16 ani, ce 
a avut loc la Sofia (Bulgaria). 
Sportivii noștri și-au adjudecat 
6 medalii de aur, 5 de argint și 4 de 
bronz, fiind ghidați la acest turneu 
(Open Balkan Sambo) de antreno-
rii Iuli Peaticovschi (președintele 
Federației naționale de profil), 
Mihail Fistican și Ovidiu Florea. 
De titlul suprem s-au învrednicit: 
Irina Florea (44 kg, Edineț), Dan 
Gaidev (46 kg, Bender), sorocenii 
Bogdan Vrîncean (49 kg) și Tris-
tan Stimpovschi (64 kg), bălțenii 
Vladimir Iacomi (53 kg) și Andrei 
Peaticovschi (71 kg). Competiția 
a întrunit peste 200 de sportivi 
din șapte țări: Bulgaria, Bosnia și 
Herțegovina, Grecia, Macedonia 
de Nord, Turcia, Serbia și R. Mol-
dova. Turneul a fost organizat de 
Asociația Luptătorilor de Sambo 
din Bulgaria.

Această realizare de excepție 
reprezintă o premieră absolută 
pentru R. Moldova în categoria 
respectivă de vârstă. 

Traseu competițional 
fără cusur

Sportivul nostru a evoluat în 
categoria de greutate de 81 kg, 
impunându-se în cinci partide. 
În lupta sa inaugurală la acest 
turneu, disputată în compania 
judocanului din Ungaria, Mar-
cell Demeter, compatriotul nostru 
a impresionat numerosul public 
spectator prezent în tribune prin-
tr-o prestație ce excela în maturi-
tate și măiestrie tehnică. Mai întâi 
el a reușit, în minutul 3, o răstur-
nare peste umăr din genunchi, cu 
priză la ambele mâini, procedeu 
punctat cu waza-ari. Apoi, trecând 
lupta în ne-waza (la sol), reali-
zează o strangulare (clasică) prin 
încrucișarea brațelor și învinge 
prin ippon.

A doua partidă se dovedi cu mai 
multe emoții pentru sportivul ori-
ginar din Bălți; adversarul său din 
Tadjikistan, Sunatullo Loiqov, a 
deschis scorul, reușind chiar din 
debut un procedeu de waza-ari: 
aruncare peste piept prin în-
toarcere. Revanșa însă se dovedi 
zdrobitoare și imediată: peste un 
minut judocanul nostru efectuă 
secerarea la gambă din exterior, 
cu proiectarea pe spate a rivalului, 
prin împingerea concomitentă cu 
brațele în față – ippon indiscuta-
bil, meciul încheindu-se înainte de 
expirarea timpului regulamentar.

După care veni a treia con-
fruntare, în care Mihail Latîșev 
a dat piept cu italianul Bright 
Maddaloni Nosa. În debutul par-
tidei, discipolul școlii bălțene de 
judo (gestionată în prezent de 
Valeri Meleașchevici) punctează 
un waza-ari, prin spectaculosul 
procedeu ouchi gari (secerare din 
interior la gambă, cu proiectarea 
pe spate a adversarului prin îm-
pingere în față cu brațele). Până 
la sunetul final, scorul a rămas 
neschimbat, atletul nostru califi-
cându-se astfel în penultima etapă 
a concursului. 

Lupta pentru medalia 
Mondialelor

În semifinale, sportivul din 
Moldova s-a duelat cu elvețianul 
Aurelien Bonferroni, care s-a do-

Judocanul Mihail Latîşev (18 ani) a cucerit 
medalia de aur în cadrul Campionatului 
Mondial pentru juniori, ce s-a desfăşurat în 
perioada 11-14 august curent la Guayaquil 

(Ecuador). 

vedit a fi o piatră de încercare, 
servindu-ne niște emoții greu de 
suportat: Cu un minut și jumă-
tate înainte de finalul partidei, 
acesta din urmă avea în cont un 
waza-ari, obținut prin răsturnare 
peste umăr, fără amplitudine, din 
poziția de la sol. Încă puțin și „os-
tilitățile” s-ar fi încheiat în defa-
voarea judocanului nostru, dacă el 
nu s-ar fi concentrat exemplar și, 
cu 35 de secunde înainte de sone-
ria de finalizare, nu ar fi valorificat 
un procedeu de toată frumusețea, 
unul cu adevărat grozav: mai în-
tâi și-a dezechilibrat oponentul, 
trăgându-l înspre sine de reve-
rul kimono-ului, după care într-o 
fracțiune de secundă a înfăptuit o 
aruncare prin sprijinirea cu talpa 
piciorului în talia rivalului, cu o 
ulterioară rostogolire pe spate, 
în lateral (tomoe nage) – iarăși 
o victorie prin ippon.

Finala mare, disputată contra 
francezului Arnaud Aregba, a fost 
și mai dificilă decât meciul prece-

dent. Chiar dacă inițiativa în de-
but a aparținut sportivului nostru, 
după un minut și jumătate, atletul 
din Hexagon reușește procedeul 
seoi nage (aruncare peste umăr 
cu priză la un braț), apreciat cu 
waza-ari. Acest lucru nu l-a de-
rutat câtuși de puțin pe Mihail, 
el continuând să se afle la cârma 
„jocului” și căutând cu insistență 
revanșarea. Ceea ce-i reuși chiar 
la ecuatorul meciului: a câștigat 
prin ippon, proiectându-și opo-
nentul cu spatele pe tatami, prin 
ouchi gari. Astfel, trofeul mondial 
suprem din depărtatul Ecuador a 
luat drumul Moldovei.

Mondialele de juniori, dotate 
cu premii totale de 100 mii dolari 
SUA, au întrunit 373 de sportivi 
(208 la masculin și 165 la feminin) 
din 63 de state. Este de mențio-
nat că judoka Mihail Latîșev s-a 
remarcat recent și la seniori, in-
trând în posesia titlului suprem 
al Cupei Europene, ce a avut loc 
la Cluj-Napoca (România). 

Mihail Latîșev, campion mondial 
la judo printre juniori

Iulian BOGATU

Halterofilii din Republica Moldova au cucerit 
13 medalii la Campionatele Europene Under-15 
și Under-17 ce au avut loc la Raszyn (Polonia), în 
perioada 10-17 august a.c. Cele mai bune indicii 
din cadrul delegației noastre, demonstrate la 
Centrum Sportu Raszyn din Mazovia, au apar-
ținut Anastasiei Ceornopolc, care a evoluat în 
categoria U-15, în cântarul de până la 81 kg. 
Mai întâi ea a câștigat medalia de aur la stilul 
„smuls”, cu rezultatul de 78 kg. Apoi a cucerit 
argintul la „aruncat”, fixând deasupra capului 
haltera de 90 kg. Astfel, reprezentanta Moldovei 
a devenit vicecampioană europeană la total, cu 
168 kg ridicate. Titlul continental și l-a adjudecat 
turcoaica Hilal Gok (172 kg), bronzul revenindu-i 
suedezei Siri Fogelberg (141 kg).

De performanțe de excepție a avut parte și 
o altă conațională de-a noastră, Alexandrina 
Ciubotaru (U-17, 64 de kg). La stilul smuls ea 
a ridicat 80 kg, învrednicindu-se astfel de locul 
2 premiant. Apoi pe aceeași poziție sportiva 
noastră s-a clasat și la proba aruncat, îmblânzind 
haltera de 99 kg. Astfel, la total Alexandrina 
Ciubotaru a devenit vicecampioană europeană, 
cu rezultatul de 179 kg. Ea a fost devansată de 
reprezentanta gazdelor, Martyna Dolega (199 
kg), podiumul fiind completat de britanica Lucy 
McGonigle (176 kg). 

La băieți, în categoria de până la 55 kg (U-15), 
compatriotul nostru Gabriel Danilov a intrat 

în posesia medaliei de argint la stilul aruncat 
(103 kg) și a celei de bronz la total (182 kg). 
Primele două poziții pe podiumul continental 
de premiere le-au revenit, la total, georgianului 
Dimitri Abralava (188 kg) și bulgarului Nino 
Simeonov (187 kg). Un alt tânăr din R. Moldova, 
Alexandr Baldji (67 kg, U-15), a luat argintul 
la smuls (106 kg) și bronzul la total (231 kg), 
fiind întrecut de armeanul Valerik Movsisyan 
(254 kg) și polonezul Kacper Filipiak (232 kg).  

La tineret, moldoveanul Daniel Călin Ciubo-
taru (89 kg, U-17) a câștigat distincția de argint 
la smuls (139 kg) și cea de bronz la total (298 
kg). Aurul la total i-a revenit albanezului Ertjan 
Kofsha (308 kg), iar argintul – turcului Mustafa 
Berke Aslan (299 kg). În aceeași categorie de 
greutate, doar că la juniori (U-15), Alexandru 
Neagu și-a adjudecat medalia de bronz la stilul 
aruncat (114 kg). 

Iulian BOGATU

Campionul mondial Mihail Latîșev (al doilea din stânga)

Ploaie de medalii pentru Moldova 
la Europenele de haltere

Anastasia Ceornopolc, pe prima treaptă a podiumului continental de premiere
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Teatrul Geneza Art
21.08 „Madame Bovary” de Gustave Flaubert, ora 19.00.
23.08 „Cutia neagră” de Philippe Bologna și Paolo Costella, ora 

19.00.
25.08 „Gardenia” de Elzbieta Chowaniec, ora 19.00.
28.08 „Nuntă în cer” de Mircea Eliade, ora 19.00.
30.08 „Toc” de Laurent Baffie, ora 19.00.
31.08 „Labirint” de Rajiv Joseph, ora 19.00

A f i ş

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

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

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

conține mesajele celor care se află în aceeași si-
tuație 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 te-
lefon 090010050.

Te  c a u t !

„Eu sărac şi tu săracă”
Sunt în căutarea unei femei, de naționalitate moldo-
veancă, care trăiește undeva la țară, cu vârsta de 57-58 
de ani, cu înălțimea de 164-176 cm, care poate avea și 
copii. Sunt născut în anul 1960, lucrez în construcții. 
Menționez că sunt un om sărac și vreau ca și femeia 
să fie cu venituri modeste. (02)

Tare aş 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 fe-
meie de 65-68 de ani. (18) 

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 su-
flet. Sunt o femeie drăguță, plăcută la vârsta mea de 63 
de ani. Dacă ești potrivit vârstei mele și ești în căutarea 
unui om drag alături, atunci sună-mă. (19) 

În căutarea unei femei inteligente 
Vreau să fac cunoștință cu o femeie inteligentă, de 64 
de ani, căreia i-ar plăcea viața în doi. Sunt din Chișinău. 

Am studii superioare, stare materială bună, fără vicii. 
Mai multe detalii la numărul de telefon lăsat la redacție. 
(20) 

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

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

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

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 aşteptarea 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)

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

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

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

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

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

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

I n t e g r a m ă

În această integramă se folosește ortografia cu „â”

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

- Domnule doctor, familia mea e îngrijorată, pentru că îmi plac 
puloverele de cașmir...

- Nu văd nimic rău în asta. Daca aș fi femeie, și mie mi-ar face 
cu ochiul.

- Mă bucur că-mi spuneți asta! Dumneavoastră cum vă plac: cu 
sau fără ketchup?

Vine un om la doctor cu un cui înfipt în cap. Doctorul:
– Dacă ai 100 euro, scot cuiul, te cos și ești ca nou!
– Nu am așa bani, domn’ doctor!
– Cu 50 euro, scot cuiul, te dau cu iod și va trece rana în timp!
– Nici așa bani n-am, domn’ doctor!
– Da’ ce ai, măi omule?
– Păi eu sunt asigurat la casa de sănătate, domn doctor!
– Bă băiatule, pe asigurarea ta pot să îndoi cuiul, ca să nu te 

încurce când îți pui căciula! 

Şeful către secretară:
– Cheamă toți angajații la ședință. Urgent!
– Prin e-mail
– Nu, prin facebook. Va fi mult mai repede!

Două prietene stau de vorbă:
– Draga mea, am auzit că divorțezi!
– Este adevărat!
– În cazul acesta, ți-aș putea recomanda un avocat bun.
– Îți mulțumesc, draga mea, dar deja mi-am găsit un inginer 

simpatic!

Două picături de lapte îndrăgostite gânguresc.
Întreabă ea:
– Dragul meu, ce-ai zice să ne căsătorim și să avem mulți copii 

împreună?
– Asta cu copii nu merge, din păcate, la mine. Știi, eu sunt pas-

teurizat, spuse el, oftând.

Charlie Chaplin a fost întrebat:
– După experiența dumneavoastră de o viață, care femei sunt 

cele mai fidele? Cele blonde, cele brune sau cele roșcate?
– Cele cărunte!

Întrebare la Radio Erevan:
– Ce înseamnă să fii logodit?
– Este cum ai fi arestat preventiv înainte de a fi condamnat la 

închisoare pe viață.

S u d o k u
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Conflictul interior pare 
să se aplaneze. Vezi lucru-
rile cu mai multă claritate și 
maturitate. Dacă îți dorești 
cu adevărat să ai succes pro-
fesional, ar fi bine ca mai 
întâi să îți setezi obiectivele. 
Definirea acestora este un 
lucru esențial pentru reu-
șită. Familia și prietenii au 
încredere în capacitatea ta 
de a-ți construi cariera.

Ai nevoie de energie pen-
tru propriile obiective și pen-
tru cei cu adevărat importanți 
din viața ta. Nu te surprinde 
prea mult epuizarea psihică 
pe care o resimți. Este ca și 
cum așteptai ca acest lucru să 
se întâmple. Compromisurile 
pe care ești nevoit să le faci în 
anumite contexte nu te ajută 
să ai parte de succesul pe care 
ți-l dorești.

Totul în viața ta ți se 
pare loterie. Nimic nu este 
în controlul nostru abso-
lut și este important să 
accepți și tu acest adevăr. 
Intriga pe care o resimți 
cu privire la anumite eve-
nimente nu te va părăsi o 
bună bucată de timp. Ai 
nevoie de energie psihică 
pentru a reuși să o inte-
grezi în viața ta.

A ieși din zona de confort 
reprezintă maturitate și do-
rința de „creștere” din punct 
de vedere personal. „Inten-
sitate” este cu siguranță un 
cuvânt care îți poate descrie 
temperamentul. Tot ceea ce 
faci are rezonanță intensă în 
viețile celor din jur. E mo-
mentul potrivit să-ți întorci 
privirea la o anumită persoa-
nă importantă din viața ta.

Resimți neajunsurile din 
plan profesional, dar, cu si-
guranță, nu este momentul 
potrivit să iei vreo decizie 
în acest sens. Până la acel 
punct de cotitură, încearcă 
să ai timp cu tine, să îți în-
țelegi emoțiile și să îți dai 
șanse reale de a face ceea ce 
te împlinește. Chiar dacă pe 
moment unele persoane îți 
inspiră încredere, fii rezervat.

Oamenii din jurul tău par 
obosiți și depășiți din punct 
de vedere psihic. Și fix așa te 
simți și tu. Echilibrul interior 
este ceva ce doar tu reușești 
să „reconstruiești”. Este posi-
bil ca în raport cu mai multe 
proiecte de la birou să revi-
zuiești planul inițial. Unele 
modificări par să fie esențiale 
pentru ca termenele limită să 
nu fie depășite.

Ne lăsăm duși de val toc-
mai pentru că ceea ce trăim 
ne oferă stabilitate, armonie 
sau echilibru. Atunci când 
te afli în contexte profesio-
nale, asigură-te că reușești 
să „afișezi” cea mai bună va-
riantă a personalității tale. 
Este important ca cei din 
jur să te perceapă ca fiind 
un partener de afaceri pro-
mițător.

Ciclurile pe care le re-
alizează Pluto îți induc o 
stare de agitație și nesigu-
ranță. Faptul că cei din jur 
pun întrebări cu privire la 
starea ta de spirit nu în-
seamnă că empatizează cu 
emoțiile tale. La orice pas 
te surprinzi vorbind cu sine 
pentru a te convinge că ceea 
ce faci este drept și se jus-
tifică. Ai răbdare cu sine!

Sacrificiile pe care con-
sideri că le faci, pentru a 
menține un anumit nivel de 
armonie în cadrul familiei, 
sunt recompensate pe măsu-
ră. Zilele acestei săptămâni 
poartă cu ele multă tensiune 
la nivel energetic. Te simți 
tot mai obosit și nu știi cum 
să te organizezi pentru a re-
uși să faci toate lucrurile de 
care ești responsabil.

În cadrul anumitor rela-
ții, atitudinea ta este destul 
de dezinteresată. Dacă vrei 
să te apropii de cei din jur, 
este nevoie de mult mai 
mult decât o intenție la ni-
vel mental. Acțiunea este 
esențială. Planurile profe-
sionale își urmează cursul, 
la fel ca întotdeauna. Nu se 
întâmplă nimic diferit în 
acest sector al vieții tale.

Lucrurile își urmează 
cursul, iar tu pare că une-
ori pierzi contactul cu tot 
ceea ce se întâmplă în jur. 
Ai foarte multe de rezolvat, 
e nevoie de o foarte bună 
organizare. Atunci când 
trebuie să iei decizii cu un 
mare impact emoțional, ești 
pregătit să trăiești totul la 
cote maxime. Nu te eschivezi 
din fața niciunei provocări.

Starea de spirit va fi pu-
ternic influențată de cum te 
simți din punct de vedere 
psihic. Te simți neîndrep-
tățit în raport cu acțiunile 
anumitor persoane, dar nu 
faci nimic în acest sens. Îți 
place să te complaci în pos-
tura de victimă. Îți lipsește 
curajul de a vorbi deschis 
despre propriile sentimen-
te.

H O R O S C O P  S Ă P T Ă M Â N A L

Berbec Taur Gemeni Rac Leu Fecioară

Balanță Scorpion Săgetător Capricorn Vărsător Pești

Îi zicea flăcăului Miron și pro-
venea dintr-o familie de colhoz-
nici cu care părinții Vioricăi se 
întâlneau pe la hramuri și alte 
sărbători.

Miron lucra agronom în gospo-
dăria agricolă. L-a tras la  carte 
președintele colhozului, care l-a 
ajutat să termine Universitatea 
Agrară din Chișinău. Era sfios din 
fire și crea impresia la acea vreme 
că fetele nici nu-l interesează. Așa 
că mireasa adusă de părinți îi plă-
cu, după cum îi plăcu și averea ei. 
S-a făcut o căsătorie cu socoteală, 
dar care părea să fie reușită. 

Chiar din primele zile de că-
sătorie, Miron s-a dovedit a fi 
un soț aproape ideal. Era un bun 
gospodar și în colhoz, și în pro-

pria gospodărie. Dar nici Viorica 
nu rămânea mai prejos. Pe lângă 
faptul că știa să pregătească bucate 
gustoase, se mai pricepea și la ame-
najarea interiorului casei. Toate 
mergeau ca pe roate în casa lor. 
Înțelegere, belșug în casă, Dumne-
zeu le dăruise și doi copii frumoși.

 
Despărțirea 
nu a distrus familia

Când băiatul cel mare a îm-
plinit 10 ani, Viorica a plecat în 
Grecia la invitația Raisei, o vecină 
de peste drum, care se afla deja 
de câțiva ani acolo. S-a angajat 
chiar de a doua zi la o mini-între-
prindere de prelucrare a laptelui 
de oaie, unde o ajuta pe vecină la 
prepararea brânzeturilor. Tot aco-
lo lucra și soțul acesteia. Lucrul nu 
era greu, chiar dacă începea de la 
8.00 dimineața și se termina pe 
la  22.00 seara. 

Vă spuneam că Viorica avea o 
capacitate de muncă de invidiat, 
fapt care o înălța în ochii patronu-
lui. Și salariul era destul de bun, și 
de locuit locuia într-o vilă nespus 
de frumoasă. Dar îi lipseau cei de 

Blestemați să fiți, bărbate 
și vecina cu păcate (I)

acasă, dorul de ei o măcina. În 
primele luni nopțile treceau foar-
te greu. Până o prindea somnul 
scălda perna cu lacrimi. 

Pe urmă după ce a mai deprins 
limba, au început să-i placă și lo-
curile, și lumea de acolo, care se 
deosebea de cea din care venea. 
Oricum timpul trecea foarte greu. 
Se usca de dorul copiilor. Credea 
că n-o să mai ajungă să-i îmbră-
țișeze. 

Revenită după cinci ani, s-a 
bucurat văzându-i mari și sănă-
toși. Era mândră de bărbatul ei. Se 
bucura că l-a dus mintea și capul 
să investească banii trimiși într-o 
adevărată fermă de nutrii. A mul-
țumit Domnului pentru toate și 
a zis că nu mai pleacă de acasă.

O nouă plecare peste 
hotare, care i-a despărțit

Trecuse o jumătate de an de 

când Viorica revenise acasă. Se 
întorseseră și vecina cu vecinul, 
care, după ce au făcut reparații 
capitale în casă, s-au pornit într-o 
duminică de august în ospeție la 
niște prieteni din Cricova. Aproa-
pe de Chișinău a început o ploaie 
torențială de nu se vedea aproape 
nimic înaintea ochilor. Încercând 
să depășească un TIR, mașina lor 
s-a izbit de un copac. 

Ca rezultat, bărbatul a decedat 
pe loc, iar femeia s-a ales cu câteva 
lovituri la cap și un picior frac-
turat. După o lună de tratament, 
Raisa și-a revenit. Ca să uite de 
drama care s-a abătut pe capul 
ei, s-a întors în Grecia la același 
proprietar. Iar peste câteva luni 
i-a anunțat pe Viorica și Miron că 
proprietarul are de lucru pentru 
amândoi și, dacă vor să câștige 
bani mai buni, să nu stea mult 
pe gânduri.

S-au gândit oamenii, au chib-

zuit și în final au hotărât să plece, 
lăsând copiii și gospodăria în grija 
părinților. Viorica știa că Raisa nu e 
tocmai sfântă. De mai multe ori își 
înșelase soțul. Iar odată, când acela 
fusese luat la niște aplicații militare 
pe două luni, s-a dat în dragoste 
cu un tânăr profesor de la școală 
și intrase rău de tot în gura satului. 

Dar după aceea a fost femeie 
la locul ei, i-a născut trei copii 
lui Alic și au trăit fericiți până la 
tragicul accident. Niciodată însă 
Viorica nu și-ar fi putut imagina 
că Miron ar fi capabil s-o înșele 
cu vreo fetișcană sau cu vreo vă-
duvă. Cu atât mai mult cu Raisa, 
care e cu 10 ani mai mare ca el. 
Și nici în gând să-i dea că beția 
acelei primăveri i-a furat mințile 
soțiorului ei și-l purta în nopțile 
cu lună pe la patul Raisei, care 
locuia în aceeași vilă cu ei.

Miron lucra într-o altă propri-
etate a patronului. Și de multe ori 
întârzia la cină. Într-o seară, îm-
bătată de dor, Viorica își aștepta 
soțul cu masa pusă. Spera că nu 
va întârzia mult. Cu o seară îna-
inte tot se întorsese târziu și nici 
n-a dorit să mănânce, s-a culcat 
motivând că e frânt de oboseală. 

Și în zilele din urmă, la fel. În 
seara ceea timpul i se părea că 
trece mai greu. Ofta, uitându-se 
la ceas și a coborât să vadă de nu 
vine cumva bărbatul ei. Scara 
trecea pe lângă camera Raisei. 
În timp ce s-a apropiat de ușă, 
ce i-a fost dat să audă?! 

(va urma)

Nina NECULCE

Viorica a fost unicul copil la părinți. 
Nu strălucea prin frumusețe şi nici 
prin studii. Dar în schimb avea o lume 
interioară deosebită şi o capacitate de 

muncă de invidiat. La absolvirea şcolii profesional-
tehnice, când încă nu împlinise nici 17 ani, părinții 
au măritat-o cu un flăcău din satul vecin.
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Misterul anulat

A G R I C O L A

De multe ori, se întâmplă ca broccoli şi 
conopida să nu ofere recolta planificată, 
din varii motive. Aceste legume din 
familia Brassicaceae se utilizează în 

alimentație pentru valoarea lor nutritivă ridicată.

Conopida și broccoli – cauzele 
principale de ce nu formează căpățâni

Ambele au apărut relativ recent 
în cultură, așa că tehnologia lor 
agricolă nu a fost încă adaptată 
pe deplin și este greu de evitat 
greșelile. Să ne oprim asupra celor 
principale.

Pot exista mai multe motive 
de ce nu formează inflorescență 
aceste legume.

1. Probleme de plantare la 
broccoli şi conopidă

Unul dintre motivele care afec-
tează formarea inflorescenței la 
ambele culturi poate fi materia-
lul de plantare sau semințele de 
proastă calitate și nerespectarea 
termenului de semănat. 

Când cumpărați semințe sau 
răsaduri, trebuie să vă asigurați că 
ați ales un soi potrivit, aclimatizat, 
dar cel mai indicat ar fi dacă ați 
procura semințele de la magazi-
nele autorizate.

Deoarece de multe ori se în-
tâmplă că mulți legumicultori, 
pentru a obține mai multe se-
mințe, le colectează de la plantele 
din grădina lor. În astfel de cazuri 
inflorescența este de obicei slab 
dezvoltată, ceea ce înseamnă că 
la viitorii „urmași” căpățâna va fi 
mică, adică veți avea roadă slabă.

Pentru o recoltă mai mare de 
broccoli și conopidă, este mai 
bine să cumpărați hibrizi, prima 
generație.

Ar fi bine de știut că, în pe-
rioada în care inflorescențele de 
broccoli leagă, temperatura nu 
trebuie să fie mai mare de 18°C. 
Prin urmare, trebuie să fie semă-
nate la timpul potrivit.

La soiurile târzii, care se coc 

în septembrie, din cauza nopților 
răcoroase, formarea inflorescen-
țelor e de lungă durată, dar inflo-
rescențele vor fi de dimensiuni 
mai mari.

În plus, este necesar să se res-
pecte regimul de temperatură și 
umiditate a solului înainte de a 
planta răsadurile de broccoli în 
câmp deschis. 

Înainte de a semăna, aveți gri-
jă ca temperatura solului să fie 
la nivelul de 20-22°C, iar când 
apar primele plante să fie mult 
mai mică (8-10°C ziua, 6-8°C 
noaptea). 

Răsadurile în această perioadă 
au nevoie și de udare ușoară sau 
moderată. Dacă toate cerințele 
sunt îndeplinite, vor putea rezista 
și la condiții nefavorabile.

2. Nerespectarea 
tehnologiei agricole 
la cultivarea de broccoli 
şi conopidă

De asemenea, broccoli și cono-
pida pot să nu formeze inflores-
cența din cauza nerespectării ce-
rințelor de bază pentru tehnologia 
cultivării lor. 

Acest lucru se referă, în primul 
rând, la compoziția solului, irigare 
și fertilizare.

Solul pentru cultivarea 
culturilor de broccoli 
şi conopidă

Randamentul ambelor tipuri 
de brasicaceae depinde direct de 
compoziția solului în care sunt 
plantate. Atât conopida, cât și 
broccoli preferă solul fertil, îmbo-

gățit cu mraniță. Este recomanda-
bil să o aplicați înainte de plantare 
la o rată de 4-5 kg   pe 1 mp. 

În loc de mraniță, solul poate 
fi fertilizat cu compost (4-5 kg   
pe 1 mp), macerat de excremen-
te de pasăre (1 litru la 20 de litri 
de apă).

Dacă nu este posibil să adă-
ugați materie organică, utilizați 
îngrășăminte minerale. Înainte 
de afânarea solului, adăugați 30 
g de azotat de amoniu, 20 g de 
clorură de potasiu și 50 g de su-
perfosfat la 1 mp. Și nu uitați de 
micronutrienți. 

Absența chiar și a unuia dintre 
ei (în special a molibdenului) poa-
te fi motivul pentru care culturile 
nu formează inflorescență.

Irigarea culturilor 
de broccoli şi conopidă

Udarea insuficientă în timpul 
sezonului de creștere duce la 
inhibarea dezvoltării plantelor. 
Ambele culturi, atât broccoli, cât 
și conopida, au nevoie de udare 
abundentă. Au nevoie în special 
de multă apă în timpul formării 
rozetelor de frunze și a inflores-
cențelor.

Broccoli trebuie udat o dată la 

două zile, iar la temperaturi ridi-
cate – de două ori pe zi.

Conopida se udă mai rar, doar o 
dată pe săptămână. În perioada de 
creștere – 6-8 litri de apă la 1 mp, 
în timpul formării inflorescențelor 
– 10-20 litri la 1 mp. Udarea mai 
frecventă duce la creșterea siste-
mului radicular, și nu la formarea 
inflorescențelor.

Nutriția culturilor 
de broccoli şi conopidă

La îngrijirea acestor plante, 
funcționează ideea că e mai bine 
mai puțină nutriție, decât prea 
multă. După prea multe îngrășă-
minte, culturile pot să întârzie să 
își formeze inflorescențele.

De aceea, e bine să cunoașteți 
– conopida se recomandă să fie 
fertilizată de trei ori, iar broccoli, 
de patru ori.

Plantele trebuie fertilizate 
conform principiului: este mai 
bine să subalimentați decât să 
supraalimentați.

Conopida este fertilizată pentru 
prima dată la 10 zile după plantare 
în sol, a doua și a treia oară – cu 
două săptămâni mai târziu. Când 
începe să se formeze „căpățâna 
falsă”, fertilizarea este oprită.

Ca hrană, puteți folosi unul 
dintre îngrășăminte: o soluție 
de zeamă de bălegar (1:10), de 
excremente de păsări (1:15) sau 
20 g de uree și clorură de potasiu 
și 50 g de superfosfat dizolvate 
într-o găleată cu apă.

Broccoli, dacă nu a fost adăugată 
materie organică la plantarea în sol, 
este fertilizat pentru prima dată 
după înrădăcinarea răsadurilor cu 
o soluție de zeamă de bălegar (1:10) 
sau de excremente de păsări (1:20). 

Două săptămâni mai târziu, se 
fertilizează din nou cu îngrășă-
minte organice.

Când încep să se formeze inflo-
rescențele, plantele sunt fertilizate 
pentru a treia oară: 40 g de super-
fosfat, 20 g de azotat de amoniu și 
10 g de sulfat de potasiu dizolvat 
într-o găleată cu apă. La fiecare 
plantă se toarnă 1 litru de soluție.

Ultima dată broccoli este fer-
tilizat după recoltarea primei re-
colte pentru a ajuta la formarea 
„căpățânilor” laterale. Tot aceleași 
îngrășăminte minerale sunt dizol-
vate într-o găleată cu apă, dar în 
proporții diferite: 20 g de super-
fosfat, 10 g de azotat de amoniu 
și 30 g de sulfat de potasiu.

agrobiznes.md

În Republica Moldova, o țară agrară, 
afectată din ce în ce mai des de secetă, 
funcționează doar 38 de stații centralizate 
de irigare, dintre care zece au fost construite 
pe bani americani.

Suprafața irigată anual, de circa 60 de 
mii de hectare, reprezintă doar „o picătură” 
în totalul terenurilor cu destinație agricolă 
din republică, de două milioane de hectare, 
relatează Radio Europa Liberă.

Potrivit Agenției „Apele Moldovei”, Re-
publica Moldova a moștenit din perioada 
sovietică 78 de sisteme centralizate de iri-
gare. După prăbușirea URSS și desființarea 
colhozurilor, 60% dintre ele au fost lăsate 
de izbeliște și, cu timpul, vândute pe bucăți 
la fier uzat.

Așa s-a întâmplat și cu stația de la Ște-
fan-Vodă, unul dintre raioanele cele mai 
afectate de seceta din acest an.

Valeriu Belotcaci din satul Copceac a 
arătat livada sa de cireși îngălbenită înainte 
de vreme, cu fructe mici și uscate. Agricul-
torul spune că din cauza secetei, an de an, 
strânge tot mai puțină roadă. Terenurile 

lui se află la 40 de kilometri de râul Nistru, 
dar apa nu ajunge până aici.

În anii ’80, în raionul Ștefan-Vodă a fost 
construit un sistem considerat performant la 
acea vreme, care iriga circa 23 000 de hectare.

„Pe la mijlocul anilor ’90, când a înce-
put haosul în țară, sistemul a fost oprit, 
chipurile era prea scump în exploatare, 
și s-a început dezmembrarea”, povestește 
președintele raionului Ștefan-Vodă, Vasile 
Maxim.

Potrivit lui, o soluție ar fi ca statul să 
investească în construcția unui apeduct 
din Nistru până la intersecția cu drumul 
spre Căușeni.

„De acolo, noi putem să aducem apa, 
fără ca să fie pompată, la zeci de kilometri, 
iar, ulterior, agenții economici ar putea să 
investească în renovarea stațiilor de iriga-
re”, explică Vasile Maxim.

O parte din vechile sisteme încă funcțio-
nează. Câțiva agricultori din satul Varnița, 
Anenii Noi, și-au consolidat eforturile și au 
reușit să-și salveze culturile agricole de la 
secetă, reabilitând sistemul de irigare din 

localitate, inaugurat încă în 1969.
Președintele Asociației utilizatorilor de 

apă pentru irigații din localitate, Dorin 
Jardețchi, spune că a luptat cu birocrația 
pentru ca sistemul să fie transmis de la 
stat în gestiunea asociației.

Apoi, fermierii au obținut 250 de mii 
de dolari de la Fondul de Dezvoltare Du-
rabilă și au reparat o parte din instalații. 
În prezent, acest sistem de irigare, care 
pompează din Nistru, asigură cu apă anual 
cel mult 400 de hectare.

„Evident că doritori sunt. Din păcate, nu 
avem conducte, nu avem mașini de irigat, 
mai este de lucru. Scopul nostru este să 
ajungem la capacitatea maximă a sistemu-
lui nostru, care este de 1 140 de hectare”, 
precizează Dorin Jardețchi.

Alte zece sisteme de irigare au fost 
construite prin intermediul programului 
„Compact”, finanțat de Statele Unite. Cel 
mai mare dintre acestea se află în raionul 
Cahul și irigă cu apă din Prut  2 700 de 
hectare de terenuri agricole. Acesta a fost 
inaugurat în 2015.

„Suntem unica Asociație care deține un 
sistem de irigare și, în același timp, un sis-
tem de drenare, deoarece ne aflăm într-o 
zonă de risc de inundații. Este o oportunita-
te pentru agricultori, deoarece în Republica 
Moldova, an de an, persistă temperaturile 
înalte și seceta”, declară contabila Asociației 
utilizatorilor de apă „Chircani-Zărnești”, 
Svetlana Argint.

Cele zece sisteme noi au costat 80 de 
milioane de dolari și irigă circa 13 mii de 
hectare de terenuri agricole.

agrobiznes.md

Doar 38 de stații centralizate de irigare 
sunt funcționale în Republica Moldova
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Luni, 22 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 #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 Garantat 100%
16.50 Discover România
17.00 Tradiţii
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 Printre cuvinte
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Context
23.00 Punctul pe azi
23.55 Printre cuvinte
00.00 Profesioniştii…
01.00 Nocturne
02.00 Garantat 100%
03.00 România… în bucate
03.25 #Creativ
03.55 Printre cuvinte
04.00 Tradiţii
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune MatinalŞtiriSport
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!
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. 42

18.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.55 Dincolo de alb şi negru
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.51 Meteo
21.00 Film: White River Kid
23.00 Nocturne
00.00 Info Plus Ştiri
00.40 Exclusiv în România
01.30 Film: White River Kid
03.15 Telejurnal Ştiri
04.05 Sport
04.15 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 42
05.05 AgroStrategia
05.30 Fermierii României
05.55 Atelier de sănătate

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Fără prejudecăţi
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Magazin Deutsche Welle
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 Reteaua de idoli
21.00 Memorialul Durerii
22.00 Câştigă România!
23.00 Vara amintirilor
00.00 În direct cu viaţa - jurnal de vară
01.00 Film: Pruncul, petrolul şi ardelenii
03.00 Ora de Ştiri
03.45 E vremea ta!
04.00 România… în bucate
04.30 Fără prejudecăţi
05.00 Documentar: 360°-GEO
05.55 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Lecturi a la carte
06.20 F/d
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Cuvintele credinţei
09.45 MeseriAşii
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei

13.15 Serial Preţul pasiunii
14.00 Ştiinţa uimitoare
14.20 Desene animate Bucătăria 
fermecată
14.30 Marca frumuseţii
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Banzis secret diary
16.30 Codul ECO
17.00 Ştirile
17.15 Pur şi simplu Moldova
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Ştirile
19.30 Serial Misterele Emmei Fielding
21.00 Mesager
21.30 Telerevista FIFA
22.00 События, мнения, лица
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.20 Film Frumoasa veneţiană
01.15 Bună dimineaţa
03.00 Ştiri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.30 Telerevista FIFA

AgroTV

7:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
informativ/analitic
8:00 Telemagazin 
8:15 Sezonul de recoltare Program edu-
cațional/informativ 
8:30 ABC-ul Fermierului Program educa-
tiv/informativ
9:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
informativ/analitic
10:00 Să ne cunoaștem Țara Educațional/
cultural
11:00 Telemagazin
11:15 Program AGRO TV România 
13:45 Telemagazin
14:00 Interviuri cu Soroceni
15:00 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
16:00 Program AGRO TV România 
17:00 Telemagazin
17:15 Lucru manual Program educațion-
al/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Să ne cunoaștem Țara educațional/
cultural
18:30 Despre noi, altfel Program edu-
cațional/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 Edu-
cațional/informativ
21:30 Sezonul de recoltare Program 
educațional/informativ
21:50 Cuvânt de ascultare Program 
educational
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 Eliminatorii
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film Marele Zid
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 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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul Săptămânii
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 Ultima Paradă
12.00 Dora Show
14.00 Teleshopping
14.30 Fii Sănătos
16.00 Strange Empire

17.00 Femeile Vorbesc
18.00 Asfalt de Moldova
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora de Ras
21.00 Вечер (CT Live)
22.00 McMafia
23.00 Jurnalul ore 23
00.00 Ora de Ras
01.00 Asfalt de Moldova
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Agricool
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 М/ф Кто подставил кролика 
Роджера
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 М/ф Кто подставил кролика 
Роджера
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Albumul Național
08.45 Film: ACCESUL INTERZIS
11.45 Serial: Iubirea învinge, 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. 163
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 30
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 164
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 33
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 178
21.00 Film: REGATUL ASASINILOR
23.15 Film: CULMEA FURIEI
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Marți, 23 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
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 Atelier de sănătate
16.00 Reţeaua de idoli
16.50 Discover România
17.00 Tradiţii
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
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 Punctul pe azi
23.55 Printre cuvinte
00.00 Adevăruri despre trecut
01.00 Drumul lui Leşe
02.00 Reţeaua de idoli
03.00 România… în bucate
03.30 Locuri, oameni şi comori
03.55 Printre cuvinte
04.00 Traditii
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune MatinalŞtiriSport
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. 43
18.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.55 Dincolo de alb şi negru
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri

20.51 Meteo
21.00 Telecinemateca Marile manevre
23.10 Dincolo de alb şi negru
00.00 Info Plus Ştiri
00.40 Exclusiv în România
01.30 Telecinemateca Marile manevre
03.55 Vorbeşte corect!
04.00 Meteo
04.05 Sport
04.15 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 43
05.05 AgroStrategia
05.30 Fermierii României
05.55 Atelier de sănătate

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Memorialul Durerii
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena

10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Magazin Deutsche Welle Euromaxx
15.30 România… în bucate
16.00 Vara amintirilor
17.00 În direct cu viaţa - jurnal de vară
18.00 Ora de 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: Europenii
02.50 FillerSecolul 22
03.00 Ora de Ştiri
03.45 E vremea ta!
04.00 România… în bucate
04.30 Cap compas
05.00 Documentar: 360°-GEO
05.55 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.20 Candela neuitării…
06.30 F/d Viaţa mea. Valentina Rusu-
Ciobanu
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Serial Misterele Emmei Fielding
10.25 Secvenţe japoneze
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.15 Serial Preţul pasiunii
14.00 Ştiinţa uimitoare
14.25 Desene animate Bucătăria 
fermecată
14.30 Наш общий дом
15.00 Serial În numele fericirii
15.40 Serial Oshin
16.10 Desene animate Banzis secret diary
16.30 Telerevista FIFA
17.00 Ştirile
17.15 Pur şi simplu Moldova
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Ştirile
19.30 Serial Misterele Emmei Fielding
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 Lista neagră
01.05 Bună dimineaţa
03.00 Ştiri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.30 Dimensiunea diplomatică

AgroTV

7:00 Știri Program informativ 
7:30 Telemagazin
7:45 Profu de nutriție Program edu-
cațional
8:00 Magia decupajului Program edu-
cațional/informativ
8:30 Paradisul grădinilor Program edu-
cațional/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 educațion-
al/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 educațion-
al/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Călătorii cu gust Program de turism
18:30 Vin la tine Program de divertisment
19:00 Știri Program informativ 
19:30 Sera ideală Program educațional/

informativ
20:00 Magia decupajului Program edu-
cațional/informativ
20:30 Paradisul grădinilor Program 
educațional/informativ
21:00 Sezonul de recoltare Program 
educațional/informativ
21:15 Compoziții florale Program edu-
cațional/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 poliţisti de belea
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film Jurassic World
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 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

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 Ultima Paradă
12.00 Dora Show
14.00 Teleshopping
14.30 Fii Sănătos
16.00 Strange Empire
17.00 Femeile Vorbesc
18.00 Asfalt de Moldova
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 Asfalt de Moldova
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Agricool
04.00 McMafia
05.00 Ora Expertizei

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 Пиксели
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 Пиксели
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
10.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 31
11.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 178

12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 164
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Stan şi Bran - momente de exceptie
16.45 Serial: Don Matteo, ep. 165
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 34
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 179
21.00 Film: LUPUL DE MARE - PART 1
23.00 Film: LUPUL DE MARE - PART 2
01.00 Film: REGATUL ASASINILOR
03.15 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 24 august

TVR Moldova

07.00 3 ceasuri bune Matinal
09.42 Printre cuvinte
09.45 Desene animate
09.55 Engleza la minut
10.00 Identitate Basarabia
10.30 Printre cuvinte
11.00 Tradiţii
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 Atelier de sănătate
16.00 Destine ca-n filme
16.50 Discover România
17.00 Tradiţii
17.55 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
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 Punctul pe azi
23.55 Printre cuvinte
00.00 Disparuti fără urma
01.00 Gări de poveste
02.00 Destine ca-n filme
03.00 România… în bucate
03.30 Selfie
03.55 Printre cuvinte
04.00 Tradiţii
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune MatinalŞtiriSport
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. 44
18.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.55 Dincolo de alb şi negru
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.51 Meteo
21.00 Film: Toată frumuseţea lumii

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: Toată frumuseţea lumii
03.15 Telejurnal Ştiri
04.05 Sport
04.15 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 44
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° Suceviţa - fru-
museţea sfântă a mânăŞtirilor pictate
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Sănătate cu de toate best of
14.00 Documentar: 360° Vietnam - în 
apărarea pangolinilor
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!

P R O G R A M E  T V
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19.05 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.00 Film: Rubirosa
21.50 FillerSecolul 22
22.00 Câştigă România!
23.00 Vara amintirilor
00.00 În direct cu viaţa - jurnal de vară
01.00 Film: Rubirosa
02.40 Vara amintirilor
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° Vietnam - în 
apărarea pangolinilor
05.55 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Наш общий дом
06.30 MeseriAşii
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Serial Misterele Emmei Fielding
10.25 Secvenţe japoneze
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.15 Serial Preţul pasiunii
14.10 Ştiinţa uimitoare
14.20 Desene animate Bucătăria 
fermecată
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 Ediţie specială dedicată Zilei 
Naționale a Ucrainei
19.00 Ştirile
19.30 Serial Misterele Emmei Fielding
21.00 Mesager
21.30 Focus Europa
22.00 События, мнения, лица
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Muzică pentru pace
00.50 F/d
01.15 Bună dimineaţa
03.00 Ştiri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.30 În alţi papuci

AgroTV

7:00 Știri Program Informativ 
7:30 Telemagazin
7:45 Deliciile Program educațional/
informativ
8:00 Landșaft pentru tine Program edu-
cațional/informativ 
8:20 Bătălia serelor Program educațional/
informativ
8:45 Sezonul de recoltare Program edu-
cațional/informativ
9:00 Știri Program informativ 
9:30 Să ne cunoaștem țara program 
educațional/cultural 
10:00 SHOW 9OW Program de diver-
tisment 
11:00 Telemagazin
11:15 Lucru manual Program educațion-
al/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 educațion-
al/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Magia decupajului Program edu-
cațional/informativ
18:30 Născut în Moldova program edu-
cațional/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 educațion-
al/informativ
21:30 Agri smart Program informativ/
educativ
21:45 Deliciile Program educațional/
informativ
22:00 Știri Program informativ 
22:30 Agro profit talk show
23:00 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
23:55 Program AGRO TV România
2:00 Știri Program informativ 
2:30 Agro profit talk show
3:00 Muzica pentru toți 
3:30 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 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 RoboCop
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film Urma scapa turma
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 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 Ultima Paradă
12.00 Dora Show
14.00 Teleshopping
14.30 Fii Sănătos
16.00 Strange Empire
17.00 Femeile Vorbesc
18.00 Asfalt de Moldova
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora de Ras
21.00 Вечер (CT Live)
22.00 McMafia
23.00 Jurnalul ore 23
00.00 Ora de Ras
01.00 Asfalt de Moldova
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Agricool
04.00 McMafia
05.00 Secretele Puterii

TV8

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
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.20 Х/ф Большой папа

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 Большой папа
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. 179
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 165
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 32
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 166
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 35
20.00 Film: INFILTRAT ÎN IAD
22.00 Film: INVAZIA
00.15 Film: LUPUL DE MARE PART 1
02.15 Film: LUPUL DE MARE PART 2
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Joi, 25 august

TVR Moldova

07.00 3 ceasuri bune Matinal
09.42 Printre cuvinte
09.45 Desene animate
09.55 Engleza la minut
10.00 Intalnirile TVR Moldova
10.55 Printre cuvinte

11.00 Tradiţii
11.55 Vorbeşte corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Europa 360 °
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Drumuri aproape
14.00 Telejurnal 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
17.55 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
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 Punctul pe azi
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 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune MatinalŞtiriSport
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. 45
18.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.55 Dincolo de alb şi negru
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.51 Meteo
21.00 Graniţa morţii
23.05 Dincolo de alb şi negru
00.00 Info Plus Ştiri
00.40 Exclusiv în România
01.30 Graniţa morţii
03.15 Telejurnal Ştiri
04.05 Sport
04.15 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 45
05.05 AgroStrategia
05.30 Fermierii României
05.55 Atelier de sănătate

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Reteaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
10.00 Documentar: 360° Vietnam - în 
apărarea pangolinilor
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: 360° Bizonii - paşnicii 
uriaşi din Montana
15.00 Magazin Deutsche Welle Globaliza-
rea: riscuri şi beneficii
15.30 România… în bucate
16.00 Vara amintirilor
17.00 În direct cu viaţa - jurnal de vară
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.05 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.00 Film: Misterele Aurorei Teagarden: 
moştenire mortală
21.50 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: 
moştenire mortală
02.35 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

Moldova 1

06.10 Purtătorii de cultură
06.40 Lecturi a la carte
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Serial Misterele Emmei Fielding
10.25 Secvenţe japoneze
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.15 Serial Preţul pasiunii
14.00 Ştiinţa uimitoare
14.20 Desene animate Bucătăria 
fermecată
14.30 Codul ECO
15.00 Serial În numele fericirii
15.40 Serial Oshin
16.15 Desene animate Banzis secret diary
16.30 Focus Europa
17.00 Ştirile
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
23.25 Concert
00.30 F/d
01.00 Bună dimineaţa
03.00 Ştiri Externe
03.30 Cine vine la noi?

05.00 Mesager
05.30 Reporter pentru sănătate

AgroTV

7:00 Știri Program informativ 
7:30 Telemagazin 
7:45 Deliciile Program educațional/
informativ 
8:00 Magia decupajului Program edu-
cațional/informativ
8:30 Paradisul grădinilor Program edu-
cațional/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 educațion-
al/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 educațion-
al/cultural
15:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin 
17:15 Lucru manual Program educațion-
al/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program 
educațional/informativ
18:00 Să ne cunoaștem Țara Educațional/
Cultural
18:30 Călătorii cu gust Program de turism
18:50 Cuvânt de ascultare Program 
educațional
19:00 Știri Program Informativ 
19:30 Just Vlog Program educațional/
divertisment
20:00 Magia decupajului Program edu-
cațional/informativ
20:30 Paradisul grădinilor Program 
educațional/informativ
21:00 Vin la tine Program de divertisment
21:30 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
22:00 Știri Program informativ 
22:30 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
23:30 Program AGRO TV România
2:00 Știri Program informativ 
2:30 Muzica pentru toți 
3:15 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 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 Izbavirea
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film Agentii Vanguard
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 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 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

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 Ultima Paradă
12.00 Dora Show
14.00 Teleshopping
14.30 Fii Sănătos

16.00 Strange Empire
17.00 Femeile Vorbesc
18.00 Asfalt de Moldova
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora de Ras
21.00 Вечер (CT Live)
22.00 McMafia
23.00 Jurnalul ore 23
00.00 Ora de Ras
01.00 Asfalt de Moldova
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Agricool
04.00 McMafia
05.00 Cabinetul din umbră

TV8

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 Все путем
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 Все путем
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. 166
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 33
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 167
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 36
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 177
21.00 Film: AŞTEPTÂND UN BEBELUŞ
23.00 Film: INVAZIA
01.15 Film: CULMEA FURIEI
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Vineri, 26 august

TVR Moldova

07.00 3 ceasuri bune Matinal
09.42 Printre cuvinte
09.45 Desene animate
09.55 Engleza la minut
10.00 Intalnirile TVR Moldova
10.55 Printre cuvinte
11.00 Tradiţii
11.55 Vorbeşte corect!
12.00 România… în bucate
12.30 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…
16.50 Discover România
17.00 Tradiţii
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
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 Punctul pe azi
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 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune MatinalŞtiriSport
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 viaţa unui artist 
popular-Paul Teodorescu din Cerna, jud. 
Tulcea
16.50 Eu pot!
17.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 

ep. 46
18.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.55 Frontul
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.51 Meteo
21.00 Film: Pumnul asasinului
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: Pumnul asasinului
03.10 Telejurnal Ştiri
04.00 Meteo
04.05 Sport
04.15 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 46
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° Bizonii - paşnicii 
uriaşi din Montana
11.00 Educaţie la înaltime
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360° Medicina tibet-
ană, artă a vindecării
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° Medicina tibet-
ană, artă a vindecării
05.50 MotorVlog
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Codul ECO
06.30 Portrete în timp
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Serial Case şi mistere
10.20 Secvenţe japoneze
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.15 Serial Preţul pasiunii
14.00 Ştiinţa uimitoare
14.25 Desene animate Bucătăria 
fermecată

14.30 Всегда на высоте
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Banzis secret diary
16.30 Zona ARS
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Ştirile
19.45 F/d
20.45 F/d Vechile Biserici ale Chişinăului
21.00 Mesager
21.30 Moldova de Patrimoniu
21.50 Pur şi simplu Moldova
22.00 События, мнения, лица
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Prezintă orchestra Folclor
00.50 F/d
01.00 Bună dimineaţa
03.00 Ştiri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.30 Moldova de Patrimoniu

AgroTV

7:00 Știri Program informativ 
7:30 Telemagazin
7:45 Profu de nutriție Program educa-
tional
8:00 Landșaft pentru tine Program edu-
cațional/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 edu-
catțonal/informativ
10:00 Născut în Moldova program edu-
cațional/informativ
10:30 Program AGRO TV România
11:00 Telemagazin
11:15 Lucru manual Program educațion-
al/informativ
11:40 Decoruri pentru salon Program 
educațional/informativ
11:55 Program AGRO TV România
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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 educațion-
al/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 SHOW 9OW Program de diver-
tisment 
18:30 Despre noi, altfel Program edu-
cațional/cultural
19:00 Știri Program informativ 
19:30 Actualitatea la Raport Program 
educațional/informativ
20:30 Zona Verde Program educational/ 
Informativ
21:00 Landșaft pentru tine Program 
educațional/informativ
21:30 Sezonul de recoltare Program 
educațional/informativ
21:45 Profu de nutriție Program edu-
cațional
22:00 Știri Program informativ 
22:30 Actualitatea la Raport
23:30 Datina străbună
0:30 Program AGRO TV România
2:00 Știri Program informativ 
 
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 King Kong
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film Lunetistul: Tragatorul din 
umbra
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
23.15 România, te iubesc!
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 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 Ultima Paradă
12.00 Dora Show
14.00 Teleshopping
14.30 Fii Sănătos
16.00 Strange Empire
17.00 Femeile Vorbesc
18.00 Asfalt de Moldova
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 Asfalt de Moldova
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Agricool
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 Всегда говори Да
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 Всегда говори Да
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
10.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 34
11.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 177
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 Vouă
16.30 Serial: Don Matteo, ep. 168

18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 37
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 178
21.00 Film: PANICĂ PE WALL STREET
23.15 Film: INFILTRAT ÎN IAD
01.00 Poamă acră
03.00 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 27 august

TVR Moldova

07.00 Cu capu-n zori
09.50 Desene animate
10.00 Ferma
10.50 Tradiţii
11.50 Teatru copii Crăiasa zăpezii
13.35 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 Telejur-
nalului
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: Ştefan cel Mare - Vaslui 1475
00.40 A doua emigrare
01.05 Tradiţii
02.05 Film: Ştefan cel Mare - Vaslui 1475
03.45 Printre cuvinte
04.10 Omul şi timpul
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Reportajele/Interviurile Telejur-
nalului
05.45 Europa azi
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Cu capu-n zori
09.50 Vorbeşte corect!
10.00 Teatrul Național de Televiziune
12.05 Petmania, ep. 8
13.00 Chipurile României
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora Regelui
15.30 Izolaţi în România
16.00 Varză, cartofi şi alţi demoni
17.00 Folclor/
18.50 Teleenciclopedia
19.40 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.51 Meteo
21.00 Film: Haiducii lui Şaptecai
22.50 Vorbeşte corect!
23.01 World Cup Magazin, ep. 10
23.40 Ai luat plasă!
01.40 Profesioniştii…
02.35 Film: Haiducii lui Şaptecai
04.10 Telejurnal Ştiri
05.00 Sport
05.10 Petmania, ep. 8
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Teleşcoala
08.30 MotorVlog
09.00 Generaţia Fit
09.30 Fără prejudecăţi
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Fraţi de viţă best of
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Levintza
17.30 În direct cu viaţa - Jurnal de vară
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.05 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.00 Film: Bufniţa cenuşie
22.00 Serial: Dragoste şi sânge
00.00 Drag de România mea!
02.00 Ora de Ştiri
02.50 Vara amintirilor
03.15 Serial: Dragoste şi sânge
04.55 Documentar: 360°-GEO
05.50 Generaţia Fit
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur

06.20 Moldovenii de pretutindeni
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ediţie specială
11.00 Magazinul copiilor
11.30 Şciotîjnăvîc
12.00 Muzică
13.00 F/d Spectacolul vieţii mele. Ion 
Ungureanu
14.10 Gr. Vieru. Ultima oră…
15.30 Concert
16.45 În ritmul dansului
17.15 La noi în sat
18.00 O seară în familie
19.00 Ştirile
19.20 Erudit cafe
20.00 Concert Andra şi Fraţilor Advahov
22.00 Mesager
22.30 Ştiri Externe
22.55 În alţi papuci
23.25 Film Poveste adevărată
01.00 Bună dimineaţa
03.00 Ştiri Externe
03.30 Moldova de Patrimoniu
04.00 La noi în sat
04.45 Lecturi a la carte
05.00 Mesager
05.30 În ritmul dansului

AgroTV

7:00 Știri Program informativ 
7:30 Telemagazin
7:45 Deliciile Program educațional/
informativ 
8:00
8:40 Muzica pentru toți
Cuvânt de ascultare Program educațional
8:50 Cu alte cuvinte Program educațional/
informativ
9:00 Știri Program Informativ 
9:30 Agricultura cu valoare adăugată 
Program educațional/informativ
10:00 Actualitatea la Raport talk show 
11:00 Telemagazin
11:15 Produs autohton Program de 
divertisment
12:00 Călătorii cu gust Program de turism
12:15 Profu de nutriție Program edu-
cațional
12:30 Interviuri cu Soroceni
13:30 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
14:00 Știri Program informativ 
14:30 Program AGRO TV România
15:00 Zona verde Program educațional/
informativ
15:30 Primarul la covor Program edu-
cațional/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 
educațional/cultural
21:00 Despre noi, altfel Program edu-
cațional/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 Pierdut familie!
11.45 Teleshopping
12.00 isănătate
13.00 Film Galusca
15.15 Film Cainii şi oamenii lor
17.15 Teleshopping
17.30 Film Garfield
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Film Furios şi iute 4: Piese originale
23.00 Film Legenda vie
01.45 Ştirile Pro TV Chişinău
02.30 Film Cainii şi oamenii lor
04.00 Film Garfield

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 Ultima Paradă
16.00 Strange Empire
17.00 Teleshopping
17.35 Asfalt de Moldova
18.30 Se caută un milionar
19.00 Jurnalul Săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Inelul de Foc
23.00 Juranalul Săptămânii
00.00 Tragedy Girls
01.30 The Salvation
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 Как знать…
18.30 Dincolo de Nistru
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Х/ф Жизнь других
22.30 Итоги
23.00 Х/ф Викинги против пришельцев
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Ştiri de week-end
03.00 Секреты сады
04.00 Х/ф Как знать…

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
14.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 35
15.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 36
16.45 Film: KHUMBA

18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 38
20.00 Cei şapte ani de masă
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: AŞTEPTÂND UN BEBELUŞ
01.45 Albumul Național
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Duminică, 28 august

TVR Moldova

07.00 Universul credinţei
09.25 Mic dejun cu un campion
10.15 Europa azi
10.30 Viaţa satului
12.30 Istoria necunoscută
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 Telejur-
nalului
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Printre cuvinte
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Folclor
23.00 Teatru TV
00.35 La un pas de România
01.00 Exclusiv în România
01.50 Discover România
02.00 Teatru TV
03.35 Cap compas
04.00 Adevăruri despre trecut
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Printre cuvinte
06.00 Conexiuni

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. 10
15.00 Gări de poveste, ep. 10
16.00 Concertul Filarmonicii din Viena la 
Sagrada Familia
18.00 Dosar România
19.00 Istorii ascunse
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula

19.40 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.51 Meteo
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: Să-ţi vorbesc despre mine
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: Tată de duminică
21.50 FillerSecolul 22
22.00 Film: Bostonienii
00.30 MotorVlog
01.00 Film: Să-ţi vorbesc despre mine
02.35 Ora de Ştiri
03.20 Film: Bufniţa cenuşie
05.15 Ferma
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Candela neuitării…
06.15 Cuvintele credinţei
07.00 Bună dimineaţa
08.15 La noi în sat
09.00 O doză de sănătate
09.30 stil nou
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 A. Moşanu
13.00 O seară în familie
14.00 Concert Lăutarii
17.05 Şciotîjnăvîc
17.30 Purtătorii de cultură
18.00 Evantai folcloric
19.00 Ştirile
19.30 Moldovenii de pretutindeni
20.05 Serial Naoki Hanzawa
21.00 Mesager
21.30 Film O crimă deosebit de gravă
23.20 Concert în Europa
00.05 Secvenţe japoneze
00.20 Erudit cafe
01.00 Bună dimineaţa
02.15 stil nou
02.45 Lecturi a la carte
03.00 O seară în familie
04.00 Evantai folcloric
05.00 Mesager
05.30 Moldovenii de pretutindeni

AgroTV

6:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
7:00 Să ne cunoaștem Țara 
7:30 Telemagazin 
8:00 Magia decupajului 
8:30 Paradisul grădinilor Program edu-
cațional/ Informativ
8:45 Cuvânt de ascultare Program 
educațional
9:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
10:00 Actualitatea la Raport talk show 
11:00 Telemagazin 
11:15 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
11:40 Profu de nutriție Program edu-
cațional
12:00 Călătorii cu gust Program de turism
12:30 Interviuri cu Soroceni
13:50 Cu alte cuvinte Program educațion-
al/ 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 Edu-
cațional/informativ
15:30 Agricultura cu valoare adăugată 
Program informativ/ educativ
16:00 ABC-ul FERMIERULUI Program 
educativ/informativ
16:30 Telemagazin 
16:45 Program AGRO TV România
17:45 Telemagazin 
18:00 Agri smart Program informativ/
educativ
18:15 Zona verde Program educațional/
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 
22:00 Retrospectiva săptămânii 
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 educațional/
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 Ai tai, ai mei şi ai nostri
11.45 Gusturile se discuţă
12.45 Film Transformarea
14.45 Teleshopping
15.00 Film Asa e viaţa
16.45 Teleshopping
17.00 Film Salonul de Frumuseţe
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Film Jurassic World: Un regat în 
ruina
23.00 Film Omul cu masca de fier
00.00 Ştirile Pro TV Chişinău
01.40 Film Asa e viaţa

03.30 Film Salonul de Frumuseţe
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 Las Fierbinţi
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 Las Fierbinţi
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 McMafia
15.00 Cealaltă Basarabie
16.00 Strange Empire
17.00 Vânturile, Valurile
19.00 Patrula
20.00 Fotbal
22.00 Italia, Patria Nostra
22.30 Stand-up
23.15 Patrula
00.00 Tale of Tales
02.00 The Disappearance of Eleanor 
Rigby
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 Параллельные миры
12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Gheţu
15.00 Teleshopping
15.20 Business up
16.20 Х/ф Разум и чувства
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Iubeşte viaţa
22.00 Х/ф Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом
00.30 Sinteza
01.10 Cutia neagră. Plus
02.10 Х/ф Параллельные миры
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: KHUMBA
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. 39
20.00 Film: ÎNSCENAREA
23.45 Film: PANICĂ PE WALL STREET
02.00 Start show România
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

P R O G R A M E  T V
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Împrumuturi și împrumuturi

La bănci de te-ai împrumutat
Luând atâtea mii şi mii,
N-ai cum să uiți de datorii
Că nu eşti mare şef în stat!... Gheorghe BÂLICI

Actrița italiană Gina Lollobrigida, 
în vârstă de 95 de ani, 
vrea să candideze pentru Senat

Actrița italiană Gina Lollo-
brigida, în vârstă de 95 de ani, 
intenționează să candideze pen-
tru un loc în Senatul italian la 
alegerile generale din 25 sep-
tembrie, relatează dpa, citată de 
agerpres.ro.

„M-am săturat să-i aud pe po-
liticieni certându-se între ei fără 
să se apuce vreodată de treabă”, 

a declarat ea într-un interviu pu-
blicat luni în ziarul „Corriere della 
Sera”.

„Italia este în dificultate, vreau 
să fac ceva bun și pozitiv”, a spus 
actrița.

Cariera ei cinematografică a 
atins apogeul în anii 1950, cu cele 
mai faimoase filme ale ei, între 
care „Beat the Devil” (1952) și 

Atacul de vineri asupra scriito-
rului Salman Rushdie a revigorat 
interesul publicului pentru opera 
sa literară, în special pentru romanul 
„Versetele Satanice”, scrie AFP, citat 
de agerpres.ro.

Astfel, în cursul după-amiezii, 
trei ediții ale acestei lucrări erau în 
fruntea barometrului de cărți ale 
Amazon, ce recenzează cărțile ale 
căror vânzări au progresat cel mai 
mult în ultimele 24 de ore.

Comis vineri în timpul unei confe-
rințe la New York, atacul a provocat 
o undă de șoc și condamnări la nivel 
internațional.

De atunci, în emblematica librărie 
new-yorkeză Strand Bookstore mai 
multe lucrări ale lui Salman Rushdie 
au fost vândute rapid, plus vânzările online. 

„Versetele Satanice” evocă aventurile a doi in-

dieni al căror avion este ținta unui 
atentat terorist și care ajung pe o 
plajă engleză, unde primul devine 
un arhanghel, iar cel de-al doilea 
un diavol.

Pe parcursul operei, autorul le 
dă unor prostituate numele femei-
lor profetului Mahomed. El creează 
figura unui profet, Mahound, care, 
sub influența lui Lucifer, pare să 
admită că în lumea islamică poate 
exista și un alt Dumnezeu în afară 
de Allah, recunoscându-și însă apoi 
greșeala.

Acuzându-l de blasfemie după 
apariția acestei cărți, Iranul a emis 
în 1989 o fatwa (sentință de condam-
nare la moarte) împotriva lui Salman 
Rushdie, care a fost nevoit astfel să 

trăiască apoi mai mult ascuns.
După agerpres.ro

Vânzările la cărțile „Versetele 
Satanice”, în creștere după atacul 
asupra scriitorului Salman Rushdie

„The Hunchback of Notre Dame” 
(1956).

Lollobrigida vrea să participe 
la alegeri pe o listă de candidați 
care include Partidul Comunist.

Ea a declarat că a vorbit cu 
avocatul ei înainte de a lua de-
cizia. Lollobrigida are un tutore, 
care i-a fost atribuit de o instanță 
după o dispută în familie de ani 
de zile și, prin urmare, nu are voie 
să ia singură decizii cu privire la 
bunurile ei.

Lolobrigida a încercat să-și lan-
seze o carieră în politică încă din 
1999, când a candidat pentru Par-
lamentul European, dar nu a ob-
ținut numărul de voturi necesare. 
„A fost o experiență. În viață poți 
pierde și poți câștiga”, a spus ea.

Italia va alege un nou parla-
ment în septembrie, după căderea 
guvernului de uniune națională 
condus de Mario Draghi la sfâr-
șitul lunii iulie.

Un partid din Danemarca este 
condus în totalitate de un software

La alegerile parlamentare din Da-
nemarca, de anul viitor, am putea 
regăsi pe liste, un partid condus de... 
inteligența artificială... Mai precis, 
formațiunea politică este condusă în 
întregime de un... software.

Lansat la sfârșitul lunii mai, 
Partidul Sintetic, este „produs” de 
un colectiv artistic din Danemarca, 
Computer Lars. Formațiunea are o 
platformă-program care se bazează pe sinteza tuturor discursurilor 
politice din anii 70 până în prezent. În Danemarca, în prezent există 
230 de micropartide, inclusiv Partidul Sintetic. Pentru a se putea 
înscrie în lupta pentru un loc în Parlament, orice partid danez are 
nevoie de minim 20.182 de semnături. Partidul Sintetic a obținut 
până astăzi doar patru semnături, potrivit unei numărători oficiale.
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