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R a c u r s i

18 august 2022. A fost reparat soclul pe care stau cei doi lei de la intrarea în edificiul 
Sălii cu Orgă din Chișinău, autoare: Natalia Munteanu

Toată comunitatea IPLT „Prin-
cipesa Natalia Dadiani” – elevi, 
profesori, părinți, oaspeți de 
onoare, s-a adunat în curtea şcolii 
pentru a marca începutul noului 
an de studii 2022-2023. Festivi-
tatea a început la ora 08:30, cu 
imnul Republicii Moldova şi al 
Municipiului Chişinău. Reprezen-
tanții şcolii au pregătit un pro-
gram divers – muzică, dansuri 
populare, dar şi poezii recitate 
de învățăceii din clasa întâi. 

Directoarea liceului, Valen-
tina Țîpu, recent instituită, le-a 
urat atât elevilor, cât şi cadrelor 

didactice mult succes în noul an 
de studii. 

„De la noul an am aşteptări 
mari. În primul rând, să fim 
sănătoşi şi să fie pace în toată lu-
mea. Copiii să fie dornici de carte, 
iar părinții să fie fericiți pentru 
rezultatele copiilor. Pe parcursul 
verii am creat condiții pentru ca 
elevii să se simtă bine. Sperăm 
tare ca anul acesta să învățăm cu 
prezență fizică, tare nu am vrea să 
revenim la orele online. În anul 
de studii 2022-2023, instituția 
le-a zis bun-venit celor patru clase 
de-a întâia”. 

Cu un buchet de flori în mână, 
cu privirea țintită spre mulțimea 
de elevi. Aşa am zărit-o pe Angela, 
elevă în clasa a 12-a. Fata mi-a 
spus că anul acesta a devenit 
elevă a IPLT „Principesa Natalia 
Dadiani”. 

„Pe data de 30 august am avut o 
întâlnire cu toți colegii. I-am sim-
țit calzi şi prietenoşi. Eu sunt nouă 
în această şcoală. Anul acesta sunt 

Joi, 1 septembrie, în Republica Moldova 
a început un nou an de studii. În toate 
şcolile s-a auzit primul clopoțel. Forfotă şi 
gălăgie în apropiere de Instituția Publică 

Liceul Teoretic (IPLT) „Principesa Natalia 
Dadiani” din Chişinău. 

clasa a 12-a. Sper ca profesorii să 
mă ajute să cresc prin cunoştințele 
pe care mi le vor împărtăşi”, mi-a 
spus eleva. 

Unul din cele mai emoționante 
momente de la festivitate a fost 
recitalul de poezie al picilor din 
clasa întâi, susținuți de părinții lor 
şi de învățătoare. În acelaşi timp, 
nu doar picii au fost cu emoții în 
prima zi de şcoală, dar şi elevii 
mai mari. 

Elena, elevă în clasa a 7-a, mi-a 
spus că i-a fost dor de şcoală. „Eu 

tare sper ca în acest an să nu fa-
cem lecțiile online. Tare vreau să 
avem un an plin de pace şi uşor.” 

Părinții, mândri de copiii lor, 
au venit să-i susțină. „Am emoții. 
E primul meu copil şi atât de re-
pede trece timpul. Sper să-i placă 
şcoala pe care am ales-o. Le doresc 
tuturor un an cu spor”, mi-a spus 
un părinte. 

Pentru că instituția ține la tra-
diții şi obiceiuri, în fiecare an, toa-
te evenimentele din cadrul IPLT 
„Principesa Natalia Dadiani” sunt 

binecuvântate de un preot. 
Serghei Mahnovschi a fost cel 

care a binecuvântat evenimen-
tul. „Dumnezeu să ne întărească. 
Doamne ajută mai departe! Bi-
necuvântare din partea bisericii. 
Pace să fie în țara noastră!” 

După ce a fost dat primul sunet, 
elevii au mers la prima lecție, con-
sacrată „Anului Recunoştinței”, 
dedicat eroilor căzuți în acțiunile 
de luptă pentru apărarea integri-
tății şi independenței Republicii 
Moldova.

Anul şcolar a început 
şi pentru şcolile cu pre-
dare în limba română 
din regiunea transnis-
treană, la fel ca în anii 
precedenți, sub supra-
vegherea autorităților 
separatiste, prezență cu 
care s-au obişnuit de ani 
de zile.

Zona de Securitate a 
mers astăzi la Tiraspol, 
la Liceul „Lucian Bla-
ga”. Instituția ce s-a 
confruntat mai bine de trei decenii cu presiuni şi 
neajunsuri împlineşte 31 de ani de la fondare. În 
anii precedenți, prima zi de şcoală pentru elevii 
acestui liceu se finaliza cu diferite incidente, prin-
tre care întreruperea energiei electrice, aşa încât 

imnul de stat al Republicii 
Moldova să nu răsune în 
inima Tiraspolului. Anul 
acesta ceremonia a decurs 
fără intervenții din partea 
regimului şi chiar a fost 
arborat în curtea liceului, 
pentru prima dată în isto-
rie, drapelul de stat.

La eveniment a fost pre-
zent şeful Reprezentanței 
Varnița a Oficiului Avoca-
tului Poporului, Veaceslav 
Ursu, reprezentanți ai Mi-

siunii OSCE şi Alexei Buzuc, veteran al războiului 
din 1992.

La fel ca în toată republica, prima lecție a fost 
dedicată eroilor căzuți în luptele de la Nistru.

După zonadesecuritate.md

1 Septembrie la Tiraspol: 
A fost intonat imnul și arborat 
drapelul național

Diana BOTNARU
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MAN-ul lui Iv. Ceban riscă să se 
cufunde în valurile de pe Albișoara

„Partidul care este pentru fap-
tele făcute şi contra vorbelor ste-
rile. Suntem pentru dezvoltarea 
țării, pentru renaştere si moder-
nizare, pentru independența şi 
neutralitatea Republicii Moldova. 
Suntem pentru integrarea euro-
peană începută mulți ani în urmă 
şi pentru asta vom lupta”, a men-
ționat edilul în cadrul conferinței.

Totodată, el a precizat că, în 
prezent, începe să lucreze asupra 
statutului, programului şi tuturor 
aspectelor tehnice privind înre-
gistrarea formațiunii. 

Ce spun analiştii politici

Reporterul „Gazetei de Chişinău” 
a solicitat opinia unor analişti poli-
tici referitor la lansarea Partidului 
Mişcarea Alternativa Națională.

„Este bine-cunoscut faptul că 
primarii în exercițiu, mai ales în 
ultimul an în funcție, nu se mai 
preocupă de soarta localității pe 
care o gestionează, ci de câştigarea 
unui nou mandat. Desigur că actu-
alul edil al Chişinăului, Ion Ceban, 
nu este o excepție de la regulă, 

ba chiar acesta a început încă din 
primele sale zile la cârma Chişină-
ului să se preocupe cel mai mult 
de activitatea sa politică. Despre 
cum a ajuns acesta în funcție prin 
invalidarea alegerilor locale cu 
ajutorul lui Vlad Plahotniuc cred 
că este arhicunoscut. De această 
dată se încearcă conturarea unei 
forțe aşa-zise pro-europene care 
să mai fure din voturile partidului 
de guvernământ, PAS, împreu-
nă cu electoratul său tradițional 
pro-rus care i-a asigurat desigur 
şi victoria din 2019. Și apropo de 
aceste alegeri, din câte ne aducem 
aminte, acesta a mai încercat încă 
o dată să păcălească electoratul de 
dreapta prin retorica sa pro-eu-
ropeană şi chiar pro-românească 
pe alocuri şi am văzut că i-a reu-
şit, dar totuşi de două ori nu mai 
merge aceeaşi strategie pentru 
că este o butaforie să spunem că 
din comunistul şi mai apoi soci-
alistul Ion Ceban putem face un 
pro-european”, susține expertul 
în politică, Laurențiu Pleşca.

„Mai bine ar construi 
un sistem eficient 
al canalizărilor pluviale”

Analistul relevă că acesta ar 
face mai bine să se concentreze 
pe „problemele chişinăuienilor 
pentru că nu este normal ca la fi-
ecare ploaie din Chişinău să avem 
inundații abundente şi pierderi 
materiale deosebit de mari.  Or 
rezolvarea unor astfel de proble-
me ale capitalei prin adoptarea 

„În calitate de lider al URSS, Mihail Gorbaciov a colaborat cu preşedintele Ronald Reagan pentru 
a reduce arsenalele nucleare ale celor două țări, spre marea uşurare a oamenilor din întreaga 
lume, care se rugau pentru încetarea cursei înarmării nucleare. După zeci de ani de represiune 
politică brutală, el a adoptat reforme democratice.”

Preşedintele american Joe Biden
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unui PUG (plan urbanistic ge-
neral) şi construcția unui sistem 
eficient al canalizărilor pluviale 
sunt exclusiv în competențele şi 
responsabilitățile primăriei, şi 
nu în ale guvernării, aşa cum dă 
vina de nenumărate ori Ion Ce-
ban. Dar dacă aceasta ar fi unica 
problemă a administrării oraşului! 
Este adevărat că față de mandatele 
precedente de primar de Chişi-
nău, poate, s-au mai făcut pe ici, 
pe colo anumite îmbunătățiri”, 
explică Laurențiu Pleşca.

Totuşi expertul menționează 
că nu am avut schimbări reale în 
Chişinău, doar cosmetizări. 

„Având primăria şi capacita-
tea de a schimba mai multe legi 
şi a gira noi proiecte în Consiliul 
Municipal, socialiştii nu au avut 
voință politică, ci doar s-au gândit 
la propriile interese, cum ar fi pri-
vatizarea unor anumite terenuri, 
dispoziții de construcții ilegale 
firmelor de construcții apropiate 
partidului şi ocuparea de funcții 
prin toate direcțiile şi preturile 
capitalei”, afirmă analistul.

„Neutralitatea primarului 
seamănă a complicitate 
cu Rusia”

La rândul său, comentatorul 
politic Nicolae Negru şi-a expus 
opinia referitor la lansarea noului 
partid politic de către Ion Ceban, 
în cadrul unui editorial pentru 
Ziarul Național.

„După ce a purtat megafonul 
la mitingurile comuniştilor, apoi 
ale socialiştilor, după ce a luptat 
activ să anuleze Acordul de asoci-
ere a Republicii Moldova cu UE, 
tovarăşul Ceban se răzgândeşte 
şi se întoarce în direcție opusă. 
Reorientarea geopolitică a fost 
pregătită de acțiunile sale în 
funcția de primar, el încercând 
să lege relații de colaborare cu 
Bucureşti şi alte oraşe de peste 
Prut, menținând în acelaşi timp 
contactele cu Rusia. În mod evi-
dent, Ceban ținteşte o parte din 
electoratul PAS, care crede că 
geopolitica nu contează, dar şi 
o parte din electoratul socialist, 
speriat de război. 

Două neclarități rămân: cine va 
finanța MAN-ul şi care este poziția 
lui Ceban față de războiul lui Putin 
împotriva Ucrainei. Neutralitatea 
primarului seamănă a complici-
tate cu Rusia şi ar putea sugera 
finanțatorul partidului său. Nu 
poți fi proeuropean, evitând să 
condamni agresorul care distruge 
ordinea, dreptul internațional, 
aprinzând fitilul unui nou război 
mondial”, susține expertul Nicolae 
Negru.

Ion Ceban a anunțat încă la 
finele anului 2021, pe 30 decem-
brie, că lansează o mişcare de al-
ternativă la actuala guvernare, 
însă a evitat să precizeze atunci 
dacă intenționează să o înregis-
treze ca partid politic. 

Amintim că Ion Ceban a câşti-
gat turul II al scrutinului pentru 
funcția de primar al capitalei, la 
alegerile locale generale din oc-
tombrie 2019, fiind desemnat de 
socialişti. Atunci, el a promis că 
se retrage din PSRM şi nu va face 
politică, fiind „primarul tuturor 
chişinăuienilor”. 

La 23 august curent, primarul Capitalei, 
Ion Ceban, a anunțat în cadrul unei 
conferințe de presă despre lansarea 
Partidului Mişcarea Alternativa 

Națională. Potrivit lui Ceban, acest proiect politic 
vine să promoveze la nivel național „proiectele 
implementate şi dezvoltate în Chişinău”. 

Analist: „Mai bine s-ar concentra pe problemele chișinăuienilor”

Doina BURUIANĂ

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării 
Europene (MAEIE) a venit cu o reacție la 
declarațiile ministrului de Externe de la 
Moscova, Serghei Lavrov, prin care aces-
ta afirma că Republica Moldova trebuie 
să renunțe la „jocurile politice impuse de 
Occident” şi că Rusia va face totul pentru a 
proteja interesele vorbitorilor de limbă rusă.

Astfel, MAEIE a reamintit că Republica 
Moldova garantează drepturile şi libertățile 
fundamentale ale omului. 

„Vorbitorilor de limbă rusă, ucraineană, 

găgăuză, bulgară şi ai altor minorități etnice 
le sunt respectate drepturile în conformi-
tate cu principiile democratice, iar în cazul 
vorbitorilor de limba rusă menționați în 
declarație, nu au fost semnalate la institu-
țiile abilitate în țara noastră încălcări ale 
drepturilor acestora”, precizează MAEIE, 
într-un comunicat de presă.

„Chişinăul, la fel ca întotdeauna, reite-
rează ataşamentul pentru metodele paşnice, 
diplomatice şi bazate pe dialog atât pentru 
reintegrarea țării, cât şi în dialogul cu Fede-

rația Rusă privind retragerea trupelor ruse 
staționate ilegal pe teritoriul țării noastre.” 

„Oricare alte speculații le considerăm 
neîntemeiate”, declară Ministerul.

Pentru clarificarea celor expuse de către 
şeful diplomației ruse şi exprimarea poziției 
autorităților noastre, ministrul de externe 
Nicu Popescu a dispus convocarea la MAE-
IE în cursul zilei de astăzi a însărcinatului 
cu afaceri ad-interim al Federației Ruse 
la Chişinău.

Amintim că anterior, şeful diplomației 

ruse, Serghei Lavrov, a declarat că Rusia 
va face totul pentru a proteja interesele 
populației vorbitoare de limbă rusă din 
Republica Moldova. 

„Vom face totul pentru ca interesele po-
pulației ruse din Moldova să nu sufere în 
niciun fel. Să nu uităm că, pe lângă Trans-
nistria, Moldova mai are şi Găgăuzia care, 
la fel, pretinde la un statut special. Acolo 
sunt chiar nişte elemente de statut special”, 
a declarat ministrul rus de Externe. 

D.B.

Serghei Lavrov: „Rusia va face totul pentru a proteja interesele 
vorbitorilor de limbă rusă din Moldova”. Reacția MAEIE 
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Cererea pentru lemne de foc depășește 
semnificativ necesitățile reale 

„Lemn de la stat o să fie”, spune 
Asociația Jurnaliştilor de Mediu. 
Referitor la cererile depuse de că-
tre cetățeni la primării, Asocia-
ția spune că ele au fost solicitate 
pentru a se putea face o evaluare 
a cererii de lemn.

„Referitor la cererile depuse 
de către cetățeni la primării, ele 
au fost solicitate pentru a se pu-
tea face o evaluare a cererii de 
lemn. Listele de la primării nu 
înseamnă că în toamnă o să vină 
o maşină cu lemne în sat şi vor 
fi distribuite conform acestora. 
Cumpărarea lemnului de la stat va 
avea loc exact după procedura din 
anii precedenți, la prețul de stat”, 
precizează Asociația Jurnaliştilor 
de Mediu.

Statul nu mai vinde lemne 
intermediarilor

Totodată, ONG-ul menționează 
că lemnul de foc vândut de par-
ticulari e pe sfârşite şi la prețuri 
mari, pentru că începând cu luna 
iulie, statul a încetat să le vândă 
lemn. 

„Întreprinderile silvice nu mai 
vând lemne intermediarilor, pen-
tru a preveni specularea pieței pe 
fond de criză energetică. Anume 
de la ei vine mesajul „lemnele se 
termină”, şi de aici vine panica 
legată de lemn. Da, lemnul se ter-
mină la ei, dar nu şi la stat. Ei vând 
tot ce au apucat să cumpere până 
în iulie”, accentuează asociația. 

„O cerere artificială”

Potrivit acesteia, în fiecare an, 
agenția de stat taie pentru lemnul 
de foc circa 700 000 metri steri şi 
de fiecare dată, mai rămâne lemn 
nevândut. „Anul acesta, pe fond 
de criză şi panică, cererea este de 
peste 1 milion şi 200 metri steri - o 
cerere artificială, care depăşeşte 
semnificativ necesitatea reală”, 
subliniază asociația.

Astfel, pentru că statul trebuie 
să răspundă cererii populației, 
chiar dacă este una artificială, 
acesta va compensa surplusul cu 
cărbune, cu lemn tăiat în avans 
(din contul celui de anul viitor) 
etc.

Vom avea suficient lemn de foc anul 
acesta? Când şi de unde îl vom putea 
cumpăra? E adevărat că vor fi defrişări 
masive, cu „binecuvântarea statului”? 

Aceste întrebări îi frământă tot mai mult pe 
cetățeni, în contextul crizei energetice actuale şi al 
speculațiilor care se vehiculează în spațiul public. 
Astfel, Asociația Jurnaliştilor de Mediu, după o 
întâlnire informală cu ministra mediului, Iuliana 
Cantaragiu, a publicat o notă informativă privitor la 
situația aprovizionării cu lemn.

De asemenea, Asociația Jurna-
liştilor de Mediu  menționează că 
tăierea lemnului de foc îşi are so-
coteala ei – cea mai bună perioadă 
este noiembrie-decembrie, când 
se termină perioada vegetativă şi 
acesta se deshidratează. 

„Anul acesta, statul va veni în 
întâmpinare şi va începe tăierile 
din septembrie. Totuşi, pentru a 
nu reduce suprafața împăduri-
tă, nu poate fi depăşită tăierea a 
peste 700 000 metru steri pe an. 
Aceasta e cantitatea maximă care 
permite pădurii să se regenereze. 
Dacă va fi tăiat mai mult, ne des-
pădurim.

Pe fond de criză, în acest an, 

cererea este să facem prăpăd din 
păduri. De aceea, este foarte im-
portant să venim şi noi în întâm-
pinare, să economisim căldură pe 
cât va fi posibil. Pădurile noastre 
sunt apa, mâncarea şi aerul nos-
tru”, concluzionează asociația. 

Lemnele de foc 
nu se scumpesc. Statul a 
alocat 64,2 milioane de lei

Amintim că Guvernul a alocat 
Agenției „Moldsilva” 64,2 mili-
oane lei, din Fondul de Rezervă, 
în scopul neadmiterii majorării 
prețurilor la lemnul de foc, vân-

dut populației pentru sezonul 
rece. Dispoziția în acest sens a 
fost aprobată în cadrul şedinței 
Comisiei pentru Situații Excepți-
onale din 12 august, prezidată de 
prim-ministra Natalia Gavrilița.

Cât priveşte prețurile, în acest 
an prețul de vânzare a lemnului 
de esențe tari va varia între 550 şi 
875 de lei per metrul ster, iar pen-
tru esențe moi prețurile vor varia 
între 350 şi 475 de lei. Detaliile 
au fost menționate de secretarul 
general al Guvernului, Dumitru 
Udrea, în cadrul conferinței de 
presă din data de 4 august.

Doina BURUIANĂ

Preşedintele rus Vladimir Putin a vorbit 
joi despre un nou obiectiv al „operațiunii 
militare speciale” din Ucraina, afirmând 
că aceasta urmăreşte „eliminarea enclavei 
anti-ruse” de pe teritoriul țării vecine, re-
latează Interfax, scrie Hotnews.ro.

„Pe teritoriul Ucrainei au început să 
creeze în prezent o enclavă anti-rusă care 
ne amenință țara. Prin urmare, băieții 
noştri care luptă acolo îi protejează atât 
pe locuitorii din Donbas, cât şi pe Rusia 
însăşi. Și asta, desigur, merită sprijinul 
întregii societăți”, a afirmat Putin în timpul 
unei întâlniri cu elevi din enclava rusească 
Kaliningrad. 

El a mai spus că după „lovitura de stat” 
ce a avut loc în Ucraina în 2014 (n.r. – o re-
ferință la protestele Euromaidan) locuitorii 
republicilor populare Donețk şi Lugansk, 
precum şi cei din Crimeea, nu au vrut să 
recunoască noul regim de la Kiev.

Putin a adăugat că Ucraina a început un 
război împotriva propriilor locuitori şi că 
misiunea Rusiei este de a opri acest război.

Cum şi-a schimbat Rusia obiectivele de 
război

Amintim că în declarația sa de război 
pe care a citit-o la primele ore ale zilei de 
24 februarie liderul de la Kremlin a nu-
mit „demilitarizarea” şi „denazificarea” 

Ucrainei drept principalele obiective ale 
invaziei pe care a ordonat-o. El a vorbit de 
asemenea despre oprirea extinderii NATO 
înspre granițele Rusiei.

Ministerul rus al Apărării a schimbat 
însă placa pe 25 martie, cu câteva zile 
înainte să ordone retragerea trupelor sale 
din regiunile Kiev şi Cernihiv, afirmând că 

obiectivul Rusiei este „eliberarea completă” 
a Donbasului, regiunea din estul Ucrainei 
în care se află aşa-zisele republici populare 
ale separatiştilor pro-ruşi.

Cu două zile înainte de declanşarea răz-
boiului, Vladimir Putin a recunoscut suve-
ranitatea separatiştilor asupra întregului 
teritoriu al regiunilor Donețk şi Lugansk, 

nu doar asupra celui pe care îl controlau 
în momentul în care le-a recunoscut in-
dependența.

Rusia se pregăteşte să anexeze teritoriile 
ucrainene cucerite

Pentagonul avertiza însă la jumătatea 
lunii iunie că, în pofida numeroaselor în-
frângeri suferite în război, Vladimir Putin 
încă îşi doreşte probabil să cucerească por-
țiuni mari din Ucraina, dacă nu toată țara. 
Denis Puşilin, liderul separatiştilor din 
Donețk, a îndemnat public la acest lucru 
la sfârşitul lui iulie.

Liderul cecen Ramzan Kadîrov a făcut la 
rândul său afirmații asemănătoare, analiştii 
remarcând că nu de puține ori Kremlinul îşi 
foloseşte „marionetele” pentru a exprima 
deziderate care apoi sunt asumate oficial.

Date fiind însă problemele recente ale 
forțelor armate ruse, care nu au reuşit să 
clintească semnificativ linia frontului de 
mai bine de o lună, Kremlinul pregăteşte 
deocamdată referendumurile de anexare 
a teritoriilor ucrainene pe care a reuşit să 
le ocupe.

Site-ul rusesc RBC, citând cinci surse 
separate de la Kremlin, anunța joi că aceste 
referendumuri ar urma să fie organizate 
până la sfârşitul toamnei, scrie hotnews.ro.

hotnews.ro

Vladimir Putin a menționat un nou obiectiv 
pentru „operațiunea militară specială” din Ucraina

Președintele rus Vladimir Putin, ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu, 
și comandantul-șef al marinei ruse, amiralul Nikolai Evmenov 
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„Inflație mare, bugete austere”

Viorel Furdui (foto) menționea-
ză că acest proiect de lege nu a fost 
consultat în niciun fel cu CALM în 
partea ce se referă la majorarea 
salariilor angajaților din cadrul 
Administrației Publice Locale.

Comunicare defectuoasă 
cu Ministerul Finanțelor

„Un an întreg am avut parte de 
promisiuni, că vom fi consultați 
şi că opinia noastră va fi luată în 
calcul. CALM a venit cu propu-
neri şi proiecte concrete care ar 
detensiona această situație, care 
este extrem de gravă. Aceste 5,5% 
reprezintă o bătaie de joc. Ele nu 
reprezintă o majorare a salariului 
din moment ce avem o inflație de 
32%. Reiese că salariile primari-
lor şi angajaților, care şi aşa sunt 
mici, au scăzut cu 27%”, a menți-
onat directorul CALM.

El a mai adăugat că, în aceste 
condiții, nu ar trebui să mire pe 
nimeni faptul că există un deficit 
enorm de specialişti în sectorul 
public, iar cei care mai activează 
sunt deja cu gândul de a pleca.

În prezent, contabilii, secreta-
rii, inginerii cadastrali, percep-
torii fiscali au salarii de cel mult 

7000 de lei, iar primarii – 8000-
9000 de lei, în funcție de numărul 
populației din localitate.

„Legea nu le permite funcți-
onarilor din cadrul primăriilor 
să mai dețină alte funcții, decât 
cele didactice. Cum să-şi întrețină 
în aceste condiții un angajat din 
Primărie familia şi copiii? Percep-
torul fiscal are un salariu de circa 
3000 de lei. Primarul are în sub-
ordine şeful grădiniței, a centrului 
medical, a casei de cultură etc., 
care au salarii deja mai mari ca 
ale primarului, de peste 15 – 20 de 
mii de lei. În timp ce legea prevede 
că salariul primarului nu poate fi 
mai mic ca al şefilor instituțiilor 
din subordine. În plus, primarul 
e responsabil de un spectru mult 
mai larg de probleme”, mai spune 
directorul CALM. 

Majorarea salariilor 
APL-urilor, 
din bugetele locale

Reprezentanții primăriilor sunt 
cu atât mai nedumeriți că cele 
5,5% de majorare a salariilor vor 
trebui achitate tot din contul veni-
turilor bugetelor locale. Reiese că 
majorarea o decid autoritățile cen-
trale, dar achitarea se efectuează 
din bugetul local. „O mai mare 
denaturare a esenței autonomiei 
locale nu poate fi. De unde să ia 
bani primăriile? Din păcate, nu s-a 
venit cu inițiative la nivelul auto-
rităților centrale care ar contribui 
la creşterea veniturilor în bugetele 
locale. CALM a înaintat mai mul-
te propuneri de politică fiscală, 
referitor la colectarea taxelor şi 
atragerea investițiilor în primă-

rii, dar acestea nu au fost luate în 
calcul. Ne miră foarte mult poziția 
sau mai degrabă lipsa de poziție 
din partea colegilor deputați, în 
special a celor care vin din APL. 
Care cunosc foarte bine situația 
şi starea de spirit care domină în 
cadrul primăriilor la acest subiect 
deoarece anume ei ar fi trebuit să 
explice şi să apere drepturile celor 
din APL”, punctează directorul 
executiv al Congresului APL.

Viorel Furdui a ținut să preci-
zeze că înțelege criza actuală care 
marchează economia şi sectorul 
energetic din RM. Dar în acelaşi 
timp regretă comunicarea „extrem 
de defectuoasă” cu Ministerul Fi-
nanțelor, deoarece au înaintat mai 
multe propuneri şi au avut aştep-
tări că vor fi  consultați înainte de 
a fi elaborat acest proiect.

„Acum discutăm cu unii repre-
zentanți ai Guvernului. Primarii 
solicită o majorare de două, trei 
ori mai mare decât cele 5,5%. În 
caz contrar, vom recurge la mă-
suri de protest, inclusiv piche-
tări. Am demonstrat până acum 
răbdare, deschidere, cooperare şi 
înțelegere. Însă comportamentul 
arogant al unor instituții guverna-
mentale depăşeşte orice limite ale 
înțelegerii. Faptul că Ministerul 
Finanțelor ignoră orice contact 
şi consultări reale, pe domeniul 
salarizării şi alte teme importante, 
pentru noi reprezintă o provocare. 
Sperăm să fim auziți până la 8 
septembrie, când se va vota pro-

iectul modificării Legii bugetului 
în lectura a doua”, a conchis di-
rectorul CALM.

RM, marcată de inflație 
şi criza energetică

O reacție pe marginea acestei 
probleme a avut şi Ion Ceban, 
primarul capitalei. „Culmea tâm-
peniei este că tot noi, primăriile, 
trebuie să majorăm din sursele 
noastre salariile angajaților, surse 
care nu au fost bugetate”, a menți-
onat acesta în debutul şedinței de 
luni a serviciilor Primăriei.

„Pe umerii primăriilor sunt 
criza refugiaților şi criza energe-
tică, iar unele primării au rămas 
deja fără bani pentru salarizarea 
în şcoli şi grădinițe deoarece au 
achitat gazul iarna trecută. Aşa 
o situație este la Ialoveni, unde 
grădinița riscă să fie închisă, de-
oarece nu mai sunt bani pentru 
achitarea salariilor educatorilor. 
Criza lemnelor, la fel, rămâne pe 
umerii primăriilor. Lemne nu 
sunt, dar oamenii au fost îndem-
nați să facă liste în primării pentru 
a avea nişte facilități. Oamenii vin, 
se înscriu şi cer de la primari şi, 
culmea, ei întreabă când primarii 
le vor da lemne”, s-a arătat deran-
jat Ion Ceban. 

Marcel Snegur, primarul de 
Parcova, Edineț, menționează 
că problema salarizării angaja-
ților primăriilor persistă de mai 

mulți ani şi că majorarea de 5,5% 
din bugete locale va fi una pro-
blematică, mai ales în actualele 
circumstanțe, când RM este mar-
cată de mai multe crize. Bugetele 
primăriilor, în special din cauza 
crizei energetice din toamna anu-
lui trecut, sunt extrem de sărace. 

„Avem noroc că în cadrul pri-
măriei am obținut un proiect şi 
instituțiile din subordine se în-
călzesc cu cazane de biomasă. 
Am reuşit să facem o rezervă de 
peleți care ne va asigura încălzi-
rea până la finele acestui an. Din 
ianuarie nu ştim însă cum ne vom 
descurca. Bugetul este sărac şi 
deşi adaosurile la salarii pentru 
angajații din primării sunt mici 
va fi o problemă cum să le asi-
gurăm din bugetele locale. Sunt 
însă primării cu un număr mai 
mic al populației, cu salarii mai 
mici şi, dacă se încălzesc cu gaz, 
problemele acestora sunt mult 
mai mari”, a mai  spus primarul 
de Parcova.

Directorul Congresului Auto-
rităților Locale, Viorel Furdui, a 
menționat că îşi pune speranța 
în discuțiile pe care le poartă în 
acest moment cu reprezentanții 
Guvernului şi speră că, până la 
8 septembrie, când proiectul de 
modificare a Legii bugetului de 
stat va fi discutat în lectura a doua, 
să se ajungă la o înțelegere referi-
tor la salarizarea angajaților din 
primării şi la sursa din care vor 
fi asigurate acestea.

Indemnizațiile lunare pentru creşterea 
copiilor se vor majora de la 1 octom-
brie, potrivit unui proiect de modificare 
a Legii cu privire la prestațiile sociale 
pentru copii, aprobat în şedința de joi 
a Guvernului.

Conform ajustărilor propuse de Mi-
nisterul Muncii şi Protecției Sociale, 
toți copiii cu vârsta de până la 2 ani 
vor beneficia de o indemnizație lunară 
de 1000 de lei, indiferent dacă părinții 
acestora au statut de persoană asigurată 
sau neasigurată.

Astfel, persoanele asigurate vor primi 

lunar 1000 de lei, până când copiii lor 
vor atinge vârsta de 2 ani, suplimentar la 
indemnizația pentru creşterea copilului 
pe care o primesc în prezent. În cazul 
persoanelor neasigurate, indemnizația 
lunară acordată până la vârsta de 2 ani 
a copilului se va majora cu 260 de lei, 
de la 740 la 1000 de lei.

Pentru implementarea proiectului, în 
bugetul de stat au fost prevăzute circa 76 
de milioane de lei. Potrivit estimărilor 
Casei Naționale de Asigurări Sociale, în 
anul curent, peste 63000 de persoane 
vor beneficia de aceste prestații sociale.

Indemnizații lunare mai mari 
pentru creșterea copiilor

Primarii din Republica Moldova sunt 
revoltați de proiectul privind modificarea 
Legii bugetului de stat, votat la 26 august, 
în prima lectură, care prevede o majorare 

de 5,5% pentru bugetari, inclusiv pentru  primari 
şi specialiştii din primării, în timp ce Republica 
Moldova înregistrează o inflație de 32%. Potrivit 
lui Viorel Furdui, director executiv al Congresului 
Autorităților Publice Locale (CALM), la momentul 
actual, au loc negocieri cu angajații Guvernului. 
Primarii solicită o majorare de cel puțin două, trei 
ori mai mare care ar fi inclusă în proiectul care 
urmează a fi dezbătut în lectura a doua în cadrul 
şedinței din 8 septembrie a Parlamentului. În caz 
contrar, primarii ar putea anunța proteste.

Primarii, nemulțumiți de adaosul de 5,5% la salarii 

Svetlana COROBCEANU

Manualele şcolare din R. Moldova sunt 
disponibile şi în format electronic. Cărțile 
pot fi descărcate gratuit de pe site-ul Cen-
trului Tehnologii Informaționale şi Comuni-
caționale în Educație, scrie newsmaker.md.

Manualele şcolare pentru clasele I-XII 
pot fi accesate în format PDF.

Reprezentanții Centrului menționează că 
sunt unica sursă legală, actuală şi veridică 
a manualelor şcolare folosite în Republica 
Moldova. Totodată, se precizează că manu-
alele pot fi descărcate doar de pe teritoriul 

Republicii Moldova.
Cei care vor descărca manualele sunt 

îndemnați să nu răspândească cărțile păr-
ților terțe nici contra plată, nici gratuit.

„Manualele descărcate pot fi utilizate 
doar în scopuri educaționale. Copierea sau 
plasarea manualelor pe alte site-uri repre-
zintă o acțiune ilegală, conform contrac-
telor semnate între Ministerul Educației, 
Culturii şi Cercetării şi Edituri”, comunică 
reprezentanții Centrului.

radiochisinau.md

Manualele școlare din 
R. Moldova sunt disponibile 
și în format electronic
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Șantajul gazului

Pe fundalul  unor nereuşite tot mai 
evidente, pe care le înregistrează 
în teatrele de război din Ucraina, 
Federația Rusă apasă tot mai mult pe 

pârghia şantajului energetic împotriva Europei. 
Scumpind gazul, Federația Rusă mizează că 
va constrânge guvernele europene să renunțe 
la susținerea Ucrainei, să accepte într-un fel 
agresiunea rusească şi să revină la cooperarea 
antebelică. Altfel spus, ruşii joacă dur cartea 
gazului pentru a-i face pe europeni să-şi trădeze 
valorile, care au ridicat Occidentul la nivelul 
civilizațional actual.

E C O N O M I E

După mai multe presiuni asupra 
importatorilor de gaze din Ger-
mania şi Italia, gigantul rusesc 
Gazprom a anunțat că opreşte din 
1 septembrie livrările de gaze natu-
rale către cea mai mare companie 
energetică din Franța, Engie, in-
vocând neplata pentru furnizările 
anterioare.

De partea cealaltă, Engie a 
anunțat că şi-a asigurat volumele 
necesare pentru aprovizionarea 
clienților săi şi pentru propriile 
necesități.

Au fost aplicate o serie de mă-
suri pentru a reduce semnificativ 
impacturile financiare şi fizice di-
recte, în urma întreruperii livrări-
lor de gaze de către Gazprom, se 
menționează într-un comunicat 
al Engie.

„Este foarte clar că Rusia fo-
loseşte gazele ca armă de război 
şi trebuie să ne pregătim pentru 
cel mai rău scenariu, cel al unei 
întreruperi complete a livrărilor”, 
a declarat ministrul francez al 
tranziției energetice, Agnes Pan-
nier-Runacher.

Țările europene au fost deja 
anunțate că Gazprom va închide 
gazoductul Nord Stream 1 către 
Germania între 31 august şi 2 sep-
tembrie pentru întreținere. 

Întreruperea şi reducerea furni-
zării de către Rusia a dus la creş-
terea prețurilor la gaze şi a forțat 
guvernele europene să caute surse 
alternative de aprovizionare îna-
inte de iarnă.

Pentru început, Rusia mizează 
pe ruperea unității europene în 
chestiunea războiului din Ucraina. 
Statele Uniunii Europene, chiar cu 
dificultățile enorme, cauzate de 
scumpirea gazelor, au capacitatea 
să reziste şantajului rusesc. 

Situația este mult mai şubredă 
pentru Republica Moldova, unde 
tariful la gaze a ajuns deja la un 
nivel nedigerabil pentru o bună 
parte din consumatori. 

Cu toate acestea, Moldovagaz, 
furnizorul de gaze pe piața internă, 
este nemulțumit de tarif, insistând 

pe majorarea lui până la aproape 
30 de lei pentru un metru cub. Spre 
comparație, acum un an tariful era 
de 4,3 lei. 

Zilele trecute, directorul Moldo-
va-Gaz, Vadim Ceban a anunțat că 
se află în discuții cu Agenția Națio-
nală pentru Reglementări în Ener-
getică (ANRE) privind principiile 
de formare a prețurilor la gazele 
naturale, urmând să propună mo-
dificarea metodologiei de calcul.

Vadim Ceban a anunțat totodată 
că, în septembrie, Republica  Mol-
dova va cumpăra gaze naturale de 
la Gazprom la prețul de 1.883 de 
dolari per mia de metri cubi, față 
de 1.443 în august. 

„La una dintre următoarele 
şedințe ale conducerii companiei 
se va examina chestiunea privind 
înaintarea unei noi solicitări de 
majorare a tarifului la gaz”, a de-
clarat Ceban.

Altfel spus, Moldovagaz zice că 
nu poate face față plăților către 
Gazprom din cauza tarifului mic. 
În luna august, compania anunțase 
că nu are suficienți bani pentru 
a efectua plățile față de gigantul 
rus, statul împrumutându-i prin 
compania Energocom 332 mili-
oane de lei. 

Executivul de la Chişinău este 
prins între ciocan şi nicovală. Pe 
de o parte, nu poate să-şi permită 
o nouă majorare consistentă de 
tarif, care ar putea declanşa o ex-
plozie socială. Pe de altă parte, nu 
poate admite o supraîndatorare 
a Moldovagaz față de Gazprom, 
deoarece ultima ar putea să sisteze 
la un moment dat livrările, punând 
Republica Moldova într-o situație 
extrem de dificilă în plină iarnă. 

Autoritățile vor tergiversa, 
probabil, examinarea chestiunii 

Tariful 
la electricitate 
nu se schimbă

Energocom a semnat contrac-
tele pentru livrările de energie 
electrică pentru luna septembrie. 
Anunțul a fost făcut de vicepremi-
erul Andrei Spînu, care a precizat 
că tariful pentru consumatori nu 
se va schimba. În septembrie, 67% 
din curent va fi livrat de MGRES 
(Centrala de la Cuciurgan) la pre-
țul de 59,9 USD/MWh. Alte 30% 
vor fi livrate de compania ucrai-
neană Energoatom, la prețul de 
77 USD/MWh, iar pentru 3% din 
achiziție (balansarea consumului 
de vârf) a fost încheiat un contract 
cu Ukrhydroenergo, la prețul de 
100 USD/MW. Prețul mediu pon-
derat pentru luna august este de 
66,23 USD/MWh.

Profitul 
Întreprinderii 
Floarea-Soarelui 
a crescut de opt 
ori în primul 
semestru 

Floarea-Soarelui din Bălți, cel 
mai mare procesator de semințe 
de floarea-soarelui şi totodată 
cel mai mare producător de ulei 
vegetal din Republica Moldova, a 
încheiat primul semestru din 2022 
cu venituri de 4,74 miliarde de lei, 
de 6,8 ori mai mari față de aceeaşi 
perioadă din 2021. Compania ce 
face parte din grupul Trans-Oil/
Aragvi, controlat de Vaja Jhashi, a 
avut şi un profit pe măsură – peste 
641 de milioane de lei, de opt ori 
mai mare decât în prima jumătate 
a anului trecut. Astfel, compania 
a avut o marjă de profitabilitate 
de 13,5%. Cu toate acestea, Floa-
rea-Soarelui nu preconizează 
plata de dividende acționarilor.

Livrările 
de cereale 
din Ucraina 
au crescut 
semnificativ

Un total de 61 de nave care 
transportă aproximativ 1,5 mi-
lioane de tone de cereale au pă-
răsit Ucraina, după intrarea în 
vigoare, în 22 iulie, a acordului 
care a permis deblocarea portu-
rilor ucrainene, a anunțat marți 
Ministerul Infrastructurii de la 
Kiev, transmite Reuters. Sindi-
catul ucrainean al traderilor de 
cereale (UGA) a informat că livră-
rile au fost dominate de porumb, 
care a reprezentat 62% din volu-
mul total al exporturilor. Grâul 
a reprezentat 17%, iar orzul 6%. 
De asemenea, Ucraina a exportat 
rapiță, floarea-soarelui, boabe de 
soia şi alte produse agricole.

Ion CHIȘLEA 

majorării tarifelor până la 1 octom-
brie, când se modifică formula de 
calculare a prețului de achiziție, 
în conformitate cu prevederile 
contractului semnat anul trecut 
de ministrul Infrastructurii, Andrei 
Spînu, şi şeful Gazprom, Alexei 
Miller. De la acea dată, 70% din 
cost se vor forma în baza prețurilor 
produselor petroliere, iar 30% - în 
baza prețului spot la gazele natura-
le. Aşa cum produsele petroliere se 
află pe un trend de ieftinire, schim-
barea formulei ar putea să reducă 
substanțial prețul de achiziție şi, 
într-un final, şi presiunea asupra 
tarifului. 

Pe de altă parte, Gazprom se 
arată destul de binevoitor în raport 
cu autoritățile de la Chişinău. Re-
cent, vicepremierul Andrei Spînu 
a anunțat că şeful concernului 
Gazprom, Alexei Miller, a confir-
mat volumele de gaz pentru luna 
septembrie.

Într-o postare pe o rețea de 
socializare, ministrul informează 
despre ultimele decizii referitor la 
situația energetică din țară pentru 
luna septembrie.

„Am discutat despre capacitatea 
de plată a Moldovagaz a prețului ri-
dicat pentru gaz şi despre perspec-
tivele livrării de gaze pentru iarna 
care vine. Ca rezultat, vă informez 

că Gazprom a confirmat volumele 
de gaz pentru luna septembrie”, 
spune ministrul. 

În acelaşi timp, autoritățile 
se pregătesc şi de o evoluție mai 
proastă a situației. Societatea pe 
acțiuni Termoelectrica, deținută în 
întregime de stat, a anunțat recent 
demararea procedurii de achiziție 
a 20.000 de tone de păcură, pentru 
a putea funcționa în perioada rece 
a anului, în cazul sistării livrărilor 
de gaze din Rusia.

La achiziția păcurii, SA „Ter-
moelectrica” va solicita oferte de 
la potențialii vânzători, va selecta 
câştigătorii şi va încheia contrac-
tele de vânzare-cumpărare, în ter-
mene restrânse, cu posibilitatea de 
prelungire a acestora. 

Ținând cont de cantitatea de pă-
cură pe care doreşte să o cumpere 
Termoelectrica şi prețul de 1.072 
de dolari, la care Agenția Rezerve 
Materiale cumpărase anterior pă-
cură, valoarea achiziției va ajunge 
la circa 400 de milioane de lei.

Cantitatea respectivă reprezin-
tă, însă, doar a zecea parte din ce 

are nevoie Termoelectrica pentru a 
asigura pe timp de vară municipiul 
Chişinău cu căldură şi electricitate. 

În total, potrivit calculelor 
Mold-Street.md sunt necesare 
216.000 de tone de păcură, care 
pot înlocui aproximativ 312 mi-
lioane de metri cubi de gaz, ceea 
ce reprezintă consumul estimat 
pentru perioada octombrie 2022 
– aprilie 2023.

În condițiile cotațiilor actuale 
la bursele internaționale, pentru a 
procura volumul necesar de păcură 
menționat de MIDR ar fi nevoie 
de peste 200 milioane de dolari, 
în timp ce volumul de gaz necesar 
pentru funcționarea întreprinderii 
în perioada de iarnă ne-ar costa de 
circa trei ori mai mult.

Alternativa păcurii este luată 
serios în calcul de către autorități. 
Încă în iulie Andrei Spînu anunța 
că a demarat procesul de achiziție 
a păcurii în rezerva de stat pentru 
Termoelectrica. 

Totodată, Guvernul încearcă să-
şi creeze şi unele rezerve de gaze, 
pe care le cumpără pe piețele euro-
pene, depozitându-le în România. 

În acest scop Republica Mol-
dova a împrumutat de la Banca 
Europeană pentru Reconstrucție 
şi Dezvoltare 300 de milioane de 
euro. Banii vor fi utilizați de Ener-

gocom pentru a procura gazele pe 
hub-urile Uniunii Europene.

„Aceste proiecte BERD oferă 
un ansamblu de salvare pentru 
Republica Moldova, ajutând atât 
la diversificarea surselor de aprovi-
zionare, cât şi făcând posibil ca țara 
să importe 100% din necesarul de 
energie din UE prin interconexiune 
în timpul verii şi până la 60% în 
iarnă”, a declarat Matteo Patrone, 
directorul general al BERD pentru 
Europa de Est şi Caucaz, la mo-
mentul semnării acordului în luna 
iunie. Ce-i drept, de atunci prețul 
gazelor la bursele internaționale 
a sporit considerabil pe fundalul 
presiunilor puternice, pe care Fe-
derația Rusă le face asupra pieței 
prin sistări ale furnizării gazelor 
şi declarații prin care atenționează 
Uniunea Europeană că ar putea 
reduce livrările în plină iarnă. Deşi 
nu este vizată direct de acest joc 
al Rusiei, Republica Moldova va fi 
afectată cât se poate de mult, iar-
na care vine urmând a fi una din 
cele mai dificile de la independență 
încoace.   

Republica Moldova, în preajma unei ierni extrem de dificile 
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Decizia privind refuzul Chişină-
ului de a acorda autorizație Uzinei 
Metalurgice a fost luată într-un con-
text foarte complicat pentru relațiile 
dintre Chişinău şi Tiraspol. 

Problema funcționării şcolilor cu 
predare în limba română şi cea a acce-
sului fermierilor din raionul Dubăsari 
la terenurile lor situate la nord-est 
de şoseaua Camenca-Tiraspol au o 
rezolvare incertă.

Pe 1 septembrie, Biroul Politici 
de Reintegrare a informat că acce-
sul fermierilor din raionul Dubăsari 
la terenurile agricole situate dincolo 
de şoseaua Tiraspol-Camenca a fost 
prelungit până la 31 decembrie 2022.

În acelaşi timp, pe 31 august, mi-
nistrul Infrastructurii şi Dezvoltării 
Regionale, Andrei Spînu, a informat 
că Republica Moldova se va asigu-
ra cu curent electric în septembrie, 
în proporție de 67%, de la Centrala 
Termoelectrică Moldovenească, un 
alt mare contribuabil la regimul se-
paratist de la Tiraspol.

Celelalte 33 la sută din curentul 
electric sunt achiziționate de la cen-
tralele ucrainene.

Curent electric la preț 
de dumping la schimb 
cu autorizații 

Chişinăul a acordat termporar în 
ultimele luni autorizația de colectare 
a deşeurilor şi cea de emisie a polu-
anților în atmosferă pentru combina-
tul metalurgic din Râbnița. Această 
decizie a fost luată de fiecare dată în 
contextul semnării contractelor de 
achiziționare a energiei electrice de 
la Centrala Termoelectrică Moldove-
nească la preț foarte ieftin.

Totul se explică prin faptul că Cen-
trala Termoelectrică Moldovenească 
primeşte gaze naturale ruseşti de la 
Gazprom la prețuri preferențiale, iar 
diferența este acumulată ca datorie 
istorică a companiei moldo-ruse Mol-
dovagaz.

În plus, Centrala Termoelectrică 
Moldovenească este una din între-
prinderile-cheie care acoperă defi-

citul bugetului regiunii secesioniste.
Pe 23 august, angajații Inspecto-

ratului pentru Protecția Mediului au 
efectuat o inspecție la această între-
prindere şi au găsit nereguli.

Un expert în domeniul metalurgiei, 
care a solicitat anonimatul, a declarat 
că „neregulile” legate de gestionarea 
deşeurilor depistate la Uzina Metalur-
gică de către angajații inspectoratului 
nu sunt atât de grave.

Mai curând, în opinia sa, este 
vorba de constrângerile aplicate de 
Chişinău Tiraspolului pentru a face 
concesii în problemele terenurilor 
de dincolo de şoseaua Camenca-Ti-
raspol şi şcolilor cu predare în limba 
română.

Colectorul de valută

Conform datelor statistice, Uzina 

Metalurgică Moldovenească colectea-
ză lunar aproximativ 25.000 de tone 
de fier vechi din Republica Moldova 
şi aproape 10.000 de tone din străi-
nătate, în special din România.

Uzina Metalurgică Moldovenească 
asigură influxul de valută al regiunii 
transnistrene, care ține în viață ru-
bla transnistreană prin vânzarea de 
produse metalurgice finite în special 
pe piețele europene.

În anul curent, combinatul me-
talurgic din Râbnița a început să 
colecteze fier vechi din Republica 
Moldova şi UE abia de la sfârşitul 
lui aprilie. Acest fapt a pus probleme 
foarte mari pentru economia regiunii 
secesioniste.

Uzina a reînceput să funcționeze 
la capacitate deplină după ce Agen-

ția de Mediu a emis la sfârşitul lui 
aprilie curent autorizația de emisie a 
poluanților în atmosferă de la surse 
fixe şi cea de gestiune a deşeurilor, 
acte prelungite în mai multe rânduri 
până la sfârşitul lunii august.

În perioada 17 noiembrie 2021 – 
29 aprilie 2022, Uzina a colectat fier 
vechi doar din Transnistria şi malul 
drept al Nistrului, pentru o perioadă 
foarte scurtă.

Krasnoselski 
a trecut la un ton 
conciliant

Recent, liderul secesionist de la 
Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a adre-
sat o scrisoare preşedintei Republicii 
Moldova, Maia Sandu, solicidânt o 
întrevedere. 

Ulterior, în cadrul unei emisiuni a 
unui post de televiziune din regiune, 
Vadim Krasnoselski a recunoscut că 
regiunea se confruntă cu probleme, 
iar rezolvarea acestora depinde de 
deciziile Chişinăului.

„Ea [Maia Sandu – n.r.] a adoptat o 
poziție. Nu o critic. Ea este preşedinte 
şi ia deciziile care îi sunt benefice pe 
moment... Nu este un secret faptul că 
facem comerț cu Europa. Nu putem 
transporta bani în plicuri sau valize. 

Acest lucru nu este permis. Ar trebui 
să existe tranzacții normale fără nu-
merar. Și sunt probleme aici. Acum 
nu există altă infrastrucură decât prin 
Moldova. Deci, trebuie să vorbim şi 
să negociem. Nu se poate face fără 
ea”, a spus liderul secesionist de la 
Tiraspol.

Pe 20 aprilie, Trezoreria SUA a 
deconectat banca rusească Transca-
pitalbank de la SWIFT, iar odată cu 
aceasta şi extensiile sale din Trans-
nistria – Agroprombank, Eximbank 
şi Sberbank.

În prezent, oamenii de afaceri 
din Transnistria nu mai pot să facă 
plăți în străinătate prin intermediul 
băncilor ruseşti. Singura posibilitate 
este rețeaua băncilor comerciale din 
Republica Moldova.   

P O L I T I C Ă

Transnistria 
este în colaps

Agenția de Mediu a respins solicitarea 
Uzinei Metalurgice Moldoveneşti din 
Râbnița privind obținerea autorizației 
de mediu pentru gestionarea deşeurilor. 

Acest document îi permite combinatului metalurgic 
din stânga Nistrului să se asigure cu fier vechi din 
Republica Moldova şi din Uniunea Europeană, în 
special din România.

Ucraina continuă ofensiva 
în teritoriile ocupate

Ministerul Apărării al Marii Britanii informează că 
forțele armate ucrainene continuă ofensiva în sudul 
Ucrainei, susținute de lovituri intensive la distanță 
lungă împotriva locațiilor de comandă şi logistică 
ruse din zona ocupată. Ministerul Apărării al Ucrai-
nei a lansat, de asemenea, imagini video cu aerona-
ve ucrainene care operează rachete de mare viteză. 
Rusia a susținut anterior că a recuperat fragmente 
din aceste tipuri de arme, concepute să localizeze 
şi să distrugă radarele. O degradare substanțială şi 
susținută a radarelor Rusiei cu HARM-uri ar fi un 
regres major pentru conştientizarea situației deja 
tulbure a Rusiei.

Șeful Statului-Major 
al armatei germane: 
Occidentul să nu 
subestimeze Rusia

Occidentul nu trebuie să subestimeze capacitatea mili-
tară a Moscovei, a avertizat miercuri şeful Statului-Major 
General al armatei germane, generalul Eberhard Zorn, 
care, într-un interviu acordat Reuters, a apreciat că Rusia 
are posibilitatea de a deschide un al doilea front în cazul 
în care alege să o facă şi a atras atenția că armata rusă 
dispune în continuare de cantități enorme de muniții, 
deşi trage zeci de mii de obuze pe zi în Ucraina. „Dincolo 
de infanterie, Rusia are la dispoziție forțe maritime şi 
aeriene”, adaugă el.

Vladimir Putin nu va asista 
la funeraliile 
lui Mihail Gorbaciov

Preşedintele rus Vladimir Putin nu va asista sâmbătă 
la funeraliile ultimului lider sovietic Mihail Gorbaciov, 
decedat la vârsta de 91 de ani, a anunțat joi purtătorul 
de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, informează 
AFP şi Reuters. „Știm că ceremonia principală va fi pe 
3 septembrie, precum şi funeraliile, însă agenda preşe-
dintelui nu-i va permite să fie acolo”, a declarat Dmitri 
Peskov într-o conferință de presă. Miercuri, Kremlinul 
l-a descris pe Mihail Gorbaciov drept un om de stat 
care a schimbat istoria lumii, dar i-a reproşat în acelaşi 
timp „romantismul” său cu privire la posibilitatea unei 
apropieri de Occident.

Președintele german le cere 
creștinilor să se delimiteze 
de Biserica Rusă

Preşedintele german Frank-Walter Steinmeier i-a 
invitat miercuri pe credincioşii creştini să se delimiteze 
de Biserica Ortodoxă Rusă, care s-a poziționat de partea 
războiului declanşat de Kremlin în Ucraina, relatează 
dpa, citat de agepres.ro. „Liderii Bisericii Ortodoxe Ruse 
îşi conduc în prezent credincioşii şi întreaga lor biserică 
pe o cale teribilă, blasfematorie, care este de-a dreptul 
ostilă credinței”, a declarat Steinmeier miercuri în de-
butul lucrărilor Consiliului Mondial al Bisericilor de la 
Karlsruhe, în sudul Germaniei.

Președintele kazah 
propune alegeri 
prezidențiale 
și legislative anticipate

Preşedintele kazah Kasîm-Jomart Tokaev a propus joi 
să fie organizate alegeri prezidențiale anticipate în această 
toamnă şi să fie redusă durata mandatului prezidențial 
la şapte ani fără posibilitatea reînnoirii în această țară 
cu regim autoritar din Asia Centrală, informează ager-
pres.ro. Într-un discurs susținut în parlament, Tokaev 
a propus de asemenea ca alegeri legislative anticipate să 
fie organizate în primul semestru al anului 2023. Tokaev 
a afirmat că aceste măsuri sunt necesare pentru „a întări 
structura statului” şi „cursul reformelor”.

I.G.

M a p a m o n dUzina Metalurgică Moldovenească și Centrala Termoelectrică 
Moldovenească, cei mai mari contribuabili la regimul separatist 
de la Tiraspol, se află în dependență totală de Chișinău   

Ilie GULCA
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Moldovenii și 
realitatea politică 
românească (II) 

Există, de altfel, mai multe po-
sibile explicații pentru indiferența 
cu care cetățenii RM tratează viața 
politică din țara soră şi frate. Una 
ar fi că, în general, fiecare comu-
nitate trăieşte aproape exclusiv cu 
problemele ei şi nu se prea inte-
resează de soarta vecinilor decât 
în măsura în care acest interes 
este dictat de nişte nevoi practice. 
Moldovenii nu ar fi o excepție în 
acest sens, deşi am văzut că sunt 
mult mai politizați decât alții şi 
sunt înclinați să acorde un plus 
de atenție unor realități politice 
externe în detrimentul altora. O 
altă explicație ar fi că repartizarea 
inegală a curiozității față de cei-
lalți, cu o vădită preferință pentru 
Rusia în dauna României (ba chiar 
şi a Ucrainei, ca să fim oneşti până 
la capăt cu toată vecinătatea noas-
tră), s-a datorat, pe de o parte, 
dominației mediatice ruseşti în 
acest spațiu, iar pe de altă parte, 
celor două greutăți pe care Mosco-
va ni le legase de picioare încă din 
zorii independenței: dependența 
energetică şi Transnistria.

Fără a pune la îndoială aceşti 
şi alți factori, cred totuşi că atitu-
dinea concretă față de România e 
modelată mai ales de complexele 
pe care aceasta ni le-a creat încă 
din clipa în care am redescope-
rit-o. România anilor 1990 era 
foarte diferită de România anilor 
2000, dar influența ei se simte 
chiar şi în cazul generațiilor de 
moldoveni care au fost contem-
porani mai curând cu România 
europeană decât cu cea imediat 
postceauşistă. Proveniți dintr-o 
societate şi mai puțin meritocra-
tică decât cea românească, ba-
sarabenii au perceput eventuala 
reunificare ca pe o amenințare 
la şansele lor de izbândă socială. 
Limba, vehiculul prim al reuşitei 
în lumea modernă, a jucat un rol 
decisiv în acest sens – specialişti 
pricepuți în domeniile lor au înțe-
les că nicio competență nu poate 
înlocui capacitatea de a o comu-
nica, defini sau transmite verbal. 
Chiar şi intelectualii (oamenii de 
creație în primul rând) au preferat 
să rămână mari patrioți români 
la Chişinău decât să concureze 
nemijlocit cu colegii lor din Țară. 
De altfel, elita basarabeană a 
înțeles repede avantajele statu-
tului-tampon de „martir” şi „lup-
tător” pentru cauza românismului 
departe de România. Desigur nu 
şi atunci când sinecuri fericite îi 
relocau martiriul „pentru neam 

Scenariile bune nu sunt pe lista 
grijilor şi a îngrijorărilor noastre. 
Când visele devin realitate (fiecare 
cu caseta lui de vise frumoase), nu 
mai trebuie să programezi nimic, 
viața devine vis: vin investițiile 
străine (pentru că dispare corup-
ția), revin concetățenii împrăştiați 
în lume, munca celor care oferă 
produse de calitate e remunerată 
pe potrivă; suntem membri ai UE, 
ne-am reunit, de jure şi de facto, 

cu Țara, am intrat sub umbrela NATO; Rusia şi-a retras armata din 
Ucraina şi a reintrat în elita țărilor civilizate; China şi Iran au proce-
dat similar, acceptând competiția capitalistă, care le avantajează... 
Ar mai fi multe de visat (visul n-are oase), dar nu are prea mult haz. 

Tema de azi e alta: scenariile proaste, un viitor în proiecție disto-
pică à la Bradbury, cu involuție spre Orwell. Să vedem cam care ar 
putea fi ele. Pentru a le anticipa, pentru a ne familiariza, pentru a le 
contracara, a le diminua efectul, a le exploata pro domo sua.

Prima versiune proastă, aproape inevitabilă, ne-a descris-o Comi-
sia Europeană, avertizând asupra unei ierni aspre (în sens social şi 
economic). Vom avea mai puține (dar mai scumpe) surse energetice. 
Vom reduce din comodități. Dacă europenii au acceptat – mai exact: 
au luat act de avertizare – şi se pregătesc de o iarnă în condiții de criză 
energetică (implicit, economică şi socială), noi, care supraviețuim 
grație subvențiilor europene, de ce să ne revoltăm că vom avea (d.e.) 
ore academice on-line, lucru la distanță sau limitarea căldurii furnizate 
în blocuri (dar nu ne rupem să izolăm termic casele). 

O altă fază de criză ne-o pregătesc, la pachet cu prima, prietenii 
euroasiatici. Șantajul cu gazul; prețurile mari la petrol; embargoul 
la puținele produse ce se mai exportă în Est; provocările din Trans-
nistria (dar şi din perimetrul basarabean); prepararea protestelor 
în suc detonator, care, în mod obligatoriu, trebuie să răbufnească; 
subminarea instituțiilor statului şi a guvernării; activarea progresivă 
a coloanei a cincea; implicarea în provocări a întregului spectru al 
„opoziției” – de la foştii aliați şi potențiali parteneri, la duşmanii 
dintotdeauna, urmărind un singur scop: detronarea echipei Sandu 
şi deturnarea tren(d)ului european.

Criza se va agrava în cazul unor succese militare ale armatei ruse 
în Ucraina. Oricât de mult ne dorim înfrângerea ei, nu excludem un 
anume succes târâtor, în toamna acestui an, al ocupanților, stimulând 
protestele şi provocările de la noi, ca parte a planului rusesc de re-
cucerire a teritoriilor. Dacă liderii occidentali, cu tot ajutorul masiv 
acordat țării-martir, vor considera această ofensivă a barbariei drept 
un „conflict local” (un fel de „război civil”, după cum gândeau unii 
diplomați de la noi), totul e posibil. Dacă războiul ajunge la hotarele 
noastre, cât suntem de pregătiți să înfruntăm inamicul? Finlandezii, 
în locul nostru, demult ar fi construit o „linie Mannerheim”. Starea 
de espectativă şi miza (doar) pe armata ucraineană implică un risc 
enorm. Bifăm, aşadar, ca variantă posibilă: invazia hoardelor barbare. 

În acest peisaj, drumul spre UE nu pare un catifelat covor roşu, 
care să ne orienteze şi să ne atenueze căderile. El poate să solicite 
exerciții de alpinism cu suspendări pe marginea prăpăstiilor muntoase, 
înaintare prin mlaştina propriilor inconsecvențe şi incompetențe. Da, 
depinde şi de partenerii externi, dar asta mai înseamnă şi conjunctura 
externă, care nu va fi mereu favorabilă. Inamicul lucrează şi acolo. 

Demersul meu e unul mobilizator. Ce facem ca astea să nu se în-
tâmple? Ce vom face, fiecare dintre noi, în cazul în care, totuşi, se 
întâmplă? Vom lupta? Vom rezista? Îi vom scuipa în față pe trădători 
şi pe laşi? Vom mina drumurile în calea inamicului, îi vom face viața 
insuportabilă? Vom apela la soluții radicale? Sau, vorba lui Eliade (că, 
deh, tot suntem mioritici), „nu te poți apăra în fața destinului cum te 
aperi în fața duşmanului; nu poți decât să impui o nouă semnificație 
consecințelor ineluctabile ale unui destin gata să se împlinească”. În 
faza lor extremă, crizele mobilizează resurse de nebănuit şi soluții 
surprinzătoare, pe care, în viața obişnuită le ignorăm cu superbie 
tâmpă. Avem şansa să schimbăm ceva decizional în firea şi în fiirea 
noastră, pentru că uneori numai catharsisul testelor existențiale ma-
jore, al crizelor profunde, poate să stimuleze o renaştere autentică. Or 
cam asta se întâmplă cu vecinii noştri martiri: indiferent de efectele 
imediate şi consecințele de durată, sub ochii noştri are loc afirmarea 
unei națiuni de care, de azi încolo, vor ține cont toți liderii lumii, toate 
popoarele vecine, iar în primul rând, ocupanții.

P.S. Cel mai prost scenariu e conservarea continuă a unui status 
quo, cu o perpetuă instabilitate, cu o indeterminare funciară a lide-
rilor europeni şi mondiali, cu o îndelungată incertitudine politică în 
tot spațiul est-european, alimentând provocările, obosind lumea şi 
spulberând speranțele unor schimbări. Până la eternizarea stării de 
lehamite. Cu revenirea la punctul zero, când fiecare persoană, echipă, 
întreprindere sau comunitate va avansa şi se va integra (în spațiul 
românesc, în spațiul comunitar european sau în lume) pe cont propriu.

Toamna neliniștilor 
noastre sau Despre 
scenariile proaste

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

şi țară” direct în inima Bucureş-
tiului. Plebsul a fost, fireşte, mult 
mai categoric, refuzând din start 
şi fără rezerve opțiunea reunifi-
cării – realitățile româneşti ale 
momentului păreau să-i ofere 
destule confirmări pentru preju-
decățile negative pe care acesta le 
moştenise de la sovietici. Reculul 
masei ignorante şi mancurtizate a 
fost atât de puternic, încât nicio 
evidență care probează contra-
riul nu-i mai poate zdruncina de 
atunci părerea fosilizată despre 
români şi România.

Sărăcită şi umilită de comunism, 
apoi de regimul iliescian şi de 
mineriade, România anilor 1990 
favoriza inegalitatea de şanse şi 
excluderea „alterității”, dar asta 
nu a împiedicat nici primul val 
de repatriere a basarabenilor şi 
nici deschiderea progresivă a 
românilor şi a clasei politice de 
la Bucureşti față de „frații de peste 
Prut”. Moldovenii care au rămas 
în ceea ce s-a numit curând „Casa 
Noastră – Republica Moldova” 
au optat însă, mai pe față, mai pe 
dos, pentru dăinuirea proiectului 
snegurist, cu toate că mulți dintre 
ei au ştiut de la bun început că 
acesta era falimentar. Fără a se 
îndoi vreodată de identitatea lor 
românească, numeroşi basara-
beni cultivați şi isteți au preferat 
să contribuie la edificarea unei 
identități politice distincte, dar 
cu aceeaşi mască a sacrificiului, 
resemnării şi fatalității pe fizio-
nomii marcate de neputință. Ne-
putința lor şi mioritismul masei 
s-au dovedit a fi simple poze, care 
ascundeau o stare de spirit no-
civă: complacerea în debilitate, 
în provincialism, dar şi interesul 
mercantil, vanitatea de parveniți 
mari la scară mică. Orice s-ar spu-
ne, istoria ne-a oferit suficiente 
şanse pentru a ne desprinde de 
iluzia că ne putem guverna singuri 
în această parte a lumii şi în acest 
context politic. Noi însă ne-am re-
acordat întruna „şanse”, una mai 
proastă decât alta, votând partide 

şi lideri pe care îi învesteam cu o 
încredere vrednică mai degrabă 
de eposuri eroice şi hagiografii. 
Iar „mântuitorii” pe care ni i-am 
ales au avut cu toții o trăsătură 
comună, în ciuda diferențelor doc-
trinare: izbăvirea şi emanciparea 
pe care urmau să ne-o aducă erau 
proiectate fix pe țarcul suveran 
al RM. 

Aceasta a fost întotdeauna so-
luția noastră declarat realistă, 
dar, dacă ne gândim mai bine, 
magică la toate problemele cu 
care ne confruntam. În loc să 
acceptăm, asemeni înaintaşi-
lor de la 1918, soluția nu foarte 
simplă şi poate nu întru totul 
mulțumitoare, dar singura po-
sibilă pentru situația noastră, am 
mers mereu pe mâna unor lideri 
pe care îi doream carismatici şi, 
în acelaşi timp, vizionari, capa-
bili de miracole, deşi aceştia nu 
erau decât nişte oameni care se 
mişcau, alături de susținătorii 
lor, în acelaşi orizont al auto-
suficienței. De aici, nu din altă 
parte, vine cu adevărat lipsa 
aproape programatică a intere-
sului pentru politica românească 
din dreapta Prutului – o sursă 
mereu viabilă de alternative la 
jocul nostru trufaş şi falit de-a 
independența. În ciuda păcatelor 
pe care le-au făcut şi, inevitabil, 
le vor face politicienii români, 
i-am preferat întotdeauna tau-
maturgilor locali, de la Snegur la 
Sandu, trecând prin nemuritorii 
Voronin, Filat şi Plahotniuc. Și 
nu pentru că cei de la Bucureşti, 
Cluj sau Craiova ar fi neapărat 
mai deştepți sau mai buni (anii 
2000 au cam nivelat IQ-ul politic 
în lume), ci pentru că, elemen-
tar, reprezintă o țară cu actele 
în regulă, cu bunele şi relele ei, 
singura a cărei cetățenie o redo-
bândim (sic!), o patrie în carne şi 
oase, la îndemâna şi la îndeinima 
tuturor, şi nu fantasmagorica 
Cetate a Soarelui moldovenesc, 
aşteptând în zadar să răsară din 
nesfârşita noapte scită. 

Integrarea europeană şi poporul Moldovei

Adrian CIUBOTARU

H a r t a  l u m i i
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Văd multe mesaje romanțate 
despre Gorbaciov. Multe ideali-
zări. Pot să înțeleg de ce. Miturile 
îşi au rolul lor.

Gorbaciov a vrut, în esență, un 
singur lucru – relaxarea comu-
nismului, în speranța relansării 
economiei sovietice aflate într-un 
declin puternic la mijlocul anilor 
‚80. Atât.

Nu mai avea bani şi tehnolo-
gie, URSS pierduse cursa cu SUA 
pe toate planurile şi s-a gândit 
că dacă deschide puțin şurubul, 
liberalizează puțin economia şi 
viața socială, se apropie de Vest 
pentru a primi ajutor economic 
din partea SUA şi RFG (de aceea 
a acceptat reunificarea Germaniei 
propusă de SUA, semnând Trata-
tul 2+4, pe 12 septembrie 1990, 
la Moscova), va salva Uniunea 
Sovietică şi comunismul.

Asta a dorit Gorbaciov, aceasta 
a fost strategia lui, să nu ne în-
chipuim alte lucruri.

Gorbaciov nu a dorit dispari-
ția URSS. Nu a dorit prăbuşirea 

comunismului. Nu a dorit extin-
derea Vestului spre Europa de 
Est. Nu a fost un democrat, nu 
a introdus pluralismul politic în 
URSS. A susținut războiul lui Pu-
tin în Georgia (2008) şi anexarea 
Crimeii (2014). Nu a mai susținut 
invazia Ucrainei anul acesta şi 
s-a transformat, tardiv, într-un 
critic al lui Putin.

Că Gorbaciov A PIERDUT 
CONTROLUL în reformele sale 
haotice şi prost pregătite, că nu 
a mai putut ține hățurile nici în 
interiorul URSS, nici în blocul 
comunist, că nu mai avea instru-
mentele şi resursele pentru a face 
asta, că a fost naiv crezând că 
poate reforma şi în acelaşi timp 
salva URSS şi comunismul, că 
est-europenii au profitat de eşe-
cul politicilor sale ratate şi s-au 
eliberat, şi asta este adevărat, dar 
este cu totul altceva.

În orice caz, cu totul altfel 
şi-a închipuit Gorbaciov că vor 
evolua lucrurile, atunci când a 
lansat, după 1985, perestroika şi 
glasnost. Alte obiective a avut în 
minte, nu ceea ce a ieşit (inevi-
tabil) la finalul mandatului său.

Iese din scenă un mare perso-
naj al secolului XX, un alt fel de 
lider sovietic (civilizat, agreabil, 
deschis, oricum mult mai tânăr 
la vremea respectivă decât pre-
decesorii săi şi cu siguranță nea-
gresiv şi pacifist), cel ale cărui 
greşeli (în raport cu obiectivele 

sale) şi calcule politice eronate 
au contribuit în mare măsură la 
crearea contextului internațional 
şi regional în care regimurile co-
muniste din Europa Centrală şi 
de Est s-au prăbuşit.

Nu mai putea şi nici nu mai do-
rea să intervină pentru a susține 
aceste regimuri (devenise demult 
prea costisitor şi inutil), în con-
dițiile în care URSS se retrăgea 
oricum cu coada între picioare 
din Afganistan, în 1989, iar dez-
astrul şi falimentul amenințau 
economia uriaşului muribund.

De aici şi până la a spune că îi 
datorăm libertatea lui Gorbaciov 
este totuşi cam mult. Ceauşescu 
era la putere în decembrie 1989, 
la peste patru ani de la numirea 
lui Gorbaciov, iar instituțiile re-
gimului său ucideau oameni în 
stradă. Nu Gorbaciov ne-a eli-
berat de Ceauşescu în decembrie 
1989, dar prin faptul că pierduse 
demult controlul, pe toate planu-
rile, a făcut posibilă declanşarea 
unui proces regional ireversibil. 
Cred că este utilă această nuanță, 
acum, la despărțirea de Gorba-
ciov.

Ciudată suprapunere istori-
că – moare cel care a distrus al 
Doilea Imperiu Rus exact când 
un succesor al său încearcă, prin 
forța armelor, refacerea celui de-
al Treilea Imperiu Rus.

Putin, te temi de semnele care 
ți se arată?

Gorbaciov, liderul comunist 
căruia nu i-a ieșit 
mai nimic din ce își propusese 
cu adevărat Despre viața şi activitatea lui 

Mihail Gorbaciov am scris multe 
în cărțile mele şi le-am vorbit stu-
denților la cursurile predate. Rar 
se întâmplă în istorie ca un om să 
însemne o epocă. Dar din momen-
tul în care nu mai este vreau să-i 
mulțumesc pentru faptul că mi-a 
schimbat viața:

- Pentru faptul că în toamna anu-
lui 1989 a emis ucazul prin care 
studenții nu mai făceau Armata 

Sovietică şi aşa am scăpat de această experiență macabră de umilire 
şi rusificare;

- Pentru faptul că am putut să fac facultate şi doctorat la Iaşi şi să 
simt România ca patria mea;

- Pentru faptul că am participat la Jocurile Olimpice de la Atlanta, 
trei campionate mondiale şi tot atâtea europene;

- Pentru faptul că am scris zece cărți şi m-am făcut istoric şi pro-
fesor într-o lume liberă:

- Pentru faptul că am călătorit în peste 40 de țări şi am cunoscut 
plenar lumea;

- Pentru faptul că nu am devenit Homo Moldovanus Sovietic;
Adio, prietene, îți mulțumesc că mi-ai dat o altă viață!

Integrarea europeană şi poporul Moldovei

Adio, Mihail Sergheevici, 
omul care 
mi-a schimbat viața

Octavian ȚÎCU

Ne caracterizează un obicei 
(prost, după părerea mea) – să 
sărbătorim ceea ce nu avem. În 
sens că în loc să facem ceva, ceva 
concret, palpabil, noi sărbătorim.

De exemplu, LIMBA.
Să nu ne ascundem după de-

get: cine pe-aici pe la noi cunoaşte 
şi vorbeşte bine limba română? 
Nimeni! La noi e plină lumea de 
„karoce” şi „nu s-a priNit”. Chiar 
şi cei care ne conduc o bâlbâie, o 
inventează sau pur şi simplu n-o 
cunosc. Și?…

Facem ceva pentru „limbă”?
Deschidem dicționarul să aflăm 

că nu există „a cadona”, de exem-
plu? Citim o carte? Pe dracu! Săr-
bătorim! Organizăm o mare sărbă-
toare a limbii, pe care ne şi certăm 
cum să o numim, moldovenească, 
română, de stat sau pur şi sim-

plu „a noastră”, sărbătoare care 
arată tot ca o nuntă, venim acasă 
ghiftuiți, ne trântim pe canapea 
şi privim «Давай поженимся».

De ziua lui Eminescu (Vieru, 
Lunchevici, Loteanu etc.) trân-
tim o placă de granit pe un colț 
de clădire (care se dărâmă şi are 
acoperişul spart) şi iar nuntă!

Ziua Independenței se înscrie 
perfect în această ordine de idei! 
Care independență? Ce să sărbă-
torim? Nu contează.

Nuntă să fie! 
Ar fi potrivit să ne cânte Kir-

korov.
Este încă foarte posibil…

Moldovenii orice fac, 
tot nuntă iese!

Anatol DURBALĂ

Sarcasticul Puşkin ne priveşte 
ironic şi pe bună dreptate. Ruşi-
nos!!!

Concert dedicat „limbii noastre” 
organizat în fața „ихнего всего” 
– Puşkin. După titlul sărbătorii şi 
loc potrivit. Un loc mai bun nici 
că se putea. 

Organizatorii ori sunt proşti, ori 
lipsiți de bun-simț. Aş prefera totuşi 
să cred că-s proşti, aceasta măcar 
nu ar presupune rea intenție. Din 

atâția km pătrați de Chişinău şi cu monumente dedicate personalităților 
care au devenit simbolul Mişcării pentru Renaştere, care au contribuit 
la reîntoarcerea pe tărâmul nostru a limbii române şi a alfabetului 
latin s-a găsit anume acest loc, în fața celui mai promovat purtător 
de limbă şi cultură rusă. În zilele de astăzi, cu tot ce se întâmplă la 
vecinii noştri, ucrainenii, națiunile adecvate luptă cu tot ce înseamnă 
colonialism rusesc şi urme ale ocupației 
ruseşti, iar ai noştri, parcă în bătaie de 
joc, îl pun în colțul sărbătorii, ca pe o 
icoană în Casa Mare, cu Eminescu al 
nostru undeva acolo în spate. 

Mă, chiar şi Puşkin râde de voi, de 
noi... de toată prostia asta moldove-
nească. 

Iar cântăreții sărbătorii ar trebui să 
fie mai sensibili şi mai atenți în această 
zi, unde şi pe fundalul cui cântă despre 
Limba noastră cea Română! 

Frumos cadru – Puşkin îl priveşte 
pe Teodorovici, ironia sorții, nu alta.

Cum a devenit Pușkin 
icoana din colțul sărbătorii 
limba voastră

Viorica RAILEAN

Valentin NAUMESCU

Pe timpurile sovietice, la Chi-
şinău circula un banc. După o 
ploaie mai măricică, la o şedință 
de partid primul secretar se revol-
ta – curge de pe Puşkin, curge de 
pe Gogol şi totul pe Lenin. Nu e 
în regulă, dragi tovarăşi!

Dacă românii din țară se „trag 

de la Râm”, păi cei de la Chişinău 
locuiesc într-un fel de „Râm” – 
oraş cu şapte coline. O ploaie mai 
puternică şi totul se transformă 
într-o Veneție.

Problema nu este una nouă. 
Inundațiile au fost caracteristice 
oraşului de sute de ani.

Evident că sunt soluții ingine-
reşti – canalizare, bazine subte-
rane, căi de evacuare şi cât mai 
puțină betonare şi pavele.

Noi, cu mentalitatea noastră de 
țărani ieşiți din glod, ne bucurăm 
când primarul betonează, pavează 
tot şi toate. Plus că mai pune şi 
floricele în vazoane... E bine ş-aşa. 
Omul are simț, ambiții politice. 
Spoiala dă bine la electorat.

Dar...
Dacă serios, Chişinăul are ne-

voie de un plan urbanistic general, 
care ar opri construcțiile-mamut 
haotice, sistem de transport în 
comun inteligent, aprovizionare 
cu apă, sistem econom de termofi-
care, canalizare dimensionată co-
rect, inclusiv pluvială. Stații de 
sortare de gunoi. Și, evident, stație 
de epurare modernă.

Ați auzit ceva discuții la aces-
te capitole la primărie, planuri, 
proiecte? O alternativă ceva la 
populismul „politic” al miticilor 
de la Chişinău?

Oraşul are nevoie de un bun 
gospodar, oricât de banal ar suna 
asta, nu de alternative politice.

A plouat la Chișinău...

Sunt mândru că am învățat, fie şi 
cu rezerve, o limbă atât de frumoasă 
cum este limbă română.

Cunoaşterea limbii de stat este, 
în opinia mea, cel mai important 
indicator de loialitate față de țara 
unde locuieşti. De la unii am auzit 
zeci de justificări de ce nu au putut 
învăța limba şi că toți sunt de vină, 
numai nu ei. Cei care nu vor să facă 
ceva tot timpul caută scuze.

Actualmente anume limba de 
stat are nevoie de cea mai mare protejare şi promovare în Republica 
Moldova.

La Mulți-Mulți Ani, Limba Română!!!

Cel mai important indicator 
de loialitate față 
de țara unde locuiești

Alexandr SLUSARI

Ion STURZA
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Ce se întâmplă de fapt cu 
pastilele de iodură de potasiu? 

„O indicație în acest sens din 
partea CSE nu există, respectiv 
pastilele rămân stocate la centrele 
de sănătate publică, fiind împa-
chetate separat pentru fiecare 
centru de sănătate, astfel încât 
la necesitate să fie eliberate ra-
pid. Menționăm că, în prezent, 
administrarea de către populație, 
în scop profilactic, a comprima-
telor de iodură de potasiu este 
inoportună şi poate avea efecte 
negative asupra sănătății. În acest 
context, îndemnăm autoritățile 
să se documenteze şi să nu răs-
pândească informații eronate”, se 
menționează într-un comunicat 
emis de Ministerul Sănătății. 

Cu toate acestea, şeful Direc-
ției municipale asistență socială 
şi sănătate susține că, în capitală, 
procedura de distribuție a înce-
put de vinerea trecută. „Astfel, de 
vineri, Centrul de sănătate pu-
blică Chişinău este în proces de 
distribuție a acestor pastile către 
asistența medicală primară, către 
AMT-urile teritoriale şi centrele 
medicale de asistență primară, 
dar, atenție, populația nu trebuie 
să se adreseze imediat pentru re-
cepționarea acestor medicamente. 

Acestea sunt stocate şi vor rămâ-
ne stocate la instituțiile medicale 
respective şi doar în cazul unui 
pericol iminent, la decizia Comi-
siei Extraordinare de Sănătate 
Publică a municipiului Chişinău, 
vor fi distribuite, prin medicul de 
familie, către populația vizată”, a 
declarat Boris Gîlcă.   

România a donat 
Chişinăului peste 
un milion de pastile 
de iodură de potasiu 

Discuțiile pe marginea dis-
tribuirii pastilelor de iodură de 
potasiu au apărut în contextul în 
care, la începutul lunii august, Ro-
mânia a donat Chişinăului peste 
un milion de pastile de iodură de 
potasiu. Comprimatele au fost  re-
partizate de Agenția Națională 
pentru Sănătate Publică (ANSP) 
centrelor de sănătate publică, care 
le vor distribui la indicația Comi-
siei pentru Situații Excepționale 
a Republicii Moldova. Totodată, 
autoritățile de profil dau asigurări 
că, în prezent, nu există pericol 
radiologic şi îndeamnă populația 
la calm. 

Temerile pe marginea unui 
pericol de contaminare radiolo-
gică survin în contextul în care 
cea mai mare centrală nucleară 
din Europa, situată în Zaporo-
jie, este în centrul războiului din 
Ucraina vecină. Centrala este sub 
controlul ocupanților ruşi încă din 
luna martie. Obiectivul strategic 
a fost ținta mai multor atacuri de 
artilerie, iar părțile s-au acuzat 
reciproc. Potrivit autorităților 

ucrainene, în cazul unui accident 
nuclear în Zaporojie, dezastrul ar 
fi incomparabil mai mare decât 
cel din Cernobîl şi ar amenința nu 
doar Ucraina, dar toată Europa.

 
Riscul administrării 
nemotivate a iodurii 
de potasiu 

ANSP a elaborat o instrucți-
une cu privire la administrarea 
medicamentului. În context, spe-
cialiştii atenționează populația că 
administrarea în scop profilactic a 
preparatelor de iodură de potasiu 
este momentan inoportună, deoa-
rece nu există un temei rezonabil. 
Oamenii trebuie să ştie că utili-
zarea fără indicații a preparatelor 
menționate poate prezenta unele 
riscuri pentru sănătate prin afec-
tarea funcției glandei tiroide. 

Efectul profilactic al iodurii de 
potasiu este cel mai înalt în cazul 
administrării preparatului înainte 
de presupusa inspirare a iodului 
radioactiv sau în timpul inspirării 
acestuia. Eficacitatea preparatului 

După ce la începutul săptămânii curente, 
şeful Direcției municipale asistență 
socială şi sănătate, Boris Gîlcă, a 
anunțat că Centrul de sănătate publică 

Chişinău a inițiat procedura de distribuție a 
pastilelor de iodură de potasiu către  centrele 
de asistență medicală primară şi asociațiile 
medicale teritoriale, Ministerul Sănătății a 
venit cu precizări. Potrivit responsabililor 
din cadrul instituției, pastilele respective 
vor putea fi distribuite centrelor de asistență 
medicală primară doar la indicația Comisiei 
pentru Situații Excepționale (CSE) în cazul unui 
eventual accident nuclear grav. Iar o asemenea 
decizie nu există la ora actuală. 

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, 
solicită prezența pârâtei Alexandra 
Agronik, anul naşterii 10.05.1983, 
IDNP 09810..…77, în şedința de ju-
decată stabilită pentru 30 septem-
brie 2022, ora 14:00, bir. 716, bd. 
Ștefan cel Mare 162, mun. Chişinău, 
în legătură cu examinarea cauzei civile 
la cererea de chemare în judecată depu-
să de societatea cu răspundere limitată 
„Moldpresa Grup” împotriva societății 
pe acțiuni „Livada”, societății pe acțiuni 
„Interactiv”, Agenția Proprietății Publi-

ce şi Primăria municipiului Chişinău, 
intervenienți accesorii Întreprinderea cu 
Capital Străin „BusinessInvestiții pentru 
Toți”, societate cu răspundere limitată, 
Banca Comercială „Moldindconbank”, 
societate pe acțiuni, Bilinkis Alexandr, 
Bilinkis Olga, Cleinerman Zinovii, Iliadi 
Elena şi societatea cu răspundere limitată 
„Business Market” cu privire la consta-
tarea nulității răspunsurilor, recunoaş-
terea drepturilor de proprietate asupra 
bunurilor imobile, cererea de chemare 
în judecată concretizată înaintată de 

Întreprinderea cu Capital Străin „Busi-
ness-Investiții pentru Toți”, societate cu 
răspundere limitată, împotriva societă-
ții pe acțiuni „Interactiv”, societății cu 
răspundere limitată „Moldpresa Grup”, 
Agenția Proprietății Publice şi Primă-
riei municipiului Chişinău cu privire la 
recunoaşterea dreptului de proprietate 
asupra bunurilor imobile şi compensa-
rea cheltuielilor de judecată, şi acțiunea 
reconvențională înaintată de societatea 
pe acțiuni „Interactiv” împotriva socie-
tății cu răspundere limitată „Moldpresa 

Grup”, Bilinkis Alexandr, Bilinkis Olga, 
Cleinerman Zinovii, Iliadi Elena şi Banca 
Comercială „Moldindconbank”, socie-
tate pe acțiuni, intervenient accesoriu 
Întreprinderea cu Capital Străin „Busi-
nessInvestiții pentru Toți”, societate cu 
răspundere limitată, cu privire la decla-
rarea nulă a actelor juridice, recunoaşte-
rea dreptului de proprietate, dispunerea 
restituției, evacuarea din spațiile cu drept 
de proprietate, precum şi compensarea 
cheltuielilor de judecată.

Judecător – Dan Sîrbu

A v i z  p u b l i c i t a r

Municipalitatea Chișinău și Ministerul Sănătății se contrazic

Marina SURUCEANU

Boris Gîlcă

scade în timp şi este, practic, inu-
tilă peste 10 ore după contactul cu 
norul radioactiv. Din aceste con-
siderente, doza se administrează 
cât mai curând posibil, doar după 
ce a fost anunțată prezența de iod 
radioactiv în aer. Administrarea 
comprimatelor de iodură de pota-
siu fără necesitate, sau mai târziu 
de 10 ore de la expunerea la norul 
poluant, poate aduce mai mult 
rău decât bine, prin prelungirea 
timpului de înjumătățire biolo-
gică a iodului radioactiv care s-a 
acumulat deja în tiroidă. O admi-
nistrare unică de iod stabil este, 
de obicei, suficientă.

Populația va fi atenționată 
pe toate canalele posibile 

În caz de accident cu elimina-
rea substanțelor radioactive şi  
materialelor nucleare în spațiu, 

norul radioactiv contaminat poate 
ajunge pe teritoriul țării în timp de 
câteva ore. Potrivit specialiştilor 
în domeniu, această perioadă va 
fi folosită pentru întreprinderea 
măsurilor generale de radiopro-
tecție a populației – adăpostirea 
sau evacuarea. 

Totodată, la indicația CSE a 
Republicii Moldova, preparatul 
de iod stabil va fi administrat. 
Procedura şi schema va fi adusă 
la cunoştința populației prin ac-
tivarea sistemului centralizat de 
înştiințare a protecției civile cu 
indicații concrete prin canalele 
de radio şi televiziune națională. 

În caz de urgență nucleară, ad-
ministrarea iodurii de potasiu nu 
trebuie considerată o acțiune de 
protecție primară sau indepen-
dentă, ci una dintre numeroasele 
măsuri disponibile pentru prote-
jarea sănătății populației. 

Specialiştii

atenționează 
populația că 

administrarea în 
scop profilactic a 
preparatelor de 

iodură de potasiu 
este momentan 

inoportună.„
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Adio, Gorby!

„Astăzi seară (marți), după o 
lungă boală gravă, Mihail Ser-
gheevici Gorbaciov a murit”, a 
indicat Spitalul Clinic Central 
(TSKB), potrivit AFP. 

Importanți lideri ai lumii au 
adus un omagiu, miercuri, ulti-
mului lider sovietic Mihail Gor-
baciov, informează agențiile de 
presă internaționale.

Cancelarul federal german 
Olaf Scholz a salutat miercuri 
memoria ultimului lider sovietic 
Mihail Gorbaciov, subliniind că 
moartea lui a intervenit „într-o 
epocă în care democrația a eşuat 
în Rusia”. În marja unei reuniuni 
a guvernului german la castelul 
Meseberg, lângă Berlin, cance-
larul social-democrat a salutat 
în persoana lui Gorbaciov pe cel 
care „a făcut posibilă Perestroika” 
şi care „a încercat să stabileas-
că o democrație” în Rusia, scrie 
Agerpres.

Olaf Scholz: 
„Un reformator curajos”

Gorbaciov „a murit într-o epo-
că în care nu doar democrația a 
eşuat în Rusia, ci Rusia şi preşe-
dintele rus (Vladimir) Putin au 
generat noi prăpăstii în Europa şi 
au lansat un teribil război împo-
triva unei țări vecine, Ucraina”, 
a declarat Scholz pentru presă, 
aducând un omagiu lui Gorba-
ciov, pe care l-a calificat drept 
un „reformator curajos”.

Liderul sovietic, supranumit 
afectuos „Gorbi” în Germania, a 
făcut ca această țară să „poată fi 
unită” şi ca vechea „cortină de 
fier să dispară”, a adăugat Scholz.

Și fostul cancelar federal ger-
man Angela Merkel i-a adus un 
tribut lui Mihail Gorbaciov, la-
ureat al Premiului Nobel pentru 
Pace, pe care ea l-a descris drept 
„un politician global unic”. „Fie 
ca amintirea realizării sale isto-
rice să facă posibilă o pauză, în 
special în aceste teribile săptă-
mâni şi luni de război al Rusiei 
împotriva Ucrainei”, a subliniat 
Merkel într-un comunicat postat 
pe site-ul său.

„Gorbaciov a scris istoria lu-
mii: el a arătat cum un singur 
om de stat poate schimba lumea 
în mai bine”, a continuat Mer-
kel. Fără curajul lui Gorbaciov 
de a reforma Uniunea Sovietică, 
„revoluția paşnică din Republica 
Democrată Germană (RDG, fosta 
Germanie de Est) nu ar fi fost nici 
ea posibilă”, a adăugat Merkel.

„Încă mai pot simți frica pe 

care am simțit-o împreună cu 
mulți oameni din RDG în 1989, 
dacă vor veni tancurile... însă 
atunci nu a venit niciun tanc, 
nu a fost tras niciun foc”, a mai 
spus Angela Merkel.

La rândul său, preşedintele 
german Frank-Walter Steinme-
ier i-a mulțumit fostului lider 
sovietic „pentru contribuția sa 
decisivă la unitatea germană”.

Prin faptele sale, Gorbaciov 
a arătat că era „un mare om de 
stat”, dotat cu „un curaj pen-
tru deschiderea democratică şi 
construirea de punți între Est şi 
Vest” şi pentru pace în Europa, a 
subliniat Steinmeier într-un co-
municat. Acest vis este „în ruine, 
distrus de atacul brutal al Rusiei 
împotriva Ucrainei”, a adăugat 
Steinmeier.

China a prezentat condoleanțe 
familiei lui Mihail Gorbaciov şi a 
salutat rolul ultimului lider sovie-
tic în apropierea dintre Beijing 
şi Moscova, după trei decenii de 
ruptură. „Gorbaciov a contribuit 
în mod pozitiv la normalizarea 
relațiilor dintre China şi Uniunea 
Sovietică”, a declarat purtătorul 
de cuvânt al diplomației chineze, 
Zhao Lijian.

„Un om al păcii, ale cărui 
alegeri au deschis calea 
libertății pentru ruşi”

Potrivit secretarului general al 
ONU, Antonio Guterres, Gorba-
ciov a fost „un om de stat unic, 
ce a schimbat cursul istoriei”. „El 
a făcut mai mult ca orice alt om 
pentru a aduce sfârşitul paşnic al 
Războiului Rece. Lumea a pierdut 
un lider global falnic, un multi-
lateralist convins şi un neobosit 
avocat pentru pace”, a subliniat 
Guterres.

Preşedintele francez Emmanu-
el Macron a salutat în Gorbaciov 
„un om al păcii, ale cărui alegeri 
au deschis calea libertății pentru 
ruşi”. „Angajamentul lui pentru 
pace în Europa a schimbat istoria 
noastră comună”, a spus Macron.

Isaac Herzog, preşedintele 
Israelului, a apreciat că Mihail 
Gorbaciov „a fost una dintre cele 
mai extraordinare personalități 
ale secolului al XX-lea”. „El a 
fost un lider curajos şi vizionar, 
care a modelat lumea noastră în 
moduri altă dată inimaginabile”, 
a subliniat Herzog.

Secretarul general al NATO, 
Jens Stoltenberg, a salutat mier-
curi memoria fostului lider so-
vietic, apreciind că „viziunea sa 

privind o lume mai bună rămâne 
un exemplu”. „Reformele istorice 
ale lui Mihail Gorbaciov au dus la 
destrămarea Uniunii Sovietice, au 
contribuit la sfârşitul războiului 
rece şi au deschis posibilitatea 
unui parteneriat între Rusia şi 
NATO”, a declarat Stoltenberg 
pe Twitter.

Preşedinta Comisiei Europene, 
Ursula von der Leyen, a apreciat 
că Mihail Gorbaciov „a fost un 
lider de încredere şi respectat”. 
„El a jucat un rol crucial în a pune 
capăt războiului rece şi a dărâma 
Cortina de Fier. Aceasta a des-
chis calea spre o Europă liberă... 
Moştenirea lui este una pe care 
nu o vom uita”, a subliniat Von 
der Leyen.

Înaltul reprezentant al UE 
pentru afaceri externe, Josep 
Borrell, a apreciat că Gorbaciov 
„a început o eră a cooperării cu 
Occidentul şi a adus societății 
ruse briza libertății, încercând 
să schimbe sistemul comunist din 
interior, lucru care s-a dovedit 
imposibil”.

Ministrul de externe al Repu-
blicii Cehe, Jan Lipavsky, a cărui 
țară prezidează în acest semestru 
Consiliul UE, a declarat că fostul 
lider sovietic a obținut libertatea 
URSS şi a țărilor din proximitatea 
sa. „Mihail Gorbaciov este o per-
sonalitate care, prin deciziile sale, 
a oferit libertate întregii Uniuni 
Sovietice şi țărilor satelit”, între 
care se număra şi Cehoslovacia, 
a afirmat Lipavsky. „Contribuția 
sa la istorie este una pozitivă în 
linii generale”, a adăugat el.

„Contribuția sa la istorie 
este una pozitivă în linii 
generale” 

Premierul în exercițiu al Re-

gatului Unit, Boris Johnson, a 
declarat că a „admirat întotdeau-
na curajul şi integritatea pe care 
Mihail Gorbaciov le-a demon-
strat în a duce războiul rece la 
un sfârşit paşnic”. „Într-o epocă 
a agresiunii lui Putin în Ucrai-
na, angajamentul său neobosit 
de a deschide societatea sovietică 
rămâne un exemplu pentru noi 
toți”, a apreciat Johnson.

Șeful guvernului italian Mario 
Draghi a salutat opoziția lui Mi-
hail Gorbaciov față de „o viziune 
imperialistă a Rusiei”. „Mihail 
Gorbaciov a marcat istoria re-
centă a Rusiei, a Europei, a lumii. 
După o viață în Partidul Comu-
nist, el a pus capăt cu curaj şi 
determinare experienței Uniunii 
Sovietice şi a căutat să constru-
iască o nouă eră de transparență, 
de drepturi, de libertate”, a scris 
Draghi într-un comunicat.

„Gorbaciov a lăsat în urma sa 
o mare realizare ca lider mondi-
al ce a susținut abolirea armelor 
nucleare”, a apreciat la rândul său 
premierul nipon Fumio Kishida.

Șeful guvernului australian, 
Antony Albanese, a declarat că 
Mihail Gorbaciov „a fost un om 
căldurii, al speranței, al hotărârii 
şi al unui curaj enorm, iar într-o 
lume care a fost profund divizată 
el se ghida după un instinct de 
cooperare şi unitate”.

Șefa diplomației germane 
Annalena Baerbock a salutat în 
Mihail Gorbaciov o ființă „ghida-
tă de pace şi de înțelegere între 
popoare, în momente de destin 
ale istoriei noastre”. „Sfârşitul 
războiului rece şi unitatea ger-
mană sunt moştenirea lui. De-
plângem pierderea unui om de 
stat căruia noi îi suntem etern 
recunoscători”, a scris Baerbock 
pe Twitter.

Ministrul de externe al Polo-
niei, Zbigniew Rau, a subliniat că 
Mihail Gorbaciov „a extins sfera 
libertății pentru popoarele înro-
bite ale Uniunii Sovietice într-un 
mod fără precedent, dându-le 
speranța la o viață mai demnă”.

Fosta secretară de stat a SUA, 
Condoleezza Rice, şi-a exprimat 
profunda tristețe în legătură cu 
moartea lui Gorbaciov. „El a fost 
un om care a încercat să ofere o 
viață mai bună pentru poporul 
său. Viața lui a fost una în con-
secință, pentru că fără el şi fără 
curajul lui, nu ar fi fost posibil ca 
războiul rece să se încheie paş-
nic”, a declarat Condoleezza Rice.

„Istoria şi-l va aminti pe Mi-
hail Gorbaciov ca pe un gigant 
care şi-a îndreptat măreața nați-
une către democrație. A jucat un 
rol critic în încheierea paşnică a 
războiului rece, prin decizia sa de 
a nu folosi forța pentru a men-
ține unitatea imperiului... Lumii 
libere îi va lipsi foarte mult”, a 
declarat James Baker III, fost 
secretar de stat al SUA. 

Menționăm că, între 1990 şi 
1991, Mihail Gorbaciov a ocupat 
funcția de preşedinte al Uniunii 
Sovietice, după care a fost nevoit 
în cele din urmă să demisioneze 
pe 25 decembrie 1991, ceea ce a 
dus la sfârşitul URSS.

Gorbaciov, care a primit Pre-
miul Nobel pentru pace în 1990, 
a încheiat acorduri de reducere 
a armamentului cu SUA şi par-
teneriate cu statele occidentale 
pentru a îndepărta Cortina de 
Fier, care a divizat Europa după 
cel de-al Doilea Război Mondial, 
şi a dus la reunificarea Germa-
niei, aminteşte Reuters, citat de 
Agerpres. 

După agerpres.ro

Ultimul conducător sovietic, Mihail Gorbaciov, a decedat. 
Lideri din întreaga lume au transmis mesaje de condoleanțe

Ultimul lider sovietic, Mihail Gorbaciov, 
care a încheiat perioada Războiului 
Rece fără vărsare de sânge, dar nu a 
reuşit să împiedice prăbuşirea Uniunii 

Sovietice, a murit marți, 30 august, la vârsta 
de 91 de ani, potrivit agențiilor ruse de presă 
care citează oficiali ai spitalului unde acesta era 
internat, transmite Agerpres.
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„Sala Teatrului «Luceafărul» 
e fantastică, mai ales când e arhiplină”

– Cine te-a lăudat când 
erai mic, dragă Ion Jitari? 
Cine te-a criticat?

Îmi vine destul de greu să-mi 
amintesc. Laudele probabil ve-
neau de la cei care înțelegeau ce 
este viața culturală. Iar critici-
le, evident, veneau de la cei care 
n-aveau nici o tangență cu asta. 

– În satul tău Copceac, ra-
ionul Ștefan-Vodă, se juca 
teatru? 
A existat un cerc dramatic în 

şcoală, dar când am ajuns eu la 
vârsta când puteam fi primit în 
cerc, el s-a destrămat. Visul meu 
în copilărie era să devin cântă-
reț. Decizia de a face o facultate 
de teatru a venit pentru că nu 
aveam studii muzicale. În sat mai 
participam la concerte pe la casa 
de cultură, dar activitatea asta 
era foarte departe de ceea ce în-
seamnă teatru.

– Cine dintre consătenii 
tăi crezi că era actor fără 
să ştie? 
Am avut un nan, nanul Ion, 

Dumnezeu să-l odihnească. Cred 
ca el era actor adevărat, dar nu 
ştia despre asta. Pentru mine, 
el era un fel de Moromete, cu o 
filosofie şi un umor inegalabil. 

– Cu cine semeni? Cu 
mama, tata, cu vreunul 
din bunei? Copil fiind, 
erai mulțumit de ceea ce 
vedeai în oglindă? Acum 
eşti mulțumit?
Cred că semăn şi cu mama, 

şi cu tata. Am câte ceva din am-
bii. Nu ştiu ce să zic de oglindă. 
Copilăria noastră n-a fost deloc 
uşoară. Erau timpurile celea gre-
le, când era frumos cel care avea 
mai mult. Iar cei care nu aveau 
destule, erau plini de complexe. 
Nu ştiu de ce, credeam că erau 
mai frumoşi cei care aveau tot 
felul de haine. Oglinda ne ara-
tă imaginea noastră reală, dar 
deseori noi dramatizăm situația. 
Acum mă văd aşa cum sunt, cu 
nasul între ochi. Nu întotdeauna 
contează aspectul. Există valori 
mai importante, care trebuie ac-
centuate. 

– Cum ai ajuns la AMTAP? 
De ce ai ales anume acto-
ria? Cine ți-au fost profe-
sori?
– Precum am spus ceva mai 

devreme, eu am vrut să fac mu-
zică. Însă nu m-au luat la facul-
tate, pentru că nu aveam studii 
muzicale. Atunci am fost sfătuit 
să merg la specialitatea Actor de 
teatru şi film. Dar soarta mi l-a 
scos în cale pe regretatul Victor 
Ștefaniuc. El m-a convins să fac 
păpuşărie. Nu ştiu cum m-a con-
vins. Am făcut un an de păpuşă-
rie, timp în care am înțeles că nu 
este ceea ce mi-ar plăcea să fac tot 
restul vieții. Accentuez, păpuşăria 
e o meserie foarte frumoasă, dar 

nu e pentru mine. După un an, 
am depus din nou actele la speci-
alitatea Actor de teatru şi film, în 
clasa domnului Emil Gaju. Acto-
ria ne-a fost predată şi de Mihai 
Iorga, Gheorghina Todorov şi de 
regretatul Vlad Ciobanu. 

– De când activezi la Tea-
trul „Luceafărul”? Ce ro-
luri te reprezintă?
În Teatrul „Luceafarul” sunt de 

vreo nouă ani. Nu ştiu dacă mă 
reprezintă vreun rol, dar prefera-
tul meu este Mihaly din „Flori de 
mină” de S. Csaba, spectacol regi-
zat ca la carte de Slava Sambriş. 

– Eşti un actor foarte înalt. 
Nu-ți pare mică uneori 
scena de la „Luceafărul”? 
Cum te descurci? Cum e 
sala de la „Luceafărul”?
Se vorbeşte prin târg că scena 

„Luceafărului” este cea mai po-
trivită pentru spectacole. În ea 
nu trebuie să strigi pentru a fi 
auzit. Strigi numai dacă asta îți 
dictează acțiunile scenice. Atâta 
timp cât nu dau cu capul de bare-
le cu lumini, nu mă simt atât de 
înalt. Nici prea mare nu sunt, ca 
să-mi pară scena mică. E o scenă 
pe care o ador şi nu ştiu dacă o 

să mă pot despărți de ea. Sala 
este fantastică, mai ales când e 
plină ochi.

– În „Flori de mină” faci 
un doctor alcoolic. Cât de 
mult a durat pregătirea de 
rol? Ai urmărit bețivi în 
realitate? Cât de dificil e 
să cobori în infernul unui 
bețiv? Nu ai coşmaruri 
înainte şi după spectacol? 
Nu ai insomnii? 
„Flori de mină” este spectaco-

lul care s-a montat într-un timp 
record. După trei săptămâni de 
muncă, noi eram deja gata de re-
prezentație. În țara noastră, de 
la est la vest şi de la nord la sud, 
nu e deloc greu să vezi bețivi pe 

C U L T U R Ă

străzi. Ei sunt peste tot. N-am 
întâmpinat nicio dificultate în 
crearea acestui rol. Spre deosebi-
re de bețivii noştri, doctorul din 
această piesă are nişte dorințe, 
nişte aspirații. Vrea să scape de 
locul în care este ancorat. Nu mai 
vrea să vadă oameni care se spân-
zură de disperare, nu vrea să fie 

unul dintre ei. Aici văd farmecul 
şi rostul acestui rol, beția rămâ-
nând doar o stare. Mă întrebați de 
insomnii... Nu, nu am insomnii, 
doar dorința să vină mai repede 
ziua spectacolului. Profesioniş-
tii n-ar trebui să aibă coşmaruri 
de la roluri. Poți să ai coşmaruri 
doar de la spectacole proaste în 
care ai nenorocul să joci. 

– Personajul tău din 
„Tata” de D. Matcovschi, 
Aristid, e de asemenea 
mare prieten cu paharul. 
De fapt, el are o criză după 
ce e concediat din funcția 
de şef de brigadă, are o 
suferință şi vrea mai de-
grabă să fugă în Siberia la 

muncă benevolă decât să 
îndure ruşinea din sat. Cât 
de important e pentru tine 
să accentuezi motivele po-
litice din acest spectacol?
Da, este important să accentu-

ez aspectele politice ale perioa-
dei reflectate în „Tata”. Sechelele 
acelui sistem se mai observă şi 
acum în societatea noastră. Ma-
şinăria sovietică a mutilat destine 
şi oameni. Le-a semănat în cap 
nişte idei care nu le ies nici până 
azi din cap. Urmele regimului 
comunist ies la iveală mai ales 
în contextul acestui crud război 
împotriva Ucrainei.

– Ai luat în 2021 premiul 
UNITEM pentru rolul tău 
din „Tata” (spectacol mon-
tat de Slava Sambriş). Iar 
la începutul lui 2022 ți-a 
fost conferit titlul de Artist 
Emerit de către preşedinta 
Maia Sandu. Ai un buchet 
de distincții la vârsta de 
numai 34 de ani, felicitări! 
Premiile, titlurile îți fac 
viața mai uşoară?
Nici un premiu şi nici un titlu 

nu-ți poate face viața mai uşoară. 
Sunt doar nişte semne de apreci-
ere pentru munca pe care o faci. 
Și te mai motivează uneori, atât. 

– Când s-a născut per-
sonajul tău Vania Băț? 
Cum i-ai găsit numele? 
Cine te-a inspirat? Ai un 
prototip? Când reuşeşti să 
scrii textele pentru Vanea 
Băț? Repeți mult înainte 
de a filma monologurile, 
difuzate la un post de te-
leviziune?
Vania Băț s-a născut în pan-

demie. Este un manifest al meu 
împotriva celor care îşi bat joc 
de oamenii acestei țări. Numele 
personajului chiar nu-mi amin-
tesc de unde s-a luat. Dacă Vania 
Băț ar fi avut un prototip, pro-
babil că nu ar fi apărut vreodată. 
Eu scriu textele lui Vania Băț, în 
ele nu există prea multă filozofie, 

Interviu cu Ion Jitari, actor la Teatrul „Luceafărul”, Artist Emerit, 
câştigător al premiului UNITEM pentru cel mai bun rol secundar

acolo sunt doar lucruri concrete, 
spuse simplu, să înțeleagă toți. Și 
le scriu de obicei cu puțin timp 
înainte de a le produce la tv, ca 
să fie cât mai actuale. La televi-
ziune există tehnologii care nu 
mă chinuie aşa de mult cu repe-
tarea textelor. Iar textele de pe 
pagina de facebook a lui Vania 
Băț, de cele mai multe ori sunt 
improvizații. Cel mai greu e că 
trebuie să fiu mereu la curent cu 
ce se întâmplă – adică trebuie 
să-i urmăresc permanent pe toți 
„nebunii” politicii moldave.

– Ce te-a determinat să 
montezi spectacole pen-
tru copii? 
Am fost solicitat să-mi încerc 

capacitățile „regizorale” în pe-
rioada în care era mare nevoie 
de o poveste. De asta am montat 
povestea „Păcală”. Dacă vreodată 
o să-mi propună cineva să încerc 
un spectacol pentru adulți, o sa 
montez pentru adulți.

– Regia e un domeniu pe 
care îl doreşti tot mai pre-
zent în cariera ta?
Nu sunt regizor cu acte în re-

gulă. Probabil că trebuie să fac 
o şcoală de regie. E important să 
ai o şcoală, altfel rişti să rămâi 
la nivel de amator. E adevărat că 
sunt şi regizori foarte buni care 
nu au şcoală de regie.

– Unde locuieşti? Ridici 
mai multe salarii, onora-
rii? Ce crezi despre sără-
cie? 
Închiriez. Am salariu la tea-

tru, la tv şi din unele proiecte. 
E bine dacă reuşeşti să prinzi o 
publicitate, măcar o dată pe an. 
Planific peste 280 de ani să-mi 
cumpăr un apartament. Sărăcia 
este membra familiilor noastre. 
Ea este cu noi şi în noi.

 
– Cum ai vrea să fie pro-
pria ta familie? O vezi aici 
sau în altă țară, mai fru-
moasă?
Vreau ca familia mea să fie fe-

ricită, cu sau fără bani! Uneori 
mai vorbim despre plecare, dar 
părinții sunt cei care ne mai țin 
aici. Nu ştiu cum să plec şi să 
nu le mai calc pragul. Și dacă tot 
suntem aici, măcar să muncim! 
Țara noastră este foarte frumoa-
să. Mai contează şi cine trăieşte 
pe acest pământ. De fiecare dintre 
noi depinde cum o să fie țara.

– Ce cuvinte, gânduri, în-
demnuri ai pentru spec-
tatorii tăi?
Dragi spectatori, faceți-vă 

timp să investiți în cultura voas-
tră şi a copiilor voştri. Mai multă 
implicare socială! Noi suntem 
cei care putem construi o țară şi 
o societate în care să ne placă 
să trăim. Combateți răul şi răii. 
Pace vă doresc!

Interviu 
de Irina NECHIT

Ion Jitari, actor, Teatrul „Luceafărul”

Ion Jitari cu actrița Paulina Zavtoni, repetând un rol
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„Toate încercările 
îl caută pe cel ce este 
în stare să le îndure”
Continuăm publicarea 
corespondenței lui Vasile 
Vasilache cu Marianna 
Lomaco

20.11.74
Marica, ce-i cu tine? De ce taci 

şi nici la telegramă nu răspunzi? 
Nu mai înțeleg nimic. Ce s-a în-
tâmplat?... Aş fi putut proceda ca 
prințul Caşmirului, când s-a pus 
întrebarea cu cine să facă unirea. Cu 
India sau cu Pakistanul? El, prințul 
Caşmirului, având 300 de femei şi 
tot atâția câini, s-a dus la culcare 
lăsând poruncă slugii:

– Dacă vin cei din Pakistan, să 
mă împuşcați în somn!... Dacă vin 
cei din India, să mă treziți...

Eu însă sunt un biet european 
care a supt ideile scandinave despre 
crearea lumii – logica lui Aristotel, 
sentimentalismul creştin şi ticăloşia 
ateismului, şi de aceea... o încasez 
pe bună dreptate: se dă cu piciorul 
în mine, mi se citează totodată la 
ureche acelaşi Aristotel ca să-mi fie 
de învățătură: „Toate încercările 
îl caută pe cel ce este în stare să 
le îndure”.

...Marica, atâtea s-au abătut 
peste mine!... O, cerule, nu cumva 
tu eşti de vină!? La revistă mi-au 
respins fragmentul pe care noi l-am 
citit la Bender... şi fără nicio expli-
cație, dragă!... Directorul editurii 
nu vrea să-mi semneze contrac-
tul pentru traducerea lui Cehov: 
„e scump!”. S-a stricat (acasă) 
cazanul şi sistemul de încălzire... 
Nici bani n-am, nici înțelegere... 
Editura mi-a întors o culegere, la 
o revistă mi-au tăiat interviul, iar 
în presă a apărut informația cum 
m-a dat în judecată... studioul şi pe 
deasupra... ciondăneală cu cei de 
acasă... şi, culmea! încă nu fumez, şi 
aşa mă apasă... mă doare – pentru 
că-s sănătos şi simt de minune şi 
cu acuitate tot ce s-a abătut peste 
mine ori se întâmplă în preajmă.

Și, în cele din urmă, tăcerea ta, 
căreia nu-i găsesc explicație... Bravo 
japonezii! Ei scriu pe pietrele fune-
rare: „Aici sunt osemintele lui X. 
S-a născut în 1874, 14/III, a murit 
în 1938, 10/II, a trăit doar 3 (trei) 
zile...” Adică i-au rămas în minte 
doar trei zile de fericire în viața lui...

...Și cam de ce te căinezi?! – ai 
putea să mă întrebi. Ai de gând să 
stârneşti compătimirea cuiva?

– Nu! Nu, Nu! Jur, mă simt 
bine, să-mi fie cu iertare... Vă aduc 
la cunoştință că îl citesc pe Cehov 
şi, crede-mă, sunt în stare să scriu 
o întreagă disertație: „Pauzele în 
piesele lui Anton Pavlovici”.

Pauză
Kulaghin (spre uşă): Maşa nu 

e aici? (alarmat) Unde o fi oare? 
E ciudat... (pleacă).

Andrei: Nu dau ascultare. Na-
taşa este un om nemaipomenit de 
cinstit (se mişcă pe scenă în tăce-
re). Când m-am însurat, credeam 
că vom fi fericiți... fericiți cu toții. 
Dar, dumnezeule... (plânge). Dra-
gile mele surori, scumpe surori, să 
nu-mi dați crezare, să nu mă cre-
deți... (pleacă).

Kulaghin (spre uşă, neliniştit): 
Unde-i Maşa? Maşa nu e aici? Ciu-
dat lucru. (pleacă).

Scena e goală, se aud bătăi de 
clopot.

(sfârşitul actului III)
Adică e pauză.
Cehov, dramaturgul, m-a nă-

ucit – e genial, dar... trăiască Ca-
racterele! Atâta tot!..

V. V.

23.12.74
Îți scriu, poate, cu întârziere şi 

ocupat de altele, stau înfofolit şi-ți 
scriu scrisoarea pe genunchi, răs-
timp în care apa curge din sistem, 
iar afară buldozerul sapă şanțul 
pentru instalarea țevilor noi – gro-
zavă dispoziție, nu-i aşa?! 

Marişa! Cât mai repede la Ial-
ta!... Când căpățâna nu e ocupată 
cu munca literară, totul în jur ara-
tă pustiit şi nimic, absolut nimic 
nu trezeşte interes... Alaltăieri am 
lucrat ca un apucat – 8 ceasuri – 
ieri, însă, şi azi uite-aşa, ba dai 
fuga la dentist, ba dai telefon la 
Apă-Canal, ba eşti sunat că s-a 
pierdut o pagină! – o singură 
pagină doar!!! – din traducerea 
„Răufăcătorii” de Cehov... Ei, cum 
îți place? Uite-aşa, o pagină lipsă, 
şi capătul...

Avionul meu a decolat la 20.45, 
acasă am ajuns la 23.30. Toți ai 
casei s-au mutat în primele două 
camere: fac focul doar într-o 
sobă... Azi a sosit şi băiatul de la 
Herson – curat o şatră de țigani!

Ce faci? Pare-se, v-am visat pe 
toți, dar nu mai țin minte nimic. 
Închipuie-ți, cei de la revistă mi-
au tăiat din piesă fragmențelul 
acela cu evreul care căuta osemin-
tele lui frate-său... două zile am 
umblat furios... Lenin are dreptul 
la mausoleu, iar un biet evreu nu 
are dreptul la un mormânt în ci-
mitir... 

Ei bine, ducă-se naibii cu toții... 
Oricum voi transcrie scena asta de 

o sută de ori, dar nu voi renunța la 
gândul ăsta: că omul, având ştiin-
ță de moarte, şi-a luat un nume... 
şi-a ales un loc de înmormântare, 
a dat nume lucrurilor, obiectelor 
şi locurilor – şi în felul acesta s-a 
făcut pe sine „pieritor” şi trecător, 
totul-tot, până şi „timpul”... 

Am chef să scriu!.. Un fel de 
tristețe însorită mă învăluie, nu-
mi doresc decât căldură, linişte 
şi să scriu...

Aici închei, iartă-mă, M., în-
găduie-mi să scap de toate neca-
zurile astea gospodăreşti şi să-mi 
recapăt pacea şi „cel gând” drag 
sufletului meu. 

Te pup tare-tare.

De-ar fi mijloace

De-ar fi mijloace
Și-ar fi putință
Cum m-aş mai face după do-

rință!
M-aş face oglindă strălucitoare
Să te cuprindă până la picioare.
Pieptene de aur, ce-n mângâ-

iere
Părul netează fără durere.
Un vânt m-aş face, ce lin şi-n 

taină
Pe piept desface uşoara haină.
Un somn m-aş face dulce de 

vară
Să-ți închid ochii în orice sară!  
Am subliniat cuvintele-che-

ie ca să pătrunzi esența acestor 
versuri ce aparțin lui Eminescu. 
Încearcă să le descifrezi şi ți se va 
deschide... Ah, da, am foaie (de pe 
2.I.75). Probabil voi sosi pe data 
de doi... Oricum, îți voi telegrafia. 
Scrie-mi!... Aceste rânduri le-am 
adăugat trei zile mai târziu. Ma-
rica, te mai pup o dată... şi nu 
fii supărată pe tăcerea mea – în 
sfârşit avem apă!

V.
 

Rubrică susținută 
de Cezaria Vasilache, MNLMK

Autografele – 
amprente 
ale scriitorilor 
rămase în timp 

„În cărțile pe care le alege cine-
va, le păstrează cu îngrijire, le lasă 
după sine ca o moştenire scumpă, 
se vede icoana sufletului” – sunt 
cuvinte rostite de marele istoric 
Nicolae Iorga, prin care se redau 
emoțiile şi trăirile celui care le-a 
scris.

Un autograf este orice manus-
cris semnat de mâna unui autor. 
Termenul se referă, de asemenea, 
la semnătura olografă a unei per-
soane. În afară de valoarea sa ca 
obiect de anticariat sau asociativă, 
un autograf poate fi o schiță tim-
purie sau corectată a unui manus-
cris şi poate oferi dovezi valoroase 
ale etapelor de compoziție sau ale 
versiunii finale a unei lucrări.

De asemenea, autografele re-
prezintă o sursă de a îmbogăți 
colecțiile muzeelor, pentru păs-
trarea amintirilor despre cei care 
au creat literatura şi cultura nați-
onală. Cu cât sunt mai vechi, mai 
rare şi aparțin unor persoane mai 
celebre, cu atât autografele sunt 
mai valoroase.

În colecțiile Muzeului Național 
de Literatură „Mihail Kogălni-
ceanu” se regăsesc fraze ale scrii-
torilor şi personalităților culturii 
naționale lăsate în timp. Menționez 
aici o serie de personalități care au 
dat autografele pe paginile propri-
ilor cărți, semnate uneori şi de alți 
scriitori: Nicolae Costenco, George 
Meniuc, Ion Vatamanu, Ion Cioca-
nu, Eliza Botezatu, Mihail Dolgan, 
Vladimir Beşleagă, Nicolae Dabi-
ja, Mihai Cimpoi, Grigore Vieru,  
Nicolae Dabija, Gheorghe Ciocoi, 
Victoria Fonari, Galina Furdui, Cla-
udia Partole, Eleonora Hotineanu, 
Vitalie Răileanu, Timofei Roşca, 
Augustin Ostace ş.a.

Există autografe care relevă le-
găturile de prietenie între scriitori, 
semne de apreciere, dedicații ani-
versare, omagii aduse idealurilor 
naționale. Cărțile cu autografe exis-
tente în colecțiile de cărți aparțin 
scriitorilor şi personalităților care 
au participat la diverse evenimente 
organizate la Muzeul Național de 
Literatură „Mihail Kogălniceanu”, 
precum şi multor oaspeți care ne-
au vizitat pe parcursul anilor. 

Prezentăm în continuare unele 
din cele mai relevante autografe 
din colecțiile muzeului, care au 
fost scrise începând cu anul 1939. 

Nicolae Costenco: „Admira-
bilului artist, pictor Boris Nesfe-
dov prietenie şi admirație”. N.P. 
Costenco, la 25 august 1939, 
Chişinău, autograf scris pe cartea: 
Costenco, Nicolae. Ore: Poeme, 
editată în 1939, nr. inventar 2170 
(fondul de bază).

George Meniuc scrie o fru-
moasă dedicație: „Lui Petru Zad-
nipru – cu dragoste de prieten şi 
cu prețuirea cea mai sinceră a talentului lui poetic”. George Meniuc, 
16 ianuarie 1971, autograf scris pe cartea: Meniuc, George. Scrieri, Vol. 
1, editată în 1970, nr. de inventar 3674 (fondul de bază).

Iată şi un alt autograf scris pe cartea de debut a scriitorului Spi-
ridon Vangheli: În țara fluturilor, editată în 1962: „Pentru Muzeul 
Literaturii Române „Mihail Kogălniceanu” din partea autorului”, 
nr. de inventar 13855 (fondul de bază).

Autograful reprezintă o legătură strânsă între prezent şi viitor, 
simbolizând relația dintre personalitatea care a lăsat o urmă în calea 
uitării, manifestată printr-o sinceră apreciere sau o atitudine afabilă 
pentru persoana căreia i-a fost dedicată. 

Cristina CATEREV, șefa secției Patrimoniu, MNLMK
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Zile și munci

Când aduce blonda Liză
Socoteala unei vedre,
Universul cristaliză
Hexacontetraedre!

Cristalografie, 
Mihai Eminescu 

- Sunteți membru de onoa-
re al Academiei Române, 
membru titular al AȘM, 
membru al Uniunii Scrii-
torilor din România, sun-
teți şi membru al PEN-clu-
bului, dar nu mai sunteți 
membru al Uniunii Scrii-
torilor din Moldova, după 
ce ați condus-o 20 de ani. 
De ce? (r.m.)
Înțeleg substratul ironic al 

acestei întrebări. Precizez că nu 
am părăsit Uniunea Scriitorilor 
nici atunci când am constatat 
că se fac fărădelegi, nici când 
am fost tratat cu necolegialitate, 
rea-voință şi râvnă de a fi debar-
cat (un coleg incomod, pe care 
l-am angajat cu o sinecură, îmi 
spunea insidios că trebuie să-mi 
dau imediat demisia din postul de 
preşedinte, pe care de altfel l-am 
onorat – sper – în modul cel mai 
serios şi cu o prezență la lucru la 
ora 12 şi cu activități aproape în 
fiecare seară.

- Câte vârste poate avea un 
bărbat longeviv şi la care 
dintre ele credeți că ați 
ajuns? (g.b.)
Există, cred, o singură vârstă: 

cea luată drept a treia, fiind de 
fapt bătrânețea (s-o numim cu 
adevăratul ei nume, ce mai...). 
Vă mărturisesc – şi vă rog să-mi 
dați dreptate – că este nespus de 
greu să fii „bătrân”, căci trebuie să 
fii înțelept, să ai o minte matură 
(astea le şi cer filozofii) şi auzi cu 
plăcere când ți se spune „bătrâne” 
şi să te mai prefaci că „bătrânețea” 
nu este o boală, precum afirmă cel 
mai titrat retor Cicero.

- Aveți duşmani? Dacă da, 
atunci cum vă împăcați cu 
ei şi cum faceți că lumea nu 
vă vede niciodată supărat? 
Credeți că buna dispoziție, 
liniştea sufletească, ierta-
rea sunt nişte condiții ne-
cesare unei vieți echilibra-
te, deci îndelungate? (g.b.)
Cum să n-ai duşmani şi cum să 

te împaci cu ei? Duşmanii îți sunt 
dați, prietenii trebuie să ți-i faci. 
Chiar dacă nu sunt nişte duşmani 
declarați (aceştia sunt de preferat 
celor ascunşi, mascați), cu intuiția 
mea sigură îi bănuiesc. I-am cerut, 
atunci când eram deputat, minis-
trului securității Anatol Plugaru 
dosarul meu de la KGB. „Nu vă 
sfătuiesc să-l vedeți, mi-a răspuns, 
căci v-au turnat şi prietenii, ceea 
ce o să vă întristeze în mod deose-
bit”. Nu am luat dosarul, lăsându-i 
nedeconspirați atât pe duşmani, 
cât şi pe prieteni, care m-au lăsat 

toți când am ajuns la nevoie. În 
acest mod mi-am asigurat o viață 
echilibrată...  

- În ce măsură a fost, este 
valabil îndemnul anticilor 
„cunoaşte-te pe tine însuți” 
pentru academicianul Mi-
hai Cimpoi? (g.b.)
A te cunoaşte pe tine însuți este 

mai greu decât a cunoaşte lumea. 
Dar ambele moduri epistemice 
trebuie reunite într-o singură 
pasiune de cunoaştere, care este 
blazonul de noblețe al oricărui om 
de cultură.

- Spiritul critic s-a cam es-
tompat la noi în ultimii ani, 
riscând să devină un fel de 
element de decor, în loc de 
a fi piatră de temelie pen-
tru cultura noastră. Dan 
C. Mihăilescu enumera ca-
uzele acestui fenomen în-
tr-un interviu cu Valentina 
Tăzlăuanu: „Scriitorii au 
fost dintotdeauna la noi şi 
oameni politici, şi dascăli, 
şi factori administrativi, 
traducători şi diplomați, 
şi-au dat opera la o parte 
în favoarea gazetăriei, a 
implicării civice şi a ac-
tivismului politic. Toate 
acestea au vătuit spiritul 
critic, l-au îndulcit, esca-
motat, deturnat. Cum ştim, 
la noi în istorie nu e nicio-
dată momentul să critici, 
de vreme ce critica se con-
fundă mereu cu distrucția, 
cu destrămarea. Or, cum 
noi avem mereu de recon-
struit ceva, mereu de luat 
de la capăt totul, evident 
că «nu-i momentul», nu-i 
vreme de critică şi de rafi-
namente «când noi n-avem 
ce pune pe masă»”. Cam în 
aceeaşi cheie se exprima 
Eugen Lungu: „Ierarhiile, 
întreținute vijelios de pre-
să, nu au neapărat şi o bază 
valorică. Valoarea e înlocu-
ită de multe ori de condiția 
de «bărbat al neamului». 
Într-adevăr, unii literați au 
merite mari în afirmarea 
conştiinței naționale, ceea 
ce însă nu-i face mai talen-
tați. Poate că ar trebui să 
le ridicăm monumente ca 
eroi ai neamului, dar să nu 
le supralicităm prestația 
literară. Căci producem o 
adevărată confuzie în ca-
pul cititorului inocent”. 
Să însemne asta, domnule 
academician (de vreme ce 
tot avem mereu ceva „de 
construit”, „de afirmat”, 
„de apărat”), că am trimis 
spiritul critic la plimbare? 
(m.v.c.)
 Sunt adeptul lui Aristarch, nu 

al lui Zoil. Am căutat tot timpul 
„să construiesc” (nu să demolez), 
„să afirm” (nu să neg cu orice 

preț), „să apăr” (nu să atac şi să 
desființez). Valoarea adevărată a 
unui scriitor e cea literară. Ori-
cum, trebuie să ținem cont şi de 
condiția necesară de Om al Cetății, 
pe care e chemat s-o aibă scriitorul 
basarabean. Cât priveşte spiritul 
critic, acesta a slăbit şi din cauza 
că mulți autori îşi editează cărțile 
şi le însoțesc cu referințe elogioa-
se, aşa cum concep ei lucrurile. 
Există, însă, şi o altă problemă: 
cea a înfloririi spiritului cârtitor, 
disprețuitor, „momotic” (de la ze-
ulețul bârfelii Momos, alungat de 
pe Olimp) – racilă a unei societăți 
caragialeşti dusă la extrem.

- Au trecut ceva ani de la 
ultima ediție a Istoriei 
deschise... Ce s-a schimbat 
între timp în literatura ro-
mână din Basarabia? Ce ați 
include (fenomene, teme, 
direcții/ curente/ tendin-
țe, nume) într-o eventu-
ală nouă ediție a cărții? 
(m.v.c.)
Istoria deschisă... se comple-

tează mereu într-un Supplemen-
tum, în care caut să înregistrez 
tot ce apare, să adaug noi tuşe la 
biografiile (biografemele, se mai 
spune acum la sugestia lui Eugen 
Simion) scriitorilor deja prezen-
tați, să adaug capitole şi subca-
pitole despre cenzură, să zicem 
(la sugestia lui Adrian Marino), 
despre instituționalizarea sovie-
tică a aşezămintelor ştiințifice şi 
de cultură, despre postmodernism 
şi transmodernism, canonicitate, 
„omul interior” (concept dantesc), 
despre scriitorii inter-milenarişti 
şi cei de la începutul secolului al 
XXI-lea.

- Etnicii români din Ba-
sarabia au libertatea să 
vorbească acum bine ro-
mâneşte. Cu toate aces-
tea, ei au căzut din nou 
sub influența calcurilor 
şi a bilingvismului ro-
mâno-italian, româno-en-
glez, româno-francez etc. 
Am putea explica acest 
fenomen printr-un han-
dicap profund al români-
lor, aproape organic, dacă 
vreți, al lipsei de instruire, 
şi nu prin nişte factori ex-
teriori? (i.g.)
Din păcate, nu avem ceea ce aş 

numi cultul omului cult, care mai 
cu seamă în noile condiții faste 
să se autoinstruiască, să se auto-
modeleze ca ființă familiarizată 
cel puțin cu cultura generală şi să 
însuşească limba română şi alte 
limbi fără să le încurce şi să evite 
ceea ce se cheamă galimatias. Am 
cunoscut o basarabeancă stabilită 
în Italia care habar n-are despre 
Dante, Leopardi şi Eminescu al 
nostru şi care vorbeşte ca la tal-
ciocul de pe Calea Basarabiei. 
Te ia groaza când te gândeşti că 
astfel se prezintă sutele de mii 
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Un interviu cu academicianul Mihai Cimpoi, 
la împlinirea vârstei de 80 de ani. Merituosul istoric 
şi critic literar, filozof al culturii, răspunde 
la întrebările unor autori ai „Gazetei de Chişinău”

de basarabeni care au împânzit 
planeta. Greşeli elementare fac şi 
interpretele profesioniste.

- De-a lungul deceniilor, 
ați scris cărți multe şi dife-
rite: „Focul sacru”, „Cica-
tricea lui Ulise”, „Narcis şi 
Hiperion”, „O istorie des-
chisă a literaturii române 
din Basarabia”, „Mihai 
Eminescu. Dicționar en-
ciclopedic” sau mici mo-
nografii şi eseuri dedicate 
unor mari scriitori şi ar-
tişti români despre care la 
Chişinău nu s-a scris deloc 
sau aproape deloc (Duiliu 
Zamfirescu, Lucian Blaga, 
Constantin Brâncuşi...). La 
care dintre ele ați lucrat cu 
cea mai mare pasiune? Ați 
scris vreo carte îndemnat 
fiind mai mult de simțul 
datoriei sau de cel patrio-
tic? (i.n.)
Nu am răspuns decât la îndem-

nul lăuntric, la daimonionul din 
ființa mea, şi am purces să scriu o 
carte numai atunci când am avut 
în minte conceptul ei clar. Toate 
cărțile mele sunt axate pe o idee 
directoare, impusă de însuşi scri-
itorul sau fenomenul despre care 
scriu. E vorba de o pasiune egală 
în orice caz, dar la Dicționarul en-
ciclopedic „Mihai Eminescu” sper 
că am dat dovadă şi de migală, 
angajare intelectuală totală (timp, 
ritm, adâncire în întreaga creație, 
în eminescologie, în epistemolo-
gie, în gândirea modernă, apli-
carea studiului transdisciplinar, 
comparat şi toate celelalte pe care 
le cere un dicționar enciclopedic, 
care nu se limitează la o cercetare 
de tip monografic.

- Cum arată, dacă e cu pu-
tință să sintetizați, struc-
tura unei zile standard, 
obişnuite, din viața unui 
„simplu” academician? 
(i.n.)
Ziua e un fel de a spune, căci 

începe cu noaptea, cu visele şi 
frământările nocturne de dezle-
gare a unor dileme (ca să nu zic 

probleme). Din diminețile mele nu 
au lipsit „orele Eminescu”, absolut 
obligatorii, privite ca o datorie 
deontologică, urmate de lecturi pe 
apucate (mai sistematice în zilele 
de odihnă), şedințe, conferințe, 
întâlniri cu doctoranzii şi întregul 
tacâm de rutină.

- Domnule Cimpoi, sunteți 
nepot de preot – mama 
Dvs., Ana Habureac, a fost 
fiica preotului din Larga 
Hotinului. Și fiica Dvs. e 
soție de preot. Ce soar-
tă a avut bunicul Dvs., a 
continuat să păstorească 
enoriaşii din parohia sa şi 
sub sovietici? Ați primit în 
casă o educație religioasă? 
(r.m.)
O educație religioasă firească, 

nehabotnică, nesilită, cu frecven-
tarea (împreună cu mama) a bise-
ricii, cu citirea (împreună cu tata) 
a Bibliei (pe care o citesc şi astăzi) 
şi cu însuşirea a ceea ce mama lui 
Grigore Vieru, poet vădit religios, 
numea „ruşinea de Dumnezeu”.

- Care e scriitorul pe care 
l-ați descoperit Dvs. pentru 
literatura română? (r.m.)
Mi-ar face plăcere să cred că 

Nicolae Dabija, căruia i-am scris 
o binecuvântare la 16 ani, când 
era elev, şi pe care l-am „rebote-
zat” din Ciobanu în Dabija, după 
numele mamei, căci la ora aceea 
erau mulți Ciobeni, iar unul, Ion 
D. Ciobanu, chiar odios. Aş adă-
uga, însă, că afirmarea sa spec-
taculoasă în contextul literaturii 
române se datorează talentului 
său excepțional şi personalității 
intelectuale deosebite. 

- Nu regretați anii pe care 
i-ați dat politicii? Retros-
pectiv, credeți că au meri-
tat timpul şi energia Dvs.? 
(r.m.)
Nu. Am făcut politică pentru a 

ajuta cultura şi a impune adevă-
rul ştiințific despre limbă, despre 
istoria şi ființa noastră. A fost o 
consacrare de bunăvoie, asuma-
tă, un răspuns la imperativele 



15

Vineri / 2 septembrie / 2022social-politic      de atitudine

Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor
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timpului, prin slujirea limbii şi 
culturii (fapt remarcat de Alex 
Ștefănescu), fiindcă – aşa cum 
spunea Albert Camus – un om de 
cultură trebuie să strige atunci 
când o cere situația.

Intelectualul basarabean avea 
menirea de a fi, ca şi cărturarul 
american de la 1837 (aşa cum ce-
rea Emerson într-o celebră pre-
legere), un homo cogitans care 
să absoarbă întreaga pricepere a 
epocii. Erau 20 de scriitori-de-
putați (în Congresul gorbaciovist 
şi Sovietul Suprem de la Chişi-
nău). Au apărut şi profesionişti 
ai politicii precum Valeriu Ma-
tei, Ion Hadârcă, Ion Vatamanu 
şi Lidia Istrati. Apoi au apărut 
partidele politice, care mai de 
care, şi purtătoare de hram dife-
rit. Acum nu avem niciun scriitor 
în Parlament. Iar printre analiş-
tii politici au rămas doar câți-
va: Nicolae Negru, Constantin 
Cheianu, Val Butnaru (cu acces 
la TV). Să nu uităm că politicul, 
chiar dacă nu te ocupi de el, se 
ocupă el de tine.

- Domnule Academician, 
opera Dvs. critică impre-
sionează prin varietate şi 
amploare, multe lucrări 
devenind, încă din mo-
mentul apariției, repere 
inconturnabile atât pen-
tru cercetătorii literari, cât 
şi pentru cititorii intere-
sați de istoria literaturii 
din Basarabia, de poezia 
eminesciană, de valorile 
literaturii universale etc. 
V-au preocupat subiecte şi 
probleme variate, scriitori 
şi curente diferite. Cu toate 
acestea, bănuiesc că există 
cărți pe care ați fi vrut să 
le scrieți, dar, din anumite 
motive, nu ați mai apucat 
să o faceți. Aş fi tare curios 
să aflu care au fost acestea. 
Pe de altă parte, e la fel de 
firesc să presupun că nu 
tot ce ați scris şi publicat 
vă mulțumeşte şi că există 
şi cărți pe care v-ați fi dorit 
să nu le fi scris deloc sau pe 
care ați fi vrut să le scrieți/ 
concepeți altfel. Pe scurt, 
care sunt regretele criti-
cului şi istoricului literar 
Mihai Cimpoi în ceea pri-
veşte propria operă? (a.c.)
Unul din regrete este acela că 

nu am dus la bun sfârşit o carte 
despre Nietzsche, filozoful care 
ne ajută să înțelegem ceea ce se 
întâmplă cu valorile azi; s-au pier-
dut dactilogramele, am fost prins 
cu alte proiecte, am aşteptat să 
se încheie seria de traduceri în 
română făcută magistral de Si-
mion Dănilă.

- Ce importanță a avut, 
are umorul în viața Dum-
neavoastră? Puteți să vă 
amintiți o întâmplare de 
tot hazul din anii trăiți, 
care vă binedispune şi în 
prezent? (g.b.)
Cred că umorul a avut/ are în 

viața mea un rol capital, un rol 
de contrapondere existențială. 
Am demonstrat şi în cartea mea 
recentă despre Ion Creangă că ma-
rele povestitor nu e jovialul din 
Amintiri..., ci un scriitor tragic ce 
s-a mântuit prin râs, el fiind cate-
risit (= răspopit), scos din învăță-
mânt, nefericit în viața conjugală, 
bolnav de epilepsie („pedepsie” 
îi zicea el), încolțit de invidioşi. 
Umorul are un efect mântuitor, 
cathartic. M-aş referi la un qui 
pro quo, când în troleibuz am fost 
luat drept Nicolae Furdui Iancu. 
„Ați greşit, le-am spus tinerilor, 
sunt Mihai Cimpoi”, la care mi-au 
răspuns cu un fel de umor: „Ba 
nu, pe Cimpoi îl ştim noi!”. De 
altfel şi în România sunt adesea 

luat drept Furdui Iancu.

- Cum apreciați situația de 
azi din republică? (g.b.)
Probleme stringente sunt atât 

de multe încât nodul gordian care 
s-a creat să poată fi tăiat cu o sin-
gură lovitură de sabie (precum a 
făcut Alexandru Macedon). V-aş 
propune să le discutăm aparte, 
într-un interviu special, luând în 
considerare şi calitatea mea de 
preşedinte al Consiliului Acade-
micienilor. Cititorul gazetei Dvs. 
le cunoaşte bine şi le suportă „pe 
propria piele”. În afară de aceasta, 
am putea discuta despre lipsa de 
profesionalism al miniştrilor şi 
despre neglijarea totală a meri-
tocrației, despre care a scris atât 
de mult Eminescu, de numirea 
în funcții importante pe criterii 
partinice şi partizane (de inte-
res), de cumetrism şi verism (de 
la veri, cuvântul neavând aici nici 
o tangență cu curentul artistic din 
Italia, apropiat de realism), despre 
lipsa dialogului autorităților cu 
societatea civilă şi cea academică 
(un exemplu recent fiind promo-
varea pripită a reformei privind 
comasarea universităților şi a 
institutelor de cercetare cu aces-
tea). O reformă duce practic la 
distrugerea sistemului național 
de cercetare, a şcolilor ştiințifice, 
la subminarea rolului savanților. 

Ce ne facem cu dispariția satelor, 
şcolilor, instituțiilor de cultură, cu 
apariția deja a unor zone de sol 
nefertil, cu ceea ce putem numi la 
general „îmbătrânirea republicii”? 
Să mă refer numai la prezența în 
domeniul sănătății a unei treimi 
de medici şi asistenți medicali 
care au vârsta pensionării. Apropo 
de acelaşi domeniu, cred că pro-
blemele încep încă de la situația 
ecologică, de la starea dezastru-
oasă a pădurilor, unde sunt – la 
propriu şi la figurat – rădăcinile 
sănătății noastre. Nu mai vorbesc 
de problemele bătrânilor – se ocu-
pă cineva de studiul gerontologic; 
este ascultată opinia sanocreato-
logului Teodor Furdui în această 
şi alte probleme? Acum, după 
distrugerea institutelor de cer-
cetare, ne întrebăm în ce mod se 
va realiza dialogul guvernanților 
cu oamenii de ştiință. Paradoxul 
e că o țară candidată la integrare 
europeană îi nimiceşte întâi pe 
aceştia. În opinia mea, este pri-
mul pas greşit pe care îl face PAS 
în drum spre Europa. Aşteptăm 
venirea adevăraților profesionişti 
în funcțiile administrative-cheie.

- Care e întrebarea la care 
ați fi dorit să răspundeți 
şi nu v-a fost pusă? (g.b.)

Întrebați-mă ce am făcut în 

pandemie. Răspunsul e simplu şi 
aşteptat de cititori: am cunoscut 
întreaga gamă a fricii şi singurătă-
ții (mi-a murit soția, au dispărut o 
seamă de prieteni şi colegi dragi: 
Dabija, Strâmbeanu, Mânăscur-
tă, Pohilă, Ion Vieru, Tărâțeanu, 
Lutic). Am scris/ scriu un jurnal 
(până acum nu am făcut un ase-
menea lucru), pe care mă gândesc 
să-l intitulez Singurătate furată. 
Jurnal de carantină cu Albert 
Camus. Atmosfera infernală a 
ciumei care a afectat oraşul său 
natal Oran, descrisă în romanul 
încununat cu Premiul Nobel, mi 
s-a părut asemănătoare cu cea 
generată de COVID-19. Am mai 
scris un eseu despre Dante şi si-
nele culturii româneşti, care se 
traduce acum în italiană. În timpul 
pandemiei lecturile şi sfera mea de 
cercetare au cunoscut două orien-
tări convergente: spre poezia me-
ditativ-existențială şi spre filozofia 
existențialistă (Nietzsche, Sartre, 
Kierkegaard, Camus, Heidegger; la 
noi – Nae Ionescu, Noica, Vulcă-
nescu, Cioran, Eliade). Am făcut 
o descoperire sui-generis: cei care 
tonifică spiritual sunt mai degrabă 
poeții „maladivi” – de felul lui Le-
opardi, Baudelaire, Trakl, Bacovia, 
dar vă rog să nu luați considerația 
mea drept ultima ratio. În situații 
limită, mai degrabă vibrezi la baco-
vienele: „Și  ninge-n miezul nopții 
glacial.../ Și tu iar tremuri, suflet 
singuratec,/ – Pe vatră-n para sla-
bă, în jăratec, – / Încet, cad lacrimi 
roze, de cristal” (Singur) decât la 
seninele rânduri ale „veselului” 
Alecsandri: „Din văzduh cumplita 
iarnă cerne norii de zăpadă,/ Lungi 
troiene călătoare adunate-n cer 
grămadă;/ Fulgii zbor, plutesc în 
aer ca un roi de fluturi albi,/ Răs-
pândind fiori de gheață pe ai țării 
umeri dalbi” (Iarna). Pandemia, 
războiul, catastrofele de tot felul 
au sensibilizat lumea de azi, de-
terminând-o să cugete mai adânc 
la ceea ce se întâmplă pe glob şi în 
special la reizbucnirea absurdului 
şi irațiunii.

- La mulți ani, domnule 
Mihai Cimpoi, şi vă mul-
țumim!

La realizarea acestui interviu 
au participat Rodica Mahu, 
Gheorghe Bâlici, Mircea V. 

Ciobanu, Ilie Gulca, Igor 
Nagacevschi, Adrian Ciubotaru

Salonul Internațional de Carte „Boo-
kfest” s-a deschis miercuri la Chişinău, 
unde sunt prezentate ultimele noutăți 
editoriale din România şi R. Moldova. 

Bookfest este cel mai important eve-
niment dedicat cărții la Chişinău, iar 
ediția de anul acesta se desfăşoară 
sub înaltul patronaj al preşedinților 
României şi Republicii Moldova. Pre-
zentă la eveniment, preşedinta Maia 
Sandu a declarat că Salonul Internațio-
nal de Carte „Bookfest” demonstrează că 
literatura română este acasă pe ambele 
maluri ale Prutului şi a apreciat efortul 
de a se fi organizat în pofida crizelor 
prin care trece şi a trecut R. Moldova 
precum cea energetică, pandemică, răz-
boiul din Ucraina. 

„Dragi prieteni ai cărților, mă bu-
cur să fiu aici în această zi când Limba 
Română este sărbătorită la Chişinău, la 

Bucureşti, dar şi în multe alte țări unde 
este vorbită. Apreciez această infuzie tot 
mai concentrată de produs cultural ro-
mânesc de calitate la Chişinău şi, la fel, 
sunt sigură că prestația oamenilor noştri 
de creație, a artiştilor noştri este apreci-
ată în oraşele din România. Funcționăm 
pe principiul vaselor comunicante, ne 
alimentăm reciproc cultural, ne ajutăm 
unii pe alții”, afirmă Maia Sandu.

Mesajul din partea preşedintelui Ro-
mâniei Klaus Iohannis a fost transmis de 
consilierul prezidențial Sergiu Nistor. În 
mesajul său, liderul de la Cotroceni se 
referă la sprijinul necondiționat pe care 
România îl acordă R. Moldova, mai ales 
în contextul ultimelor evenimente tragi-
ce precum agresiunea rusă în Ucraina.

„Am dorit să marcăm această săr-
bătoare a cărții şi a Limbii Române 
acordând înaltul patronaj, pentru că 

Salonul „Bookfest” este expresia spa-
țiului cultural şi lingvistic comun, o 
materializare a aspirațiilor europene 
ale românilor de pe ambele maluri ale 
Prutului. Această ediție se desfăşoară 
în contextul agresiunii militare a Fe-
derației Ruse asupra Ucrainei, război 
care generează amenințări grave asupra 
securității şi economiei R. Moldova. În 
această situație deosebit de complicată 
România acordă Republicii Moldova 
întregul său sprijin politic, economic 
şi diplomatic”, afirmă Nistor.

Sergiu Prodan, ministrul Culturii, a 
invitat populația să viziteze şi să procure 
cât mai multă carte românească, adusă 
de cele 25 de edituri din România şi 
cinci edituri din R. Moldova la salonul 
găzduit de Universitatea de Stat.

radiochisinau.md 

Salonul Internațional de Carte „Bookfest” 
a revenit la Chișinău de Ziua Limbii Române
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Apiterapia este o formă de terapie 
neconvențională care constă în 
utilizarea produselor recoltate, 
modificate sau secretate de albine 

(miere, propolis, polen, lăptişor de matcă şi 
venin) atât în scopuri dietetice, cât şi terapeutice.

Apiterapia

Apiterapia are o istorie la fel de 
lungă ca şi cea a apiculturii, iar 
în ultimul timp produsele apicole 
au devenit subiectul studiilor cli-
nice, menite să testeze eficiența 
terapeutică a acestora.

Cea mai veche utilizare în scop 
curativ o au veninul de albine şi 
mierea, iar acum câteva decenii 
s-au descoperit şi proprietățile be-
nefice ale polenului şi lăptişorului 
de matcă, devenind în scurt timp 
populare, mai ales în industria 
cosmetică, dar nu numai.

Cum funcționează 
apiterapia

Terapia cu veninul 
de albine

Veninul poate fi administrat 
fie în mod direct prin înțepăturile 
albinelor, fie cu ajutorul unei se-
ringi ce conține o soluție de venin 
diluat. Metoda tradițională, care 
se mai practică şi astăzi, constă 
în punerea albinelor vii direct 
pe pielea pacientului, în special 
pe zonele dureroase sau chiar pe 
punctele de acupunctură. Se aş-
teaptă apoi ca albinele să înțepe 
pacientul. Imediat după ce acul 
intră în piele, albina îşi pierde 
o parte a abdomenului şi moa-
re în câteva ore. Pentru a găsi o 
alternativă la aplicarea directă a 
albinelor, diverse tehnici permit 
extragerea veninului fără a mai 
provoca moartea insectelor.

Terapia cu miere de albine

Mierea de albine este conside-
rată nu doar un aliment sănătos, 
dar şi un remediu natural împo-
triva unor condiții şi afecțiuni, 
consumată ca atare sau adminis-
trată local în cazul rănilor sau 
problemelor pielii. Mierea este 
mai uşor de digerat decât zahă-
rul şi nu stimulează secreția de 
insulină la fel de mult ca acesta. 
În plus, conține mici cantități de 
vitamine, proteine, minerale şi 
enzime. Este de preferat mierea 
naturală celei asupra căreia s-a 
intervenit artificial, pentru că 
s-a observat că are proprietăți 
antiseptice.

Argumente pro si contra

În sprijinul sau împotriva aces-
tui tip de terapie alternativă au 
fost aduse o serie de argumente 
pro şi contra:

Argumente pro

Terapia prin veninul provenit 
de la albine reprezintă un reme-
diu natural anti-inflamator şi de 
reducere a durerii.

Mierea s-a dovedit a fi un re-
mediu puternic antibacterian, 

pentru care nu sunt cunoscute 
posibile efecte adverse sau legate 
de toxicitate şi este accesibilă din 
punct de vedere financiar, pentru 
că se găseşte aproximativ în toate 
regiunile lumii.

Mierea are efecte benefice în 
cazul rănilor la nivelul pielii. Me-
canismul este explicat de specia-
lişti prin crearea de către miere a 
unei bariere pe rană şi stimula-
rea vindecării prin pătrunderea 
fluidelor din miere în rană, unde 
unele dintre enzime devin active 
şi creează peroxidul de hidrogen.

Polenul este foarte bogat în 
minerale şi vitamine, putând fi 
luat atât ca supliment alimentar, 

cât şi ca tratament (pentru aler-
gii, îmbunătățirea performanței 
sportive sau ca metodă împotriva 
îmbătrânirii).

Prin conținutul ridicat de car-
bohidrați mierea oferă energie 
organismului.

Argumente contra

Unele persoane sunt extrem 
de alergice la pişcătura de albine, 
reacțiile alergice putând culmina 
cu moartea. Chiar şi la persoane-
le care nu sunt alergice la venin 
pot apărea efecte adverse severe. 
Există de asemenea numeroase 
contraindicații în administrarea 
veninului, mai ales în cazul insu-
ficiențelor cardiace, pulmonare şi 
ale rinichilor, precum şi dacă este 
cazul unor infecții sau prezența 
febrei.

Persoanele care au un sistem 
imunitar slăbit trebuie să fie pre-
caute cu consumul de miere, în-

trucât aceasta poate conține bac-
terii sau ciuperci. La copiii sub 1 
an este strict interzis consumul 
de miere din cauza riscului de 
botulism (sporii acestei bacterii 
care se găsesc în pământ şi praf 
pot ajunge în miere şi să provoa-
ce infecții acestor copii care nu 
au un sistem imunitar suficient 
dezvoltat pentru a putea rezista).

Apiterapia se presupune că ar 
vindeca afecțiuni precum scleroza 
multiplă, reumatismul şi artrita, 
redând corpului mobilitatea, în-
tărindu-i mecanismele naturale 
de apărare. Până în prezent însă 
această capacitate curativă nu a 
fost demonstrată ştiințific, prin 
teste clinice.

Mierea nu este indicată per-
soanelor care suferă de diabet şi 
nici copiilor sub vârsta de un an, 
din cauza conținutului ridicat de 
zahăr.

Cercetările privind efectul ve-
ninului provenit de la albine au 

arătat că acesta poate avea efec-
te secundare la nivel neurologic, 
cum ar fi nevrita optică, inflamații 
la nivelul sistemului nervos cen-
tral, reacții alergice severe.

Vindecarea prin apiterapie 
– ce spun studiile?

Majoritatea cercetărilor care 
s-au făcut până acum s-au axat 
pe dezvoltarea imunoterapiei care 
să acționeze împotriva reacțiilor 
alergice la pişcăturile de albine, 
dar s-au făcut teste şi studii şi pe 
efectul produselor de apicultură 
asupra sănătății. 

Propolisul

Propolisul s-a dovedit a avea 
proprietăți antioxidante şi an-
ti-tumorale în studiile de labo-
rator şi cele realizate pe anima-
le, însă nu a fost încă testat pe 
oameni.

Mierea de albine

În cadrul unui studiu realizat 
în Japonia s-a observat că soluții 
conținând miere au avut unele 
efecte asupra celulelor canceroase, 
testele fiind făcute în laborator şi 
pe şoareci, însă nu încă pe oameni.

Într-un studiu privind efectul 
mierii asupra tusei persistente 
post-infecție participanții care au 
avut ca tratament cafea îndulcită 

cu miere au avut parte de o îmbu-
nătățire semnificativă a stării de 
sănătate comparativ cu cei care 
au fost tratați cu medicamente 
convenționale (prednisol).

Într-un studiu realizat mierea 
aplicată ca tratament unic a avut o 
acțiune moderată antitumorală şi 
efecte slabe antimetastatice. Com-
binată însă cu medicamentația 
convențională anti-cancer, mierea 
s-a dovedit a avea o activitate an-
titumorală. De asemenea, în alte 
studii despre efectul combinat al 
mierii cu aloe vera, acestea au fost 
benefice în reducerea mucozită-
ților, variind în funcție de tipul 
de cancer şi de tratament aplicat, 
s-au dovedit a fi hepatoproteice şi 
au ajutat la reducerea proliferării 
celulelor.

Un număr foarte mare de studii 
a arătat efectul puternic antibact-
erian al mierii din mai multe col-
țuri ale lumii, indiferent de tipul 
acesteia şi de plantele/florile de 

unde albinele au preluat polenul 
(cocos, acacia, ananas, polifloră 
etc.). Aceste descoperiri sunt de-
osebit de importante în condițiile 
în care industria farmaceutică nu 
reuşeşte să descopere noi agenți 
antibacterieni care să facă față 
bacteriilor rezistente la antibioti-
ce. În acest context mierea poate 
fi considerată ca o alternativă.

Veninul de albine

În ceea ce priveşte efectul te-
rapeutic al veninului de albine în 
tratamentul sclerozei multiple s-au 
efectuat o serie de cercetări ale com-
ponentelor veninului, cu posibil 
impact asupra acestei afecțiuni. 
Apamina, unul dintre aceste com-
ponente, s-a dovedit a fi eficientă 
în tratarea unor simptome asociate 
cu scleroza multiplă: oboseala, slă-
biciunea picioarelor şi dificultatea 
de a merge. Însă nu este încă cert 
dacă veninul poate produce sufi-
cientă apamină pentru a avea un 
efect semnificativ asupra canalelor 
de potasiu, acele părți ale celulelor 
nervoase care sunt inhibate în cazul 
altor medicamente experimentale. 
S-au realizat şi studii experimentale 
pe şoareci care prezentau scleroza 
multiplă, aceştia urmând un trata-
ment injectabil cu venin provenit 
de la albine. Rezultatele nu au fost 
semnificative, iar în unele cazuri 
veninul a produs efecte negative. 
Un astfel de studiu a fost realizat şi 
pe oameni, dar rezultatele au fost 
similare: nu s-a obținut niciun re-
zultat benefic în ceea ce priveşte 
progresul bolii, oboseala şi calitatea 
vieții, deşi pacienții au tolerat bine 
tratamentul cu venin.

Polenul preparat de albine

Efectul anti-inflamator al 
polenului preparat de albine, 
consumat frecvent în Europa 
pentru calitățile sale nutritive, a 
fost demonstrat a avea un efect 
anti-inflamator în cazul şoare-
cilor, într-un studiu realizat de 
cercetători japonezi. Testele nu 
au fost încă realizate şi pe oameni.

Studii recente realizate de cer-
cetătorii de la Universitatea din 
Washington au arătat noi efecte 
ale veninului provenit de la albine: 
capacitatea de a distruge virusul 
imunodeficienței (HIV), fără a 
afecta celulele sănătoase din jur. 
Studiile sunt încă la început, însă 
cercetătorii vor să realizeze un gel 
vaginal care să conțină veninul 
respectiv şi care să poată preveni 
răspândirea virusului.

romedic.ro
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LC de 
minifotbal: 
Evoluție 
meritorie 
pentru 
echipele din 
Moldova 

Trei echipe din Republica Mol-
dova au ieşit în evidență într-o 
lumină favorabilă grație prestației 
demonstrate în cadrul Ligii Cam-
pionilor de minifotbal (versiunea 
socca: 6x6). Turneul s-a desfă-
şurat în perioada 25-28 august 
curent, fiind găzduit de oraşul 
Maribor (Slovenia). Turneul in-
tercluburi a întrunit la Complexul 
„Tabor Sports Park” cele mai bune 
34 de echipe de minifotbal de pe 
bătrânul continent.

O evoluție de-a dreptul merito-
rie a avut-o formația FC Tiraspol, 
care s-a clasat în topul primelor 
opt echipe europene. Lotul Clu-
bului de fotbal de pe malul stâng 
al Nistrului mai întâi a câştigat 
grupa preliminară (nr.6), tre-
când într-o manieră cât se poate 
de categorică mai întâi de FC To-
oflleb (România), scor 4-0, apoi 
de PDO (Oman): 5-0. În al treilea 
lor meci, tiraspolenii au remizat 
într-o luptă strânsă cu echipa din 
Ungaria, Ezsi Euro Trans Kft: 3-3. 
Astfel, FC Tiraspol s-a calificat în 
etapa play-off, unde, în optimile 
de finală, i-a surclasat fără drept 
de apel pe grecii de la Cometas, 
scor 5-0. În sferturi însă reprezen-
tanta Moldovei a cedat cu 2-4 în 
fața unei alte echipe din Ungaria, 
Ascona Haus Kft.

De asemenea, în etapa elimina-
torie a competițiilor a acces Dy-
namis Chişinău, care în grupa 2 
a învins formațiile Orly Wroclaw 
(Polonia), scor 3-2, şi Limassol 
Animlas FC (Cipru): 3-0. A treia 
partidă, disputată în compania 
gazdelor de la NK Ekosen Kape-
la, s-a încheiat cu scor alb. În 
optimile de finală, chişinăuienii 
au remizat cu polonezii de la Dz-
bany Lodz, dar pe final au cedat 
în urma executării loviturilor de 
departajare. 

A treia echipă ce a reprezentat 
Moldova la cel mai prestigios tur-
neu continental intercluburi a fost 
Geotermal Chişinău. În grupa 4, 
compatrioții noştri au învins cu un 
neverosimil 8-1 formația AC Thai-
land (Germania), după care însă 
au pierdut la limită în meciurile 
cu Red Fire (Bulgaria), scor 1-2, 
şi cu BJM Krakow (Polonia): 2-3. 
Reamintim că în perioada 10-18 
septembrie a.c. la Budapesta (Un-
garia) va avea loc Campionatul 
Mondial de minifotbal (socca). 
Reprezentativa Moldovei va evo-
lua în cadrul Grupei „D”, unde va 
avea de înfruntat Brazilia, Belgia, 
Georgia şi Kenya.

Iulian BOGATU

Astăzi veți avea ocazia să faceți 
cunoştință cu antrenoarea Julietta 
Caras (deținătoare a centurii ne-
gre, DAN 1), care prin activitatea 
sa neobosită contribuie la forma-
rea noilor generații de luptători 
de taekwondo.

„La început, pentru mine 
această probă era doar un hobby, 
dar cu timpul a devenit un modus 
vivendi. Grație taekwondo-ului, 
mă simt efectiv un om împlinit”, 
mărturiseşte protagonista acestor 
rânduri. 

A reținut bine prima sa întâlni-
re cu taekwondo-ul. Se întâmpla 
într-o sală de sport a unui liceu, 
unde a venit să se întâlnească cu 
Oleg Caras (luptător de taekwon-
do şi antrenor). Deşi încăperea 
era plină de copii, care, de obicei, 
sunt zgomotoşi, a rămas impresi-
onată de disciplina care trona în 
acel spațiu. Îi era chiar jenă să 
intre, fiindu-i teamă să perturbe 
procesul instructiv. 

„Dacă mi s-ar fi spus atunci cu 
ce mă voi ocupa la modul cel mai 
serios astăzi, nu aş fi crezut pen-
tru nimic în lume. O vreme, am 
mers la sală, pentru a arăta bine 
şi a fi un om sănătos. Însă, după 
trei ani, şedințele de fitness m-au 
plictisit. Eram pregătită pentru 
ceva nou. Apoi a apărut Oleg şi 
am făcut primii paşi în studiul 
poomsae – tehnici complexe, 
constituite din posturi, parări şi 
lovituri. M-am considerat mereu o 
persoană dinamică, puteam învăța 
cu uşurință un dans, îmi plăcea 
să fac sfoara. Eram sigură că mă 
voi descurca la perfecție chiar la 
primele şedințe. Dar încercările 
mele inițiale erau stângace. Oleg 
mă urmărea şi bombănea nemul-
țumit că orice copil poate învăța 
şi executa aceste mişcări mult mai 
repede şi mai bine decât mine”, îşi 
continuă povestea vieții Julietta 
Caras. 

Calea ei spre culmile taekwon-
do-ului a fost destul de lungă. 
Mergea zilnic la antrenamente, 
stătea în spatele copiilor, analiza 
fiecare mişcare, o dată la jumătate 
de an susținea examene. A presu-
pus că va fi secretara lui Oleg, că 
va gestiona hârtii. El însă a reuşit 
să o transforme în luptătoare.

Despre părinți şi copii

În Clubul Sipjin (cuvânt co-
reean ce desemnează al cincilea 
DAN, simbolizând sănătatea şi 
longevitatea) s-a constituit o ten-
dință frumoasă: părinții se inițiază 
în taekwondo prin intermediul 
copiilor. Vin chiar şi mame tine-
re, care sunt surprinse de faptul 
că unele mişcări, foarte simple 
la prima vedere, sunt complexe 
şi ca percepție, şi ca executare. 
Dar când le deprinzi, încetul cu 
încetul, procesul începe să-ți placă 
tot mai mult. În acest mod, în club 
s-a constituit un grup numeros 
de părinți şi copii. Contează că 
părinții au înțeles că pericolul de a 
te răni în timpul antrenamentelor 
este aproape de zero. Traumatiza-
rea e mult mai probabilă în timpul 
jocurilor din curte. Majoritatea 
copiilor din club sunt de vârstă 
şcolară, până la 15-16 ani. 

Dinamica de dezvoltare este 
destul de înaltă, aici existând câş-
tigători ai Campionatului Euro-
pean şi participanți la Mondiale. 
De fapt, sportivii de performan-
ță trebuie să parcurgă o lungă 
perioadă de pregătire încă din 
adolescență. „Este necesar să se 
formeze mai întâi ca personalități, 
pentru a tinde spre înaltele culmi 
ale sportului, pentru a-şi dori să 

participe la Jocurile Olimpice, la 
Campionate Mondiale şi continen-
tale. Calitatea esențială a oricărui 
luptător este perseverența în ur-
mărirea scopului, voința. Cum să 
lupți fără fermitate? Și, evident, e 
nevoie de disciplină. Dintr-o mul-
țime de copii începători, numai 
câțiva obțin centura neagră, iar 
în sportul de performanță ajung 
şi mai puțini. 

Într-un fel sau altul, părinții 
exercită o anumită influență asu-
pra formării unui luptător sau 
a unei luptătoare, inclusiv o in-

Articolul de față se înscrie în şirul de 
materiale, publicate în „Gazeta de 
Chişinău” (incluse în cartea „Taekwondo 
în Moldova. Istoria unei ascensiuni”), 

care au oferit cititorului ocazia să se familiarizeze 
cu epopeea constituirii şi afirmării acestei lupte 
orientale pe ale noastre meleaguri. 

fluență negativă, în cazul în care 
au o atitudine prea dură față de 
eşecurile tinerilor, atunci când 
reacționează excesiv de emotiv. 
Acordăm o mare atenție acestui 
aspect. Dacă anterior doar reco-
mandam, acum insistăm să se 
ignore eşecurile copilului. Astăzi 
a pierdut, dar mâine va câştiga. 
El învață, este în firea lucrurilor. 
Emoțiile părinteşti pot genera 
complexe, cărora nu le este locul 
în taekwondo. De fapt, părinții 

discipolilor noştri sunt oameni 
adecvați. Ei chiar au compus 
imnul clubului nostru, textul şi 
muzica”, spune Julietta Caras. 

Recunoştință din America

Mentorul se dizolvă efectiv în 
învățăceii săi, oferindu-le treptat 
noi şi noi cunoştințe. De aceea, 
percepe acut dezamăgirile pri-
lejuite de copiii antrenați de el. 
„Desigur, se întâmplă şi aşa ceva. 
Imaginați-vă: un sportiv antrenat 
mult timp de tine obține centura 

neagră. Dar într-o zi vine şi de-
clară că pleacă pentru totdeauna. 
Spre exemplu, una dintre sporti-
vele noastre a plecat în SUA, iar 
de acolo ne-a expediat o scrisoare 
de recunoştință pentru certifica-
tul clubului nostru. Acesta a fost 
recunoscut în America. În ultimul 
timp, am pierdut astfel cinci spor-
tivi de perspectivă. Dar există ca-
zuri şi mai dureroase, când elevii 
mei au plecat la un alt antrenor. 
Se mai întâmplă ca luptătorii să 
se retragă din acest sport pentru 
totdeauna din cauza oboselii. 

Dar e cu totul altceva când eşti 
abandonat. E foarte greu să cu-
prinzi cu mintea de ce un sportiv, 
în culmea gloriei şi a capacităților, 
câştigător al unor competiții de 
prestigiu, te părăseşte pe neaştep-
tate, atunci când s-au stabilit deja 
nişte relații apropiate şi o înțele-
gere reciprocă. O asemenea ruptu-
ră este ca o lovitură sub centură. 
Când se întâmplă prima dată, eşti 
şocat, alteori eşti tulburat, apoi 
încerci să-ți ignori sentimentele 
şi să mergi înainte”, îşi exprimă 
regretele Julietta Caras, continu-
ând să se confeseze: 

„Bucuria oricărui sport con-
stă în faptul că aduce oamenii 
împreună. Acest lucru este de-
osebit de palpabil în taekwondo, 
unde, în timpul luptei, există 
un contact constant. Dacă nu 
te întâlneşti pentru prima dată 
cu adversarul, care are o tehni-
că excelentă, vrând-nevrând, îi 
exprimi admirația. De mult timp 
avem o întreagă comunitate, în 
interiorul căreia pulsează viața, 
se dezvoltă relații de prietenie. 
Iar atmosfera de dragoste şi co-
muniune oferă mobilitate acestui 
grup închegat de înalte aspirații 
sportive, bazate pe profunde tra-
diții orientale.”

Taekwondo 
ca modus vivendi

Iulian BOGATU

Oleg și Julietta Caras
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Teatrul Național „Eugene Ionesco”
08.09 „O zi din viața lui Helen” de Helmut Peschina, ora 18.30.

Teatrul Geneza Art
04.09 „Coco Chanel – Oglinzi” de Edmonde Charles-Roux, ora 19.00.

Teatrul de Operă şi Balet „Maria Bieşu”
08.09 „Carmen”, operă în patru acte, de Georges Bizet, ora 18.00.

Teatrul Municipal de Păpuşi „Guguță”
03.09 „Hârzobul” de Laurențiu Budău, ora 11.00.
04.09 „Parte dreaptă” de Nicolae Rusu, ora 11.00.

Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”, 
Palatul Republicii

02.09 Orchestra Simfonică Națională a Filarmonicii din Odesa, 
dirijor – Hobart Earle, Artist al Poporului din Ucraina (SUA), solist: 
Oleksandr Perepeliytsia (pian), Ucraina. În program: Imnul Ucrainei; 
Miroslav Skoric - „Copilăria” din  suita „Tripticul Huțul”; Mykola Ly-
senko - „Elegie”; Alemdar Karamanov – Concertul nr. 3 pentru pian şi 
orchestră; Jean Sibelius – Simfonia nr. 2 în Re Major, op. 43, ora 18.00.

03.09 Pianistul Alexander Paley într-un recital. În program: Dome-
nico Scarlatti; Muzio Clementi, Alfredo Casella; Riccardo Pick-Man-
giagalli, ora 18.00.

A f i ş

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

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

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

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

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

Te  c a u t !

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

Tare aş vrea să formez un cuplu
Văduv, 70 de ani, 170 cm, 70 kg. Din părțile Căuşenilor, 
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 şi 
frumoasă când o trăieşti lângă omul drag şi bun la su-
flet. Sunt o femeie drăguță, plăcută la vârsta mea de 63 
de ani. Dacă eşti potrivit vârstei mele şi eşti în căutarea 
unui om drag alături, atunci sună-mă. (19) 

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

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 cunoştință cu o femeie de 
la țară: simplă, drăguță şi 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 şi să nu facă abuz de alcool şi să 
nu fumeze. De dorit ca bărbatul să fie din Chişinău sau 
din apropierea municipiului. Femeia vrea să treacă cu 
traiul la el. (23)

Văduvă de 54 de ani 
îşi caută perechea. „Sunt o femeie cumsecade şi aş vrea 
să am alături un bărbat la fel, de 55-60 de ani. Să nu 
fumeze şi să nu bea mult alcool. Să iubească 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 îşi 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, doreşte să-şi găsească 
un tovarăş de viață. Să fie un domn de treabă, fără vicii 
şi 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 Chişinău şi vei putea intra 

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

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

redacției: ( +373) 0 22 358567; 069307730 (Viber, Whatsapp).
Rubrica „Mica publicitate” va putea fi găsită şi 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

Soțul şi soția sunt la o petrecere. Soțul se îmbăta şi se apucă de 
cântat, fără să țină cont de lipsa talentului. Singura persoană care 
aplauda era nevastă-sa:

– Aşa, Ioane! Aşa! Bravo! Mai cântă!
– Ce să mai cânt, Marie? Că nu mai ştiu!
– Cântă, Ioane, cântă! Că tu, dacă nu cânți, bei!

– Draga mea, ce ai vrea să-ți aducă Moş Crăciun?
– Doar pe tine, dragul meu… Și dacă s-ar putea… într-o limuzină…
– Nu ți se pare că vrei cam mult?
– Bine… atunci să-mi aducă numai limuzina.

Soția plecată în deplasare îşi sună soțul:
– Ce face pisica?
– A pierit!
– Aoleu, nemernicule! Nu puteai să îmi dai vestea puțin mai 

delicat?! De exemplu, că e pe acoperiş şi întâmplător a căzut…
– OK…!
– Ce face mama?
– E pe acoperiş!…

Soțul se întoarce mai devreme acasă şi-şi găseşte soția în pat cu 
un tip necunoscut:

– Faceți cunoştință, el este soțul meu, iar acesta este Vasile. Și până 
când voi o să vă cunoaşteți mai bine, eu voi merge să chem salvarea.

– Chelner, unde e patronul?
– Lipseşte, domnule.
– Și când se întoarce?
– Dacă se comportă bine, peste vreo doi ani!

S u d o k u
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Această nouă săptămână 
aduce schimbări majore în 
viața ta. Indiferent că este 
vorba de lucruri la care nu 
percepi un impact direct 
asupra vieții tale, eşti tot 
mai conştient de „caruselul 
social” în care te afli. Pentru 
a reuşi să rămâi în acord cu 
propriul sine, este necesar 
să fie atent la trăirile care 
exprimă viața ta interioară.

Da, îți place să fii încon-
jurat de persoane de calitate, 
dar asta nu mai reprezintă 
premisa compromisurilor 
în plan relațional. De prea 
multe ori, o astfel de atitu-
dine nu a fost potrivită pen-
tru ceea ce aveai tu nevoie. 
Ai renunțat la acest tip de 
comportament. Mercur, gar-
dianul tău astral, te va im-
pulsiona să fii mai sociabil.

Indiferent de natura 
problemelor pe care le ai, 
rămâi mereu consecvent 
în acțiuni. Cu toate astea, 
schimbarea ar putea fi un 
lucru benefic pentru tine. 
În relația personală reu-
şeşti mereu să te adaptezi 
la contextele în care te afli. 
Partenerul este o fire ambi-
guă şi te pune destul de des 
în situații limită.

Nu te regăseşti în nimic 
din ceea ce ți se întâmplă 
şi, din păcate, nimeni nu te 
poate ajuta cu nimic în acest 
sens. Trebuie să îți defineşti 
propriile trăiri pentru a nu 
mai fi pus în situația de a 
face compromisuri în defa-
voarea ta. Migrenele par să 
fie de necontenit. Ai nevoie 
de mai multă odihnă şi de 
relaxare la nivel psihic.

Întotdeauna eşti deter-
minat să faci cât mai multe 
şi cât mai repede, uitând de 
cei din jur şi chiar de tine 
însuți. Această săptămână 
te găseşte preocupat de as-
pecte insignifiante ale pro-
priei vieți. Mai mult decât 
atât, alegi să nu vorbeşti 
despre ceea ce simți. Prie-
tenii sunt îngrijorați în le-
gătură cu starea ta de spirit.

Norocul, carisma, pute-
rea de seducție sunt armele 
tale, indiferent de ceea ce îți 
doreşti să „cucereşti”. Dar 
sunt multe situații în care 
comportamentul tău exu-
berant nu este unul plăcut. 
Chiar dacă în relația per-
sonală se ivesc tot mai des 
subiecte de discuție delicate, 
acestea te ajută să afli lucruri 
noi despre propria persoană.

Intrigi au fost şi vor fi me-
reu la orice pas. Tot ceea ce 
contează este cum te rapor-
tezi tu la ele. Deşi ai mult 
de muncă, îți găseşti timp 
şi pentru familie şi pentru 
propriile visuri. E o perioadă 
propice pentru a acționa pe 
mai multe planuri. Fii atent 
însă la riscul iminent de a te 
epuiza psihic şi fizic într-o 
perioadă scurtă de timp!

Te prefaci foarte bine în 
fața celorlalți. Nu doreşti ca 
cineva să îşi dea seama de 
ceea ce trăieşti în plan 
personal. Relația pe care o 
ai nu decurge aşa cum te 
aşteptai. Apar conflicte de 
interes la orice pas. Cu fi-
ecare zi care trece acestea 
îmbracă o gravitate tot mai 
apăsătoare. 

Faci tot felul de analize 
şi introspecții, iar rezulta-
tul nu este niciodată cel la 
care te aştepți. Depui prea 
mult efort concentrat şi din 
această cauză este posibil 
să te simți epuizat psihic. 
Având în vedere şederea 
prelungită a Soarelui în casa 
familiei, vei avea tendința 
de a petrece cât mai mult 
timp alături de cei dragi.

Nu vrei să mai preiei iniți-
ativa atunci când vine vorba 
de anumite relații. Consideri 
că este în van. Indiferent de 
toate gândurile care îți in-
undă mintea, este important 
ca tu să te simți împlinit cu 
ceea ce simți. Pentru a ajunge 
în acel punct, trebuie să îți 
cunoşti cu adevărat limite-
le şi să nu te laşi condus de 
prejudecăți.

Relațiile cu persoane-
le importante pentru tine 
sunt mereu dificile şi gre-
oaie. Comunicarea este în-
totdeauna îngreunată de 
faptul că aşteptările tale şi 
ale celorlalte persoane nu 
au niciodată puncte comu-
ne. Pentru a ajunge la un 
consens, este nevoie şi de 
compromisuri şi de o ati-
tudine mai flexibilă.

Maniera în care faci 
lucrurile este definitorie 
pentru tine ca profesionist 
şi de aceea nu faci nicioda-
tă excepție de la regulă. Îți 
place ceea ce faci şi ştii că, în 
momentul în care nu vei mai 
simți împlinire în acest sens, 
va trebui să te reorientezi. 
Nu ai fost şi nu vei fi nicioda-
tă capabil de un compromis 
în plan profesional.

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

Cu toate că fierbea sângele în 
ea, tâmplele îi zvâcneau, şi-a adu-
nat trăirile lăuntrice şi i-a sunat 
pe părinți, a vorbit cu copiii de 
parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. 
Aşa necăjită cum era, a lăsat masa 
întinsă şi s-a culcat. Miron s-a în-
tors după vreo două ore. Nu i-a 
zis un cuvânt, când acela a venit şi 
s-a culcat lângă ea. S-a prefăcut că 
doarme, deşi somnul nu o prindea.

Zile şi zile de suferință pentru 
Viorica, săptămâni întregi fără 
nicio reacție din partea ei. Jocul 
soțului cu vecina continua, iar ea 
tăcea. Se prefăcea că nu ştie nimic, 
aşteptând cu răbdare deznodă-
mântul. Prăpastia se adâncea. Mi-
ron a început a nu mai veni nopți 
întregi în patul ei. Într-o zi, Raisa 
a oprit-o în fața vilei, i s-a uitat 
drept în ochi şi i-a zis: „Stai puțin. 
Trebuie să spargem buba”. 

Apucând-o de umeri a scutu-
rat-o, rostind aproape strigând: 
„Viorico, nu ştiu, te prefaci ori 
chiar nu înțelegi nimic?! Oare 
nu ți-i clar că Miron nu te mai 
iubeşte?! Te rog nu te supăra! Nu 
port nicio vină că s-a îndrăgostit 
de mine şi eu de el...”.  Viorica 
i-a răspuns cu un oftat adânc, 
s-a răsucit pe călcâie şi a întrat 
în încăpere, trântind uşa după ea. 

O durea. Regreta sincer că n-a 
avut Miron curajul să-i spună 
aceste vorbe. A întrat în cameră 
parcă mai sigură pe sine şi a ho-
tărât să-şi facă o baie cu spumă, 
să se spele de ziua care trecea şi 
de toate zilele şi nopțile în care 
Miron a trădat-o. Nu credea că e 
în stare să se relaxeze puțin, dar 
când s-a cufundat în apa fierbinte 
şi în spuma care umplea cada a 
simțit o uşurare. 

A închis ochii şi se întreba: 
„Oare ce fac copiii, părinții?”. 
Acestea rămăseseră singurele 
persoane din lume în care pu-
tea să aibă încredere. A ieşit din 
baie zâmbind trist. A doua zi, a 
stat de vorbă cu proprietarul care 
i-a aprobat cererea de plecare, 
oferindu-i o adresă unde ar pu-
tea să se angajeze. Peste câteva 
zile, Viorica a plecat la Atena, 

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

lăsându-i pe cei „îndrăgostiți” 
pe insula Creta.

Orbit de „dragostea” 
vecinei, a uitat şi de copii

Doi ani după acea paşnică 
despărțire, Viorica nu le-a spus 
nimic părinților şi nici copiilor. 
Mai credea că lui Miron îi vor veni 
mințile la loc şi se va întoarce la 
nevastă şi la copii. Dar n-a fost să 
fie. Mai mult, după încă doi ani, 
Viorica şi-a luat şi copiii în Grecia, 
iar el nu s-a interesat măcar o dată 
ce fac, dacă şi-au găsit de lucru, 
sunt mulțumiți. 

După şapte ani de tăcere, fiul 
cel mare s-a dus la el pe Creta şi 
l-a rugat frumos să se întoarcă în 
familie. Fiul nu se aştepta la un 
asemenea răspuns: „Ce a fost între 

mine şi maică-ta n-a fost iubire, a 
fost o amăgire. Iar pe tanti Raisa 
o iubesc cu adevărat...”. „Dar de 
noi de ce ai uitat?”, l-a întrebat cu 
revoltă în glas. Aici Miron a lăsat 
ochii în jos şi a tăcut. 

Și nici n-a încercat să-i propu-
nă nişte bani fiului sau să se inte-
reseze de fratele mai mic, sau cel 
puțin să-l întrebe unde munceşte 
şi de nu-i este greu. Atunci băiatul 
l-a apucat de barbă, l-a scuipat 
în față de trei ori şi s-a întors la 
Atena mai trist decât plecase.  

Era zi de duminică. Viorica a 
rămas închisă în casă, hotărâtă 
să-şi aştepte fiul cu veşti bune de 
la taică-său. Mai avea încă vreo trei 
ore de aşteptat. S-ar fi putut duce 
în parc să se întâlnească cu femeile 
din sat, dar n-avea chef, nu voia ca 
acelea s-o vadă agitată. Pe la 6 seara 

uşa de la intrare s-a deschis, dar 
pe ea o furase somnul şi n-a auzit. 

Fiul se întorsese. A intrat în 
cameră, şi-a sărutat mama pe păr 
fără s-o trezească, s-a dus în bu-
cătărie şi, peste puțin timp, s-a 
întors cu o tavă pe care erau două 
ceşti de cafea şi mai multe feluri 
de produse de patiserie. Mirosul 
cafelei a trezit-o. A sărit ca arsă 
din pat. Fiul i-a zâmbit, a aşezat 
tava pe noptieră şi a îndemnat-o 
să se servească. 

La o ceaşcă de cafea, băiatul ei 
cel drag i-a povestit despre tot ce 
i-a fost dat să vadă şi să audă. Vi-
orica şi-a îmbrățişat fiul. Îi venea 
să plângă, dar n-a plâns. Sfâşierea 
interioară s-a stins de cum fiul, 
înalt şi frumos ca un brad, a cu-
prins-o zicând:

„Nu trebuie să fii tristă, mamă! 
El nu ne merită pe noi, blestemați 
să fie amândoi!”.

De atunci au trecut zece ani. 
Viorica nu s-a recăsătorit. A ales 
să-şi înmulțească bucuriile cu cei 
trei nepoți şi cu realizările fiilor, 
care au căsnicii reuşite. Locuiesc 
cu toții în Atena. Iar Raisa şi Mi-
ron s-au îmbolnăvit subit la câteva 
zile după întâlnirea fiului cu tatăl 
său. S-au întors în sat, unde s-au 
confruntat şi se confruntă şi cu 
alte necazuri. Le-a ars casa până 
în temelii. Când unul, când altul, 
ba îşi rup un picior, ba o mână, 
ba li se acutizează bolile. 

Să fie oare la mijloc blestemul 
văduvei cu dreptate şi al copiilor 
nevinovați?!

Nina NECULCE

...Miron o dezmierda pe Raisa cu aceleaşi vorbe 
dulci, ce i le rostise şi ei de atâtea ori! Alta în locul 
ei s-ar fi năpustit în odaie şi ar fi flocăit-o bine pe 
vecină, dar ea a stat aşa împietrită preț de câteva 
minute, apoi s-a ridicat în odaia lor. 
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Misterul anulat

A G R I C O L A

Pe lângă importanța respectării 
tehnologiei de creştere pentru cultura de 
morcov, un rol important în menținerea 
calității rizocarpilor pe o perioadă mai 

lungă de timp îl joacă şi realizarea recoltării în 
momentul optim.

Când se recoltează morcovii. 
Sfaturi pentru o păstrare de durată

Nerespectarea termenului de 
recoltare a morcovilor poate duce 
la:

veştezirea rizocarpilor;
pierderea unor cantități de 

nutrienți;
crăparea sau putrezirea mor-

covilor;
pierderea calităților gustative.
Momentul de recoltare a mor-

covilor depinde de mai mulți fac-
tori:

soi/hibrid;
zona climatică;
condițiile vremii;
starea plantei.
În funcție de perioada de ma-

turare morcovii pot fi de:
soiuri timpurii – perioada de 

vegetație 80-110 de zile după ră-
sărire;

soiuri semitimpurii – 110-130 
de zile de la germinare;

soiuri semitârzii – 130-150 de 
zile;

soiuri târzii – 150-200 de zile.
Pentru fiecare soi sau hibrid 

ales, citiți informațiile de pe am-
balaj privind dimensiunile carac-
teristice şi perioada de vegetație. 

De obicei, morcovii se recoltează 
când rădăcinile au atins în par-
tea superioară dimensiunea de 
1,5-2 cm.

Verificați parcela: dacă frun-
zele inferioare încep să se îngăl-
benească şi să se usuce, atunci 
morcovul la sigur este maturizat 
şi trebuie recoltat.

Pentru păstrarea în perioada 
rece a anului, se recomandă creş-
terea soiurilor târzii.

Cum influențează 
vremea momentul 
recoltării morcovilor

Condițiile meteorologice au un 
impact mare asupra momentu-
lui optim de recoltare. Dacă, de 
exemplu, toamna s-a dovedit a fi 
caldă, recoltarea poate fi amânată 
cu o săptămână. Dacă, dimpotrivă, 
există riscul apariției înghețurilor, 
morcovii trebuie recoltați mai de-
vreme (altfel morcovul ar putea 
avea gust amar sau ar putrezi).

În medie, experții recomandă 
recoltarea soiurilor tardive atunci 
când temperatura scade la aproxi-

mativ 5°C, deoarece atunci rădă-
cina îşi opreşte creşterea.

Recomandări de bază 
pentru recoltarea 
morcovilor

Cu o lună înainte de recolta-
re, nu mai udați parcela, pentru 
a preveni crăparea rădăcinilor.

Alegeți o zi cu vreme bună pen-
tru recoltare, fără precipitații. Se 
recomandă recoltarea morcovilor 
seara. Planta are o caracteristică 
interesantă: acumulează zahăr în 
timpul zilei şi îl consumă noaptea. 

Prin urmare, rădăcinile recoltate 
seara vor fi mai dulci decât cele re-
coltate dimineață sau după-amiază.

Dacă aveți sol uşor şi afânat pe 
parcelă, puteți scoate morcovii 
din pământ manual, fără unelte 
speciale. Dacă solul este dens, mai 
întâi săpați-i şi apoi trageți rădă-
cinile cu mâinile. Unii producători 
recomandă udarea morcovilor cu 
câteva ore înainte de recoltare, ca 
să îi puteți extrage liber.

Imediat îndepărtați frunzele: 
frunzele evaporă rapid umidi-
tatea, ceea ce provoacă ofilirea 
rizocarpilor.

Nu păstrați morcovii bolnavi, 
aceştia trebuie imediat înlăturați.

Plasați morcovii într-o încăpe-
re întunecată, răcoroasă şi bine 
ventilată timp de o zi. După aceea, 
morcovii sunt gata de păstrare în-
tr-un loc răcoros pe timp de iarnă.

Morcovii mici, răsuciți sau 
deteriorați trebuie consumați 
cât mai curând posibil, deoarece 
oricum nu vor rezista mult.

După recoltare este recomanda-
tă păstrarea morcovilor în condiții 
de umiditate relativă a aerului de 
88-90% şi temperatura de 0…2°C

agrobiznes.md

Deseori, îngrăşămintele aplicate nu sunt 
asimilate de plante în măsura aşteptată. Pe 
lângă condițiile de mediu care pot influen-
ța gradul de asimilare a îngrăşămintelor o 
importanță mare o are şi conținutul fiecărui 
element în sol.

Un conținut mai mare sau mai mic al 
unui element poate influența negativ dis-
ponibilitatea altuia pentru plante. În acest 
articol discutăm mai multe despre acest 
subiect.

Metodă sigură de determinare a conți-
nutului fiecărui element în sol este analiza 
solului. Un indiciu important este şi planta, 
pe frunze sau pe alte părți ale ei pot apărea 
diverse simptome.

Toate oligoelementele sunt strâns legate 
între ele. Dacă nu va fi unul – nici celelalte 
nu vor avea efect.

De exemplu, dacă nu există suficient 
molibden sau cobalt sau nu este respectat 
raportul dintre calciu şi magneziu, atunci 
azotul nu va fi absorbit de plante, indiferent 
de cantitățile acestuia în sol.

Primul element 
important – sulful

Totul începe cu sulful – în cazul proble-
melor de asimilare a elementelor, sulful este 
primul element care poate influența negativ 
disponibilitatea celorlalte.

Majoritatea cantității de sulf din sol este 
stocată în materia organică şi nu poate fi 
folosită de plante până când nu este conver-
tită în sulfat (SO₄²) cu ajutorul bacteriilor 
din sol. 

Borul influențează asimilarea 
siliciului, calciului

Borul este următorul. De obicei, primă-
vara nu este suficient bor pentru toate plan-
tele. Din cauza faptului că este insuficiență 
de bor, alte elemente nu sunt asimilate. Se 
asimilează după ce intră borul în lucru cu 
siliciul, apoi cu calciul. Borul este respon-
sabil pentru structura plantei. 

Borul din soluția solului devine inaccesi-
bil în condiții de secetă îndelungată.

Pentru o administrare argumentată a 
borului, este necesară mai întâi de toate 
analiza solului şi a țesutului vegetativ.  Ca-
rența apare atunci când nivelul borului în 
frunze este sub 20 ppm. 

Influența insuficienței de calciu

Dacă solul are un conținut scăzut de 
calciu, micorizele nu se vor dezvolta. Asta 
înseamnă că va fi slab sistemul radicular 
şi planta însăşi. Dacă, dimpotrivă, calciul 

în sol este în supraabundență, atunci va 
atrage toate microelementele spre sine ca 
un magnet şi nu va permite celorlalte să 
aibă eficacitate.

Dar dacă există o cantitate mare de cal-
ciu în plantă, atunci, ca un camion mare, 
va repartiza hrana în fiecare celulă. Dacă 
este în lipsă calciul, atunci azot va fi, de 
asemenea, insuficient. 

Azotul este vital pentru plantă pentru 
formarea de aminoacizi, ADN şi diviziunea 
celulară. Calciul şi azotul ar trebui să func-
ționeze întotdeauna în pereche. Ca un bun 
exemplu în acest sens este îngrăşământul 
nitratul de calciu.

Magneziul

Următorul element este magneziul. Este 
foarte eficient aplicat împreună cu zincul şi 
potasiul pe frunze (îngrăşăminte foliare), 
100 g la 100 de litri de apă.

Fosforul este strâns legat de carbon şi 
zinc. Carbonul atrage energia pentru a for-

ma zaharurile necesare creşterii plantelor, 
iar potasiul le va răspândi deja în întreaga 
plantă.

Lanțul bor, siliciu, calciu, azot, magneziu, 
fosfor, carbon, potasiu deblochează întregul 
sistem de asimilare a micronutrienților. Și 
dacă, de exemplu, vedeți că plantei îi lipseş-
te siliciul, fiți siguri: toate elementele care 
sunt în lanț cu el sunt blocate şi nu permit 
dezvoltarea plantei.

Influențează aciditatea solului 
absorbția oligoelementelor?

Desigur. Sistemul radicular al plantelor 
funcționează cel mai bine la un pH de 6,5. 
La o astfel de aciditate, toate oligoelementele 
din sol sunt cele mai accesibile. Orice aba-
tere într-o direcție sau alta perturbă ritmul 
obişnuit al alimentației plantei.

Aciditatea solului este cel mai important 
factor care afectează creşterea şi dezvoltarea 
plantelor. Pentru numărul predominant 
de culturi este optim un pH de sol neutru.

Atât un pH foarte scăzut (pH < 4,0), cât 
şi unul foarte ridicat (pH > 9,0) au un efect 
toxic asupra sistemului radicular al plantei 
şi chiar o pot omorî.

Drept concluzie, putem spune că în nu-
triția plantelor este vital echilibrul elemen-
telor, iar îngrăşămintele aplicate în exces 
pot, mai degrabă, produce daune decât să 
influențeze pozitiv recolta. Astfel, este im-
portant să realizăm analiza solului pentru 
a determina carențele, iar unele elemente 
necesare plantelor pot fi administrate foliar.

agrobiznes.md

Îngrășămintele introduse în sol nu au efect? 
Vezi cauze posibile
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Luni, 5 septembrie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Conexiuni
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbeşte corect!
12.00 România… în bucate
12.30 #Creativ
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Pescar hoinar
14.00 Telejurnal Ştiri
14.45 Printre cuvinte
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Garantat 100%
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
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 Referendum
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 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune MatinalŞtiriSport
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
11.00 Exclusiv în România
11.55 Vorbeşte corect!
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Atelier de sănătate Best of

14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Maghiara de pe unu
16.50 Eu pot!
17.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 52
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: Agatha Christie: Calul Bălan
23.30 #Creativ
00.00 Info Plus Ştiri
00.40 Exclusiv în România
01.30 Film: Agatha Christie: Calul Bălan
03.40 Pro Patria/
04.05 Sport
04.15 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 52
05.05 AgroStrategia
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 In spatele frontului
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Fără prejudecăţi
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Magazin Deutsche Welle Azi despre 
mâine
15.30 România… în bucate
16.00 Toamna amintirilor
17.00 În direct cu viaţa
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 In spatele frontului
23.00 Toamna amintirilor
00.00 În direct cu viaţa
01.00 Film: Ion: blestemul iubirii
02.50 Ora de Ştiri
03.30 E vremea ta!
03.45 România… în bucate
04.10 Fără prejudecăţi
04.35 Documentar: 360°-GEO
05.30 Toamna amintirilor
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Lecturi a la carte
06.15 Cuvintele credinţei
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Cronica săptămânii
09.45 MeseriAşii
10.30 Cine vine la noi?

12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Preţul pasiunii
14.20 Bucătăria fermecată
14.30 Marca frumuseţii
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
16.30 Codul ECO
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Ştirile
19.30 Serial Detectivul gourmet
21.00 Mesager
21.30 Telerevista FIFA
22.00 События, мнения, лица
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Film Transfer de viaţă

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 cunoaştem 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 cunoaştem 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
21:45 Deliciile Program educațional/
informativ
22:00 Știri Program informativ 
22:30 Actualitatea la Raport talk show
23:30 Program AGRO TV România
2:00 Știri Program informativ 
2:30 Actualitatea la Raport talk show
3:30 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
09.00 În Profunzime
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Sunt celebru, scoate-ma de aici!
23.30 Film Brigada sinucigasilor
01.00 Ştirile Pro TV
02.00 Lecţii de viaţa
03.00 Vorbeşte lumea
04.30 La Măruţă

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Iubire ca în filme
21.30 Daria, iubirea mea
22.15 Lecţii de viaţa
23.00 Ştirile Pro TV
23.30 I likeIT
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Iubire ca în filme
04.00 Daria, iubirea mea
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul Săptămânii
08.00 Popcorn Show
10.00 Chef de gătit
10.20 Aveţi de lucru
11.00 Dora Show
13.00 #plusminus
14.00 Teleshopping
14.30 Doi Noi - F/S
15.00 Ora Expertizei
17.00 Jurnalul 17
17.30 Ţara de la ţară
18.00 Intre doua maluri
19.00 Jurnalul 19
20.00 Ora de Ras

21.00 Вечер (CT Live)
22.00 Sprinter F/S
23.00 Jurnalul 23
00.00 Ora de Ras
01.00 Asfalt de Moldova
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Agricool
04.00 Sprinter
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
12.30 Х/ф Аферисты Дик и Джейн

14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Gheţu
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.25 Iubeşte viaţa
01.20 Х/ф Аферисты Дик и Джейн
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Albumul Național
08.00 Film: O CRIMĂ ÎN NOAPTE
10.15 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 44
11.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 180
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 173
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 174
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 47
20.30 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 182
21.30 Film: LA PORŢILE INFERNULUI
23.30 Film: SECHESTRAŢI ÎN CASĂ
01.30 Cei şapte ani de masă
03.30 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Marți, 6 septembrie 

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Lectia de istorie
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbeşte corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Locuri, oameni şi comori
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Natură şi aventură
14.00 Telejurnal Ştiri
14.45 Printre cuvinte
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Reţeaua de idoli
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
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 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 Revizie tehnica
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune MatinalŞtiriSport
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
11.00 Exclusiv în România
11.55 Vorbeşte corect!
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Atelier de sănătate Best of
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Maghiara de pe unu

16.50 Eu pot!
17.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 53
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 Cei trei muşchetari
23.10 Serial: Obsesia Evei, sez. 1
00.00 Info Plus Ştiri
00.40 Exclusiv în România
01.30 Izolaţi în România
02.00 Revizie tehnica
06.00 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 In spatele frontului
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 Toamna amintirilor
17.00 În direct cu viaţa
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 In spatele frontului
23.00 Toamna amintirilor
00.00 În direct cu viaţa
01.00 Documentar: 360° GEO Oscar, 
îmblânzitorul de cai
02.00 Revizie tehnica
06.00 Toamna amintirilor
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.50 Candela neuitării…
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Serial Detectivul gourmet
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Preţul pasiunii
14.20 Ştiinţa uimitoare
14.30 Unda bugeacului
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
16.30 F/d
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Ştirile
19.30 Serial Detectivul gourmet
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 Ad Astra

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
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Sunt celebru, scoate-ma de aici!
23.30 Film S. W. A. T - Trupe de  
elita
01.00 Ştirile Pro TV
02.00 Lecţii de viaţa
03.00 Vorbeşte lumea
04.30 La Măruţă

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Iubire ca în filme
21.30 Daria, iubirea mea
22.15 Lecţii de viaţa
23.00 Ştirile Pro TV
23.30 Superspeed
00.00 Teleshopping
00.15 La Măruţă
01.15 Ce spun românii
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Iubire ca în filme
04.00 Daria, iubirea mea
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Chef de gătit
10.20 Aveţi de lucru
11.00 Dora Show
13.00 #plusminus
14.00 Teleshopping
14.30 Doi Noi - F/S
15.00 Trigger
17.00 Jurnalul 17
17.30 Ţara de la ţară
18.00 Intre doua maluri
19.00 Jurnalul 19
20.00 Ora de Ras
21.00 Вечер (CT Live)
22.00 Sprinter F/S
23.00 Jurnalul 23
00.00 Ora de Ras
01.00 Asfalt de Moldova
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Agricool
04.00 Sprinter
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
12.30 Х/ф Особо опасна

14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 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 Особо опасна
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.30 Tradiţii de la bunica
10.15 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 45
11.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 182
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 174
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping

16.15 Baronii
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 175
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 48
20.30 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 183
21.30 Film: MOBY DICK. Partea I
23.30 Film: MOBY DICK. Partea A II-A
01.30 Film: LA PORŢILE INFERNULUI
03.30 Film: MOBY DICK. Partea I
05.30 Baronii

Miercuri, 7 septembrie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Identitate Basarabia
10.30 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbeşte corect!
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 Obiectiv comun
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 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune MatinalŞtiriSport
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
11.00 Exclusiv în România
11.55 Vorbeşte corect!
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Atelier de sănătate Best of
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
16.50 Eu pot!
17.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 54
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: Regina
23.05 Serial: Obsesia Evei, sez. 1
00.00 Info Plus Ştiri
00.40 Exclusiv în România
01.30 Telecinemateca Cei trei muşchetari
03.20 Serial: Obsesia Evei, sez. 1
04.05 Sport
04.15 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 54
05.05 AgroStrategia
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° GEO
11.00 In spatele frontului
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Sănătate cu de toate   
best of
14.00 Documentar: 360° GEO Sărbătoar-
ea luminii-Iarna în Suedia
15.00 Magazin Deutsche Welle Fii în 
formă!
15.30 România… în bucate
16.00 Toamna amintirilor
17.00 În direct cu viaţa
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.00 Festivalul InterNațional George 
Enescu
21.00 Film: Rubirosa
22.40 Toamna amintirilor
00.00 În direct cu viaţa
01.00 Film: Rubirosa
02.30 Ora de Ştiri
03.15 E vremea ta!
03.30 România… în bucate
03.55 Sănătate cu de toate best of
04.25 Documentar: 360° GEO Sărbătoar-
ea luminii-Iarna în Suedia
05.20 Toamna amintirilor
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Unda bugeacului
06.30 MeseriAşii

P R O G R A M E  T V

Misterul anulat
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07.00 Bună dimineaţa
09.00 Serial Detectivul gourmet
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Preţul pasiunii
14.20 Bucătăria fermecată
14.25 În alţi papuci
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
16.30 Dimensiunea diplomatică
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Ştirile
19.30 Serial Detectivul gourmet
21.00 Mesager
21.30 Focus Europa
22.00 События, мнения, лица
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 F/d Europa mea cu… Letonia

AgroTV

7:00 Știri Program Informativ 
7:30 Telemagazin
7:45 Deliciile Program educațional/
informativ
8:00 Landşaft 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 cunoaştem 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 cunoaştem 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
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.30 Visuri la cheie
23.30 Las Fierbinţi
00.30 Ştirile Pro TV
01.00 Film Coliziunea
03.00 Lecţii de viaţa
04.00 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Daria, iubirea mea
22.15 Lecţii de viaţa
23.00 Umami: al 5-lea gust
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.15 La Măruţă
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 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Chef de gătit
10.20 Aveţi de lucru
11.00 Dora Show
13.00 #plusminus
14.00 Teleshopping
14.30 Doi Noi - F/S
15.00 Ansamblul folcloric Doina
17.00 Jurnalul 17
17.30 Ţara de la ţară
18.00 Intre doua maluri
19.00 Jurnalul 19
20.00 Te iubesc, Ion şi Doina
21.00 Вечер (CT Live)
22.00 La fraţi nu se pun hotare
23.00 Jurnalul ore 23
00.00 Ora de Ras
01.00 Asfalt de Moldova
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Agricool
04.00 Sprinter
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
12.30 Х/ф Такие разные близнецы

14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Freedom
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
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 Такие разные близнецы
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Albumul Național
08.45 Tradiţii de la bunica
10.30 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 46
11.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 183
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 175
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 176
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 49
20.15 Film: PROMISIUNEA
23.00 Film: CONFRUNTARE SÂN-
GEROASĂ
01.00 Film: SECHESTRAŢI ÎN CASĂ
03.00 Film: MOBY DICK. Partea A II-A
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Joi, 8 septembrie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Dosar România
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
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 Obiectiv comun
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 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune MatinalŞtiriSport
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
11.00 Exclusiv în România
11.55 Vorbeşte corect!
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Atelier de sănătate Best of
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
16.50 Eu pot!
17.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 55
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 România neîmblânzită
23.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 1
23.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.00 Info Plus Ştiri
00.40 Exclusiv în România
01.30 Film: Regina
03.20 Serial: Obsesia Evei, sez. 1
04.05 Sport
04.15 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 55
05.05 AgroStrategia
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° Sărbătoarea 
luminii-Iarna în Suedia
11.00 Sarbatoarea Nasterii Maicii 
Domnului
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: 360° GEO Louisiana - 
pescarii de creveţi
15.00 Magazin Deutsche Welle Globaliza-
rea: riscuri şi beneficii
15.30 România… în bucate
16.00 Toamna amintirilor
17.00 În direct cu viaţa
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.05 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.00 Film: Misterele Aurorei Teagarden: 
coroana reginei
21.50 FillerSecolul 22
22.00 Concert Madrigal Zagreb
23.50 FillerSecolul 22
00.00 În direct cu viaţa
01.00 Film: Misterele Aurorei Teagarden: 
coroana reginei
02.35 Ora de Ştiri
03.20 E vremea ta!
03.35 România… în bucate
04.00 Natură şi aventură
04.30 Documentar: 360°-GEO
05.25 Toamna amintirilor
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.10 Purtătorii de cultură
06.40 Lecturi a la carte
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Serial Detectivul gourmet
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Preţul pasiunii
14.30 Codul ECO
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
16.30 Focus Europa
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Ştirile
19.30 Film Little Manhattan
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 Dansează Viaţa

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 cunoaştem Țara Educational/
Cultural
18:30 Călătorii cu gust Program de turism
19:00 Știri Program Informativ 
19:30 Just Vlog Program educațional/
divertisment
20:00 Magia decupajului Program 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
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 În Profunzime
22.30 Film Justitie pe cont propriu
00.30 Las Fierbinţi
01.30 Ştirile Pro TV
02.30 Film S. W. A. T
04.30 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Daria, iubirea mea

22.15 Lecţii de viaţa
23.00 Doctor de bine
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.15 La Măruţă
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 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Chef de gătit
10.20 Aveţi de lucru
11.00 Dora Show
13.00 #plusminus
14.00 Teleshopping
14.30 Doi Noi - F/S
15.00 Cabinetul din umbră
17.00 Jurnalul 17
17.30 Ţara de la ţară
18.00 Intre doua maluri
19.00 Jurnalul 19
20.00 Ora de Ras
21.00 Вечер (CT Live)
22.00 Maigret -1-2
23.00 Jurnalul ore 23
00.00 Ora de Ras
01.00 Asfalt de Moldova
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Agricool
04.00 Sprinter
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
12.30 Х/ф Колдунья
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Aльтернатива
17.00 Ştiri

17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
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 Колдунья
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.30 Tradiţii de la bunica
10.15 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 47
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 176
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 177
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 50
20.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 181
21.30 Serial: Mr. BEAN: INSPECTORUL 
FOWLER, ep. 1 + 2
23.00 Film: AŞA SE TERMINĂ LUMEA
02.30 Film: CONFRUNTARE SÂN-
GEROASĂ
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
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TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Tradiţii
11.00 Obiectiv comun
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 Obiectiv comun
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 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 Obiectiv comun
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 Parlamentul României
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
16.50 Eu pot!
17.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 56
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: Un oraş violent
23.05 Serial: Obsesia Evei, sez. 1
00.00 Info Plus Ştiri
00.40 Exclusiv în România
01.30 Film: Un oraş violent
03.20 Serial: Obsesia Evei, sez. 1
04.05 Sport
04.15 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 56
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° GEO Louisiana - 

pescarii de creveţi
11.00 Educaţie la înaltime
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360° GEO Roşcovul - 
aurul negru din Creta
15.00 Magazin Deutsche Welle Revoluţia 
tehnologică
15.30 Teleşcoala
16.00 Toamna amintirilor
17.00 Educaţie la înaltime
18.00 Ora de Ştiri
19.00 Festivalul InterNațional George 
Enescu
21.00 Gala umorului
23.00 Reteaua de idoli
00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10

02.00 Ora de Ştiri
02.45 Educaţie la înaltime
03.35 România… în bucate
04.00 Pescar hoinar
04.25 Documentar: 360°
05.20 Toamna amintirilor
06.25 Generaţia Fit

Moldova 1

06.05 Codul ECO
06.30 Portrete în timp
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Film Little Manhattan
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Preţul pasiunii
14.15 Ştiinţa uimitoare
14.25 Bucătăria fermecată
14.30 Всегда на высоте
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
16.30 Zona ARS
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Ştirile
19.45 Bună seara!
21.00 Mesager
21.30 Moldova de Patrimoniu
22.00 События, мнения, лица
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Spectacol destine

AgroTV

7:00 Știri Program informativ 
7:30 Telemagazin 
7:45 Profu de nutriție Program educa-
tional
8:00 Landşaft 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
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 Landşaft pentru tine Program 
educațional/informativ
21:30 Sezonul de recoltare Program 
educațional/informativ
21:45 Profu de nutriție Program edu-
cațional
22:00 Știri Program informativ 
22:30 Actualitatea la Raport Program 
educațional/informativ
23:30 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
0:30 Program AGRO TV România
2:00 Știri Program informativ 
2:30 Muzica pentru toți
3:15 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea

P R O G R A M E  T V
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13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 În Profunzime
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Vocea romaniei
23.30 Film Escala
01.00 Ştirile Pro TV
02.00 Lecţii de viaţa
03.00 Vorbeşte lumea
04.30 La Măruţă

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Iubire ca în filme
21.30 Daria, iubirea mea
22.15 Lecţii de viaţa
23.15 România, te iubesc!
00.00 Teleshopping
00.15 La Măruţă
01.15 Ce spun românii
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Iubire ca în filme
04.00 Daria, iubirea mea
04.45 I likeIT
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Chef de gătit
10.20 Savoare la Maximum
11.00 Dora Show
13.00 #plusminus
14.00 Teleshopping
14.30 Doi Noi - F/S
15.00 Secretele Puterii
17.00 Jurnalul 17
17.30 Ţara de la ţară
18.00 Intre doua maluri
19.00 Jurnalul 19
20.00 Total Sport live
21.00 Вечер (CT Live)
22.00 Cealaltă Basarabie
23.00 Jurnalul 23
00.00 Ora de Ras
01.00 Asfalt de Moldova
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Dora Show
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
12.30 Х/ф Счастливый случай
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştiri
17.45 Вечер. Настоящее время
18.50 Dosarele X
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 Счастливый случай
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.30 Tradiţii de la bunica
10.15 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 48
11.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 181
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 177
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 178
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 51
20.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 182
21.30 Film: SUPER ERUPŢIA
23.30 Film: PROMISIUNEA
02.15 Albumul Naţional
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 10 septembrie

TVR Moldova

07.00 Cu capu-n zori
09.50 Discover România
10.00 Ferma
10.50 Discover România
11.00 Obiectiv comun
12.00 Teatru copii Omul de zăpadă care 

voia să întâlnească soarele
13.00 1, 2, 3 şi afli tot ce vrei!
13.30 A doua emigrare
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Printre cuvinte
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Tradiţii
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Reportajele/Interviurile 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: Reconstituirea
00.40 A doua emigrare
01.05 Tradiţii
02.00 Film: Reconstituirea
03.40 Printre cuvinte
04.05 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 Teatru copii Omul de zăpadă care 
voia să întâlnească soarele
11.15 Discover România
11.30 #Creativ
12.00 România neîmblânzită
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora Regelui
15.30 Izolaţi în România
16.00 Aventura urbană
17.00 Festivalul Internaţional de Folclor 
Cantecele Munţilor - 2022
18.50 Teleenciclopedia William Turner - 
corabie cu sclavi
19.40 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula

19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.51 Meteo
21.00 Film: Săptămâna nebunilor
22.45 Vorbeşte corect!
23.01 World Cup Magazin, ep. 12
23.40 Ai luat plasă!
01.40 Profesioniştii…
02.35 Film: Săptămâna nebunilor
04.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 1
04.45 Izolaţi în România
05.10 Ora Regelui
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
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.05 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.00 Film: Doctor Quinn: o familie în 
pericol
22.00 Serial: Secretul ochilor verzi
23.50 Drag de România mea!
01.50 FillerSecolul 22
02.00 Ora de Ştiri
02.45 E vremea ta!
03.00 Serial: Secretul ochilor verzi
04.25 Film: Doctor Quinn: o familie în 
pericol
05.55 Toamna amintirilor
06.40 Teleshopping

Moldova 1

06.05 F/d
06.15 Moldovenii de pretutindeni
06.50 Candela neuitării…
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Kyoka
10.15 Desene animate Hai la şcoală
10.30 MeseriAşii
11.00 stil nou
11.30 Şciotîjnăvîc
12.00 Muzică
13.00 Bună seara!
14.10 Desene animate Aoi urcă munţii
15.05 Film: Războiul mireselor
16.30 În ritmul dansului
17.00 Ştirile
17.15 La noi în sat
18.00 O seară în familie
19.00 Ştirile
19.15 Erudit cafe
19.50 Serial Naoki Hanzawa
21.00 Mesager
21.30 În alţi papuci
22.00 Ştiri Externe
22.25 Moldovenii de pretutindeni
23.00 Film Sala de lupte

AgroTV

7:00 Știri Program informativ 
7:30 Telemagazin
7:45 Deliciile Program educațional/
informativ 
8:00
8:50 Muzica pentru toți
Cu alte cuvinte Program educațional/
informativ
9:00 Știri Program Informativ 
9:30 Agricultura cu valoare adăugată 
Program educațional/informativ
10:00 Actualitatea la Raport talk show 
11:00 Telemagazin
11:15 Produs autohton Program de 
divertisment
12:00 Călătorii cu gust Program de turism
12:15 Profu de nutriție Program edu-
cațional
12:30 Interviuri cu Soroceni
13:30 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
14:00 Știri Program informativ 
14:30 Program AGRO TV România
15:00 Zona verde Program educațional/
informativ
15:30 Primarul la covor Program educa-
tional/informativ
16:30 Telemagazin 
16:45 Program AGRO TV România
17:45 Telemagazin
18:00 Actualitatea la Raport talk show 
19:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
20:00 De la trapă la sapă Program de 
divertisment
20:30 Să ne cunoaştem Țara Program 
educational/cultural
21:00 Despre noi, altfel Program 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
08.30 O seară perfectă
09.45 Teleshopping
10.00 I like IT
10.30 Superspeed la Pro TV
11.00 isănătate
12.00 Teleshopping
12.15 Film Flipper
14.15 Film Insula de vis
16.00 Teleshopping
16.15 Vocea romaniei
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Gusturile se discuţă
22.30 Film Furios şi iute 6
23.00 Film Agentul de la   
U. N. C. L. E
01.45 Ştirile Pro TV Chişinău
02.30 Film Insula de vis
04.00 Film Flipper

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 La Măruţă
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 Ce spun românii
18.00 I likeIT
18.30 Superspeed
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Umami: al 5-lea gust
20.30 Iubire ca în filme
21.30 Daria, iubirea mea
22.15 Lecţii de viaţa
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 Lecţii de viaţa
01.15 I likeIT
01.35 Superspeed
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Iubire ca în filme
04.00 Daria, iubirea mea
04.45 Lecţii de viaţa
05.30 I likeIT

Jurnal TV

07.00 Jurnalul 7
08.00 Serial Şase
09.00 Eva - Film Serial
09.30 Micii Bucătari
10.00 Chef de gătit
10.20 Savoare la Maximum
11.00 Teleshopping
11.30 Merci - 2D Animaţie
13.00 Culorile
14.30 Doi Noi - F/S
15.00 Akord, Unde, Unde
17.30 Se caută un milionar
18.00 Viaţă din pensie
19.00 Jurnalul Săptămânii
20.00 Dora Show 
22.00 Inelul de Foc 2ep
23.00 Planetarium
00.45 Jackie
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 Dosarele X sinteza
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 Чего хотят женщины

18.30 Dincolo de Nistru
19.00 Ştiri de week-end
20.00 Т/с Белый воротничок
22.30 Итоги
23.00 Х/ф Джон Уик 2
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Ştiri de week-end
03.00 Dosarele X sinteza
04.00 Х/ф Чего хотят женщины
Național

06.00 Vouă
06.15 Tradiţii de la bunica
07.30 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 49
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 Vouă
14.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 50
15.15 Serial: Mr. BEAN: INSPECTORUL 
FOWLER, ep. 1 + 2
16.45 Film: DUMBRAVA MINUNATĂ
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 52
20.15 Cei şapte ani de masă
22.15 Fosta mea iubire
00.00 Film: AŞA SE TERMINĂ LUMEA
03.30 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Duminică, 11 septembrie

TVR Moldova

07.00 Universul credinţei
08.35 Memoria locului
09.00 Universul credinţei
09.25 Mic dejun cu un campion
10.15 Europa azi
10.30 Viaţa satului
12.30 Meseriaşii
13.00 Tradiţii
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Retrospectiva săptămânii
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 Retrospectiva săptămânii
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Festivalul interNațional de folclor 
Cantecele muntilor, 2022
23.00 Teatru TV
00.10 Garantat 100%
01.00 Exclusiv în România
01.50 Discover România
02.00 Teatru TV
03.10 Gări de poveste
04.00 Adevăruri despre trecut
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Retrospectiva săptămânii
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. 12
15.00 Folclor
18.00 Dosar România
19.00 Istorii ascunse Hunedoara - Pov-
eştile Castelului
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.51 Meteo
21.00 Festivalul Internaţional de Folclor 
Cantecele Munţilor - 2022
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Teleenciclopedia
01.55 Ai luat plasă!
03.35 Telejurnal Ştiri
04.25 Vorbeşte corect!
04.35 Universul credintei Bucuria 
credinţei

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: Imposibila iubire
14.40 Toamna 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: Imposibila iubire
22.00 Film: Siberia, dragostea mea 101’
00.10 MotorVlog
00.45 Film: Imposibila iubire
02.10 Ora de Ştiri
02.55 E vremea ta!
03.10 România… în bucate
04.00 Cap compas
04.30 Generaţia Fit
05.00 Ferma
05.50 MotorVlog
06.25 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
09.25 F/d
10.00 Desene animate Kyoka
10.15 Desene animate Hai la şcoală
10.30 Ring star
11.45 F/d
12.00 Desene animate Aoi urcă munţii
13.00 O seară în familie
14.00 Tezaur
14.30 F/d Medicii
15.30 Şciotîjnăvîc
16.00 Purtătorii de cultură
16.30 stil nou
17.00 Ştirile
17.15 Cronica săptămânii
18.00 Evantai folcloric
19.00 Ştirile
19.30 Moldovenii de pretutindeni
20.10 Serial Clanul Kennedy
21.00 Mesager
21.30 Film O viaţă aproape perfectă
23.10 Concert în Europa
23.55 Zapovednik

AgroTV

6:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
7:00 Să ne cunoaştem Țara Program 
educațional/cultural
7:30 Telemagazin 
8:00 Magia decupajului Program educa-
tional/informativ
8:30 Paradisul grădinilor Program educa-
tional/ Informativ
9:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
10:00 Actualitatea la Raport talk show 
11:00 Telemagazin 
11:15 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
11:40 Profu de nutriție Program edu-
cational
12:00 Călătorii cu gust Program de turism
12:30 Interviuri cu Soroceni
13:50 Cu alte cuvinte Program education-
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 educational/
informativ
18:30 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
19:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
20:00 Just Vlog Educativ/ divertisment 
20:30 Agricultura cu valoare adăugată 
Program informativ/ educativ 
21:00 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/informativ 
22:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
23:00 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
0:00 Program AGRO TV România
2:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
3:00 Să ne cunoaştem Țara Program 
educațional/Cultural
3:30 Agri smart Program informative/
educațional
3:45 Zona verde Program educational/
informativ
4:15 Program AGRO TV România

 
ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
09.00 isănătate
10.00 Doctor de bine

10.30 Umami: al 5-lea gust
11.00 Teleshopping
11.15 Gusturile se discuţă
12.45 Teleshopping
13.00 Apropo TV
14.00 Teleshopping
14.15 Film Fotbal şi nebunii
16.15 Teleshopping
16.30 Visuri la cheie
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Sunt celebru, scoate-ma  
de aici!
23.00 Film Mostenirea lui Bourne
00.00 Ştirile Pro TV Chişinău
01.40 Film Fotbal şi nebunii
03.30 Film Mostenirea   
lui Bourne
05.00 isănătate

ProTV InterNațional

06.00 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 La Măruţă
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
16.00 Vorbeşte lumea
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Superspeed
20.30 Iubire ca în filme
21.30 Daria, iubirea mea
22.15 Lecţii de viaţa
23.15 ApropoTv
00.00 Teleshopping
00.30 Umami: al 5-lea gust
00.50 Doctor de bine
01.15 România, te iubesc!
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Iubire ca în filme
04.00 Daria, iubirea mea
04.45 Lecţii de viaţa
05.30 Doctor de bine

Jurnal TV

07.00 Jurnalul Săptămânii
08.00 Serial Şase
09.00 Eva - Film Serial
09.30 Micii Bucătari
10.00 Chef de gătit
10.20 Teleshopping
10.50 Casa ariciului - Animaţie
11.00 Salix Caprea
11.30 Doi Noi
15.00 Cealaltă Basarabie
16.00 Total Sport
17.00 Vânturile, Valurile
18.00 Femeile Vorbesc 
19.00 Patrula
20.00 Asfalt de Moldova 
21.00 Ora de Ras 
22.00 Italia, Patria Nostra
22.30 Where the Heart Is / Там, где 
сердце
00.30 Havoc
02.00 Cealaltă Basarabie
03.00 Ora de Ras
04.00 viaţa din pensie
05.00 Secretele Puterii

TV8

06.00 Dosarele X sinteza
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 Черепашки-ниндзя

12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Gheţu
15.00 Teleshopping
15.20 Business up
16.20 Х/ф Послание в бутылке
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Iubeşte viaţa
22.00 Т/с Белый воротничок
00.30 Sinteza
01.10 Cutia neagră. Plus
02.10 Х/ф Черепашки-ниндзя
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: DUMBRAVA MINUNATĂ
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. 53
20.30 Film: DRUMUL SPRE IUBIRE
23.00 Film: SUPER ERUPŢIA
01.00 Start show România
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

P R O G R A M E  T V
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Evoluția monogamiei

Mai mulți bărbați au demonstrat,
În practică şi teorie,
Că monogam e-acel bărbat
Ce-nşeală-o singură soție... Gheorghe BÂLICI

Ținute extravagante 
la MTV Video Music 
Awards 2022

Rapperul portorican Bad Bun-
ny şi megastarul american Taylor 
Swift au incendiat atmosfera du-
minică seară la gala anuală a MTV 
Video Music Awards 2022, infor-
mează AFP, citată de Agerpres. 
Ceremonia, organizată pe o arenă 

din Newark, New Jersey, este mai 
cunoscută pentru recitalurile şi 
momentele extravagante oferite 
de artişti decât pentru premiile 
care recompensează cele mai bune 
videoclipuri muzicale ale anului. 

Vedetele au făcut furori la gala 

„Tomatina”, care 
atrage mii de turişti în 
oraşul Bunol din estul 
Spaniei, a revenit mier-
curi după o absență de 
doi ani cauzată de pan-
demia de COVID-19, 
informează AFP.

Aproximativ 15.000 
de persoane au partici-
pat la acest eveniment, 
în cadrul căruia a fost 
folosită o „muniție” ce 
a constat în 130 de tone de roşii coapte, potrivit 
datelor furnizate de Primăria locală.

La câteva minute după semnalul ce a dat startul, 
centrul oraşului s-a colorat în roşu, la fel şi hainele 
participanților, care se îmbracă în mod tradițional 
în alb.

Tradiționala bătaie cu roşii, care durează o oră, 
este urmată de o petrecere stradală care durează 
până seara.

„Tomatina” atrage turişti din lumea întreagă, însă 

în acest an cele 20.000 
de bilete nu au fost 
vândute în totalitate.

Originea evenimen-
tului datează din peri-
oada unei dispute ce a 
avut loc în 1945 cu oca-
zia Zilei oraşului, care 
s-a terminat printr-o 
bătaie generală cu ro-
şii, luate de pe rafturile 
unui vânzător local de 
zarzavaturi. De atunci, 

criticii evenimentului denunță o risipă alimentară.
„Acestea sunt roşii cultivate în mod special pentru 

‚Tomatina’”, spune un localnic. „Dacă ‚Tomatina’ nu 
ar avea loc, nu le-am mai planta. Datorită ‚Tomati-
nei’, numeroşi agricultori vor avea parte de o iarnă 
mai bună”, a spus acesta, referindu-se la cantitățile 
pe care Primăria din Bunol le comandă cultivatori-
lor locali de tomate cu câteva luni înaintea acestui 
eveniment anual. 

Agerpres

„Tomatina”, celebra bătaie cu roșii din 
Spania, a revenit după o absență de doi ani

MTV Video Music Awards 2022 cu 
ținutele lor extravagante. Taylor 
Swift a făcut senzație pe covorul 
roşu de la Prudential Center într-o 
rochie realizată din cristale şi a 
câştigat premiul „Videoclipul anu-
lui” pentru o versiune de 10 mi-
nute a hitului său „All Too Well”. 
„Sunt atât de mândră de ceea ce 
am făcut”, a declarat cântăreața 
în vârstă de 32 de ani. 

Totodată, „Cântecul anului” 
a fost desemnat „Happier Than 
Ever”, al lui Billie Eilish, iar cel 
mai bun videoclip hip-hop apar-
ține lui Nicki Minaj Featuring Lil 
Baby, „Do We Have A Problem?”. 

Cel mai bun cântec al verii este 
„First Class”, al lui Jack Harlow, 
iar cel mai bun videoclip pop îi 
aparține lui Harry Styles, „As It 
Was”. 

A plecat într-o călătorie în jurul 
lumii cu o barcă veche restaurată 

Un tânăr de 27 de ani, din Marea Britanie, 
îşi trăieşte visul şi de doi ani navighează în ju-
rul lumii, însoțit de un grup de prieteni a cărui 
componență se schimbă în permanență, scrie 
digi24.ro. 

Max Campbell, scriitor, fotograf şi creator 
de conținut, a visat încă din adolescență la o 
astfel de aventură, iar acum doi ani, după ce 
a renovat o veche barcă, a plecat într-o călă-
torie din care nu are de gând să se oprească. 
A învățat să navigheze de la tatăl lui vitreg, iar 
acum, după ce a călătorit timp de doi ani, poate să spună despre el 
că este un adevărat „lup de mare”. Max, din Eathorne, Falmouth, şi-a 
început călătoria cu barca „Elixir” mergând prima dată către Franța, 
iar de acolo a navigat către Caraibe şi America de Sud, apoi s-a întors 
în Europa, unde a ancorat pe cele mai spectaculoase coaste. Spune că 
trăieşte cea mai bună experiență de viață pe care o poate avea un om 
şi că îşi doreşte ca aventura lui să continue.

digi24.ro
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