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Moldova 
pe contrasens

În primele două luni de răz-
boi ruso-ucrainean, oamenii de 
bună-credință din toată lumea 
au înțeles că acesta trebuie să se 
încheie neapărat cu victoria Ucrai-
nei. Însăși posibilitatea ca Moscova 
să iasă victorioasă din confruntare 
a fost exclusă după ce Mariupolul 
fusese șters de pe fața pământului 
și se aflase adevărul despre Bucea, 
Irpin ș.a. Varianta unei remize (în-
ghețarea conflictului; armistițiu 
pe termen indefinit; revenirea la 
regulile de joc de dinaintea războ-
iului) în care au crezut sau de care 
s-au agățat politicieni din diverse 
țări și organizații internaționale a 
căzut și ea, cu timpul.

Adrian CIUBOTARU
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Cum cresc copiii nevinovați 
în penitenciare 
Deși sunt inocenți, copiilor născuți în 
penitenciare le e sortit să stea alături de 
mamele lor după gratii până la împlinirea 
vârstei de trei ani. În Penitenciarul nr. 7 – 
Rusca și Penitenciarul nr. 16 – Pruncul din 
Republica Moldova, își petrec primii ani de 
viață cinci copii. 
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06.09.2022, Bucea, Ucraina. Autor foto: Andrei Cepraga

„Republica Moldova dispune 
de capacități suficiente de mo-
nitorizare și de reacție în cazul 
unui accident nuclear în regiune. 
Problematic e nivelul scăzut de 
informare a cetățenilor și starea 
adăposturilor aflate în gestiunea 
unor agenți economici”, a mențio-
nat, într-un interviu pentru Europa 
Liberă, specialistul în urgențe ra-
diologice în cadrul Inspectoratului 
General pentru Situații de Urgență 
(IGSU), Alexandru Calancea. 

„La ora actuală, putem garanta 
că nu există nici un pericol ra-
diologic. Fondul radioactiv este 
monitorizat continuu și depășiri 
nu sunt.”

Expertul a mai spus că, după 
avaria de la Cernobîl, cu susține-
rea Agenției Internaționale pentru 
Energie Atomică, au fost fortificate 
capacitățile Republicii Moldova de 
a monitoriza situația radiologică 
și chiar măsurile de intervenție.

Specialistul în urgențe radio-
logice în cadrul IGSU, Alexandru 
Calancea, a adus în atenția publică 
scenariile în cazul producerii unor 
accidente nucleare.

În primul rând, oamenii nu 
trebuie să intre în panică

„Trebuie să fim gata pentru 

astfel de situații. În ultima pe-
rioadă, au fost întreprinse mai 
multe măsuri în sensul îmbună-
tățirii capacităților de a reacționa. 
Cel mai mare accent este pus pe 
comunicarea cu populația. Pe si-
te-ul IGSU (dse.md) pot fi găsite 
mai multe materiale în care este 
explicat laconic și accesibil cum 
să acționeze oamenii”, a spus ex-
pertul în cadrul interviului. 

Alexandru Calancea a mai 
specificat că „norul radioactiv 
nu ajunge în Moldova într-un 
minut-două, există timp pentru 
a acționa în vederea aplicării 
măsurilor de protecție. În primul 
rând, oamenii nu trebuie să intre 
în panică. Este important ca ei să 
se informeze din surse oficiale. 
În cazul alertelor radiologice, e 
important ca oamenii să se afle 

în locuință, să se izoleze de praful 
radioactiv. Ar fi bine să existe în 
locuințe anumite rezerve de ali-
mente și de apă”. 

Expertul a menționat și inter-
acțiunea cu instituțiile statului 
în eventuale cazuri de alertă ra-
diologică. 

„Avem deja experiența unor ast-
fel de conlucrări. Criza refugiaților 
din Ucraina a demonstrat că avem 
capacități de mobilizare prin crea-
rea Centrului de criză al IGSU. Din 
această structură au făcut parte re-
prezentanții tuturor ministerelor.”

Menționăm că de rețele de 
monitorizare radiologică dispun 
Ministerul Mediului, IGSU, Minis-
terul Sănătății și Ministerul Agri-
culturii și Industriei Alimentare.

Diana BOTNARU

Agenția Națională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunță 
despre lansarea următoarelor concursuri:

1) Concursul proiectelor pe probleme de interes stringent 
cu genericul „Reziliența Republicii Moldova la situații de 
criză” pentru anii 2023-2024. Recepționarea propunerilor de proiecte 
are loc în perioada 12.09.2022 - 23.10.2022, ora 17:00. 

2) Concursul proiectelor pentru tineri cercetători pentru 
anii 2023-2024. Recepționarea propunerilor de proiecte are loc în 
perioada 12.09.2022 - 13.10.2022, ora 17:00.

Detaliile cu privire la condițiile de participare și procedura de aplicare 
sunt publicate pe pagină web oficială a Agenției (http://ancd.gov.md).

Pentru întrebări ne puteți contacta la adresa de e-mail: proiecte.
itt@ancd.gov.md sau la tel.: 022 – 270 – 445, 067733091.

A n u n ț

Procuratura Anticorupție a demarat procedura de finalizare a ur-
măririi penale în lipsa învinuitului Vladimir Plahotniuc în dosarul 
denumit generic „Frauda Bancară”. În acest sens, la 22 august, pro-
curorul de caz a înaintat un demers judecătorului de instrucție din 
cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, prin care a solicitat 
acordul pentru finalizarea urmăririi penale, în lipsa lui Plahotniuc. 

„În ședința din 06 septembrie 2022, avocatul învinuitului Plahot-
niuc Vladimir, după ce a luat cunoștință de materialele prezentate de 
procuror a înaintat o cerere privind ridicarea excepției de neconstitu-
ționalitate a noilor prevederi introduse recent în Codul de procedură 
penală, care permit finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitului”, 
scrie într-un comunicat al Procuraturii.

În cadrul ședinței de joi, 8 septembrie 2022, judecătorul de instrucție 
din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, urma să pronunțe o 
încheiere cu referire la admiterea sau respingerea cererii.

În momentul închiderii ediției, hotărârea nu a fost pronunțată.
Amintim că Plahotniuc Vladimir a fost acuzat pentru crearea și 

conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani, 
în perioada anilor 2013-2015, atunci când învinuitul a primit în con-
turi, prin intermediul companiilor rezidente fondate de Ilan Șor prin 
persoane interpuse, mijloace financiare în valoare de peste 39 de 
milioane de dolari SUA și 3.5 milioane Euro, care aveau ca origine, 
credite bancare obținute fraudulos de la BC „Unibank” SA, BC „Banca 
Socială” SA și BC „Banca de Economii” SA.

În cadrul acestei cauze penale a fost aplicat sechestru pe bunuri ale 
căror beneficiar efectiv este Vladimir Plahotniuc, în valoare totală de 
mai mult de un miliard de lei.

Doina BURUIANĂ

Dosarul 
„Frauda Bancară” 
va avea finalitate 
și în lipsa lui Plahotniuc 

„A fost un an plin de muncă, reforme și proiecte. Am inițiat reforma 
agențiilor subordonate, care sper să fie finalizată până la sfârșitul 
acestui an, și am creat premisele unei funcționări corecte, integre, 
transparente la Moldsilva, Apele Moldovei, Agenția de Mediu, In-
spectoratul pentru Protecția Mediului, Serviciul Hidrometeorologic 
de Stat”, a scris Iuliana Cantaragiu, ministră a Mediului.

Printre reușitele mandatului său, ea a mai menționat investiția 
în stația de epurare din Soroca, deblocarea proceselor în domeniul 
gestionării deșeurilor etc.

„Sunt recunoscătoare echipei mele și celor care m-au susținut în 
această perioadă. Urez mult succes, curaj și putere viitorului ministru”, 
a adăugat ex-ministra.

Doina B.

U l t i m a  o r ă

Iuliana Cantaragiu 
și-a dat demisia
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Avertismentul președintei la Comrat: 
„Oricine va lucra în interesele altui 
stat va fi tras la răspundere”

În replică, Maia Sandu i-a spus 
că depune toate eforturile ca RM să 
fie un stat cu adevărat democratic, 
dar pentru aceasta e nevoie ca și 
autoritățile din Comrat să iubească 
acest stat și „să muncească pen-
tru această țară, nu pentru alta”. 
„Dacă cineva vrea să muncească 
în interesele altui stat, e firesc ca 
organele responsabile de securita-
tea statului să se ocupe de aceas-
ta. Ele anume pentru aceasta sunt 
plătite, ca să ne convingem că toți 
reprezentanții instituțiilor statului 
lucrăm pentru această țară”, i-a 
răspuns președinta.

Apeluri „în numele 
poporului”, de la deputați 
votați de câteva sute 
de persoane

În cadrul întâlnirii care a du-
rat peste două ore, aleșii locali din 
UTA Găgăuzia au adresat multiple 
întrebări: referitoare la creșterea 
inflației „până la circa 40%” (în 
realitate, rata inflației a ajuns la 
aproape 32% - n.a.). Un deputat, 
Victor Petrov, s-a arătat nemulțu-
mit că toate documentele și comu-
nicatele care le vin din Chișinău 
sunt în limba română, iar toate 
deciziile adoptate de Adunarea po-
pulară trebuie traduse din limba 
rusă în limba română înainte de 
a fi trimise la Chișinău și pentru 
aceasta se cheltuiesc „sume enor-
me din bugetul autonomiei”. 

„Drepturile oamenilor care nu 
cunosc limba de stat sunt încăl-
cate în fiecare zi”, a spus acesta 
solicitând ca limbii ruse să-i fie 

oferit statutul de a doua limbă de 
stat. Un alt deputat și-a exprimat 
revolta în legătură cu tarifele mari 
la resursele energetice și s-a între-
bat dacă oamenii din autonomia 
găgăuză nu vor fi nevoiți „să-și 
smulgă gardurile de lemn ca să 
se încălzească”.

Un mesaj „în numele poporu-
lui găgăuz”, precum „și al întregii 
populații a Republicii Moldova” a 
avut și deputatul Serghei Cimpo-
eș. Acesta a ținut „să avertizeze” 
președintele „să nu reacționeze la 
provocările politice din Ucraina”.

„Vă solicităm să rămâneți neu-
tră, ca RM să nu fie atrasă în acest 
conflict. Acest mesaj vine din par-
tea poporului Găgăuziei, dar și a 
întregii populații a RM”, a spus 
el. „Despre ce provocări vorbiți? 
Subînțelegeți declarațiile lui La-
vrov?”, a precizat Maia Sandu. „Nu, 
subînțeleg ceea ce de fapt spun”, 
i-a răspuns provocator Cimpoeș.

Amintim că, deși au adresat în-
trebări obraznice, pe alocuri provo-
catoare, și s-au purtat de parcă ar 
putea decide politica externă a RM, 
aleșii din UTA Găgăuzia reprezintă 
de fapt circumscripții cu un număr 
redus de alegători.

Astfel, Cimpoeș, care vorbește 
în numele „populației Republicii 
Moldova”, vine dintr-o circum-
scripție unde pentru el și-au dat 
votul 870 de persoane, iar pentru 
deputatul Alexandr Dinjos, autorul 
scandalosului discurs precum că 
„poporul din Găgăuzia” e gata să-l 
întâmpine pe Putin „cu cele trei 
„k”: kavurma, caurma și caberne”, 
reprezintă o circumscripție în care 
a fost votat de 400 de persoane.

Mesajul tranşant 
al Maiei Sandu

Maia Sandu a informat aleșii 
locali din Comrat că prețul la gaz, 
care a crescut de aproape zece ori 
pe parcursul ultimului an și este 
una din principalele cauze care au 
contribuit la creșterea inflației, nu 
depinde de autoritățile din Chiși-

„Considerăm că decizia președintelui Putin privind declanșarea Operațiunii militare speciale pune în 
pericol securitatea Rusiei și a cetățenilor ei. În legătură cu aceasta, vă rugăm, ca deputat al Dumei 
de Stat, să propuneți acuzarea președintelui Federației Ruse de înaltă trădare pentru înlăturarea 
acestuia din funcție.”

8 septembrie 2022, Consiliul municipalității Smolninskoye din Sankt Petersburg
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nău, ci de cele de la Moscova.
„Evident, noi suntem o țară 

mică și am spus că vrem relații 
bune cu orice țară. Dar dorim să 
fim respectați, avem și noi interese 
naționale deoarece și oamenii 
noștri trebuie să trăiască bine. Vă 
amintiți, imediat după alegerile 
parlamentare, am avut o întrevede-
re cu reprezentantul Rusiei. I-am 
explicat că dorim să avem relații 
constructive. Dar la scurt timp a 
început criza energetică, aproape 
o lună am rămas fără gaze. Înainte 
de aceasta ne-au spus că va fi pre-
lungit contractul, cu două zile însă 
înainte de expirarea acestuia ne-au 
anunțat că nu va fi prelungit și că 
avem o lună ca să negociem. Nu 
am înțeles de ce s-a întâmplat acest 
lucru, dar am continuat dialogul”, 
a spus președintele.

Totodată, Maia Sandu a reiterat 
că RM este o țară neutră și această 
prevedere se respectă. „Dar nu-mi 
puteți cere ca eu să susțin războ-
iul Rusiei în Ucraina, pentru că 
eu niciodată nu voi susține acest 
război. Voi vedeți ce se întâmplă 
acolo deoarece la noi sunt sufici-
ente informații. Este îngrozitor. 
Astfel de lucruri nu ar trebui să 
se întâmple în timpurile noastre. 
Evident că acest război influențea-
ză relația noastră cu Rusia. Noi nu 
vom susține războiul Rusiei în țara 
vecină, din contra, vom susține 
Ucraina și oamenii săi, fapt pentru 
care le sunt extrem de recunos-
cătoare cetățenilor noștri care au 
găzduit refugiați. Noi facem totul 
ca să păstrăm pacea în țara noastră 
și vă rog ca și voi să procedați la 
fel”, a spus Maia Sandu.

4,6% din populație nu pot 
dicta politica externă a RM

Întâlnirea de la Comrat a stârnit 
numeroase reacții. Fostul ambasa-
dor al RM la București, Iurie Reni-
ță, a menționat că aleșii locali din 
UTA Găgăuzia care reprezintă fățiș 

interesele Rusiei, trebuie trași la 
răspundere conform legislației în 
vigoare. „Suntem toți egali în fața 
legii, inclusiv minoritățile naționa-
le, și nimeni nu este mai presus de 
ea. Separatismul de la Comrat nu a 
apărut de ieri sau de astăzi. Acesta 
este cunoscut demult și s-a ma-
nifestat în permanență. E timpul 
să se facă ordine la acest subiect 
prin acțiuni concrete, și nu doar 
prin declarații conjuncturale”, a 
menționat fostul deputat. 

El mai observă că actualmente 
UTA Găgăuzia are o populație de 
134 de mii de cetățeni, circa 4.6% 
din populația Republicii Moldova, 
și că aceștia nu ar trebui să dicteze 
celorlalți 95.4% ce cale de dezvol-
tare să urmeze și care să fie priori-
tățile politicii externe, amenințând 
că în caz contrar „își pot declara 
chiar separarea lor de Republica 
Moldova”. 

„Conform acestei logici extrem 
de periculoase, mai îndreptățiți ar 
fi ucrainenii de la noi, care sunt 
6.5% din populație, să-și revendice 
drepturi similare. E un precedent 
internațional inedit, dar, mai 
ales, periculos, care subminează 
suveranitatea, independența, dar 
și integritatea noastră teritorială”, 
a spus Reniță.

„Îl iubesc pe Putin, dar cu 
plăcere primesc bani din 
UE”

Deputatul Oazu Nantoi a men-
ționat că cei din UTA Găgăuzia 
primesc cu plăcere bani din partea 
Uniunii Europene pentru proiecte, 
dar în același timp „continuă să-l 
iubească pe Putin”. Lucrul cel mai 
grav însă e că un grup restrâns 
de persoane radicale a început să 
manipuleze, vorbind în numele 
tuturor cetățenilor RM. 

„Irina Vlah, în februarie 2015, 
când a mers împreună cu Igor Do-
don la Ambasada Rusiei, a spus 
că aduce autonomia găgăuză în 

uniunea eurasiatică „și toată Repu-
blica Moldova”. La întâlnirea Maiei 
Sandu cu deputații din Adunarea 
Populară care a avut loc vineri, un 
altul, Serghei Cimpoeș vorbește 
în numele „majorității cetățeni-
lor RM”. Dar acesta vine dintr-o 
circumscripție unde pentru el au 
votat doar câteva sute de persoa-
ne, în timp ce pentru Maia Sandu 
au votat 946 de mii de alegători. 
Este vorba de manipulare”, a spus 
Oazu Nantoi. 

Deputatul a mai relevat că, după 
referendumul ilegal din 2 februarie 
2014, partenerii de dezvoltare ai 
RM au decis să europenizeze UTA 
Găgăuzia oferind oamenilor din 
această regiune granturi pentru 
diferite proiecte. „În realitate, am 
obținut o situație din teatrul ab-
surdului. În autonomia găgăuză cu 
plăcere primesc banii din partea 
UE, dar îl iubesc pe Putin. Așa nu 
se lucrează. Din păcate, centrul 
a lăsat de izbeliște autonomia și 
își aducea aminte de ea doar îna-
inte de alegeri, ca să facă târg cu 
voturi”. 

Potrivit deputatului, din 23 
iunie, de când Republica Mol-
dova a obținut statutul de țară 
candidat pentru aderare la UE, 
situația s-a schimbat. Guverna-
rea de la Chișinău ar trebui să 
lanseze niște politici de integrare 
a concetățenilor noștri din 
autonomia găgăuză, cu margina-
lizarea celor radicali. Altfel apare 
întrebarea dacă autoritățile de la 
Chișinău ar fi capabile să soluțio-
neze și problema transnistreană, or 
nimeni nu ne va primi în UE fără 
rezolvarea acestui conflict. 

„Sunt lucruri mult mai impor-
tante la care trebuie să găsim răs-
puns, care depășesc acel zgomot 
informațional creat de formațiunea 
socialiștilor care, la comanda lui 
Igor Dodon sau a Irinei Vlah, s-au 
purtat ca niște oameni fără șapte 
ani de acasă la acea întâlnire cu pre-
ședintele”, a conchis Oazu Nantoi.

După multiple proteste organizate de 
BCS şi reprezentanții Partidului „Șor” 
la Comrat şi Vulcăneşti în această vară, 
vineri, 2 septembrie, preşedinta Maia 

Sandu a vizitat UTA Găgăuzia şi a avut o întâlnire 
cu deputații Adunării populare de la Comrat. Din 
start, unul din aleşii locali, Nicolae Dudoglu, a 
ținut să o atenționeze pe şefa statului că, dacă se 
vrea înțelegerea „poporului găgăuz” şi crearea 
unei punți de legătură între autoritățile centrale 
şi cele de la Comrat, trebuie să se țină cont de 
faptul că autoritățile din Găgăuzia „iubesc Rusia 
mai mult decât ruşii înşişi se iubesc pe sine”. 

Svetlana COROBCEANU
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Născuți după gratii

Pentru început, să facem o re-
trospectivă despre modul în care 
trăiesc copiii sub trei ani după gra-
tii. Solicitată de reporterul „Ga-
zetei de Chișinău”, Administrația 
Națională a Penitenciarelor (ANP) 
a menționat că pentru asigurarea 
unui mediu prielnic pentru creș-
terea și educarea copiilor, con-
damnatele mame se dețin într-un 
spațiu separat: Casa mamei și a 
copilului, asigurată cu strictul ne-
cesar pentru ca micuții să crească 
și să se dezvolte normal pentru 
vârsta lor. 

În ce condiții stau copiii

„Actualmente, în aceste sec-
toare se dețin cinci femei cu cinci 
copii. Femeilor li se asigură posi-
bilitatea de a naște în spitale ce nu 
aparțin ANP-ului, iar în cazul naș-
terii copilului în penitenciar, acest 
fapt nu va fi indicat în certificatul 
lui de naștere. Aici, mamele stau 

câte una sau câte două în cameră. 
Sectorul este asigurat cu o cameră 
de joacă, dotată cu echipament co-
respunzător și curte de plimbare. 
Acolo copiii au posibilitatea de a 
se juca cu mamele și pot practica 
diverse activități cognitive, care ar 
fortifica legătura dintre mamă și 
copil. De asemenea, fiecare sector 
este dotat cu camere de baie și bu-
cătării. Acestea dispun de utilajele 
și electrocasnicele necesare (plită 
de gaz, mașină de spălat, frigider, 
cuptor cu microunde etc.)”, a pre-
cizat ANP.

Cât privește alimentația, deți-
nutele din acest sector au parte de 
o rație alimentară conform Hotă-
rârii Guvernului privind norme-
le minime de alimentare zilnică, 
precum și de obiecte de toaletă și 
menaj ale deținuților. Pentru mi-
cuți, rația alimentară este stabilită 
conform normelor aprobate de 
Ministerul Sănătății pentru copiii 
de vârstă timpurie și școlară din 
casele de copii, gimnazii/ școli 
de tip internat și sanatorial. La 
fel, ANP menționează că mamele 
beneficiază de diferite donații de 
produse alimentare, produse de 
igienă personală și menaj, vesti-
mentație după sezon, jucării pen-
tru copii, dulciuri, îmbrăcăminte 
pentru copilași și scutece, puse la 
dispoziție de către organizațiile 
neguvernamentale sau interna-
ționale. 

Deşi sunt inocenți, copiilor născuți în 
penitenciare le e sortit să stea alături 
de mamele lor după gratii până la 
împlinirea vârstei de trei ani. În 

Penitenciarul nr. 7 – Rusca şi Penitenciarul nr. 
16 – Pruncul din Republica Moldova, îşi petrec 
primii ani de viață cinci copii. Administrația 
penitenciarelor le asigură micuților un spațiu 
separat de trai şi joacă, precum şi diferite activități 
cognitive pentru a se dezvolta obişnuit, pe cât e 
posibil. În pofida faptului că micuții sunt privați 
de libertate, este important ca ei să fie alături 
de mame în această perioadă a vieții. De ce? A 
explicat acest lucru pentru „Gazeta de Chişinău” 
Natalia Rotaru-Sîrbu, psiholog, psihoterapeut.

Ce se întâmplă cu copiii 
după împlinirea vârstei 
de trei ani

La împlinirea vârstei de 3 ani, 
cu consimțământul scris al mamei 
și cu acordul unității tutelare, co-
piii sunt dați în grija familiei sau 
a rudelor.

„Cei care nu au rude apte ca să-i 
îngrijească, ajung în instituțiile 
specializate pentru copii. Admi-
nistrația penitenciarului asigură 
mamei posibilitatea de a menți-
ne legătura cu copilul său, dacă 
aceasta nu împiedică dezvoltarea 
normală a copilului și nu are efec-
te negative asupra lui. La cererea 
condamnatei, administrația peni-
tenciarului poate prelungi până la 
6 luni aflarea copilului împreună 
cu mama”, subliniază ANP.

Deținutelor care au copii până 
la 3 ani/care au născut în peniten-
ciar nu li se reduce din termenul 
pedepsei privative de libertate.

De ce e important 
ca nou-născuții 
să fie alături de mame

Solicitată de „Gazeta de Chiși-
nău”, Natalia Rotaru-Sîrbu, psiho-
log, psihoterapeut în supervizare 

în terapie sistemică de familie și 
cuplu, a explicat de ce este im-
portant ca micuții să petreacă 
primii ani din viața lor alături 
de mamă, chiar dacă aceasta se 
află în detenție.

„Relația dintre copil și mamă 
în primii ani de viață este foarte 
importantă. Cu siguranță, mediul 
copiilor care cresc în familie, unde 
au prieteni și posibilitatea de a 
ieși la plimbare și de a socializa, 
este mult mai bun în comparație 
cu penitenciarul. Mult mai riscant 
ar fi dacă acești copii ar fi despăr-
țiți de mame încă de la nașterea 
lor și ar fi duși în alte medii”, a 
menționat experta.

Potrivit psihologului, în ca-
zul afecțiunilor de lungă durată, 
manifestarea lor depinde foarte 
mult nu de mediul în care se află 
mama, ci de felul în care mama 
poate oferi grijă și protecție copi-
lului în primii ani de viață. 

„Copilul în primii anii de viață 
are nevoie de atașamentul format, 
de o legătură emoțională, răspun-
sul pe care mama poate să-l ofe-
re atunci când plânge copilul sau 
disponibilitatea afectivă a mamei 
față de copil. După 18 luni, el are 
nevoie de jucării, jocuri, relații cu 
alți prieteni de seama lui pentru a 

învăța să intre în societate. După 
trei ani, copilul înțelege mediul 
deschis și închis, diferența dintre 
societate și penitenciar, din acest 
considerent legile spun că acești 
copii după trei ani trebuie să se 
întoarcă în mediile lor familiale, 
acolo unde se pot dezvolta mai 
bine”, a precizat Natalia Rota-
ru-Sîrbu.

Deținutele au nevoie 
de asistență şi consiliere 
parentală

Psihologul a remarcat că ma-
joritatea mamelor care își cresc 
copiii în penitenciare au nevoie de 
a fi instruite pentru a ști cum să 
ofere dragoste și protecție prun-
cilor lor. 

„Mamele trebuie să fie moni-
torizate și să li se explice despre 
stilul de educație, abilitățile pa-
rentale și cum să crească niște 
copii sănătoși. La fel de impor-
tant este ca micuțul să fie deprins 
pentru trecerea în viața socială cu 
jumătate de an înainte de plecarea 
de la mama. Acesta trebuie să fie 
pregătit să meargă în familia de 
asistență parentală profesionistă, 
la rude sau în instituții speciali-
zate”, a conchis experta.

Premierul Natalia Gavrilița, în cadrul 
ședinței de Guvern de ieri, 7 septembrie, 
a fost deranjată de modul în care are loc 
comunicarea privind asigurarea cu lemne 
a populației. La întâlnirea de ieri cu repre-
zentanții Congresului Autorităților Locale 
a fost informată că unii primari nu știu nici 
măcar la ce ocoluri silvice să se adreseze 
pentru a ridica volumul necesar de lemne 
pentru populație, transmite jurnaltv.md. 

Atât Linia verde destinată populației și 
autorităților implicate în procesul de achi-
ziție a lemnelor, cât și site-ul pe care sunt 
anunțate stocurile de lemne urma să fie 
funcțională de la 1 septembrie. În acest con-
text, Natalia Gavrilița i-a solicitat explicații 
ministrului Mediului, Iuliana Cantaragiu.

Iuliana Cantaragiu a menționat că Linia 
verde este funcțională din punct de vedere 
tehnic și va fi lansată pe 8 septembrie 2022. 

„Numărul de telefon al Liniei Verzi este 
0 800 101 01. Aprovizionarea cu lemne se 
face cum s-a făcut și în anii precedenți, 
primăriile iau lemne în mare parte de unde 

procurau anterior. În urma vizitelor la oco-
lurile silvice ziceau că imediat ce termină 
de tăiat și dau în primire masa lemnoasă, 
ei comunică cu primăriile. Tăierea are loc 
în permanență. Repartizarea în primării va 
fi anunțată pe site. Site-ul este în proces 
de elaborare. Până atunci stocurile vor fi 
anunțate pe site-ul Moldsilva”, a anunțat 
ministra Mediului în cadrul ședinței. 

Natalia Gavrilița a menționat că oamenii 
au nevoie acum de această informație, nu 
în octombrie.

Începând de astăzi, 8 septembrie, oamenii 
pot suna la linia verde guvernamentală 
080010101 pentru a se informa despre 
procedurile de achiziționare a lemnului, 
inclusiv despre prețuri, contacte ale în-

treprinderilor silvice și ocoalelor silvice, 
precum și despre stocurile disponibile. De 
asemenea, cetățenii vor putea folosi linia 
verde pentru a denunța tăierile ilicite de 
lemn sau alte nereguli observate în distri-
buirea lemnelor, scrie într-un comunicat 
emis de Executiv. 

Numărul de telefon 080010101 va fi dis-
ponibil de luni până vineri, în intervalul 
orelor 09:00-20:00.

Amintim în context despre decizia din 
această săptămână a Comisiei pentru Situa-
ții Excepționale (CSE) privind posibilitatea 
acordării a 5 metri steri de masă lemnoasă 
per gospodărie casnică în funcție de sto-
curile disponibile ale Agenției Moldsilva.

Diana BOTNARU

Guvernul lansează linia verde 080010101 
pentru suport informațional privind lemnele de foc

Cum cresc copiii nevinovați în penitenciare

Doina BURUIANĂ
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În RM toamna 
se numără partidele

Acum o săptămână, bloggerul 
Dragoș Galbur a anunțat în cadrul 
unei emisiuni TV că intenționează 
să creeze un partid – și anume 
„Partidul Național Moldovenesc”. 
Galbur are 34 de ani și este medic 
dentist de formație. Anterior, a 
condus Departamentul de relații 
internaționale din cadrul Minis-
terului Sănătății și a fost consilier 
al ministrului sănătății, Ruxanda 
Glavan. Comentatorul politic Ion 
Tăbârță a declarat pentru „Gaze-
ta de Chișinău” că apariția unor 
noi partide are puține șanse de 
a prinde contur. 

„Pe de o parte, apariția noi-
lor partide are un aspect pozitiv, 
deoarece suntem o societate de-
mocratică, pluralistă, pe de altă 
parte, avem un alt moment care 
demonstrează că sistemul de par-
tid în R. Moldova nu a ajuns la un 
nivel de maturitate.

În perioada lui Plahotniuc mi-
cile partide apărute peste noap-
te aveau rolul de spoilere, erau 
plasate intenționat pe eșichierul 
politic din RM, pentru a rupe din 
electoratul unor partide de dreap-
ta sau de stânga. 

Această procedură a fost și va 
dura atâta timp cât nu se va ajunge 
la o maturitate politică”, susține 
Tăbârță.

Analistul Anatol Țăranu la fel 
susține că apariția și crearea unor 
partide noi este un fenomen ab-
solut firesc pentru procesul de-
mocratic al R. Moldova, doar că 
acestea nu se bucură de succes 
până la urmă.

„Problema e că nu toate parti-
dele politice anunțate au cu ade-
vărat șansa de a se transforma în 
ultimă instanță în formațiuni cu 
șanse reale pe scena politică. De 
obicei, după cum ne arată practica 
– și nu doar cea moldovenească, 
asemenea intenții nu se finalizea-
ză cu rezultate palpabile. Până la 
urmă, aceste grupuri rămân doar 
grupuri de intenție”, a declarat 
pentru Gazetă Țăranu.

Și unii primari vor partid

Zilele trecute, primarul orașu-
lui Leova, Alexandru Bujorean, 
a declarat la o emisiune radio că 
pe arena politică ar putea apă-
rea un partid politic format din 
primari. Formațiunea ar putea 
fi numită „Mișcarea primarilor 
independenți”. Primarul din Le-
ova a precizat că este nevoie de o 
astfel de formațiune pentru a veni 
„cu soluții pragmatice privind 
dezvoltarea dinamică a satelor 
și orașelor Moldovei”. Inițiativa 
ar fi susținută și de alți primari, 
printre care edilul din Edineț.

Ion Tăbârță spune că în trecut 
au mai existat astfel de inițiative și 

se întreabă care este scopul formă-
rii unui partid doar din primari.  

„Noi am mai avut o inițiativă de 
acest gen a domnului Urechean, 
atunci a încercat să nu foloseas-
că resurse administrative. Acum, 
probabil în contextul unei reforme 
teritorial-administrative, și pen-
tru că Uniunea Europeană încear-
că să-și concentreze o parte din 
suportul către APL-uri, e posibil 
să fie o idee care să prindă. Însă 
trebuie de văzut care este scopul, 
obiectivul, programul, ideologia, 
deoarece doar să aduni mai mulți 
primari ca să faci un partid poli-
tic nu este relevant”, punctează 
expertul.

Cavcaliuc anunță formarea 
unui „guvern din umbră” 
şi se vrea 
viceprim-ministru 

Fostul șef adjunct al Inspecto-
ratului General de Poliție, Ghe-
orghe Cavcaliuc, care este dat în 
urmărire generală cu statut de 

învinuit într-un dosar penal, a 
anunțat de la Londra despre for-
marea unui „guvern din umbră”. 
Liderul PACE susține că este gata 
să preia guvernarea la Chișinău. 
Mai mult, Cavcaliuc se vede „în ca-
litate de viitor viceprim-ministru 
și ministru al Afacerilor Interne 
în viitorul guvern al Republicii 
Moldova”, a scris acesta pe pagina 
sa de Facebook.

Ion Tăbârță ne atenționează 
că în ultimul timp se vede clar o 
concentrare a opoziției oligarhi-
co-geopolitice din parlament care 
încearcă să destabilizeze situația 
din R. Moldova cu scopul să cadă 
actualul Guvern și să zădărniceas-
că cursul proeuropean. Cât des-
pre anunțul lui Cavcaliuc, acesta 
a menționat: „Vedem cum diferite 
personaje controversate de peste 
hotare, care în timpul guvernării 
oligarhice au servit acelui regim 
încălcând drepturile elementare 
ale oamenilor, acum încearcă să 
se erijeze în luptători contra de-
mocrației”. 

După ce reprezentanții autorităților pu-
blice locale s-au arătat nemulțumiți de ma-
jorarea cu 5,5% a salariilor, în condițiile în 
care inflația e de 32%, anunțând că, în cazul 
în care nu se va ajunge la o înțelegere cu 
reprezentanții Guvernului, ar putea recurge 
la proteste, premierul Natalia Gavrilița a 
venit cu unele precizări în cadrul ședinței 
Cabinetului de miniștri.

Potrivit premierului, majorarea cu 5,5% 
pentru bugetari, inclusiv APL, are loc în 
condițiile extraordinare de criză și nu este 
stipulată în legea care are drept scop să în-
lăture inechitățile salariale ale APL, la care 
lucrează Ministerul Finanțelor și care va fi 
aplicată în 2023. 

„Sunt mai multe lucruri care nu sunt 

comunicate suficient ca să ajungă la nivelul 
fiecărei localități și al fiecărui om. În pri-
mul rând, este vorba de creșterea salarială 
care va fi făcută începând cu 1 septembrie 
și ajutorul unic de 3000 de lei pentru an-
gajații din sectorul bugetar. Trebuie să fie 
foarte clar că această creștere nu este o 
creștere obișnuită, stipulată în lege, dar 
este una extraordinară, menită să ajute 
oamenii în această perioadă complicată”, 
a spus premierul. 

Natalia Gavrilița a mai adăugat că ajuto-
rul unic de 3000 de lei va fi oferit în două 
tranșe din bugetul de stat, inclusiv angaja-
ților Administrației Publice Locale, și nu va 
depinde de veniturile proprii ale localităților. 

„Pentru anul 2023, Ministerul Finanțe-

lor lucrează la o nouă abordare salarială 
pentru sectorul bugetar care să soluționeze 
inechitățile care există în legea actuală. În 
această nouă abordare trebuie să punem 
accentul și pe performanța instituțională, 
astfel ca autoritățile care se reorganizează, 
care înregistrează anumite performanțe, 
să poată beneficia și de salarii un pic mai 
mari”, a mai spus Natalia Gavrilița. 

Amintim că primarii din Republica Mol-
dova s-au arătat revoltați de proiectul pri-
vind modificarea Legii bugetului de stat, 
votat la 26 august, în prima lectură, care 
prevede o majorare de 5,5% pentru buge-
tari, inclusiv pentru primari și specialiștii 
din primării, în timp ce Republica Moldova 
înregistrează o inflație de 32%. 

Viorel Furdui, director executiv al 
Congresului Autorităților Publice Locale 
(CALM), a anunțat că primarii solicită o 
majorare de cel puțin două, trei ori mai mare 
care ar fi inclusă în proiectul dezbătut în lec-
tura a doua în cadrul ședinței din 8 septem-
brie a Parlamentului. Potrivit directorului 
CALM, există un deficit enorm de specialiști 
în sectorul public, unde perceptorii fiscali 
au salarii de circa 3000 de lei, contabilii, 
secretarii, inginerii cadastrali – de cel mult 
7000 de lei. Primarii au salarii de până la 
9000 de lei, în funcție de numărul popula-
ției din localitatea pe care o reprezintă, și, 
conform legii, nu au dreptul să desfășoare 
alte activități decât cele didactice.

(S.C.)

Natalia Gavrilița: „Este o majorare în condiții extraordinare”

În ultimele săptămâni bloggeri, primari, 
foşti demnitari publici au anunțat despre 
înființarea unor noi formațiuni politice sau 
despre revenirea acestora pentru salvarea 

situației politice din R. Moldova. Experții în politică 
susțin că apariția unor noi partide este absolut 
firească pentru procesul democratic al R. Moldova, 
doar că acestea nu au şansa reală să cucerească 
arena politică. Iar foştii demnitari publici care îşi 
doresc să se relanseze în politică ar fi interesați 
de destabilizarea situației politice şi zădărnicirea 
cursul proeuropean.

Carolina CHIRILESCU

Fostul başcan al Găgăuziei 
se vrea din nou în politică

Săptămâna aceasta, și fostul 
bașcan al Găgăuziei, Mihail For-
muzal, a anunțat despre lansa-
rea unui nou proiect. Formuzal a 
anunțat că în curând va prezenta 
proiectul „Alternativa”, lansând și 
un site cu același nume. Acesta s-a 
retras acum șapte ani din politi-
că, petrecându-ți viața în Europa. 
Solicitat să comenteze acest su-
biect, Anatol Țăranu a menționat 
că Formuzal are puține șanse să fie 
susținut de majoritatea cetățenilor 
din R. Moldova.

„Politicienii cu o istorie, cu o 
biografie, deoarece politica – se 
știe – contaminează mulți oameni, 
de obicei cei care au mușcat din 
pâinea politicii au intenția de a 
se întoarce.

Problema ar fi că, în ultimii 
șapte ani domnul Formuzal a locu-
it în Germania, el fiind toată viața 
sa demnitar public, iar demnitatea 
publică în R. Moldova se remune-
rează mai mult decât modest. Că 
a avut posibilitatea ca și alți dem-
nitari de rang înalt să se înfrupte 
din banii publici?  Asta e altceva. 
Dar dacă va fi capabil să explice 
că a fost în stare să se întreține 
cu toată familia peste hotare, are 
șanse. Totuși el este găgăuz și nu 
poate spera la susținerea întregii 
populații din R. Moldova, iar în 
Gagauz Yeri votanții sunt în nu-
măr nesemnificativ”, a conchis 
Țăranu.

Problema

e că nu toate 
partidele politice 

anunțate au cu 
adevărat șansa de 

a se transforma 
în ultimă instanță 
în formațiuni cu 

șanse reale pe scena 
politică.

Alexandru Bujorean
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Fermierii spun că sunt în 
prag de faliment, autoritățile 
promit să-i ajute cu ce pot 

În condițiile unui an secetos, ale unei recolte 
foarte slabe, ale scumpirilor în lanț, dar 
şi ale prețurilor mici de comercializare a 
producției, fermierii cer intervenția Comisiei 

pentru Situații Excepționale (CSE), pentru a le fi 
reeşalonate datoriile şi anulate unele impozite şi 
taxe la buget. Ei atenționează că mulți agricultori 
vor falimenta dacă nu vor fi ajutați şi amenință cu 
proteste dacă nu vor fi auziți.

E C O N O M I E

Ministrul Agriculturii și Indus-
triei Alimentare, Vladimir Bolea, 
s-a întâlnit, luni, 5 septembrie, 
cu membrii a trei asociații de 
fermieri. La ședință a participat 
și directorul Agenției Naționale 
pentru Reglementare Energeti-
că (ANRE), Eugen Carpov, care 
a oferit informații despre nivelul 
prețurilor la carburanți și stocu-
rile disponibile. 

Ce fac autoritățile 
pentru a ajuta fermierii

Acesta a menționat că, în com-
parație cu statele din vecinătate, 
Republica Moldova reușește să 
mențină un nivel mai mic al prețu-
rilor la carburanți, datorită meca-
nismului de plafonare a acestora și 
de reglementare a marjei comer-
ciale specifice. Totodată, Carpov 
a explicat metodologia actuală de 
calcul pentru stabilirea prețului 
final la combustibil, menționând 
că prețurile se formează în mod 
transparent și că ANRE urmea-
ză tendința cotațiilor la bursele 
internaționale, care reprezintă 
principala componentă ce influ-
ențează zilnic nivelul acestora.

 Prețurile la carburanți repre-
zintă o problemă acută pentru 
fermieri. Așa cum tehnica agri-
colă funcționează pe motorină, 
iar acest combustibil este deficitar 
în această parte a lumii din cauza 
războiului cu Ucraina, prețurile au 
rămas înalte în comparație cu cele 
ale benzinei. Joi, ANRE a stabilit 
prețul plafon pentru un litru de 
benzină la nivelul de 24,7 lei, pe 
când prețul plafon al unui litru de 
motorină este de 28,07 lei. Și asta 
în pofida faptului că acciza pentru 
importul motorinei este mai mică 
decât cea a benzinei. 

Fermierii sunt însă conștienți 
că autoritățile nu pot influența 
în vreun fel prețul la motorină, 
dictat de factori externi. 

De aceea, discuțiile s-au axat 
pe coordonarea acțiunilor comune 
între mediul de afaceri și autorită-
țile statului în scopul creării unor 
condiții mai bune pentru activită-
țile agricultorilor și în vederea de-

pășirii crizelor din sector. Pe lângă 
prețurile înalte la carburanți, ei au 
adus în discuție problema majoră-
rii ratei dobânzii la credite, povara 
creditelor, a plăților și a taxelor 
în bugetul de stat. Totodată, ei 
susțin că pentru începerea noului 
ciclu agricol sunt necesare ajustări 
fiscale privind deducerea și achi-
tarea sumei TVA. 

Ministrul a informat, în con-
text, că o inițiativă în acest sens a 
fost deja elaborată de Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimen-
tare și expediată spre examinare 
instituțiilor ce au tangență cu 
aceste probleme.

Potrivit ministrului, s-a con-
venit cu instituțiile financiare 
să fie acordate facilități fiscale 
agricultorilor care nu reușesc să 
efectueze plățile creditelor con-
tractate în anul curent. De aseme-
nea, el a subliniat angajamentul 
echipei ministeriale de a elabora 
și promova măsuri de susținere 
a agricultorilor, prin intermediul 
Comisiei pentru Situații Excepțio-
nale și de a continua discuțiile in-
clusiv cu parteneri internaționali, 
în scopul obținerii unor ajutoare 
suplimentare.

Subvenții record în acest an

În același context, al finanță-
rii agricultorilor, ministrul Bolea 
împreună cu șefa Agenției pentru 
Intervenții și Plăți în Agricultură, 
Diana Coșalîc, a adus la cunoștință 
volumul subvențiilor și ajutorului 
acordat fermierilor în acest an. 

Ministrul a declarat că, în co-
mun cu AIPA, este analizată opțiu-
nea de a majora subvențiile pentru 
compensarea majorării ratei do-
bânzilor la credite, iar șefa AIPA a 
anunțat că în acest an subvențiile 
alocate fermierilor vor ajunge la 
un nivel record. 

„În acest an valoarea Fondu-
lui Național pentru Dezvoltarea 
Agriculturii și Mediului Rural 
constituie 1,75 miliarde lei. Este 
pentru prima dată când AIPA ges-
tionează o asemenea sumă alocată 
din bugetul de stat. Sursele finan-
ciare sunt distribuite pe mai multe 
programe de susținere. În acest 
an, la 1 septembrie, s-a reușit de-
bursarea pe contul producătorilor 
agricoli a 1,1 miliarde, cu 45% mai 
mult comparativ cu perioada simi-
lară a anului trecut. Circa 80% din 
sursele financiare sunt orientate 
direct spre producătorii agricoli, 
fiind achitate inclusiv restanțele 
din anul 2021. Sursele financiare 
de 852 de milioane de lei, care au 
fost alocate prin acest mecanism 

Moldovagaz va 
cere majorarea 
tarifului până 
la 31 de lei 
pentru un metru 
cub de gaz

Moldovagaz va cere majorarea 
tarifului până la 31 de lei, inclusiv 
TVA, pentru un metru cub. Anunțul 
a fost făcut de directorul compa-
niei, Vadim Ceban, care a declarat 
la postul public de televiziune că 
solicitarea va fi depusă la ANRE 
în perioada 15-20 septembrie. Po-
trivit lui, cererea este motivată de 
creșterea fulminantă a prețului 
de achiziție. Ceban a precizat că 
pentru a acoperi toate cheltuielile, 
tariful în luna septembrie ar trebui 
să fie chiar de 36 de lei. El spune că 
furnizorul înregistrează datorii în 
condițiile în care în tariful actual 
este inclus un preț de 899 de dolari 
pentru mia de metri cubi, dar în 
septembrie Moldova cumpără gazul 
cu 1.880 de dolari.

Ministrul 
Agriculturii 
anunță că va 
merge la Moscova

Autoritățile de la Chișinău sunt 
în discuții cu partea rusă în vederea 
ridicării embargoului instituit de 
Federația Rusă asupra exporturilor 
de fructe din R. Moldova. „Luăm 
toate măsurile posibile, cele lega-
le pentru a debloca situația. L-am 
invitat la minister pe ambasador, 
am avut o discuție cu el, am trimis o 
scrisoare la Rosselhoznadzor, săp-
tămâna viitoare vom avea o ieșire în 
teren împreună cu reprezentantul 
comercial al FR, voi merge și eu la 
o investigație a unui caz enunțat 
de FR în scrisoarea lor”, a declarat 
ministrul la un post tv. Totodată, 
Bolea a anunțat că va merge la Mos-
cova pentru a stabili împreună cu 
autoritățile ruse un mecanism care 
să prevină incidentele ce conduc 
la decizia de instituire a unui em-
bargo.

UE va plafona 
prețul la gazele 
rusești

Comisia Europeană va propune 
un plafon la prețul gazelor natura-
le rusești, alături de măsuri, cum 
ar fi o țintă obligatorie privind 
reducerea utilizării de electricitate 
în perioadele de consum de vârf, o 
limită pentru veniturile firmelor 
care produc electricitate cu costuri 
reduse și o contribuție de solida-
ritate din partea companiilor de 
petrol și gaze, a anunțat miercuri 
președintele Executivului comuni-
tar, Ursula von der Leyen (foto), 
transmite Reuters. 

Ion CHIȘLEA 

au reușit atragerea investițiilor 
de peste trei miliarde de lei, a 
informat Diana Coșalîc. 

Fermierii 
cer intervenția CSE

Agricultorii nu au fost, însă, 
impresionați de aceste cifre. Ulte-
rior, ei au cerut printr-o scrisoare 
oficială implicarea Comisiei pen-
tru Situații Excepționale (CSE), 
care să adopte o decizie prin care 
datoriile fermierilor față de cre-
ditori să fie reeșalonate, iar cele 
față de Fisc, plătite din contul 
rambursării taxei pe valoarea adă-
ugată. Fermierii spun că vor ieși 
la proteste dacă nu vor fi auziți.

Președintele asociației Forța 
Fermierilor, Alexandr Slusari, a 
relatat pentru Mold-Street că fer-
mierii pot depăși situația de impas 
doar printr-o decizie a CSE, care 
să le dea răgaz pentru a-și onora 
în decurs de jumătate de an sau 
un an restanțele față de creditori. 

Potrivit acestuia, la seceta și 
recolta mică, prețurile mari la 
carburanți și inputuri s-a mai 
adăugat și problema prețurilor 
reduse de vânzare a producției 
agricole.

Slusari spune că în acest an re-
colta de semințe de floarea-soa-
relui ar putea ajunge la circa o 
tonă la hectar, pe când prețul de 
comercializare a unei tone pe piață 
acum este de 10 mii de lei. Pe de 
altă parte, costul lucrării unui hec-
tar de floarea-soarelui se ridică la 
12-13 mii lei. Prin urmare, fermi-
erii nu pot să-și recupereze banii 
cheltuiți și nu pot să-și onoreze 
obligațiile față de bănci, furnizorii 
de inputuri și Fisc. 

El spune că, în cazul Fiscului, 
situația ar putea fi soluționată 
simplu. 

„În fiecare an, la Fisc se adună 
sume importante de TVA neram-
bursat către fermieri. Acestea se 
acumulează din cauza că fermierii 
procură inputuri, achitând TVA de 
20%, însă vând marfa cu un TVA 
inclus de 8%. Statul este obligat 
prin lege să ramburseze diferen-
ța, însă nu o face. Iată, din acești 
bani, care nu ajung niciodată la 
fermieri, statul ar putea să redu-
că suma impozitelor datorate”, 
precizează președintele asociației 
Forța Fermierilor.  

În ce privește creditele la bănci, 
nimeni nu le poate obliga pe aces-
tea să reeșaloneze de bună voie 
ratele creditelor fermierilor. 

Aceeași situație este și în cazul 
furnizorilor de inputuri, cei care 
asigură agricultorii cu substanțe 
de uz fitosanitar, semințe, fertili-
zanți, tehnică, piese etc. Aceștia, 
primăvara, când agricultorii au un 
deficit cronic de lichidități pentru 
a finanța campaniile de semănat, 
oferă produsele în schimbul re-
coltei ulterioare, calculată, însă, 
la un preț mai mic decât cel de 
piață. Astfel, potrivit lui Slusari, 
dacă în acest an fermierii vor vin-
de semințele de floarea-soarelui 
cu 10 lei kilogramul, furnizorii de 
inputuri le vor calcula la prețul de 
opt lei kilogramul, diminuând și 
mai tare veniturile și așa modeste. 

Scrisoare către premier

În aceste condiții, Forța Fermi-
erilor a expediat o scrisoare către 
premierul Natalia Gavrilița prin 
care dorește o întrevedere până 
la data de 12 septembrie.

În scrisoare se subliniază că 
seceta severă din acest an a com-
promis în proporții de 80-90% 
recolta de porumb și în proporții 
de 60-70% recolta de floarea-soa-
relui și sfecla de zahăr.

Totodată, embargoul la impor-
tul producției vegetale moldove-
nești în Federația Rusă a lovit dur 
în cele mai intensive subramuri 
ale agriculturii, cum ar fi pomi-
cultura și viticultura, care la fel 
au suferit în urma secetei.

Pe de altă parte, în prezent, 
mulți agricultori sunt constrânși 
să comercializeze producția sub 
prețul de cost, în contextul în 
care, în anul curent, costurile de 
producere agricolă au crescut pe 
diferite categorii cu 200-400%, 
iar dobânzile la credite în ultima 
perioadă s-au majorat aproxima-
tiv de trei ori. 

„În asemenea circumstanțe cu-
mulative extrem de nefavorabile, 
în lipsa unei intervenții prompte 
din partea statului, foarte mulți 
fermieri mici și mijlocii din zo-
nele rurale riscă să falimenteze 
în câteva luni, ceea ce ar genera 
pierderea a zeci de mii de locuri de 
muncă și accelerarea migrației”, 
se arată în scrisoare. 
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Liz Truss e noul prim-ministru al 
Marii Britanii la scurt timp după ce 
Boris Johnson și-a prezentat demisia 
Majestății Sale, regina Elisabeta II-a. 

Pe 21 mai curent, într-un interviu 
pentru „The Telegraph”, Truss a spus 
că a avut discuții cu aliații cu privire 
la modul de a ajuta țările mai mici să 
se apere, având în vedere „ambițiile 
președintelui rus Vladimir Putin de 
a crea o Rusie Mare”.

Ea a spus că scopul este să se asi-
gure că Ucraina este „permanent 
capabilă să se apere”, iar acest lucru 
este valabil și pentru alte „state vul-
nerabile”, precum Moldova, care nu 
este, de asemenea, membră a NATO.

Presată să spună dacă dorește 
armament și informații occidentale 
pentru Moldova, Truss a spus: „Aș 
dori să văd Moldova echipată con-
form standardului NATO. Aceasta este 
o discuție pe care o avem cu aliații 
noștri”.

Declarația oficialei britanice a de-
clanșat reacții violente atât din partea 
Rusiei, cât a Tiraspolului, care conti-
nuă până în prezent, în special după 
instalarea lui Liz Truss în fruntea 
guvernului britanic.

Ce reprezintă acum 
Armata Națională 
a Republicii Moldova

Până la războiul din Ucraina, bu-
getul pentru Ministerul Apărării era 
estimat la 1,32 miliarde de lei, ceea 
ce constituia 0,38% din Produsul In-
tern Brut.

În august curent, Ministerul Apă-
rării a anunțat că va avea un buget 
majorat cu 14,5 milioane de lei, în 
conformitate cu prevederile proiec-
tului de lege privind modificarea Legii 
bugetului de stat pentru anul 2022.

Astfel, potrivit documentului, 
alocațiile pentru Ministerul Apărării 
din bugetul de stat vor constitui 1,47 
miliarde de lei.

În acest sens, cheltuielile pe secto-
rul „Apărare Națională” se vor majora 
cu 1,4% - de la 884,1 milioane de lei 
la 896,8 milioane de lei.

Principalele majorări vizează chel-
tuielile de personal (+9,0 milioane 

de lei), asigurarea cu carburanți și 
lubrifianți pentru activitățile Arma-
tei Naționale (+3,5 milioane de lei), 
elaborarea studiului de fezabilitate 
pentru inițierea proiectului de inves-
tiții capitale (+1,0 milioane de lei), 
reparații curente ale încăperilor și 
procurarea mobilierului pentru mi-
litarii în termen din cadrul unităților 
militare (+0,7 milioane de lei).

Asistența din partea UE

Pe 30 iunie, Consiliul a adoptat 
o măsură de asistență în cadrul In-
strumentului European pentru Pace 
(IEP) în valoare de 40 de milioane de 
euro în beneficiul Forțelor Armate ale 

Republicii Moldova.
Măsura de asistență își propune să 

consolideze capacitățile unităților de 
logistică, mobilitate, comandă și con-
trol, apărare cibernetică, recunoaștere 
aeriană fără pilot și comunicații tactice 
ale Forțelor Armate ale Moldovei prin 
furnizarea de echipamente neletale, 
provizii și servicii relevante, inclusiv 
instruire legată de echipament.

Această măsură de asistență o va 
completa pe cea în valoare de 7 mili-
oane de euro, adoptată în decembrie 
2021, care consolidează capacitățile 
serviciului medical militar și Batalio-
nului de Inginerie al Forțelor Armate.

Ultimele măsuri de asistență sunt 
dovada angajamentului UE față de 
consolidarea capacităților Forțelor 
Armate ale Moldovei de a spori se-
curitatea națională, stabilitatea și 
reziliența în sectorul apărării.

Ce trebuie îmbunătățit 
la Armata Națională?

Generalul în rezervă Virgil Bălă-
ceanu, fost reprezentant al României 

la Comandamentul NATO de la Bruxe-
lles și fost șef al Brigăzii Multinaționa-
le din sud-estul Europei, a declarat în 
cadrul unui interviu pentru buletinul 
FES/APE că, la ora actuală, bugetul 
anual alocat de Republica Moldova 
pentru apărare este insuficient.

„Resursa financiară care trebuie să 
crească poate fi dirijată spre partea 
activă, dar și spre forțele de rezervă. 
Adică, acele posibile unități care pe 
timp de pace au un nucleu format din 
militari activi și în situații de stări ex-
cepționale de asediu sau cea de mobi-
lizare pot să fie activate”, a observat el.

Partea pozitivă din punctul acesta 
de vedere, este faptul că în Republica 
Moldova se menține serviciul militar 
obligatoriu. „Deci, Republica Moldo-
va are o rezervă de cetățeni care au 
stagiul militar satisfăcut”, a spus el.

Capacitatea de lovire la contact

El consideră necesară o analiză 
care să plece și de la lecțiile învățate 
în Ucraina. 

„De aici se pot desprinde concluziile 
care sunt armamentele cele mai nece-
sare și care sunt tipurile de armament 
care să nu presupună costuri foarte 
mari legate de înzestrare, păstrarea 
operativității lor și legate de mente-
nanță.”

În general, pentru Republica Mol-

dova, în opinia generalului, trebuie 
dezvoltată acum partea legată de ca-
pacitatea de lovire la contact.

„Capacitatea de lovire la contact 
este dată de armamentul antitanc, 
de rachete antiaeriene cu bătaie mică 
sau la distanță foarte apropiată. Pe 
de altă parte, este nevoie și de o 
susținere a forțelor de infanterie, 
respectiv a forțelor mecanizate cu 
artilerie. Obuzierul nu și-a pierdut 
rolul – fie de obuzierul de 152 mm, 
fie de obuzierul M777 de 155 mm”, 
a menționat el.

„Și-au găsit locul mașinile de luptă 
ale infanteriei. Acestea sunt costisi-
toare la achiziție, din punct de vedre 
al operaționalizării, dar și al men-
tenanței. În schimb, există soluția 
transportorului amfibiu blindat. De 
exemplu, în România avem un ase-
menea transportor denumit Piranha 
V, ce reprezintă o platformă de trans-
port de trupe, dar și o platformă de 
luptă și pentru alte misiuni. Mă refer 
aici la posibilitatea de lovire cu tunul 
de 30 mm sau rachetele antitanc”,  a 
adăugat generalul.

P O L I T I C Ă

Ce este și ce trebuie să 
fie Armata Națională 

Armata Națională a Republicii Moldova are o 
finanțare şi o dotare insuficiente şi reprezintă 
un domeniu vulnerabil al Republicii Moldova, 
în special în contextul războiului neprovocat 

al Rusiei împotriva Ucrainei. Agresiunea Rusiei 
împotriva statului vecin a schimbat situația pentru 
forțele armate ale Moldovei. Guvernul Republicii 
Moldova a majorat bugetul Ministerului Apărării, 
Uniunea Europeană a alocat Chişinăului 40 de milioane 
de euro pentru dotarea armatei sale, iar noul premier 
al Marii Britanii, Liz Truss, a declarat în calitatea sa 
anterioară de ministru de Externe acum câteva luni că 
Moldova trebuie echipată la standardele NATO.  

Ce se întâmplă în estul 
Ucrainei

În ultimele 24 de ore, în estul Ucrainei, lupte grele 
au loc pe trei fronturi: la nord, lângă Harkov, în est, în 
Donbas, și în sud, în regiunea Herson. Efortul central 
planificat al Rusiei este, după estimările Ministerului 
Apărării al Marii Britanii, să avanseze spre Bahmut în 
Donbas, dar comandanții se confruntă cu dilema – să 
folosească rezervele operaționale pentru a sprijini această 
ofensivă sau să se apere împotriva avansărilor continue 
ale Forțelor Armate ale Ucrainei în sud.  

Comisia Europeană: 
Restricțiile pentru vizele 
acordate cetățenilor ruși

Comisia Europeană a detaliat propunerile menite 
să înăsprească condițiile de acordare a vizelor pentru 
cetățenii ruși şi de nerecunoaștere a pașapoartelor ru-
sești emise în zonele ocupate ale Ucrainei, relatează 
agerpres.ro. Astfel, costul unei vize pentru statele UE va 
crește de la 35 la 80 de euro pentru toți cetățenii ruși, 
procedura de examinare a cererilor de emitere a vizei 
va crește de la 10 la 15 zile şi ar putea ajunge chiar şi 
la 45 de zile, va crește numărul documentelor cerute şi 
vor fi de asemenea aplicate restricții asupra vizelor cu 
intrări multiple.

Liz Truss, numită oficial 
prim-ministru britanic 
de regina Elisabeta a II-a

Liz Truss 
a fost primită 
marți de regi-
na Elisabeta a 
II-a la Castelul 
Balmoral din 
Scoția pentru 
a fi numită ofi-
cial prim-mi-
nistru britanic, 
relatează AFP şi dpa, citat de agerpres.ro. În imaginile 
publicate de serviciile casei regale, suverana în vârstă 
de 96 de ani, sprijinită de un baston, îi strânge mâna 
noului premier britanic, în vârstă de 47 de ani, care 
devine astfel cel de-al 15-lea şef al guvernului britanic 
în timpul celor 70 de ani de domnie ai reginei Elisabeta. 
Cu puțin timp înainte, regina Elisabeta a II-a l-a primit 
la castelul Balmoral pe Boris Johnson căruia i-a acceptat 
demisia din funcția de premier.

Erdogan își reiterează 
avertismentul față de Grecia 

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan şi-a reiterat 
marți avertismentul puternic față de ţara vecină, Grecia, 
în legătură cu presupusele încălcări ale spațiului aerian 
în Marea Egee, transmite dpa, citat de agerpres.ro. Este 
timpul ca Atena „să-şi vină în simțiri”, le-a declarat 
Erdogan reporterilor la Ankara, înaintea plecării sale 
într-un turneu de trei zile în zona Balcanilor. „În caz 
contrar, așa cum spun mereu, putem coborî acolo într-o 
noapte pe neașteptate”, a spus liderul turc, recurgând la 
retorica folosită adesea de Turcia atunci când amenință 
cu lansarea unei operațiuni militare.

Rusia cumpără muniție 
de artilerie de la 
Coreea de Nord 

Rusia cumpără muniție de artilerie de la Coreea de 
Nord, conform serviciilor de informații americane, in-
formează „New York Times”, în contextul relatărilor că 
armata rusă a început să folosească şi drone de producție 
iraniană. Oficiali ai administrației SUA au declarat coti-
dianului citat, potrivit Reuters, că aceste achiziții arată 
că sancțiunile internaționale încep să îşi facă efectul şi 
să limiteze capacitatea Rusiei de a-şi susține invazia 
din Ucraina. 

I.G.

M a p a m o n d

Ilie GULCA
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Realitatea 
imediată ca 
piesă de puzzle

Realitatea se constituie din 
detalii. Le vedem cu ochiul liber 
sau cu instrumentele la îndemână. 
Diferențele de interpretare vin din 
perspectivele diferite, din cunoaște-
rea vagă a detaliilor, dar, mai ales, 
din incapacitatea de a vedea cum 
se conectează piesele la angrenajul 
comun. Câteva evenimente demne 
de luat în seamă, cu impact pentru 
noi, s-au succedat în ultimele zile. 
Piese de puzzle, din care, cu o anume 
abilitate și imaginație, putem recon-
stitui tabloul timpului în care trăim.

Ziua Limbii Române s-a supra-
pus, la Chișinău, pe deschiderea 
târgului Bookfest Chișinău și asta 
ne-a salvat de impresia strepezantă 
a unor serbări sterile. Lumea a re-
marcat o densitate de politicieni ne-
maiîntâlnită până acum la târgurile 
de carte. După înșiruirea în politica 
moldovenească a unor cohorte de 
nomenclaturiști, politruci, apoi 
businessmeni și gangsteri, avem o 
generație de politicieni-cititori. Ade-
vărat, aceiași politicieni-bibliofili au 
avut parte și de un ghiont amical din 
partea editorilor. Gheorghe Erizanu 
scria, pe blogul său, despre situația 
alarmantă pe piața cărții, situație 
„datorată”, inclusiv, politicienilor 
„noștri”: „Din lentoare, rea-voință 
sau alte fenomene biologice pe care 
nu le cunosc, trei ani la rând con-
cursul de manuale școlare n-a fost. 
Cu excepția Abecedarelor, copiii 
au învățat din manuale care... de 
mâine vor avea 7 ani pe piață. Unii 
copii învață a șaptea oară din același 
manual. (...) Programul Național de 
Editare are un regim atât de lent de 
demarare încât autorii noștri mor 
mai repede decât apar cărțile sem-
nate de către ei”. 

A murit Mihail Gorbaciov 
(moartea face parte din puzz-
le-ul vieții). Din comentariile – 
variate, controversate, după cum 
i-a fost percepută viața – celor 
care s-au pronunțat în legătură 
cu moartea lui Gorby, am reținut 
o nejustificată ură față de defunc-
tul politician, mai ales din partea 
celor care au făcut carieră politică 
grație schimbărilor democratice 
pornite de acesta. Fără el am mai 
fi avut și azi cortina de fier între 
noi și lumea civilizată, ziduri ber-
lineze între frați, am fi fost un fel 
de Belorusie cu lideri marasma-
tici. Am fi avut lățită peste noi o 

În primele două luni de răz-
boi ruso-ucrainean, oamenii de 
bună-credință din toată lumea 
au înțeles că acesta trebuie să 
se încheie neapărat cu victoria 
Ucrainei. Însăși posibilitatea ca 
Moscova să iasă victorioasă din 
confruntare a fost exclusă după ce 
Mariupolul fusese șters de pe fața 
pământului și se aflase adevărul 
despre Bucea, Irpin ș.a. Varianta 
unei remize (înghețarea conflic-

tului; armistițiu pe termen indefinit; revenirea la regulile de joc de 
dinaintea războiului) în care au crezut sau de care s-au agățat poli-
ticieni din diverse țări și organizații internaționale a căzut și ea, cu 
timpul. Determinarea ucrainenilor de a-și recăpăta teritoriile pierdute 
și insistența sfidătoare a Kremlinului pe crime de război, pe criza 
alimentară și pe șantajul nuclear par să fi anulat orice șansă de pace. 

Acum, Moscova mizează pe ultima ei carte în războiul paralel pe care 
îl poartă cu Occidentul: gazul. Amenințarea cu „iarna friguroasă“ și cu 
o nouă explozie a prețurilor va fi, probabil, cea mai grea încercare din 
anul curent pentru clasa politică europeană, dar sunt destule semne 
că UE nu va ceda nici în această privință. Și asta pentru că alternativa 
va avea efecte și mai negative pe termen lung: orice concesie făcută 
astăzi Rusiei îi va oferi mâine posibilitatea de a se reface și de a reveni 
cu arme și trupe proaspete în Ucraina încă neocupată, primejduind 
din nou pacea continentală și siguranța energetică a europenilor. 
Prin urmare, chiar și cei mai în-
căpățânați adepți ai concilierii 
cu Putin înțeleg că împăciuirea 
oferă o soluție cel mult provizo-
rie la o problemă pe care victoria 
eventuală a Kievului ar rezolva-o 
tranșant, o dată pentru totdeauna.

Așadar, toți liderii raționali și 
cetățenii de bun-simț ai lumii ci-
vilizate contează acum, mai mult 
sau mai puțin deschis, pe succesul 
ZSU pe câmpul de luptă. Dar nu 
și cei din RM, unde avem, pe de 
o parte, o guvernare încă ezitantă 
în ceea ce privește politica pe care 
trebuie să o adopte față de Kremlin, iar pe de altă parte, partide de 
opoziție și o majoritate relativă a populației care cred că încetarea os-
tilităților și solidarizarea Chișinăului cu Moscova vor coborî miraculos 
prețurile la vaporii din gazoduct. Din rea-credință sau din naivitate, toți 
acești oameni nu vor să priceapă ori să accepte că lumea din jurul lor 
a început să se transforme și că această transformare este irevocabilă. 

Riscăm, astfel, să rămânem iarăși în urma istoriei, sincronizân-
du-ne cu un… anacronism. Am făcut-o în 1991, când am aderat la 
CSI, am comis-o în 1994, 2001 și 2019, când am adus la putere niște 
forțe retrograde ce au guvernat total pe contrasensul tendințelor din 
vecinătatea noastră. Iar dacă judecăm după starea de spirit dominantă 
din societatea de azi, suntem pe cale s-o dăm din nou în bară. Ca să 
nu spun: „conductă“.

Eșecul guvernării PAS (din ce în ce mai previzibil) și criza politică 
subsecventă pot conduce la alegeri anticipate cu rezultate ușor de 
anticipat. Iar o majoritate roșie ne-ar dezavantaja ca niciodată până 
acum, întrucât schimbările pe care le-a declanșat războiul ruso-ucrai-
nean în lume riscă să fie mult mai radicale chiar și decât acelea pe 
care le-a cauzat reculul temporar al imperiului răsăritean în 1991. 
Ignorarea naturii și întinderii acestor schimbări ar putea fi fatală. 
A opta pentru prietenie cu Rusia în momentul de față este egal cu a 
spune că aceste schimbări nu ne vizează și nu au cum să ne afecteze. 
O eroare gravă de judecată care, ca toate erorile de acest fel, va fi 
însoțită de o factură uriașă, incomparabil mai mare decât cea pentru 
1000 mc de gaze naturale.

Lavrov știe ce știe când ațâță spiritele în RM, doar că el o face 
deoarece Moscova își dorește un aliat în coasta Ucrainei, nu pentru 
că moldovenii ar merita o ofertă ceva mai corectă de la Gazprom. Ar 
fi însă cu totul caraghios dacă ne-am pomeni cu o guvernare prorusă 
exact în clipa în care trupele ucrainene vor ajunge, să zicem, la Perekop. 

Să nu ne facem iluzii: incapacitatea tot mai evidentă a guvernării 
actuale de a face față inflației și sărăcirea dramatică a populației 
pot cataliza destulă nemulțumire ca lucrurile să ia o întorsătură in-
controlabilă. Și nu ar fi o surpriză pentru nimeni dacă, la ananghie, 
moldovenii vor lua din nou cea mai proastă decizie posibilă, pornind, 
a câta oară, exact în direcția opusă normalității. De data aceasta însă, 
prețul pe care îl vom plăti va fi incomensurabil mai mare: una e să 
fii ratatul economic al Europei și cu totul altceva, aliatul de nădejde 
al celui mai sancționat stat din lume. Căci de azi înainte, destinația 
„Moscova“ nu mai are retur.

Moldova 
pe contrasens

H a r t a  l u m i i

Mircea V. CIOBANU

vastă Transnistrie, ideologizată 
și impregnată de arme, cu statui 
ale lui Lenin la fiecare pas, sau 
un Donbass milităros, urând Eu-
ropa, America și tot Occidentul. 
Noii politicieni patrioți, în lipsa 
reformelor lui Gorbaciov, ar fi 
fost azi mici secretari de partid 
comunist, undeva în provincie. 
Sigur că ultimul lider sovietic a 
avut limitele și păcatele sale. Un  
jurnalist rus i-a comprimat ima-
ginea și rolul într-un enunț scurt: 
Gorbaciov ne-a deschis o fereas-
tră, ne-a oferit o șansă. A depins 
de fiecare dintre noi dacă (și cum) 
am folosit-o. Deducția se potri-
vește și fiecăruia dintre noi, de 
la ministru la muncitor sezonier, 
în contextul în care efortul unor 
oameni foarte concreți a făcut 
posibil să ne fie acceptată cererea 
de aderare la UE. O fereastră. O 
șansă. Dacă o ratăm, din prostie, 
din aroganță sau neglijență, nu 
putem să dăm vina pe alții. 

Acum câteva zile, minis-
trul rus de externe Serghei La-
vrov declara că Rusia va apăra 
„populația rusofonă” din Moldova 
și Transnistria, adăugând un de-
taliu ce, la prima vedere, se lipea 
ca nuca de perete: Găgăuzia ar 
pretinde și ea la un statut spe-
cial (atunci când Chișinăul își 
revendica independența, Anatoli 
Lukianov, ultimul președinte al 
parlamentului sovietic, avertiza: 
dacă veți semna „noul tratat” al 
URSS, veți avea „republică uni-
onală”, dacă veți pretinde inde-
pendență, „vă veți pomeni cu trei 
republici: Moldova, Transnistria 
și Găgăuzia”). Reacția agenților 
de influență ai Rusiei la indica-
țiile recente de la „Centru” nu 
au întârziat să apară, deputații 
adunării populare a Găgăuziei 
(un organ de administrare locală, 
nu o instanță politică) declarân-
du-i război președintelui Repu-
blicii Moldova. Fățiș, obraznic, 
de o manieră bădărănească, 
în timpul vizitei ei la Comrat. 
Toate se întâmplau imediat 
după declarațiile belicoase ale 
lui Lavrov. 

Mesajul pentru țipălăii au-
tohtoni e reluat la indigo și de 
oamenii Kremlinului din alte țări 
europene: la iarnă vom îngheța 
și produsele se vor scumpi. Dacă 
vom condamna agresorul, desi-
gur. Iar dacă ne vom alinia Rusi-
ei, vom susține agresiunea rusă, 
ori vom fi „neutri”, făcându-ne 
părtași, prin tăcere, la crimele 
de război, atunci Matușka Ru-
sie se va îndura de noi și ne vom 
mântui. În realitate, prețurile la 
petrol oricum nu vor scădea, iar 
acceptarea șantajului și eventu-
ala diminuare a prețurilor la gaz 
va însemna trecerea în tabăra 
dușmanului lumii civilizate. Des-
chiderea generoasă a conductei 
de gaz rusesc ieftin va însemna 
închiderea finanțărilor occiden-
tale, stoparea  fluxului de măr-
furi de calitate, a posibilității de 
circulare liberă și de integrare 
în spațiul comunitar. Situați pe 
partea cealaltă a baricadei, ne 
vom pomeni sub sancțiunile Oc-
cidentului impuse Rusiei și alia-
ților ei. Or, așa-zisa Găgăuzie și 
așa-zisa Transnistrie se bucură 
azi de facilitățile oferite de UE 
grație faptului că Occidentul le 
consideră parte a RM. În caz con-
trar, ar rămâne tot atât de sărace 
și uitate de civilizație, precum 
regiunile îndepărtate din „Rusia 
profundă”.

Integrarea europeană și poporul Moldovei

Adrian CIUBOTARU

A - p o l i t i c e

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Riscăm, 

astfel, să 
rămânem iarăși 
în urma istoriei, 

sincronizându-ne cu 
un… anacronism. 

Deschiderea 

generoasă a 
conductei de gaz 
rusesc ieftin va 

însemna închiderea 
finanțărilor 
occidentale, 

stoparea  fluxului de 
mărfuri de calitate, 

a posibilității de 
circulare liberă și de 
integrare în spațiul 

comunitar.
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Dincolo de aspectele organi-
zatorice mult prea controversate, 
de persoanele responsabile, dar și 
de oportunitatea „vizitei” șefului 
statului în Găgăuzia, aș vrea să 
stărui asupra câtorva momente, 
după mine, importante. Dar, mai 
întâi, să ne clarificăm cu așa-nu-
mitele „vizite” ale președintelui în 
teritoriu. E cumva Găgăuzia un stat 
independent ca să declari oficial că 
mergi acolo într-o vizită? Poate că 
e o întâlnire tradițională, o discuție 
cu cetățenii dintr-o zonă anume, 
și nu „vizite” cu conotații oficiale 
și protocolare. De altfel, acest ter-
men total neadecvat contextului și 
realităților noastre este promovat 
chiar de administrația prezidenți-
ală și cei de la guvern, preluat cu 
lejeritate de mass-media. Dar să 
revenim la momentele promise:

1. Verticalitatea politică, demni-
tatea și promovarea consecventă a 
intereselor naționale nu sunt vir-
tuți, ci ar trebui să facă parte din 
Fișa Postului pentru orice șef de 
stat de la noi. Pentru prima dată 
din decembrie 2020 am auzit niște 
lucruri spuse la Comrat, care erau 
necesare de a fi menționate tran-
șant chiar de la începutul manda-
tului prezidențial sau în campania 
electorală pentru șefia statului. Gă-
găuzia beneficiază de o autonomie 
teritorial-administrativă, bazată pe 
criterii exclusiv etnice, populația 
acesteia constituind doar 4.6% din 
toți cetățenii Republicii Moldova. 
Nu a fost și nu este un model in-
dicat de autonomie pentru noi; au 
menționat-o, nu o singură dată, 
chiar și experții internaționali. A 
fost o remarcă necesară din par-
tea șefului statului, spusă într-un 
mediu atât de ostil nouă, cum e 
Găgăuzia. Ambițiile autorităților 
locale de a prelua atribuțiile unui 
stat suveran și „lupta decisivă” 
pentru extinderea autonomiei cu 
posibilitatea includerii unor noi 
teritorii (comune și sate) trebuia 
demult curmată din rădăcini, toate 
aceste „revendicări legitime” ale 
găgăuzilor fiind inspirate și susți-
nute politic, economic și financiar 
de Federația Rusă, dar și de liche-
lele politice de la Chișinău. În ce 
țară din lume 4.6% din populație 
(134,5 mii de găgăuzi, echivalentul 
orașului Bălți) dictează celorlalte 
95.4% cum să procedeze, ce cale 
de dezvoltare să urmeze și care să 
fie prioritățile politicii externe, în 
caz contrar își pot declara chiar 
separarea lor de Republica Mol-
dova (incredibil, dar deja există 
o asemenea prevedere legală în 
vigoare)? Conform acestei logici 
extrem de periculoase, mai îndrep-
tățiți ar fi ucrainenii de la noi (cu 
6.5%) să-și revendice drepturi si-
milare. E un precedent internațio-
nal inedit, dar, mai ales, periculos, 
care subminează Suveranitatea, 
Independența, dar și integritatea 
noastră teritorială. S-a mers mult 
prea departe în favoarea Găgău-
ziei în cedarea unor prerogative, 
care aparțin exclusiv statului, și 
nu unei zone teritoriale anume. 

Integrarea europeană și poporul Moldovei

Ești primarul unei comune și 
prețuiești educația copiilor, te-ai 
dat, precum Greuceanu, de trei ori 
peste cap și ai modernizat școala, 
ai investit într-o bibliotecă, în te-
renul de sport, spații de studiu și 
tehnologii ori toalete funcționa-
le? Excelent. Dar acestea nu sunt 
motive ca să-ți impui prezența în 
fața copiilor și a profesorilor, să-
ți faci campanie electorală, să le 
confiști, cu alte cuvinte, momentul 

bucuriei și al emoției la început de an (și în oricare dintre cele-
lalte zile), să-ți bombezi pieptul și să blochezi microfonul. Cu cât 
ești mai decent și discret (dar nu mai puțin eficace în acțiunea ta 
politică), cinstit și chibzuit în gestionarea banului public, cu atât 
mai iute vei intra în conștiința oamenilor: fără să-i abuzezi psihic 
și fără să deposedezi profesorii de prerogativele și misiunea lor de 
gazde. Politicianul nu poate călca în incinta școlii decât în calitate 
de părinte, însoțindu-și copilul: fără sloganuri, sforăitoare fraze, 
citate false puse în gura lui Spiru Haret (care nu ți-a greșit cu 
nimic, de altminteri).

Ești directorul unei școli și vrei să dai o încărcătură specia-
lă momentului festiv, la începutul anului? Te consulți cu ceilalți 
profesori, colegi de catedră, și invitați un campion pe care copiii 
îl adoră, un scriitor pe care cei mici îl citesc cu pasiune, un om de 
știință plin de har, un fost elev al școlii cu o carieră strălucită… 
Sunt atâtea feluri de a-i face pe copii să iubească școala și a-i feri 
de sporovăiala politică...

Politicianul
 nu are ce căuta la 
deschiderea anului școlar

Mihai ȘORA

Iurie RENIȚĂ

Cred că vizita Maiei Sandu la Comrat a pus 
punctele pe I. Cred că toți cei care se lamentau 
precum că Chișinăul a „uitat” de Găgăuzia, că 
înalții oficiali nu merg la ei în vizită, toți cei care 
acuzau Chișinăul de „lipsă de dialog” ar trebui 
să-și facă azi cruce și să bată vreo 100 de mătănii. 
Astăzi s-a văzut și de pe Lună că Găgăuzia nu 
este despre minoritate națională, Găgăuzia nu 
este despre dezacord cu politicile naționale ale 
Chișinăului, Găgăuzia nu este despre găgăuzi și 
nici despre alți oameni de acolo. Găgăuzia este 

despre altceva, iar cei care au permis ca această 
„formațiune” să fie creată și să mai dureze ar trebui 
judecați pentru înaltă trădare.

***
Careva le poate explica pe degete celor de la Ti-

raspol și Comrat că Putin a pierdut războiul? Cum 
era la ei: „Pora valit’?”. La o adică, ei mai au ceva 
timp să se dea la brazdă, că la moldoveni memoria-i 
scurtă și nu-i va căuta nimeni de păduchi dacă intră 
în rânduri. Dar trebuie s-o facă repejor, până sunt 
ocupați toți mai la Est.

Judecați pentru înaltă trădare

Vitalie VOVC

Găgăuzia ”noastră” cea roșie

„Ce cărți, autori v-au marcat, 
v-au format?”, a întrebat-o comen-
tatorul Sorin Ioniță, expert în poli-
tici publice și dezvoltare locală, pe 
Maia Sandu, Președinta Republicii 
Moldova, în timpul unui interviu 
din cadrul Târgului Internațional 
de Carte Bookfest Chișinău 2022. 

Răspunsul doamnei Maia San-
du ne-a uimit și ne-a entuziasmat: 
„În diferite perioade au fost diferite 
cărți care m-au impresionat, n-o să 
mi le amintesc pe toate, dar o să 

încerc. De exemplu, cartea lui Saramago „Eseu despre orbire” care m-a 
șocat… Evident, cartea lui Orwell „1984”. M-a ajutat mult Rebreanu, 
într-o perioadă foarte dificilă a vieții mele am putut să-l citesc doar 
pe el – pierdusem un om drag… Când eram la Ministerul Educației, 
m-a ajutat Mario Vargas Llosa cu cartea „Peștele în apă” despre ex-
periența lui în alegerile prezidențiale. La cât îmi era de greu în prima 
perioadă la Ministerul Educației, a venit cineva și mi-a pus pe masă 
cartea potrivită, am citit-o și după aia am mers mai departe cu curaj. 
Mi-au plăcut totdeauna cărțile lui Amos Oz, îmi place Pamuk, sigur, 
și Dostoievski, și mulți alții, n-o să-mi amintesc acum toate titlurile 
cărților care mi-au plăcut, ar trebui să mă așez, să-mi amintesc, să mă 
uit în bibliotecă. Dar eu cred că sunt mai multe stări pentru mai multe 
cărți și atunci când ele coincid, aceste cărți te pot ajuta cel mai mult. 
Pe noptieră am cartea lui Sorin Ioniță „Deceniul furiei și indignării” și 
o carte a lui Gabriel Liiceanu primită în dar, pentru care îi mulțumesc 
frumos. Mai am o carte de Elif Shafac, „Insula copacilor dispăruți” și 
o carte de Ishiguro… Ar trebui să-mi fac mai mult timp pentru citit.”.

Așadar, avem o Președintă care citește. Lucru demn de tot res-
pectul. Despre majoritatea titlurilor menționate de Maia Sandu, 
ex-președintele Dodon nici măcar nu a auzit – iată marea diferență 
dintre actualul și fostul șef de stat. Faptul că Maia Sandu e o cititoare 
pasionată ne dă speranță. Lecturi interesante în continuare, stimată 
doamnă Președintă!

Ce citește 
Maia Sandu

Irina NECHIT

Autonomia găgăuză trebuie să fie 
una doar culturală, preocupată de 
ocrotirea, conservarea și promo-
varea limbii și culturii găgăuze. Vă 
asigur că nu va avea vreun temei 
juridic și democratic să ne repro-
șeze nicio structură internațională, 
europeană sau regională, deoa-
rece este dreptul nostru suveran, 
ca stat suveran și independent, să 
stabilim care-i cea mai indicată 
autonomie pentru cele 4.6% din 
întreaga populație (ar trebui să 
preluăm exemplul României cu 
minoritatea maghiară cu un pro-
cent de 6.1%!).

A două remarcă, menționată de 
șeful statului, era necesară deopo-
trivă ca și prima: administrația, 
aleșii locali și consilierii autonomi-
ei (nu înțeleg de ce s-au autointitu-
lat deja deputați, și nu consilieri?), 
care subminează suveranitatea 
statului nostru și colaborează fă-
țiș cu serviciile secrete ale Rusiei, 
trebuie să fie trași la răspundere 

conform legislației în vigoare de 
Procuratură, Poliție și Serviciul de 
Informații și Securitate. Demult 
era cazul nu doar să se spună aces-
te lucruri, dar să se acționeze în 
consecință, fără restricții și ezitări. 
Suntem toți egali în fața legii (in-
clusiv minoritățile naționale) și 
nimeni nu este mai presus de ea. 
Orice mesaj evaziv, confuz, incert 
și bâlbâit al autorităților statului la 
subiectul respectiv nu face decât 
să sporească ambițiile secesioniste 
ale liderilor politici locali, susținuți 
deschis de Moscova. Separatismul 
de la Comrat nu a apărut de ieri 
sau de astăzi; acesta este cunoscut 
demult și s-a manifestat în per-
manență. Actualmente chiar că 
au venit vremurile bune să se facă 
ordine la acest subiect prin acțiuni 
concrete, și nu doar prin declarații 
conjuncturale. Există o posibilitate 
reală de a repara erorile (trădările) 
politice făcute în 1994, când Gă-
găuzia a fost constituită conform 
principiului teritorial-adminis-
trativ etnic.

2. Actualul sistem teritorial-ad-
ministrativ al Republicii Moldova 
este o moștenire sovietică, cu o bi-
rocrație mult prea numeroasă, ine-
ficientă și falimentară. Integrarea 
europeană și obținerea statutului 
de candidat la UE ne obligă să apli-
căm standardele Uniunii Europene 
în toate domeniile. Există raioane 
sovietice în vreo țară a UE? Dacă 
nu se cunoaște, ar trebui să știm 
că UE aplică dezvoltarea și coope-
rarea regională ca model eficient 
al bunăstării spațiului european, 
și nu modelul sovietic. 

Problema Găgăuziei poate fi 
rezolvată de o manieră democra-
tică în conformitate cu exigențele 
și standardele Uniunii Europene. 
Conjunctura politică actuală (regi-
onală, europeană și internaționa-
lă) este favorabilă pentru o nouă 
abordare la subiectul în cauză. O 
nouă divizare teritorial-adminis-
trativă a Republicii Moldova este o 
necesitate stringentă, și nu un moft 
politic. Anume pe această cale tre-
buie să mergem. Cu atât mai mult 
cu cât actualmente există o majo-
ritate aproape constituțională în 
parlament – 63 de deputați PAS, 
care declară deschis că împărtășesc 
valorile UE. Cele 7-9 județe noi, 
constituite, primordial, pe prin-
cipiile eficienței și sustenabilității 
economice, ar rezolva și problemele 
politice, care mențin separatismul 
într-o zonă sau alta. Odată cu des-
centralizarea, toate județele se vor 
bucura, în egală măsură, de aceleași 
drepturi, dar și de aceleași obligații, 
nu vor mai exista deosebiri „politice 
și etnice” între ele, inclusiv incre-
dibilul drept la autodeterminare 
externă, prevăzut de legea cu au-
tonomia Găgăuziei (art.1, punctul 
4). În acest caz, sustenabilitatea 
economică a Găgăuziei va fi îmbi-
nată cu protejarea și promovarea 
educației și culturii găgăuze, adică 
a autonomiei culturale menționate 
deja mai sus. Dacă pe cale parla-
mentară e problematic să modifici 
Constituția, există referendumul 
care poate soluționa această pro-
blemă vulnerabilă.

Aș vrea să cred că, de acum în-
colo, interesele noastre naționale 
nu vor mai depinde de 4.6% din 
populație. Dacă președintele și 
celelalte instituții ale statului vor 
acționa cu fermitate și demnitate, 
în conformitate cu prerogativele 
constituționale și ale interesului 
național, atât în cazul Găgăuziei, 
Transnistriei, dar și al țării care 
menține aceste enclave separatiste 
pe teritoriul nostru – Federația 
Rusă – atunci, sunt sigur, vor avea 
sprijinul necondiționat al majori-
tății absolute a cetățenilor noștri, 
care își doresc un stat teritorial 
integru, un stat cu adevărat eu-
ropean, situat într-o zonă de sta-
bilitate, securitate și prosperitate.

Orice mesaj 

evaziv, confuz, 
incert și bâlbâit al 

autorităților statului 
la subiectul respectiv 

nu face decât să 
sporească ambițiile 

secesioniste ale 
liderilor politici 
locali, susținuți 

deschis de Moscova.
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„Aceste târguri nu sunt promovate 
destul și oamenii nu știu despre ele”

Târgul „Satul meu” are drept obiectiv promovarea produselor autohtone, dezvoltarea relațiilor comerciale 
și susținerea producătorilor agricoli din R. Moldova

Între 3 septembrie și 30 octom-
brie 2022, producătorii agricoli din 
raioanele republicii își vor putea 
comercializa produsele la Centrul 
Internațional de Expoziții Moldex-
po S.A., în cadrul târgului agricol 
„Satul meu”. Târgul are drept 
obiectiv promovarea produselor 
autohtone, dezvoltarea relațiilor 
comerciale și susținerea produ-
cătorilor agricoli din R. Moldova.

În cadrul iarmarocului, produ-
cătorii agricoli din Republica Mol-
dova au la dispoziție o suprafață 
de 6.000 de metri pătrați pentru 
a-și expune produsele. 

Reporterul „Gazetei de Chiși-
nău” a vorbit cu doi producători 
autohtoni care participă la târgul 
agricol „Satul meu”. Aceștia au 
spus că asemenea iarmaroace tre-
buie organizate cât mai des pentru 
că sunt benefice. 

De mai bine de zece ani, Mari-
na Bandur împreună cu familia ei 
comercializează miere de tot so-
iul. Femeia spune că în acest an 
au miere de floarea-soarelui, de 
salcâm și de tei. În fiecare wee-
kend femeia de afaceri va merge 

la târgul „Satul meu” pentru a-și 
vinde produsul. 

„În general, târgurile sunt bi-
ne-venite pentru că îi ajută pe pro-
ducătorii locali să se promoveze 
și să-și facă publicitate. Unicul 
minus e că aceste târguri nu sunt 
promovate destul și oamenii nu 
știu despre ele. Este nevoie de o 
promovare cât mai mare. Lumea 
nu a auzit despre acest târg. Chiar 
și noi, ca producători, am aflat de 
el abia cu două zile înainte să în-
ceapă”. 

Mihai Jamba este din Drochia și 
de aproximativ un an  produce ulei 
de dovleac presat la rece. Bărbatul 
mi-a spus că merge și el la iarma-
roc, iar această idee este bună în 
situația economică din țară. 

„Aceste târguri sunt benefice 
pentru noi, producătorii autohtoni. 
Suntem interesați ca ele să se des-
fășoare nu doar o lună sau două, 
ci să continue și în alte regiuni, nu 
numai în Chișinău, ca să ne putem 
promova și vinde marfa”. 

Weekend-ul trecut, la deschide-

rea iarmarocului „Satul meu”, ală-
turi de producătorii autohtoni au 
fost prezenți prim-ministra Natalia 
Gavrilița, ministrul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, Vladimir 
Bolea, și ministrul Economiei, 
Sergiu Gaibu. 

Natalia Gavrilița a menționat 
că domeniul agricol a beneficiat 
de cel mai mare suport bugetar în 
acest an și că Guvernul va continua 
să sprijine dezvoltarea ramurii.

„Guvernul a crescut în acest an 
fondul de subvenționare pentru 
agricultură de la 1 miliard de lei 
la 1,7 miliarde de lei. Acești bani 
au mers la mii de producători, 
care au putut să investească în 
tehnologii și proiecte noi, care au 
primit subvenții pentru acciza la 
motorină. Pentru mulți agricultori 
s-a simplificat contractarea unui 
credit sau asigurarea în agricultu-
ră – un domeniu care suntem cu 
toți interesați să se dezvolte. Tot în 
acest an am reușit să obținem creș-
terea cotelor de export în Uniunea 
Europeană la o serie de produse 
agricole și liberalizarea transpor-
tului rutier cu Uniunea Europeană, 

ceea ce va facilita aceste exporturi. 
Guvernul pe care am onoarea să-l 
conduc este unul care a fost, este 
și rămâne un aliat puternic al agri-
culturii moldovenești”, a mai spus 
prim-ministra.

Gavrilița a mai menționat că 
obținerea statutului de țară-can-
didat la Uniunea Europeană va 
deschide noi posibilități pentru 
investiții, proiecte și subvenții care 
vor merge în agricultura Moldovei. 

De asemenea, prim-ministra 
a încurajat producătorii agricoli 
să depună dosarele la fondurile 
existente pentru susținerea ramu-
rii agricole, cum ar fi Fondul de 
Dezvoltare Regională și Locală, 
Fondul Ecologic, Fondul de Sub-
venții în Agricultură.

Târgul agricol „Satul Meu”, or-
ganizat cu eforturile conjugate ale 
Ministerului Economiei și Minis-
terului Agriculturii și Industriei 
Alimentare, se va desfășura la 
Moldexpo în fiecare weekend al 
lunilor septembrie și octombrie, 
în intervalul orelor 09:00 – 18:00, 
str. Ghioceilor 1. 

Diana BOTNARU
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Cu „chips”-urile pe masă

După ce au lansat (sau au 
pierdut în luptă) mult mai mult 
din arsenalul lor de rachete de-
cât au anticipat inițial, soldații 
ruși se bazează acum din ce în 
ce mai mult pe stocurile de mu-
niții primitive din era sovieti-
că, în timp ce forțele ucrainene 
aprovizionate de Occident cu 
arme moderne se luptă pentru 
a întoarce soarta războiului, în 
special în sudul țării. 

Contraofensiva ucraineană 
include lovituri precise asupra 
depozitelor de muniție ale ruși-
lor și a infrastructurii esențiale, 
cum ar fi podurile folosite de for-
țele ruse pentru a-și aproviziona 
trupele de pe front. 

Kievul este conștient de fap-
tul că rezultatul războiului va 
depinde probabil de capacitatea 
Rusiei de a găsi o modalitate să 
obțină din nou acces la cipurile 
de înaltă tehnologie și încearcă 
acum să se asigure că rușii nu vor 
mai putea pune mâna pe această 
resursă foarte importantă. 

Pentru a scoate în evidență 
pericolul, Ucraina a avertizat 
comunitatea internațională 
despre încercările Kremlinului 
de a achiziționa semiconductori, 
transformatoare, conectori, car-
case, tranzistori, izolatori și alte 
componente, majoritatea fabri-
cate de companii din SUA, Ger-
mania, Olanda, Marea Britanie, 

Taiwan și Japonia, de care Rusia 
are nevoie pentru a-și continua 
asaltul asupra Ucrainei. 

Mesajul este clar: 
Nu-i lăsați pe ruşi să 
pună mâna pe aceste 
componente 

La prima vedere, Rusia nu ar 
trebui să poată să achiziționeze 
unele dintre cele mai importan-
te tehnologii de pe lista lor de 
cumpărături. Beneficiind doar 
de o tehnologie domestică pri-
mitivă, Kremlinul s-a bazat în 
ultimii ani pe țări precum SUA, 
UE și Japonia pentru a-i furniza 
semiconductori. 

Acum, din cauza sancțiunilor, 
aceste produse nu mai sunt la 
îndemâna rușilor. O problemă 
ar putea apărea în momentul 
în care un intermediar precum 
China, care ar putea să obțină 
tehnologia, ar transfera Mosco-
vei produsele pe care Putin nu 
le poate obține în mod direct. 

Premierul ucrainean Denis 
Șmigal (foto) a subliniat faptul 
că războiul a ajuns la un punct 
de cotitură în care avantajul teh-
nologic va fi decisiv. „Conform 
informațiilor noastre, rușii au 
consumat deja aproape jumătate 
din arsenalul lor de război”, a 
spus oficialul de la Kiev pentru 
„Politico”. 

Șmigal a adăugat că, potrivit 
estimărilor autorităților ucrai-
nene, Rusia mai are doar în jur 
de 40 de rachete hipersonice. 
„Acestea sunt cele care au preci-
zie și acuratețe datorită microci-
purilor pe care le dețin. Dar din 
cauza sancțiunilor impuse Rusi-
ei, livrările acestui echipament 
cu microcip de înaltă tehnologie 
s-au oprit și ei nu mai au cum 
să refacă aceste stocuri.”

Dintre toate cele 25 de tipuri 
de componente pe care Rusia le 
dorește cel mai mult, aproape 
toate sunt microcipuri fabricate 
de firmele americane Marvell, 
Intel, Holt, ISSI, Microchip, 
Micron, Broadcom și Texas In-
struments. Apoi, vin cipurile 
produse în Japonia de Renesas 
și în Germania de Infineon. 

Rușii mai caută microcircuite 
marca Vicor și conectori făcuți 
de AirBorn, ambele firme fiind 
din SUA. Unele dintre produse 
pot fi cumpărate cu ușurință de 
pe platformele online ale maga-
zinelor de electronice, în timp ce 
altele nu se mai găsesc de luni 
de zile din cauza crizei globale 
de microcipuri. 

Componente 
de 20 de euro, dorite
de Rusia, costă acum 
peste 1.100 de euro bucata 

 
Cel mai ieftin produs de pe listă 
ar putea fi obținut de Moscova 
cu doar 7 euro bucata, în timp 
ce unul dintre cele mai scumpe 
componente, produse de Intel, 
i-ar costa pe ruși 1.107 euro bu-
cata – asta în condițiile în care 
înainte de criză, ar fi costat mai 
puțin de 20 de euro. 

Rusia și-a umplut, cel mai 
probabil, rezervele de micro-
cipuri și alte echipamente 
esențiale produse în Occident 
de-a lungul anilor, care acum 
ar putea fi aproape de epuizat, 
potrivit lui James Byrne, analist 
al RUSI. 

Programul de achiziții mili-
tare al Rusiei este „cuprinzător, 
bine finanțat și ei au o bază mi-
litară și industrială uriașă care 
produce lucruri”, a spus Byrne. 
„Dar acum au consumat așa de 
mult în Ucraina, încât au nevoie 
de un volum mare de provizii 
noi.”

digi24.ro

Putin se chinuie să facă rost de microcipuri pentru rachete în timp ce armele sale se fac praf în Ucraina 

Microcipurile sunt cele care s-ar 
putea să pună capăt ambițiilor lui 
Vladimir Putin în Ucraina, scrie 
„Politico”. La şase luni de la invazia 

pe care a declanşat-o, Rusia se confruntă cu un 
grav deficit tehnologic declanşat de sancțiunile 
impuse de Occident împotriva Moscovei. 

Oficiali ruși din Sankt Petersburg cer ca 
Vladimir Putin să fie pus sub acuzare pentru 
trădare din cauza războiului din Ucraina

 Consiliul municipalității Smolninskoye 
din Sankt Petersburg a cerut deputaților 
Dumei de Stat, camera inferioară a parla-
mentului rus, să îl pună sub acuzare pentru 
trădare pe președintele Vladimir Putin din 
cauza declanșării războiului din Ucraina, 
relatează Meduza.

„Decizia a fost susținută de majoritatea 
consilierilor prezenți”, a anunțat Dmitri 
Paliuga, președintele adjunct al instituției 
locale, fără a preciza însă câți consilieri au 
votat rezoluția.

Paliuga a publicat pe pagina sa de Twit-
ter documentul care urmează să fie trimis 
Dumei de Stat de la Moscova.

Acesta afirmă că în războiul declanșat 
de Vladimir Putin pe 24 februarie „unități 
pregătite pentru luptă” ale armatei ruse 
sunt distruse, „tineri apți, cetățeni ai Ru-
siei” mor, economia țării suferă, lungimea 
graniței Rusiei cu țările NATO s-a dublat, 
iar Ucraina primește noi arme, deși unul 
dintre obiectivele „operațiunii militare spe-
ciale” a fost „demilitarizarea” țării.

Acuzațiile aduse de oficialii 
ruşi lui Vladimir Putin

Documentul afirmă de asemenea că de-
cizia președintelui rus de a lansa o „opera-
țiune militare specială dăunează securității 
Rusiei și a cetățenilor săi”.

„În acest sens, vă cerem, în calitate de 
deputați ai Dumei de Stat, să veniți cu o 
propunere de a aduce acuzații de trădare 
împotriva președintelui Federației Ruse pen-
tru a-l revoca din funcție”, se arată în apel.

La începutul lunii martie, consilierii 

municipali din Smolninskoye trimiseseră 
o adresă chiar liderului de la Kremlin.

„Din cauza fanteziilor voastre istorice, 
soarta a mii de soldați ruși și a milioane de 
cetățeni ai Ucrainei a fost pusă în pericol. 
O lovitură ireparabilă a fost deja dată au-
torității internaționale a Federației Ruse”, 
se arăta în document. Deputații i-au cerut 
lui Putin să „oprească vărsarea de sânge, să 
retragă imediat trupele ruse de pe teritoriul 
Ucrainei și să demisioneze”.

hotnews.ro

Există „acuzații credibile” potrivit 
cărora copii neînsoțiți au fost transfe-
rați forțat din Ucraina în Rusia, a de-
clarat miercuri subsecretarul general 
al ONU pentru drepturile omului, 
exprimându-și îngrijorarea cu privire 
la posibila adopție a acestora de către 
familiile rușilor, relatează AFP, citat 
de hotnews.ro.

„Există acuzații credibile de 
transferuri forțate ale unor copii 
neînsoțiți pe teritoriul ocupat de 
ruși sau în Federația Rusă însăși”, 
a declarat Ilze Brands Kehris într-o 
ședință a Consiliului de Securitate 
al ONU privind strămutarea forțată 
din Ucraina.

„Suntem îngrijorați de faptul că 
autoritățile ruse au adoptat o proce-
dură simplificată pentru acordarea 
cetățeniei ruse copiilor care nu sunt 
în grija părinților lor și că acești copii 
sunt eligibili pentru adopție de către 
familiile ruse”, a adăugat ea.

Ea a mai indicat că Biroul Înaltului 
Comisar pentru Drepturile Omului, 
din care face parte, a putut „confirma” 
că forțele armate ruse au înființat 
centre de „triaj”, o formă de controa-
le de securitate și colectare de date 
personale și biometrice.

Aceste verificări se aplică persoa-
nelor care părăsesc o zonă de luptă 
sau care trec pe teritoriul aflat sub 
controlul Rusiei.

„Suntem îngrijorați că astfel de 
verificări, precum și detențiile care 
urmează, au loc în afara oricărui ca-
dru legal și nu respectă principiile 
necesității și proporționalității”, a 
spus ea, referindu-se la „informații 
credibile despre „numeroase încălcări 
ale drepturilor omului”.

Oficiul Înaltului Comisar al Națiu-
nilor Unite pentru Drepturile Omului 
a putut „documenta” cazurile în care 
persoanele supuse acestei „filtrări” 
au fost supuse perchezițiilor, uneori 
fiind nevoite să se dezbrace.

„Suntem deosebit de îngrijorați 
de riscul de abuz sexual cu care se 
confruntă femeile și fetele în timpul 
acestor proceduri”, a adăugat ea.

Statele Unite au acuzat în mod 
direct miercuri biroul președintelui 
rus Vladimir Putin de organizarea 
directă a strămutării forțate a mii de 
ucraineni în Rusia.

Minori 
ucraineni, 
deportați 
fără părinți 
în Rusia, 
ar putea fi dați 
spre adopție  

Ucraina: 
Președintele 
Energoatom acuză 
Rusia că i-a răpit 
din personal

Agenția ucraineană Energoatom a acuzat 
forțele ruse care ocupă centrala nucleară 
Zaporojie din sud-estul Ucrainei că i-au răpit 
și maltratat din personal, informează joi dpa.

Președintele Energoatom, Petro Kotin, a 
declarat pentru grupul media german Funke că 
aproximativ 200 de persoane au fost reținute, 
iar compania nu știe unde se află în prezent 
unele dintre acestea, adăugând că au existat 
cazuri în care angajații agenției au fost torturați 
și uciși. Kotin a spus că este foarte dificil pentru 
personalul Energoatom să continue munca la 
centrală, adăugând că cei care au rămas au 
înțeles cât de vital este să se asigure că sunt 
menținute standardele de siguranță nucleară 
și de protecție împotriva incendiilor.

Potrivit lui Kotin, aproximativ 1.000 
de angajați ucraineni mențin instalația în 

funcțiune. Prin comparație, aproximativ 
11.000 de angajați lucrau la centrală îna-
intea războiului.

Agenția Internațională pentru Energie 
Atomică (AIEA), în raportul său despre cen-
trală publicat la începutul acestei săptămâni, 
a descris situația ca nesustenabilă. AIEA a 
avertizat cu privire la lipsa de personal și 
a spus că experții rămași sunt supuși unui 
nivel de stres atât de ridicat încât s-ar putea 
produce greșeli operaționale. A mai precizat 
că echipei sale nu i s-a permis accesul peste 
tot în centrală. 

Agerpres
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Mircea V. Ciobanu: 
„Bookfest-ul este un pod de 
cărți, în locul celui de flori”

C U L T U R Ă

– Spune-mi, te rog, Mircea 
V. Ciobanu, ce momente 
din cadrul Bookfest-ului 
2022 de la Chişinău au fost 
pentru tine deosebit de re-
levante, impresionante, 
încurajatoare? 
Dragă Irina, pentru mine rele-

vant, impresionant și încurajator 
a fost Bookfest-ul însuși, posibi-
litatea producerii lui după anii de 
pandemie, continuați de situația 
incertă provocată de războiul din 
țara vecină și crizele globale care 
îl însoțesc. Mă bucur, împreună cu 
alți cititori, de șansa de a revedea 
la Chișinău câteva dintre edituri-
le importante din România, fie și 
cu o ofertă modestă, fie și într-un 
spațiu mai puțin generos decât 
în anii dinaintea pandemiei. Dar 
astea sunt detalii. Aici impresiile 
mele se estompează, deoarece am 
fost în miezul unor evenimente 
concrete, nu un observator lăturaș. 
Chiar dacă Editura Știința a lipsit 
de la Târg în favoarea altor colegi 
(editurile de la Chișinău au avut o 
prezență modestă, din lipsa spa-
țiului disponibil), eu am fost prins 
în câteva lansări, dând curs invita-
țiilor unor colegi și prieteni. Cum 

încă nu mă pot deprinde să mai 
spun, din când în când, „nu”, nu 
am putut să le refuz nici de această 
dată. Mai întâi, nu am putut să nu 
dau curs invitației Uniunii Scriito-
rilor, Editurii Arc și antologatoarei 
Lucia Țurcanu (dar avându-i în 
vedere și pe autorii antologați), 
participând la lansarea unui sur-
prinzător florilegiu de poezie tâ-
nără din Basarabia, carte despre 
care am și scris, într-o cronică, la 
„Viața românească”. Am răspuns și 
apelului lui Nicolae Popa, care și-a 
lansat (Editura Prut) ediția a doua 
a romanului Avionul mirosea a 
pește sau Iarna preotesei (am scris 
despre prima ediție a romanului 
și autorul a găsit de cuviință că 
sunt omul potrivit pentru a vorbi și 
despre noua ediție). Am scris mult 
despre romanele lui Val Butnaru 
și editorul noului roman al său, 
Patimile după Iov (Editura Arc), 
împreună cu autorul, m-au invi-
tat să vorbesc despre această nouă 
producție romanescă a scriitoru-
lui polivalent (și foarte  productiv, 
în ultimul timp). În fine, colegii 
de la Editura Humanitas (Bucu-
rești) m-au rugat să vorbesc despre 
două cărți ale cunoscutului scri-

itor, publicist, traducător, Radu 
Paraschivescu, volume lansate și 
la Chișinău: culegerea de eseuri și 
publicistică Noi suntem români 
(nimeni nu este perfect) și romanul 
istoric Cu inima smulsă din piept. 
Iar printre acestea, colegii și prie-
tenii de la Editura Junimea (Iași) 
au decis să-mi prezinte romanul 
Biblioteca (și) în cadrul Târgului 
Bookfest Chișinău, astfel încât am 
mai fost prins într-o „acțiune pro-
moțională”. 

– Prin romanul tău „Bibli-
oteca”, lansat la Bookfest, 
ai vrut să aduci un omagiu 
Cărții sau ai avut ambiția 
de a crea o carte enigmati-
că, labirintică, complicată, 
despre cărți? 
Romanul meu Biblioteca este, 

de fapt, un roman-bibliotecă, 
intercalând nu doar mai multe 
„linii de subiect”, dar și diverse 
stiluri. Canavaua principală (sau 
una dintre pistele de lectură) este 
recuperarea memoriei cu ajutorul 
cărților sau al scrierilor pe care le-
ai găsit în casa ta, după ce ai pier-
dut memoria în urma unui acci-
dent. Dacă extrapolăm accidentul 
la o dimensiune istorică, putem 
vedea romanul și în perspectivă 
parabolică. Dar recuperarea me-
moriei poate să însemne și asu-
marea unei realități, trecută prin 
dimensiunea livrescă, structurată, 
a acestei stări de fapt. Iar impresia 
(posibilă) a unei scriituri enig-
matice, labirintice, complicate ar 
putea avea ca replică imaginea la 
fel de enigmatică, labirintică și 
complicată a lumii în care trăim. 
Ambele cu structuri ininteligibile 
și cu finalități incerte.

– Care este rolul Târgului 
Bookfest în apropierea Re-
publicii Moldova de Româ-
nia, de Europa?
Târgul Bookfest este o supapă, 

o gură de oxigen, un pod de cărți, 
în locul celui de flori. Frumos, dar 
deocamdată numai atât. Prea puțin 
pentru pofta noastră de libertate 
și cea de a avea un spațiu cultural 
comun, după cum ar fi fost firesc 
să fie. Un pas decisiv în contextul 
planurilor noastre de eurointegra-
re (înainte de lichidarea definitivă 
a frontierei de la Prut) ar fi o piață 
comună a cărții românești, fără 
niciun fel de limite și opreliști. 

– Dumitru Crudu, cum ți-a părut ediția din acest an a 
Bookfest-ului de la Chişinău?
Târgul de Carte Bookfest din acest an mi s-a părut, parcă, mai dina-

mic, mai vioi, mai plin de viață decât în alți ani. Mai multă lume, mai 
multe vânzări, mai multe cărți, mai multe lansări. Aici mi-am întâlnit 
unii prieteni pe care nu i-am văzut de vreo zece ani. Târgul de Carte 
e cel mai bun loc pentru a-ți reîntâlni prietenii de cândva. Veneam 
dimineața și plecam seara, cu multe cărți noi și cu impresii de neuitat.

– La ce evenimente ai participat în cadrul Târgului? Cum 
s-au desfăşurat?
Am lansat romanul meu „Ziua de naștere a lui Mihai Mihailovici” 

care, până pe 24 februarie, părea a fi un roman despre istorie, iar după 
24 februarie pare a fi un roman despre actualitate. Romanul meu se 
termină cu invazia Basarabiei pe 28 iunie 1940 și începe pe 28 iunie 
2018 și faptul că am inversat cursul istoriei îl face foarte actual. Într-
un fel, romanul meu a anticipat felul cum a evoluat istoria. Despre 
asta s-a menționat și la lansare, iar directoarea editurii Humanitas, 
doamna Lidia Bodea, a propus chiar ca romanul meu să fie studiat 
în școli. Nu era niciun profesor ca să audă asta, dar mie mi s-a părut 
cea mai importantă apreciere. Sala a fost plină și mi s-au cumpărat 
multe cărți, am dat și multe autografe, ceea ce nu mi s-a întâmplat 
la alte ediții. 

Am mai lansat și un nou număr al revistei TIMPUL DIN ROMÂNIA, 
la care au venit și mulți dintre autorii care scriu în publicația noastră. 
În revistă am publicat un amplu interviu cu scriitorul și cineastul Igor 
Isac despre cum a fost hărțuit de KGB și în jurul confesiunii sale s-a 
iscat o discuție foarte interesantă, la care a participat și regizorul Mihai 
Fusu, care a mărturisit că și pe el KGB-iștii au încercat să-l racoleze.

– Ce semnificație are Bookfest Chişinău în contextul răz-
boiului din Ucraina? 
Contrar la ce se spune că atunci când bubuie tunurile, muzele tac, 

muzele nu au tăcut în timpul târgului. Oamenii au cumpărat cărți, 
au participat la discuții, au venit într-un număr foarte mare la Târg, 
iar asta înseamnă că ne-am învins frica și nu o să ne învingă nimeni. 
Pentru că de partea noastră sunt cărțile și cultura. Această ediție a 
Târgului e una dintre cele mai reușite. E o victorie a umanității în 
fața barbariei.

– Oxana Gherman, ce impresii 
ți-a lăsat Bookfest Chişinău 2022 
(plusuri, minusuri, concluzii)?
Mă bucur că a fost posibilă organizarea 

Bookfest-ului. Am văzut multe cărți bune, 
mulți autori români, editori, oameni de 
cultură care și-au restabilit conexiunile, 
au reintrat în dialog. 

Mediacor este un spațiu modernizat, 
dotat tehnic, în condiții excelente, dar 
pentru un eveniment de amploare, cum 
este Bookfest-ul, acest spațiu mi se pare 
insuficient. Lansările de carte au fost foar-

te restrânse, compacte, cu câte 3-4 cărți 
prezentate într-o sigură oră (10-15 min. 
per titlu, fiecare autor având și critici in-
vitați), discuțiile fiind grăbite, pe alocuri 
superficiale, limitate la generalități. 

– La ce evenimente ai fost mode-
ratoare sau vorbitoare? 
Am participat ca vorbitoare la trei 

lansări, la cărți de proză, poezie și criti-
că literară ale autorilor de la noi, a fost 
minunat, însă, repet, – după pandemie, 
după o pauză de doi ani – o singură oră 

rezervată unei lansări (cu atât mai mult 
pentru 3-4 cărți) este prea puțin. Sper ca 
anul viitor Bookfest-ul să se organizeze 
în așa mod încât să avem la dispoziție 
mai mult timp pentru a prezenta cărți, a 
participa la discuții, mai mult timp pentru 
comunicare cu autorii.

– Ce cărți ți-ai procurat la Târgul 
Bookfest Chişinău?
Am procurat câteva volume de proză, 

eseu și am primit în dar mai multe cărți 
de poezie.

Dumitru Crudu: 
„Această ediție 
este una dintre 
cele mai reușite”

Ediția curentă a Târgului Bookfest Chișinău a fost un eveniment 
cultural amplu, de succes, o adevărată sărbătoare a cărții. Circa 25 
de mii de oameni au vizitat Târgul între 31 august și 4 septembrie. 
Vânzările au crescut cu 25% față de ediția anterioară, cea din anul 
2019. Bookfest-ul a reunit 30 de edituri de pe ambele maluri ale Pru-
tului, au avut loc numeroase lansări de carte, dezbateri, întâlniri cu 
scriitori, la Mediacor (un spațiu modern din cadrul Universității de 
Stat din Moldova), precum și la librării, biblioteci. Ediția din acest 
an s-a desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintei Republicii 
Moldova, Maia Sandu, și al Președintelui României, Klaus Iohannis. 
Evenimentul a fost organizat de Biblioteca Națională a Republicii 
Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, Uniunea Editorilor din 
Republica Moldova, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Mol-
dova și Asociația Editorilor din România. Vă propunem un interviu 
cu Mircea V. Ciobanu, scriitor, critic literar, editor.

Oxana Gherman: „Mulți autori, editori 
români și-au restabilit conexiunile”
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Vernisarea expoziției itinerante 
„Poeți contemporani cu Eminescu” la Muzeul 
Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”

În deschidere, Maria Șleah-
tițchi, directorul general al Mu-
zeului, a salutat prezența unui 
public select, subliniind că verni-
sarea expoziției itinerante „Poeți 
contemporani cu Eminescu” se 
înscrie în seria activităților or-
ganizate de Ziua Limbii Române, 
care se sărbătorește pe 31 august 
pe ambele maluri ale Prutului. În 
continuare, Maria Șleahtițchi a 
precizat că expoziția a fost con-
cepută de Memorialul Ipotești – 
Centrul Național de Studii „Mihai 
Eminescu” și a fost inaugurată la 
Botoșani, pe 21 aprilie 2021, cu 
ocazia Zilei Mondiale a Poeziei, 
fiind ulterior expusă în mai multe 
instituții culturale din România. 
Totodată, doamna director a 
menționat că oaspeții muzeului 
vor avea prilejul să vadă și câteva 
cărți semnate de autorii prezenți 
în expoziție, care au fost editate, 
în mare parte, în secolul al XIX-
lea și care se află în patrimoniul 
muzeului.

Ala Sainenco, managerul Me-
morialului Ipotești, și-a exprimat 
recunoștința pentru posibilitatea 
de a vernisa această expoziție la 
Muzeul Național de Literatură 
„Mihail Kogălniceanu” de Ziua 
Limbii Române, amintind date 
relevante despre contextul în care 

s-au constituit normele limbii li-
terare scrise, or Mihai Eminescu 
a oferit un model al formelor de 
limbă pentru generația sa, dar și 
pentru generațiile viitoare: „Anul 
1881 este considerat anul în care 
limba română literară își contu-
rează formele pentru varianta sa 
scrisă. Este anul în care Maiorescu 
recomandă articolele politice din 
«Timpul» ale lui Eminescu ca mo-
dele de limbă; anul în care Acade-
mia Română își publică regulile 
ortografice, bazate pe principii 
raționale, pe principii fonetice; 
anul în care Eminescu își scrie, 
probabil, unele dintre cele mai 
bune articole politice…”. În con-
tinuare, Ala Sainenco a prezentat 
structura expoziției și autorii aces-
teia: Lucia Țurcanu (prezentare 
și selecție text) și Liliana Grecu 
(concept grafic), încheindu-și 
discursul cu invitația de a vizita 
și alte expoziții ale Memorialului 
Ipotești, între care cinci expoziții 
permanente și alte câteva expoziții 
temporare. 

Lucia Țurcanu, cercetător ști-
ințific la Memorialul Ipotești – 
Centrul Național de Studii „Mihai 
Eminescu”, a dezvăluit că ideea 
de a realiza o expoziție cu poe-
ții contemporani cu Eminescu a 
pornit de la antologia „Poeți de pe 

Când te temi de cuvinte
filosofia vieții românilor încape 
în acest titlu. Cumpăna dintre 
cer și pământ, cumpăna care 
mereu se înclină în altă parte și 
balansează întru trezire, gândire. 
Doi coloși ai limbii române, două 
mari personalități fac subiectul 
pânzei în care se respectă o pro-
porționalitate ideală. Nici nu se 
poate altfel. Priviți-o mai atent ca 
să simțiți cum toată ființa noastră 
răzbate simbolic din ea. 

Din colțul de jos, stânga, ne 
cercetează subtil, cu ochiul lui 
ager, Omul pentru care nu găsesc 
epitete. Au fost utilizate toate. 
Risc să devin banală reutilizân-
du-le. Scriu simplu – Om! Un Om 
care ține în mână câteva file... 
File de istorie, file de publicistică, 
file din Fragmentarium. Omul 
ni-l decriptează pe Eminescu și 
în Dicționarul enciclopedic. Ne 
cheamă să-i descoperim imen-
sitatea. 

Un detaliu flagrant și izbitor 
de asemănător – frunțile lor. Sunt 
practic aceleași. Par aceleași, di-
mensionate diferit. Așa le-a văzut 
maestrul Platon și a avut drepta-

te. Iar ochii? Privesc în aceeași 
direcție, cu aceeași încruntare 
severă, ușor dojenitoare. Oare 
nu pentru că ochii noștri sunt 
închiși? 

Firișorul curentului surrealist 
european i-a permis maestrului 
Platon să ne întrebe: ce facem cu 
istoria noastră demolată, mistifi-
cată, falsificată? (Prin Clopotnița 
ștearsă de pe fața pământului ce 
putem intui? Uitarea trecutului? 
Apare răsturnată și imaginea bi-
sericii? Nu mai avem credință? 
Ne-au deposedat și de ea? Cine? 
De ce acceptăm să fim furați? Nici 
Arcul de Triumf nu-i la locul lui. 
Iar noi ne încumetăm să trium-
făm? Amăgindu-ne. Toată istoria 
și cultura noastră în această com-
poziție portretistică apar răvășite, 
deturnate de la esența lor... Ca 
să ne trezim, ca să revenim la 
adevăratele adevăruri ce ne-au 
fost furate, tăinuite. 

Omul din colțul de jos, stânga, 
al portretului vine să ne readu-
că istoria, alta decât cea impusă. 
Maestrul Mihai Cimpoi ne chea-
mă să ne corectăm privirea, să 

convergem, să inversăm imaginea 
retinei. Vine să spună lucruri-
lor pe nume, așa cum au fost, 
așa cum sunt, așa cum trebuie 
să fie! Omul din colțul de jos al 
portretului vine să ne aducă vra-
ful de carte întru trezire... întru 
Eminescu. Să nu ne mai plângem 
că am fost văduviți, ci să redo-
bândim identitatea noastră de 
veacuri prin Eminescu, casă, 
vâlcelele cu plopii din depărtare. 
Să acceptăm sărutul împăcării 
cioplit în poarta despărțirii. Ne 
cheamă... pentru că este un Om 
devenit destin al țării noastre, al 
istoriei, al literaturii române de 
pretutindeni, pentru că, pe durata 
a 80 de ani, a știut doar ora et 
labora. 

Mihaela PERCIUN, scriitoare, 
muzeograf, MNLMK

*Iurie Platon (a.n. 1963)  
Cumpăna cu două ciuturi. 
Portretul academicianului Mi-

hai Cimpoi, 2002
ulei/pânză, 160x160
Colecția Arte plastice, nr. de 

inv. 2859, MNLMK

Când te temi de cuvinte? Când 
fugi de epitete? Când? Când ai 
în față o pânză executată de ma-

estrul Iurie Platon încă în anul 
2002, intitulată sugestiv Cum-
păna cu două ciuturi*. Toată 

Muzeul Național de Literatură 
„Mihail Kogălniceanu”, în 
parteneriat cu Memorialul Ipoteşti 
– Centrul Național de Studii „Mihai 

Eminescu”, Botoşani, şi Uniunea Scriitorilor din 
Republica Moldova, a organizat, pe 30 august 
2022, vernisarea expoziției itinerante „Poeți 
contemporani cu Eminescu”. 

vremea lui Eminescu”, realizată 
de Eugen Lungu. Având intenția 
de a oferi o prezentare mai amplă 
a contextului în care s-a impus 
Mihai Eminescu, cercetătoarea a 
examinat și alte surse („Antologia 
poeților minori din epoca Alec-
sandri & Bolintineanu”, elabora-
tă de Eugen Lungu, „Lepturariul 
românesc” al lui Aron Pumnul, 
„Dicționarul literaturii române de 
la origini până la 1900” ș.a.), care 
i-au permis să întocmească o listă 
de circa 200 de poeți. Ulterior, 
Lucia Țurcanu a prezentat struc-
tura medalioanelor, care conțin un 
citat despre poetul prezentat, date 
biobibliografice (anii de viață, de-
butul și publicațiile) și un poem 
reprezentativ, pentru a contura 
diversitatea formulelor lirice care 
au circulat în epocă. 

Medalioanele prezintă activi-
tatea a 61 de poeți de pe vremea 
lui Eminescu, reflectând procesul 
poetic românesc din anii ’60-’80 
ai secolului al XX-lea. Seria este 

deschisă de Gheorghe Asachi, 
fiind urmat de Ion Heliade Ră-
dulescu, Alecu Donici, Grigore 
Alexandrescu, Costache Negri, Ia-
cob Mureșianu, Cezar Bolliac, C.A. 
Rosetti, Andrei Mureșanu, Picu 
Pătruț, Dimitrie Bolintineanu, 
Vasile Alecsandri, Alexandru Pe-
limon, Gheorghe Sion, Constan-
tin D. Aricescu, George Baronzi, 
Alexandru Lăzărescu (Laerțiu), 
Anton Naum, George Crețeanu, 
Vasile Pogor, Nicolae T. Orășanu, 
Zaharia Boiu, Ioan Ianov, Alexan-
dru Z. Sihleanu, Radu Ionescu, 
Alexandru Depărățeanu, Nicolae 
Nicoleanu, I. C. Fundescu, Nikolai 
Skelitti, Vasile Bumbac, Nicolae 
Gane, Bogdan Petriceicu Hasdeu, 
Dimitrie Petrino, Mihail Zamphi-
rescu, Iulian Grozescu, Theodor 
Șerbănescu, Samson Bodnărescu, 
Iosif Vulcan, Mihai de Bonacchi, 
Iacob Negruzzi, Ioan Pop-Flo-
rentin, Ștefan Vârgolici, Carmen 
Sylva, Mihail D. Cornea, Nicolae 
Beldiceanu, Ioniță Scipione Bă-

descu, Miron Pompiliu, Dimitriu 
C. Ollănescu-Ascanio, Veronica 
Micle, Matilda Cugler-Poni, Ale-
xandru Macedonski, Ioan S. Ne-
nițescu, Carol Scrob, Nicolae Vo-
lenti, Alexandru Vlahuță, Duiliu 
Zamfirescu, Lucreția Suciu, Mir-
cea Demetriade, George Coșbuc, 
Traian Demetrescu, Iulia Hasdeu.

 Merită reținut aici și „por-
tretul de grup” al poeților de pe 
vremea lui Eminescu, realizat de 
Eugen Lungu: „În timpul vieții 
mulți dintre ei aveau însă o anume 
celebritate, intrând în ierarhiile 
valorice cu locuri bine definite. 
Vestita rumoare din saloane pe 
care o produceau era la nivelul 
orizontului de așteptare al ma-
sei culturale, fenomen înregistrat 
neapărat de T. Maiorescu: «…în 
încercările lor, fie cât de restrânse 
în privința sferei de idei în care se 
mișcă, arată o natură mai aleasă, 
simțiri simple, dar neafectate, și 
produc în cetitor acea impresie 
senină, care este adevărata bine-
facere a artelor frumoase». (Si-
gur că azi ni se pare amuzant că 
naivele O lacrimă sau O iluziune 
pierdută făceau odată furori în-
tre ceaiuri și cozonaci.) Luată în 
totalitate, contribuția lor nu pare 
deloc neglijabilă”. (Eugen Lungu, 
„La o nouă ediție”. În: „Poeți de pe 
vremea lui Eminescu”, antologie, 
ediția a III-a. Chișinău: Cartier, 
2016, p. 11).

Expoziția se adresează tuturor 
iubitorilor de poezie și va fi des-
chisă în perioada 30 august – 23 
octombrie 2022.

Natalia HARITON,
cercetător științific superior

 la MNLMK
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În 1970, Comitetul 
Central al Partidului 
Comunist al Moldovei 
(PCM) a primit o 

scrisoare de la un cetățean 
de etnie rusă sau vorbitor 
de rusă ca limbă de bază, 
în care acesta se plângea 
că are loc intensificarea 
naționalismului 
moldovenesc/românesc 
şi că e nevoie să se ia 
măsuri drastice împotriva 
fenomenului. 

Din răspunsul CC al PCM aflăm clar 
ce însemna naționalism: „Afirmația 
autorului scrisorii potrivit căreia în 
emisiuni radio și în instituțiile știin-
țifice ale Moldovei au loc manifestări 
de naționalism poartă un caracter prea 
general. Probabil, autorul are în ve-
dere faptul că în aceste instituții se 
aude mai mult ca înainte vorbă mol-
dovenească. Unora nu le place, de ase-
menea, că intelectualitatea de creație 
folosește multe cuvinte care diferă de 
limba populară vorbită. Acest fenomen 
trezește nedumerire și în rândurile 
moldovenilor. Situația se explică în 
mare parte prin faptul că în perioada 
postbelică limba moldovenească lite-
rară a împrumutat multe cuvinte din 
limba română. Procesul s-a accentu-
at îndeosebi după conferința privind 
problemele limbii și literaturii care 
a avut loc în 1957 la inițiativa CC al 
PCM. La conferința cu pricina, la care 
au participat savanți filologi de marcă 
din țară s-a recunoscut că limbile mol-
dovenească și română sunt identice. 
Din acel moment, intelectualitatea 
– savanții, scriitorii și profesorii, au 
început să folosească nestingherit 
cuvinte românești în limba vorbită 
și scrisă”.

Prin urmare, se desprind câteva con-
cluzii, printre care: a vorbi în instituții 
de stat limba română, în detrimentul 
rusei dominante până atunci în mod 
categoric, era deja în sine o manifestare 

a naționalismului care trebuia combă-
tută; se întâmpla într-o republică zisă 
națională, în care ca națiune titulară 
erau recunoscuți moldovenii. Cum pu-
tea fi realizată lupta cu naționaliștii 
moldo-români? – să nu se vorbească 
deloc nu se putea, așa că devine clar – 
să se vorbească doar în rusă, româna să 
rămână doar pentru a schimba o vorbă 
la bucătărie sau pentru cei de la sate, 
numiți depreciativ țaranî, inclusiv de 
moldovenii rusificați din școlile zise 
naționale din orașe, nu numai de ruși 
și rusofoni de alte etnii; se recunoaște 
că manifestarea științifică din 1957 
de la Chișinău a fost o greșeală cum-
plită comisă de conducerea de partid 
de atunci (prim-secretar era Serdiuk, 
un ucrainean trimis de Hrușciov, în 
timp ce în 1970 era Bodiul, tema merită 
aprofundată), dat fiind că ceea ce au 
spus atunci savanții sovietici romaniști 
– că nu există o limbă moldovenească 
aparte, ci e vorba de una, limba română 
– a încurajat intelectualii moldoveni să 
vorbească o limbă corectă și frumoasă, 
ceea ce a încetinit și contracarat oa-
recum procesul galopant de rusificare 
din primul deceniu postbelic; PCM se 

erijează în arbitru între șovinismul ve-
licorus și naționalismul moldo-român, 
dar se observă că deși critică la prima 
vedere ieșirea velicorusului, se arată 
solidar mai degrabă cu poziția acestuia 
decât cu un proces pe care însuși parti-
dul l-a aprobat, acela de indigenizare a 
cadrelor, de promovare a moldovenilor 
în domenii precum mass-media, știin-
ță, învățământ, uniuni de creație. În 
următorii 2-3 ani s-a dus o luptă cu 
naționalismul moldo-român – deci s-a 
dat dreptate velicorusului!!!, dar și cu 
alte presupuse naționalisme (cu lim-
bile non-ruse, se are în vedere) în alte 
republici sovietice, Belorusia, Ucraina 
etc. Procesul de rusificare a fost oprit 
abia în 1988-1989, când naționalitățile 
titulare (termen sovietic) au început 
să-și spună public păsul și să-și ceară 
drepturile naționale înapoi. Pentru 
unii însă a fost prea târziu și procesul 
de rusificare s-a dovedit a fi ireversi-
bil, și mulți dintre aceștia, așa cum 
a prezis Lenin, au devenit mai șovini 
decât rușii înșiși.  

SURSA: Agenția Națională
 a Arhivelor, DAOSP 

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

A R H I V E L E  N U  A R D

Gheorghe BÂLICI

Domnul Tudor

S a l t i m - b a n c

D o m n u l 
Tudor lu-
crează taxi-
metrist. Are 
mașinuța lui 
cu care își 
câștigă cin-
stit bucata de 
pâine, chiar 
dacă taxele 
sale sunt mai 
mari decât în 
oraș. Locu-

iește în suburbie și, când este solicitat, te poate 
duce oriunde îți dorește inima și nevoia care te 
scoate din casă. La orice oră a zilei sau a nopții, 
oricare ar fi condițiile meteorologice, Tudor te 
poate deservi la cel mai înalt nivel. Doritori de 
a merge cu el sunt destui, așa că el nu duce lipsă 
de clienți.

Cât timp conduce automobilul, Tudor nu-
și pierde timpul în zadar. Ascultă radioul, se 
informează despre ceea ce se mai întâmplă în 
Ucraina, iar dacă îi cade vreun pasager cu care 
poate să discute „politică”, nu pierde ocazia și îl 
informează și pe acesta despre ce a auzit. 

Deunăzi, împreună cu soția, am avut nevoie de 
serviciile lui Tudor și a trebuit să ascultăm până 
la autogara de sud-vest toate știrile, să aflăm cu 
cine a mai vorbit dumnealui și ce concluzii a tras 
după ce a discutat cu o „refugiată” din Ucraina 
care i-a explicat cum stau lucrurile în țara vecină.

„Rușii stau cu tancurile lor pe lângă orașele 
din Ucraina și se uită cum ucrainenii singuri trag 
cu tunurile în clădirile lor cu oameni pașnici, în 
școli și în spitale. Până acum soldații și ofițerii 
ruși, care au venit să-i salveze de națâști pe cei 
care le-au cerut ajutorul, n-au tras nici măcar 
un glonte asupra teritoriilor ucrainene. Pur și 
simplu, se mai apără și ei când sunt atacați de 
ucraineni cu armament de la americani și de la 
alte nații care nu înțeleg ce se întâmplă cu ade-
vărat în zona unde au venit cu spețoperația. Că 
teritoriile acestea sunt toate ale rușilor, numai 
că, de data asta, nu le-au putut lua înapoi chiar 
fără lupte, cum au luat Crimeea lor în 2014”, îmi 
explică domnul Tudor.

În fața atâtor informații și argumente 
„imbatabile” rămân mut, cu atât mai mult cu cât 
mă ghiontește din spate și soția care a comandat 
taxiul și vrea să ajungă la timp la autogară pentru 
a pleca la Iași. Ghiontul ei ar însemna că trebuie 
să tac, iar tăcerea mea pentru Tudor înseamnă 
susținere și, într-un fel, cădere de acord.

Monologul său continuă și, când vreau să spun 
și eu ceva măcar din complezență, că doar n-ai 
să mergi cu omul și ai să taci tot timpul, simt 
un al doilea ghiont în spate, mai apăsat și mai 
convingător. Tac și ascult ca prostul mai departe 
și mă bucur că până la autogară nu a rămas mult.

„Când veneau rușii cu tancurile spre Kiev în 
februarie, ucrainenii, fără să-i întrebe ceva, să-i 
întâmpine ca pe niște frați, le-au aprins pe toate 
cu javelinurile. Peste 30 de kilometri de tancuri 
avea coloana și a ars atunci toată. Cum poți să-ți 
permiți așa ceva, dacă nu știi de ce s-au pornit 
oamenii ceia spre capitala Ucrainei?! Poate că 
veneau la o ucenie, poate că se rătăciseră că 
acum comandanții iștia mai tineri nu se prea 
orientează! Nu, ei hai să le dea dintr-odată foc! 
De parcă nu au altceva de făcut! Cum să nu se 
supere Putin și să nu trimită alte tancuri în locul 
celor care au ars?! Căci și tancurile estea au 
rostul lor și dacă au venit rușii să apere oamenii 
pașnici din Ucraina așa trebuie să fie!”, aproape 
că răcnește Tudor.

Între timp, iată-ne ajunși la autogară. Tudor, 
văzând ce bun ascultător sunt, îmi zâmbește și se 
oferă să mă ducă gratis înapoi acasă. Îi spun că, 
după ce-mi petrec soția la microbuzul de Iași, mă 
mai rețin prin oraș și că... Mai mult nu reușesc 
să-i spun nimic, pentru că simt al treilea ghiont, 
de data asta în coastă.

Știind că aș putea să vă par un pic nepăsător 
pentru faptul că n-am acceptat să merg înapoi 
cu Tudor și să-l „educ”, vă spun că nu sunt nepă-
sător. Dovada e că mi-am sunat spre seară soția 
și m-am interesat dacă a ajuns cu bine la Iași...

Ce însemna naționalism 
în perioada sovietică 

Cartea „Zbânțurile și zgâlțurile co-
pilăriei mele” (Ed. Epigraf) de Vladi-
mir Beșleagă a fost lansată în cadrul 
Bookfest Chișinău, evenimentul fiind 

organizat de Biblioteca Națională pen-
tru Copii „Ion Creangă”.

„Războiul a fost o urgie mare. Să vă 
ferească bunul Dumnezeu de așa ceva, 
dragii mei copii”. La aceste cuvinte ale 
domnului Vladimir Beșleagă, copiii 
aduși de voie, de nevoie la lansare au 
amuțit. Acum stau și ascultă despre eva-
cuare, despre bombe. Despre cum copiii 
aveau arme de război pe post de jucării.

Eu am citit cartea „Zbânțurile și zgâl-
țurile copilăriei mele” la mare. Am înce-
put-o fiindcă nu luasem nimic de acasă. 
Nici Virginia Woolf, nici Bolano, nici 
Stepnova, nici dragul meu Vodolazkin. 
Și m-am bucurat că a fost anume astfel.

Istoriile copilăriei din Mălăiești, 
înainte și în timpul celui de-al Doilea 

Război Mondial, nu sunt doar frumoase. 
Nu sunt doar dulci. Nu au doar miros 
de gutuie. Dar miros a adevăr, a rău 
amestecat cu bine… A vălătuc de dra-
me familiale și context istoric. Dar mai 
presus de toate, miros a carte. 

Dorința, pasiunea cunoașterii. Fi-
rească. Fără „hai citește 20 de pagini 
pe zi”, fără 10 desene la o strofă.

Oameni cu asemenea pasiuni sunt 
puțini. Unici. Domnul Vladimir Beșlea-
gă are 91 de ani. Vorbește cu copiii pe 
limba lor. Vorbește cu adulții pe limba 
lor. Scrie. Scrie. Scrie. Să ne trăiască! 
Mulțumim!

Constanța Popa,
2 septembrie 2022

Vladimir Beșleagă: 
„În copilărie 
aveam arme 
în loc de jucării”

Vladimir Beșleagă cu soția sa, doamna Alexandra, 
la Târgul Bookfest Chișinău
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Mâinile, după față sunt a doua parte a 
corpului care îți pot dezvălui vârsta 
pe care o ai. La nivelul mâinilor 
încep să apară primele semne ale 

îmbătrânirii, în special după vârsta de 50 de ani.

Ce se întâmplă cu mâinile noastre 
pe măsură ce îmbătrânim?

Primele semne pe care le poți 
observa după această vârstă sunt 
cele precum decolorarea pielii, 
apariția petelor, piele lăsată, vene 
mai proeminente, slăbiciune sau 
mai puțină flexibilitate. Unii din-
tre factorii care accelerează acest 
proces este expunerea la soare sau 
acestea pot fi chiar semne ale anu-
mitor afecțiuni de sănătate.

Pentru că te folosești de mâi-
nile tale pentru a face atât de 
multe lucruri, este important să 
ai mai multă grijă de ele, pentru 
că, pe măsură ce timpul trece pe 
lângă un aspect îmbătrânit, poți 
experimenta și anumite afecțiuni 
ale lor, care te vor împiedica să 
le mai folosești la adevăratul lor 
potențial.

Așa cum ai grijă de fața ta sau 
de anumite părți ale corpului, este 
indicat să acorzi atenție și mâi-
nilor tale, dacă vrei să atenuezi 
semnele bătrâneții și să te poți 
folosi de ele cât mai mult timp 
posibil.

Iată care sunt cele mai frecven-
te semne ale îmbătrânirii care pot 
apărea la nivelul mâinilor tale.

Mai puțină forță

Forța pe care o avem în mâini 
o putem pierde în mod natural 
pe măsură ce înaintăm în vârstă, 
în special după 65 de ani. Atunci 
s-ar putea să îți fie mai greu să faci 
singur anumite activități pe care 
înainte le făceai cu ușurință. Acest 
lucru poate fi cauzat de artrită sau 
pierderea capacității musculare.

Este important să observi dacă 
acest lucru se întâmplă treptat sau 
brusc. În acest caz poate fi un sem-
nal al unor afecțiuni mai grave pre-
cum diabetul sau bolile de inimă.

Pierderea volumului, 
piele ridată sau lăsată

Pe măsură ce trece timpul țesu-
turile moi își pierd din volum iar 
întreaga piele poate deveni mai 
lăsată. La nivelul mâinilor această 
devine foarte vizibilă. Înainte ca 
aceasta să capete aspectul lăsat 
și vene proeminente, apar riduri 
sau chiar aspectul de piele uscată.

Hidratarea, o alimentație bo-
gată în vitamine, antioxidanți și 
acizii grași omega 3 poate preveni 
apariția ridurilor prea devreme, 
păstrându-ți pielea și unghiile 
sănătoase pentru mai mult timp.  

Pete pe piele

Deși această pigmentare a pielii 
nu este doar un semn al îmbătrâ-
nirii ci poate fi cauza mai multor 
factori, ea se află printre semnele 
îmbătrânirii. Poți sesiza asta la 
orice persoană în vârstă din jurul 
tău sau la persoanele care trăiesc 
într-un cămin de bătrâni. De obi-
cei, acestea apar atât pe mâini, 
cât și pe față și sunt de culoare 
maroniu deschis sau închis și se 
datorează pielii uscate, mâncă-
rimilor sau expunerii prelungite 
la soare.

Folosește protecție solară, 
mănuși în activitățile de lucru cu 

substanțe chimice și hidratează-ți 
mâinile constant.

Unghii fragile

Trecerea timpului se observă 
chiar și pe unghii, nu doar la ni-
velul pielii. Cel mai frecvent semn 
al unghiilor trecute prin vârstă 
este acel aspect sub forma unor 
linii pe lungime pe unghii. Un-
ghiile fragile pot fi cauzate și de 
alte afecțiuni, dar acest aspect 
al îmbătrânirii este specific unei 
vârste înaintate.  

Pentru a menține sănătatea 
unghiilor cât mai mult timp, este 
esențial să ai grijă de alimentația 
ta zilnică. Aceasta are un rol de-
osebit de important în sănătatea 
unghiilor.

Vânătăi

Odată ce pielea devine mai 

subțire și mai fragilă cu trece-
rea timpului, apariția vânătăilor 
devine mai frecventă decât de 
obicei. Un alt motiv care poate 
cauza apariția vânătăilor pe lân-
gă lovituri accidentale ale pielii 
pot fi medicamentele sau chiar 
consumul de alcool.

Vânătăile care nu provin din 
lovituri, apar adesea ca niște pete 
roșiatice care devin violet în timp 
sau chiar negru închis. Cu toate că 
nu sunt dureroase, se pot vinde-
ca mult mai lent decât o vânătaie 
obișnuită.

Tremurături

Tremuratul mâinilor nu ține 
doar de vârstă, ci acest lucru se 
poate întâmpla în orice moment 
al vieții din cauze diverse. Însă, 
după vârsta de 50 de ani, poate 
deveni mai frecvent.

Dacă nu este vorba de anumite 

afecțiuni de sănătate precum Par-
kinson, unele dintre cauze pot fi 
anxietatea, glicemia scăzută, stre-
sul, oboseala, excesul de cofeină 
sau când pur și simplu depui prea 
mult efort fizic la nivelul mâinilor.

Artrită

De obicei, apare odată cu în-
aintarea în vârstă și poate duce 
chiar la inflamații, durere și 
pierderea mobilității. Artrita 
inflamează articulațiile ducând 
la inflexibilitate și în cele mai 
frecvente cazuri apare în locuri 
în care au fost rupturi, entorse 
sau fracturi, chiar dacă toate 
acestea au fost tratate.  Mani-
festările artritei se pot ameliora 
prin administrarea de colagen, 
analgezice, antiinflamatoare și 
exerciții ușoare fizice.

romedic.ro

Încrederea în sine nu se referă la con-
vingerea că știm toate răspunsurile și nici 
la credința că vom face întotdeauna lu-
crurile corecte. Ea reprezintă convingerea 
că, indiferent de rezultate, vom fi buni și 
respectuoși cu noi, manifestând integrita-
te. O persoană încrezătoare este interde-
pendentă, vorbește cu un anumit grad de 
autoritate care nu denotă aroganță, este 
o bună observatoare și știe să învețe din 
propriile experiențe, atât din succese, cât 
și din eșecuri. Pentru că nu se pedepsesc 
atunci când greșesc, acești indivizi pot privi 
evenimentele într-un mod lipsit de frică 
sau autoînvinovățire.

Încrederea în sine este o atitudine lega-
tă de capacitățile și abilitățile personale. 
Înseamnă faptul că ne acceptăm, avem în-
credere în noi și deținem un anumit grad 
de control în viață. Persoanele încrezătoare 
pot stabili așteptări și țeluri realiste, pot 
comunica cu ușurință și pot face față criticii. 
Pe de altă parte, o încredere în sine scăzută 
crește nivelul de îndoială, pasivitate sau 
supunere și reduce nivelul de încredere 
în ceilalți.

Încrederea în sine poate depinde de si-
tuație, spre exempl, putem avea încredere 

în noi în anumite domenii (de pildă, științe 
academice), în timp ce în altele (de pildă, 
relații) putem să ne simțim mai puțin în-
crezători.

O încredere de sine crescută sau scăzu-
tă se corelează rar cu abilitățile actuale și 
reale, bazându-se mai degrabă pe percep-
țiile noastre, care sunt felul în care credem 
despre noi și care poate fi fals.

O încredere de sine scăzută ar putea 
proveni în urma anumitor experiențe, la 
persoanele care sunt crescute într-un mediu 
critic, fără suport, la cele cărora le este frică 
de eșec sau la cele care emit judecăți prea 
aspre vizavi de sine. 

Cum putem creşte încrederea
în sine?

Creșterea gradului de încredere în sine 
poate fi dobândită prin:

Recunoașterea și punerea accentului pe 
calitățile proprii,

Răsplătirea și lăudarea propriei persoa-
ne pentru eforturile depuse și progresul 
dobândit,

Stabilirea unor țeluri realiste și tangibile,
Evitarea atingerii perfecțiunii, întru-

Încrederea în sine

cât este imposibil să fim perfecți în toate 
domeniile,

Adoptarea unui comportament blând 
față de sine, plin de compasiune, atunci 
când eșuăm,

Recunoașterea faptului că experiențele 
negative de viață nu ne dictează viitorul,

Utilizarea cuvântului „Nu” atunci când 
considerăm că este cazul,

Exprimarea directă și respectuoasă a 
sentimentelor, credințelor și nevoilor,

A spune „stop” atunci când simțim emo-
ții intense, încercând să gândim logic vizavi 
de o situație,

Adoptarea unei posturi fizice care denotă 
încredere (postura trimite mesaje la nivel 
cerebral care pot schimbă felul în care ne 
simțim; dacă vrem să ne simțim mai pu-
ternici, atunci trebuie să adoptăm o poziție 
dreaptă și să zâmbim),

A dobândi cât mai multe cunoștințe (o 

persoană cunoscătoare va avea mai multă 
încredere în sine),

Practicarea recunoștinței,
A avea grijă de propria persoană (a te 

îmbrăca frumos, a te bărbieri, a face duș, 
a face sport),

A gândi pozitiv, eliminând negativismul,
A te focusa pe soluții, și nu pe probleme,
A zâmbi, chiar dacă lucrurile nu merg 

așa cum trebuie.
Un exercițiu util pentru creșterea în-

crederii de sine este vizualizarea, adică 
imaginarea cu ochii închiși, într-o stare 
de relaxare completă a corpului, cum s-ar 
comporta o persoană încrezătoare. Spre 
exemplu, o persoană poate să își imagineze 
cum ar fi să vorbească în fața unei came-
re de filmat sau efectuând o activitate în 
care i-ar plăcea să manifeste mai multe 
încredere. 

De asemenea, ca un individ să fie mai 
încrezător, trebuie să își clarifice țelurile, 
iar acestea trebuie să fie specifice, măsu-
rabile, relevante, realizabile. 

Încrederea de sine nu este ceva ce do-
bândim, iar apoi va exista până la sfârși-
tul vieții. Ea vine și pleacă, în funcție de 
experiențele prin care trecem. Indiferent 
cât de încrezători suntem, lumea este o 
provocare și, de fiecare dată, va trebui să 
reconstruim acest sentiment.

romedic.ro
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Bianca 
Costea
este cea 
mai rapidă 
înotătoare 
din lume
 

Bianca Costea este cea mai ra-
pidă înotătoare la juniori în pro-
ba de 50 metri liber. Românca a 
câștigat duminică medalia de aur 
în proba de 50 m liber la Cam-
pionatul Mondial de înot pentru 
juniori de la Lima, o performanță 
care aduce delegației României 
o „încheiere splendidă” la acest 
concurs, după cum spune Fede-
rația Română de Natație, scrie 
satmareanul.net.

Înotătoarea a făcut o cursă for-
midabilă și a cucerit medalia de 
aur cu timpul de 25 de secunde și 
35 de sutimi. Bianca Costea se ca-
lificase în finală cu al doilea timp 
din semifinale, 25 de secunde și 
43 de sutimi.

Bianca poate să înoate chiar 
mai repede decât atât. În 2019, la 
Festivalul Olimpic al Tineretului 
European de la Baku, ea a obținut 
medalia de aur la 50 m liber cu 
un timp de 25 de secunde și 34 de 
sutimi. La Europenele de juniori 
care au avut loc în iulie la Otopeni, 
Bianca Costea câștigase medalia 
de argint la această probă. După 
acest concurs, sportiva s-a pre-
gătit pentru Mondiale cu Adrian 
Rădulescu, care este și antrenorul 
lui David Popovici. Bianca Costea, 
născută în 2005 și originară din 
Galați, este o specialistă a distan-
țelor scurte. Deși e junioară, ea a 
reprezentat România la Jocurile 
Olimpice de anul trecut de la To-
kyo, la 50 m liber și la 100 m liber.

La Mondialele de la Lima, 
România, reprezentată de nouă 
înotători, a obținut medalie de 
aur în proba de ștafetă 4X100 
metri masculin (David Popovici, 
Alexandru Constantinescu, Ștefan 
Cozma, Patrick Sebastian Dinu), 
două medalii de aur prin David 
Popovici la 100 m și 200 m liber, o 
medalie de aur prin Bianca Costea 
la 50 m liber feminin, o medalie 
de argint prin Vlad Stancu la 400 
m liber și două medalii de bronz, 
tot prin Vlad Stancu, la 1.500 m 
liber, respectiv 800 de m liber.

România s-a clasat pe locul 4 
în clasamentul pe medalii, după 
Japonia, Ungaria și Polonia, dar 
înaintea Italiei și Franței.

La 180 cm și 77 kg, ,,Gâscanul” 
a debutat în fotbalul din prima 
divizie la vârsta de 14 ani și 10 
luni, într-un meci Știința Cluj – 
Dinamo Pitești! A evoluat aproape 
întreaga sa carieră pentru echipa 
FC Argeș Pitești între 1961-1981 
și 1982-1983, îmbrăcând tricou-
rile alb-violete în 395 de meciuri 
înscriind 106 goluri. În sezonul 
‘81/’82 a jucat 13 meciuri în trico-
urile echipei Chindia Târgoviște, 
pentru care a marcat cinci goluri. 
În sezonul ‚85/’86, el a fost an-
trenor-jucător la CS Botoșani, 
echipa de la Clubul moldav unde 
s-a retras oficial din cariera de 
fotbalist.

În echipa națională a debu-
tat la vârsta de 19 ani (la 1 iunie 
1966) cu ocazia meciului de fotbal 
Germania – România, iar ultima 
partidă pentru echipa națională 
a fost cu ocazia meciului Româ-
nia – Republica Democrată Ger-
mania (la 2 aprilie 1980), echipa 
în ale cărei tricouri a bifat 48 de 
prezențe și 6 goluri marcate. Cu 
echipa FC Argeș Pitești a câștigat 
două titluri de campion național, 
în 1972 și 1979. 

,,Prințul din Trivalea” a contri-
buit decisiv la adjudecarea titlului 
din 1979, înscriind în prelungiri 
golul victoriei argeșene în fața 
contracandidaților de la Dinamo 
București! A participat așadar la 
409 meciuri în prima divizie na-
țională, înscriind 111 goluri, ulti-
mul meci în prima ligă a fost FC 
Argeș – FC Bihor 2-0, pe 14 iunie 
1983. S-a calificat, împreună cu 
echipa națională de fotbal a Ro-
mâniei la Campionatul Mondial 
de fotbal din Mexic 1970, unde 
nu a jucat nici un minut, datorită 
unui conflict cu antrenorul Angelo 
Niculescu, fapt regretat mai târziu 
chiar și de domnul profesor... 

Gicu Dobrin este cunoscut și 
pentru ratarea unui transfer la 
celebrul Real Madrid. După ce 
a jucat împotriva spaniolilor în 
Cupa Campionilor Europeni, în-
scriind un gol, Santiago Bernabéu, 
faimosul președinte al madrile-
nilor, a fost atât de impresionat 
de calitățile lui Dobrin, încât ar 
fi fost dispus să ofere 2 milioane 
de dolari pentru a-l transfera, o 
sumă record pentru acele vremuri. 

Din cauza regimului comunist 
din România, Bernabeu a trebuit 

să poarte discuții chiar cu Nico-
lae Ceaușescu, dar nu a reușit 
să-l convingă, deoarece, conform 
propagandei oficiale, Dobrin era 
„bun național” și nu putea fi „în-
străinat”. S-a spus că a fost cel 
mai mare regret din viața lui Do-
brin, deși a participat la meciul de 
retragere al lui Francisco Gento, 
în faimosul tricou „blanco” al lui 
Real Madrid, ocazie cu care San-
tiago Bernabeu a făcut o ultimă 
încercare nereușită de a-l păstra 
pe jucătorul român la Madrid... 

S-a stins din viață în Piteș-
tiul natal la 26 octombrie 2007 
la doar 60 de ani, după o lungă 
luptă, Gâscanul suferind de can-
cer la plămâni... A fost decorat 
de președintele României, Traian 
Băsescu, post-mortem, cu Ordinul 
Național „Serviciul Credincios” în 
grad de Cavaler, pentru întreaga 
sa carieră de fotbalist! Mulțumim, 
Gicule, și ODIHNĂ VESNICĂ!...

Era un geniu pururea rebel,
Cu nonșalanță le sfida pe toate
Și niciun om mai liber decât el
Nu s-a-ntâmplat pe aici să se arate.

(Adrian Păunescu)

Când spui Dobrin, 
spui Ianovschi, 
şi invers

 

„Pe mine m-au luat și mi-au zis 
că mă fac ucenic. Parcă strungar. 
Am plănuit împreună cu mama 
să fugim din lagăr, fiecare cum 
poate, dându-ne întâlnire într-o 
casă a unor rude din Chișinău. 
După patru ani am revenit în Ba-
sarabia și m-am prezentat la locul 
stabilit. După ceva vreme a apărut 
și mama. Însoțiți de o mătușă, am 
plecat spre România. Am mers 
pe jos mii de kilometri”, avea să 
povestească, peste ani, Leonte 
Ianovschi.

 La 32 de ani s-a apucat de 
antrenorat, începând cu echipe-
le de juniori, tineret speranțe și 
terminând cu echipa mare a lui 
Dinamo Pitești (devenită ulterior 
FC Argeș). Cu aceasta a participat 
chiar în Cupa Orașelor Târguri 
(Europa League de astăzi) în se-
zonul 1966/1967, iar în 1969, fiind 
secundul celebrului Constantin 
Teașcă, a reușit salvarea echipei 
de la retrogradare. 

Nicolae Dobrin era credincios. Se 
confesa într-o bisericuță de la marginea 
oraşului Piteşti, unde se spovedea 
unui preot, mare amator de fotbal. 

Era un artist al balonului rotund, un vrăjitor al 
terenului. S-a născut pe 26 august 1947 la Piteşti. 
Istoria fotbalului românesc îl retine ca pe unul 
din cei mai mari fotbalişti români, un maestru al 
driblingului şi al fentei, un model în executarea 
paselor şi a loviturilor libere. 

 Despre Dobrin nea’ Lenci spu-
nea: „Am lucrat în viața mea cu 
mii de copii, am fost prin toată 
țara și am avut ocazia să cunosc 
mulți băieți foarte dotați, dar un 
asemenea element ca Dobrin, atât 
de excepțional înzestrat, nu mi-a 
fost dat să întâlnesc. Era uimitor, 
credeți-mă, și pot să vă asigur că, 
încă de la vârstă fragedă, de la 
10-11 ani, lăsa mulți cunoscători 
de fotbal cu gura căscată. Pentru 
că făcea cu mingea adevărate lu-
cruri de virtuoz. Dobrin a rămas 
și peste ani cel mai mare fotbalist 
român pe care l-am văzut eu din 
1945 încoace”.

 Leonte Ianovschi a trecut în 
viața sa și prin alte momente gre-
le. În 1989, cu doar câteva luni 
înainte de căderea comunismului 
în România, el a fost forțat să se 
pensioneze. Peste doi ani a suferit 
primul accident cerebral. După 
care au urmat încă două (1992 și 
2009). În ultimii ani a stat para-
lizat la pat.

Leonte Ianovschi a decedat pe 
9 iulie 2014. La înmormântare 
un moment aparte a oferit galeria 
piteșteană, care a afișat un ban-
ner pe care era inscripționat un 
mesaj emoționant: „Vulturii din 
cer au acum un antrenor. Adio, 
nea’ Lenci!”.

În prezent, Centrul de Copii 

și Juniori din Pitești, pepiniera 
principală a formației FC Argeș, 
unde din 1973 s-au format sute 
de fotbaliști valoroși, îi poartă 
numele.

În mai 2018, Centrul de Copii 
și Juniori „Leonte Ianovschi” a 
fost redeschis, după ce a suferit 
multiple lucrări de modernizare. 
La festivitate fostul internațional 
Aurică Țicleanu a menționat: 

„Nea’ Lenci respira fotbal. El a 
pus bazele unei școli de fotbal pe 
anumite principii, se identifica cu 
sportul rege din Pitești. În țară, 
pe vremea când nea Lenci era an-
trenor, mai existau școli de fotbal 
puternice, la Craiova, Constanța, 
Iași, Timișoara, București etc. Fie-
care era condusă de profesioniști. 
Școala din Pitești avea specificul 
ei. Leonte Ianovschi a atras ca 
un magnet talentele fotbalistice 
și a împins performanța până la 
câștigarea titlului național. Era 
fantastic acel om! A dat nume de 
referință în naționala de fotbal. De 
exemplu, când spui Dobrin, spui 
Ianovschi, și invers. Cu timpul, 
nea Lenci a pasat ștafeta fiului 
său și apoi nepotului, cu care fede-
rația colaborează extraordinar la 
sectorul copii și juniori. Mă înclin 
în fața acestor oameni”.

Nicolae COJOCARU

Nicolae Dobrin, 
un artist al 
balonului rotund
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Teatrul Național „Mihai Eminescu”
15.09 Deschiderea oficială a Reuniunii Teatrelor Naționale Ro-

mânești, ediția a VII-a, care se va desfășura la 15-28 septembrie sub 
genericul „Artiștii pentru pace libertate, speranță”. 

Premieră: „Capcana” (după „Fuga” de M. Bulgakov, regie – Petru 
Hadârcă), ora 18.30.

Teatrul Național „Eugene Ionesco”
09.09 Bogdan Simion & „Lăutarii de mătase”, muzică lăutărească, 

ora 18.00.
10.09 „Peter Pan” de J.M. Barrie, ora 18.30.
15.09 „Adi” de Constantin Cheianu, ora 18.30.

Teatrul Geneza Art
14-15.09, 18.09 „Sonata Lunii”, ora 19.00.

Teatrul de Operă şi Balet „Maria Bieşu”
10.09 „Lacul Lebedelor”, balet în patru acte, de Piotr Ceaikovski, 

ora 18.00. 
11.09 „Turandot”, opera în trei acte, de Giacomo Puccini, ora 17.00.
15.09 „Giselle”, balet în două acte, de Adolph Adam, ora 18.00. 

Teatrul Municipal de Păpuşi „Guguță”
10.09 „Ciufulică și prietenii săi” de Ruslan Lungu, ora 11.00.
11.09 „Puișorul Cuculiță” de Aurica Plăcintă, ora 11.00.

Sala cu Orgă
09.09 Orchestra de Cameră a Filarmonicii Brașov, solist – Valentin 

Șerban, vioară, prezintă ANOTIMPURILE de Vivaldi și Piazzolla, 
ora 19.00.

A f i ş

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

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

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

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

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

Te  c a u t !

„Eu sărac şi tu săracă”
Sunt în căutarea unei femei, de naționalitate moldo-
veancă, care trăiește undeva la țară, cu vârsta de 59-60 
de ani, cu înălțimea de 164-176 cm, care poate avea și 
copii. Sunt născut în anul 1960, lucrez în construcții. 
Menționez că sunt un om sărac și vreau ca și femeia 
să fie cu venituri modeste. (02)

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

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

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

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

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

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

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

Femeie de la Bălți, 46 de ani
O femeie din județul Bălți în vârstă de 46 de ani își caută 
perechea. Vrea să cunoască un bărbat potrivit vârstei 
sale, care ar dori să lege o relație bună de prietenie. (25)

În aşteptarea fericirii
Doamnă, 55 de ani, din or. Bălți, dorește să-și găsească 
un tovarăș de viață. Să fie un domn de treabă, fără vicii 
și fără obligații. (26)

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

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

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

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

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

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

I n t e g r a m ă

În această integramă se folosește ortografia cu „â”
„Nevasta este...”

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

Bulă, student, e chemat de decan:
– Ai fost văzut azi-noapte în căminul fetelor. Pentru asta, tre-

buie să plătești, conform regulamentului, o amendă de 1.000 de 
lei. Dacă mai ești prins o dată, suma se dublează: 2.000 de lei. Și 
așa mai departe.

Bulă, spirit întreprinzător, întreabă:
– Domnule decan, dacă achit în avans pentru tot semestrul, 

oferiți vreun discount?

La sfârșitul anului școlar, Bulă îi spune mamei sale:
– Mamă, ești o femeie norocoasă!
– De ce, fiule?
– Nu mai trebuie să-mi cumperi alte cărți anul acesta, că am 

rămas tot în aceeași clasă!

Bulă are bicicletă nou ă. Într-o zi, vine la mama lui fericit:
– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!
– Bravo, Bulă! Dar ai grijă să nu cazi!
Mai trec câteva zile, iar vine Bulă la mama lui:
– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără picioare!
– Bravo, Bulă! Dar ai grijă să nu cazi!
Mai trec alte câteva zile, iar vine Bulă:
– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără dinți!

S u d o k u



19

Vineri / 9 septembrie / 2022social-politic      de atitudine
L U M E ,  S O R O ,  L U M E

Un Saturn destul de activ 
va încerca să te forțeze să 
crezi mai mult în propriile 
visuri. Chiar dacă ideile pe 
care le ai nu sunt acceptate 
de către cei din jur, dă-le 
șansa să fie validate. Devii 
conștient de un lucru evi-
dent și anume că tot ceea 
ce îți dorești trebuie să por-
nească dintr-un loc anume 
din interiorul tău.

Ai o stare euforică. Ai 
senzația că întreg univer-
sul este părtaș la frumu-
sețile care îți sunt date să 
le trăiești și conlucrează 
neîncetat la fericirea ta. În 
plan profesional, ai parte de 
oportunități de avansare, 
însă pentru moment nu îți 
dorești acest lucru. Ai nevo-
ie de timp pentru familie și 
pentru proiectele personale.

Visurile pe care le ai în 
plan personal ar trebui cre-
ionate într-o formă mai ac-
cesibilă în raport cu resur-
sele pe care le deții. Chiar 
dacă distanța față de anu-
mite persoane este de mii 
de kilometri, sentimentele 
nu par să cunoască această 
noțiune de spațiu. Pentru 
tine asta reprezintă esența 
relațiilor din viața ta.

Nimic din ceea ce urmează 
să trăiești nu va fi la voia în-
tâmplării. Începutul toamnei 
îți aduce o serie de noutăți pe 
toate planurile, iar tu ești pre-
gătit pentru orice provocare. 
Stabilitatea în viața personală 
este concludentă pentru tot 
parcursul tău emoțional. Cu 
fiecare experiență „ai crescut” 
tot mai mult și asta se percepe 
clar de către cei din jur.

Dacă intențiile pe care 
le ai nu sunt susținute de 
acțiuni, totul rămâne fără 
sens. Atunci când știi că cei 
din jur te sprijină necon-
diționat, câștigi mult mai 
multă încredere în propriile 
visuri. Indiferent de ceea 
ce îți dorești să faci în plan 
profesional, ai încredere că 
direcția spre care te îndrepți 
este cea bună.

Familia este un fel de 
catalizator atunci când 
vine vorba de fericirea ta. 
Dintotdeauna ți-a oferit 
necondiționat susținerea, 
iar asta te-a ajutat să fii 
încrezător cu privire la 
propriile acțiuni. Din cauza 
unor evenimente stresan-
te, vei ajunge să simți prea 
multă presiune pe propriii 
umeri.

După o tranziție dificilă, 
„roadele” îți sunt oferite în 
plan profesional. Toamna 
se numără bobocii, iar 
pentru tine acum se vor 
număra oportunitățile ex-
traordinare de dezvoltare. 
Pentru perioada următoa-
re, a rămâne în contact cu 
sine rămâne principala 
prioritate.

Pentru ca cei din jur să 
se bucure de atenția și afec-
țiunea ta, știi prea bine că 
trebuie să fii bine cu tine. 
Neajunsurile emoționale au 
fost mereu sursa anxietății 
tale. Începutul toamnei este 
potrivit pentru a face lucru-
rile diferit de data aceasta. 
La birou se anunță zile lip-
site de agitație.

Cerințele, așteptările, 
nevoile celor din jur par să 
„curgă” din toate părțile. 
Multe din limitele sau bari-
erele de care ai avea nevoie, 
nu sunt foarte bine definite. 
Încă te mai lași cucerit de 
anumite stări emoționale de 
moment. Viața profesională 
îți oferă confortul financiar 
de care ai nevoie.

Atunci când vine vorba 
de relația personală, te sim-
ți constrâns cu privire la anu-
mite aspecte. Îți este destul 
de dificil să găsești o cale de 
mijloc pentru a comunica mai 
eficient cu partenerul. Teama 
de eșec pe plan profesional 
ajunge să îți ghideze toate ac-
țiunile. Din păcate, acest mod 
de a reacționa te va duce la o 
stagnare greu de combătut.

Reușești să pui în apli-
care orice idee îți vine în 
minte, indiferent de riscuri. 
Cariera este prioritară pen-
tru tine, chiar dacă familia 
îți reproșează mereu acest 
aspect. Acum nu e momen-
tul potrivit pentru a face 
alegeri ghidate de emoții. 
Acestea presupun riscuri pe 
care simți că nu ți le poți 
asuma.

Astrele vor „mixa” ener-
giile din jurul tău. Tu vei fi 
tot mai debusolat. Acționezi 
prin prisma sentimentelor, 
dar nu e suficient pentru a 
avea relații autentice. Esen-
țial e să existe un proces 
continuu de dezvoltare între 
tine și persoanele în cauză. 
Nu încerca să îți mai asumi 
acțiuni ce nu au nicio legă-
tură cu tine!

H O R O S C O P  S Ă P T Ă M Â N A L

Berbec Taur Gemeni Rac Leu Fecioară

Balanță Scorpion Săgetător Capricorn Vărsător Pești

Acolo, la marginea satului, dis-
cutau despre filosofie și sensul vie-
ții. Aceste discuții o ajutau să se 
regăsească, să-și facă ordine în via-
ța și în gândurile sale. Profesorul 
era un filosof și un intelectual de 
excepție. Arăta respect și bunătate 
pentru Dochița. 

S-au dat în dragoste 
într-un lan de grâu

În ciuda celor 15 ani care îi des-
părțeau ca vârstă, se înțelegeau 
de minune. Au trecut mulți ani de 

atunci, dar nici până azi Dochița nu 
poate uita cum Visarion Petrovici 
o învăța că frumusețea Universului 
se reflectă în străfundul sufletului 
omului ca într-o oglindă. Dar ade-
sea această reflecție este întunecată 
și bântuită de furtuni pe care nu le 
poți controla. Important este să fii 
inițiat și capabil să devii conștient 
de această reflecție interioară. 

La acea vreme, Visarion Petro-
vici nu era căsătorit, dar își dorea 
o căsnicie fericită. Frapat de fru-
musețea adolescentei, după balul 
de absolvire a școlii s-a dat cu ea în 
dragoste într-un lan verde de grâu. 
Tot atunci mentorul a îndemnat-o 
să meargă la facultate, nutrind în 
adâncul sufletului dorința ca s-o 
aibă de soție peste câțiva ani. L-a 
ascultat. Îndrăgostită de el era și 
Dochița. 

Uitasem să vă spun, Dochița a 
rămas fără mamă când avea nouă 
ani. Taică-său s-a recăsătorit cu o 
rusoaică și a plecat la ea în Rusia, 
iar copila a rămas cu bunica pa-

Adevărata iubire 
nu dispare niciodată (I)

ternă. Bani pentru a o întreține la 
oraș, clar, bunica nu avea. Visari-
on Petrovici își asumase această 
responsabilitate și domnișoara se 
simțea fericită. 

Nimic împotriva tinereții, pros-
pețimii și frumuseții. Când însă 
necuratul se amestecă în dragoste, 
imediat se nimerește și un ticălos 
prin apropiere. După o zi de naș-
tere ce s-a serbat la catedră, acel 
ticălos s-a dovedit a fi o ticăloasă, 
o tânără lectoriță, care de mult îl 
plăcea pe profesor și care a pus 
pariu cu o prietenă că o să-l aibă 
în pat în noaptea ceea. 

Scopul a fost atins, iar a doua zi 
știrea înflorită a ajuns la urechile 
Dochiței. Biata de ea, când a auzit, 
s-a făcut albă ca varul, iar ochii i 
s-au umplut de lacrimi. O durea. 
S-a închis în sine. Nu i-a cerut ex-
plicații, dar s-a înfuriat la gândul 
că omul pe care-l iubește o înșeală.

A rămas însărcinată

Era conștientă că trebuie să gă-
sească o cale de a ieși din situație, 
dar nu știa cum. Cu colegele n-a 
dorit să se pună la cale, i-a scris 
unei verișoare la Harkov, Ucraina 
(era vreme de pace atunci). Peste 
două săptămâni, a primit răspun-
sul: „Poți veni. O să te ajut să-ți 
găsești un loc de lucru bine plătit 
la noi la fabrică până va trebui să 
ieși în concediu de maternitate”. 

Dochița era însărcinată. Nu i-a 
spus bunicăi despre aceasta, dar 
a rugat-o, dacă Visarion Petrovici 
se va interesa cumva de ea, să nu-i 
spună unde a plecat, să se prefa-
că de parcă nu ar ști nimic. Nici 
profesorul nu știa de sarcină, așa 
cum nu știa nici de planurile ei de 
plecare. 

În bilețelul de adio i-a scris doar 
atât: „Cotite și neînțelese sunt căile 

Domnului. Nu pot accepta trăda-
rea, să nu mă căutați. Mulțumesc 
că m-ați învățat să lupt pentru 
lucrurile în care cred, să mă ridic 
împotriva nedreptăților”. 

La Harkov o aștepta o altă dra-
goste. Verișoara i-a făcut cunoștin-
ță cu Pavlik, un nepot de-al soțului, 
care s-a lăsat cucerit de frumusețea 
Dochiței. Nu l-a deranjat faptul 
că tânăra aștepta un copil. Și așa 
cum o îmbrățișare și un sărut pot 
vindeca o inimă rănită, resemnată, 
Dochița s-a căsătorit cu Pavlic. 

Și-au clădit căminul pe o relație 
de înțelegere și respect reciproc. 
Fetița ce s-a născut a fost unicul 
lor copil. Mai mult nu s-a putut. 
Și dacă Pavel împrăștia cu gene-
rozitate pentru soție și fiică cele 
două cuvinte „te iubesc”, apoi 
Dochiței îi venea greu să le ros-
tească, le ocolea, de parcă îi era 
teamă de ele. 

Dar aceasta nu-l deranja pe băr-
bat. El îi oferea soției tot ce dorea. 
Când voia o rochie nouă, i-o cum-
păra, voia să plece în vacanță în 
satul de baștină, o însoțea. Sperase 
să ducă o viață liniștită de familie 
și era mulțumit că avea liniștea și 
pacea casei alături de Dochița...

Dar ce făcea Visarion? După ci-
tirea bilețelului lăsat de Dochița, îl 
cuprinse disperarea. Lacrimile îi 
curgeau șiroaie pe față. A plecat în 
sat la bunica iubitei, dar n-a putut 
afla nimic. Nu-și putea găsi locul. 
Își pierduse reperele...

(va urma)

Nina NECULCE

Dochița e resemnată. Din resemnare 
s-a măritat. Din resemnare a trăit ani 
buni. Era o adolescentă frumoasă când 
legase prietenie cu Visarion Petrovici, 

profesor universitar. Născut în satul lor de pe 
malul Nistrului, Visarion Petrovici toate vacanțele 
le petrecea la baştină. Atunci fiecare zi părea o 
duminică pentru Dochița. Ieşea cu caprele la 
păscut, iar profesorul îşi lua undițele şi pescuia cât 
era ziulica de mare în apele liniştite ale râului.
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Misterul anulat

S A T I R Ă  Ș I  U M O R

Pagină îngrijită
de Gheorghe Bâlici și Ion Diviza

Nicolae Ghițescu:
Greu e, dragi contemporani,
Să trăiești optzeci de ani;
După asta nu e greu,
Că te uită Dumnezeu!

Ion Diviza: 
I. 
Dumnezeu cel Bun te-ajută
Ca s-ajungi și la o sută;
După asta mare-i riscul,
Că te uită chiar și Fiscul!

II. 
Dar speranța înflorește
Și în vămile postume:
Când vrea Fiscul te găsește
Chiar să fii pe ceea lume!...

Juriul:
• acad. Mihai Cimpoi, președinte
• Ion Diviza
• Gheorghe Bâlici

Au participat 49 de autori din 
România, R. Moldova, Canada, 
Cipru

Marele Premiu – 
Nicolae Bunduri, 
Braşov

Motto: „Amărâtul vesel”

Tema 1: „Eterna pace” – 
două epigrame;

Eterna pace 
În stilul lui pios și eficace, 
Un preot preacucernic a prezis, 
Că-n Raiul Sfânt va fi 

eternă pace... 
Și medicii acolo l-au trimis.

„Pacea eternă”
Cu soața duc în mod tenace,
Războaie pe idei minore
Și vine-apoi eterna pace…
Ținând aproape două ore.

Tema 2: „Greu e, dragi 
contemporani,/ Să trăieşti 
optzeci de ani!” – două 
epigrame

Autoepitaf
În cei optzeci de ani, în fine
(Atâta cât am viețuit),
Doar douăzeci am dus-o bine
Că-n rest... am fost căsătorit.

Viața la 80 de ani
La cei optzeci, câți am și eu, 
E chiar cumplit să-ți târâi pașii,
Dar ca să mori nu este greu, 
Că te ajută și urmașii.

3. Temă liberă – 
două epigrame

Bilanțul iubitei 
mele
Femeia asta minunată,
Cinstită e de-mi dă fiori:
A fost o dată măritată
Și văduvă... de șapte ori.

An secetos 
Nu e grâu și nu-s nici poame
Deci, vă spun cu mari regrete:
Ardelenii mor de foame... 
Moldovenii mor de sete!

Premiul I – Vlad Sărătilă, 
Căuşeni, R.Moldova

MOTTO: Sine ira...

1. Eterna pace

Premii mari
În Rusia de azi așa se face:
De ești un pacifist de meserie,
Obții un Premiu Nobel pentru pace
Și... cincisprezece ani de pușcărie.

Soluție
E mare criză-n armia drăcească:
Ce rele pentru noi să născocească?
Dar pân’ la urmă se gândiră dracii – 
De vrem să-i pierdem, 

să-i lăsăm în pace!

2.Greu e, dragi 
contemporani...

Argument
Merg spre optzeci, degrabă 

n-o să-mi pese
De fericirea tot mai utopistă,
Da-i trag băbuței una peste fese
Să înțeleagă: Dragoste există!

Înțelepciune 
centenară
Femeia-ți face viața tot 

mai grea
C-un paradox ce-i macină pe toți:
Cincizeci de ani îți spune 

că nu vrea
Apoi cincizeci te mustră 

că nu poți.

3. Temă liberă            

Nostalgie modernă
Ionel se tânguia:
- Of, armata-i tare grea!
Bine mai trăiam odată,
Când eram la mama fată!

De ziua mea
Azi mi-a dorit nevasta ani o mie – 
Desigur, „cei mai tineri 

și mai buni” – 
Și i-am șoptit cu multă duioșie:
Nu-s mulți, că mi-i mănânci 

în două luni!

Premiul II – Florin Rotaru, 
Buzău

Motto: Si vis pacem, 
para bellum

1. „Eterna pace”

Epitaf
Sub piatra asta lată 

soacra-mi zace,
Chemată-ntr-un final la Dum-
nezeu
Și sper că și-a găsit eterna pace,
Cum mi-am găsit-o de atunci 

și eu...

Negocieri 
de pace
Eterna pace astăzi, negreșit,
De potentații lumii se dezbate;
Un amănunt mai au de stabilit:
Cam cât să țină o eternitate.

 2. „Greu e, dragi contempo-
rani,
   Să trăieşti optzeci de ani!” 

Necazuri la aniversare
Făcând optzeci e prost-dispus
Că, fără a avea motive,
De azi soția i-a redus 
Din banii de prezervative.
 
La optzeci de ani
În mine sufletul se zbate,
Iar pasu-mi este tot mai mic
Și simt toți anii ăștia-n spate...
(În față nu mai simt nimic!)
3. Temă liberă 

Resemnare
Ce pot eu, Doamne, să mai zic?
Pe „igrec” mi l-ai dat amic...
Putea să fie mult mai rău:
Ca eu să fiu amicul său!

Gospodina
Își ține casa cu succes
Și face totul cu folos:
Cu mine șterge praful des,
Cu soțul mătură pe jos.

Premiul III – Elis Râpeanu, 
Bucureşti 

Motto: „Epigrama, 
mama ei!”

I. Eterna pace

Nerespectarea odihnei
Eterna pace-i o sfidare
Și-n groapă mortu-i revoltat
Că-i deranjat când e chemat
Să se prezinte la votare.

Pace şi război
Un unchi bogat, de-o vreme, 

zace
Că-i dus la viața de apoi:
El doarme în eterna pace,
Moștenitorii-s în război.

II. „Greu e, dragi 
contemporani,
Să trăieşti 80 de ani!”

Evoluție bărbătească
Un instrument, de dame lăudat,
Își manevra la două funcții struna;
La ani 80, rămas-ai doar cu una
Și aia, numai când te-ai ușurat!

La 80 de ani
În tinerețe, cu temei,
Te lăudai cu-al tău condei,
Dar altul, cel de scriitor,
Te face azi nemuritor.

3. Temă liberă

Involuție socială
Azi vremurile-n țară s-au 

schimbat —
Deșteptul nu mai are nici un rost:
Când prostul iute-n față s-a băgat
Și alții-l cred deștept pe 

„domnul prost”.

Fiului meu care a ajuns 
mare
Eu mamă sunt și mamă 

am rămas
Și te-am făcut înalt, 

să nu fii scund...
Azi cu prăjina nu-ți ajung la nas,
Dar cu nuiaua tot ajung 

la fund.

Mențiuni (în ordine alfabetică):

Grigore Chitul, Bistrița:

Prognoză la răsărit
Chiar dacă neaua se topește,
A spus un meteorolog,
Eterna pace se sfârșește,
Când iese ursul din bârlog!
Valentin David, 
Orăştie:

Invazie rusească
De Putin Ucraina-i bombardată,
Nevasta zilnic îmi arată ușa
Și-n casă pacea-i drastic afectată…
De când am găzduit-o pe 

Taniușa!
 
Petru Ioan Gârda, 
Cluj-Napoca:

Ștafetă
La vârsta sa, ca eminescolog,
Cimpoi muncește mult – citește, 

scrie;
Dureri de-o fi având, le va descrie,
În veacul următor, vreun 

cimpolog.

Laurențiu Ghiță, 
Bucureşti:

Epigramiştii moldoveni, 
modelele mele

Noblețea lui Cimpoi să am aș vrea,
Să trec ca el cu eleganță criza
Și inima lui Bâlici mi-ar plăcea,
Și, evident, ficatul lui Diviza!

Vasile Larco, 
Iaşi:

Proverbială  
Faptele-s adevărate
În etapa actuală:
Că un ,,cui pe cui se scoate”,
Dar și ban pe ban se spală.

Constantin Moldovan, 
loc. Mănăstirea Humorului:

Gheorghe Bâlici 
şi Ion Diviza elogiindu-l 
pe academicianul Cimpoi…

E celebru, inimos,
Dar ne spune expertiza
Că nu-i greu să fii faimos
Lângă Bâlici și Diviza!

Ioan Toderaşcu, 
com. Costeşti, Vaslui:

„Mama Rusia” şi pacea
Rusia – ne place, nu ne place –
Știm că e o țară mai „balșoi”,
Care, pur și simplu, n-are pace,
Dacă nu pornește un război…

Vasile Vajoga, 
Iaşi:

Eminescu – veşnicie 
şi contemporaneitate
Noi nu am fost – și-o spun 

cu mult regret – 
Contemporani cu marele poet, 
În timp ce Eminescu, an de an,
Va fi, mereu, cu noi 

contemporan!

R e p l i c i 
e p i g r a m a t i c e

Rezultatele Concursului de epigramă 
dedicat creației eminesciene în cadrul Ediției a XI-a 

a Congresului Mondial al Eminescologilor cu genericul 
„Eminescu şi provocările timpului nostru”

Clarviziune
Am fost cândva bărbat voinic
Și-acuma, la răscrucea sorții,
Un rest de viață cât de mic
Nu-l dau pe veșnicia morții!...

Academicianului 
Mihai Cimpoi
care scrie şi epigrame
În critică fiind un Bonaparte,
Stăpân pe-a lumii vastă 

panoramă,
Cunoaște în prezent atâta carte
Că poate scrie chiar și-o epigramă.

Prefațatorului meu, 
Mihai Cimpoi
Nu sunt invidios din fire,
Dar și aicea iau aminte:
Am vrut o lume să m-admire
Și tot Cimpoi e înainte...

Gheorghe BÂLICI

E p i g r a m e  c u  ș i  f ă r ă 
a d r e s ă
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Luni, 12 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 Vorbește corect!
12.00 România… în bucate
12.30 #Creativ
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Pescar hoinar
14.00 Telejurnal Știri
14.45 Printre cuvinte
14.55 Vorbește 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 Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Referendum cu Mihai Rădulescu
23.00 Concursul InterNațional George 
Enescu
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 Matinal Știri Sport
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
11.00 Exclusiv în România
11.55 Vorbește corect!

12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Atelier de sănătate Best of
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.00 Maghiara de pe unu
16.50 Eu pot!
17.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 57
18.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.55 Dincolo de alb și negru
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.51 Meteo
21.00 Film: Spionaj în familie
23.00 Nocturne
00.00 Info Plus Știri
00.40 Exclusiv în România
01.30 Film: Spionaj în familie
03.15 Telejurnal Știri
04.05 Sport
04.15 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 57
05.05 AgroStrategia
05.55 Atelier de sănătate

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
10.00 Documentar: 360° GEO Roșcovul - 
aurul negru din Creta
11.00 DocumentarRomânia construită
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Fără prejudecăți
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Magazin Deutsche Welle Azi despre 
mâine
15.30 România… în bucate
16.00 Toamna amintirilor
17.00 În direct cu viața
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.00 Concurs InterNațional George 
Enescu
21.00 Memorialul Durerii
22.00 Documentar: România construită
23.00 Toamna amintirilor
00.00 În direct cu viața
01.00 Film: Imposibila iubire
02.45 Ora de Știri
03.25 E vremea ta!
03.35 România… în bucate
04.00 Fără prejudecăți
04.30 Documentar: 360°-GEO
05.25 Toamna amintirilor
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Lecturi a la carte
06.15 Cuvintele credinței
07.00 Bună dimineața
09.00 Cronica săptămânii
09.45 MeseriAșii
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Prețul pasiunii
14.20 Știința uimitoare
14.30 F/d

15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
16.30 Codul ECO
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Știrile
19.30 Serial Misterele Aurorei Teagarden
21.00 Mesager
21.30 Telerevista FIFA
22.00 События, мнения, лица
22.15 Știri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Film Sala de lupte
01.35 Bună dimineața
03.00 Știri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.30 Telerevista FIFA

AgroTV

07:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
informativ/analitic
08:00 Telemagazin 
08:15 Sezonul de recoltare Program 
educațional/informativ 
08:30 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/informativ
09:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
informativ/analitic
10:00 Să ne cunoaștem Țara Educațional/
cultural
11:00 Telemagazin
11:15 Program AGRO TV România 
13:45 Telemagazin
14:00 Interviuri cu Soroceni
15:00 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
16:00 Program AGRO TV România 
17:00 Telemagazin
17:15 Lucru manual Program educațio-
nal/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Să ne cunoaștem Țara educațional/
cultural
18:30 Despre noi, altfel Program educați-
onal/cultural 
19:00 Știri Program Informativ 
19:30 Actualitatea la Raport talk show
20:30 Agri Smart Program informativ/
educativ
21:00 Știri Program Informativ 
21:30 Născut în Moldova program Educa-
țional/informativ
22:15 Sezonul de recoltare Program 
educațional/informativ
22:30 Paradisul grădinilor Program 
educațional/informativ
22:50 Cuvânt de ascultare Program 
educațional 
23:00 Știri Program Informativ 
23:30 Actualitatea la Raport talk show
00:30 Program AGRO TV România 
02:00 Știri Program Informativ 
02:30 Actualitatea la Raport talk show
03:30 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.00 În Profunzime
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuță
15.15 Teleshopping
15.30 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Sunt celebru, scoate-ma de aici!
23.30 Film Mostenirea lui Bourne
01.00 Știrile Pro TV
02.00 Lecții de viața
03.00 Vorbește lumea
04.30 La Măruță

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul Săptămânii
08.00 Popcorn Show
10.00 Patrula Jurnal TV
11.00 Dora Show
13.00 #plusminus
14.00 Sclava Albă
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Клан Ювелиров
17.00 Jurnalul 17
17.30 Fii Sănătos
19.00 Jurnalul 19
20.00 Ora Expertizei
21.30 Новости Jurnal TV
22.00 Отдай мою мечту
23.00 Jurnalul 23
00.00 Dora Show
02.00 Femeile Vorbesc

03.00 Jurnalul orei 3
04.00 O viață din pensie
05.00 Новости Jurnal TV
05.30 Ora Expertizei

TV8

05.00 Reporter de Gardă
05.15 Întreabă Ghețu
07.00 Sinteza
07.45 Cutia neagră. Plus
09.00 Iubește viața
10.00 Dincolo de Nistru
10.15 Efect 9.6
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Телохранитель Тесс
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Ghețu
17.00 Știri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Новая неделя
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.25 Iubește viața
01.20 Х/ф Телохранитель Тесс
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Albumul Național
07.45 Film: DRUMUL SPRE IUBIRE
10.15 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 51
11.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 182
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 178
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 179
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 54
20.30 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 184
21.30 Film: VINOVAT ȘI VICTIMĂ
23.45 Film: SÂNGE PENTRU SÂNGE
01.45 Cei șapte ani de masă
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 13 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 Vorbește corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Locuri, oameni și comori
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Natură și aventură
14.00 Telejurnal Știri
14.45 Printre cuvinte
14.55 Vorbește corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Rețeaua 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 Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Avocatul dumneavoastră
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Serial: Mândrie și 5, 100 eps
23.00 Punctul pe azi
23.55 Printre cuvinte
00.00 Adevăruri despre trecut
01.00 Drumul lui Leșe
02.00 Rețeaua de idoli
03.00 România… în bucate
03.30 Locuri, oameni și comori
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune Matinal Știri Sport
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
11.00 Exclusiv în România
11.55 Vorbește corect!
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Atelier de sănătate Best of
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.00 Maghiara de pe unu
16.50 Eu pot!
17.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 58
18.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.55 Dincolo de alb și negru
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.51 Meteo
21.00 Telecinemateca Contele de Mon-
te-Cristo. Prima parte
23.05 Serial: Obsesia Evei, sez. 1
00.00 Info Plus Știri
00.40 Exclusiv în România

01.30 Telecinemateca Contele de Mon-
te-Cristo. Prima parte
03.10 Serial: Obsesia Evei, sez. 1
04.00 Meteo
04.05 Sport
04.15 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 58
05.05 AgroStrategia
05.55 Atelier de sănătate

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Memorialul Durerii
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 DocumentarRomânia construită
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
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 viața
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.05 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.00 Destine ca-n filme
21.00 D’ale lu’ Mitică
22.00 Documentar: România construită
23.00 Toamna amintirilor
00.00 În direct cu viața
01.00 Film: Siberia, dragostea mea 101’
03.00 Ora de Știri
03.40 România… în bucate
04.05 Cap compas
04.30 Documentar: 360°-GEO
05.25 Toamna amintirilor
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Moldova de Patrimoniu
06.35 Tezaur
06.50 Candela neuitării…
07.00 Bună dimineața
09.00 Serial Misterele Aurorei Teagarden
10.25 Bucătăria fermecată
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Prețul pasiunii
14.20 Știința uimitoare
14.30 Наш общий дом
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
16.30 Marca frumuseții
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Știrile
19.30 Serial Misterele Aurorei Teagarden

20.50 Pur și simplu Moldova
21.00 Mesager
21.30 Dimensiunea diplomatică
22.00 События, мнения, лица
22.15 Știri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Film O viață aproape perfectă
01.05 Bună dimineața
03.00 Știri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.30 Dimensiunea diplomatică

AgroTV

07:00 Știri Program informativ 
07:30 Telemagazin
07:45 Profu de nutriție Program edu-
cațional
08:00 Magia decupajului Program educa-
țional/informativ
08:30 Paradisul grădinilor Program 
educațional/informativ
09:00 Știri Program informativ 
09:30 Actualitatea la Raport talk show
10:30 Program AGRO TV România 
11:00 Telemagazin
11:15 Lucru manual Program educațio-
nal/informativ 
11:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
11:55 Program AGRO TV România 
13:45 Telemagazin
14:00 Știri Program Informativ 
14:30 Actualitatea la Raport talk show 
15:30 Produs autohton Program de 
divertisment
16:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin
17:15 Lucru manual Program educațio-
nal/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Călătorii cu gust Program de turism
18:30 Vin la tine Program de divertisment
19:00 Știri Program informativ 
19:30 Sera ideală Program educațional/
informativ
20:00 Magia decupajului Program educa-
țional/informativ
20:30 Paradisul grădinilor Program 
educațional/informativ
21:00 Știri Program informativ 
21:30 Just Vlog educativ/divertisment
22:00 Landșaft pentru tine Program 
educational/informativ 
22:30 Sezonul de recoltare Program 
educational/informativ 

22:45 Compoziții florale Program educați-
onal/informativ
23:00 Știri Program informativ 
23:30 Datina străbună emisiunea despre 
folclor 
00:30 Program AGRO TV România 
02:00 Știri Program Informativ 
02:30 Actualitatea la Raport talk show
03:30 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.45 isănătate
15.15 Teleshopping
15.30 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Sunt celebru, scoate-ma de aici!
23.30 Film Invadarea lumii: Batalia Los 
Angeles
01.00 Știrile Pro TV
02.00 Lecții de viața
03.00 Vorbește lumea
04.30 La Măruță

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Новости Jurnal TV
10.30 Ora Expertizei
12.00 Отдай мою мечту
13.00 #plusminus
14.00 Sclava Albă
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Клан Ювелиров
17.00 Jurnalul 17
17.30 Savoare la Maximum
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul 19
20.00 Trigger
21.30 Новости Jurnal TV
22.00 Отдай мою мечту
23.00 Jurnalul 23
00.00 Ora de Ras
01.00 Asfalt de Moldova
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Jurnalul orei 3
05.00 Trigger
05.30 Ora Expertizei

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Новая неделя
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Check-in - the travel guide
10.00 Т/с Доктор Мартин
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Однажды преступив закон
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Новая неделя
17.00 Știri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Freedom
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Business up
23.30 Știrile TV8
00.25 Check-in - the travel guide
01.00 Новости
01.25 Х/ф Однажды преступив закон
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 Tradiții de la bunica
10.30 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 52
11.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 184
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 179
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii

17.15 Serial: Don Matteo, ep. 180
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 55
20.15 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 185
21.15 Pandemia
23.15 Film: FUGARA
01.00 Film: VINOVAT ȘI VICTIMĂ

03.15 Vouă
03.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 14 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 Vorbește corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Selfie
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Cap compas
14.00 Telejurnal Știri
14.45 Printre cuvinte
14.55 Vorbește 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 Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Investiți în România!
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Serial: Mândrie și pasiune, 100 eps
23.00 Concurs InterNațional George 
Enescu
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 Matinal Știri Sport
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
11.00 Exclusiv în România
11.55 Vorbește corect!
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Atelier de sănătate Best of
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.00 Conviețuiri
16.50 Eu pot!
17.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 59
18.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.55 Dincolo de alb și negru
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.51 Meteo
21.00 Film: Nopțile Cabiriei
23.05 Serial: Obsesia Evei, sez. 1
00.00 Info Plus Știri
00.40 Exclusiv în România
01.30 Film: Nopțile Cabiriei
03.25 Serial: Obsesia Evei, sez. 1
04.15 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 59
05.05 AgroStrategia
05.55 Atelier de sănătate

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
10.00 Documentar: 360° Marea Nordului 
- salvarea puilor de focă
11.00 Documentar: România construită
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Sănătate cu de toate best of
14.00 Documentar: 360° Hong Kong - 
Magia firmelor luminoase
15.00 Magazin Deutsche Welle Fii în 
formă!
15.30 România… în bucate
16.00 Toamna amintirilor
17.00 În direct cu viața
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.00 Concurs InterNațional George 
Enescu
21.00 Film: Rubirosa
22.40 Toamna amintirilor
00.00 În direct cu viața
01.00 Film: Rubirosa
02.30 Ora de Știri
03.15 E vremea ta!
03.30 România… în bucate
04.00 Sănătate cu de toate best of
04.30 Documentar: 360° Hong Kong - 
Magia firmelor luminoase
05.25 Toamna amintirilor
06.25 Teleshopping

P R O G R A M E  T V
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Moldova 1

06.05 Наш общий дом
06.30 MeseriAșii
07.00 Bună dimineața
09.00 Serial Misterele Aurorei Teagarden
10.25 Bucătăria fermecată
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Prețul pasiunii
14.20 Știința uimitoare
14.30 În alți papuci
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
16.30 Dimensiunea diplomatică
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Știrile
19.30 Serial Misterele Aurorei Teagarden
21.00 Mesager
21.30 Focus Europa
22.00 События, мнения, лица
22.15 Știri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Spectacol de operă Cavaleria 
rusticană
00.35 Zapovednik
01.00 Bună dimineața
03.00 Știri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.30 În alți papuci

AgroTV

07:00 Știri Program informativ 
07:30 Telemagazin
07:45 Deliciile Program educațional/
informativ
08:00 Landșaft pentru tine Program 
educațional/informativ 
08:20 Bătălia serelor Program educațio-
nal/informativ
08:45 Sezonul de recoltare Program 
educațional/informativ
09:00 Știri Program informativ 
09:30 Să ne cunoaștem țara program 
educațional/cultural 
10:00 SHOW 9OW Program de diver-
tisment 
11:00 Telemagazin
11:15 Lucru manual Program educațio-
nal/informativ 
11:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
11:55 Program AGRO TV România
13:45 Telemagazin
14:00 Știri Program Informativ 
14:30 Să ne cunoaștem Țara Progam 
educational/cultural 
15:00 Interviu cu Soroceni 
16:00 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin
17:15 Lucru manual Program educațio-
nal/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Magia decupajului Program educa-
țional/informativ
18:30 Născut în Moldova program educa-
țional/informativ
19:00 Știri Program Informativ 
19:30 Agro Profit talk show
20:00 Agricultura cu valoare adăugată 
Program informativ/educativ
20:30 Sezonul de recoltare Program 
educațional/informativ
21:00 Știri Program Informativ 
21:30 Agri smart Program informativ/
educativ
22:00 Bătălia serelor Program educațio-
nal/informativ
22:30 Sezonul de recoltare Program 
educational/informativ 
22:45 Deliciile Program educational/
informativ 
23:00 Știri Program Informativ 
23:30 Agro Profit talk show
00:00 Datina străbună emisiunea despre 
folclor 
00:55 Program AGRO TV România 
02:00 Știri Program Informativ 
02:30 Agro Profit talk show
03:00 Muzica pentru toți 
03:30 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuță
15.15 Teleshopping
15.30 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Las Fierbinți
22.00 Visuri la cheie
00.30 Știrile Pro TV
01.00 Film AXL
03.00 Lecții de viața
04.00 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

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

23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.15 La Măruță
01.15 Ce spun românii
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 Daria, iubirea mea
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Новости Jurnal TV
10.30 Trigger
12.00 Отдай мою мечту
13.00 #plusminus
14.00 Sclava Albă
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Клан Ювелиров
17.00 Jurnalul 17
17.30 Se caută un milionar
18.00 Femeile Vorbesc
19.00 Jurnalul 19
20.00 Secretele Puterii
21.30 Новости Jurnal TV
22.00 Отдай мою мечту
23.00 Jurnalul ore 23
00.00 Ora de Ras
01.00 Asfalt de Moldova
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Jurnalul orei 3
05.00 Новости Jurnal TV
05.30 Secretele Puterii

TV8

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

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

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.30 Tradiții de la bunica
10.15 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 53
11.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 185
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 180
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 181
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 56
20.30 Film: CRIME ÎN ȚINUTUL GHE-
ȚURILOR
22.45 Film: ȘASE MODURI DE A MURI
01.00 Film: PSIHOPATUL
03.00 Film: SÂNGE PENTRU SÂNGE
05.00 Știri Național 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 Dosar România
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbește corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Europa 360 °
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Drumuri aproape
14.00 Telejurnal Știri
14.45 Printre cuvinte
14.55 Vorbește 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 Știri

20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Articolul VII
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Serial: Mândrie și pasiune, 100 eps
23.00 Punctul pe azi
23.55 Printre cuvinte
00.00 Omul și timpul
01.00 Remix
02.00 Ora Regelui
03.00 România… în bucate
03.30 Europa 360 °
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune Matinal Știri Sport
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
11.00 Exclusiv în România
11.55 Vorbește corect!
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Atelier de sănătate Best of
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.00 Akzente
16.50 Eu pot!
17.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 60
18.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.55 Dincolo de alb și negru
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.51 Meteo
21.00 Dunărea sălbatică
22.50 Discover România
23.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 1
23.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.00 Info Plus Știri
00.40 Exclusiv în România
01.30 Ora Regelui
02.20 Telejurnal Știri
03.10 Serial: Obsesia Evei, sez. 1
04.00 Meteo
04.05 Sport
04.15 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 60
05.05 AgroStrategia
05.55 Atelier de sănătate

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Reteaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
10.00 Documentar: 360° Hong Kong - 
Magia firmelor luminoase
11.00 DocumentarRomânia construită
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Natură și aventură
14.00 Documentar: 360° Mugurii de pin - 
aurul din taiga
15.00 Magazin Deutsche Welle Globaliza-
rea: riscuri și beneficii
15.30 România… în bucate
16.00 Toamna amintirilor
17.00 În direct cu viața
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.05 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.00 Film: Trecutul nu moare
21.50 Filler Concurs Internațional George 
Enescu
22.00 Documentar: România construită
23.00 Toamna amintirilor
00.00 În direct cu viața
01.00 Film: Trecutul nu moare
02.45 Ora de Știri
03.30 E vremea ta!
03.45 România… în bucate
04.10 Natură și 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 dimineața
09.00 Serial Misterele Aurorei Teagarden
10.25 Bucătăria fermecată
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Prețul pasiunii
14.20 Știința uimitoare
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 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Știrile
19.30 Serial Misterele Aurorei Teagarden
21.00 Mesager
21.30 Reporter pentru sănătate
22.00 События, мнения, лица
22.15 Știri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Spectacol Iluzii
00.40 Recital Pian-Duo
01.05 Bună dimineața
03.00 Știri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.30 Reporter pentru sănătate

AgroTV

07:00 Știri Program informativ 
07:30 Telemagazin
07:45 Deliciile Program educațional/
informativ 

08:00 Magia decupajului Program educa-
țional/informativ
08:30 Paradisul grădinilor Program 
educațional/informativ
09:00 Știri Program informativ 
09:30 Agro profit talk show
10:00 Program AGRO TV România
11:00 Telemagazin
11:15 Lucru manual Program educațio-
nal/informativ 
11:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
11:55 Program AGRO TV România
13:45 Telemagazin
14:00 Știri Program informativ 
14:30 Agro Profit talk show
15:00 Bătălia serelor Program educațio-
nal/cultural
15:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin
17:15 Lucru manual Program educațio-
nal/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program 
educațional/informativ
18:00 Să ne cunoaștem Țara Educational/
Cultural
18:30 Călătorii cu gust Program de turism
19:00 Știri Program Informativ 
19:30 Just Vlog Program educațional/
divertisment
20:00 Magia decupajului Program educa-
țional/informativ
20:30 Paradisul grădinilor Program 
educațional/informativ
21:00 Știri Program Informativ 
21:30 Vin la tine Program de divertisment
22:00 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
22:30 Șiretlicuri de grădinărit Program 
educațional/informativ
23:00 Știri Program informativ
23:30 Datina străbună emisiunea despre 
folclor
00:30 Program AGRO TV România
02:00 Știri Program Informativ 
02:30 Muzica pentru toți
03:15 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshopping
13.45 isănătate
15.15 Teleshopping
15.30 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 În Profunzime
23.00 Film Justitie pe cont propriu
00.30 Las Fierbinți
01.30 Știrile Pro TV
02.30 Film Anna
04.30 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 Daria, iubirea mea
22.15 Lecții de viața
23.00 Doctor de bine
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.15 La Măruță

01.15 Ce spun românii
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 Daria, iubirea mea
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Новости Jurnal TV
10.30 Secretele Puterii
12.00 Отдай мою мечту
13.00 #plusminus
14.00 Sclava Albă
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Клан Ювелиров
17.00 Jurnalul 17
17.30 Micii Bucătari
18.00 Vanturile, Valurile
19.00 Jurnalul 19
20.00 Cabinetul din umbră
21.30 Новости Jurnal TV
22.00 Отдай мою мечту
23.00 Jurnalul ore 23
00.00 Ora de Ras
01.00 Asfalt de Moldova
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Jurnalul orei 3
05.00 Новости Jurnal TV
05.30 Cabinetul din umbră

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Aльтернатива
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости

09.30 Euromaxx - lifestyle în Europe
10.00 Т/с Доктор Мартин
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Изо всех сил
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Aльтернатива
17.00 Știri
17.45 Т/с Доктор Мартин

18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.25 Euromaxx - lifestyle în Europe
01.00 Новости
01.25 Х/ф Изо всех сил
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Tradiții de la bunica
07.15 Start show România
10.15 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 54
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 181
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 182
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 57
20.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 183
21.30 Serial: Mr. BEAN: INSPECTORUL 
FOWLER 3+4
23.00 Film: FĂRĂ BĂRBAȚI… SAU NU!
00.45 Film: CRIME ÎN ȚINUTUL GHE-
ȚURILOR
03.00 Film: FUGARA
04.45 Vouă
05.00 Știri Național 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 Tradiții
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbește corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Izolați în România
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 La un pas de România
14.00 Telejurnal Știri
14.45 Printre cuvinte
14.55 Vorbește corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Profesioniștii…
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 Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 A doua Românie
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Serial: Mândrie și pasiune, 100 eps
23.00 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, bărbați 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 Matinal Știri Sport
09.45 Teleshopping
10.00 Aventura urbană
11.00 Exclusiv în România
11.55 Vorbește corect!
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Atelier de sănătate Best of
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.00 Opre Roma
16.50 Eu pot!
17.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 61
18.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.55 Frontul
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.51 Meteo
21.00 Film: Vulturul roșu
23.10 Serial: Obsesia Evei, sez. 1
00.00 Info Plus Știri
00.40 Exclusiv în România
01.30 Film: Vulturul roșu
03.30 Serial: Obsesia Evei, sez. 1

04.20 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 61
05.10 Replay
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
10.00 Documentar: 360° Mugurii de pin - 
aurul din taiga
11.00 Educație la înaltime
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360° În Costa Rica, 
un paradis pentru câinii abandonați
15.00 Magazin Deutsche Welle Revoluția 
tehnologică
15.30 Teleșcoala
16.00 Toamna amintirilor
17.00 Educație la înaltime
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.05 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.00 Gala umorului
22.00 Reteaua de idoli
23.00 Toamna amintirilor
00.00 Femei de 10, bărbați de 10
02.00 Ora de Știri
02.45 Educație la înaltime
03.35 E vremea ta!
03.45 România… în bucate
04.10 Pescar hoinar
04.35 Documentar: 360° În Costa Rica, 
un paradis pentru câinii abandonați
05.30 Toamna amintirilor
06.25 Generația Fit

Moldova 1

06.05 Codul ECO
06.30 Portrete în timp
07.00 Bună dimineața
09.00 Serial Misterele Aurorei Teagarden
10.25 Bucătăria fermecată
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Prețul pasiunii
14.20 Știința uimitoare
14.30 În ritmul dansului
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
16.30 Moldova de Patrimoniu
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Știrile
19.45 Bună seara!
21.00 Mesager
21.30 Zona ARS
22.00 События, мнения, лица
22.15 Știri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Moldovan Național Youth Orches-
tra. Concert
00.50 F/d
01.00 Bună dimineața
03.00 Știri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.30 Zona ARS

AgroTV

07:00 Știri Program informativ 
07:30 Telemagazin
07:45 Profu de nutriție Program edu-
cational
08:00 Landșaft pentru tine Program 
educațional/informativ
08:20 Bătălia serelor Program educațio-
nal/informativ
08:45 Compoziții florale Program de 
divertisment 
09:00 Știri Program informativ 
09:30 Magia decupajului Program educat-
țonal/informativ
10:00 Născut în Moldova program educa-
țional/informativ
10:30 Program AGRO TV România
11:00 Telemagazin
11:15 Lucru manual Program educațio-
nal/informativ
11:40 Decoruri pentru salon Program 
educațional/informativ
11:55 Program AGRO TV România
13:45 Telemagazin
14:00 Știri Program informativ 
14:30 Actualitatea la Raport talk show 
15:30 Produs autohton Program de 
divertisment
16:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin
17:15 Lucru manual Program educațio-
nal/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 SHOW 9OW Program de diver-
tisment 
18:30 Despre noi, altfel Program educați-
onal/cultural
19:00 Știri Program informativ 
19:30 Actualitatea la Raport Program 
educațional/informativ
20:30 Zona Verde Program educational/ 
Informativ
20:50 Cu alte cuvinte Program de 
divertisment
21:00 Știri Program informativ 
21:30 Agricultura cu valoarea adăugată 
Program educațional/informativ
22:00 Design horticol Program educațio-
nal/informativ
22:30 Sezonul de recoltare Program 
educational/informativ
22:45 Profu de nutriție Program edu-
cațional
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23:00 Știri Program informativ 
23:30 Actualitatea la Raport Program 
educațional/informativ
00:30 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
00:30 Program AGRO TV România
02:00 Știri Program informativ 
02:30 Muzica pentru toți
03:15 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 În Profunzime
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Vocea romaniei
23.30 Film Casca ochii ca o-ncurci
01.00 Știrile Pro TV
02.00 Lecții de viața
03.00 Vorbește lumea
04.30 La Măruță

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Новости Jurnal TV
10.30 Cabinetul din umbră
12.00 Отдай мою мечту
13.00 #plusminus
14.00 Sclava Albă
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Клан Ювелиров
17.00 Jurnalul 17
17.30 Micii Bucătari
18.00 Asfalt de Moldova
19.00 Jurnalul 19
20.00 Total Sport
21.30 Новости Jurnal TV
22.00 Cealaltă Basarabie
23.00 Jurnalul 23
00.00 Ora de Ras
01.00 Asfalt de Moldova
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Jurnalul orei 3
05.00 Новости Jurnal TV
05.30 Cabinetul din umbră

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 In good shape - the health show
10.00 Т/с Доктор Мартин
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Черепашки-ниндзя

14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Știri
17.45 Вечер. Настоящее время
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Întreabă Ghețu
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.30 Business up
01.20 Х/ф Черепашки-ниндзя
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 Tradiții de la bunica
10.30 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 55
11.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 183
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Specialiști în sănătate
14.00 Teleshopping
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 182

16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 183
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 58
20.15 Serial: Iubirea învinge, ep. 184
21.15 Film: ULTIMUL REGE
23.15 Film: ȘASE MODURI DE A MURI
01.30 Albumul Național
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 17 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-Pinocchio
13.30 A doua emigrare
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Printre cuvinte
15.00 Femei de 10, bărbați de 10
17.00 Tradiții
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Reportajele/Interviurile Telejur-
nalului
18.45 Europa azi
19.00 Lectia de istorie
19.55 Printre cuvinte
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: Noro
00.25 Concursul InterNațional George 
Enescu
02.15 Film: Noro
03.45 Printre cuvinte
04.10 Omul și timpul
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Reportajele/Interviurile Telejur-
nalului
05.45 Europa azi
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Cu capu-n zori
09.50 Vorbește corect!
10.00 Film: Un trandafir de Crăciun
11.45 #Creativ
12.15 Dunărea sălbatică
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora Regelui
15.30 Izolați în România
16.00 Aventura urbană
17.00 Festivalul Internațional de Folclor 
Cantecele Munților -2022
18.50 Teleenciclopedia William Turner - 
corabie cu sclavi
19.40 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.51 Meteo
21.00 Film: Parașutiștii
22.55 Vorbește corect!
23.01 World Cup Magazin, ep. 13
23.40 Ai luat plasă!
01.40 Profesioniștii…
02.35 Film: Un trandafir de Crăciun
04.05 Izolați în România
04.30 Film: Parașutiștii
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Teleșcoala
08.30 MotorVlog
09.00 Generația Fit
09.30 Fără prejudecăți
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Frați de viță best of
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbați de 10
17.00 Levintza
17.30 În direct cu viața
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.05 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.00 Film: Doctor Quinn: din toată inima
21.50 Filler Concurs Internațional George 
Enescu
22.00 Serial: Culoarea prieteniei
00.00 Concurs InterNațional George 
Enescu
02.00 Ora de Știri
02.45 E vremea ta!
02.55 Serial: Culoarea prieteniei
04.40 Film: Doctor Quinn: din toată inima
06.10 MotorVlog
06.40 Teleshopping

Moldova 1

06.10 Moldovenii de pretutindeni
06.50 Candela neuitării…
07.00 Bună dimineața
09.00 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Kyoka
10.15 Desene animate Hai la școală
10.30 MeseriAșii
11.00 stil nou
11.30 Șciotîjnăvîc
12.00 Evantai folcloric
13.00 Bună seara!
14.10 Desene animate Aoi urcă munții
15.05 Tezaur
15.40 F/d
16.30 Всегда на высоте
17.00 Știrile
17.15 La noi în sat
18.00 O seară în familie
19.00 Știrile
19.20 Erudit cafe
20.00 Serial Clanul Kennedy

20.45 Pur și simplu Moldova
21.00 Mesager
21.30 În alți papuci
22.00 Știri Externe
22.25 L. V. Beethoven. Concert pentru 
pian și orchestră №3
23.00 Film Văduvile
01.00 Bună dimineața
03.00 Știri Externe
03.30 Moldova de Patrimoniu
04.00 La noi în sat
04.45 Lecturi a la carte
05.00 Mesager
05.30 Всегда на высоте

AgroTV

07:00 Știri Program informativ 
07:30 Telemagazin
07:45 Deliciile Program educațional/
informativ 
08:00
08:50 Muzica pentru toți
Cu alte cuvinte Program educațional/
informativ
09:00 Știri Program Informativ 
09:30 Agricultura cu valoare adăugată 
Program educațional/informativ
10:00 Actualitatea la Raport talk show 
11:00 Telemagazin
11:15 Produs autohton Program de 
divertisment
12:00 Călătorii cu gust Program de turism
12:15 Profu de nutriție Program edu-
cațional
12:30 Interviuri cu Soroceni
13:30 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
14:00 Știri Program informativ 
14:30 Program AGRO TV România
15:00 Zona verde Program educațional/
informativ
15:30 Primarul la covor Program educati-
onal/informativ
16:30 Telemagazin 
16:45 Program AGRO TV România
17:45 Telemagazin
18:00 Actualitatea la Raport talk show 

19:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
20:00 De la trapă la sapă Program de 
divertisment
20:30 Să ne cunoaștem Țara Program 
educational/cultural
21:00 Despre noi, altfel Program educați-
onal/cultural
21:30 Zona Verde Program educațional/
informativ
22:00 Vin la tine Program de divertisment
22:30 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
23:30 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
00:30 Program AGRO TV România
02:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
03:00 Muzica pentru toți
04:50 Program AGRO TV România 

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
08.30 O seară perfectă
09.45 Teleshopping
10.00 I like IT
10.30 Superspeed la Pro TV
11.00 isănătate
12.30 Teleshopping
12.45 Film Joey și Ella
14.15 Film Un prieten deosebit
16.15 Teleshopping
16.30 Vocea romaniei
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Gusturile se discuță
22.30 Film Furios și iute 7
23.00 Film Cursa fără frine
01.45 Știrile Pro TV Chișinău
02.30 Film Joey și Ella
04.00 Film Un prieten deosebit

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 La Măruță
11.30 Ce spun românii
12.15 Lecții de viața
13.15 România, te iubesc!
14.00 Știrile Pro TV
14.05 Teleshopping
14.20 Lecții de viața
15.15 Vorbește lumea
17.00 Ce spun românii
18.00 I likeIT
18.30 Superspeed
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Umami: al 5-lea gust
20.30 Iubire ca în filme
21.30 Daria, iubirea mea
22.15 Lecții de viața
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 Lecții de viața
01.15 I likeIT
01.35 Superspeed
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Iubire ca în filme
04.00 Daria, iubirea mea
04.45 Lecții de viața
05.30 I likeIT

Jurnal TV

07.00 Jurnalul 7
08.00 Asfalt de Moldova
09.00 Новости Jurnal TV
10.00 Chef de gătit

10.20 Savoare la Maximum
11.00 Ora Expertizei
12.30 Teleshopping
13.00 Клан Ювелиров
18.00 O viață din pensie
19.00 Jurnalul Săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Inelul de Foc
23.00 Jurnalul Săptămânii
00.00 Agricool
01.00 Cealaltă Basarabie
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Jurnalul Săptămânii
04.00 Agricool
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Întreabă Ghețu
07.00 Știrile TV8
08.00 In good shape - the health show
08.30 Dosarele X sinteza
09.30 Autoblog
10.00 Check-in - the travel guide
10.30 Iubește viața confesiuni
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 Х/ф Свадебный переполох
18.00 Euromaxx - lifestyle în Europe
18.30 Dincolo de Nistru
19.00 Știri de week-end
19.45 Moldova gândește
20.40 Т/с Белый воротничок
22.30 Итоги
23.00 Х/ф Мачо и ботан 2
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Știri de week-end
03.00 Dosarele X sinteza
04.00 Х/ф Свадебный переполох

Național

06.00 Vouă
06.15 Tradiții de la bunica
07.15 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 56
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.00 sez. NOU
12.00 Stan și Bran - momente de exceptie
12.30 sez. NOU
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiții de la bunica
14.15 Serial: Mr. BEAN: INSPECTORUL 
FOWLER, ep. 3 +4
15.45 Film: DE CE TRAG CLOPOTELE, 
MITICĂ?
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 59
20.30 Cei șapte ani de masă
22.30 Fosta mea iubire
00.15 Film: FĂRĂ BĂRBAȚI… SAU NU!
02.00 Albumul Național
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii
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TVR Moldova

07.00 Universul credinței
08.35 Memoria locului
09.00 Universul credinței
09.25 Mic dejun cu un campion
10.15 Europa azi
10.30 Viața satului
12.30 Meseriașii
13.00 Tradiții
14.00 Telejurnal Știri
14.30 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 Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Festivalul interNațional de folclor 
Cantecele muntilor, 2022
22.40 Teatru TV
00.20 Garantat 100%
01.10 Exclusiv în România
01.50 Discover România
02.00 Teatru TV
03.40 La un pas de România
04.05 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 
credinței
09.30 M. A. I. aproape de tine
10.00 Pro Patria
10.30 Viața satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 World Cup Magazin, ep. 13
15.00 Momente, schițe de I. L. Caragiale
17.00 Exclusiv în România
17.55 MomentArt
18.00 Dosar România
19.00 Istorii ascunse Bocșa - cetate
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.51 Meteo
21.00 Festivalul Internațional de Folclor 
Cantecele Munților -2022
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Dosar România
02.00 Ai luat plasă!
03.40 Sport
03.55 Universul credintei Bucuria 

credinței
04.20 Momente, schițe de I. L. Caragiale
06.00 Atelier de sănătate

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură și aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Sănătate cu de toate best of
12.30 Levintza
13.00 Film: Harababura
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.05 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.00 Film: Șantaj
22.00 Film: Sunshine: afacere de familie
00.00 MotorVlog
00.30 Film: Harababura
02.25 Ora de Știri
03.10 E vremea ta!
03.20 România… în bucate
04.10 Cap compas
04.35 Generația Fit
05.00 Ferma
05.50 MotorVlog
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Candela neuitării…
06.15 Cuvintele credinței
07.00 Bună dimineața
08.15 La noi în sat
09.00 O doză de sănătate
09.25 Regatul gusturilor
09.50 F/d
10.00 Desene animate Kyoka
10.15 Desene animate Hai la școală
10.30 Ring star
11.30 În alți papuci
12.00 Desene animate Aoi urcă munții
13.00 O seară în familie
14.00 Tezaur
14.15 F/d Șapte personaje în căutarea 
unui teatru
15.35 Șciotîjnăvîc
16.00 Purtătorii de cultură
16.30 stil nou
17.00 Știrile
17.15 Cronica săptămânii
18.00 Muzică
19.00 Știrile
19.30 Moldovenii de pretutindeni
20.10 Serial Clanul Kennedy
21.00 Mesager
21.30 Film Visul unei nopți de vară
23.25 Concert în Europa
00.10 Zapovednik
00.20 Erudit cafe
01.00 Bună dimineața
02.15 Lecturi a la carte
02.35 stil nou
03.00 O seară în familie
04.00 Muzică
05.00 Mesager
05.30 Moldovenii de pretutindeni

AgroTV

06:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
07:00 Să ne cunoaștem Țara Program 
educațional/cultural
07:30 Telemagazin 
08:00 Magia decupajului Program educa-
tional/informativ
08:30 Paradisul grădinilor Program 
educational/ Informativ
08:50 Cuvânt de ascultare Program 
educațional
09:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
10:00 Actualitatea la Raport talk show 
11:00 Telemagazin 
11:15 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
11:40 Profu de nutriție Program edu-
cational
12:00 Călătorii cu gust Program de turism
12:30 Interviuri cu Soroceni
13:50 Cu alte cuvinte Program educatio-
nal/ cultural
14:00 Agri Smart Program informativ/ 
educative
14:15 Zona verde Program educațional/ 
Informativ
14:45 Sezon agricol Program educational/
informativ
15:00 Născut în Moldova program Educa-
țional/informativ
15:30 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
00:00 Program AGRO TV România
02:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic 
03:00 Să ne cunoaștem Țara Program 
educațional/Cultural

03:30 Agri smart Program informative/
educațional
03:45 Zona verde Program educational/
informativ
04:15 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
08.30 isănătate
10.00 Doctor de bine
10.30 Umami: al 5-lea gust
11.00 Teleshopping
11.15 Gusturile se discuță
12.45 Teleshopping
13.00 Apropo TV
14.00 Teleshopping
14.15 Film Inoata pentru victorie

16.15 Teleshopping
16.30 Visuri la cheie
18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Sunt celebru, scoate-ma de aici!
23.00 Film The Acountant: Cifre peri-
culoase
00.00 Știrile Pro TV Chișinău
01.40 Film Inoata pentru victorie

ProTV InterNațional

06.00 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 La Măruță
11.30 Ce spun românii
12.30 I likeIT
13.00 Umami: al 5-lea gust
13.30 Doctor de bine
13.55 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 ApropoTv
16.00 Vorbește lumea
18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Superspeed
20.30 Iubire ca în filme
21.30 Daria, iubirea mea
22.15 Lecții de viața
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 Știrile Pro TV
03.00 Iubire ca în filme
04.00 Daria, iubirea mea

Jurnal TV

07.00 Jurnalul Săptămânii
08.00 Fii Sănătos
09.30 Micii Bucătari
10.00 Chef de gătit
10.20 Se caută un milionar
11.00 Secretele Puterii
12.30 Teleshopping
13.00 Отдай мою мечту
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 Il racconto dei racconti
00.30 Reality
02.00 Cealaltă Basarabie
03.00 Ora de Ras
04.00 viața din pensie
05.00 Secretele Puterii

TV8

06.00 Dosarele X sinteza
07.00 Știri de week-end
07.45 Foc la ghete
08.00 Итоги
08.30 Moldova gândește
09.30 Iubește viața matinal
10.30 Х/ф Черепашки-ниндзя 2: тайна 
изумрудного зелья
12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Ghețu
15.00 Teleshopping
15.20 Х/ф Четыре свадьбы и одни 
похороны
18.00 Fără protocol
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Iubește viața confesiuni
22.00 Т/с Белый воротничок
00.30 Sinteza
01.10 Cutia neagră. Plus
02.10 Х/ф Черепашки-ниндзя 2: тайна 
изумрудного зелья
04.00 Business up

Național

06.00 Vouă
06.15 Tradiții de la bunica
07.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 57
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.15 Film: DE CE TRAG CLOPOTELE, 
MITICĂ?
13.00 Start show România
16.00 Stan și Bran - momente de  
exceptie
16.30 Cei șapte ani de masă
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 60
20.30 Film: POATE FI SORA TA!
23.15 Film: ULTIMUL REGE
01.15 Start show România
04.15 Vouă
04.30 Baronii
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Concurență electorală

Rivalitatea e cumplită,
Se etalează mintea, harul,
Iar lupta dacă e cinstită,
Învinge hoțul şi tâlharul!... Gheorghe BÂLICI

Orient Express revine 
în România. Oprește 
la Sinaia și București

Orient Express oprește la Si-
naia, unde staționează câteva 
ore. Pasagerii au în program o 
vizită la Castelul Peleș. Apoi își 
reia drumul către București. Peste 
noapte călătorii rămân în capitală, 
unde vizitează monumente arhi-
tecturale, iau cina și se cazează în 
hotelurile celebre, ca în vremurile 
de glorie ale garniturii de lux. Apoi 

trenul pleacă precum odinioară 
spre Giurgiu și revine în drumul 
său către Paris.

O călătorie cu Orient Expres 
costă între 3000 și 10.000 de 
euro, pe un segment de drum.

Compagnie Internationale des 
Wagons-Lits a pus în circulație 
garnitura de lux, după modelul 
existent în Statele Unite, operat 

Un stol de câteva sute de 
păsări flamingo a fost obser-
vat, începând de săptămâna 
trecută, pe lacul Golovița, din 
apropierea satului tulcean Ju-
rilovca, păsările exotice deve-
nind un nou punct de atracție 
pentru turiști.

Ștefan Constantin, orga-
nizator de excursii cu caiacul, a declarat, pentru 
Agerpres, că păsările pot fi văzute doar în unele 
perioade:

„Le plac suprafețele întinse de apă, cu adâncimi 
mici. Am postat fotografii cu ele pe pagina mea de 
Facebook, iar una dintre cititoare, care este din 
Ucraina, a comentat că păsările vin din zona Her-
son, acolo unde era o colonie de flamingi. Este foarte 

posibil ca păsările să fi ajuns 
la noi din cauza războiului”, 
a afirmat Ștefan Constantin.

Păsările flamingo au de-
venit un punct de atracție 
pentru turiști, dar nu trebuie 
deranjate de aceștia:

„În anii trecuți, păsările au 
fost gonite de dronele utiliza-

te de fotografi. Acum nu se va putea întâmpla același 
lucru, datorită geografiei locului. Zona este o incintă 
îndiguită și nu te poți apropia la mai mult de 200-
300 de metri, așa că păsările se simt în siguranță. 
Ele pot fi văzute de pe promontoriul din apropierea 
satului Jurilovca, dacă turiștii au un binoclu”, a 
menționat Ștefan Constantin.

Sute de păsări flamingo la 
Jurilovca: „E posibil să fi venit 
din Ucraina, din cauza războiului”

de Compania Pullman. Orient 
Express a devenit legendar prin 
celebritățile care au călătorit cu 
acest tren și după romanul „Cri-
ma din Orient Express” de Agatha 
Christie.

Primul tren Orient Express a 
fost pus în circulație la 5 iunie 
1883 și a unit Parisul de Constan-
tinopole prin Nancy - Strasbourg 
- München - Viena - Budapesta 
- Szeged - Jimbolia - Timișoara 
- Caransebeș - Craiova - Pitești - 
București - Giurgiu  pe un traseu 
de 2.627 km. De aici, pasagerii 
erau transportați cu feribotul 
peste Dunăre la Ruse, în Bulga-
ria, pentru a lua un alt tren spre 
Varna, unde urma o nouă trans-
bordare, pe un pachebot cu care 
pasagerii ajungeau, după un voiaj 
ce însuma 83 de ore și 30 de minu-
te, la Constantinopole, Istanbulul 
de astăzi.

rfi.ro

O femeie din India s-a luptat 
cu mâinile goale cu un tigru 
pentru a-și salva fiul de 15 luni

O indiancă a reușit să se salveze, precum și pe fiul ei în vârstă de 15 
luni, din ghearele unui tigru, apărându-se cu mâinile goale, a anunțat 
miercuri un oficial local din statul Madhya Pradesh, situat în centrul 
acestei țări, informează AFP.

Archana Choudhary tocmai ieșea din casa ei duminică seară, ținân-
du-și în brațe fiul, în momentul în care un tigru, care se pare că s-a 
rătăcit după ce a părăsit rezervația Bandhavgarh, s-a aruncat asupra lor.

Felina se pregătea să muște capul bebelușului, însă mama a reușit să 
intervină in extremis. Tigrul a continuat să îi atace, până când sătenii, 
alertați de țipetele femeii, le-au sărit în ajutor. Animalul a fugit în 
acel moment într-o pădure. Femeia are plămânii perforați și prezintă 
răni la nivelul abdomenului. Bebelușul a fost zgâriat în zona capului.

„Mama a fost internată la spital. Se află acum în afara oricărui 
pericol și se reface. Bebelușul se simte și el bine”, a precizat un oficial.

Conflictele dintre oameni și animalele sălbatice s-au intensificat 
în toată Asia de Sud, unde tot mai multe păduri sunt defrișate din 
cauza expansiunii urbane.

După Agerpres
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