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R a c u r s i

La 14 septembrie, chiar de Ziua Crucii (stil nou), a căzut o cruce de pe Biserica Sfânta 
Teodora de la Sihla din centrul Chișinăului, la doar câțiva centimetri de o femeie și la 

vreo doi metri de doi turiști englezi aflați în preajmă 

Victoria POPA, 
Doina BURUIANĂ

„Încă de săptămâna trecută în-
tocmesc liste mergând pe la case 
pentru adunarea lui Șor de dumi-
nică, 18 septembrie”, îmi spune o 
femeie din Cihoreni, Orhei. 

Nu se apropie de oricine 

„Plebea, plebea o adună din 
sate, care nu știu unde trăiesc și 
nu-și pun nicio întrebare. În satele 

Biești și Cihoreni vor fi trei micro-
buze”, mărturisește sursa noastră 
cele auzite la magazinul-bar din 
sat, unde de obicei stă cel care 
adună și îndeamnă oamenii să se 
înscrie în listă pentru a merge la 
protest.

„Dar știu de cine să se apropie, 
că nu se apropie de oricine. Ei deja 
se cunosc între ei, că au mai fost 
la adunările organizate de Parti-
dul „Șor”. Cei care adună lumea 
au câte 1000 de lei, dar cei care 
merg la protest – câte 200 de lei. 
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Partidul „Șor” anunță pentru 18 septembrie un protest de amploare împotriva guvernării 

Simpatizanții şi membrii Partidului „Șor” 
adună lumea din satele raionului Orhei, 
mai ales de unde primarii sunt membri 
ai Partidului „Șor”, pentru a merge la 

protestul antiguvernamental de duminică, 18 
septembrie. Organizatorii îndeamnă oamenii 
să meargă la protest pentru a „o da jos pe Maia 
Sandu”. Protestatarilor li se promite suma de 
200 sau 400 de lei, pe care-i vor primi a doua zi. 
Lumea bună din sate susține că la protestul de 
duminică „se adună plebea”. 

Toți se adună la barul din sat. De 
acolo îi iau și tot acolo îi aduc”, 
povestește ea, fără a-și divulga 
identitatea pentru că nu vrea să 
aibă neplăceri în sat.

Solicitat de „Gazeta de Chiși-
nău”, Grigore Sveclă, primarul 
comunei Biești (în componența 
căreia intră satele Biești, Cihoreni 
și Slobozia-Hodorogea), a declarat 
că nu cunoaște despre protestele 
organizate de către Partidul „Șor” 
și nu a auzit să se vorbească sau să 
se adune la acestea locuitori din 
comună pentru bani. De mențio-
nat că Grigore Sveclă este membru 
al Partidului „Șor”.

Pe de altă parte, o sursă de în-
credere din cadrul unei formațiuni 
politice de la Orhei ne-a spus că, 
din informațiile lor, sumele care 
se achită pentru participare la 
protest variază între 200 și 500 
de lei. 

Se propun bani şi celor 
sub 18 ani

„Angajații instituțiilor preșco-
lare, aflate în gestiunea primă-
riilor administrate de primari ai 
Partidului „Șor”, sunt chemați la 
protest și amenințați că vor fi con-
cediați, în cazul în care refuză să 
participe. La fel, cunoaștem că se 
propun bani și persoanelor sub 18 
ani, pentru a participa la protest”, 
a menționat sursa noastră, care a 
insistat să-și păstreze anonimatul.

„Cui încurcă 
azi 200 de lei?”

La fel, o profesoară de la una 

din instituțiile de învățământ din 
Orhei susține că este la curent cu 
faptul că se adună și elevii Școlii 
profesionale din Orhei, și studen-
ții celor două colegii, de medicină 
și de pedagogie, din urbe. 

„În sate li se promit la parti-
cipanții la protest câte 200, iar 
la centru, adică celor din Orhei, 
câte 400 de lei. Elevii de la Școala 
profesională din Orhei, care nu au 
vârsta majoratului, sunt cu părin-
ții. Părinții se duc și ei, zicând: 
„Cui încurcă azi 200 de lei?”, sus-
ține profesoara.

Potrivit ei, circa 22 de primării 
din raionul Orhei sunt conduse 
de primari de la Partidul „Șor”, 
care sunt obligați să adune lumea 
pentru protest.  

„I-am prevenit pe elevi 
să nu participe
la proteste organizate”

Directorul unei instituții de în-
vățământ din Orhei ne-a mărturi-
sit că încă de la începutul anului 
școlar i-a prevenit pe elevi să nu 
participe la proteste și manifes-
tații politice.

„Elevii trebuie să fie apolitici. 
Mai cu seamă, nu trebuie să in-
tervină în politică pentru bani. 
În cadrul instituției noastre nu se 
face agitație și nici nu se cheamă 
la proteste. Probabil, elevii sunt 
ademeniți prin alte modalități, 
undeva în afara școlii. Eu i-am 
prevenit pe elevi încă de la începu-
tul anului școlar că este interzisă 
participarea la astfel de manifes-
tații și să nu accepte propuneri 
de acest gen”, a spus directorul.

Lumea se adună „s-o dea 
afară pe Maia Sandu”

De asemenea, o vânzătoare din-
tr-un magazin din Orhei ne-a spus 
că se adună lume care vrea „s-o 
dea afară pe Maia Sandu”. Potrivit 
ei, se dau de la 200 la 400 de lei, 
depinde cât stai la protest și banii 
îi primesc a doua zi după protest.

„De la ora 12.00 până la ora 
15.00 li se dau câte 200 de lei. 
Dacă stai mai mult, câte 400 de 
lei. Mie mi s-a propus să merg cu 
400 de lei. Am refuzat. Dar prin 
orașul Orhei sună chiar de la Par-
tidul „Șor” din Orhei și cheamă 
lumea la protestul de duminică, 
18 septembrie”, ne-a spus ea. 

Pe 15 septembrie, liderul Par-
tidului „Șor”, Ilan Șor, s-a adre-
sat către cetățeni îndemnându-i 
să se alăture la protestul din 18 
septembrie. „Guvernarea PAS i-a 
lipsit pe agricultorii moldoveni de 
piața de desfacere, iar duminică, 
18 septembrie, venim în fața Pre-
ședinției, pentru a da jos această 
guvernare și pentru a le oferi fer-
mierilor dreptul de a exporta fără 
impedimente producția agricolă 
în Rusia”, a spus Șor într-un apel 
video pe pagina sa de Facebook. 

Amintim că Ilan Șor, condam-
nat în prima instanță la 7,6 ani de 
închisoare, pentru escrocherie și 
spălare de bani, în dosarul fraudei 
bancare, a părăsit Republica Mol-
dova în 2019, după ce democrații 
au predat puterea. În prezent, el 
este dat în urmărire internaționa-
lă. Potrivit declarațiilor sale re-
cente, momentan se află în Israel, 
țara în care s-a născut.
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Mâna dreaptă a lui 
Plahotniuc, decorat cu 
Ordinul „Steaua României”

În acest context, reporterul 
„Gazetei de Chișinău” a solicitat 
opinia unor comentatori politici 
referitor la decorarea lui Marian 
Lupu.

Analistul politic Ion Tăbârță 
consideră că este o decizie con-
troversată.

„Fostul spicher al parlamentu-
lui, Marian Lupu, a devenit cele-
bru prin expunerile sale publice 
referitoare la aspectele «științifice 
și istorice» ale limbii române, pe 
care o consideră moldovenească. 
Trecând peste aspectele că sunt 
foarte mulți adepți ai unirii în 
Republica Moldova, care o fac 
sincer, nu pentru decorații, ma-
rea noastră nedumerire e: pe ce 
s-a bazat Bucureștiul când a luat 
această decizie? Or aceasta ridică 
mari semne de întrebare referitor 
la expertiza pe care o are Româ-
nia privind Republica Moldova”, 
a menționat Ion Tăbârță pentru 
„Gazeta de Chișinău”.

„Dosarul nu a fost analizat 
suficient de bine”

De asemenea, expertul în poli-
tică Anatol Țăranu a spus pentru 
„Gazeta de Chișinău” că orice de-
cret de omagiere a unei persoane 
ar trebui analizat în concordanță 
cu opinia publică. 

„Consider că dacă reacțiile în 
România și în Republica Moldova 
au fost atât de violente, înseamnă 

că s-a comis o greșeală sau, cel 
puțin, dosarul domnului Lupu nu 
a fost analizat suficient de bine.

După toate probabilitățile, con-
silierii lui Klaus Iohannis poartă 
o anumită doză de responsabili-
tate pentru faptul că acest decret 
a nimerit pe masa Președintelui 
pentru semnare”, a declarat Anatol 
Țăranu.

Totodată, analistul politic La-
urențiu Pleșca a comentat pentru 
„Gazeta de Chișinău” de ce deco-
rarea lui Marian Lupu a provocat 
atâtea reacții negative.

„Societatea de pe ambele maluri 
ale Prutului este consternată de 
decizia autorităților române de 
a-i conferi această distincție unei 
persoane atât de controversate 
precum e Marian Lupu.

Promotorul limbii 
moldoveneşti  

Dacă în România numele Ma-
rian Lupu nu este atât de cunos-
cut, atunci în Republica Moldova 
acțiunile și declarațiile fostului 
deputat al Partidului Comuniștilor 
(2005-2009), fost președinte al 
Partidului Democrat (2009-2016), 
fost președinte al Parlamentului 
Republicii Moldova (2005-2009, 
2010-2013) și fost președinte in-
terimar al Republicii Moldova 
(2010-2012), au stârnit revoltă 
pe mai multe subiecte cruciale: 
în relațiile România – Republica 
Moldova, limba de stat a Republi-
cii Moldova, viitorul pro-european 
al Republicii Moldova și nu nu-
mai”, amintește Laurențiu Pleșca.

Potrivit analistului, Marian 
Lupu a fost promotorul limbii 
moldovenești și națiunii civice 
moldovenești – „invenții ale la-
boratoarelor sovietice”.  

„Una dintre cele mai impardo-
nabile și mai anti-românești decla-
rații a fost cea referitoare la limba 

„Încă mai credeți că suntem același popor? 
Că ne puteți speria, că ne puteți zdrobi, că ne puteți forța să facem 
compromisuri? 
Nu pricepeți? Nu înțelegeți cu cine aveți de-a face? Ce valori ne 
duc înainte? Cine suntem? 
Fiți atenți la mine: 
Fără gaz sau fără voi? Fără voi! 
Fără lumină sau fără voi? Fără voi! 

Fără apă sau fără voi? Fără voi! 
Fără hrană sau fără voi? Fără voi! 
Frigul, foamea, întunericul și setea nu sunt atât de înspăimântă-
toare și ucigașe ca „prietenia” și „frăția” voastre. 
Istoria le va pune pe toate la locul lor. Și vom avea și gaz, și lumină, 
și apă, și mâncare... 
Și toate, FĂRĂ VOI!”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski
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de stat a Republicii Moldova prin 
care noul deținător al ordinului 
statului român promova moldove-
nismul prin existența națiunii mol-
dovenești și teoria potrivit căreia 
cetățenii României și Republicii 
Moldova nu vorbesc aceeași lim-
bă română: «Nu sunt de acord cu 
modificarea denumirii limbii de 
stat din moldovenească în română. 
M-am răzgândit. Științific nu mai 
este limba română, cum spuneam 
anterior, ci limba moldovenească».

De asemenea, expertul sublinia-
ză că Marian Lupu a fost un susțină-
tor al tezei potrivit căreia protestele 
anti-comuniste din 7 aprilie 2009 
au fost o lovitură de stat. 

„Marian Lupu, fiind preșe-
dintele Parlamentului Republicii 
Moldova în perioada protestelor, a 
fost audiat în 2010 la Procuratura 
Generală despre revoluția din 7 
aprilie și a calificat aceste proteste 
ca fiind o lovitură de stat (amintim 
că arborarea tricolorului românesc 
pe clădirea Președinției Republicii 
Moldova i-a oferit atunci fostului 
președinte comunist Vladimir Vo-
ronin motiv de a acuza România 
că a organizat o lovitură de stat); 
«Asta și este întrebarea, dragii 
mei. E sarcina Procuraturii și a 
Comisiei parlamentare speciale 
pentru a elucida acele lucruri care 
nu au fost vizibile în acea zi, or, 
repet convins că asemenea lucruri 
care nu au fost vizibile – au fost 

prezente. Există anchetă, pentru 
care venim aici ca să depunem 
mărturiile de rigoare, ca să ajun-
gem la cuvântul adevărului. Ce a 
fost? Cine a arborat?» - a răspuns 
atunci Marian Lupu”.

În plus, analistul politic spune 
că, în aceeași perioadă, Marian 
Lupu a susținut decizia fostului 
președinte al Republicii Moldova, 
Vladimir Voronin, de a-l declara 
persona non-grata pe ambasado-
rul României în Republica Mol-
dova, Filip Teodorescu, precum 
introducerea obligativității vizelor 
pentru cetățenii români.

Mâna dreaptă a oligarhului 
fugar Vlad Plahotniuc

Laurențiu Pleșca amintește că 
actualul președinte al CCRM (pus 
în funcție de asemenea de regimul 
Plahotniuc) a contribuit la intrarea 
în politică a lui Vlad Plahotniuc 
prin funcția sa de președinte a 
Partidului Democrat în perioada 
anilor 2009-2016, care a capturat 
toate instituțiile statului Republica 
Moldova. 

„Mai mult decât atât, Marian 
Lupu a fost un susținător fervent 
al lui Plahotniuc, ajutând la spă-
larea imaginii fostului „stăpân” 
al Moldovei, propunându-l chiar 
premier pe liderul din umbră al 
Partidului Democrat. Nu în ulti-
mul rând, acesta a mimat aportul 

său pentru orientarea pro-euro-
peană a țării când, de fapt, nu 
făcea altceva decât să promoveze 
interesele unui grup criminal orga-
nizat – Plahotniuc care a capturat 
și izolat statul Republica Moldova 
în perioada anilor 2015-2019”, a 
subliniat comentatorul politic.

Având în vedere cele enume-
rate, Laurențiu Pleșca a punctat 
necesitatea lansării unei petiții 
prin care cei care s-au simțit re-
voltați, fie de la Chișinău, fie de 
la București, să îi solicite Preșe-
dintelui României, Klaus Iohan-
nis, revocarea ordinului „Steaua 
României” în grad de Comandor 
oferit controversatului președinte 
al CCRM, Marian Lupu.

„Un moldovenist şi un 
antiromân cunoscut”

De aceeași părere este și isto-
ricul Anatol Petrencu. El spune 
că a și semnat o petiție împotriva 
acestui act.

„România ar trebui să decoreze 
oameni care, cel puțin, nu critică 
românismul, nu mai spunem că 
ei ar trebui să contribuie la pro-
movarea culturii românești și a 
României. Dar Marian Lupu prin 
ce s-a manifestat? Prin nimic. El 
a fost un moldovenist cunoscut și 
un antiromân”, a conchis istoricul, 
într-un comentariu pentru „Gazeta 
de Chișinău”.

Preşedintele Curții de Conturi a Republicii 
Moldova (CCRM), Marian Lupu, a fost 
decorat pe 9 septembrie curent cu 
Ordinul „Steaua României”. Potrivit 

decretului semnat de către Klaus Iohannis, fostul 
şef al Partidului Democrat a primit distincția 
„pentru integritatea şi profesionalismul de care 
a dat dovadă în exercitarea actului de control”. 
Acest fapt însă a provocat indignare şi critici dure 
pe ambele maluri ale Prutului.

„România ar trebui să decoreze oameni care, cel puțin, nu critică românismul”
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Doina BURUIANĂ
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Regiunea transnistreană trebuie 
să plătească pentru gazele naturale 

Maia Sandu a declarat la înce-
putul săptămânii în cadrul unei 
emisiuni la TV8 că, dacă de la 1 oc-
tombrie Gazprom nu va mai livra 
gaze naturale către R. Moldova, 
statul nostru va putea cumpăra 
gaz din România. În ce privește 
regiunea transnistreană, care 
achită un preț foarte mic pentru 
gazele naturale din Rusia și pen-
tru care R. Moldova a acumulat 
o datorie de peste 8 miliarde de 
dolari față de Gazprom, pentru 
gazul din România va trebui să 
plătească.

„Cei din Transnistria, dacă sunt 
gata să plătească, dacă vor achita 
în avans precum partea dreaptă 
a Nistrului, atunci da. Dar dacă 
oamenii nu sunt dispuși să plă-
tească, partea dreaptă nu poate 
achita pentru ei”, a precizat șefa 
statului.

Ion Preașcă, expert în energe-
tică, a declarat pentru „Gazeta de 
Chișinău” că este o normalitate ca 

cei din stânga Nistrului să achite 
pentru gazul consumat.

„Ceea ce a spus doamna pre-
ședinte – că regiunea transnis-
treană trebuie să achite pentru 
gaz – este o normalitate. Ei s-au 
obișnuit să primească gaze și să 
nu achite. Ei cu asta se laudă, 
că la ei e bine, nu achită gazul, 
totul e mai ieftin, e ca în rai, dar 
nu văd ca cineva să dea buzna și 
să se mute încolo cu traiul chiar 
dacă au energie și gaz ieftin”, 
menționează Preașcă.

Expertul susține că sistarea ga-
zului de către Gazprom ar putea 
duce la stoparea activităților eco-
nomice și regiunea transnistreană 
ar rămâne în întuneric deoarece 
Centrala de la Cuciurgan, care 
este principala producătoare de 
energie electrică pentru ambele 
maluri ale Nistrului, activează în 
bază de 99% pe gaze. 

Preașcă menționează că, cel 
mai probabil, Rusia nu va sista 
livrările de gaze, dar le va mic-
șora, însă ne putem aștepta și la 
alte scenarii.

„Rusia, cel mai probabil, nu va 
sista livrările, doar le va micșora, 
dar în ultimul timp știm că Ru-
sia nu acționează conform logicii. 
Ar putea da vina pe Ucraina că 
a blocat transportarea gazului 
prin conducte, sau poate cădea 
o rachetă pe stația de pompare a 
gazului”, spune Ion Preașcă.

În cazul în care, de la 1 octombrie, Gazprom va 
sista livrările de gaz către Republica Moldova, 
statul nostru ar putea cumpăra gaz din 
România, susține Maia Sandu. În ce priveşte 

regiunea transnistreană, aceasta va fi alimentată 
cu gaz doar dacă va plăti pentru el. Expertul în 
energetică Ion Preaşcă susține că, într-un astfel 
de scenariu, regiunea transnistreană trebuie 
să plătească pentru gaz. Deputatul şi analistul 
politic Oazu Nantoi menționează că trebuie pus 
capăt regimului banditesc şi politicii antistatale 
promovată de Federația Rusă în raioanele de est 
ale R. Moldova care, temporar, se află sub ocupație 
şi că gazul este doar o marfă care trebuie achitată 
de toți consumatorii.

„Gazpromul sie însuşi
îşi livrează gaz,
îl distribuie pe malul stâng, 
dar nu colectează acolo nici 
un bănuț”

Deputatul și analistul politic 
Oazu Nantoi a declarat pentru 
„Gazeta de Chișinău” că regimul 
de la Tiraspol slujește în interesul 
Federației Ruse, iar Gazpromul 
nu este un agent economic, dar 
o sculă geopolitică.

„Ceea ce numim noi regiunea 
transnistreană sunt raioanele de 
est ale R. Moldova care, temporar, 
se află sub un regim banditesc cu 
elemente de ocupație a Federați-
ei Ruse, dacă ne uităm la decizia 
Curții Constituționale din 2 mai 
2017 sau la decizia CEDO din 8 
iulie 2004 în dosarul Ilașcu și alții 
împotriva R. Moldova și a Fede-
rației Ruse. 

Regiunea transnistreană este 
o zonă depresivă unde majorita-
tea populației deține cetățenia R. 
Moldova, unde toți agenții econo-
mici sunt înregistrați la Chișinău 
și figurează în afara statului ca 
agenți economici ai RM, însă nu 
plătesc impozite în bugetul sta-
tului. 

Dar mai grav este că acest re-
gim falit este susținut de Federația 
Rusă prin intermediul companiei 

Gazprom care nu este un agent 
economic, dar o sculă geopolitică, 
deoarece Gazpromul deține, pe 
lângă 50% plus un vot la Moldo-
vagaz, din 2016, 13,3% de la Tiras-
pol Transgaz toate sunt transmise 
în gestiunea Gazpromului. Deci 
Gazpromul sie însuși își livrează 
gazul, îl distribuie pe malul stâng, 
dar nu colectează acolo nici un 
bănuț”, menționează Nantoi.

Regimul banditesc trebuie 
demontat pe cale paşnică. 
Gazul trebuie achitat de 
absolut toți consumatorii

Deputatul PAS susține că regi-
mul din regiunea transnistreană 
trebuie demontat și curățat de 
corupți. 

„Acest regim din stânga Nis-
trului este întreținut inclusiv de 
filiera Gazprom, nemaivorbind de 
banii care pleacă în offshor-uri, 
satisfăcându-i pe cei de la Mosco-
va. Prin urmare, această practică 
absurdă n-are dreptul la existență 
și este absolut normal să conștien-
tizăm două lucruri fundamentale 
– acest regim n-are nici un drept și 
nicio justificare pentru existența 
sa, precizez că eu nu chem la o 
operațiune militară. 

Acest regim trebuie să fie de-
montat pașnic și toate problemele 

Linia verde destinată populației și auto-
rităților implicate în procesul de achiziție 
a lemnelor, precum și site-ul pe care sunt 
anunțate informațiile privind stocurile de 
lemne urmau să fie funcționale de la 1 sep-
tembrie 2022. Site-ul a fost lansat însă la 
14 zile distanță. 

Platforma online www.lemne.md a fost 
lansată, joi, 15 septembrie, reprezentând 
un sistem informațional de gestionare a 
procesului de distribuire a lemnelor în Re-
publica Moldova, util pentru cetățeni și 
primarii localităților. Accesând pagina web 
www.lemne.md, poate fi găsită informația 
despre cel mai apropiat ocol silvic, fiind 

astfel facilitat procesul de aprovizionare 
a populației cu lemne de foc, scrie într-un 
comunicat emis de Guvern. 

Pentru a afla ce ocoale silvice deservesc 
fiecare localitate va fi utilizată opțiunea de 
căutare disponibilă pe lemne.md. Astfel, in-
dicând localitatea, persoanele interesate vor 
afla denumirea ocolului silvic și localizarea 
exactă, persoana de contact și numărul de 
telefon al acesteia, stocul disponibil pentru 
vânzare, dar și prețurile stabilite de ocolul 
silvic, în funcție de specia lemnului de foc.

De asemenea, pe lemne.md pot fi găsite 
răspunsuri la cele mai frecvente întrebări, 
precum cantitatea de masă lemnoasă care 

poate fi cumpărată, prețurile acesteia, deci-
ziile Comisiei pentru Situații Excepționale 
privind planul de acțiuni de aproviziona-
re cu lemne de foc pentru perioada rece 
2022-2023.

Lemne.md reprezintă un sistem com-
plex, care va permite mai multor instituții 
să aibă acces la date privind stocurile și 
vânzările de lemn. Ocoalele silvice vor avea 
acces direct în sistem pentru a introduce 
informațiile cu privire la cumpărătorii de 
masă lemnoasă și tot aici vor fi urmărite 
vânzările către cetățeni și instituțiile pu-
blice care au nevoie de lemn pentru sezo-
nul rece. De asemenea, stocurile de masă 

lemnoasă vor fi actualizate zilnic pentru 
fiecare ocol silvic.

Și linia verde 08001010 a fost conectată 
la această platformă, apelurile fiind prelu-
ate prin intermediul sistemului. 

Platforma este administrată de Minis-
terul Mediului al Republicii Moldova în 
colaborare cu Centrul Unic de Gestionare 
a Crizei, scrie în același comunicat. 

Amintim că, la 7 septembrie, în cadrul 
ședinței Guvernului, premierul Natalia 
Gavrilița a criticat modul în care are loc 
comunicarea privind asigurarea cu lemne 
a populației. 

Diana BOTNARU

A fost lansată platforma online lemne.md 
– informații utile despre masa lemnoasă disponibilă 
spre vânzare în Republica Moldova

Carolina CHIRILESCU

Gazul este doar o marfă care trebuie achitată absolut de toți consumatorii

locuitorilor din stânga Nistrului se 
rezolvă prin integrare univocă în 
spațiul constituțional al Republicii 
Moldova. 

Și doamna președintă Maia 
Sandu absolut corect a spus că 
trebuie de pus capăt acestei poli-
tici antistatale promovată de Fe-
derația Rusă inclusiv în interesul 
celor corupți. Au fost și în guver-
nele precedente care s-au hrănit 
din schemele acestea, să ne adu-
cem aminte de Energocapital și 
altele. Și prin urmare, gazul dacă 
îl procurăm din altă parte decât 
Federația Rusă, este doar o marfă 
care trebuie să fie achitată absolut 
de toți consumatorii”, punctează 
Oazu Nantoi.

Datoria Republicii Moldova 
față de Gazprom 
ar fi depăşit suma
 de 8 miliarde de euro

Expertul în energetică Ion 
Preașcă spune că datoria R. Mol-
dova față de Gazprom ar fi depășit 
suma de 8 miliarde de dolari.

„Datoria regiunii transnistrene 
față de Gazprom a depășit cifra de 
8 miliarde de dolari, datele acum 
nu sunt publice. Au închis accesul 
la aceste date – și Rusia, și re-
giunea transnistreană, dar cifra 
datoriilor a trecut de 8 miliarde 
de dolari”, punctează Ion Preașcă.

De la 1 octombrie, Republica 
Moldova ar trebui să treacă la o 
altă formulă de calcul al prețu-
lui conform actualului contract 
cu Gazprom, astfel prețul la gaz 
va deveni mai mic. Totuși, Maia 
Sandu a declarat că furnizorul 
rus ar putea găsi o scuză pentru 
a deconecta Moldova de la gaz, 
pentru a nu îl furniza la un preț 
atât de mic. Președinta a confir-
mat că dialogul dintre Republica 
Moldova și Federația Rusă a fost 
practic suspendat de la începutul 
războiului din Ucraina.

Maia Sandu a dat asigurări că 
Republica Moldova nu va rămâne 
fără gaz iarna, deoarece există surse 
alternative, însă cea mai mare pro-
blemă rămâne „problema prețurilor”.
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Scenariile autorităților, 
în cazul unei eventuale 
crize energetice

Întreprinderea „Termoelec-
trica” a anunțat luni că este în 
proces de finalizare a procedu-
rilor de reconectare, prin sem-
narea contractelor de furnizare a 
serviciilor de termoficare, cu 12 
instituții publice. Printre aces-
tea sunt edificiile Parlamentului, 
Președinției, Comisiei Electorale 
Centrale, Ministerului Muncii și 
Protecției Sociale și altele.

RM reduce consumul 
la gaze începând cu 
Preşedinția şi Parlamentul

Potrivit instituției, acțiunile 
sunt efectuate în contextul asi-
gurării securității energetice a 
statului, fapt care va contribui la 
micșorarea consumului de gaze 
naturale și majorarea utilizării 
resurselor energetice alternative. 

Potrivit „Termoelectrica”, 
complexul clădirilor instituțiilor 
publice respective dispune de 
tot echipamentul tehnic necesar 
pentru asigurarea cu căldură în 
cadrul sistemului de alimentare 
centralizat de energie termică. 
Sunt asigurate cu puncte termice 
individuale moderne și automati-
zate, cu control de la distanță și cu 
posibilitatea de reglare automată 
a temperaturii în funcție de pa-
rametrii setați și doriți, inclusiv 
în funcție de temperatura aeru-
lui exterior, ceea ce asigură un 
grad înalt de eficiență energetică. 
Proiectul prevede reconectarea 
în total a 44 de instituții publice, 
printre care și cele menționate. 

Amintim că în cazul în care 
Gazprom va sista livrarea ga-

zelor către RM, întreprinderea 
„Termoelectrica” ar putea trece 
la sistemul de utilizare a păcurii 
pentru producerea energiei elec-
trice și termice.

Cum se pregătesc 
„Termoelectrica”, 
„Apă-Canal Chişinău”, 
„Premier Energy” de o 
eventuală criză a gazelor 

Consilierul pe probleme loca-
tiv-comunale al primăriei capi-
talei, Tudor Gârbu, a relatat în 
cadrul ședinței serviciilor pri-
măriei că la momentul actual 
„Termoelectrica” are rezerve de 
păcură care ar ajunge pentru o 
lună și jumătate. Totodată con-
ducerea acestei întreprinderi a 
lansat o licitație pentru a achizi-
ționa încă 190 de mii de tone de 
păcură pentru a putea activa și 
furniza energie pe toată durata 
sezonului rece. 

În cadrul ședinței care a avut 
loc la 8 septembrie, întreprinde-
rea „Premier Energy” a anunțat 
că, în cazul unor situații de criză 
a gazelor și a suprasolicitării re-
țelelor electrice, este pregătită să 
suplinească numărul echipelor 
de intervenție pentru a face față 
unor eventuale avarii. Totodată 
întreprinderea va recomanda po-
pulației să limiteze consumul de 
energie electrică și să utilizeze cu 
prudență aparatele casnice.

Întreprinderea „Apă-Canal 
Chișinău” are în gestiune trei cen-
trale de producere a apei calde și 
a energiei termice, amplasate în 
orașul Codru, în preajma Aero-
portului și pe strada Costiujeni. 

Și această întreprindere a lan-
sat, potrivit lui Tudor Gârbu,  o 
licitație pentru a trece în caz de 
criză a gazului, la surse alterna-
tive, adică de la gaz la motorină.

Potrivit autorităților municipa-
le, la momentul actual, 95 la sută 
din instituțiile de învățământ din 
Chișinău sunt pregătite pentru 
sezonul rece. 

Economii drastice, 
pentru încălzirea 
instituțiilor medicale

Am încercat să aflăm care e si-
tuația și în unul din raioanele RM 
– Leova. Președintele raionului, 
Nicolae Prițcan, ne-a informat că 
are în subordine spitalul raional 
și Centrul medical din Leova, care 
înregistrează deja un deficit de 
circa 300 de mii de lei. Acestea 
se încălzesc cu gaze. La Centrul 
medical două etaje au fost închise. 
„În cazul instituțiilor de învăță-
mânt, acestea ar putea trece la re-
gim de predare online. Pe când în 
cazul spitalelor și al centrelor de 
sănătate, iar noi la Leova avem 
cinci centre de sănătate – acestea 
nu pot fi închise. Am înaintat un 
demers Ministerului Finanțelor, 
mai avem și câteva școli cu defi-
cit bugetar. Ni s-a dat răspuns că 
vom fi ajutați. Totodată vom face 
economii, acolo unde se mai poate 
de făcut, pentru a face față acestei 
ierni. Ne așteptăm la o iarnă grea, 
dar sperăm să o putem depăși cu 
bine”, a spus Prițcan.

El a mai adăugat că în subor-
dine mai au un azil de bătrâni cu 
31 de locuri, Centrul de plasament 
pentru copii de la Cupcui, unde 
va fi transferat un cazan care va 
asigura încălzirea funcționând pe 
peleți. Consiliul raional, la fel, se 
încălzește cu gaz. „Din păcate, la 
Leova, încălzirea centralizată a 
ieșit demult din funcțiune și nu 
avem alternative, așa cum are Chi-
șinăul”, a mai spus președintele 
raionului. 

Primar: „Mizăm 
pe trecerea la 
învățământul online”

Primarul de Filipeni, Leova, 
Tudor Camerzan, ne-a informat 
că are în subordine școala din 
localitate și o grădiniță, care se 
încălzesc cu gaze. Cea de-a doua 

grădiniță din sat dispune de agent 
termic furnizat de un sistem pe 
biomasă, iar sediul primăriei se 
încălzește cu gaze, dar mai are și 
sobe.

„Bugetul primăriei nu ne per-
mite să achităm consumul de 
gaz nici la prețul care este acum, 
cu atât mai puțin dacă tariful va 
mai crește. De aceea bănuim că 
cel mai probabil școala va trece la 
procesul de predare online. Pri-
măria presupunem că va trece la 
încălzirea cu lemne”, ne-a spus 
primarul.

Referitor la locuitorii din acest 
sat – 700 de gospodării au fost in-
cluse în lista pentru a li se oferi lem-
ne. Ar fi nevoie de 3000 de metri 
steri de lemn. Deocamdată, prima-
rul a primit asigurări că vor primi 
circa 700 de metri steri. „Zilnic, ne 
trec pragul câte 10-15 oameni care 
ne întreabă când vor fi lemne și în 
ce mod să le procure. Este un pro-
ces dificil. Multe familii așteaptă să 
vadă mecanismul de compensare a 
facturilor la gaz. Dacă va fi asemă-
nător cu cel de anul trecut, mulți 
vor continua să se încălzească cu 
gaze. Totodată, mulți au și sobe, 
în cazul în care gazul va fi sistat, ar 
putea trece la încălzirea cu lemne”, 
a mai spus primarul.

Sturza: Dacă ruşii ar 
respecta contractul, RM 
ar avea gaz la un preț 
avantajos 

Într-o postare pe pagina sa 
de facebook, fostul premier Ion 
Sturza a menționat că cetățe-
nii Republicii Moldova cel mai 
probabil vor avea gaz la iarnă și, 
dacă rușii își onorează contractul, 
RM ar putea avea gaz la un preț 
nesperat de bun, mult sub cel al 
ungurilor sau al sârbilor. 

Politicianul a explicat că, la în-
ceputul anului, visul guvernării a 
fost să se păstreze formula veche 
– 50% prețul de piață la gaz și 50% 

prețul bazat pe prețul petrolului. 
„În timpul când prețul gazului 

era sub 100 de dolari, toți cârco-
tașii îi învinuiau pe „foștii” că au 
negociat prost. Nu. Au negociat 
cum au putut. Anume cu acest 
mandat maximum a plecat Andrei 
Spânu la Gazprom. Răspunsul a 
fost: „Niet”! Să se achite la prețul 
pieței, care între timp explodase și 
fără război. S-a intervenit la Ko-
zak. Răspunsul – „Cu plăcere. Im-
plementează Moldova planul meu 
de „reglementare” transnistreană 
și primiți o reducere de 50%”. 
Care plan? Federație asimetrică, 
veto separatiștilor pe teme im-
portante de politică externă și... 
recunoașterea datoriei transnis-
trenilor, la acel moment de vreo 
8(!) miliarde de dolari. Moldova 
a răspuns: „Niet”! Și totul a intrat 
în impas”, a relevat Sturza. 

Potrivit lui, în acel moment, 
Maia Sandu a decis să o sune pe 
Angela Merkel. Doamna cancelar 
a fost extrem de înțelegătoare și 
l-a sunat, la rândul ei, pe Vladimir 
Putin. „Și s-a produs miracolul – 
Gazpromul a propus o formulă 
nesperată – vara 70% prețul de 
piață la gaz și 30% la petrol. Din 
octombrie, invers. Nu trebuie să 
fii mare matematician ca să vezi 
că la cotațiile de azi este un preț 
foarte avantajos. Ar reduce prețul 
pentru consumatorii finali pe timp 
de iarnă cel puțin la jumătate!”, 
spune Sturza. 

Atât doar că din momen-
tul semnării contractului s-au 
întâmplat multe. Războiul, în 
primul rând. Ca rezultat, rușii 
ar dori să iasă din contract pe-
depsind astfel Moldova pentru 
„neutralitate”. Ce îi mai ține 
este Transnistria. Întrerupe-
rea livrării gazului ar însemna 
o catastrofă umanitară pentru 
separatiști. Contractul semnat de 
reprezentanții actualei guvernări 
cu Gazprom este însă unul foarte 
bun, a conchis Sturza.

Autoritățile centrale au anunțat săptămâna 
aceasta despre reconectarea mai multor 
instituții publice de la sistemele de 
încălzire cu gaze la sistemul de alimentare 

centralizată cu energie termică. Totodată, serviciile 
primăriei capitalei s-au întrunit la 8 septembrie 
într-o şedință extraordinară la care au discutat 
despre pregătirile instituțiilor din subordine pentru 
sezonul rece şi despre strategiile în caz de sistare 
a gazului. Am încercat să aflăm cum se pregătesc 
de iarnă consiliile raionale, care au în subordine 
spitale, centre medicale şi aziluri de bătrâni, dar şi 
primăriile, care trebuie să asigure cu agent termic 
grădinițele şi şcolile din localități, unele dintre 
care anunțau încă la încheierea sezonului trecut de 
încălzire că şi-au consumat rezervele bugetare din 
cauza tarifelor mari la gaz.

Svetlana COROBCEANU
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Investițiile în anul 
crizelor multiple

Oferta investițională a Republicii 
Moldova este prezentată în aceste zile 
la „Moldova Business Week 2022”, 
cel mai important forum economic al 

republicii. Cu genericul „Moldova – destinație de 
relocare şi soluție pentru lanțul de aprovizionare 
regională”, evenimentul reuneşte pe aceeaşi 
platformă oficiali guvernamentali, reprezentanți 
ai asociațiilor de business şi ai misiunilor 
diplomatice, eurodeputați, experți din țară şi de 
peste hotare, investitori, precum şi antreprenori 
locali. 

E C O N O M I E

La cea de-a VIII-a ediție a 
forumului, oficialii moldoveni 
au reiterat deschiderea pentru 
investiții și angajamentul de a 
crea condiții pentru ca Republi-
ca Moldova să devină o destinație 
favorabilă relocării afacerilor și 
o soluție viabilă pentru lanțul de 
aprovizionare regională.

Anul trecut, companii din 19 
țări și-au arătat interesul de a 
investi peste 1 miliard de euro în 
diverse sectoare ale economiei 
Republicii Moldova. Peste 83% 
din volumul investițiilor vine din 
Uniunea Europeană, tendință care 
s-a menținut în ultimii patru ani. 
Stimulentele fiscale, costurile ope-
raționale eficiente, serviciile pu-
blice digitalizate, platformele de 
investiții, numeroasele acorduri 
de liber schimb, precum și statu-
tul de țară candidată UE – toate 
creează premisele necesare pentru 
dezvoltarea afacerilor și atragerea 
investițiilor. 

Autoritățile promit 
cele mai bune condiții 
din regiune

Potrivit prim-ministrei Na-
talia Gavrilița, există o serie de 
argumente pentru ca investitorii 
să aleagă Republica Moldova ca 
destinație de afaceri. 

„În ultimii doi ani, am reușit să 
atragem mai multe proiecte inves-
tiționale din țări precum Belgia, 
Olanda, Turcia, SUA, Germania, 
Lituania și Marea Britanie. Dome-
nii ca tehnologiile informaționale 
și comunicațiile, serviciile exter-
nalizate pentru business, cerce-
tare și dezvoltare, producția de 
electronice și de energie regenera-
bilă devin foarte atractive pentru 
investitori”, a menționat ea. 

Pentru ca Republica Moldova 
să fie atractivă, autoritățile ur-
mează să depună eforturi pentru a 
simplifica activitatea investitori-

lor, pentru a reduce la maximum 
costurile afacerilor și accesul la 
infrastructura necesară. 

„Conștientizăm că, pentru a 
fi atractivi din punct de vedere 
investițional, un factor-cheie este 
cadrul de reglementare și fiscal, 
facil și predictibil. Vă promit că 
vom tinde să oferim condiții mai 
competitive pentru business și 
mai puțin împovărătoare decât 
alte țări din regiune”, a subliniat 
Gavrilița.

Directorul general al Agenției 
de Investiții, Marin Ciobanu, a 
enumerat oportunitățile oferite 
investitorilor, menționând în spe-
cial capitalul uman. 

„Acestea sunt centrate pe 
politici și strategii concrete de 
formare a capitalului uman, un 
factor important pentru atragerea 
investitorilor și dezvoltarea aface-
rilor. În următorii ani, inclusiv pe 
platforma Agenției de Investiții, 
ne dorim crearea unui centru de 
cercetare și formare profesională, 
care va contribui la promovarea 
societății bazate pe cunoștințe, 
inclusiv prin fortificarea activită-
ților de cercetare și de dezvoltare, 
inovare și transfer tehnologic ori-
entate spre eficiență și competiti-
vitate. Aceste măsuri vor asigura 
predictibilitatea și stabilitatea 
afacerilor în țara noastră – acel 
mediu propice pentru atragerea 
capitalului extern și protejarea 
investițiilor”, a menționat Marin 
Ciobanu.  

„O nouă etapă
în dezvoltarea economică 
şi socială”

În ultimii doi ani de crize con-
tinue, în Republica Moldova au 
fost inițiate 20 de proiecte in-
vestiționale importante care nu 
ar fi fost posibile fără susținerea 
partenerilor externi de dezvoltare. 

Potrivit lui Janis Mazeiks, șeful 
Delegației UE, Uniunea Europea-
nă rămâne un partener-cheie în 
acest proces, iar toate dificultățile 
din acest an ar putea fi o oportu-
nitate de a ieși din dependența 
păguboasă față de Federația Rusă. 

„Acordul de Asociere, inclu-
siv DCFTA, rămâne baza stabilă 
pentru parteneriatul nostru și în 
vremuri dificile pentru noi toți. 
Oportunitățile oferite de Uniunea 

Guvernul alocă 
800 mii de euro 
pentru serviciile 
de audit la 
Moldovagaz

Guvernul va cheltui 800 de mii 
de euro pentru serviciile de audit 
la compania Moldovagaz. Potrivit 
unui proiect de Hotărâre publicat 
de Agenția Proprietății Publice, 
banii vor fi alocați din fondul de 
rezervă al Guvernului. Potrivit Caie-
tului de sarcini, obiectivul principal 
al auditului constă în elucidarea 
cu exactitate a constituirii datoriei 
Moldovagaz  față de Gazprom și 
Factoring Finance pentru gazele 
naturale livrate consumatorilor de 
pe malul drept al Nistrului în peri-
oada 27 august 1991 – 31 octombrie 
2021. Auditul va fi efectuat de Wi-
kborg Rein Advokatfirma AS îm-
preună cu Forensic Risk Alliance & 
Co.”. Companiile au fost identificate 
în urma procedurii de negociere, 
fără publicarea prealabilă a unui 
anunț de participare.

Marcel Spatari: 
Avem nevoie 
de 5 miliarde 
de lei pentru 
compensații

Statul va cheltui cel puțin 5 mi-
liarde de lei în sezonul rece al anu-
lui pentru compensațiile la căldură. 
Suma ar putea crește, dacă tariful 
gazelor naturale va fi mai mare de 
23 de lei pentru un metru cub. Mi-
nistrul Muncii și Protecției Sociale 
dă asigurări că majoritatea cetățe-
nilor vor primi compensații la gaz 
și energie termică, iar dacă prețul 
va crește brusc la energie electrică, 
Guvernul va compensa parțial și 
factura la lumină. Ministrul Mun-
cii și Protecției Sociale spune că în 
luna octombrie toți cetățenii vor 
trebui să completeze formularul 
vulnerabilității energetice, unde 
va fi indicat numărul de membri 
ai familiei, bugetul familiei și mo-
dalitatea de încălzire. În baza aces-
tor date, statul va calcula gradul de 
vulnerabilitate energetică a fiecărei 
familii pentru a stabili suma com-
pensațiilor. Potrivit ministrului, 
este examinată opțiunea ca statul 
să garanteze un tarif plafon pentru 
fiecare din cele patru categorii de 
vulnerabilitate energetică.

Ion CHIȘLEA 

Europeană sunt în mod clar cea 
mai bună cale pentru ca afacerile 
să iasă din criza generată de pan-
demie, de război și de creșterea 
prețurilor la energie. Poate că 
este și modalitatea de a scăpa de 
piețele mai puțin previzibile”, a 
punctat el.

Totodată,  Janis Mazeiks  a spe-
cificat cât de importante sunt cli-
matul de afaceri, predictibilitatea 
și stabilitatea, precum și statul de 
drept pentru atragerea investiții-
lor. „Salutăm faptul că guvernul 
lucrează la reforme care urmăresc 
să aducă Moldova mai aproape de 
UE și, în cele din urmă, să devi-
nă membră a UE”, a menționat 
ambasadorul.

Și ambasadorul SUA în Re-
publica Moldova, Kent Doyle 
Logsdon, a promis că țara sa va 
continua susținerea Republicii 
Moldova în actualul context re-
gional și internațional dificil. 
„Guvernul a dus Moldova și mai 
departe pe drumul său european; 
primirea statutului de țară candi-
dată UE este un rezultat direct al 
angajamentului de a lupta împo-
triva corupției și de a consolida 
statul de drept. Statele Unite ale 
Americii sunt un partener dedicat 
al Republicii Moldova – la fel cum 
am făcut-o în ultimii 30 de ani, 
susținem Moldova în procesul de 
îmbunătățire a climatului investi-
țional, dar și încurajăm creșterea 
comerțului bilateral între SUA și 
Moldova, pentru un viitor mai 
prosper pentru toți moldovenii”, 
a spus ambasadorul. 

La rândul său, Siegfried Mu-
reșan, vicepreședinte al Grupului 
Partidului Popular European în 
Parlamentul UE, a atras atenția 
că în acest an, în ciuda circum-
stanțelor dificile, Republica Mol-
dova s-a mișcat la o următoare 
etapă în dezvoltarea economică, 
în dezvoltarea sa ca societate. 
„Exprimarea intenției de a ade-
ra la UE este un semn clar că se 
dorește modernizare, dezvoltare 
și creșterea standardelor. Grație 
inițiativelor din ultimul an, Mol-
dova este astăzi mai credibilă în 
ochii partenerilor internaționali, 

iar credibilitatea înseamnă bene-
ficii”, a spus Mureșan. 

Potrivit acestuia, asta înseam-
nă că, la nivelul instituțiilor, UE 
are încredere în Republica Mol-
dova astăzi mai mult ca niciodată, 
că ceea ce se convine de comun 
acord va fi implementat, că va veni 
mai mult suport din UE, că va fi 
mai multă stabilitate, un climat 
mai prietenos, mai stabil, mai 
predictibil pentru investiții.  

Predicții geopolitice regionale 
și globale de la invitatul special 
al evenimentului

Renumitul sociolog și polito-
log american, Francis Fukuyama 
(foto), invitatul special al eveni-
mentului, s-a referit la contextul 
regional și global în condițiile 
în care Federația Rusă folosește 
dependența energetică față de R. 
Moldova în scopuri geopolitice.  

„Utilizarea armei energetice 
de către Rusia a pus toate țările 
noastre într-un mare pericol, dar, 
mai ales, țara voastră. Majoritatea 
politologilor consideră că politica 
determină rezultatul evenimente-
lor militare, însă pe timp de război 
este exact invers. De fapt, rezul-
tatul conflictului militar va de-
termina politica noastră. Tocmai 
de aceea este atât de important 
ca acest avânt al Ucrainei să fie 
continuat și susținut”, a declarat 
Fukuyama.

Potrivit lui, ucrainenii luptă 
în numele nostru, al tuturor, în 
multe privințe, iar sprijinul primit 
din partea Occidentului este esen-
țial. „Rezultatul la care sperăm 
este să demonstrăm că un guvern 
autoritar nu este calea viitorului, 
că societățile democratice le pot 
oferi oamenilor lucrurile bune: 
pace, prosperitate și securitate, 
pe care și le doresc cetățenii. Spe-
ranța mea este să putem recupera 
ceva din spiritul anului 1989, să se 
răspândească democrația ca ur-
mare a acestui conflict și să existe 
oportunitatea de reconstruire a 
tuturor societăților din această 
regiune, dacă conflictul se va în-
cheia cu succes”, a punctat Francis 
Fukuyama.

Moldova Business Week 2022 la ediția a opta
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„Ar trebui să ne străduim să ex-
tindem acest nucleu de democrații. 
Cea mai imediată modalitate de a 
face acest lucru este să ne aprofun-
dăm legăturile și să consolidăm de-
mocrațiile de pe continentul nostru. 
Acest lucru începe cu acele țări care 
se află deja pe drumul către Uniunea 
noastră. Trebuie să fim alături de ele 
la fiecare pas. Pentru că drumul spre 
democrații puternice și drumul spre 

Uniunea noastră sunt unul și același 
lucru. Așadar, vreau ca oamenii din 
Balcanii de Vest, din Ucraina, Moldova 
și Georgia să știe: Sunteți parte din 
familia noastră, viitorul vostru este în 
Uniunea noastră, iar Uniunea noastră 
nu este completă fără voi!”, a spus von 
der Leyen (foto), în aplauzele plenului 
Parlamentului European.

„Gazeta de Chișinău” și-a propus 
să facă o radiografie a felului în care 
guvernarea actuală își îndeplinește 
condițiile asumate și care sunt dome-
niile ce ar trebui îmbunătățite.

Comisia Europeană a reperat pe 23 
iunie 2022, în momentul acordării R. 
Moldova statutului de țară candida-
tă la aderare, 9 condiții aprobate de 
Consiliul European. Guvernarea de 
la Chișinău și-a propus să îndepli-
nească toate condițiile pentru a începe 
negocierile de aderare a Republicii 
Moldova la Uniunea Europeană. 

Domeniile vizate de aceste condiții 
sunt justiția, combaterea corupției și 
crimei organizate, deoligarhizarea, 

reforma administrației publice și a 
serviciilor publice, managementul fi-
nanțelor publice, consolidarea rolului 
societății civile în procesele decizio-
nale și protejarea drepturilor omului.

„UE şi-a schimbat paradigma 
privind extinderea”

Declarația președintei Comisiei 
Europene, pentru comentatorul Ion 
Tăbârță, a survenit în urma războiului 
din Ucraina și, de fapt, înseamnă că 
UE și-a schimbat paradigma privind 
extinderea. 

„Până la războiul din Ucraina, ni-
ciun oficial european nu a declarat că 
statele Parteneriatului Estic vor avea 
perspectiva să devină state membre 
ale UE. S-a vorbit despre dezvoltarea, 
modernizarea Moldovei, dar fără ni-
cio perspectivă de a fi stat-membru. 

UE era preocupată de alte probleme 
– migranți, pandemie, probleme eco-
nomice etc.”, a declarat comentatorul.

Propaganda rusă, inclusiv actori 
de influență ai Federației Ruse în 
Republica Moldova, a relevat el, au 
exploatat această atitudine din par-
tea Bruxelles-ului față de Moldova, 
spunând că aceasta nu va fi acceptată 
deoarece moldovenii ar fi altfel. Locul 
Moldovei este în spațiul estic, unde 
suntem așteptați. 

În noul context geopolitic, sublini-
ază comentatorul, Republica Moldo-
va trebuie să își rezolve problemele 
în interiorul său pentru a valorifica 
această oportunitate. 

„Din păcate, noi nu avem un curs 
european după așteptările noastre. În 
Moldova, sunt forțe politice care vor 
să deturneze acest vector de orientare. 
Mă refer la coaliția oligarhică geopoli-
tică din Parlament – Partidul „Șor” și 
Blocul Comuniștilor și Socialiștilor”, 
a menționat Ion Tăbârță, detaliind 
că socialiștii nu reprezintă interesele 

naționale ale Republicii Moldova, ci 
ale Federației Ruse în Moldova și în 
regiune, în timp ce Partidul „Șor” este 
o expresie și o creatură a regimului 
oligarhic, ce realizează că orice refor-
mă democratică și statul de drept duc 
inevitabil la tragerea lor răspundere.

Reforma justiției şi nivelul 
de viață, subiecte controversă

În același timp, în opinia lui Ion 
Tăbârță, PAS este prima formațiune 
din Republica Moldova care își dorește 
sincer integrarea europeană, „ca for-
mațiune, și nu ca persoane”. 

„Acest partid este lipsit de experi-
ență, de capacități de a impune anu-
mite reforme. Problema justiției este 
una complicată, însă marele handicap 
al actualei guvernări este domeniul 
financiar-economic. Inflația mare nu 
este doar din cauza Băncii Naționale. 
Cei de la finanțe și economie nu au 
gestionat bine situația. Aplicarea unor 
politici ultra-liberale în contextul de 
criză totală este eronată. Guvernarea a 
întârziat să facă anumite schimbări”, 
a afirmat el.

De partea cealaltă, comentatorul 
Nicolae Negru estimează că Ministerul 
Finanțelor și al Economiei nu ar fi 
vinovate de inflația galopantă și că 

aceasta ar fi mai curând o consecin-
ță a structurii economiei Republicii 
Moldova.

„De structura economiei nu este 
responsabilă guvernarea actuală, ci 
guvernările precedente. Noi am ajuns 
să importăm produse alimentare din 
Ucraina și Turcia. Trăim mai mult pe 
bază de import, desigur că importăm 
și inflație mult mai multă decât ce-
lelalte state. Eu văd mai mult niște 
probleme de comunicare din partea 
unor miniștri, inclusiv din partea mi-
nistrului Economiei și a ministrului 
Finanțelor”, a evidențiat el.

În același timp, Nicolae Negru spu-
ne că, „din punct de vedere conceptual 
și organizatoric”, guvernarea este pre-
gătită pentru îndeplinirea condițiilor 
stabilite de Comisia Europeană, doar 
că lucrurile trenează.

„Mă uit că vor să reformeze justiția, 
dar întâmpină rezistența sistemului. 
Bruxelles-ul nu se uită la rezistența 
sistemului. Trebuie învinsă această 
rezistență”, a ironizat el. 

P O L I T I C Ă

Noua paradigmă a UE 
și ritmul Chișinăului

Comisia Europeană oferă o oportunitate certă 
Republicii Moldova să devină stat-membru al 
Uniunii Europene, potrivit discursului din 14 
septembrie al preşedintei Comisiei Europene, 

Ursula von der Leyen, iar Chişinăul trebuie să îşi 
consolideze eforturile pentru a îndeplini condițiile 
impuse de către Consiliul European până la sfârşitul 
anului curent. 

Putin nu consideră 
războiul din Ucraina 
drept o „eroare”

Vladimir Putin nu consideră războiul din Ucraina drept 
o „eroare”, a afirmat miercuri cancelarul german Olaf 
Scholz, într-o conferință de presă în care a fost întrebat 
despre discuția avută în urmă cu o zi cu președintele 
rus, transmite AFP, citat de agerpres.ro. „Din păcate, 
nu pot să vă spun acum că există o conștientizare în 
creștere că a fost o eroare să se înceapă acest război”, a 
spus Scholz la Berlin. Potrivit cancelarului, opinia lui 
Putin nu este pe cale să se schimbe: „Nimic nu lasă să 
se creadă că o poziție nouă este pe cale să apară acolo”, 
a afirmat Scholz.

„Trimiteți facturile 
la Moscova”

Eurodeputata franceză de stânga radicală Manon 
Aubry a criticat miercuri, la Strasbourg, Uniunea Euro-
peană pentru creșterea prețului energiei, însă președinta 
Comisiei Europene Ursula von der Leyen a replicat, 
invitând-o pe politiciana franceză să trimită „facturile la 
Moscova”, transmite AFP, citată de agerpres.ro. Manon 
Aubry, membră a partidului Franța Nesupusă, a spus că 
„această criză nu este doar rezultatul războiului teribil 
din Ucraina și al șantajului odios făcut de Vladimir Putin, 
ea este și produsul unui sistem economic ale cărui fisuri 
sunteți astăzi obligată să le recunoașteți”.

Estonia și Lituania 
cer Franței mai mult ajutor 
pentru Ucraina

Premierul estonian și președintele lituanian l-au în-
demnat marți pe președintele francez Emmanuel Macron 
să sporească ajutorul militar pentru Ucraina, în timpul 
unei conversații telefonice care a avut loc la inițiativa 
liderului de la Elysee, informează AFP, citat de agerpres.
ro. „Ucraina ne arată cum forța unui moral bun și a lea-
dershipului pot fi la fel de cruciale ca puterea militară. 
Trebuie acum să ne concentrăm pe un ajutor militar 
sporit și rapid: aceasta apropie Ucraina de victorie”, a 
scris Kaja Kallas.

Papa imploră liderii 
religioși „să nu justifice 
violența”

Pe fondul războiului din 
Ucraina, Francisc a profitat 
de un congres interreligios 
pentru a se demarca de dis-
cursurile responsabililor or-
todocși sau musulmani des-
pre „o lume fără credință”, 
scrie lemonde.fr. Cel care 
a prezidat cel de-al VII-lea Congres al conducătorilor 
religiilor mondiale și tradiționale, inaugurat pe 14 sep-
tembrie, la Nursultan, Kazahstan, în prezența papei 
Francisc, nu este un cap religios, ci președintele țării, 
Kassym-Jomart Tokaiev. Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Ruse, Kiril, care justifică agresiunea Rusiei împotriva 
Ucrainei, nu a fost prezent la acest forum.

A murit procurorul 
în cazul scandalului 
Clinton-Lewinsky

Ancheta procurorului SUA despre aventura lui Bill 
Clinton cu stagiara de la Casa Albă, Monica Lewinsky, a 
dus la demiterea celui de-al 42-lea președinte al Statelor 
Unite, înainte ca acesta să fie achitat definitiv în 1999. 
Kenneth Starr a murit pe 13 septembrie, la 76 de ani, din 
cauza unei maladii. Kenneth Starr trebuia să întruchi-
peze binele, iar președintele Bill Clinton (1993-2001) 
întruchipa un păcătos înrăit amenințat cu demiterea. 
Cazul „Monicagate” a dezvăluit în detaliu, întregii țări, 
dragostea președintelui acesteia cu o stagiară de 22 de 
ani, Monica Lewinsky.

I.G.

M a p a m o n d

Ilie GULCA

Republica Moldova trebuie să își consolideze efortul de înlăturare 
a factorilor care deturnează cursul european
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Uniunea europeană 
versus Europa unită 

Ursula von der Leyen ne vede 
europeni, reconfirmând, în recen-
tul său discurs, sprijinul pentru 
ascensiunea noastră europeană. 
Una care durează de secole, chiar 
dacă ne aflăm aproape de centrul 
geografic al continentului. Știați 
că primul ziar tipărit în Moldova 
(1790) era în limba franceză? Se 
numea Courier de Moldavie, era 
tipărit... de comandamentul rus 
al lui Grigori Potiomkin (sic!) și 
publica știri din capitalele euro-
pene, inclusiv despre proaspăta 
revoluție franceză. Rușii aduceau 
moda europeană în Moldova, care 
trăise până atunci după modelul 
(cultural, politic, vestimentar) 
oriental. Occidentalizarea se pro-
ducea treptat, pe modele aduse 
din Polonia (Miron Costin), Con-
stantinopol (Dimitrie Cantemir) 
sau... Rusia. Multora li se părea 
că modernitatea e rusească, nebă-
nuind că moda era de împrumut 
(amintiți-vă de începutul epopeii 
lui Tolstoi: în preajma războiului 
cu Napoleon, beaumonde-ul rus 
vorbea exclusiv franțuzește).

Transfuzia directă a ideilor 
europene/ occidentale vine în Ță-
rile Române odată cu întoarcerea 
emigranților pașoptiști (voiam să 
zic: a diasporei). Or, și revoluți-
onarii ruși își adunau ideile (și 
tovarășii de idei) în bibliotecile 
și cafenelele pariziene, londoneze 
sau geneveze. Tot încolo va eva-
da beaumonde-ul rusesc după 
revoluție. Încolo fug, azi, rușii, 
în dezacord cu războiul lui Putin. 
Noi însă – dacă ascultăm sfaturile 
„înțelepților” din opoziția socia-
listă  –  mai așteptăm să ajungem 
la Lisabona... prin Vladivostok. 
Or tocmai acum se developează 
ipocrizia președintelui rus, care 
câțiva ani în urmă se declara 
adept al unui proiect european 
întins până la Pacific, iar când 
invadează Ucraina. declară război 
lumii civilizate, Occidentului în 
primul rând. 

Citesc (pe o lentă rusească!) că 
la o nuntă din Crimeea s-a cân-
tat „Cervona kalina”. Pe această 
chestiune criminală s-au deschis 
patru dosare administrative, re-
staurantul a fost închis, iar șeful 
administrației ruse din Crimeea 
(un oarecare Aksionov, născut 
la Bălți) a anunțat că cei care 
difuzează cântece ucrainene vor 
fi demiși, li se vor interzice ac-
tivitățile economice și vor fi su-
puși urmăririi penale. Un detaliu 
minor în contextul evenimentelor 
din țara vecină, dar care vorbește 
mult despre „internaționalismul” 
„denațificatorilor”. 

Regina Elisabeta II a Marii Bri-
tanii a plecat în lumea celor drepți. 
Odată cu ea, se spune, ar fi apus o 
întreagă epocă. Concluzia (clișeiza-
tă ca și tot ce a trecut din limbajul 
științei istorice și al umanioarelor în 
bagajul publicistic al culturii pop) 
pare să se potrivească de minune cu 
finalul domniei sale și ar putea în-
cheia, apoteotic, o carte sau un film 
biografic despre răposata regină. La 

o analiză mai minuțioasă însă, ne vom da seama că, dincolo de puterni-
cul ei conținut afectiv, afirmația are prea puține tangențe cu realitatea.

Elisabeta II a domnit între 1953-2022, adică aproape șapte decenii. 
În tot acest răstimp, regina a fost martora mai multor epoci istorice. Sub 
ochii ei, s-au născut și au pierit în negura timpului regimuri politice, valuri 
de democratizare au fost urmate de reveniri spectaculoase la dictatură 
și totalitarism și viceversa, al Doilea Război Mondial a distrus definitiv 
lumea veche, URSS și lagărul socialist au fost învinse în Războiul Rece, iar 
revoluția tehnologică (ce s-a produs în câteva salturi succesive), laolaltă 
cu postmodernitatea, au aruncat în solul istoriei germenii unei societăți 
și, poate, civilizații de un cu totul alt tip. 

Să nu uităm că Elisabeta II a fost încoronată ca monarh al Imperiului 
Britanic și a murit ca regină a unui regat mic, dar redevenit cu timpul 
cel puțin la fel de influent ca și predecesorul său imperial în anii imediat 
postbelici. Regina a trebuit să facă față crizei din Suez, când și comunele, 
și lorzii, și Coroana au înțeles că Marea Britanie nu mai reprezenta o 
superputere globală și că va trebui să se resemneze cu pierderea treptată 
a posesiunilor coloniale. Lucru care s-a întâmplat, în mare parte, în anii 
1960-1970, când țara era măcinată și de o mulțime de probleme interne 
(conflictul permanent al guvernului cu sindicatele, terorismul inspirat 
de IRA, declinul economic etc.), iar supușii Coroanei își pierduseră orice 
încredere în viitor. Elisabeta II a asistat însă și la renașterea Regatului 
Unit după victoria din Falkland și în timpul guvernării Thatcher, „unit“ 
devenind un epitet din ce în ce mai emblematic și mai grăitor pentru Marea 
Britanie și Commonwealth-ul ei în ultimele decenii ale veacului trecut.

Așadar, decesul reginei Elisabeta II nu a pus capăt unei epoci, ci s-a 
produs la una dintre numeroasele răscruci ale istoriei de care a avut 
parte din belșug pe toată durata îndelungatei sale vieți. De aceea, nu e 
deloc indicat să o prețuim doar ca pe un simbol al unei vremi trecute, căci 
dacă ar fi așa, ar trebui să ne întrebăm: la care epocă anume ne referim 
atunci când îi deplângem dispariția, odată cu regina? Ce regretăm, în 
termeni concreți? Iar dacă tot ținem să ne exprimăm admirația față de 
Elisabeta II și părerile de rău pricinuite de moartea suveranei britanice, 
ar fi bine să ne îndreptăm atenția nu atât spre durata domniei sale, cât 
spre calitatea acesteia.

Elisabeta II a întruchipat ca la carte conceptul de monarhie constituți-
onală. În ciuda răuvoitorilor și scepticilor care i-au redus mereu instituția 
și rolul jucat în viața socială și politică a țării la o caricatură, regina s-a 
ținut cu sfințenie de regulile și principiile care definesc, conform tradiției 
britanice, ținuta și prestația unui monarh ale cărui puteri sunt limitate de 
un regim reprezentativ. Respectând întocmai aceste limite, regina a salvat 
instituția monarhică, dăruindu-i un viitor într-o etapă a evoluției istorice 
care nu a favorizat și nici nu va favoriza curând ideea de monarhie. Fără 
a-i conferi un sens nou, ea a demonstrat că monarhia poate supraviețui 
și cu sensurile ei vechi într-o lume atât de schimbătoare ca a noastră. 

Materia primă a admirației pentru Elisabeta II ar trebui căutată întâi 
și întâi în acel indestructibil simț al datoriei și al onoarei de care aceasta 
s-a călăuzit în fiece minut al vieții sale, indiferent de circumstanțe. Regina 
s-a purtat exemplar chiar și atunci când această exemplaritate regală intra 
în conflict cu firea ei de om și de femeie. Și poate că a fost primul monarh 
britanic care și-a conceput în totalitate menirea și viața ca pe o slujbă. 
Elisabeta II a fost o regină cu fișă de post și a mers la palat așa cum alții 
merg la uzină sau la birou. Nu zic că nu au făcut-o și alți regi de până la 
ea, în timpurile monarhiei constituționale, dar, cu certitudine, nimeni 
dintre ei nu și-a suprapus într-o măsură mai mare ființa cu instituția. 
Nu egoul, nu vanitatea (sic!), ci însăși ființa, și asta a fost ceea ce a făcut 
diferența exact atunci când instituția monarhică a avut nevoie, pentru a 
supraviețui, de exact acest gen de atitudine. Luxul și siguranța de care 
s-a bucurat Elisabeta II ca regină au fost dimensiunile aparente ale vieții 
sale. Dimensiunea esențială a fost sacrificiul, un sacrificiu mai greu de 
înțeles pentru cei care cred și azi că la somptuoasa ceremonie de încoro-
nare din 1953 tânăra Elisabeta își punea pe umeri exclusiv un veșmânt 
tivit cu aur, iar pe cap, exclusiv o coroană împodobită cu pietre scumpe.

Ciudată este totuși reacția oamenilor la moartea Elisabetei II. Se pare 
că azi lumea o prețuiește mai ales pentru acele calități pe care le critica 
atunci când toți o adorau pe nora reginei, Diana. Doar adepții cultului 
pop al defunctei prințese rămân, vehement, pe poziții, pe când ceilalți au 
ajuns să aprecieze tocmai ceea ce Diana de Wales a respins, a disprețuit 
și a denigrat din răsputeri în timpul scurtei și neastâmpăratei sale vieți. 
Să însemne asta o revenire a celor mulți la virtuți morale și la respectul 
față de reguli și tradiții? Poate, dar numai până la apariția (previzibilă) 
a unui nou idol rebel în cea mai conservatoare casă regală a lumii. Că 
până la apariția unei noi Elisabeta II mai avem, cred, mult de așteptat.

La moartea reginei 
Elisabeta II

H a r t a  l u m i i

Mircea V. CIOBANU

Spuneam data trecută că în 
focul și sângele războiului din 
Ucraina își primește botezul o 
națiune. Ideea de identitate nați-
onală a expus-o recent Volodimir 
Zelenski, într-un mesaj adresat 
ocupanților: „fără voi”; „fără pri-
etenia și frăția voastră”; pentru 
că: „nu suntem aceiași”. Nu vreau 
să aplaud aceste cuvinte. Dar 
într-un război identitar, în care 
se produce delimitarea, ruperea 
zilei de noapte, a bazaltului de 
bazalt, război în care „frații” și 
„prietenii” au invadat o țară ce 
nu le aparține, oaspeții nepoftiți 
vor fi serviți, în loc de pită, cu... 
un calup de dinamită, vorba lui 
Cărare... Nu trebuie să ne mire 
că atitudinea se răsfrânge asupra 
tuturor reprezentanților poporu-
lui-agresor, inclusiv asupra unor 
personalități notabile ale istoriei 
și culturii ruse. Tumultul revoltei 
și urii e de nestăvilit. Sunt primul 
care voi saluta revenirea rușilor 
adecvați în mediul civilizator al 
toleranței și respectului reciproc. 
Dar azi îl înțeleg perfect pe „se-
gregaționistul” Zelenski.

Care-i problema, până la 
urmă? Trăim în același spațiu, 
când mai mare, când mai mic, 
pe aceeași planetă, pe același 
continent. Pretindem că am fi 
leagănul civilizației, buricul ei. 
Totuși, diferențele (diferențele 
de viteze ale civilizării) sunt atât 
de mari, încât vecinii (de bloc, 
de cartier, de regiune, de țară) 
ne par extratereștri. Am ieșit 
din comunismul imperial atât de 
murdari, încât prima operație ce 
se cerea aplicată era salubrizarea. 
Ne-am șters de mizerie cu șerve-
țele umede, pe parcursul a zeci de 
ani. Balticii au folosit furtunul și 
dușul, scăpând de murdărie și de 
mirosul urât. Rușii sau belorușii 
nu se deosebesc de cehi sau de 
polonezi, se deosebesc regimu-
rile. Și, în consecință, educația 
– o chestiune de cultură, nu de 
biologie. După bâjbâieli prin glod 
și întuneric, vor reveni și ei, în-
tr-un sfârșit, la civilizație. Dar va 
trece timp până vor fi acceptați 
din nou. Și suntem condamnați 
să găsim soluții comune.

Tocmai pentru asta, într-o fază 
a dezbinării și delimitărilor ca-
tegorice, avem nevoie, în final, 
de o Europă unită. Nu doar de 
o formalizată uniune a europe-
nilor, ci de o comunitate care, 

păstrându-și diversitatea, ar fi 
unită în scopuri umanitare su-
preme. Mă gândeam, zilele astea, 
când a revenit în atenție istoria 
britanicilor, că există denumiri 
și abrevieri neoficiale ce cuprind 
esența lucrurilor mai bine decât 
titulaturi îndelung gândite. US 
pentru Statele Unite ale Ameri-
cii și UK pentru Regatul Unit al 
Marii Britanii și al Irlandei de 
Nord sunt exemplele remarca-
bile. Accentul definitoriu pus 
pe determinativ (în sintagmele 
englezești el este chiar scos în 
față), pentru descifrarea esenței: 
Statele UNITE/ Regatul UNIT. 
Două entități-reper pentru lumea 
civilizată. Nu uniuni (Taica Fre-
ud ar putea să explice fobia mea 
pentru acest cuvânt), ci entități 
unite... Europa UNITĂ mi se pare 
o sintagmă relevantă. În acest an, 
aglomerarea de state formând o 
alianță economică și politică s-a 
manifestat mai ales ca entitate 
unită. Nu o unitate formală, ci 
particule disparate, devenite co-
munitate și comuniune...

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

Citesc

 (pe o lentă 
rusească!) că la o 

nuntă din Crimeea 
s-a cântat „Cervona 
kalina”. Pe această 
chestiune criminală 

s-au deschis 
patru dosare 

administrative, 
restaurantul a fost 

închis, iar șeful 
administrației ruse 

din Crimeea (un 
oarecare Aksionov, 

născut la Bălți) 
a anunțat că cei 
care difuzează 

cântece ucrainene 
vor fi demiși, li 
se vor interzice 

activitățile 
economice și vor 

fi supuși urmăririi 
penale.
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MREAJA REȚELELOR

La 9 aprilie 2022, scriam pe pagi-
na mea de F.B. că poetul Anatol Gugel 
este primul scriitor basarabean care a 
ajuns la vârsta de 100 de ani. Luând în 
considerare meritele sale incontestabile 
în domeniul literaturii, jurnalisticii și 
culturii, Prezidiul Academiei de Științe a 
Moldovei l-a distins cu medalia ,,Nicolae 
Milescu Spătarul”.

Fiind foarte modest de felul său, n-a 
deschis ușile persoanelor și prietenilor 
cu influență, care l-ar fi promovat pe 
merituosul scriitor, profesor și cetățean 
la alte onoruri și distincții de stat: a fost 
decorat cu Ordinul Insigna de Onoare 
(decorație civilă a URSS) și Medalia 
,,Mihai Eminescu” (1998), iar în 2004 
– i-a fost înmânat Premiul de excelență 
al Uniunii Scriitorilor din Moldova. Fiți 
de acord, e cam puțin pentru omul care 
a trăit 100 de ani și care a creat întruna, 
fiind membru al Uniunii Scriitorilor din 
Moldova din 1946, cam de 76 de ani. 
Ultima carte pe care a editat-o a fost „O 
revedere cu sine însuşi, la 100 de ani” 
(2020). Prezicerea s-a împlinit!

Dumnezeu să-l ierte pe scriitorul și 
Omul Anatol Gugel și să-i dea odihna 
cea de veci cu drepții!

Integrarea europeană și poporul Moldovei

În auto-
buzul care 
vine din 
s u b u r b i e 
doi țărani 
pensionari 
discută des-
pre nevoile 
lor cu glas 
tare. Dacă 
la început 
discuția lor 

aprinsă mă deranja, mai apoi mă facu atent și, 
până la urmă, deosebit de curios. Unul dintre ei, 
încă în putere, se plânge celuilalt, mai pirpiriu, 
că i-au mai rămas din anul trecut vreo 500 de 
litri de vin și nu știe dacă mai are rost să facă 
vin și în toamna aceasta.

„Am încercat să-l vând la un bar, dar îmi 
dădeau 13 de lei pentru un litru de vin. Am cum-
părat anul trecut strugurii cu 12 lei kilogramul și 
clar că nu-mi pot scoate nici măcar cheltuielile, 
nemaivorbind de munca depusă. Cred că am să 
desfac butoaiele și am să le pun pe foc la iarnă, 
așa cum am procedat cu încă vreo câteva cu care 
tot nu aveam ce face. Am să-mi fac doar o sută 
de litri de vin nou într-un butoiaș pe care am 
să-l păstrez și cred c-o să-mi ajungă pentru tot 
anul”, afirmă țăranul.

Celălalt își amintește că pentru a lua un om 
la lucru „cu ziua” trebuie să dai 400-500 de lei, 
plus prânzul și cina, iar dacă-i vorba de cules 
strugurii, să-l lași să-și ia o căldare plină acasă, 
dacă nu vrei să se supere și să nu-l mai găsești 
altă dată. „La pensia mea de două mii de lei, 
numai bine îmi ajunge să năimesc vreo câțiva 
oameni la cules, dar pe urmă, cu celelalte treburi, 
aratul, săpatul, despicatul lemnelor pentru foc și 
încă multe altele, trebuie să mă descurc cumva 
singur”, susține acesta.

O bătrână de alături intră în discuție și, destul 
de veselă, povestește cum s-a înțeles cu vreo 
câțiva „gospodari” din sat să-i prășească păpușoii 
astă-vară. „Am trecut nu demult „pe la deal” să 
văd ce roadă o să am și mi-am pus mâinile în 
cap: numai capetele la cotă erau prășite, iar mai 
departe buruianul stă neatins. Dar nu-i nimic, 
principalul că le-am dat banii și s-au bucurat 
oamenii de încrederea mea. La anul, dacă ajung, 
am să stau lângă prășitori și am să le torn din 
ulcior, de lucru să le fie dor”, râde bătrâna. 

După ce se încheie discuția, până a ajunge la 
„baia centrală” din centrul târgului, mai schimb 
o vorbă, două cu bătrâna optimistă de la care 
aflu că procură verdețuri din piața centrală și le 
vinde la Botanica. „Le desfac și dintr-o legătură 
de mărar sau pătrunjel fac două mai mici. Le 
vând orășenilor care nu se prea uită la diferența 
dintre prețul de la piața din centru și cel de la 
piața unde vând eu. Până în seară, fac un ban 
de cheltuială pentru mine și moșneagul meu, 
care stă acum acasă cu butoaiele că un pahar 
de vin tot trebuie să fie la casa omului”, mi se 
destăinuie pensionara.

Pentru că „un pahar de vin tot trebuie să fie 
la casa omului”, am făcut și eu cu o zi în urmă 
o călătorie până la Cimișlia, mai la sud, de unde 
îmi procur în fiecare an strugurii. Fermierul 
de la care am cumpărat, Mihai Răileanu, fost 
agronom, acum la pensie, avea via îngrijită 
„de să strângi un fir de mac”. Mi-a arătat însă, 
jur-împrejur, întinderi mari de vii în paragină, 
de care nu mai are grijă nimeni, lumea fiind 
plecată. „Dacă murim și noi, cei vreo câțiva care 
mai păstrăm tradiția vieritului și a vinului bun 
în această zonă, o să fie numai buruian cât vezi 
cu ochii”, mi-a spus Mihai.

Bineînțeles că le dorim tuturor viticultorilor 
și vinificatorilor mult succes „în munca lor no-
bilă”, dar, dacă te uiți că o jumătate de litru de 
apă îmbuteliată costă cât un litru de vin, iar o 
bere, cât doi-trei litri, înțelegi că șansele de a 
avea succes sunt inegale.

Și atunci nu se va mai mira nimeni că vor fi 
puse pe foc butoaiele, vor dispărea multe dintre 
viile existente, iar un pahar de vin natural scos de 
la răcoarea unui beci ar putea deveni o raritate.

Tatiana ROTARU

Ultima distincție înmânată 
scriitorului Anatol Gugel

S a l t i m - b a n c

Gheorghe BÂLICI

Grijile și nevoile 
toamnei

Cumpărați roșii moldovenești de la 
Domnul Nicolae din Porumbeni. Direct 
din mâinile producătorului pe trotua-
rul de la Varlaam. La doar 8.00 lei/kg. 
Chiar dacă au toate hârtiile de la ANSA, 

ignorați roșiile de import de pe rafturi-
le supermarketurilor. Dacă cumpărăm 
moldovenesc, dezvoltam economia și 
temperăm inflația nebună a vremuri-
lor noi. 

Despre târgurile de weekend 
din Chişinău. Azi am fost la patru: 
Târgul de Vechituri, Târgul de pe Tro-
tuarul Varlaam, Cămara Fest și Târgul 
„Satul Meu” de la MoldExpo. Primele 
trei târguri au fost organizate în exclusi-
vitate cu puterile și implicarea cetățeni-
lor. Toate târgurile vii cu vânzări foarte 
bune. Al patrulea târg a fost organizat 
de echipa de la MoldExpo cu ajutorul 
financiar de la guvern de aproape 2,8 

milioane lei. Cu toate acestea, târgu-i 
mort: producători puțini, iar cumpă-
rători la fel. Și acest fiasco în situația 
când la câțiva metri de MoldExpo mii 
de chișinăuieni se odihnesc la Valea 
Morilor. Însă foarte puțini dintre ei trec 
pe la târg să cumpere fructe și legume 
moldovenești direct din „mâinile produ-
cătorilor”. Ceva e putred cu organizarea 
târgului de la MoldExpo.

Fiasco total la Târgul „Satul Meu” de 
la MoldExpo și în al doilea weekend. 
Ceva nu merge în încercarea de a conecta 
cumpărătorul din Chișinău la producă-
torul agricol local. Degeaba s-au cheltuit 
2 milioane de lei din bugetul de stat.

Ilian CAȘU

Cumpărați roșii moldovenești!

Este ziua de naștere a doamnei 
Eleonora Cercavschi, directoarea Li-

ceului „Ștefan cel Mare și Sfânt”, din 
orașul Grigoriopol, localitate aflată sub 
jurisdicția separatiștilor din stânga Nis-
trului.

Pentru că li s-a interzis să predea 
în limba română și alfabetul latin, a 
obținut acordul părinților pentru a 
transporta elevii, în fiecare zi, pe orice 
vreme, 20 de kilometri, până la școala 
din Doroțcaia, în dreapta Nistrului. 
Niște mânuțe de oameni care sfidează 
zilnic, DE 20 DE ANI, kalașnikoavele 
falșilor grăniceri, doar pentru cuvânt 

și literă românească. 
Eleonora Cercavschi nu are Steaua 

României. O are Marian Lupu, cel care 
susține limba maldavneaskă... Poate, 
pentru că o medalie nu este de ajuns. 
Doamna Eleonora ar trebui să aibă o 
statuie, în fiecare oraș din țară, pentru 
ceea ce face pentru România!

LA MULȚI ANI, DOAMNĂ PROFE-
SOARĂ! Adevăratele Stele ale României 
de la pieptul dvs. sunt copiii pe care 
Dvs. și colegii Dvs. îi educați pentru 
patrie.

Valentin BUDA

Adevăratele Stele ale României

Sincer vorbind, toată brambureala 
asta în jurul site-ului privind lemnele 
de foc îmi amintește de o conferință de 
presă din perioada sovietică, ținută de 
Petru Pascari, președintele Sovietu-
lui Miniștrilor al RSSM (cum ar fi azi 
prim-ministru al Guvernului). Ei bine, 
la acea conferință de care vă zic, Petru 
Pascari a vorbit o oră. La runda de în-
trebări, printre cei programați, se ridică 
și unul „fără bilet de voie”, cunoscutul 
scriitor și publicist Boris Marian. 

- Tovarășe președinte, zice dânsul, 
v-am ascultat foarte atent, dar nu am în-
țeles de ce în magazine nu este cârnaț... 

- Tovarășe Marian, spune Pascari, eu 
vă cunosc drept un bun ziarist, și dacă nu 
ați înțeles ce v-am explicat eu, atunci va 
rog să veniți la Sovietul Miniștrilor, vă 
punem la dispoziție toate documentele 
necesare să le studiați și poate că o să 
înțelegeți.

- Bine, replică Marian, am să vin, dar 
la Sovietul Miniștrilor găsesc cârnați?

Nu știu dacă exemplul acesta e potri-
vit, dar mă întreb: dacă site-ul cu prici-
na era creat și lansat la timpul stabilit, 
problema lemnelor de foc era rezolvată?

Pădurarul a rămas omul nr. 1 în sat. 
Or, încălzirea caselor la iarnă e problemă 
de viață și de moarte. Și pădurarul o 
rezolvă cum știe el mai bine, ca să fie și 
lupul satisfăcut, și capra virgină.

Toți știu că atunci când apare o pro-
blemă și nu știi cum s-o rezolvi, creează 

o comisie, lansează un site, o platformă 
de dezbateri, să vadă lumea că faci ceva 
și ai scăpat de dureri de cap: ai îngropat 
problema nerezolvată. 

Nu mă aventurez să dau soluții, că 
chiar nu mă pricep. Și noi avem casă cu 
încălzire autonomă. Centrala termică 
e cu două cazane instalate în paralel: 
unul pe gaze și altul pe lemne. Le acti-
văm alternativ în funcție de cum „vlasti 
meneaetsea”. Problema lemnelor parcă 
am rezolvat-o. Cum? „Băieții șmecheri” 
m-au găsit, mi-au zis ce au, le-am spus 
ce vreau, am negociat prețul, am bătut 
palma și... bună ziua. Așa cum se face în 
condiții de piață. E legal? Nu știu. Dar, 
ca o sugestie, un astfel de mecanism de 
piață trebuie pus pe baze legale. Control 
strict de stat se cere instituit doar asupra 
modului în care se taie pădurile: cum, 
când, cât se taie și dacă se taie acolo 
unde se impun tăierile. În rest, e treaba 
comercianților. 

Nicolae MARCIUC 

Problema lemnelor de foc. 
Cum o rezolvăm?
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Moldova, țara minunilor! 
Tauber merge acasă, fugarul penal Șor convoacă proteste,
iar fostul președinte Dodon îl susține și se plimbă cu... troleibuzul 

Deputata Marina Tauber a 
declarat că decizia magistraților 
este „parțial îmbucurătoare” și 
că ea așteaptă să fie „eliberată”. 
„Eu aștept ca să pot, în cel mai 
scurt timp, să revin la lucru în 
Parlament. Desigur că arestul 
la domiciliu este o măsură mai 
bună decât să stai în închisoare, 
dar eu aștept să pot să activez în 
mod normal”, a spus Tauber după 
pronunțarea sentinței.

Tauber aşteaptă 
să fie „eliberată”

Avocații Marinei Tauber, de 
asemenea, insistă că clienta lor 
este nevinovată și califică sentin-
ța de miercuri, 14 septembrie, a 
magistraților de la Curtea de 
Apel drept o „victorie a avocați-
lor”. „Considerăm că vina nu este 
dovedită, bănuiala rezonabilă nu 
este dovedită de procurori. Data 
viitoare, vom insista să fie elibe-
rată de orice măsură preventivă și 
aceasta este o victorie a avocaților 
în acest proces”, a comunicat unul 
dintre avocații Marinei Tauber, 
Aureliu Colenco. 

„Tradițional”, simpatizanții 
Marinei Tauber au protestat în 
fața sediului Curții de Apel Chiși-
nău pe toată durata ședinței. După 
pronunțarea deciziei, deputata 
cercetată penal pentru fraude fi-
nanciare, a fost întâmpinată cu 
aplauze și ovații. Unii chiar s-au 
crucit și i-au „mulțumit lui Dum-
nezeu”. Întrebată despre condiți-
ile din penitenciar, Tauber a fost 
rezervată. „Nu doresc nimănui să 
le cunoască...”, a menționat ea. 

Reamintim că Marina Tauber a 
fost reținută în luna iulie. Ea este 
cercetată penal pentru falsificarea 
raportului de gestiune financiară 
a formațiunii pe care o reprezintă. 
Cauza a fost conexată la un alt 
dosar penal ce vizează finanțarea 
ilegală a Partidului „Șor”. Timp de 
aproape două luni de zile, Tauber 
a stat în arest preventiv la Peni-
tenciarul nr. 13 din capitală. 

Șeful de partid al Marinei 
Tauber, fugarul penal, 
Ilan Șor, convoacă 
proteste la Chişinău 

În timp ce decizia magistraților 
de la Curtea de Apel Chișinău i-a 
lăsat pe unii cu „gura căscată”, 
șeful de partid al Marinei Tauber 
– Ilan Șor, care a fugit din țară 
încă în vara lui 2019, anunță des-
pre organizarea unui protest de 
amploare la sfârșitul săptămânii, 
pe care-l numește „protest națio-
nal”. În îndemnul său video, Șor 
pedalează pe una dintre cele mai 
sensibile provocări ale momen-
tului – criza  energetică. 

Din 14 septembrie, Margret Uebber este 
noua ambasadoare a Germaniei la Chișinău. 
Despre aceasta Consulatul a anunțat pe pagina 
sa oficială de Facebook.

„Dragi prieteni ai Germaniei, mă bucur 
mult să vă salut. Numele meu este Margret 
Uebber și începând cu ziua de astăzi sunt 
noul ambasador al Germaniei la Chișinău. 
Germania și Republica Moldova sunt conectate 
într-o varietate de moduri în domeniile politică, 
economie și societate civilă. Exemple în acest 
sens sunt comerțul bilateral de 700 de milioane 
de euro anul trecut, dar mai întâi de toate mul-
tiplele contacte interpersonale prin intermediul 
programelor de schimb sau de înfrățire a orașe-
lor. Oferta culturală largă a centrului Goethe la 
fel contribuie la dezvoltarea conexiunilor între 
societățile noastre. De la proclamarea indepen-
denței Moldovei Republica Federală Germania a 
susținut edificarea și dezvoltarea țării, fiind unul 
dinte cei mai importanți parteneri bilaterali”, a 
scris noua Ambasadoare în nota informativă.

Potrivit acesteia, după agresiunea rusă asu-

pra Ucrainei, ministrul federal de externe, 
Baerbock, a constituit o platformă interna-
țională de sprijin pentru Moldova, în cadrul 
căreia au fost date asigurări de finanțare cu 
peste 1,3 miliarde euro.

„Odată cu acordarea statutului de țară 
candidat pentru aderarea la UE, în iunie anul 
curent, Moldova a făcut un pas important în 
direcția Uniunii Europene. Germania susține în 
mod durabil apropierea Moldovei de Uniunea 
Europeană, fiind un prieten și un partener de 
încredere pe această cale.

În acest parcurs, prioritară pentru noi este 
promovarea statului de drept, a democrației și 
a dezvoltării economice, subiecte care ghidează 
cooperarea și în cadrul Parteneriatului estic.

În cei 30 de ani ai relațiilor noastre diploma-
tice, împreună am creat un fundament foarte 
bun pentru viitor. Pe acest fundament ne putem 
baza în continuare. Mă bucur să pot însoți și să 
susțin țara dumneavoastră în următorii ani pe 
această cale”, a mai menționat Margret Uebber.

Doina BURUIANĂ

În contextul creșterii prețurilor, Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, 
a promulgat ieri, 13 septembrie, mai multe modificări la Legea bugetului de stat, 
Legea bugetului asigurărilor sociale și Legea fondurilor asigurării obligatorii 
de asistență medicală, care prevăd diverse măsuri de sprijin pentru cetățeni.

„Acestea au drept scop compensarea creșterii prețurilor. Modificările pro-
mulgate prevăd:

 Plata unică de 1500 de lei pentru toți pensionarii care au pensii mai mici 
de 5000 de lei;

 Majorarea cu 5,5% a salariilor din sectorul bugetar și acordarea unui 
ajutor unic de 3000 de lei, plătit în două tranșe, pentru toți bugetarii cu salarii 
brute mai mici de 15000 de lei;

 Majorarea cu 10% a salariilor bugetarilor din sectorul medical;
 Alocație lunară de 1000 de lei pentru copii până la împlinirea vârstei de 

doi ani;
 Suplinirea cu 500 de milioane de lei a fondului pentru compensațiile la 

căldură pentru anul 2022;
 Compensarea creșterii ratei dobânzilor bancare pentru antreprenori. În 

acest sens, a fost creat un fond în valoare de 200 de milioane de lei”, a scris 
președinta pe pagina sa de facebook. 

Președinta a specificat că mecanismul de funcționare va fi anunțat în curând. 

Maia Sandu a promulgat
legile care prevăd noi măsuri 
de sprijin pentru cetățeni

Germania are un nou ambasador la Chișinău

S O C I E T A T E

Deputata Partidului „Șor”, Marina 
Tauber, scapă de celula din 
Penitenciarul nr. 13, după ce Colegiul 
penal al Curții de Apel Chişinău a „casat 

în totalitate” sentința Judecătoriei Chişinău cu 
sediul Ciocana, care a dictat anterior menținerea 
după gratii a Marinei Tauber. Totodată, 
judecătorii de la Curtea de Apel au emis o nouă 
sentință şi au dispus că, în următoarele 20 de zile, 
Tauber va sta în arest la domiciliu. 

Marina SURUCEANU
„Republica Moldova are ne-

voie de o guvernare capabilă să 
negocieze și să rezolve cea mai 
importantă problemă a momen-
tului – asigurarea țării cu gaze 
naturale. Iată de ce este nevoie 
ca actuala putere politică să fie 
înlocuită urgent cu una competen-
tă și responsabilă, care să ajungă 
la o înțelegere cu Moscova și să 
facă în așa fel încât să garanteze 
livrările de gaz, la prețuri rezona-
bile”, spune Șor într-un clip video 
postat pe una din paginile sale de 
socializare.

Reamintim că Ilan Șor a fost 
condamnat la 7,5 ani de închisoa-
re pentru escrocherie și spălare 
de bani. Se știe că Șor se află în 
Israel, iar organele de drept din 
Republica Moldova încearcă să 
obțină extrădarea acestuia. 

„Disperarea profundă 
a fugarilor” 

„Protestul anunțat de 18 sep-
tembrie de către fugari este un 
semn de disperare profundă a aces-
tora”, a comentat deputatul PAS, 
Radu Marian.  Legislatorul se arată 
convins că scopul organizatorilor 
este de a destabiliza situația în țară 

și, în același timp, este convins că 
nu le va reuși acest lucru. 

„Acești penali fricoși știu că în 
curând vor fi aduși în fața justiției 
și încearcă să destabilizeze situa-
ția din țară. Nu le reușește și nu le 
va reuși!”, menționează Marian. 

Cercetat şi el penal, 
ex-preşedintele Dodon 
îl susține pe fugarul Șor    

Tot miercuri, 14 septembrie, 
fostul președinte al Republicii 
Moldova, cercetat și el penal pe 
mai multe capete de acuzare, a 
declarat că se alătură acțiunilor 
de protest anunțate de condam-
natul Ilan Șor. „Protestele sunt 
unica modalitate democratică de 
a exprima dezacordul față de ceea 
ce face această guvernare. Cred că 
toată lumea ar trebui să participe 
la ele, indiferent cine le organizea-
ză – Dodon, Șor, Usatîi, cine mai 
este acolo, Voronin, nu contează. 
Este important să ne exprimăm 
cu toții opinia, iar dacă noi toți 
vom tăcea, se va crea impresia că 
suntem de acord cu aceste fărăde-
legi. Dar este important ca aceste 
proteste să fie pașnice. Eu sunt 
categoric împotriva scenariilor din 

2009, când a ars Președinția”, a 
declarat ex-președintele Dodon. 

Aflat în arest la domiciliu, Do-
don a fost citat la Procuratură 
pentru audieri. De această dată, 
Dodon a renunțat la automobile-
le personale și paza de corp și s-a 
deplasat prin oraș cu... troleibuzul.  
Imaginile din troleibuz, în timp ce 
Dodon discută cu alți pasageri, ca 
și cum ar fi fost surprinse „întâm-
plător” au fost postate în scurt timp 
în spațiul mediatic. „Clounadă...”, 
„O face pe victima, trădătorul”, „De 
râs și de plâns...”, „Pentru PR, este 
gata să meargă și călare pe mă-
gar...”, au comentat unii internauți, 
deși susținători ai fostului socialist 
au aclamat „bravo!”. 

Precizăm că fostul președinte 
al Republicii Moldova, Igor Do-
don, este cercetat penal în dosarul 
numit generic „kuliok”. La baza 
dosarului stau înregistrările vi-
deo din 2019 în care fostul lider 
al democraților, fugarul Vlad 
Plahotniuc, îi transmite lui Do-
don o pungă de plastic, în care 
se presupune că erau bani. Fostul 
șef al statului este acuzat de îm-
bogățire ilicită, corupere pasivă, 
finanțare ilegală a partidului și 
înaltă trădare.
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„Nu putea fi vorba 
de vreo colaborare”

- Stimate domnule acade-
mician Mihai Cimpoi, vi s-a 
propus vreodată colabora-
rea cu KGB?
Cred că vă dați bine seama că 

nu putea fi categoric vorba de vreo 
colaborare și de vreo propunere 
făcută vreodată. Am fost pe o altă 
parte a baricadei, așa ceva nu s-a 
putut întâmpla ca atare. După cum 
mi-am dat seama, din întâmplările 
cu securiștii oficiali (în cazul depo-
ziției pe care a trebuit s-o dau des-
pre Gheorghe Ghimpu, cu care am 
avut niște relații pasagere – mi-a 
dat niște copii făcute după cărți 
rare din Biblioteca „V.I. Lenin”; 
și în perioada mea de sancționare 
„administrativă”, când am fost de 
nevoie secretar literar la Teatrul 
Național „Mihai Eminescu”, pe 
atunci Teatrul Academic Muzi-
cal-Dramatic de Stat „A. Pușkin”; 
când eram mereu prezenți în biro-
ul directorului Ion Podoleanu, la 
repetiții și la spectacole), KGB-ul 
avea diferite semne de „colabo-
rare”, printre care și „prietenia”, 
adică una mai inteligentă. Bine-
înțeles că am refuzat o astfel de 
„prietenie”.

- La 3 septembrie 2022, 
Igor Caşu, directorul Ar-
hivei Naționale, a publicat 
pe pagina sa de facebook 
un mic fragment dintr-un 
raport al KGB din 1972, pe 
care îl reproducem alătu-
rat în fotografie şi în tra-
ducere: „După informați-
ile deținute de Comitetul 
Securității Statului (KGB), 
Cimpoi împărtăşeşte o vi-
ziune naționalistă îngustă 
şi influențează negativ ti-
neretul de creație. Astfel, 
în timpul studenției la Fa-
cultatea de Litere a Univer-
sității de Stat din Chişinău 
în anii 1960-1965, făcea 
agitație printre studenți în 
favoarea trecerii scrisului 
moldovenesc la alfabetul 
latin, a orientării exclu-
sive spre clasicii români, 
negând relațiile istorice şi 
influența pozitivă a popo-
rului rus asupra destinului 
poporului moldovenesc”, 
Piotr Civertko, preşedinte 
al KGB de pe lângă Consi-
liul de Miniştri al RSS 
Moldoveneşti”. Ce credeți 
despre conținutul acestui 
document?
Se poate deduce clar din docu-

ment: KGB-ul nu doar constata 
acțiuni naționaliste, pe care le su-
praveghea, le trecea la catastif în 
dosare pe care le avea – cred – ori-
ce om de cultură, chiar în procesul 
lui de formare în anii studenției, ci 
și le bănuia ori le primea prin de-
nunțuri, prin ceea ce se cheamă în 
termeni livrești delațiune (modul 
de existență al serviciilor secrete). 
Nu știu care – în viziunea KGB, 
acestui stat în stat, care îți deter-

mina destinul – erau considerate 
acțiuni naționaliste. Era o stare 
de spirit, o tendință generală de a 
păstra valorile noastre și de a pune 
accent pe ele (studierea clasicilor, 
revenirea la alfabetul latin, în care 
unii colegi își făceau însemnările la 
prelegeri, unii fiind detectați și pe-
depsiți pentru așa ceva, fenomenul 
„întoarcerii la izvoare”). Am fost 
un „șoarece de bibliotecă”, om de 
studiu, am organizat și manifestări 
culturale în cadrul Clubului Lite-
rar „Miorița”, am fost președinte 
al Cenaclului Literar „M. Emi-
nescu” și al Societății științifice 
de la Universitate, care, bineînțe-
les, treceau drept „naționaliste” și 
erau supravegheate ideologic din 
strâns. Această activitate era de 
ajuns pentru a fi fost considerat 
„naționalist”, chiar de orientare 
proromânească, căci erau două 
naționalisme.

- De la bun început nota 
KGB porneşte cu o caracte-
rizare – sunteți învinuit de 
limitare națională, „influ-
ențând negativ tineretul de 
creație”. De fapt, ce făceați 
în 1972? 
După cum v-am spus, studiam 

și organizam manifestări literare 

și culturale. Nu am organizat (nici 
nu se putea face așa ceva) acțiuni 
de agitație specială prin care să-i 
orientez pe colegii mei numai spre 
clasicii români (se citea și litera-
tură rusă, în special Dostoievski, 
interzis în timp, și multă literatu-
ră universală, căci apăreau în ori-
zontul nostru de așteptare Kafka, 
Proust, Hemingway. Nu putea fi 
vorba despre o agitație contra influ-
enței poporului rus, deși ne stârnea 
îndoială expresia folosită des de 
unii profesori universitari „ajutorul 
dezinteresat al poporului rus” și 
eram porniți împotriva predomi-
nării cântecelor rusești în concerte.

Interviu cu academicianul Mihai Cimpoi despre „relația” sa cu KGB

Documentul se axează pe o con-
statare de fapt, dar și pe o mare 
doză de suspiciune. Evident că ori-
ce acțiune națională era tratată ofi-
cial ca o manifestare „naționalistă”.  

- Cine v-au fost profesorii 
în anii de studii la Facul-
tatea de Filologie a USM? 
Discutați cu ei la cursuri 
„probleme sensibile”? 
I-am avut ca profesori pe Ion 

Osadcenco, care ținea și un curs 
special „Eminescu”, foarte apre-
ciat de mine și de colegi, fiindcă 
purta în buzunar mereu un volum 
de Eminescu, din care ne citea ver-
suri ce ne vrăjeau prin deosebita 
expresivitate, negăsită la autorii 
contemporani, pe Anatol Cioba-
nu, lingvist care se referea mereu 
la literatura română, pe Nicolae 
Corlăteanu, care ne citea de pe 
hârtie cursul său despre evoluția 
limbii literare și – pe un alt palier 
al plictiselii studențești – pe în-
doctrinații Ion Racul, Constantin 
Dobrovolski, Andrei Borșci. „Pro-
blemele sensibile” le constituiau 
înseși prelegerile și discuțiile în 
cadrul seminarelor despre Emi-
nescu, reabilitatul Titu Maiorescu, 
Coșbuc. În mod surprinzător, se 
ținea și un curs despre literatura 
română (de Boris Chiroșca), din 
care am aflat despre simboliștii 
Bacovia, Anghel, Ștefan O. Iosif și 
alți scriitori mai puțin cunoscuți. 

- Abordați cu colegii Dvs., 
în afara orelor de curs, 
aceste probleme? 
Abordarea se făcea, bineînțe-

les, în surdină, cu prudență, mai 
mult în biblioteci, căci promoția 
1960-1965 a fost foarte studioasă 
dând mulți scriitori și oameni de 
cultură (Aurel Ciocanu, Ion Vieru, 
Gheorghe Ciocoi, Iulian Nicuță, 
Pavel Nică, Gheorghe Cutasevici, 
Lidia-Elizaveta Hlib, G.H. Matcin) 
și mulți profesori universitari și 
oameni de știință (Ion Melniciuc, 
Elena Caraștefan-Constantinovici, 
Nicolae Chiricenco), pedagogi (Va-
sile Dombrov, Valentina Băleanu, 
Gheorghe Mazilu, Valentina Băț, 
Parascovia Rusu).

- Exista o preocupare pen-
tru chestiunea națională în 
rândul tinerilor în perioada 
Dvs. de studenție?
Sigur că exista, fie în forme 

latente, fie în forme manifeste, 
precum a fost cazul Leon Bâcu, 
sancționat prin picare la exame-
nele de stat și prin „repartizare” 
precipitată „la țară”, precum a fost 
și cazul meu, refuzându-mi-se an-
gajarea la revista „Cultura” și fiind 
obligat să semnez pentru funcția de 
învățător în satul Lingura, un că-
tun din raionul Cahul. Ion Vieru și 
Gheorghe Cutasevici, semnatarul 
acrostihului scandalos ROMÂNIA, 
scriau pe atunci poezii cu tematică 
pro unionistă.

- Vi se incrimina că vă ori-
entați doar spre clasicii 
literaturii române. 
Incriminarea s-a făcut perma-

nent și faptul că am publicat un 
articol în revista „Nistru”, unde am 
fost totuși repartizat după termi-
narea studiilor prin intervenția lui 
Pavel Boțu, președintele de atunci 
al Uniunii Scriitorilor, și aprobarea 
cu „scrâșnire de dinți” a monstru-
osului ministru al învățământului, 
Evgheni Postovoi, care a inventat 
școlile mixte.

Se făcea în acea perioadă, încă 
mult timp, o delimitare netă (cum 
s-a făcut și cu busturile de pe Ale-
ea Clasicilor în 1957) între clasi-
cii români aprobați și desemnați 
spre editare de Brejnev, în anii 
în care a fost prim-secretar al 
Partidului Comunist al Moldovei 
(1950-1951) – Eminescu, Crean-
gă, Alecsandri – și clasicii români 
considerați promotori ai ideologiei 
burghezo-moșierești – Caragiale, 
Rebreanu, Coșbuc.

- Ați negat vreodată des-
chis, aşa cum vi se incri-
mina, în acea perioadă, 
„relațiile istorice şi influ-
ența pozitivă a poporului 
rus asupra destinului po-
porului moldovenesc”? 
Negarea a luat o formă mai con-

turată, fapt condamnat de I.I. Bo-
diul la o plenară a CC al PCM, care 
mi-a adus și o interzicere, timp de 
un an, de a publica în periodicele 
de la Chișinău (m-am deplasat, 
„șmecherește”, atunci la „Zorile 
Bucovinei” din Cernăuți), într-un 
articol despre Dimitrie Cantemir în 
Calendarul pe 1973, editat de Bi-
blioteca „N.K. Krupskaia”, al cărei 
director era Gh. Cincilei (acuzat 
și el de naționalism de orientare 
proromânească). Mi s-a incrimi-

nat trecerea sub tăcere a marii 
prietenii dintre poporul rus și cel 
moldovenesc.

- Dacă erați atât de indezi-
rabil pentru regim în 1972, 
cum de ați fost admis să 
candidați în Sovietul Su-
prem al URSS?
Venise „perestroika”, se schim-

baseră modalitățile de a privi lu-
crurile, scriitorii se înrolau activ în 
procesele de Renaștere Națională 
(eram 20 de deputați-scriitori – 
opt în Congresul Deputaților go-
rbaciovist de la Moscova și 12 în 
Sovietul Suprem sau Parlamen-
tul Moldovei); se striga pe stradă: 
„Scriitorii și poporul!”, Ion Vata-
manu scria memorabilele „Ce vor 
scriitorii?”, Uniunea Scriitorilor se 
transformase într-o Cetate puter-
nică ce dădea lupte „piept la piept” 
cu autoritățile, declarându-le blam 
și începând ofensiva definitivă pen-
tru revenirea la valori, la alfabetul 
latin, la democrație și demnitate.

- Ex-preşedintele Petru 
Lucinschi a afirmat odată 
că adoptarea unei legi a 
lustrației ar lăsa RM fără 
intelectualitate şi fără eli-
tă politică. Ce a urmărit 
Lucinschi permițându-şi 
asemenea alegații?
Petru Lucinschi, supradenumit 

de noi „Lupcinschi”, a făcut mereu 
astfel de „alegații”, fiind obligat 
în calitatea de secretar al PCM cu 
problemele ideologice să lupte cu 
intelectualitatea, învinuind-o de 
multe „rele”, inclusiv de români-
zarea numelor: George (Meniuc), 
care de fapt a semnat în perioada 
interbelică cu acest prenume, Mi-
hai (Cimpoi), eu deținând buletinul 
de naștere, eliberat în 1942, în care 
se scrie negru pe alb: MIHAI. 

Cariera sa politică s-a construit 
pe delațiuni și intrigi, el îndem-
nându-mă odată să-i semnalez niș-
te abateri ideologice ale colegilor 
mei. I-am răspuns expres că pă-
rerile despre operele scriitorilor le 
spun în articolele pe care le public 
și că nu pot avea (sic!) două păreri.

- Domnule Cimpoi, vă mul-
țumim pentru deschidere.

Interviu realizat 
Gheorghe Bâlici 
și Rodica Mahu

Petru 
Lucinschi, 

supradenumit de 
noi „Lupcinschi”, 

a făcut mereu 
astfel de 

„alegații”, 
fiind obligat 

în calitatea de 
secretar al PCM 
cu problemele 

ideologice 
să lupte cu 

intelectualitatea, 
învinuind-o de 

multe „rele”.
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Pledoarii pentru pace 
la Reuniunea Teatrelor 
Naționale Românești

C U L T U R Ă

Cea de-a VII-a ediție a Reuniu-
nii Teatrelor Naționale Românești 
(RTNR) se desfășoară la Chiși-
nău în perioada 15-28 septem-
brie 2022, sub înaltul patronaj al 
Președintei Republicii Moldova, 
Maia Sandu, și al Președintelui 
României, Klaus Iohannis. Având 
genericul „Artiștii pentru pace, li-
bertate, speranță”, Reuniunea este 
organizată de Teatrul Național 
„Mihai Eminescu” din Chișinău, 
cu sprijinul Ministerelor Cultu-
rii din România și din Republica 
Moldova, al Institutului Cultural 
Român București și Chișinău, al 
Biroului de Cooperare al Elveției 
în Republica Moldova.  

La Reuniune participă 
18 teatre de pe ambele 
maluri ale Prutului

La ediția curentă a RTNR par-
ticipă, alături de teatrul gazdă, 
– Teatrul Național „Mihai Emi-
nescu”, 17 teatre de pe ambele 
maluri ale Prutului: Teatrul Na-
țional „I. L. Caragiale” București, 
Teatrul Național „Radu Stanca” 
Sibiu, Teatrul Național „Vasile 
Alecsandri” Iași, Teatrul Național 
„Marin Sorescu” Craiova, Teatrul 
Național Cluj-Napoca „Lucian 
Blaga”, Teatrul Național „Mihai 
Eminescu” Timișoara, Teatrul 
Național Târgu-Mureș, Teatrul 
Național Radiofonic din Bucu-
rești – Radio România, Teatrul 
de Stat Constanța, precum și Tea-
trul Național „Vasile Alecsandri” 
Bălți, Teatrul „Bogdan Petriceicu 
Hasdeu” Cahul, Teatrul Național 
„Eugène Ionesco”, Teatrul Națio-
nal „Satiricus”, Teatrul „Luceafă-
rul”, Teatrul „Alexei Mateevici”, 
Teatrul Fără Nume din Chișinău. 

În semn de solidaritate cu ce-
tățenii Ucrainei și de afirmare a 
unor idealuri comune, în cadrul 
Reuniunii va participa și Teatrul 
Național Dramatic Academic 
„Ivan Franko” din Kiev.

Publicul va putea urmări 24 de 
spectacole în diverse săli de teatru 
și nouă audiții ale spectacolelor 
radiofonice incluse în programul 
dens, variat al Reuniunii.

„În contextul războiului din 

Ucraina și al amenințărilor la 
adresa democrației și libertății, 
cultivarea prin artă a libertății de 
expresie și de creație, a gândirii 
independente, a spiritului critic a 
devenit o prioritate. Noi, oame-
nii de artă, simțim mai acut decât 
oricând imperativul de a menține 
credința și speranța că viața me-
rită trăită în libertate”, se men-
ționează în comunicatul TNME.

Petru Hadârcă: „Am ales o 
piesă de Bulgakov pentru a 
vorbi despre statutul 
artistului în capcana 
politică”

Reuniunea a fost inaugurată joi 
cu premiera spectacolului „Capca-
na” de Mihail Bulgakov, în regia 
lui Petru Hadârcă. „Acest specta-
col e despre statutul artistului în 
capcana politică. În prima săp-
tămână a invaziei Rusiei asupra 
Ucrainei, am trecut printr-o stare 
de șoc și de stupoare. Atrocitățile 
de la Bucea, Irpin, Mariupol ne-au 
lăsat pe mulți dezarmați – era ca 
o paralizie mintală. Ne întrebam, 
cum a fost posibilă declanșarea 
unui măcel în secolul al XXI-lea?! 
Iar agresorii s-au dovedit a fi cei 
care s-ar fi părut că au promovat 
cultul păcii. Cred că rădăcinile 
unei gândiri pro-imperiale, de 
adulație a „liderului puternic cu 
mână de fier”, neîncrederea în 
valorile democrației, frica față 
de gândirea liberă ar putea fi 
explicate, dacă vom încerca să 
citim, să recitim, să analizăm la 
rece texte, opere importante din 
cultura rusă, inclusiv cele care 

ne-au marcat și pe care le-am 
iubit. Trebuie să punem degetul 
pe rană și să spunem lucrurilor pe 
nume. Poate aceasta ne-ar ajuta 
să înțelegem de ce s-a ajuns din 
nou la confruntarea între două 
lumi, între două modele atât de 
diferite de organizare a vieții și 
societății. Pentru un exercițiu de 
acest fel am ales soarta și opera 
lui Mihail Bulgakov”, a declarat 
pentru „Gazeta de Chișinău” re-
gizorul Petru Hadârcă, director 
al TNME. 

Invitați de onoare – artişti 
din Kiev

Invitat de onoare al Reuniunii 
este Teatrul Național Dramatic 
Academic „Ivan Franko” din Kiev, 
care aduce un spectacol premiat 
la festivaluri internaționale, „Co-
riolanus” de Shakespeare, în regia 
lui Dmytro Bogomazov.

Teatrul Național București va 
prezenta „Casa de la țară” de Do-
nald Margulies în regia lui Claudiu 
Goga și „Noaptea lui Helver” de 
Ingmar Villqist, regie – Matei Lu-
caci-Grünberg. Cunoscutul actor, 
om de teatru Emil Boroghină vine 
cu un recital de texte din opera 
lui Shakespeare, Eminescu, Geo 
Bogza.

Pe parcursul Reuniunii vor mai 
avea loc lansări de carte, proiecții 
de film, expoziții de fotografie, 
masterclass-uri, evenimente on-li-
ne, discuții etc. Detalii privind 
programul Reuniunii găsiți aici: 
www.tnme.md/programul-reu-
niunii .

Irina Nechit

– Spune-mi, te rog, Vasile Gribincea, care sunt cele mai 
noi titluri aduse de editura Muzeul Literaturii Române 
(Bucureşti) la Târgul Bookfest Chişinău 2022? 
Dintre noutățile editoriale care au atras cititorii putem aminti Harta 

și legenda. Mircea Cărtărescu în 22 de lecturi – un volum de studii 
coordonat de Oana Fotache și Cosmin Ciotloș; Un roman epistolar, 
de I. Negoițescu – Radu Stanca în prima ediție integrală, îngrijită de 
Ioan Cristescu și Ion Vartic, precum și Opera poetică a lui Ioan Flora. 

– Cum au mers vânzările? 
Vânzările au mers bine. Am avut cumpărători de toate vârstele. Pe 

lângă titlurile la care m-am referit în răspunsul precedent, un puternic 
pol de atracție l-au constituit volumele din eleganta serie bibliofilă 
de Opere fundamentale. Scrierile lui Mihai Eminescu, Ion Creangă, 
Nichita Stănescu, Dimitrie Cantemir, Tudor Arghezi, Octavian Goga, 
E. Lovinescu, G. Călinescu, Immanuel Kant (și nu doar) s-au regăsit 
în opțiunile cumpărătorilor. 

– Ce impresie ți-a lăsat ediția curentă a Bookfest-ului?   
Dincolo de firescul regăsirii, găsesc inspirată noutatea adusă de 

organizarea Târgului la centrul Mediacor al Universității de Stat din 
Moldova. Târgul Bookfest merită poziția centrală pe care actuala ediție 
a concretizat-o deopotrivă în plan instituțional și geografic. 

Muzeul Național al Literaturii Române din București a participat 
la Târgul Bookfest Chișinău 2022 și cu o valoroasă donație de carte 
pentru Biblioteca Centrală a Universității de Stat din Moldova. De 
asemenea, conducerea Bibliotecii Centrale a USM a făcut achiziții de 
carte în cadrul Târgului. Să rămânem în fine cu imaginea oamenilor 
găsind cărți care le pot face bine, regăsindu-se și în acest fel pe ei înșiși. 

A dialogat Irina Nechit

– Vorbeşte-mi te rog, dragă Diana 
Decuseară, despre personajul tău 
din „Capcana” de Mihail Bulgakov, 
spectacol cu care a fost inaugurată 
ediția actuală a Reuniunii Teatrelor 
Naționale Româneşti (RTNR).
În „Capcana” joc un rol mult prea com-

plicat pentru mine – Elena Sergheievna Bul-
gakova, soția lui Mihail Bulgakov. A trebuit 
să sondez mult în materialele documentare, 
a trebuit să-mi construiesc un pazzle fizic 
și emoțional al acestui personaj examinând 
minuțios poze din arhivă, analizându-i bio-
grafia și culegând fraze despre ea ale altor 
personalități care au cunoscut-o. Şi pentru 
că nu era de ajuns... regizorul Petru Hadâr-
că mi-a mai dat o provocare. În viziunea 

lui, Elena Sergheievna trebuie să cânte la 
pian. Așa că eu a trebuit să studiez „Noc-
turnele” lui Chopin și alte lucrări pe care le 
cânt în timpul spectacolului. A trebuit să-mi 
amintesc de anii de liceu (Diana Decuseară 
a studiat la Liceul de Muzică „Ciprian Po-
rumbescu” – n.n.), când exersam câteva ore 
pe zi la instrument.

– În acest spectacol joci cu fiul tău, 
Mircea, de 5 ani. Ce rol face el?
Mircea-Gabriel joacă rolul unui băiețel, 

fiul vecinilor lui Bulgakov, la fel și rolul lui 
Krapilin, în copilărie. Aveam mari îndoieli 
că se va descurca, la vârsta fragedă pe care 
o are… Am zis doar să încercăm. Dar el a 
îndeplinit întocmai cerințele regizorului, 

chiar de la prima repetiție, și așa a rămas 
în spectacol.

– În ce spectacole mai participi, 
din cadrul Reuniunii?

Mai particip în trei spectacole radiofoni-
ce, unul dintre ele îmi este extrem de scump 
și drag, „Grădina de Sticlă” de Tatiana Țî-
buleac, acolo unde dau voce personajului 
central – Lastocika. Mai amintesc că pe 25 
septembrie jucăm „Requiem pentru Bucea” 
la Sala Mare, un spectacol la fel de impor-
tant, în special în contextul războiului din 
Ucraina.

– Prin ce e importantă pentru tine 
Reuniunea?

Reuniunea este un festin teatral și o mare 
bucurie pentru mine. Reuniunea înseamnă 
revedere cu actorii dragi de peste Prut cu 
care, în timp, am reușit să ne împrietenim, 
înseamnă comunicare, schimb de experiențe, 
discuții aprinse despre meserie, înseamnă 
forfotă, aplauze, mult elan și poftă de a face 
și în continuare TEATRU. (I.N.)

„La Bookfest 
oamenii au găsit 
cărți care 
le pot face bine”

Diana Decuseară: „Reuniunea înseamnă 
forfotă, elan și poftă de a face teatru”

Interviu cu Vasile Gribincea, 
redactor la Muzeul Național al 
Literaturii Române din Bucureşti
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Eveniment de anvergură la Muzeul Național 
de Literatură „Mihail Kogălniceanu” 

Pe 6 septembrie curent, Muze-
ul Național de Literatură „Mihail 
Kogălniceanu”, în parteneriat cu 
Institutul de Filologie Română 
„Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al 
Universității de Stat din Mol-
dova și Uniunea Scriitorilor din 
Moldova, a organizat vernisarea 
expoziției jubiliare „MIHAI CIM-
POI, OMUL-DESTIN: 80 de ani 
de la naștere”. Evenimentul s-a 
desfășurat în Sala de expoziții nr. 
1, în prezența sărbătoritului și a 
unui public alcătuit din cercetă-
tori, scriitori, oameni de cultură, 
muzeografi și a altor admiratori 
ai operei celebrului savant. 

În deschidere, dr. habil. Maria 
Șleahtițchi, directorul general al 
instituției și moderatoarea activi-
tății, a subliniat anvergura acestui 
eveniment, „mai puțin academic, 
dar plin de spiritul creației”, pri-
lejuit de venerabila aniversare a 
unuia dintre cei mai importanți 
critici literari contemporani din 
literatura română. 

Lista celor care l-au felicitat 
pe renumitul academician și i-au 
adus cuvinte de recunoștință și 
omagiere a fost deschisă de minis-
trul Culturii, Sergiu Prodan, care 
a evocat dimensiunile impresio-
nante ale operei lui Mihai Cimpoi. 
Oferindu-i maestrului o Diplomă 
de Onoare a Ministerului pe care îl 
conduce, i-a apreciat înalt efortul 
depus întru prosperarea întregii 
literaturi române. 

În discursul său, vicepreșe-
dintele Uniunii Scriitorilor din 
Moldova, Ivan Pilchin, i-a trans-
mis mesajul călduros al întregii 
bresle scriitoricești și i-a acordat 
maestrului Mihai Cimpoi Diploma 

de Onoare a USM – „în semn de 
prețuire și recunoștință, pentru 
contribuția la mișcarea națională 
din Moldova din anii 1987-1989 și 
la dezvoltarea scrisului și exegezei 
literare din întreg spațiul limbii 
române”. Reliefând ideea că Mihai 
Cimpoi este o variantă basarabea-
nă a modelului sau mitului bor-
gesian, vorbitorul a concluzionat 
că reputatul intelectual, „Om al 
culturii și al bibliotecii, sfidând 
limitele ideologice ale unor tim-
puri, a reușit, prin disciplină și 
perseverență, să fie liber în cărți 
și printre cărți”. 

Vladimir Beșleagă s-a referit la 
„miracolul Cimpoi”, specificând că 
jubiliarul este „nu doar o perso-
nalitate de mare cultură, nu doar 
un critic literar și eminescolog 
de mare valoare, ci și un Om al 
filosofiei culturii, care a marcat 
o epocă”. Coleg de generație cu 
distinsul cărturar, vorbitorul a 
amintit mai multe detalii ce țin de 
contextul literar din anii 60’-’70 ai 
secolului trecut, epocă bulversată 
ideologic, când tânărul critic a fost 
nedreptățit și dizgrațiat de regim, 
dar a depășit impedimentele prin 
muncă și determinare.

Într-un discurs consistent în 
idei, inspirate din creația sărbă-
toritului, poetul și academicia-
nul Ion Hadârcă a încadrat ope-
ra criticului pe care îl consideră 
un spiritus rector al culturii și 
spiritualității române între di-
hotomiile „mirajul copilăriei și 
miracolul copilului îmbătrânit”. 
Subliniindu-i excepționala eru-
diție enciclopedică, vorbitorul a 
menționat că destinul împlinit al 
lui Mihai Cimpoi, „omul deplin al 

„Mihai Cimpoi, omul-destin” – expoziție 
jubiliară la MNLMK (prezentare scriptică)

Mereu se afirmă că totul se află prin com-
parație. Ca orice afirmație, însă, rămâne 
loc și pentru interpretări și completări in-
dispensabile lărgirii ariei de cunoaștere. 
Un exemplu în acest sens este și expoziția 
jubiliară „Mihai Cimpoi, Omul-Destin”, 
dedicată sărbătoririi celor 80 de ani de la 
nașterea lui Mihai Cimpoi, om de cultură, 
critic și istoric literar, deschisă pe data de 
6 septembrie a.c. în incinta Muzeului Nați-
onal de Literatură „Mihail Kogălniceanu”. 

Deși ar părea un lucru legat de domeniul 
abstractului, destinul își are componente 
recognoscibile, două părți ale căruia în 
speță pot fi definite cronologic și biblio-
grafic. Respectând sistemul cronologic și 
aplicându-l totodată pe cel bibliografic, 
realizatorii expoziției au ajuns pe parcurs 
la configurarea unui concept comun – bi-
obibliografic. Astfel, s-a creat o imagine 
completă și comprehensibilă a existenței/
rezistenței prin spirit a omului de cultură 
Mihai Cimpoi (aici se impune să amintim 
de anul 1974, când i s-a luat temporar sem-
nătura – n.n.).

Începând de la primele două vitrine cu 
piese de muzeu expuse orizontal, putem 
vedea fotografii originale din anii de co-
pilărie sau adolescență, unde potențialul 
vizitator va trebui să facă un efort pentru a-l 
recunoaște pe protagonistul expoziției. Pas 

cu pas, vom afla momente din viața perso-
nală, surprinse împreună fiind cu prietenii 
din copilărie sau dialogând cu colegii de 
breaslă. Două scrisori din corespondența 
cu sora sa Vera și un întreg grupaj de diver-
se depeșe inedite completează o perioadă 
ferventă din viața adolescentului Mihai 
Cimpoi. Pe peretele lateral, deasupra celor 
două vitrine, sunt expuse cinci portrete – 
fotografii originale imprimate pe hârtie – 
ce reprezintă tot atâtea perioade ale vieții 
sale, parte din ele fiind preluate din arhiva 
personală a regretatului fotograf Nicolae 
Răileanu... 

Respectând conceptul biobibliografic, 
expoziția continuă cu șirul a zece vitrine, 
opt dintre care sunt poziționate două câte 
două, întredeschise în formă de carte. Prima 
dintre ele îi reprezintă debutul în critica 
literară – cartea „Mirajul copilăriei” (1968). 
Saltul de la biografic la bibliografic se face 
sub o formă firească, completând drumul 
afirmării cu debutul în presa periodică, 
manuscrise inedite și cărți de referință. 
De la „Focul sacru” (1975) la „Narcis și 
Hyperion” (edițiile din 1979 și, respectiv, 
1986), trecând apoi la volumul „Întoarcere 
la izvoare” (1985), toate pot fi considerate 
trepte de evoluție în critica literară a vremii.

Un set de diplome primite la diverse 
manifestări naționale și internaționale, 

puse într-o vitrină separată, justifică pe 
drept instalarea unui tron improvizat – ca 
element ludico-simbolic – ticsit de volume 
scrise sau prefațate de Mihai Cimpoi. 

În continuare, expuse pe vitrinele urmă-
toare, două cărți de referință – „Căderea 
în sus a Luceafărului” (1993) sau „Esența 
temeiului” (2013) – dau titlul altor perioade 
importante din activitatea sa. Urmează apoi 
acea antologică lucrare „O istorie deschisă 
a literaturii române din Basarabia” (toate 
cele patru ediții), ce stăpânește solitar o 
vitrină flancată de câteva șarje, în majori-

tatea lor semnate de Glebus Sainciuc. Spre 
raftul cu manuscrisul original al lucrării „O 
istorie deschisă...” duc, ieșind din corpul 
unei mașini de dactilografiat de epocă, un 
șir de pagini prinse de tavan și aplicate 
pe sol, reconstituind în mod metaforic 
travaliul autorului asupra acestui vast și 
complex volum.

Se impune să remarcăm că la această ex-
poziție jubiliară toate materialele fac parte 
din arhiva și biblioteca MNLMK. S-a pus 
accent pe fotografii, manuscrise și articole 
publicate în presa periodică, în prim-plan 
stând cărțile sale, evocatoare ale marilor 
scriitori ai literaturii române (Lucian Blaga, 
George Bacovia, Grigore Vieru ș.a.). Peste 
toate domină, însă, vocația de eminescolog 
a criticului. Volumul „Mihai Eminescu. 
Dicționar Enciclopedic” (2012) și „Mihai 
Cimpoi. Destin întru cultură” (2012) tro-
nează corpul ultimelor vitrine, după care 
privirea ni se va îndrepta instinctiv spre 
Marele portret – la propriu și la figurat – 
realizat de Iurie Platon și intitulat în mod 
sugestiv „Cumpăna cu două ciuturi” (2002). 
Titlul exprimă legătura temeinică dintre 
propriul destin cu opera eminesciană. Mul-
tiplele vase comunicante existente între ele 
demonstrează un parcurs extraordinar al 
omagiatului nostru.  

Andrei LANGA, MNLMK

culturii române din Basarabia”, 
nu include doar activitatea sa de 
critic, ci este „un destin salvator 
al culturii naționale”, căci, prin 
opera Măriei Sale, în special, prin 
opul „O istorie deschisă a literatu-
rii române din Basarabia”, mare-
le savant a produs o „deschidere 
strategică spre cultura română, 
fiind primul și, indiscutabil, cel 
care ne-a încadrat în prea-plinul 
culturii române”. 

„Un moment de reflecție, nu 
doar de omagiere, pe care domnul 
Cimpoi îl merită cu prisosință”, 
a considerat evenimentul Vita-

lie Ciobanu, scriitor și publicist, 
care, în alocuțiunea sa, a afirmat 
că, deși dialogul lui Mihai Cim-
poi cu scriitorii optzeciști a inclus 
și accente polemice, a fost o co-
municare constructivă și fertilă. 
Cercetătorul Dumitru Apetri s-a 
referit la contribuția criticului 
Mihai Cimpoi în valorificarea 
scrisului românesc din nordul 
Bucovinei și Ținutul Herța. În 
final, dr. Andrei Langa, unul din 
curatorii expoziției, a prezentat 
sumar compartimentele și ma-
terialele ce o constituie. 

În încheierea evenimentului, 

protagonistul a răspuns la între-
bări și a insistat pe ideea că destinul 
este cel care i-a determinat traseul 
existențial și cel intelectual. 

Expoziția jubiliară „MIHAI 
CIMPOI, OMUL-DESTIN: 80 de 
ani de la naștere” include cărți și 
manuscrise, documente și scrisori, 
artă plastică, fotografii și obiecte 
personale ale omagiatului și va 
putea fi vizitată până pe 23 oc-
tombrie 2022.

Margareta CURTESCU, 
cercetător științific, 

Muzeul Național de Literatură 
„Mihail Kogălniceanu”
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Aflat într-o deplasare de ser-
viciu în Ucraina, reușesc să trec 
prin localitățile unde ura rușilor a 
atins apogeul: Bucea, Irpin, Gos-
tomel. Acum, localnicii au cură-
țat străzile și lucrează în comun 
pentru a-și reconstrui casele. O 
parte dintre cei plecați s-au întors 
acasă și încearcă să-și refacă viața 
pe ruinele lăsate de ruși. Ei cred 
în victoria lor și speră că-și vor 
întoarce libertatea.

Oamenii povestesc că începu-
tul războiului i-a zguduit pe toți. 
Civili pașnici, ei nu erau obișnuiți 
cu bubuituri de tun, zgomot de 
rachete și bombe. Șocul inițial e 
greu de descris, acum însă s-au 
mai obișnuit cu sunetele sinistre 
ale războiului. 

Oamenii locului sunt marcați 
de cruzimea și sălbăticia solda-
ților ruși, de ura acestora față de 
ucraineni. Localnicii cu care am 

vorbit spun că invadatorii au tras 
direct în oameni pașnici, civili, în 
mașini, în locuințe. „Este un rău 
nu doar din partea lui Putin care 
i-a trimis, ci și din partea rușilor, 
care, otrăviți de propagandă, au 
devenit atât de sălbatici”, spun 
interlocutorii mei.

 „Ziua de 24 februarie a început 
cu zbor de elicoptere și avioane 
de vânătoare. Era înfiorător, din-
tr-odată totul a amorțit, păsările 
au încetat să cânte, oamenii au 
intrat în panică. Unii au vrut 
să fugă cu automobilele, dar au 
fost împușcați aici, în apropiere. 
A fost înfricoșător să fugim, dar 
mai greu a fost să ne întoarcem 
acasă și să vedem tot dezastrul 
care a rămas aici, să vedem ce au 
făcut ei din acest oraș frumos. Au 
stricat totul. Iar pe oameni i-au 
speriat într-așa o măsură încât 
mulți, până în prezent, nu se pot 

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

P R I V I R E A

Bucea, Irpin, Gostomel, 
viața după ocupație

În custodia cărților
Profesorului universitar Valentin Tomuleț, la împlinirea vârstei de 70 de ani

Fiecare om 
are o latură 
determinantă 
a activității 

sale care este apreciată 
deseori de cei din jur 
fără a pune în valoare 
şi alte aspecte relevante 
ale modului lui de a 
fi şi de a se manifesta 
în varii ipostaze ale 
vieții. În comunitățile 
româneşti, a existat 
întotdeauna un 
respect deosebit față 
de profesori, medici şi 
fețele bisericeşti. 

Și dacă la doctor sau preot 
oamenii mergeau cu o anumită 
ocazie, atunci la profesor oamenii 
apelau în permanență, mai întâi 
zilnic, în postura de elevi, și ceva 
mai rar, când ei înșiși deveneau 
părinți de copii. A te inspira din 
activitatea unui profesor pentru 
ca ulterior să îi continui calea a 
devenit o oportunitate pentru 
foarte mulți tineri basarabeni, 
care au ales pentru început acti-
vitatea didactică complementată 
pe parcurs cu cea de cercetare. 

Neamul Tomuleț își trage obâr-

șia din satul Tabani al județului 
istoric Hotin (actualmente raio-
nul Briceni). În trecutul acestei 
familii s-au perindat proprietari 
de moșii, negustori și cărturari. 
Profesorul universitar Valentin 
Tomuleț completează această 
pleiadă genealogică a neamului 
său pe dimensiunea didactică și 
științifică. Afecțiunea Domniei 
Sale pentru localitatea de baștină, 
pentru oamenii locului este ma-
terializată prin publicarea unor 
studii temeinice dedicate istoriei 
satului Tabani. Pentru istoricul 
Valentin Tomuleț microcosmosul 
satului matern reprezintă reperul 
etern al tuturor pornirilor sale în 
viață și în activitatea profesională. 
Este satul copilăriei, adolescenței 
și tinereții, al casei părintești în 
care a cunoscut dragostea și sfa-
turile părinților, al tradițiilor și 
spiritualității românești transmise 
cu pietate din tată-n fiu.  

Prin efortul și munca sa depuse 
cu dăruire, istoricul Valentin To-
muleț a pus bazele unei noi școli 
istoriografice în spațiul românesc, 
fiind investigată în complexitate 
istoria Basarabiei țariste pe di-
mensiunile socioeconomică, ad-
ministrativă, politică, militară, 
culturală și confesională. Această 
școală istoriografică are deja pro-
pria metodologie de cercetare ba-

zată pe explorarea fundamentală 
a fondurilor de arhivă, coroborate 
cu abordările interdisciplinare și 
pluridisciplinare, fiind invocate 
informații propriu-zis istorice și 
din domenii conexe istoriei. Pro-
ducția istoriografică a acestei școli 
denotă prezența unor concepte 
originale inspirate din domenii 
variate: genealogie, numismati-
că, geoistorie, sigilografie, arhi-
vistică, paleografie, onomastică, 
topografie, cronologie istorică, 
medalistică și prosopografie.

Cercetările istoricului Valentin 
Tomuleț depășesc cadrul istoriei 
propriu-zise, valorificând dome-
nii relevante ale vieții din trecut 
în toată splendoarea lor. În acest 
sens, lucrările publicate denotă 
erudiția autorului, documentarea 
lui meticuloasă și conceptualiza-
rea înțeleaptă a rezultatelor ob-
ținute. În lucrarea Basarabia în 
epoca modernă (1812-1818): (In-
stituții, regulamente, termeni), 
[Ediția a II-a, revăzută și adău-
gită, Chișinău, Lexon-Prim, 672 
p.] sunt descriși în complexitate 
termenii de origine românească 
și cei împrumutați din alte limbi. 
Dimensiunile lingvistică, paleo-
grafică și istorică ale termenilor 
descriși în volum sunt fortificate 
cu documente inedite, culese și 
adunate cu multă meticulozitate 

în arhivele din Chișinău, Odesa, 
Ismail, Moscova și Sankt-Pe-
tersburg. Lucrarea depășește cu 
mult caracteristicile unei micro-
enciclopedii în domeniu. Proble-
ma instituțiilor, regulamentelor și 
termenilor din Basarabia epocii 
moderne este abordată și cerce-
tată în timp și în spațiu. Temelia 
acestor cercetări este edificată în 
baza documentelor de arhivă și a 
colecțiilor de documente publica-
te. Astfel, pe lângă caracterul său 
profund enciclopedic, lucrarea 
respectivă este una bazată pe eru-
diție, spirit critic și multă afecțiu-
ne sufletească a autorului pentru 
românii basarabeni care, în pofida 
politicilor țariste de rusificare și 
de deznaționalizare, au reușit să-
și păstreze identitatea, valorile și 
spiritualitatea românească. 

Profesorul universitar Valen-
tin Tomuleț dispune de o calitate 
extrem de deficitară în societatea 

noastră, cea de empatie profundă 
pentru cei apropiați, pentru stu-
denți și pentru discipoli. Fiecare 
succes al studenților, masteran-
zilor și doctoranzilor este trăit și 
retrăit pe deplin de Mentorul lor, 
care le este mereu alături, povă-
țuindu-i și călăuzindu-i în labi-
rinturile dificile, misterioase și 
fascinante ale Măriei sale Istoria. 
Un dicton latin spune că Omul în-
vățat își poartă pururea bogățiile 
în cugetul său (Homo doctus in 
se semper divitias habet). Prin 
urmare, cu prilejul acestui frumos 
jubileu, din partea foștilor și ac-
tualilor discipoli ai Profesorului 
universitar Valentin Tomuleț, îi 
dorim să-și transpună în continu-
are pe paginile editoriale bogățiile 
inepuizabile ale cugetului său și 
binecuvântare în toate!  

Valentin Arapu
Institutul Patrimoniului 

Cultural, MC

întoarce aici”, spune Eugenia, o 
tânără din Irpin.

Ea s-a întors în Irpin la sfâr-
șitul lunii aprilie, deoarece aici 
rămăseseră toate lucrurile sale și 
locuința. „Când am venit înapoi, 
casa era bombardată, îi lipsea aco-
perișul, ușile erau vraiște, locu-
ința – devastată, lucrurile furate. 
Și oficiile au fost bombardate, de 
aceea e greu să-ți găsești de lucru”, 
susține tânăra.

Un alt ucrainean cu care am 
discutat este Maxim, din Bucea. 
„Pe 24 februarie, dimineața, m-a 
sunat mama și mi-a spus că s-a 
început războiul. În aceeași zi am 
plecat la părinții mei, într-o locali-
tate de lângă Bucea. Pe 25 februa-

rie, ne-am trezit și se auzeau clar 
bombardamente. Astfel, am decis 
să mergem în sat la bunica, unde 
era mai liniștit și aveau subsol. 

În acea zi am înțeles că totul 
este serios și că războiul nu se 
va sfârși în scurt timp, așa că am 
cumpărat produse alimentare și 
am decis că vom sta la bunica. Am 
stat acolo o perioadă lungă, după 
care a dispărut electricitatea, me-
reu se auzeau elicoptere și bubuit 
de artilerie. Îndată ce soldații ruși 
treceau de hotarele satului, în di-
recția lor acționa artileria ucrai-
neană. Ai noștri nu împușcau în 
direcția satului pentru a nu nimeri 
în oameni sau locuințe.

Când am înțeles că e periculos 

Notițe de călătorie

Sunt primele zile de septembrie 2022 şi 
e prima dată când vizitez Ucraina de la 
începutul invaziei ruseşti. Dacă înainte 
această țară îmi transmitea doar emoții 

pozitive, de data aceasta mă copleşesc cu totul 
alte sentimente. Am venit în plin război. Case 
deteriorate, ruine, rămăşițe de armament şi 
tancuri ruseşti vorbesc despre calvarul început în 
februarie. 

de stat acolo, am părăsit localita-
tea. Cunoșteam aceste locuri și, 
norocul nostru, am putut să fugim 
neobservați”, povestește Maxim.

Oamenii cu care am discutat 
sunt foarte pozitivi. Nu simți răz-
boiul în ochii lor. Când le amin-
tești de el, se întristează brusc.

Ceea ce am văzut în Ucrai-
na este că, în pofida tragediilor 
omenești, a orașelor distruse, 
ucrainenii sunt foarte buni unii 
cu alții, se susțin reciproc. Au de-
venit mult mai uniți, sunt mândri 
că sunt ucraineni. Am văzut că și 
relațiile interetnice sunt mult mai 
strânse decât înainte. Prin prisma 
acestui război, Ucraina a făcut un 
salt de decenii în dezvoltarea sa.

Agresiunea Rusiei din 2014 
(anexarea Crimeii) și transforma-
rea Donbasului într-un cancer au 
făcut ca Ucraina să se transforme 
spre bine. Consider că agresiunea 
Rusiei i-a făcut pe ucraineni să 
înțeleagă că, dacă își pierd țara, 
își pierd concomitent libertatea, 
dreptul de a deveni europeni, de 
a alege și de a se dezvolta demo-
cratic. Aceasta i-a determinat să 
devină mai solidari și să uite de 
neînțelegerile din trecut. 

Andrei CEPRAGA,
8 septembrie 2022, Bucea
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Inflamația, considerată o modalitate a 
organismului de a răspunde la anumiți 
factori nocivi, este, de cele mai multe ori, 
bine controlată de organism şi tinde să se 

diminueze pe măsură ce procesul de vindecare 
este încheiat. 

Topul celor mai puternice 
antiinflamatoare naturale

În unele cazuri, însă, în afec-
țiuni precum artrita reumatoidă, 
inflamația poate persista și poa-
te deveni cronică, influențând în 
mod negativ viața persoanei afec-
tate. Un răspuns inflamator exa-
gerat poate fi controlat cu ajutorul 
medicamentelor antiinflamatoare, 
dar și cu ajutorul antiinflamatoa-
relor naturale, categorie din care 
fac parte anumite alimente și ier-
buri aromatice.

Topul celor mai puternice 
antiinflamatoare 
naturale cuprinde:

Ghimbir

Condiment folosit în medicina 
tradițională pentru a trata răcelile 
comune și simptomele asociate 
afecțiunilor infecțioase, ghimbi-
rul conține mai mult de 100 de 
compuși activi care pot avea efecte 
asupra inflamației din organism. 
Un studiu retrospectiv la care au 
participat peste o mie de persoa-
ne a constatat că administrarea a 
1.000-3.000 mg de ghimbir zilnic 
timp de minimum patru săptă-
mâni și maximum douăsprezece 
săptămâni a redus semnificativ 
markerii inflamației, în compa-
rație cu un placebo.

Turmeric

Condiment popular în bucătă-
ria indiană, disponibil sub formă 
de pulbere și inclus în capsule, 
tablete, ceaiuri, paste și extracte, 
turmericul conține peste 300 de 
compuși activi. Un compus din 
turmeric, numit curcumină, este 
renumit pentru proprietățile sale 

antiinflamatorii puternice. Curcu-
mina poate bloca activarea unei 
molecule responsabile pentru ge-
nele care promovează inflamația. 
Diverse studii au concluzionat că 
turmericul poate ajuta la reduce-
rea inflamației și a disconfortului 
cauzat de artrită. De asemenea, 
unele studii efectuate la persoa-
nele cu osteoartrită au descoperit 
că administrarea suplimentelor 
cu curcumină oferă o ameliorare 
a simptomelor, în mod similar cu 
medicamentele antiinflamatoare 
obișnuite.

Ceai verde

Consumat la scară largă, cea-
iul verde provine din frunzele de 
camellia sinensis, o plantă cu nu-
meroase proprietăți terapeutice. 
Cercetările au asociat ceaiul verde 
cu o mai bună sănătate cardiovas-
culară și o digestie îmbunătățită. 
De asemenea, cercetările sugerea-
ză că ceaiul verde are proprietăți 
antiinflamatorii, datorită canti-
tății crescute de antioxidanți și 
polifenoli pe care îi conține. Ceaiul 
verde, obținut din frunze neoxida-
te, este unul dintre cele mai puțin 
procesate tipuri de ceai. 

Usturoi

Utilizat în medicina tradiți-
onală împotriva tusei, artritei, 
a durerilor dentare sau chiar 
a infecțiilor, usturoiul conține 
compuși de sulf, cum ar fi alici-
na, S-alilcisteina și disulfura de 
dialil, care par a avea proprietăți 
antiinflamatorii. O analiză a mai 
multor studii internaționale, la 
care au participat cumulat peste 

800 de participanți, a constatat 
că persoanele care au luat supli-
mente de usturoi au avut niveluri 
semnificativ reduse ale proteinei 
c-reactivă (un marker inflamator 
trimis în sânge ca răspuns la infla-
mație), comparativ cu persoanele 
din grupul de control.

Piper negru

Considerat regele condimente-
lor, folosit în aproape orice rețetă 
culinară, piperul negru a fost iniți-
al folosit în medicina tradițională 
pentru potențialele sale beneficii. 
Cercetările sugerează că piperina, 
principalul compus activ din pi-
per, poate juca un rol în reducerea 
inflamației în organism. Studii de 
laborator efectuate pe modele de 
șobolani cu artrită au arătat că 
piperina poate reduce markerii 
inflamatorii din sânge și poate 
ameliora simptomele afecțiunii.

Scorțişoară

Consumată în cantități mo-
derate, scorțișoara poate avea 
efecte antiinflamatorii, în speci-
al datorită acidului cinnamic și 
al cinnamaldehidei, doi compuși 
regăsiți în scorțișoară, care pot 
ajuta la inhibarea daunelor ce-

lulare cauzate de radicalii liberi. 
Deși oferă beneficii remarcabile 
pentru sănătate, scorțișoara poate 
deveni periculoasă, atunci când 
cantitatea consumată de un adult 
depășește 2.5 grame pe zi (echi-
valentul a două lingurițe).

Mere

Majoritatea fructelor și legu-
melor sunt surse importante de 
antioxidanți, vitamine și minerale, 
având totodată proprietăți antiin-
flamatoare. Merele, cu precădere, 
datorită conținutului ridicat de 
polifenoli, pot juca un rol în redu-
cerea leziunilor musculare induse 
de efort și pot reduce inflamațiile 
cauzate de artrită.

Migdale

O excelentă sursă de acizi grași 
omega-3 și vitamina E, migdalele 
reduc inflamația vaselor sanguine 
și ajută la menținerea articula-
țiilor lubrifiate. De asemenea, 
migdalele pot fi consumate cu 
regularitate pentru reducerea 
colesterolului și pentru reducerea 
concentrației plasmatice a prote-
inei C-reactivă, interleukina-6 și 
a altor markeri inflamatorii. Un 
studiu efectuat de cercetătorii de 

la Universitatea de Medicină din 
Taipei a constatat că încorporarea 
migdalelor într-o dietă sănătoa-
să ar putea ameliora inflamația 
și stresul oxidativ la pacienții cu 
diabet zaharat de tip 2. 

Omega-3

Anumiți pești grași, cum ar fi 
tonul, codul și somonul, sunt surse 
bune de acizi grași omega-3, printre 
cele mai puternice antiinflamatorii 
naturale cunoscute. Suplimentele 
de omega-3 pot reprezenta, de ase-
menea, o alegere excelentă pentru 
persoanele care nu sunt consuma-
tori de pește. Într-un studiu efectu-
at de cercetătorii de la Universitatea 
din Pittsburgh, la care au participat 
250 de persoane cu dureri cauza-
te de boala degenerativă discală, 
59% dintre participanți au reușit să 
înlocuiască medicamentele antiin-
flamatoare nesteroidiene cu uleiul 
de pește.

Cu mici excepții, la momen-
tul actual dovezile care să susțină 
eficacitatea antiinflamatoarelor 
naturale sunt insuficiente, stu-
diile desfășurate fiind unele de 
dimensiuni mici și cu eșantioane 
fără reprezentativitate. Cu toa-
te acestea, majoritatea studiilor 
confirmă faptul că dieta poate in-
fluența severitatea simptomelor 
inflamatorii și că anumite alimen-
te, precum cele menționate, pot 
reduce riscul unor complicații și 
pot aduce îmbunătățiri ale stării 
generale de sănătate. 

În anumite cazuri, compușii 
studiați sunt izolați, astfel că efec-
tele pot fi diferite în funcție de 
forma remediului. De exemplu, 
curcumina se regăsește în cantități 
semnificativ reduse în turmeric, 
comparativ cu cantitățile folosite 
în suplimente, astfel că un studiu 
asupra curcuminei nu este întot-
deauna aplicabil și pentru alimen-
tele sau ingredientele culinare ce 
conțin curcumină.

romedic.ro

Un studiu publicat în revista Molecular 
Psychiatry arată că o oră de plimbare în 
natură poate preveni tensiunea mintală și 
poate contribui la reducerea riscului de a 
dezvolta boli mintale. Plimbările în natură 
au fost anterior asociate cu o îmbunătăți-
re a capacității de concentrare, reducerea 
ritmului cardiac și a tensiunii arteriale și 
cu mai puțin stres.

Tulburările mintale majore apar în ge-
neral în rândul persoanelor care trăiesc 
în mediul urban, ceea ce a dus la ipoteza 
conform căreia traiul în mediul urban este 
principalul factor de risc de mediu pentru 
schizofrenie. Studiile au demonstrat faptul 
că, independent de alți factori de risc, traiul 
în mediul urban determină aproximativ 
30% dintre cazurile de schizofrenie. Pentru 
a verifica această ipoteză, cercetătorii au 
examinat activitatea anumitor regiuni ale 

creierului, înainte și după mersul pentru o 
oră într-un mediu rural natural și într-un 
mediu urban.

Pentru studiu, înainte de efectuarea 

plimbărilor, cercetătorii au prezentat par-
ticipanților poze cu fețele unor persoane 
a căror expresie facială era fie neutră, fie 
transmitea frică. Ulterior, cercetătorii au 

expus participanții unei sarcini concepută 
pentru a le provoca acestora stres social. 
Folosind rezonanță magnetică funcțională, 
cercetătorii au analizat activitatea neuro-
nală atât înainte, cât și după sarcină.

Rezultatele studiului au arătat că amig-
dala cerebrală a fost activată în mod di-
ferențial în urma prezentării imaginilor 
cu o expresie facială neutră, comparativ 
cu imaginile care afișau o expresie fa-
cială de teamă, în funcție de mediul în 
care se desfășoară experimentul (natură 
sau în mediul urban). Deși participanții 
nu au raportat că au simțit ameliorarea 
stresului, „efectul benefic al plimbărilor 
în natură asupra stresului poate apărea 
chiar și fără a conștientiza acest lucru”, 
declară autorii.

News Medical

Plimbările de scurtă durată în natură 
pot reduce incidența bolilor mintale
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Prestație 
excelentă 
a Anastasiei 
Nichita 
la Mondiale
 

Luptătoarea Anastasia Nichita 
(23 de ani, cat.59 kg) a avut o evo-
luție excepțională la Campionate-
le Mondiale, ce se desfășoară în 
perioada 10-18 septembrie curent 
la Belgrad (Serbia). Campioana 
europeană a acces pentru prima 
dată într-o finală de Mondiale la 
seniori (în 2018 ea și-a adjudecat 
titlul mondial la tineret).  

Discipola antrenorului Tudor 
Cîrlan a învins-o în lupta sa in-
augurală la acest turneu, din ca-
lificări, pe sportiva din Canada, 
Laurence Beauregard, campioană 
panamericană în exercițiu. După 
ce a preluat conducerea (4-0) cu 
două procedee reușite, Anastasia 
s-a impus prin tuș încă în prima 
parte a meciului. În sferturi, co-
naționala noastră a dat piept cu 
reprezentanta Chinei, Qi Zhang, 
dublă vicecampioană a Asiei. 
După o primă repriză echilibrată, 
pe care luptătoarea din Moldova a 
câștigat-o cu 4-2, în a doua ea s-a 
dezlănțuit și s-a impus înainte de 
expirarea timpului regulamentar. 

În semifinale, sportiva noastră 
s-a confruntat cu japoneza Sakura 
Motoki, campioana mondială din 
acest an la U-20. Partida se dovedi 
extrem de echilibrată, cu răstur-
nări spectaculoase de situație și de 
scor. Mai întâi eleva școlii moldo-
venești de lupte preluă conduce-
rea cu 2-0, mărindu-și în a doua 
repriză avantajul până la 4-0. 
După care japoneza a întreprins 
un efort de revanșare ieșit din 
comun, reușind nu doar să reducă 
în două rânduri diferența (4-1 și 
4-3), ci chiar să preia conducerea 
(4-5), cu 44 de secunde înainte 
de soneria finală. În această si-
tuație dificilă, Anastasia Nichita 
a dat dovadă de mare caracter, 
nelăsându-se pradă disperării și 
impunându-se cu 7-5 – o victorie 
muncită ce a propulsat-o în marea 
finală, pe care a disputat-o ieri 
seara târziu în compania norve-
gienei Grace Jacob Bullen, dublă 
campioană europeană, pe care a 
reușit s-o învingă la Mondialele 
și Europenele din 2019, dar și la 
alte competiții. 

O altă compatrioată de-a noas-
tră, Irina Rîngaci (21 de ani, cat.68 
kg), a luptat în aceeași seară de joi 
pentru distincția de bronz. În op-
timile de finală ea a trecut cu 10-0 
de sportiva din Ungaria, Noémi 
Szabados, în acest an medaliată 
cu bronz la Europene U-23, apoi 
cu 14-4 de Delgermaa Enkhsai-
khan (Mongolia), vicecampioană a 
Asiei. În semifinale, Irina a cedat 
în fața sportivei din SUA, Tamyra 
Stock Mensah (29 de ani), cam-
pioană olimpică la Tokyo (2021) 
și deținătoare a titlului mondial 
(2019).

Iulian BOGATU

Ape de succes
la Olympic Hopes Regatta 

Olympic Hopes este una din-
tre cele mai prestigioase rega-
te de canoe de pe mapamond, 
destinată tinerelor talente. Toți 
marii canoiști au trecut „proba 
de apă” pe cursele de aici. Iar Mi-
hail Culceac a reușit cu mare fast 
să se înscrie în cohorta acestor 
monștri sacri ai unei discipline 
de un spectacol aparte – canoe. 
Astfel, bălțeanul antrenat de 
Vasili Nebesnîi a cucerit tocmai 
cinci medalii, dintre care trei de 
aur, la competițiile desfășurate 
în perioada 8-11 septembrie cu-
rent pe suprafața de apă a lacului 
Zemník, Bratislava. 

În categoria de simplu Un-
der-17, compatriotul nostru s-a 
impus în ultima zi de concurs pe 
distanța de 200 de metri, cu re-
zultatul de 45,148 secunde, fără 
șanse pentru ceilalți medaliați, 
Zakariás Nagy (Ungaria, 45,377) 
și Patrik Ružič (Slovacia, 45,520). 
În aceeași zi, el a câștigat bronzul 
la C-2, 200 m, în pereche cu Sta-
nislav Banaru. Aceste medalii au 
încununat realizările lor din zilele 
precedente: două distincții de aur 
ale lui Culceac la 1000 de metri, 
atât la simplu, cât și la dublu (în 
echipaj cu Banaru); argint la C-2 
și la C-4, 500 m (Mihai Culceac, 
Stanislav Banaru, Cezar Amari 
și Alexandru Tacu); bronz la C-1, 
500 m. 

Per total, cu trei medalii de aur, 
două de argint și două de bronz în 
palmares, delegația Moldovei s-a 
clasat în concursul pe echipe pe un 
prestigios loc 6 din 40 de țări par-
ticipante, iar Mihai Culceac și-a 
adjudecat Cupa sportivilor (cel 
mai bun canoist al competiției). 

Patru trofee la Mondialele 
de la Szeged  

Am avut parte de rezultate 
mari, înregistrate de sportivii noș-
tri, și la Campionatele Mondiale 
de kaiac-canoe pentru juniori și 

tineret (Under-23) de la Szeged 
(Ungaria), derulate în perioada 
31 august – 4 septembrie a.c. Și 
iarăși distanța de 1000 de metri 
s-a dovedit a fi una cu baftă, „adu-
cându-ne” tocmai trei medalii de 
bronz. 

Mai întâi a excelat Mihail Cul-
ceac la categoria de vârstă juni-
ori (U-18). El din start a preluat 
conducerea și a fost lider prima 
pătrime a regatei. La jumătatea 
distanței el se afla puțin în spatele 
polonezului Damian Sieradzan. 
A doua parte a cursei însă a „în-
volburat” luxosul canal al orașu-
lui Szeged: din spatele liderilor 
a țâșnit cu o viteză fulgerătoare 
germanul David Toepel, preluând 
cu hotărâre conducerea și câști-
gând cu un avans bine conturat 
(3:56.15 minute). El fu urmat de 
sportivul din Polonia (3:56.98), 
iar Mihail Culceac a reușit, într-o 

luptă acerbă, să se mențină pe po-
ziția a treia (3:57.63), cu un avans 
de doar 16 sutimi de secundă, în 
fața spaniolului Daniel Grijalba. 

Distanța de 1000 de metri a 
agățat „bronzul” și pe pieptul co-
naționalului nostru Mihai Chi-
haia, doar că la categoria tineret 
(U-23). Și el, ca și Culceac, a fost 
„reactiv” la start, conducând „os-
tilitățile” pe primul pătrar al dis-
tanței. Pe final, Mihai, discipol al 
școlii chișinăuiene de canoe (este 
antrenat de Vadim Salcuțan și de 
selecționerul Viktor Reneiski, du-
blu campion olimpic în pereche 
cu Nicolae Juravschi) a înregis-

După ce canoiştii moldoveni au cucerit 
o salbă de medalii la diferite regate 
găzduite săptămâna trecută de apele de 
pe continentul European, mai recent ei 

au impresionat din nou. Au făcut furori, trezind 
sentimente de admirație într-un amestec de 
avalanşă cu cele de uimire. Însă să luăm pe rând, 
în cronologie inversă, şirul evenimentelor de 
mare rezonanță.

trat rezultatul 3:54.10 min., fiind 
întrecut de ungurul Adolf Balazs 
(3:50.32) și de italianul Gabriele 
Casadei (3:53.40), devansându-l 
cu aproape o lungime de barcă pe 
reprezentantul Uzbekistanului, 
Vladlen Denisov, de pe locul 4. 
Reamintim că atât Mihail Culceac, 
cât și Mihai Chihaia au urcat pe 
locul 4 la Europenele din acest 
an, progresul lor fiind unul vădit 
și de-a dreptul remarcabil, dat fi-
ind că Mondialele constituie niște 
competiții mult mai dificile decât 
cele continentale.

Tot la 1000 m, la dublu ju-

niori, au urcat pe podiumul de 
premiere Mihail Culceac și Sta-
nislav Banaru, echipaj din Bălți 
antrenat de Vasili Nebesnîi. Star-
tul cursei a aparținut gazdelor, 
Csanad Molnar și Istvan David 
Juhasz, maghiarii fiind urmați, 
în imediată apropiere, de luntrea 
noastră. Primii 250 de metri s-a 
păstrat statu-quo-ul, de lideri 
apropiindu-se barca din Uzbe-
kistan, cu Mukhammadali Miris-
manov și Azimjon Sotiboldiev în 
componență. În aceeași ordine, 
trio-ul a trecut de ecuatorul dis-
tanței, în scurt timp kazahii lu-
ând fața ambarcațiunii noastre. 

Până la linia imaginară a fini-
șului lucrurile nu s-au schim-
bat mult, în afară de încercarea 
disperată a lotului polonez, Piotr 
Kujawa/ Eryk Wilga, de a inter-
veni în lupta pentru un loc pe 
podiumul de premiere, tentativă 
dejucată cu ușurință de sporti-
vii moldoveni. Astfel, ungurii au 
devenit campioni mondiali cu 
rezultatul de 3:42.89 min., fiind 
urmați la mare distanță de echi-
pajul din Uzbekistan (3:45.58) și 
de cel din R. Moldova (3:46.17). 
Polonezii au fost nevoiți să se 
mulțumească cu poziția a patra 
(3:47.25).  

A patra distincție de bronz în 
pușculița delegației noastre a 
adus-o „băiatul teribil” Mihail 
Culceac, de această dată pe dis-
tanța de C-1, 500 de metri ju-
niori. Deja s-a constituit într-o 
tradiție la această regată ca el să 
preia din start conducerea. Zis 
și făcut. Deși l a început – pen-
tru câteva momente – spaniolul 
Daniel Grijalba (sportiv pe care 
Mihail l-a devansat pe finalul 
cursei de o mie de metri) s-a 
postat în poziția de lider, Cul-
ceac a revenit rapid în frunte, 
ambele bărci desprinzându-se de 
ceilalți concurenți. La jumătatea 
ecartului canoistul din Moldova 
era clasat pe prima poziție, fi-
ind urmat de spaniol și de Ale-
ksandre Țivțivadze, georgianul 
fiind campion mondial la ediția 
precedentă. Pe finalul distanței 
însă oboseala acumulată la aces-
te Mondiale de sportivul nostru 
și-a spus cuvântul, el scăzând un 
pic din turații și cedând poziția 
de lider în favoarea atletului ibe-
ric. Apoi veni surpriza: ambii ca-
noiști ce au condus până atunci 
în mod detașat „ostilitățile”, au 
fost întrecuți de georgian, care 
demonstră niște capacități extra-
ordinare de sprinter, „furând” în 
ultimele secunde, la mustață, ti-
tlul de campion, cu rezultatul de 
1:53.16 min. Lui Daniel Grijalba 
îi reveni argintul (1:53.26), ca-
noistul nostru urcând pe treapta 
a treia a podiumului de premiere 
(1:53.71), la mare diferență de 
deținătorul locului 4, polonezul 
Kacper Sieradzan (1:54.43). 

Continuă prestația 
de excepție 
a canoiștilor moldoveni 

Mihai Chihaia și Mihail Culceac (de la stânga la dreapta) la Mondialele 2022

Iulian BOGATU

Mihail Culceac pe treapta supremă a podiumului de premiere 
la Olympic Hopes Regatta 2022
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Teatrul Național „Mihai Eminescu”
16.09 „Chiritza în concert”, după Vasile Alecsandri și Matei Millo, 

TN „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca, ora 19.00.
17.09 „Domnul Vulpe” de L. Gelbart, după Volpone de Ben Jonson, 

TN „Vasile Alecsandri”, Iași, ora 19.00.
18.09 „Trei piese triste” după M. Maeterlinck, TN „Vasile Alec-

sandri”, Iași, ora 19.00.
19.09 Emil Boroghină – recitindu-l pe Shakespeare. Texte de W. 

Shakespeare, M. Eminescu, G. Bogza, ora 17.00.
19.09 „O scrisoare pierdută” de I. L. Caragiale,
TN „Mihai Eminescu”, Timișoara, ora 19.00.
20.09 „Mamă” de Marta Barcelo, TN „Radu Stanca”, Sibiu, ora 

17.00.
20.09 „Câine cu om. Câine fără om” de L. Bugnar, D. Coman, S. 

Goșu, M. Manolescu, O. Pellea, R. Tudoran și R. Afrim, TN „Marin 
Sorescu”, Craiova, ora 19.00.

21.09 „Conferința iraniană” de Ivan Vîrîpaev, TN „Radu Stanca”, 
Sibiu, ora 19.00.

22.09 „Trădare” de Harold Pinter, TN Târgu Mureș, ora 19.00.

Teatrul Național „Eugene Ionesco”
16.09 „Iubirea la proști” de Francis Veber, ora 18.30.
17.09 „Arta conviețuirii” de Yasmina Reza, ora 18.30.
18.09 „Peter Pan” de J.M. Barrie, ora 17.00.
22.09 „O zi din viața lui Helen” de Helmut Peschina, ora 18.30.

Teatrul Geneza Art
18.09 „Sonata Lunii”, ora 19.00.
21.09 „Citind pentru Auschwitz” de Bernard Schlink, ora 19.00.

Teatrul „Luceafărul
16.09 „12 oameni furioși”, ora 17.00.
17.09 „Testamentul”, ora 18.30.
18.09 „Flori de mină”, ora 18.30.

Teatrul de Operă şi Balet „Maria Bieşu”
18.09 „Boema”, operă în patru acte, de Giacomo Puccini, ora 17.00.
22.09 „Aida”, operă în patru acte, de Giuseppe Verdi, ora 18.00. 

Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici”
18.09 „Aventurile peștișorului azuriu” de D. Țopa, orele 11.00; 12.30. 

Teatrul Municipal de Păpuşi „Guguță”
18.09 „Regina fulgilor de nea” de H.Ch. Andersen, ora 11.00.

Sala cu Orgă
22.09 Inaugurarea stagiunii 2022-2023 – Orchestra Națională 

de Cameră, Corul Național de Cameră, condus de Ilona Stepan, 
organista Anna Strezeva, violonistul Ilian Gârneț, dirijor – Cristian 
Florea. În program: J.S. Bach, J. Brahms, L. Bernstein, ora 18.00.

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”

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

Bulă merge la oftalmolog, care îi arată pe tablă literele: C Z W 
N O S T A X C Z.

– Poți să citești asta?, îl întreabă doctorul.
– „Dacă pot să citesc, hmm…” Ce întrebare? Chiar îl cunosc pe tip!

S u d o k u
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Încrederea pe care o ai în 
sine este cea care te ghidea-
ză în tot ceea ce faci. Starea 
de oboseală nu te va pără-
si nici pe parcursul acestei 
săptămâni, dar vei reuși să 
te redresezi ori de câte ori 
va fi nevoie să faci lucruri 
care nu suportă amânare. 
A scrie este pentru tine cea 
mai potrivită terapie și pro-
fiți de acest privilegiu.

Te complaci într-o stare 
de spirit apatică. Neîmplini-
rea pe care o resimți se adân-
cește cu fiecare zi care trece. 
Atunci când vine vorba de 
relații, crezi din ce în ce mai 
mult în autenticitate. Chiar 
dacă viața profesională este 
singura sursă de împlinire în 
această perioadă, ai încrede-
re că lucrurile nu vor rămâne 
sub această dinamică.

Astrele vor crea destul 
de multă agitație la nivel 
energetic. Îndoielile pe 
care le ai cu privire la anu-
mite relații este posibil să 
fie destul de accentuate și 
pe parcursul acestei săptă-
mâni. Dacă va fi nevoie să 
iei decizii radicale, este de 
preferat să îți acorzi timpul 
de care ai nevoie în acest 
sens.

Tensiunea din relațiile 
de prietenie sau din cele 
profesionale devine tot mai 
intensă. Argumentează-ți 
comportamentul! O astfel 
de atitudine deschisă poate 
ajuta la reconciliere. Rela-
țiile importante pentru tine 
se vor bucura de dedicarea 
ta, dar nu vei mai renunța 
la propriul confort pentru 
a satisface nevoile altora.

La începutul acestei săptă-
mâni, au loc multe schimbări 
bruște de situație, iar energia 
negativă pe care o resimți îți 
adâncește starea de apatie. 
Chiar dacă unele neajunsuri 
emoționale sunt încă prezen-
te, alături de partener reușești 
să devii o persoană mai bună 
cu fiecare zi care trece. Orice 
proces decizional este o ade-
vărată corvoadă pentru tine.

Ești în continuare des-
tul de credul în raport cu 
propria viață. Faci alegeri 
greșite și, din păcate, unele 
dintre ele au repercusiuni pe 
termen foarte lung. Ajungi 
să faci lucruri influențat fi-
ind de cei din jur, chiar dacă 
tu nu îți dorești să mergi pe 
direcția aia. Tu oare unde te 
afli în raport cu propria via-
ță? Ești doar un spectator?

Chiar dacă îți dai seama 
de aceasta, simți nevoia să 
deții controlul în cadrul 
relației personale. Acest 
aspect ți se reproșează 
mereu. A nu fi mereu la 
cunoștință cu ceea ce se 
întâmplă în jurul tău îți 
creează o stare de anxieta-
te. Cu siguranță în spatele 
acestei emoții se află un 
blocaj profund.

Relația personală este 
acum prima ta prioritate. 
Tot ceea ce vei face te va 
ajuta să îți resetezi și eva-
luezi o serie din valorile 
morale, dar și să descoperi 
lucruri noi despre propria 
persoană. Mulți sunt cei 
care se bazează pe tine la 
birou. Deși acest aspect te 
încântă, în același timp te 
și epuizează psihic.

Atunci când vine vorba 
de comunicare, ești mult 
prea categoric sau infle-
xibil, mai ales în context 
personal. Nu vei reuși 
să-ți concentrezi atenția 
pe dezvoltarea personală. 
Alte priorități te fac să uiți 
de propriile nevoi. Ai grijă 
la tendința de a face com-
promisuri în defavoarea 
propriei persoane!

Lucrurile vor intra pe un 
făgaș normal odată ce vei 
prelua controlul. Familia 
va fi susținătorul tău prin-
cipal, indiferent de ceea ce 
urmează să trăiești. Viața ta 
va avea un nou sens odată 
cu luarea anumitor decizii. 
Încearcă întotdeauna să 
vezi dincolo de orice apa-
rență. Sensul este „ascuns”, 
de cele mai multe ori.

Cele două planete impli-
cate în viața ta financiară, 
Jupiter și Venus, sunt într-o 
intensă mișcare retrogradă. 
Prosperitatea la acest nivel 
apare, însă, sub moduri ex-
trem de complicate: oamenii 
semnează contracte și apoi 
renunță la ele, plățile vin 
mai târziu decât ai prevăzut, 
iar totul în jurul tău pare să 
aibă implicații financiare.

Niciodată nu ai fost mai 
înverșunat decât în prezent 
în raport cu anumite per-
soane din viața ta. Cu toate 
astea, ești blocat în acțiuni. 
Nu poți să faci exact ceea 
ce simți pentru că îți este 
frică că vei fi judecat. Atunci 
când obiectivele din plan 
profesional par a fi tot mai 
dificile, te încrezi în echipa 
din care faci parte.

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

Câteodată, o surprindea în 
oglinda imaginației lui, cu priviri 
triste, care străbăteau din ochii ei 
frumoși. Alteori o vedea vioaie, 
cuprinsă de dinamismul ei neo-
bișnuit, așa cum o văzuse prima 
dată în lunca Nistrului cu caprele 
la păscut. Vorbind cu plantele, de 
fapt, vorbea cu Dochița. Mergeau 
fiecare pe drumul lui, dar gându-
rile lor se intersectau în Univers.

 
Soțul moare, 
taina se dezleagă

Au trecut anii. De la acea des-

părțire Dochița nu l-a mai întâl-
nit pe mentorul ei. Ori de câte 
ori venea în sat, plămădea în su-
flet întâlnirea cu El, dar soarta 
le așeza după rânduiala sa și nu 
i-l scotea în cale. În anul când a 
murit bunica din Moldova, Pavlic 
s-a îmbolnăvit de cancer. După 
câteva operații, chimioterapie și 
radioterapie, medicii sperau că 
bărbatul a învins boala. Dar, la 
puțin timp după aceea, s-a simțit 
din nou rău. A închis ochii vegheat 
de fiica Marina, pe care o crescuse 
și o iubise ca un adevărat tată. 

Fiica se afla la spital în calitate 
de tânăr specialist. În acea zi ea 
nu s-a clintit de lângă patul lui, 
l-a sărutat îndelung, dorind cu 
orice preț să-l mențină în viață. 
N-a fost cu putință, s-a stins ca 
o lumânare. După înmormânta-
re, mama a considerat că a sosit 
momentul să-i dezlege fiicei taina. 

Cum stăteau îndurerate pe ca-
napea, mama s-a ridicat, a intrat 
în dormitor, de unde s-a întors cu 

Adevărata iubire 
nu dispare niciodată (II)

un plic. A scos din el o fotografie 
și i-a întins-o. „Cine e?”, a între-
bat-o Marina cu glasul răgușit de 
plâns. „E... tatăl tău... care nu știe 
de existența ta.” Fata a făcut ochii 
mari, ochii ei frumoși verzi, așa 
ca ochii lui Visarion. 

„Cum adică? Eu am un alt tată 
și tu nu mi-ai spus-o până acum?! 
Am un alt tată, care nici măcar nu 
știe de existența mea?!” Marina 
privea hipnotizată la fotografie, 
mâinile îi tremurau. „Semăn cu 
el foarte mult. De ce nu mi-ai 
spus până acum, mamă?! Unde 
e? Vreau să-l cunosc!” Mama s-a 
așezat lângă fiică, a cuprins-o și 
i-a înșirat toată povestea.

S-au regăsit 
în iubire

În vara următoare, Dochița a 
venit singură în Moldova. După 
ce a trecut pe la mormintele celor 
dragi, s-a dus în lunca Nistrului 

să se reculeagă. Surpriza a fost 
uimitoare – la fel ca în anii ceia 
din fragedă tinerețe, profesorul 
stătea cu undița în mână. Cuprin-
să de emoție, Dochița îl privea de 
la distanță și se gândea: „Omul 
acesta m-a ajutat foarte mult. Mă 
simt mereu îndatorată față de el 
și totdeauna îmi va fi drag. Îl voi 
iubi mereu.” 

Tiptil, femeia a înaintat până 
la mal. S-a postat în spatele lui. 
Tremurând, a întins mâna și i-a 
pus-o pe umăr. Bărbatul a tresărit. 
Întorcând capul, a scăpat undița 
din mână, corpul i s-a încordat. A 
scuturat din cap de câteva ori, a 
închis ochii, i-a deschis iar. 

„E vis, sau realitate ceea ce 
văd?”, a rostit în cele din urmă 
și s-a dat mai aproape de Dochița, 
lipindu-și buzele de ale ei. Apoi 
s-au așezat pe iarbă ca în anii ceia 
de neuitat, ținând-o strâns de ta-
lie. Ea și-a lăsat capul pe spate, re-
zemându-l de umărul lui. Tăceau 

amândoi. O tăcere care spunea 
mai mult decât vorbele. Au stat 
așa minute în șir. 

Fără să scoată o vorbă, Dochi-
ța s-a desprins din brațele lui și 
s-a așezat alături. L-a privit cu 
duioșie. Bărbatul arăta senin și 
hotărât. „Am atâtea să-ți spun că 
nici nu știu cu ce să încep”, a zis 
el. „Și eu la fel”, a fost răspunsul 
ei. O zi întreagă au stat la umbra 
unei sălcii de pe malul Nistrului 
și și-au povestit. 

Când Dochița i-a spus că are 
o fiică mare și deșteaptă de 23 
de ani, Visarion a sărit ca fript în 
picioare: „Cum?!... O, dacă aș fi 
aflat atunci când ai plecat că erai 
însărcinată, făceam tot posibilul 
și imposibilul să te găsesc...” Tre-
mura din cap până în picioare, 
ochii îi înotau în lacrimi. 

Peste două zile a avut loc întâl-
nirea cu fiica, tot acolo pe malul 
Nistrului, unde s-au cunoscut pă-
rinții. Dar acesta este un subiect 
de o altă poveste. Adevărul e că, 
din acea clipă, o nouă poartă s-a 
deschis spre mai bine și pentru 
Dochița, și pentru Marina, și pen-
tru Visarion. 

Au marcat evenimentul cu o sti-
clă de șampanie în sânul naturii, 
la apa Nistrului. Ridicând paharul, 
profesorul a spus: „Dumnezeu ne 
iubește, nu a uitat de noi. După ce 
ne-a ținut atâția ani în despărțire, 
iată ne-a dat libertatea să ne re-
găsim în iubire. Îți mai amintești, 
Dochițico, ce ți-am spus odată? 
Adevărata iubire nu dispare 
niciodată!” 

Nina NECULCE

Profesorul îndrăgostit ajunsese să nu mai 
suporte atmosfera de la facultate şi, la 
începutul anilor 90, a plecat din țară. Nu 
la Sorbona sau Cambridge, ci la vila unui 

mare proprietar din Spania. Aici începuse să-şi 
dea seama că se bucură de singurătatea lui, care-i 
permitea să se dedice în totalitate pasiunii pentru 
grădinărit, ce venea încă din copilărie. Într-un fel, 
se regăsise. Ducea o viață retrasă, vorbind mai 
mult cu plantele decât cu oamenii. În fața ochilor 
îi apărea permanent Dochița. 
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Misterul anulat

Depresia există și poate fi tratată!

Depresia a devenit cea mai frecventă 
suferință mintală la nivel de 
comunitate, potrivit specialiştilor. Un 
studiu desfăşurat de către Organizația 

Mondială a Sănătății a confirmat faptul că 
depresia afectează circa 121 de milioane de 
persoane de pe întregul mapamond. Se estimează 
că, anual, 3-15% din populația generală prezintă 
un episod depresiv, dintre care 0,4-5% sunt 
episoade depresive severe. Toate aceste cifre au 
făcut ca depresia să devină în acest moment una 
din cele mai studiate afecțiuni psihice. 

S Ă N Ă T A T E

De curând am discutat cu o 
femeie (îi păstrăm identitatea) 
care s-a confruntat cu depresia. 
Discuția cu ea și experiența prin 
care a trecut sunt o dovadă a unei 
boli care poate avea urmări grave, 
deși mulți oameni nu cred în exis-
tența acesteia. Mi-a fost greu să o 
conving să-mi vorbească și să-mi 
permită să le povestesc și cititori-
lor noștri despre experiența mai 
puțin plăcută prin care a trecut. 
Sănătatea mintală fiind la fel de 
importantă ca și cea trupească. 
Totodată, am discutat cu specia-
liștii care ne-au spus că depresia 
poate afecta pe oricine și oricând, 
indiferent de statutul social sau 
domeniul de activitate. Vrem ca 
prin acest material să tragem un 
semnal de alarmă. 

Episoadele... depresiei

Ioana (pseudonim) are 30 de 
ani. Tânăra este originară din Chi-
șinău. Nu este căsătorită și nu are 
copii. Până nu demult, Ioana mai 
avea și un job la care mergea cu 

plăcere, cu toate acestea, femeia a 
ajuns într-un episod de depresie. 

„Știi, din tinerețe am fost me-
reu axată pe muncă. Mereu mi-am 
dorit să fiu prima, să le reușesc pe 
toate și să ajung acolo unde îmi 
era scopul. Voiam să fac bani ca 
să pot călători și să ajung în țări 
unde majoritatea dintre noi nu 
mai ajung. Mie îmi aducea plăcere 
ceea ce făceam. Nu spun că-mi 
pare rău acum, doar că îmi dau 
seama, după episodul depresiv pe 
care l-am avut, că eu nu am făcut 
ceva cum trebuie”, îmi spune fe-
meia în timp ce-și freacă mâinile. 

Despre munca ei mi-a poves-
tit multe. Lucra la un call-centru, 
atât mi-a permis să dezvălui. Cu 
emoție și doar de bine îmi vorbea 
despre postul său de lucru. Dis-
cret, cu atenție, voiam să ajung la 
momentul culminant, cel în care 
tânăra să-mi povestească de ce 
crede că a ajuns în acest impas: 

„Depresia există! Mulți nu cred, 
nici eu n-am crezut până nu am 
dat și eu, cum se spune, cu na-
sul. Știi, nația noastră are asta-n 
sânge. Eram și eu de părerea că 
depresia e un moft de a nu te duce 
la lucru, de a sta în pat și de a pri-
mi consiliere și atenție din partea 
oamenilor apropiați.” 

Singură în mulțime

În timp ce-mi povestea la gene-
ral despre oameni, încet se apro-
pia de momentul ce mă interesa. 

Cu emoție în voce și ochii înlă-
crimați, Ioana spune că a ajuns 
să facă depresie din cauza că se 
simțea singură, deși era înconju-
rată de oameni: 

„Eu eram înconjurată de oa-
meni. Mulți oameni – și la muncă, 
și prieteni am mulți, familia mea 
e numeroasă, numai că pentru 
mine asta, la un moment dat, nu 
a fost suficient. Totul a început 
într-o zi când m-am trezit și nu 
mai voiam să fac nimic. Nici să 
muncesc, nici să mănânc și nici 
să merg la antrenament (asta e 
plăcerea mea). Atunci am zis că e 
doar un moment, că va trece și că 
e doar din cauza oboselii”.

Zilele treceau și Ioana se sim-
țea tot mai rău. Așa că a decis să 
apeleze la un specialist, care i-a 
confirmat că e vorba despre de-
presie. 

„Mă simțeam din ce în ce mai 
rău. Aveam stări de vomă deși nu 
mâncam. Nu voiam să fac nimic. 
Nu voiam să am grijă de mine, să 
fac curățenie. Erau zile întregi în 
care eu nu voiam să mă ridic din 
pat. Tot atunci m-am și concediat 
de la job. Pentru că eu nu voiam 
și nici nu aveam putere să merg la 
lucru. Nu voiam să văd pe nimeni 
și să vorbesc cu nimeni, nici măcar 
cu familia mea. Încercam să mă 
mint că nu poate fi vorba de de-
presie. Dar simptomele mele cam 
de depresie erau. Știi, când eram 
mică, nu visam la prinți pe cai albi 
și nici la o nuntă ca-n povești. Dar 
în momentul când am ajuns să mă 
simt singură din punct de vedere 
emoțional, am înțeles că, la vâr-
sta mea (30 de ani), eu aș vrea o 
familie”, îmi povestește tânăra, în 
timp ce-mi dă de înțeles că acesta 
ar fi fost motivul depresiei sale.

 
O spovedanie 
cu sine însăşi

Ioana spune că a ajuns în mo-
mentul când se credea cea mai 
urâtă femeie din lume, pentru că 
nu are o relație, nu este căsători-
tă și nu are copii, deși femeile la 
vârsta ei au toate astea. 

„Nu puteam să înțeleg ce nu 
fac sau nu am făcut bine. Nu am 
ascultat gura lumii și nici nu m-a 

interesat vreodată ce au alții care 
sunt de aceeași vârstă cu mine. 
Doar că am ajuns într-un moment 
când îmi doream și eu să am o 
relație. Îmi doream să am și eu 
un copil. Nu era pentru mine o 
prioritate, dar o dorință mare. 
După ce am înțeles că nu pot să 
fac nimic cu stările mele și că ele 
se agravează din ce în ce mai rău, 
am apelat la un psiholog care m-a 
ajutat. Am făcut terapie. Mai fac 
și cum, deși am reușit să scap de 
depresie”. 

Ioana spune că nu i-a fost de-
loc ușor nici să treacă prin acele 
stări, nici să se trateze de boala 
secolului: depresia. 

„Tot ce pot să spun e că nu e 
ușor. Dar nu e ușor deloc. Re-
comand tuturor să nu neglijeze 
depresia. Să apeleze la specialiști 
pentru a preveni ceea ce poate 
duce la urmări grave. Eu am avut 
și probleme de sănătate (fizice) în 
urma acestui episod de depresie 
prin care am trecut”, conchide 
tânăra.

 
Necredința are consecințe, 
deseori letale

După ce am cunoscut povestea 
Ioanei, am discutat cu psihologul 
Adriana Popovici, care mi-a spus 
cum depistăm depresia, care sunt 
cauzele ei, dar și cine este cel mai 
afectat.

„Depresia poate afecta pe ori-
cine și oricând, totuși,  adoles-
cența și bătrânețea sunt cele mai 
vulnerabile perioade din viața 
unui om. Depresia rămâne a fi 
una dintre cele mai importante 
probleme ale sănătății mintale 
la adolescenți prin prevalența sa 
atât în adolescență, cât și la vâr-
sta adultă, prin efectele negative 
asupra funcționalității generale 
și asocierea acesteia cu alte tul-
burări, cum ar fi cele anxioase, 
comportamentul antisocial, al-
coolismul, suicidul.”

Psihologul spune că la ado-
lescenți se întâlnește cel mai des 
depresia de abandon și depresia 
de inferioritate.

„Studiile demonstrează că 
«depresia adolescentului» este 
sensibilă la unele modalități de 

îngrijire, răspunzând la acestea 
în mod pozitiv. Faptul că nivelul 
de dopamină scade (mecanism 
biologic) îl predispune pe adoles-
cent să se plictisească, de aceea 
este important să ținem cont că 
plictiseala, proasta dispoziție au 
și un potențial pozitiv și favora-
bil, deoarece anume ele îl scot din 
zona de confort și  permit adoles-
centului să se angajeze într-un 
proces de maturizare pentru a 
depăși starea depresivă (de pră-
bușire). Iar ulterior, chiar dacă 
apar unele stări depresive sau 
episoade depresive, adolescen-
tul are deja o experiență în care a 
«transformat» efectele negative și 
a găsit soluții pentru a le depăși. 
Potențialul creativ care se naște 
în aceste momente trebuie păs-
trat, ca și tratamentul psihiatric 
versus tratamentul psihologic”, a 
comentat psihologul. 

Tristețea nu e doar 
o emoție

Ioana, eroina materialului nos-
tru, spunea la început că era tristă 
și că nu se gândea nici pe departe 
că poate fi vorba de o depresie, așa 
că am întrebat psihologul dacă 
tristețea poate fi confundată cu 
depresia.  

„Da, tristețea poate fi con-
fundată cu depresia (deoarece 
acest termen este foarte folosit). 
Tristețea, melancolia poate fi un 
simptom al depresiei. Tristețea 
este o emoție naturală, mai puțin 
plăcută, dar care uneori aduce și 
lucruri bune. Prin intermediul ei, 
omul poate reflecta la anumite 
situații, fenomene. Tristețea poate 
fi un respiro pentru trecerea la o 
nouă etapă. Este nevoie de ținut 
cont cât timp durează această 
emoție”, spune psihologul. 

În 2021, peste 217 mii de per-
soane au beneficiat de serviciile 
psihologilor și psihiatrilor de la 
cele 40 de Centre Comunitare 
de Sănătate Mintală din R. Mol-
dova. Specialiștii susțin însă că 
numărul moldovenilor care ar 
avea nevoie de ajutorul unui psi-
holog sau al unui psihiatru ar fi 
mai mare, din cauza mai multor 
factori sociali. 

Ioana, femeia care a suferit de depresie: „Totul a început într-o zi, când m-am trezit 
și nu mai voiam să fac nimic. Nici să muncesc, nici să mănânc”

A n u n ț

Agenția Națională pentru Cercetare şi Dezvoltare anun-
ță despre lansarea concursului Programe de Postdoctorat 
pentru anii 2023-2024. Perioada de depunere a propunerilor de 
proiecte este 12.09.2022 - 13.10.2022, ora 17:00. Detalii cu privire 
la condițiile concursului și procedura de aplicare sunt publicate pe 
pagina web oficială a Agenției (http://ancd.gov.md) și pot fi precizate 
la tel.: 022 232 306, 022 292 826. 

C i t a ț i e  p u b l i c ă

În conformitate cu art. 108 CPC RM, se comunică pârâtei Sajin 
Zinaida, cu domiciliul în mun. Chișinău, str. Mihail Sadoveanu 40, 
bl. 59, ap. 13, despre examinarea cauzei ÎP Centrul de Excelență în 
Energetică și Electronică împotriva lui Sajin Zinaida cu privire la 
încasarea datoriei stabilită pentru data de 13 octombrie 2022, ora 
09:30, în incinta Judecătoriei Chișinău, sediul central, bd. Ștefan cel 
Mare și Sfânt 162, bir. 919, judecător – Angela Ciubotaru.

În caz de neprezentare, examinarea cauzei civile va avea loc în 
lipsa pârâtei. 

Judecător – Angela Ciubotaru

Diana BOTNARU
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Luni, 19 septembrie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Conexiuni
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbeşte corect!
12.00 România… în bucate
12.30 #Creativ
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Retrospectiva săptămânii
14.00 Telejurnal Ştiri
14.45 Discover România
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Atelier de sănătate
15.50 Discover România
16.00 Aventura urbană Brăila
17.00 Obiectiv comun
17.55 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Printre cuvinte
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula

21.00 Documentar: Războiul Regelui
22.00 Omul şi timpul
23.00 Memorialul Durerii
00.00 Avocatul dumneavoastră
01.00 Nocturne
02.00 Aventura urbană
02.50 Discover România
03.00 Memorialul Durerii
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 Ştiri Sport
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
11.00 Teleenciclopedia
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Garantat 100%
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Maghiara de pe unu
16.55 Filler
17.00 Atelier de sănătate
17.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
17.55 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 62
18.55 Dincolo de alb şi negru
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.30 Publicitate
20.51 Meteo
21.00 Câştigă România!
22.00 Omul şi timpul
23.00 Nocturne
00.00 Dincolo de alb şi negru
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.00 Atelier de sănătate
01.55 Meteo
02.00 Nocturne
02.50 Omul şi timpul
03.45 Sport
04.00 Telejurnal
05.00 AgroStrategia
05.50 Vorbeşte corect!
05.55 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 62

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri la 
Viena
10.00 Documentar: 360° GEO
11.00 Documentar: România construită
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Fără prejudecăţi
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Magazin Deutsche Welle Azi despre 
mâine
15.30 România… în bucate
16.00 Toamna amintirilor
17.00 În direct cu viaţa
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.05 Serial: Comisarul Rex: aventuri la 
Viena
20.00 Reteaua de idoli
21.00 Memorialul Durerii
22.00 Documentar: România construită
23.00 Toamna amintirilor
00.00 În direct cu viaţa
01.00 Film: Şantaj
02.50 Ora de Ştiri
03.30 E vremea ta!
03.45 România… în bucate
04.10 Fără prejudecăţi
04.35 Documentar: 360°-GEO
05.30 Toamna amintirilor
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Pur şi simplu Moldova
06.15 Cuvintele credinţei
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Cronica săptămânii
09.45 F/d
10.00 MeseriAşii
10.30 Cine vine la noi?

12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Preţul pasiunii
14.15 Ştiinţa uimitoare
14.30 Marca frumuseţii
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
16.30 Codul ECO
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Ştirile
19.30 Serial Misterele Aurorei Teagarden
21.00 Mesager
21.30 Telerevista FIFA
22.00 События, мнения, лица
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Film Văduvile
01.25 Bună dimineaţa
03.00 Ştiri 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 educa-
tiv/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 educațional/
informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Să ne cunoaștem Țara educațional/
cultural
18:30 Despre noi, altfel Program educațio-
nal/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 Edu-
cațional/informativ
22:15 Sezonul de recoltare Program 
educațional/informativ
22:30 Paradisul grădinilor Program edu-
cațional/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 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
09.00 În Profunzime
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuţă
15.15 Teleshopping
15.30 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Sunt celebru, scoate-ma de aici!
00.00 Film Furios şi iute 7
01.30 Ştirile Pro TV
02.00 Lecţii de viaţa
03.00 Vorbeşte lumea
04.30 La Măruţă

ProTV International

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul Săptămânii
08.00 Popcorn Show
10.00 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 viaţă din pensie
05.00 Новости Jurnal TV
05.30 Ora Expertizei

TV8

05.00 Reporter de Gardă
05.15 Întreabă Gheţu
07.00 Sinteza
07.45 Cutia neagră. Plus
09.00 Iubeşte viaţa matinal
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 Черепашки-ниндзя 2: тайна 
изумрудного зелья
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Gheţu
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Новая неделя с Анатолием Голя
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.25 Iubeşte viaţa matinal
01.20 Х/ф Черепашки-ниндзя 2: тайна 
изумрудного зелья
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

National

06.00 Albumul Naţional
07.45 Film: POATE FI SORA TA!
10.30 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 58
11.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 184
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 183
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 184
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 61
20.15 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 186
21.15 Film: GAMER: JOCUL SUPRA-
VIEŢUIRII
23.15 Cei şapte ani de masă
01.15 Poamă acră
03.15 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
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TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Lectia de istorie
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbeşte corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Locuri, oameni şi comori
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Reportajele/Interviurile Telejur-
nalului
13.45 Europa azi
14.00 Telejurnal Ştiri
14.45 Discover România
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Atelier de sănătate
15.50 Discover România
16.00 Dosar România
17.00 Obiectiv comun
17.55 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Printre cuvinte
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câştigă România!
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Serial: Mândrie şi pasiune, 100 eps
23.00 Garantat 100%
00.00 Investiţi în România!
01.00 România… în bucate
01.30 Locuri, oameni şi comori
02.00 Dosar România
02.50 Discover România
03.00 Garantat 100%
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 Ştiri Sport
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
11.00 Câştigă România!
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Ora regelui
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Maghiara de pe unu
16.55 Filler
17.00 Atelier de sănătate
17.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
17.55 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 63
18.55 Dincolo de alb şi negru
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri

20.30 Publicitate
20.51 Meteo
21.00 Câştigă România!
22.00 Telecinemateca Contele de Monte-
-Cristo. Partea a doua
00.05 Dincolo de alb şi negru
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.00 Atelier de sănătate
01.55 Meteo
02.00 Telecinemateca Contele de Monte-
-Cristo. Partea a doua
03.40 Vorbeşte corect!
03.45 Sport
04.00 Telejurnal
05.00 AgroStrategia
05.50 Vorbeşte corect!
05.55 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 63

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Memorialul Durerii
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri la 
Viena
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Documentar: România construită
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Magazin Deutsche Welle Euromaxx
15.30 România… în bucate
16.00 Toamna amintirilor
17.00 În direct cu viaţa
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.05 Serial: Comisarul Rex: aventuri la 
Viena
20.00 Destine ca-n filme
21.00 D’ale lu’ Mitică
22.00 Documentar: România construită
23.00 Toamna amintirilor
00.00 În direct cu viaţa
01.00 Film: Sunshine: afacere de familie
02.50 Ora de Ştiri
03.30 E vremea ta!
03.45 România… în bucate
04.10 Cap compas
04.35 Documentar: 360°-GEO
05.30 Toamna amintirilor
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.20 Moldova de Patrimoniu
06.50 Candela neuitării…
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Serial Misterele Aurorei Teagarden
10.20 Secvenţe japoneze
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Concert în Europa
14.15 Pur şi simplu Moldova
14.30 Unda bugeacului
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
16.30 F/d
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Ştirile
19.30 Serial Misterele Aurorei Teagarden

21.00 Mesager
21.30 Dimensiunea diplomatică
22.00 События, мнения, лица
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Film Visul unei nopţi de vară
01.20 Bună dimineaţa
03.00 Ştiri 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 edu-
cațional/informativ
08:30 Paradisul grădinilor Program edu-
cațional/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 educațional/
informativ 
11:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
11:55 Program AGRO TV România 
13:45 Telemagazin
14:00 Știri Program Informativ 
14:30 Actualitatea la Raport talk show 
15:30 Produs autohton Program de 
divertisment
16:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin
17:15 Lucru manual Program educațional/
informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Călătorii cu gust Program de turism
18:30 Vin la tine Program de divertisment
19:00 Știri Program informativ 
19:30 Sera ideală Program educațional/
informativ
20:00 Magia decupajului Program edu-

cațional/informativ
20:30 Paradisul grădinilor Program edu-
cațional/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 educa-
tional/informativ 
22:45 Compoziții florale Program edu-
cațional/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 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.45 isănătate
15.15 Teleshopping
15.30 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Sunt celebru, scoate-ma de aici!
00.00 Film The Acountant: Cifre peri-
culoase
01.30 Ştirile Pro TV
02.00 Lecţii de viaţa
03.00 Vorbeşte lumea
04.30 La Măruţă

ProTV International

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul 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 Moldova gândeşte
06.00 Fără protocol
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Check-in - the travel guide
10.00 Т/с Доктор Мартин
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Свадебный переполох
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Новая неделя с Анатолием Голя
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Freedom
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.30 Ştirile TV8
00.25 Check-in - the travel guide
01.00 Новости
01.25 Х/ф Свадебный переполох
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

National

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.30 Tradiţii de la bunica
10.15 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 59
11.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 186
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă

13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 184
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 185
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 62
20.15 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 187
21.15 Film: VÂNĂTOARE ÎN MEXIC

23.15 Film: GAMER: JOCUL SUPRA-
VIEŢUIRII
01.15 Fosta mea iubire
03.00 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
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TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Dosar România
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbeşte corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Selfie
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Printre cuvinte
14.00 Telejurnal Ştiri
14.45 Discover România
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Atelier de sănătate
15.50 Discover România
16.00 Destine ca-n filme
17.00 Obiectiv comun
17.55 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Printre cuvinte
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câştigă România!
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Serial: Mândrie şi pasiune, 100 eps
23.00 Reţeaua de idoli
00.00 Articolul VII
01.00 România… în bucate
01.30 Selfie
02.00 Destine ca-n filme
02.50 Discover România
03.00 Lectia de istorie
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 Ştiri Sport
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
11.00 Câştigă România!
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Profesioniştii
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Convieţuiri
16.55 Filler
17.00 Atelier de sănătate
17.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
17.55 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 64
18.55 Dincolo de alb şi negru
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.30 Publicitate
20.51 Meteo
21.00 Câştigă România!
22.00 Film: Petrolistele
00.00 Dincolo de alb şi negru
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.00 Atelier de sănătate
01.55 Meteo
02.00 Film: Petrolistele
03.35 Discover România
03.45 Sport
04.00 Telejurnal
05.00 AgroStrategia
05.50 Vorbeşte corect!
05.55 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 64

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri la 
Viena
10.00 Documentar: 360° Porto Rico - Un 
spital pentru lamantini
11.00 Documentar: România construită
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Sănătate cu de toate best of
14.00 Documentar: 360° Zambia - nomazii 
fluviului
15.00 Magazin Deutsche Welle
15.30 România… în bucate
16.00 Toamna amintirilor
17.00 În direct cu viaţa
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.05 Serial: Comisarul Rex: aventuri la 
Viena
20.00 Film: Rubirosa
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21.40 Toamna amintirilor
22.00 Documentar: România construită
23.00 Toamna amintirilor
00.00 În direct cu viaţa
01.00 Film: Rubirosa
02.30 Ora de Ştiri
03.15 E vremea ta!
03.30 România… în bucate
04.00 Sănătate cu de toate best of
04.30 Documentar: 360° Zambia - nomazii 
fluviului
05.25 Toamna amintirilor
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Unda bugeacului
06.30 MeseriAşii
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Serial Misterele Aurorei Teagarden
10.20 Secvenţe japoneze
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Concert în Europa
14.15 Pur şi simplu Moldova
14.30 În alţi papuci
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
16.30 Dimensiunea diplomatică
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Ştirile
19.30 Serial Misterele Aurorei Teagarden
21.00 Mesager
21.30 Focus Europa
22.00 События, мнения, лица
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Zapovednik
23.40 Spectacolul vieţii mele. I. Ungureanu
00.45 Tezaur
01.00 Bună dimineaţa
03.00 Ştiri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.30 În alţi 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 educațional/
informativ 
11:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
11:55 Program AGRO TV România
13:45 Telemagazin 
14:00 Știri Program Informativ 
14:30 Să ne cunoaștem Țara Progam 
educational/cultural 
15:00 Interviu cu Soroceni 
16:00 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin 
17:15 Lucru manual Program educațional/
informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Magia decupajului Program edu-
cațional/informativ
18:30 Născut în Moldova program edu-
cațional/informativ
19:00 Știri Program Informativ 
19:30 Actualitatea la Raport 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 educa-
tional/informativ 
22:45 Deliciile Program educational/
informativ 
23:00 Știri Program Informativ 
23:30 Actualitatea la Raport talk show
00:00 Datina străbună emisiunea despre 
folclor 
00:55 Program AGRO TV România 
02:00 Știri Program Informativ 
02:30 Actualitatea la Raport talk show
03:00 Muzica pentru toți 
03:30 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuţă
15.15 Teleshopping
15.30 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.30 Visuri la cheie
23.30 Las Fierbinţi
00.30 Ştirile Pro TV
01.00 Film Al 5-lea val
03.00 Lecţii de viaţa
04.00 Vorbeşte lumea

ProTV International

06.00 Ştirile Pro TV

10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.15 Lecţii de viaţa
22.00 La Bloc
23.00 Umami: al 5-lea gust
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
03.45 La Bloc
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

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 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Dincolo de Nistru
10.00 Т/с Доктор Мартин
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Крутой парень
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Freedom
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Aльтернатива
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Business up
23.30 Ştirile TV8
00.25 Dincolo de Nistru
01.00 Новости
01.25 Х/ф Крутой парень
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

National

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.30 Tradiţii de la bunica
10.15 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 60
11.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 187
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 185
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 186
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 63
20.30 Film: ULTIMA SECUNDĂ
22.30 Film: MARTOR INCOMOD
00.15 Film: VÂNĂTOARE ÎN MEXIC
02.15 Albumul Naţional
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Joi, 22 septembrie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Destine ca-n filme
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbeşte corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Europa 360 °
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 La un pas de România
14.00 Telejurnal Ştiri
14.45 Discover România
14.55 Vorbeşte corect!

15.00 Atelier de sănătate
15.50 Discover România
16.00 Ora Regelui
17.00 Obiectiv comun
17.55 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Printre cuvinte
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câştigă România!
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Serial: Mândrie şi pasiune, 100 eps
23.00 Profesioniştii…
00.00 A doua Românie
01.00 România… în bucate
01.30 Europa 360 °
02.00 Ora Regelui
02.50 Discover România
03.00 Printre cuvinte
03.30 La un pas de România
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 Ştiri Sport
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
11.00 Câştigă România!
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Akzente
16.55 Filler
17.00 Atelier de sănătate
17.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
17.55 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 65
18.55 Dincolo de alb şi negru
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.30 Publicitate
20.51 Meteo
21.00 Câştigă România!
22.00 Documentar
00.00 Dincolo de alb şi negru
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.00 Atelier de sănătate
01.55 Meteo
02.00 Ora regelui
02.50 Tezaur folcloric
03.40 Vorbeşte corect
03.45 Sport
04.00 Telejurnal
05.00 AgroStrategia
05.50 Vorbeşte corect!
05.55 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 65

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Reteaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri la 
Viena
10.00 Documentar: 360° Zambia - nomazii 
fluviului
11.00 Documentar: România construită
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: 360° Columbia - avia-
torii pasionaţi din Amazonia
15.00 Magazin Deutsche Welle Globaliza-
rea: riscuri şi beneficii
15.30 România… în bucate
16.00 Toamna amintirilor
17.00 În direct cu viaţa
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.05 Serial: Comisarul Rex: aventuri la 
Viena
20.00 Film: Totul pentru copilul meu
21.50 FillerSecolul 22
22.00 Documentar: România construită
23.00 Toamna amintirilor
00.00 În direct cu viaţa
01.00 Film: Totul pentru copilul meu
02.40 Ora de Ştiri
03.20 E vremea ta!
03.35 România… în bucate
04.00 Natură şi aventură
04.30 Documentar: 360°-GEO
05.25 Toamna amintirilor
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Pur şi simplu Moldova
06.15 Purtătorii de cultură
06.40 Lecturi a la carte
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Serial Misterele Aurorei Teagarden
10.20 Secvenţe japoneze
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Concert în Europa
14.10 Pur şi simplu Moldova
14.20 Bucătăria fermecată
14.30 Codul ECO
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
16.30 Focus Europa
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Ştirile
19.30 Serial Misterele Aurorei Teagarden
21.00 Mesager
21.30 Reporter pentru sănătate
22.00 События, мнения, лица
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.20 Concert L. Isac
00.35 F/d

01.00 Bună dimineaţa
03.00 Ştiri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.30 Reporter pentru sănătate

AgroTV

07:00 Știri Program informativ 
07:30 Telemagazin
07:45 Deliciile Program educațional/
informativ 
08:00 Magia decupajului Program edu-
cațional/informativ
08:30 Paradisul grădinilor Program edu-
cațional/informativ
09:00 Știri Program informativ 
09:30 Actualitatea la Raport talk show
10:00 Program AGRO TV România
11:00 Telemagazin
11:15 Lucru manual Program educațional/
informativ 
11:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
11:55 Program AGRO TV România
13:45 Telemagazin
14:00 Știri Program informativ 
14:30 Agro Profit talk show
15:00 Bătălia serelor Program educațio-
nal/cultural
15:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin
17:15 Lucru manual Program educațional/
informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program 
educațional/informativ
18:00 Să ne cunoaștem Țara Educational/
Cultural
18:30 Călătorii cu gust Program de turism
19:00 Știri Program Informativ 
19:30 Just Vlog Program educațional/
divertisment
20:00 Magia decupajului Program edu-
cațional/informativ
20:30 Paradisul grădinilor Program edu-
cațional/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 Ştirile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshopping
13.45 isănătate
15.15 Teleshopping
15.30 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 În Profunzime
23.00 Film Resident Evil: Experiment fatal

00.30 Las Fierbinţi
01.30 Ştirile Pro TV
02.30 Film Mostenirea lui Bourne
04.30 Vorbeşte lumea

ProTV International

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.15 Lecţii de viaţa
22.00 La Bloc
23.00 Doctor de bine
23.30 Teleshopping
00.00 Ştirile Pro TV
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
03.45 La Bloc
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

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 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Euromaxx - lifestyle în Europe
10.00 Т/с Доктор Мартин
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Муз/ф Старик с пистолетом
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Aльтернатива
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.25 Euromaxx - lifestyle în Europe
01.00 Новости
01.25 Муз/ф Старик с пистолетом
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

National

06.00 Vouă
06.15 Tradiţii de la bunica
07.15 START SHOW ROMÂNIA
10.30 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 61
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 186
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 64
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 185
21.15 Serial: Mr. BEAN: INSPECTORUL 
FOWLER 5+6
22.30 Film: VÂNĂTORI VÂNAŢI PRE-
MIERĂ PE ŢARĂ
00.45 Film: MARTOR INCOMOD
02.30 Miezul problemei
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
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TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Tradiţii
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbeşte corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Izolaţi în România
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Memoria locului
14.00 Telejurnal Ştiri
14.45 Discover România
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Atelier de sănătate
15.50 Discover România
16.00 Profesioniştii…
17.00 Obiectiv comun
17.55 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Printre cuvinte
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câştigă România!
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Serial: Mândrie şi pasiune, 100 eps
23.00 Festivalul international de folclor 
Cantecele muntilor, 2022
00.40 Memoria locului
01.05 România… în bucate
01.30 Izolaţi în România
02.00 Profesioniştii…
03.00 Reţeaua de idoli
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 Ştiri Sport
09.45 Teleshopping
10.00 Exclusiv în România
11.00 Câştigă România!
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Omul şi timpul/
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Opre Roma
15.55 EURO polis
16.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
16.55 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 66
17.55 Live stadion
18.00 Fotbal U21 România -Spania. Meci 
amical
20.00 Telejurnal Ştiri
20.30 Publicitate
20.51 Meteo
21.00 Film: Regula tăcerii
23.00 Replay
00.00 Exclusiv în România
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin 

Necula
01.00 Film: Regula tăcerii
03.05 Meteo
03.10 M. A. I. aproape de tine/
03.35 Pro Patria/
04.00 Telejurnal
05.00 Replay
05.50 Vorbeşte corect!
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri la 
Viena

10.00 Documentar: 360° Columbia - avia-
torii pasionaţi din Amazonia
11.00 Documentar: România construită
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360° Bolurile tibetane 
- terapia prin sunete
15.00 Magazin Deutsche Welle Revoluţia 
tehnologică
15.30 Teleşcoala
16.00 Toamna amintirilor
17.00 Educaţie la înaltime
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.05 Serial: Comisarul Rex: aventuri la 
Viena
20.00 Gala umorului
22.00 Reteaua de idoli
23.00 Toamna amintirilor
00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
02.00 Ora de Ştiri
02.45 Educaţie la înaltime
03.35 E vremea ta!
03.45 România… în bucate
04.10 Pescar hoinar
04.35 Documentar: 360° Columbia - avia-
torii pasionaţi din Amazonia
05.30 Toamna amintirilor
06.25 MotorVlog

Moldova 1

06.05 Codul ECO
06.30 Portrete în timp
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Serial Misterele Aurorei Teagarden
10.25 Secvenţe japoneze
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Concert în Europa
14.10 Pur şi simplu Moldova
14.25 Bucătăria fermecată
14.30 Всегда на высоте
15.00 Serial În numele fericirii
15.40 Serial Oshin
16.10 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
16.30 Zona ARS
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Ştirile
19.45 Bună seara!
21.00 Mesager
21.30 Moldova de Patrimoniu
22.00 События, мнения, лица
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Concert
00.50 Tezaur
01.05 Bună dimineaţa
03.00 Ştiri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.30 Moldova de Patrimoniu

AgroTV

07:00 Știri Program informativ 
07:30 Telemagazin
07:45 Profu de nutriție Program educa-
tional
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 educa-
tțonal/informativ
10:00 Născut în Moldova program edu-
cațional/informativ
10:30 Program AGRO TV România
11:00 Telemagazin
11:15 Lucru manual Program educațional/
informativ
11:40 Decoruri pentru salon Program 
educațional/informativ
11:55 Program AGRO TV România
13:45 Telemagazin
14:00 Știri Program informativ 
14:30 Actualitatea la Raport talk show 
15:30 Produs autohton Program de 
divertisment
16:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin
17:15 Lucru manual Program educațional/
informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 SHOW 9OW Program de diver-
tisment 
18:45 Profu de nutriție Program edu-
cațional
19:00 Știri Program informativ 
19:30 Agri Smart Program educațional/
informativ
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20:30 Zona Verde Program educational/ 
Informativ
20:50 Cu alte cuvinte Program de diver-
tisment
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 educa-
tional/informativ
22:45 Profu de nutriție Program edu-
cațional
23:00 Știri Program informativ 
23:30 Agri Smart 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 Ştirile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 În Profunzime
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Vocea romaniei
23.30 Film Now You see me: Jaful perfect
01.00 Ştirile Pro TV
02.00 Lecţii de viaţa
03.00 Vorbeşte lumea
04.30 La Măruţă

ProTV International

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Iubire ca în filme
21.15 Lecţii de viaţa
22.00 La Bloc
23.00 România, te iubesc!
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Iubire ca în filme
03.45 La Bloc
04.45 I likeIT
05.15 Lecţii de viaţa

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
21.00 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 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 In good shape - the health show
10.00 Т/с Доктор Мартин
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Дом у озера
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştiri
17.45 Iubeşte viaţa confesiuni
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Întreabă Gheţu
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.30 Efect 9.6
01.20 Х/ф Дом у озера
03.00 Вечер. Настоящее время

National

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Albumul Naţional
08.45 Tradiţii de la bunica
10.30 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 62
11.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 185
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping

16.15 Baronii
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 65
20.15 Serial: Iubirea învinge, ep. 186
21.15 Film: MISIUNE ÎN HONG KONG
23.00 Film: ULTIMA SECUNDĂ
01.00 Miezul problemei
02.15 Albumul Naţional
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
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TVR Moldova

07.00 3 ceasuri bune
09.50 Discover România
10.00 Pescar hoinar
10.30 Ferma
11.20 Exclusiv în România
12.00 Teatru TV
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Printre cuvinte
15.00 Tezaur folcloric
16.00 Caravana TVR Moldova La tine-n sat
17.00 Portret obiectiv
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Reportajele/Interviurile Telejur-
nalului
18.45 Europa azi
19.00 Lectia de istorie
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: Ciprian Porumbescu
01.20 Portret obiectiv
02.20 Film: Ciprian Porumbescu
04.40 Printre cuvinte
05.05 Telejurnal Moldova
05.30 Reportajele/Interviurile Telejur-
nalului
05.45 Europa azi
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune Matinal
09.50 Vorbeşte corect!
10.00 Ferma
11.00 Vizita de lucru
11.30 Aventura urbană
12.30 Eu pot!
13.30 Cronicile spaţiului
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Napoleon Bonaparte - Campania 
din Egipt
15.21 Ora Regelui
16.15 Izolaţi în România Best of
16.45 Festivalul Internaţional de Folclor 
Cantecele Munţilor - 2022
18.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.50 Teleenciclopedia William Turner - 
corabie cu sclavi

19.40 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.30 Publicitate
20.51 Meteo
21.00 Film: Toamna bobocilor
23.00 Profesioniştii…
00.00 World Cup Magazin, ep. 14
00.40 Ai luat plasă!
01.30 Istorii ascunse/
02.00 Eu pot!
02.50 Profesioniştii…
03.40 Sport
03.55 Viaţa satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Teleşcoala
08.30 MotorVlog
09.00 Generaţia Fit sez. nou
09.30 Fără prejudecăţi
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Fraţi de viţă best of
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Levintza
17.30 În direct cu viaţa
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.05 Serial: Comisarul Rex: aventuri la 
Viena
20.00 Film: Husarul de pe acoperiş
22.30 Serial: Culoarea prieteniei
00.40 Drag de România mea!
02.35 Ora de Ştiri
03.20 E vremea ta!
03.30 Serial: Culoarea prieteniei
05.20 Documentar: 360° Bolurile tibetane 
- terapia prin sunete
06.15 Generaţia Fit
06.40 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Pur şi simplu Moldova
06.15 Moldovenii de pretutindeni
06.50 Candela neuitării…
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Kyoka
10.15 Desene animate Hai la şcoală
10.30 MeseriAşii
11.00 stil nou
11.30 Şciotîjnăvîc
11.55 Muzică
13.00 Bună seara!
14.10 Desene animate Aoi urcă munţii
15.00 Film Omul care ştia prea puţin

16.30 În ritmul dansului
17.00 Ştirile
17.15 La noi în sat
18.00 O seară în familie
19.00 Ştirile
19.20 Erudit cafe
20.00 Serial Clanul Kennedy
20.40 Pur şi simplu Moldova
21.00 Mesager
21.30 În alţi papuci
22.00 Ştiri Externe
22.25 Moldovenii de pretutindeni
23.00 Film: Nici o vorbă
01.00 Bună dimineaţa
03.00 Ştiri Externe
03.30 Moldova de Patrimoniu
04.00 La noi în sat
04.45 Lecturi a la carte
05.00 Mesager
05.30 În ritmul dansului

AgroTV

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 Produs autohton Program infor-
mativ
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 educațio-
nal/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 Ştirile Pro TV
08.30 O seară perfectă
09.45 Teleshopping
10.00 I like IT
10.30 Superspeed la Pro TV
11.00 isănătate
12.30 Teleshopping
12.45 Film Cangurul Jack
14.15 Film Sefa a intrat la apa
16.15 Teleshopping
16.30 Vocea romaniei
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Gusturile se discuţă
22.30 Film Furios şi iute 8: Destin 
periculos
23.00 Film Jaful secolului
01.45 Ştirile Pro TV Chişinău
02.30 Film Cangurul Jack
04.00 Film Sefa a intrat la apa

ProTV International

06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 La Măruţă
11.30 Ce spun românii
12.15 Lecţii de viaţa
13.15 România, te iubesc!
14.00 Ştirile Pro TV
14.05 Teleshopping
14.20 Lecţii de viaţa
15.15 Vorbeşte lumea
17.00 Ce spun românii
18.00 I likeIT
18.30 Superspeed
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Umami: al 5-lea gust
20.30 Iubire ca în filme
21.15 Lecţii de viaţa
22.00 La Bloc
23.00 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 Lecţii de viaţa
01.15 I likeIT
01.35 Superspeed
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Iubire ca în filme
03.45 La Bloc
04.45 Lecţii de viaţa
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 viaţă 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 Gheţu
07.00 Ştirile 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 Iubeşte viaţa 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 Семьянин
18.00 Euromaxx - lifestyle în Europe
18.30 Dincolo de Nistru
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Moldova gândeşte
20.40 Т/с Белый воротничок
22.30 Итоги
23.00 Х/ф Адвокат дьявола
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Ştiri de week-end
03.00 Dosarele X sinteza
04.00 Х/ф Семьянин

National

06.00 Vouă
06.15 Tradiţii de la bunica
07.30 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 63

08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor
12.00 Stan şi Bran - momente de exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
13.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 64
15.00 Serial: Mr. BEAN: INSPECTORUL 
FOWLER, ep. 5, 6
16.30 Film: A DOUA CĂDERE A CONS-
TANTINOPOLULUI
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 66
20.45 Cei şapte ani de masă
22.45 Fosta mea iubire
00.30 Film: VÂNĂTORI VÂNAŢI
02.30 Albumul Naţional
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
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TVR Moldova

07.00 Universul credinţei
07.45 Reportajele/Interviurile Telejur-
nalului
08.00 În Slujba Binelui
08.30 Universul credinţei
08.55 Mic dejun cu un campion
09.45 Europa azi
10.00 ViviArt
10.30 Viaţa satului
12.30 Izolaţi în România
13.00 Portret obiectiv
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Retrospectiva săptămânii
15.00 Întâlnirile TVR Moldova
16.00 Garantat 100%
17.00 Wine trips la TVR Moldova
17.30 Printre cuvinte
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Retrospectiva săptămânii
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tradiţii
22.00 Istorii cu tâlc
23.00 Teatru TV
01.05 Tradiţii
02.00 Teatru TV
04.05 Istorii cu tâlc
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Retrospectiva săptămânii
06.00 Conexiuni

TVR 1

07.00 Universul credintei
08.00 Universul credintei Bucuria 
credinţei
08.30 Cronicile spaţiului
09.00 Pofticioşi, la cratiţă!
09.30 M. A. I. aproape de tine
10.00 Pro Patria
10.30 Viaţa satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Napoleon Bonaparte - Campania 
din Egipt
15.30 Exclusiv în România
16.30 Gări de poveste Bucureştiul feroviar
17.30 Istorii ascunse
17.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.00 Dosar România
18.55 Garantat 100%
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.30 Publicitate

20.51 Meteo
21.00 Festivalul Internaţional de Folclor 
Cantecele Munţilor - 2022
23.00 Drumul spre Qatar, ep. 1
23.30 Drumul spre Qatar, ep. 2
00.00 Garantat 100%
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.00 Film: Toamna bobocilor
02.45 Ai luat plasă!
03.30 Pro patria
03.55 Sport
04.10 Telejurnal
05.00 Universul credintei Bucuria 
credinţei
05.25 Pofticioşi, la cratiţă!
05.55 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 66

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Sănătate cu de toate best of
12.30 Levintza
13.00 Film: Flăcări pe comori
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.05 Serial: Comisarul Rex: aventuri la 
Viena
20.00 Film: Pădureanca
22.00 Film: Cheri - Regatul Unit
00.00 MotorVlog
00.30 Film: Flăcări pe comori
02.20 Ora de Ştiri
03.05 E vremea ta!
03.20 Film: Husarul de pe acoperiş
05.25 Ferma
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Candela neuitării…
06.15 Cuvintele credinţei
07.00 Bună dimineaţa
08.15 La noi în sat
09.00 O doză de sănătate
09.30 Regatul gusturilor
09.50 Bucătăria fermecată
10.00 Desene animate Kyoka
10.15 Desene animate Hai la şcoală
10.30 Ring star
11.30 F/d
11.15 Concert
13.00 O seară în familie
14.00 Tezaur
14.15 Lecturi a la carte
14.30 E- Vahgheli-a (l) copilăriei
15.30 Şciotîjnăvîc
16.00 Purtătorii de cultură
16.30 stil nou
17.00 Ştirile
17.15 Cronica săptămânii
18.00 Evantai folcloric
19.00 Ştirile
19.30 Moldovenii de pretutindeni
20.00 Serial Clanul Kennedy
20.40 Pur şi simplu Moldova
21.00 Mesager
21.30 Film Cutia cu secrete
23.10 Concert în Europa
23.55 Zapovednik
00.10 Erudit cafe
01.00 Bună dimineaţa
02.15 stil nou
02.45 Lecturi a la carte
03.00 O seară în familie
04.00 Evantai folcloric
05.00 Mesager
05.30 Moldovenii de pretutindeni

AgroTV

06:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
07:00 Să ne cunoaștem Țara Program 
educațional/cultural
07:30 Telemagazin 
08:00 Paradisul grădinilor Program educa-
tional/informativ
08:30 Agri Smart Program educational/ 
Informativ
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 educa-
tional
12:00 Călătorii cu gust Program de turism
12:30 Interviuri cu Soroceni
13:50 Cu alte cuvinte Program educatio-
nal/ cultural
14:00 Agri Smart Program informativ/ 
educativ
14:15 Zona verde Program educațional/ 
Informativ
14:45 Sezon agricol Program educational/
informativ
15:00 Născut în Moldova program Edu-
cațional/informativ
15:30 Agricultura cu valoare adăugată 
Program informativ/ educativ 
16:00 ABC-ul Fermierului Program educa-
tiv/informativ 
16:30 Telemagazin 
16:45 Program AGRO TV România
17:45 Telemagazin 
18:00 Agri smart Program informativ/
educativ
18:30 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
19:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
20:00 Just Vlog Educativ/ divertisment 
20:30 Agricultura cu valoare adăugată 
Program informativ/ educativ 
21:00 ABC-ul Fermierului Program educa-
tiv/informativ 
22:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 

Informativ/Analitic
23:00 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
00:00 Program AGRO TV România
02:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic 

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
08.30 isănătate
10.00 Doctor de bine
10.30 Umami: al 5-lea gust
11.00 Teleshopping
11.15 Gusturile se discuţă
12.45 Teleshopping
13.00 Apropo TV
14.00 Teleshopping
14.15 Film Pantera roz
16.15 Teleshopping
16.30 Visuri la cheie
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Sunt celebru, scoate-ma de aici!
23.00 Film Ochi de vultur
00.00 Ştirile Pro TV Chişinău
01.40 Film Pantera roz
03.30 Film Ochi de vultur
05.00 isănătate

ProTV International

06.00 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 La Măruţă
11.30 Ce spun românii
12.30 I likeIT
13.00 Umami: al 5-lea gust
13.30 Doctor de bine
13.55 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 ApropoTv
16.00 Vorbeşte lumea
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Superspeed
20.30 Iubire ca în filme
21.15 Lecţii de viaţa
22.00 La Bloc
23.00 ApropoTv
00.00 Teleshopping
00.30 Umami: al 5-lea gust
00.50 Doctor de bine
01.15 România, te iubesc!
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Iubire ca în filme
03.45 La Bloc
04.45 Lecţii de viaţa
05.30 Doctor de bine

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 Frantz
00.20 Patrula
01.00 Asfalt de Moldova
02.00 Cealaltă Basarabie
03.00 Ora de Ras

TV8

06.00 Dosarele X sinteza
07.00 Ştiri de week-end
07.45 Foc la ghete
08.00 Итоги
08.30 Moldova gândeşte
09.30 Iubeşte viaţa matinal
10.30 Х/ф Черепашки-ниндзя 3
12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Gheţu
15.00 Teleshopping
15.20 Х/ф Испанский английский

18.00 Fără protocol
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Iubeşte viaţa confesiuni
22.00 Т/с Белый воротничок
23.00 Х/ф Дети сексу не помеха
00.30 Sinteza
01.10 Cutia neagră. Plus
02.10 Х/ф Черепашки-ниндзя 3
04.00 Business up

National

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiţii de la bunica
08.30 Teleshopping
09.00 Vouă
09.15 Tradiţii de la bunica
11.00 Film: A DOUA CĂDERE A CONS-
TANTINOPOLULUI
13.00 START SHOW ROMÂNIA
16.00 Stan şi Bran - momente de exceptie
16.30 Cei şapte ani de masă
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 67
20.15 Film: Triunghiul iubirii
00.15 START SHOW ROMÂNIA
03.15 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

P R O G R A M E  T V
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Ședință de spiritism

Când mediul, făcând pe loc turnura,
Cu soacra mea îmi face legătura,
Ea mi se plânge: Greu e-n veşnicie,
Să vii măcar c-o sticlă de rachie!.... Gheorghe BÂLICI

Cine va avea grijă de 
câinii din rasa corgi ai 
Reginei Elisabeta a II-a

Ducele de York, prințul An-
drew, și fosta sa soție vor avea 
grijă de câinii din rasa corgi ai 
regretatei Regine Elisabeta a II-a, 
informează DPA, citat de Ager-
pres.

Andrew și Sarah îi vor lua pe 
Muick și pe Sandy – doi câini din 
rasa corgi pe care suverana i-a pri-
mit în dar de la fiul ei.

Regina a deținut peste 30 de 
corgi în timpul domniei sale, dra-

Parisul va stinge luminile 
turnului Eiffel cu o oră mai 
devreme decât în mod obiș-
nuit, va reduce temperatura 
apei în piscinele municipale și 
va amâna încălzirea clădirilor 
publice în scopul economisi-
rii energiei în iarna aceasta, 
a spus marți primarul orașu-
lui, potrivit Reuters, citat de 
Agerpres.

Măsurile au drept scop 
îndeplinirea obiectivului enunțat de președintele 
Emmanuel Macron potrivit căruia industria, locu-
ințele și autoritățile municipale trebuie să-și reducă 
consumul de energie cu 10% drept răspuns la sistarea 
de către Rusia a aprovizionării cu gaze și ca urmare 
a creșterii prețurilor la energie.

Peste tot în Europa, statele sunt în căutarea unor 
modalități de a reduce consumul de energie și de 

a-și umple depozitele de gaze 
ca pregătire pentru o posibilă 
întrerupere completă.

Franța nu este la fel de 
expusă la gazele rusești ca 
alți vecini, dar un număr 
record de întreruperi ale re-
actoarelor nucleare a forțat 
Franța să importe energie, 
deși în mod normal ar fi un 
exportator, exacerbând pre-
siunea pe piețele de energie. 

„Franța va fi mereu Orașul Luminilor’’, a spus pri-
marul Anne Hidalgo.

Turnul Eiffel este în prezent iluminat până la ora 
1:00 printr-un sistem de lumini care îi conferă o aură 
aurie. La finalul fiecărei ore de iluminare, scânteiază 
grație celor 20.000 de becuri. Închiderea luminilor 
monumentului la 23:45 ar însemna o reducere de 
4% în consumul de energie.

Luminile turnului Eiffel 
se vor stinge mai devreme 

gostea sa pentru această rasă fiind 
bine cunoscută.

La începutul anului 2021, ea a 
primit în dar doi căței, un dorgi 
și un corgi, de la Andrew în timp 
ce locuia la Windsor în timpul 
lockdown-ului.

Cățeii i-au menținut buna dis-
poziție reginei în timp ce ducele 
de Edinburgh se afla în spital, iar 
Palatul Buckingham și familia re-
gală se confruntau cu consecințe-
le „Megxitului” și ale interviului 
acordat de ducii de Sussex vedetei 
de televiziune Oprah.

Cățeii au fost o sursă constantă 
de bucurie pentru regină în timpul 
lockdown-ului, a declarat gardero-
biera ei, Angela Kelly.

Cei mai mulți dintre corgii re-
ginei descind din primul ei corgi, 
„Susan”, care i-a fost dăruit la îm-
plinirea vârstei de 18 ani, în 1944. 

Cate Blanchett a câștigat 
Coppa Volpi pentru 
cea mai bună actriță

Cate Blanchett, protagonista lungmetra-
jului „Tar”, a câștigat sâmbătă seară Coppa 
Volpi pentru cea mai bună actriță la cea de-a 
79-a ediție a Festivalului Internațional de 
Film de la Veneția, relatează site-ul oficial 
al evenimentului.

Filmul „Tar”, regizat de Todd Field, 
prezintă povestea personajului Lydia Tar, 
considerată una dintre cele mai talentate 
compozitoare și dirijoare de muzică clasică 
din lume, devenită prima femeie care a fost 
aleasă să dirijeze o prestigioasă orchestră 
germană. Tema principală a acestui lungme-
traj este „cancel culture” („cultura anulării”).

În 2021, acest trofeu a revenit actriței spaniole Penelope Cruz pentru 
interpretarea ei din filmul „Madres Paralelas”, scris și regizat de Pedro 
Almodovar. Cea de-a 79-a ediție a Festivalului Internațional de Film 
de la Veneția s-a desfășurat în perioada 31 august – 10 septembrie. 

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă  d e  C o s t e l  P ă t r ă ș c a n


