
35
VINERI

23 SEPTEMBRIE / 2022
PREȚ: 8,50 LEI

SĂPTĂMÂNAL INDEPENDENT
SOCIAL-POLITIC
DE ATITUDINE

www.gazetadechisinau.md
(130)

Mobilizarea parțială în FR: 
Cauze și amenințări
3 

Maia Sandu: Discurs 
la ONU

4 

 OBSERVATOR

Interviu cu Marin Ciobanu, 
Agenția de Investiții din Moldova

 ECONOMIE REALITATEA

VERZI  
SUNTEM,  
VERZI...
Vasile  
Vasilache

8 

Drang nach 
Westen
sau cum își 
mobilizează 
colosul 
picioarele 
de lut

Mărturisesc că aveam de gând 
să scriu despre recentele derapaje 
ale unor politicieni din România: 
despre Klaus Iohannis, care l-a 
decorat pe fostul mop de sufra-
gerie al lui Plahotniuc cu ordi-
nul „Steaua României“ și despre 
Andrei Marga, fost ministru de 
externe și ex-președinte al ICR, 
care a îndemnat Ucraina să cedeze 
teritorii către țările vecine.

Adrian CIUBOTARU

M E T E O / C H I Ș I N Ă U

27°

LUNI

26/09/2022

Vânt 4 m/s

 54%

MARȚI

25°

MIERCURI

25°

VINERI

27°

SÂMBĂTĂ

27°

DUMINICĂ

28°

JOI

25°

H a r t a  l u m i i

14-15  

E t i c a  l u s t r a ț i e i

„Lustrația se face pe 
bază de documente, iar 
documentele lipsesc. 
Rămâne istoria orală”

Când pisica 
nu-i acasă, 

ȘORicei-s toți 
pe masă

Revolta trântorilor magnifici

6 

P

Interviu cu scriitorul 
Vladimir Beșleagă despre 
„relația” sa cu KGB

5, 7 

Dezbateri despre umanitate 
la Reuniunea Teatrelor Naționale

12 

 CULTURĂ

Fo
to

: 
D

ia
n

a 
B

O
T

N
A

R
U



2

Săptămânal independentVineri / 23 septembrie / 2022
A C T U A L I T A T E

GAZETA de Chişinău apare vineri.  
Abonamentul la ziar poate fi perfectat în 
orice oficiu poștal din Republica Moldova.

REDACȚIA

Redacția nu poartă răspundere  
pentru conținutul și corectitudinea  
anunțurilor publicitare.

23
SEPTEMBRIE 
VINERI 
2022

www.gazetadechisinau.md

Apare  
din 

2020
VERZI  
SUNTEM,  
VERZI...

Ziarul este membru al Asociației Presei Independente 
(API), iar API este membru al Asociației Mondiale
a Ziarelor și a Producătorilor de Știri (WAN/IFRA).World Association of News-

papers and News Publishers

A fost lansat 
Programul „Familia”

Administrator: Victoria POPA
Redactor-șef: Rodica MAHU
 
Reporteri: 
Doina BURUIANĂ, 
Marina SURUCEANU,
Diana BOTNARU, 
Victoria CERNEA, Octavian GRAUR
 
Editorialiști: Mircea V. CIOBANU,  
Adrian CIUBOTARU

Actualitatea politică: Ilie GULCA
Economie: Ion CHIȘLEA
Cultură: Irina NECHIT, 
Rodica IUNCU, 
Nina NEGRU
Sport: Iulian BOGATU
Caricatură: Costel PĂTRĂȘCAN 
Societate: Gheorghe BÂLICI
Design: Romeo ȘVEȚ
Grafică&DTP: Oleg TATARU

Director financiar: Victoria URSU
Publicitate și marketing:  
gazetadechisinau@gmail.com,
GSM.: (+373) 69307730

EDITOR: 
Instituția Privată Publicația 
Periodică „Gazeta de Chișinău”
Mun. Chișinău,  
str. Mihai Viteazul 2a, nr. 23
tel.: (+373) 022 358567

MICA PUBLICITATE  
Te caut: 090010050 
gazetadechisinau@gmail.com

TIPAR
EditTiparGrup SRL
Mun. Chișinău, str. Feredeului 4
Comanda nr. 855
Tiraj: 3030 ex. 

Redacția nu poartă răspundere pentru 
conținutul materialelor publicitare.
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Biserica Sfânta Troiță din satul Malaya Kamyshevaha, reg. Harkiv, Ucraina, 
la prima oră după eliberare

Astfel, începând cu 1 octombrie 
2022, toți copiii până la vârsta de 
doi ani vor primi o indemnizație 
lunară de 1000 de lei, indiferent 
dacă părinții acestora sunt per-
soane asigurare sau neasigurate 
social. Această indemnizație va 
fi achitată suplimentar pentru 
persoanele asigurate și majorată 
de la 740 la 1000 de lei pentru 
persoanele neasigurate. De ase-
menea, se majorează de la 370 
la 500 de lei și indemnizația lu-
nară de suport pentru creșterea 
gemenilor sau a mai multor copii 
născuți dintr-o singură sarcină, 
prevede programul. 

Totodată, din 1 ianuarie 2023, 
indemnizația unică acordată la 
nașterea copilului va crește cu 
864 de lei, de la 10068 până la 
10932 de lei.

Concomitent, sunt aplicate 
măsuri de prevenire a separării 
copiilor de părinți. În acest sens, 
grație suportului financiar din par-
tea unor organizații internaționale, 
din septembrie curent, circa 25000 
de beneficiari vor primi ajutor fi-
nanciar în valoare de până la 4000 
de lei, achitat pentru asigurarea 
condițiilor adecvate de creștere 
a copilului, îngrijirea și tratarea 
copilului bolnav, prevenirea ori-
cărei situații de risc, care ar putea 
cauza separarea copiilor de părinți. 
Ajutorul bănesc va fi acordat în 
perioada septembrie 2022-sep-
tembrie 2023, în cadrul Serviciului 
social de sprijin pentru familiile cu 
copii, prin intermediul structurilor 
teritoriale de asistență socială.

Totodată, Guvernul a alocat din 
bugetul de stat aproape 1 miliard 

Ministerul Muncii şi Protecției Sociale 
a lansat la 21 septembrie programul 
„Familia”, un pachet de măsuri 
guvernamentale, orientate spre 

suportul copiilor şi al familiilor cu copii din 
Republica Moldova, valabile începând cu această 
toamnă, anunță un comunicat al Guvernului. 

Interpreți 
din Republica 
Moldova salută 
actul de curaj 
al Allei Pugaciova 

Declarația cunoscutei inter-
prete Alla Pugaciova a bulversat 
spațiul mediatic din Rusia. La 18 
septembrie, Alla Pugaciova a cerut 
în postarea sa de pe Instagram, 
oprirea „trimiterii la moarte a 
băieților noștri pentru scopuri 
iluzorii care fac din țara noastră 
un paria și împovărează viețile 
cetățenilor”.

„Vă cer să mă înscrieți în rân-
durile agenților străini ai țării 
mele iubite. Sunt solidară cu soțul 
meu”, a scris ea.

Mesajul lui Pugaciova a venit 
după ce Maksim Galkin, un co-
mediant care a vorbit în repetate 
rânduri împotriva războiului cu 
Ucraina, a fost desemnat agent 
străin de Rusia.

Reporterul „Gazetei de Chi-
șinău” a vorbit cu interpreți din 
Republica Moldova pentru a afla 
părerea lor despre gestul Allei 
Pugaciova. 

Interpreta Aliona Triboi con-
sideră că luarea de atitudine a 
cunoscutei cântărețe din Rusia 
este extrem de curajoasă.

„Imaginați-vă că fiecare din noi 
am fi persoane foarte vizibile, un 
fel de pop-staruri, și foarte multă 
lume ne-ar admira, ne-ar urmări. 
Câți dintre oamenii vizibili ar avea 
curajul să-și semneze sentința de 
a nu mai călca în țara în care s-au 
născut? Ea demonstrează tuturor 
că nu e suficient să fii doar artist, 
trebuie să fii o personalitate, să ai 
propria opinie, să ai curajul de a 
lua decizii pentru care să-ți asumi 
niște riscuri, asta înseamnă a fi 
om matur și o personalitate”, ne-a 
spus Aliona Triboi. 

Interpretul Pasha Parfeni sus-
ține că gestul Allei Pugaciova este 
demn de respect.  

„E o atitudine absolut corectă și 
importantă pentru toată societa-
tea. Așa ar trebui să procedeze toți 
oamenii de cultură”, ne-a declarat 
Pasha Parfeni. 

Și interpreta Corina Țepeș a 
apreciat fapta temerară a Allei Pu-
gaciova: „E solidară cu Ucraina 
și împotriva tuturor intențiilor 
războinice ale celor de la Mosco-
va. Acolo mulți artiști și-ar spune 
oful, dar, din păcate, nu toți sunt 
Alla Pugaciova.” 

Interpretul de muzică ușoară 
Anatol Mîrzenco ne-a răspuns fără 
echivoc: „Sunt pacifist și sunt îm-
potriva oricărei violențe, pentru că 
suferă copii, suferă părinți. Susțin 
mesajul Allei Pugaciova”. 

Diana BOTNARU
 

de lei pentru acordarea unui aju-
tor unic de 1500 de lei copiilor cu 
dizabilități și altor beneficiari de 
alocații sociale de stat, precum și 
persoanelor care primesc o pensie 
mai mică de 5000 de lei, măsură 
valabilă din 1 octombrie curent.

Un alt aspect al programului 
„Familia” vizează activizarea re-
venirii la serviciu a mămicilor, 
precum și asigurarea posibilității 
de a îmbina cu succes activitatea 
profesională și viața personală.

În acest sens, MMPS vine cu 

mai multe măsuri, active deja în-
cepând cu 1 septembrie curent. 
Una dintre ele este includerea 
opțiunii de achitare a indemniza-
ției pentru îngrijirea copilului în 
cuantum de 90% din venit până la 
împlinirea vârstei de 1 an și 2 luni 
a copilului. De asemenea, au fost 
introduse programele flexibile de 
muncă, fapt ce va permite părin-
ților să negocieze orele de lucru și 
să-și stabilească un program care 
să le permită atât să activeze, cât 
și să participe la creșterea copiilor.

De asemenea din 1 septembrie, 
este posibilă partajarea concediu-
lui de îngrijire a copilului între 
soți, iar perioada în care tații pot 
solicita concediul paternal de 14 
zile s-a extins de la 56 de zile la 
12 luni.

În același context, Ministe-
rul Muncii și Protecției Sociale 
conlucrează cu alte ministere de 
resort în vederea reglementării 
activității mini-creșelor de tip fa-
milial pentru copiii mai mici de 
trei ani, care vor putea fi create 
începând cu anul 2023. Tot din 
anul viitor, va fi posibilă subven-
ționarea de către stat a serviciilor 
alternative de îngrijire a copiilor, 
inclusiv deschiderea creșelor în 
cadrul întreprinderilor.

Protecția copiilor aflați în 
situație de risc și dezvoltarea 
serviciilor de asistență socială a 
acestora reprezintă o altă prio-
ritate a Ministerului Muncii și 
Protecției Sociale. În acest scop, 
vor fi finanțate suplimentar 20 de 
servicii noi de asistență parentală 
profesionistă pentru plasamentul 
acestei categorii de copii, inclusiv 
a copiilor refugiați din Ucraina. 

Diana B.
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Mobilizarea parțială în Federația 
Rusă: Cauze și amenințări

În discursul său televizat, 
anunțat inițial pentru marți seara, 
dar care fusese amânat din mo-
tive neprecizate, președintele rus 
a afirmat că obiectivul său este 
„eliberarea” Donbasului, zonă mi-
nieră din estul Ucrainei compusă 
din regiunile Donețk și Lugansk, 
și că majoritatea populației din 
această zonă nu dorește să revi-
nă la ceea ce el a numit „jugul” 
Ucrainei. 

Pe un ton marțial, Vladimir 
Putin a spus că sprijină referen-
dumurile de anexare care vor fi 
organizate în teritoriile ucraine-
ne ocupate de Rusia, spunând că 
este de „datoria lui morală” să-i 
protejeze pe locuitorii de aici de 
„neonaziștii” aflați la putere la 
Kiev.

Totodată, Vladimir Putin a 
avertizat că Rusia este pregăti-
tă să utilizeze „toate mijloacele 
sale de apărare”, inclusiv nucle-
are, pentru a răspunde agresiunii 
Occidentului.

Reporterul „Gazetei de Chiși-
nău” a solicitat opinia unor ex-
perți militari referitor la impactul 
mobilizării parțiale, repercusiu-
nile posibile ale acesteia asupra 
Ucrainei, dar și pericolele pentru 
Republica Moldova și statele oc-
cidentale. 

Războiul din Ucraina trece 
la o fază mult mai violentă 

Expertul militar Vitalie Ma-
rinuță, fost ministru al apărării 
al Republicii Moldova, crede că 
această metodă de mobilizare a 
cetățenilor Federației Ruse ne de-
monstrează că războiul în Ucraina 
trece în cu totul altă fază, care ar 
putea fi mult mai violentă.

„Prin această mobilizare ar-
mată, Federația Rusă practic 
acceptă înfrângerea parțială în 
această perioadă. Ea transmite 
un semnal că resursele sale sunt 

aproape epuizate și că are nevoie 
de noi resurse pentru a menține 
capacitatea de luptă. Federația 
Rusă are o capacitate de mobiliza-
re de 2 milioane de oameni. După 
cum a menționat și ministrul rus 
al apărării, Șoigu, ei pun acum 
accent pe 300 000 de militari – un 
număr destul de mare, mult mai 
mare decât poate să mobilizeze pe 
moment Ucraina. Totuși, acești 
militari sunt neinstruiți, cu capa-
cități sub nivel. Din acest motiv, 
cred că nu vor face o diferență de 
forță în războiul din Ucraina”, a 
afirmat fostul ministru al apărării 
pentru „Gazeta de Chișinău”.

Potrivit spuselor sale, pentru 
Republica Moldova, această mo-
bilizare parțială este o problemă 
destul de mare, în special pentru 
cetățenii din raioanele de est care 
au cetățenie rusească.

„Ei ar putea fi mobilizați în caz 
de necesitate în armata Federației 
Ruse. În rest, consider că pentru 
Republica Moldova și pentru în-
treaga comunitate a statelor este 
un pericol destul de mare faptul 
că Kremlinul a început să șanta-
jeze aprig cu folosirea armelor 
nucleare și în acest context noi, 
la fel ca și celelalte state, trebuie 
să urmărim foarte îndeaproape 
schimbările ce au loc în acest răz-
boi și să contribuim cu ce putem 
la susținerea Ucrainei”, a subliniat 
Vitalie Marinuță.

Solicitat de „Gazeta de Chiși-
nău”, analistul politic Dionisie 
Cenușă a menționat că mobili-
zarea parțială anunțată de preșe-
dintele rus vine într-un context în 
care agresiunea rusească eșuează 
să avanseze, iar contraofensiva 
ucraineană s-a soldat cu recupera-
rea controlului asupra teritoriilor 
ocupate din regiunea Harkov.

„Înțelegând că orice semn de 
victorie a Ucrainei poate duce la 
colapsul regimului său sau la dete-
riorarea puternică a pozițiilor geo-
politice rusești, Putin se pregătește 
de o nouă ofensivă militară. De 
această dată, președintele rus vrea 
să impună înrolarea în armată a 
rezerviștilor apți de luptă din toate 
cele 85 de subiecte federale. În aju-
nul iernii, Rusia ar putea mobiliza 
până la 300 de mii de persoane, 
acest lucru ar putea schimba balan-
ța de forță, deși ucrainenii au reușit 
să instruiască populația implicată 
în războiul de apărare pe durata 

„Președintele Putin a amenințat Europa cu arme nucleare și a nesocotit responsabilitățile unui regim de nepro-
liferare a acestor arme. SUA sunt decise să apere democrația în întreaga lume. Acum, Rusia cheamă mai mulți 
bărbați să se alăture armatei, iar Kremlinul organizează un referendum fals pentru a încerca să anexeze părți 
ale Ucrainei – o încălcare extrem de semnificativă a Cartei ONU.”

Președintele Statelor Unite, Joe Biden

D
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celor șapte luni de război, inclu-
siv cu ajutorul masiv din Vest”, a 
relatat Dionisie Cenușa.

Potrivit expertului, apelul la 
mobilizarea parțială evident se 
referă și la cetățenii ruși din regi-
unea transnistreană, unde, potrivit 
unor estimări, ar fi circa 200 de mii 
de cetățeni ruși. Cu toate acestea, 
mulți dintre aceștia sunt în vârstă. 

„Autoritățile de la Chișinău 
trebuie să se asigure că cetățenii 
de pe tot teritoriul Moldovei, care 
include regiunea transnistreană, 
nu sunt implicați în războiul Ru-
siei împotriva Ucrainei. În acest 
sens, poate fi criminalizată prin 
lege, în mod explicit, participa-
rea cetățenilor moldoveni în os-
tilități militare din străinătate. 
O alternativă este și înăsprirea 
controalelor legate de plecările 
moldovenilor în Federația Rusă, 
în special dacă aceștia posedă du-
bla cetățenie, inclusiv cea rusă”, 
a adăugat analistul.

E prima dată când 
Kremlinul amenință 
direct cu arme nucleare

Contactat de „Gazeta de Chi-
șinău”, Ion Leahu, ex-membru 
în Comisia Unificată de Control 
(CUC), a menționat că decizia lui 
Vladimir Puțin privind mobiliza-
rea parțială a 300 000 de persoa-
ne demonstrează încă o dată că 
planurile referitor la Ucraina, la 
un război fulger în care Ucraina ar 
fi îngenuncheată, nu s-au realizat. 

„Lui Putin nu-i place să piardă. 
El nu iartă niciodată pe cei care 
măcar prin ceva l-au întrecut, ne-
maivorbind de faptul că cineva ar 
putea să-l umilească. Ucraina va 
resimți acest lucru. Dacă nici până 
acum n-au fost cruțate bogățiile 
acestui stat, de acum înainte, pe 
unde va trece armata rusească se 

va face totul praf. El într-adevăr 
vrea să realizeze partea a doua a 
planului, despre care vorbea Șoi-
gu, și nu-l va mai opri nimic. E 
pentru prima dată când Kremlinul 
amenință direct lumea cu utiliza-
rea armelor nucleare. Un alt as-
pect important este că Ucraina nu 
are capacitatea să adune tot atât 
de repede 300 000 de persoane. 
Ea nu dispune fizic de așa capa-
cități. Astfel, apare posibilitatea 
ca Rusia, anume în domeniul for-
ței vii, să aibă prioritate. Pentru 
prima dată apare posibilitatea ca 
Rusia să aibă victorie în război”, 
a subliniat expertul.

Putin vrea să 
utilizeze factorul 
teritorial în Transnistria

Cât privește Republica Moldo-
va, Leahu opinează că mobilizarea 
propriu-zisă ne afectează puțin, 
„din simplul motiv că ea are loc 
în permanență în raioanele din 
stânga Nistrului”. 

„Mai periculos este faptul că 
Puțin vrea să utilizeze factorul te-
ritorial. A fost dată indicația ca 
într-o serie de localități din estul 
Ucrainei să se facă în mod urgent 
referendum de aderare la Federa-
ția Rusă. Din moment ce aceste 
teritorii vor deveni părți compo-
nente ale Federației Ruse, ei vor 
avea dreptul, conform legislației, 
să considere orice atac din partea 
Ucrainei asupra acestor teritorii 
drept atac asupra Federației Ruse. 
Astfel, Rusia va avea pretext de 
a utiliza orice mijloace pentru a 
neutraliza aceste atacuri. Exact 
aceeași strategie poate fi folosită și 
în contextul Transnistriei, ținând 
cont de faptul că această regiune 
a făcut demult un referendum de 
aderare la Federația Rusă. Mai 
mult decât atât, Putin cu siguranță 

va dori să utilizeze rezervele uma-
ne și militare din Transnistria. 
Putin ar putea înscena împotri-
va Transnistriei anumite acțiuni 
(ca fiind din direcția Ucrainei) și 
atunci ar putea deschide încă un 
front”, a menționat Ion Leahu. 

„Decretarea mobilizării va avea 
efecte dramatice după referen-
dumuri în teritoriile ocupate de 
Rusia în Ucraina”, a spus la RFI 
Valentin Naumescu, profesor de 
relații internaționale la Facultatea 
de Studii Europene a Universității 
Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. 

Valentin Naumescu nu crede că 
Putin va recurge la arma nuclea-
ră. „Este în continuare strategia 
șantajului la care Putin recurge, a 
creșterii presiunii asupra opiniei 
publice. Este dorința lui Putin de 
a arăta că Rusia nu se va opri din 
acest război până nu va obține te-
ritoriile Donețk, Lugansk, Herson 
și Zaporojie.

Trebuie înțeles că mobilizarea 
va fi totală în regiunile ocupate de 
armata rusă și aici trebuie să ne 
gândim la situația extrem de peri-
culoasă în care se vor afla practic 
bărbații ucraineni aflați în aces-
te regiuni. Ei vor trebui să lupte 
pentru armata rusă conform noii 
legi – bineînțeles după referendu-
muri, nu avem nicio surpriză că 
referendumurile vor fi aprobate 
–, iar dacă nu o vor face vor fi 
considerați dezertori și vor risca 
să fie executați. Situația devine 
extrem de periculoasă și de gravă 
în teritoriile ocupate. Prevăd o in-
tensificare a luptelor în teritoriile 
ocupate și, din păcate, o înmulțire 
a crimelor, a execuțiilor pe baza 
noii legislații, care se va extinde 
automat în aceste teritorii ocupa-
te după referendumurile din 23-27 
septembrie”, mai spune profesorul 
clujean în interviul acordat RFI, 
citat de „Gazeta de Chișinău”.

Preşedintele rus Vladimir Putin a anunțat 
miercuri, 21 septembrie, o mobilizare 
militară parțială în Rusia pentru 
îndeplinirea obiectivelor „operațiunii 

militare speciale” în Ucraina, în cursul unui 
discurs televizat către națiune, potrivit TASS, 
Reuters şi AFP, citate de Agerpres.

Doina BURUIANĂ
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Maia Sandu a cerut la ONU 
retragerea completă și 
necondiționată a trupelor ruse

În debutul intervenției sale, 
Maia Sandu și-a exprimat recu-
noștința „pentru sprijinul una-
nim” primit din partea celor 27 
de State Membre ale UE. 

„Vă mulțumim pentru recu-
noașterea și votul de încredere 
oferit dragostei noastre pentru 
libertate, democrației noastre di-
namice și angajamentului nostru 
față de statul de drept.

Un proiect de pace de succes, 
Uniunea Europeană a fost creată – 
prin cooperare și integrare – pen-
tru a opri ciclul războaielor care 
ne-au chinuit continentul timp de 
secole. Iată-ne într-un alt moment 
decisiv în istoria noastră, iar UE 
trebuie să facă din nou acest lucru.

Semnând cererea de aderare 
la Uniunea Europeană, dorim ca 
lumea să știe: noi alegem demo-
crația în locul autocrației, liber-
tatea în locul opresiunii, pacea în 
locul războiului și prosperitatea 
în locul sărăciei.

Statutul de candidat pentru 
aderarea la UE ne dă speranță, 
o direcție clară, un obiectiv uni-
ficator, o ancoră și un puternic 
sentiment de apartenență. Apar-
tenență la lumea liberă”, a punctat 
Maia Sandu.

În continuare, domnia sa s-a 
referit la „războiul neprovocat al 
Rusiei împotriva unui alt stat su-
veran, Ucraina”,  care a zdruncinat 
lumea până în temelie, a pus la 
încercare principiile fundamen-

tale ale ONU, a zdruncinat secu-
ritatea globală, a declanșat o criză 
energetică europeană, o penurie 
globală de alimente și un declin 
economic.

„Acest război nu este doar un 
atac asupra vecinului și prietenu-
lui nostru, Ucraina. Este un atac 
la adresa ordinii internaționale 
bazate pe reguli. Este un atac la 
siguranța nucleară”, a spus pre-
ședintele R.Moldova. 

„Este un atac la aprovizionarea 
cu alimente a țărilor din Orientul 
Mijlociu și Africa. Este un atac 
chiar asupra acestei instituții în 
care ne aflăm astăzi. Condamnăm 
ferm războiul împotriva Ucrainei, 
precum și mobilizarea suplimen-
tară de trupe, recent anunțată de 
Rusia.

Suntem ferm alături de Ucraina 
și îi susținem independența, su-
veranitatea și integritatea terito-
rială în granițele sale recunoscute 
internațional”, a subliniat Maia 
Sandu, exprimându-și „admirația 
profundă față de toți ucrainenii 
pentru curajul, rezistența și pu-
terea lor interioară de a continua 
lupta pentru supraviețuire, drep-
tate și libertate”.

Ca și întreaga comunitate inter-
națională, avem datoria morală să 
sprijinim în continuare Ucraina. 
Ucraina luptă astăzi pentru a ne 
menține pe toți în siguranță, pen-
tru a menține Europa în siguranță. 
Ea are nevoie de sprijinul nostru. 

Preşedintele Republicii Moldova, Maia 
Sandu, a susținut miercuri, 21 septembrie, 
un discurs în cadrul dezbaterilor 
generale ale celei de-a 77-a sesiuni a 

Adunării Generale a Organizației Națiunilor 
Unite. Maia Sandu a cerut „retragerea completă 
şi necondiționată a trupelor ruse” şi distrugerea 
muniției din depozitele de la Cobasna, „care 
reprezintă o amenințare la adresa securității şi a 
mediului întregii regiuni”.

Europa, noi toți, trebuie să ajutăm 
Ucraina, a declarat Maia Sandu 
de la tribuna ONU.

„Sunt la această tribună ca să re-
prezint o țară care își dorește pacea. 
Reprezint aici cetățenii Republicii 
Moldova: indiferent de limba pe 
care o vorbim - română, ucrainea-
nă, rusă, găgăuză sau bulgară -, in-
diferent de etnia sau preferințele 
noastre politice, indiferent dacă 
locuim pe malul drept al Nistrului 
sau în regiunea transnistreană, cu 
toții ne dorim pace!

Fiind o țară cu mai puțin de 
trei milioane de oameni, am oferit 
adăpost pentru mai bine de jumă-
tate de milion de refugiați care au 
fugit de război. În momentul de 
vârf al afluxului, populația țării 
noastre a crescut cu patru la sută. 
Aproximativ 80.000 de refugiați 
au ales să rămână alături de noi.

Folosesc această ocazie pentru 
a aduce un omagiu, de la această 
tribună înaltă, tuturor familiilor 
de moldoveni care au dat dovadă 
de o solidaritate fără precedent 
față de refugiați și și-au deschis 

casele și inimile pentru cei aflați la 
nevoie. Mă mândresc cu oamenii 
noștri.

De asemenea, sunt recunoscă-
toare partenerilor internaționali, 
inclusiv Națiunilor Unite, care ne-
au oferit asistență în gestionarea 
crizei umanitare.

Îi mulțumesc Secretarului Ge-
neral al ONU și altor înalți oficiali 
care ne-au vizitat țara în momente 
de dificultate, în semn de sprijin 
și solidaritate.

Transmit totodată recunoștința 
mea profundă Franței, Germaniei, 
României și altor parteneri pentru 
crearea Platformei de Sprijin pen-
tru Moldova, o platformă care este 
alături de țara noastră în aceste 
vremuri dificile”, și-a exprimat 
recunoștința Maia Sandu.

De asemenea, ea s-a referit la 
„prezența ilegală a trupelor mili-
tare ruse în regiunea transnistrea-
nă”, care ne încalcă neutralitatea 
și crește riscurile de securitate 
pentru țara noastră.

„Cerem retragerea completă și 
necondiționată a trupelor ruse. 

Facem apel la distrugerea muni-
ției din depozitele de la Cobasna, 
care reprezintă o amenințare la 
adresa securității și a mediului 
întregii regiuni”, a declarat Sandu.

Președintele Republicii Moldo-
va s-a referit și la  confruntările 
„cu un spectru larg de amenin-
țări hibride, de la dezinformare 
și propagandă până la atacuri 
cibernetice și presiuni energeti-
ce, prețurile anormal de ridicate 
la gazele naturale și încercările 
Rusiei de a folosi livrările de gaz 
și petrol ca arme”.

Cu o promisiune dată sieși și 
înaltei tribune de la care se adresa 
națiunilor lumii, Maia Sandu a 
încheiat pe un ton optimist:

„Suntem concentrați, perseve-
renți și de neoprit. Suntem hotă-
râți să aducem Moldova în UE, 
astfel încât fiecare moldovean să 
aibă un nivel de trai mai bun și 
mai multe oportunități economi-
ce, acasă. Doar așa Moldova poate 
crește ca o democrație consolidată 
în partea noastră a lumii, în aceste 
vremuri dificile”.

Marți, 20 septembrie, Președinta Repu-
blicii Moldova, Maia Sandu, și-a început 
vizita la New York, SUA, unde s-a aflat 
pentru lucrările celei de-a 77-a Adunări 
Generale a Organizației Națiunilor Unite. 
În cadrul vizitei, Președinta s-a întâlnit cu 
mai mulți oficiali.

Președintele Republicii Moldova, Maia 
Sandu, a discutat, în marja celei de-a 77-a 
Adunări Generale ONU de la New York, cu 
Secretarul General al NATO, Jens Stolten-
berg. Discuția a vizat programele de coope-
rare existente, evoluțiile de securitate din 
regiune și necesitatea de a spori reziliența 
țării la riscurile curente.

Șefa statului a subliniat importanța coo-
perării cu Alianța Nord-Atlantică în cadrul 
programelor agreate în Planul Individual de 

Acțiuni al Parteneriatului Moldova – NATO, 
cu accent pe dezvoltarea profesională a 
Forțelor Armate sau pe sporirea integrită-
ții sectoarelor de securitate și de apărare. 
De asemenea, a fost menționat Programul 
„Știința pentru Pace și Securitate” sau cel 
de consolidare a capacităților de protec-
ție civilă a țării noastre. Jens Stoltenberg 
și-a reiterat respectul pentru statutul de 
neutralitate al Republicii Moldova, pentru 
suveranitatea și integritatea sa teritorială, 
și a menționat disponibilitatea Alianței 
de a extinde cooperarea pe segmentele ce 
țin de pericole hibride, dezinformare sau 
riscuri cibernetice.

Totodată, marți, Președinta s-a întâl-
nit cu Președintele Republicii Kazahstan, 
Kassym-Jomart Tokayev, la sediul ONU din 

New York. Cei doi șefi de stat au discutat 
despre subiecte de interes comun de pe 
agenda bilaterală.

Lidera de la Chișinău a menționat că 
R.Moldova este deschisă spre o cooperare 
mai largă cu Kazahstanul în sectoarele eco-
nomic, energetic și agricol. De asemenea, a 
salutat decizia Kazahstanului de a aprofun-
da relațiile bilaterale prin transformarea 
misiunii diplomatice de la Chișinău din 
Consulat General în Ambasadă.

Președinta Republicii Moldova, Maia 
Sandu, s-a întâlnit și cu Președinta Repu-
blicii Slovace, Zuzana Čaputova. Cele două 
șefe de stat au vorbit despre consolidarea 
relațiilor moldo-slovace și despre situația 
de securitate din regiune.

Șefa statului i-a mulțumit Președintei 

Čaputova pentru ajutorul umanitar pri-
mit de țara noastră în primăvară pentru 
a gestiona criza refugiaților din Ucraina. 
La fel, și-a exprimat recunoștința pentru 
susținerea de către Slovacia a demersu-
lui european al țării noastre, dar și pen-
tru asistența primită, de-a lungul anilor, 
prin intermediul Agenției slovace pentru 
cooperare și dezvoltare internațională, 
„Slovak Aid”.

Președinția Republicii Moldova a mai 
informat că, în cadrul acestei vizite la New 
York, Maia Sandu a avut întrevederi bila-
terale cu Alexander Van der Bellen, pre-
ședintele Austriei, și cu Samantha Power, 
administrator USAID.

Diana BUTNARU

Șefa statului a avut o întrevedere 
cu Secretarul General al NATO, 
Jens Stoltenberg



5

Vineri / 23 septembrie / 2022social-politic      de atitudine
O B S E R V A T O R

Duși și aduși 
de la Orhei

Deși a îndemnat lumea în re-
petate rânduri să iasă la proteste, 
Igor Dodon a decis să nu se alăture 
protestului „Șor”. 

Dodon: „Bravo!”, dar... nu 
se alătură protestului

La 25 august, fostul președinte 
anunța „o toamnă și o iarnă foarte 
grea” și avertiza că, dacă nu va fi 
demisă guvernarea, „Moldova nu 
va mai fi”. „Trebuie să uităm de 
disensiunile ideologice și de altă 
natură și să ne unim. Este nece-
sar să adunăm 100-150 de mii de 
oameni în Piața Marii Adunări Na-
ționale în octombrie-noiembrie și 
să punem punct. Împreună îi vom 
da jos, iar apoi fiecare să meargă 
la alegeri anticipate cu propria 
ideologie”, propunea Igor Dodon.

La 13 septembrie, după câteva 
acțiuni organizate de altfel tot de 
Partidul „Șor”, Dodon transmitea 
într-un interviu oferit agenției TASS 
de la Moscova că „valul de proteste” 
de la Chișinău „ia amploare”. 

În pofida acestui fapt, la 19 sep-
tembrie el a ținut să anunțe că nu 
se poate alătura protestatarilor.

„Am urmărit cu atenție protes-
tul. Luând în considerare faptul 
că continui să mă aflu în arest la 
domiciliu, nu m-am putut alătu-
ra. Iar cei care au participat la 
protest, în ciuda intimidărilor, 
sunt bravo. (…) Așadar, ceea ce 
se întâmplă acum în fața clădirii 
Parlamentului, cred că este corect 
și consider că oamenii care stau în 
corturi trebuie susținuți – fiecare 
cu ce poate”, a menționat luni, Do-
don, într-o postare pe facebook.

Monitorizați 
atent de poliție

Fostul consilier municipal Ili-
an Cașu observă câteva deosebiri 
esențiale între protestele non-stop 
organizate în 2015-2016, la care 
a participat personal, la fel cu in-
stalarea unui orășel de corturi, și 
ceea ce a văzut acum în centrul 
capitalei. „Acest protest este cu 
totul altceva. Protestatarii nu au 
fost împiedicați de poliție să insta-
leze corturi, au un comportament 
foarte disciplinat. Totul decurge 
după regulile stricte ale poliției. 
Fruntașii protestului anunță poli-
ția chiar și atunci când merg după 
tartinele pentru micul dejun. Po-
liția controlează absolut totul. Au 
înconjurat orășelul de corturi cu 
lentă galbenă. Șor nu este un peri-
col real pentru actuala guvernare 
și, după ce am văzut protestul, pot 
spune că nu există niciun pericol 
de destabilizare. Polițiștii stăteau 
calm, nu e ca atunci când statul 
era capturat”, a spus Ilian Cașu.

Fostul deputat Liviu Vovc con-
sideră că aceasta e deosebirea în-
tre un protest autentic și un pro-
test organizat. Or la manifestația 
Partidului „Șor” protestatarii sunt 
aduși doar în mod organizat.

Deși au mai fost proteste la 
care oamenii erau transportați cu 
autocarele, lor li se mai alăturau 
chișinăuienii, oameni care veneau 
din proprie inițiativă. La protestul 
„Șor” sunt doar oameni aduși.

De aceeași părere este și co-
mentatorul politic Anatol Țăranu, 
care observă că una din lozincile 
lansate de organizatori în cadrul 
protestului a fost: „Nu stați la 
balcon, ieșiți în stradă!”.

„Este un mesaj adresat chi-
șinăuienilor. Aceștia nu au dat 
curs îndemnurilor la protest”, a 
comentat analistul.

„Nimeni nu vrea 
să se asocieze cu Șor”

Anatol Țăranu consideră că 

guvernarea poate chiar ar avea 
de câștigat că în centrul Chiși-
năului a ieșit partidul „Șor”, și 
nu alte partide. Potrivit comen-
tatorului, actualmente, există 
suficiente motive care ar putea 
genera nemulțumiri: situația 
economică din RM este extrem 
de dificilă, multiplele crize au 
lovit grav în cetățeni, iar inflația 
este una dintre cele mai mari din 
Europa. 

„Șor a luat locul unor protes-
tatari autentici și el i-a împins 
din această zonă, vulnerabilă 
pentru guvernare. Dacă acolo 
ar fi fost protestatari de bună 
credință, guvernarea ar fi avut 
mult mai multe probleme. Sunt 
și alte partide care ar protes-
ta, dar nu vor să se asocieze cu 
Partidul „Șor” și liderul acestu-
ia, care este unul din cele mai 
discreditate personaje din RM. 
Totodată, am impresia că mulți 
din participanții la acest protest 
au venit remunerați, dar acest 
lucru trebuie să fie dovedit prin 
fapte”, a mai spus Anatol Ță-
ranu.

Referitor la protestul organizat 
de Partidul „Șor”, președintele 
Maia Sandu a comentat că oamenii 
au dreptul la proteste. „În același 
timp, instituțiile statului asigură 
și vor asigura ordinea publică”, a 
punctat președintele.

„Pe Maia Sandu o vedeți, 
iar războiul din Ucraina 
nu-l vedeți?”

Amintim că duminică, 18 sep-
tembrie, Partidul „Șor” a organizat 
o acțiune de protest în centrul ca-
pitalei în cadrul căreia a demarat 
inclusiv instalarea unui orășel de 
corturi. Organizatorii au solicitat 
într-un demers adresat Primăriei 
Chișinău permisiunea de a orga-
niza un protest non-stop până la 
finele lunii septembrie. Potrivit 
lor, protestul urma să întrunească 
„circa 50 de mii de oameni”. În 
timpul protestului organizatorii 
au pretins că au venit 40 de mii 
de cetățeni. Poliția însă estimează 
că evenimentul a întrunit 6500 de 
protestatari. Aceștia au scandat 
lozinci împotriva actualei guver-
nări și au cerut demisia Maiei 
Sandu. Protestatarii s-au arătat 
nemulțumiți de prețurile mari din 
RM și de faptul că președintele 
refuză să meargă la Moscova să 
negocieze gaz mai ieftin. 

Acest fapt i-a revoltat pe unii 
chișinăuieni. „Dacă Putin vrea să 
vândă gaz, n-are decât să-l vândă, 
nu să cheme politicienii la Mosco-
va, la negocieri. Ucrainenii îi vor 
pune la punct. Vedeți ce fac rușii 
în Ucraina?”, a încercat un chiși-
năuian să convingă o protestatară.

Aceasta i-a răspuns că rușii 

Partidul „Șor” a dat startul mult 
discutatelor proteste anunțate pentru 
toamna anului curent de  reprezentanții 
stângii politice de la Chişinău. Duminică, 

cea mai amplă manifestație din ultima vreme a 
acestui partid a întrunit, potrivit poliției, 6500 
de persoane. În cele patru zile de protest non-
stop, nicio altă formațiune politică nu li s-a 
alăturat protestatarilor şi nici chişinăuienii, deşi 
sunt încercați greu de inflație, nu au coborât în 
stradă. „Orăşelul schimbării” a fost încercuit cu o 
panglică galbenă de către reprezentanții poliției 
şi fiecare pas al protestatarilor este monitorizat 
atent de oamenii legii.

Svetlana COROBCEANU

Protest fără chișinăuieni, sub lupa poliției, în capitală
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n-au decât să facă ce vor. „Ba 
nu! Pe Maia Sandu o vedeți, dar 
războiul din Ucraina nu-l vedeți?”, 
s-a revoltat bărbatul. 

Chiar dacă se arată nemulțu-
miți de tarife și prețurile mari la 
produse, nici în cadrul acestui 
protest, ca și la celelalte orga-
nizate de reprezentanții stângii 
politice, organizatorii nu suflă un 
cuvânt despre războiul din Ucrai-
na și șantajul energetic al Rusiei, 
care de fapt sunt principalele cau-
ze ale majorării prețurilor, ci dau 
vina doar pe guvernare.

Câteva partide, printre care 
Platforma DA și Partidul Liberal, 
au avut o reacție critică la adresa 
protestului organizat de Partidul 
„Șor”.

„Partidul Platforma DA nu 
va ieși la protest alături de Șor, 
Dodon, Platon, Plahotniuc. Noi 
am ieșit la proteste împotriva lor 
și vrem pedepsirea tuturor celor 
care au încălcat legea”, a anunțat 
liderul partidului, Dinu Plângău.

La rândul său, Partidul Liberal 
s-a declarat consternat de faptul 
că un partid care s-a plasat în opo-
ziție cu justiția din R. Moldova 
este lăsat să antreneze Chișinăul 
într-un nou conflict geopolitic, 
obstrucționând cursul decla-
rat, proeuropean, al Republicii 
Moldova. „În astfel de condiții, 
partidele care apără interesele 
Kremlinului vor adera, pe cale 
de consecință, la cauza strict 
personală a liderilor Partidului 
„Șor”, iar Republica Moldova se 
va trezi în imposibilitatea de a ieși 
de sub controlul Rusiei din cauza 
existenței rețelelor de agenți din 
societatea noastră. În condițiile 
în care escaladarea unor conflicte 
în Republica Moldova ar putea 
agrava situația existentă, legată 
de războiul din Ucraina, PL își 
exprimă dezacordul față de me-
todele practicate de Partidul „Șor” 
și nedumerirea față de lentoarea și 
tergiversările examinării „dosaru-
lui penal Șor” de către Curtea de 
Apel timp de patru ani”, se arată 
în declarația PL.

Sunt şi alte

partide care ar 
protesta, dar nu 

vor să se asocieze 
cu Partidul „Șor” 

și liderul acestuia, 
care este unul din 

cele mai discreditate 
personaje din RM.
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Vremea 
proiectelor concrete 

Sâmbătă, 17 septembrie, la Chişinău s-a 
încheiat Forumul Investițional Moldova 
Business Week 2022. Cu genericul 
„Moldova – destinație de relocare şi 

soluție pentru lanțul de aprovizionare regională” 
evenimentul a reunit factori decizionali, experți 
din țară şi de peste hotare, pentru a identifica 
cele mai bune oportunități şi soluții pentru 
repoziționarea Republicii Moldova la nivel 
internațional în plan investițional. Despre 
forum, dar şi despre perspectivele de atragere a 
investițiilor în Republica Moldova am discutat cu 
Marin Ciobanu, directorul general al Agenției. 

E C O N O M I E

- Domnule Ciobanu, ediția 
din acest an a forumului 
are loc în timpul unor crize 
suprapuse, cu care se con-
fruntă Republica Moldova, 
dar şi întreaga regiune. Ce 
strategie urmează să adop-
tați pentru ca agenția să-şi 
îndeplinească misiunea de 
atragere a investițiilor în 
economia moldovenească?  
Astăzi, în primul rând, toate 

politicile și strategiile de atragere 
a investițiilor trebuie să fie focu-
sate pe creșterea potențialului 
uman, a forței de muncă. Trebu-
ie să ne pregătim temele pentru 
acasă dacă vrem să ținem pasul 
cu realitatea. Acum, în perioada 
crizelor multiple care s-au supra-
pus în ultimii ani – pandemia de 
coronavirus, criza energetică și 
războiul din Ucraina, vor îngre-
una atragerea de investiții. Din 
punctul meu de vedere, corpora-
țiile mari nu se vor grăbi să inves-
tească acum 15-20-30 milioane 
de euro în regiunea noastră. De 
aceea, trebuie să mergem pe altă 
cale, accesând alte mecanisme de 
atragere a investițiilor și să folo-
sim oportunitățile care există în 
prezent. 

Trebuie să punem accentul 
pe educație, pe creșterea capaci-
tăților umane și să oferim niște 
facilități fiscale sau diferite sub-
venții investitorilor. Trebuie de 
remarcat că, la capitolul subvenții, 
Republica Moldova nu poate să-și 
permită prea mare lucru. Totuși, 
există unele domenii, unde am 
putea atrage investiții cu eforturi 
mici, care să dea un rezultat sem-
nificativ. Aici mă refer la exemplul 
Germaniei, unde salariul mediu 
brut în domeniul cercetării și ino-
vației este de 8-10 mii de euro. 
Dacă am încuraja investițiile în 
cercetare în Republica Moldova, 
și avem deja o experiență în acest 
sens, în parcul IT, unde sunt în-
registrate 1200 de companii, care 
înregistrează un export de opt 
miliarde de lei și a creat peste 15 
mii de locuri de muncă, am putea 
face ceva similar în domeniul de 
cercetare și dezvoltare, unde să fie 
stabilit un impozit unic de 3-7 la 
sută. Asta ar interesa companiile 

mari și noi purtăm unele discuții 
cu vreo șase companii mari, care 
ar crea vreo două mii de locuri de 
muncă în domeniul cercetării și 
inovării. Vă dați seama, dacă ar 
plăti aici un salariu mediu brut de 
2000-2500 de euro plus acele 7 la 
sută contribuții la stat, ar obține 
costuri de trei-patru sau chiar de 
cinci ori mai mici. 

Încă un avantaj este că în cer-
cetare și inovare în inginerie nu 
trebuie să vii cu investiții mari, 
de zeci de milioane. E suficient să 
vii cu 300-400 mii de euro pen-
tru calculatoare și echipament. 
Aici este important să oferim și 
niște suprafețe corespunzătoare 
în chirie. Aceste investiții ar fi im-
perative pentru menținerea forței 
de muncă înalt calificate, oameni 
cu studii superioare, care cunosc 
limbi străine, să-i menținem la 
noi aici, în Republica Moldova.  

- Ar exista o cerere sufi-
cientă față de produsele 
acestor investiții în cer-
cetare şi inovare? 
Am discutat deja cu șase com-

panii, prezente la noi printre care 
Dräxlmaier, Gebauer & Griller, 
Sumitomo. Am vorbit cu CEO de 
la Sumitomo din Germania și el 
a zis că, dacă facem acest lucru, 
este gata să aducă 300 de locuri de 
muncă în Republica Moldova ime-
diat ce este acceptat proiectul de 
lege, care să faciliteze investițiile 
în domeniu. Altfel spus, trebuie să 
creăm premise. Mai departe, dacă 
dai unele semnale, companiile vin 
singure. 

Partea bună este că nu trebu-
ie să ne implicăm noi ca stat să 
cheltuim pentru a forma acești 
specialiști.  

Avem deja un exemplu concret 
în acest sens. Dräxlmaier  are în 
campusul Universității Tehnice 
oficii unde lucrează peste douăzeci 
de tehnicieni pentru salarii foarte 
bune. Și ei lucrează acum fără faci-
lități. Dar dacă am promova legile 
necesare pentru a face tentante 
investițiile în cercetare și inovare, 
fiți siguri că sectorul respectiv ar 
putea ajunge sectorul IT, care a 
avut rezultate foarte frumoase în 
ultimii ani. 

Am vorbit cu mai mulți an-
gajați din domeniu, cu profesori 
universitari din Germania, care 
mi-au spus că salariul mediu net 
acolo este de 4000-5000 de euro 
în medie, dar dacă luăm în calcul 
toate contribuțiile și impozitele, 
cheltuielile pentru un angajat s-ar 
ridica la peste 10 mii de euro. De 
ce să nu deschidem aceste locuri 
de muncă la noi, pentru inginerii 
noștri, care ar fi mai mult decât 
mulțumiți să lucreze acasă pentru 
salarii de 2000 de euro? 

Spre exemplu, firma Trumpf 
din Germania, lider mondial în 
domeniul tehnologiilor tăierii cu 
laser, are vreo mie de angajați în 
cercetare și inovare și este gata 
să aducă în Republica Moldova 
50-100 din ei. Repet, cel mai im-
portant rezultat al acestor inves-
tiții ar fi că vom menține forța de 
muncă de calificare înaltă aici, în 
Republica Moldova. 

- Totuşi, nu putem vorbi 
despre foarte multe locuri 
de muncă în acest dome-
niu.
Da, însă e vorba de părți ale 

unor corporații. Și războiul din 
Ucraina nu va dura la nesfârșit. 
Odată ce acesta se va încheia, vor 
exista condiții mult mai prielnice 
pentru investiții, iar corporațiile 
respective vor fi prezente aici prin 
aceste subdiviziuni de cercetare 
și inovare. Important e ca auto-
ritățile să aibă un dialog constant 
cu acești investitori și, când vor 
apărea oportunități, aceștia vor 
aduce și altfel de investiții, mai 
mari, în producere. 

- Care ar fi alte direcții de 
activitate asupra cărora vă 
veți concentra eforturile în 
următoarele luni?  
Ca agenție de investiții, urmea-

ză să pregătim patru portofolii 
investiționale. Adică să nu fie o 
paletă largă de proiecte foarte 
vagi. Trebuie să începem cu câ-
teva, însă foarte concrete. Spre 
exemplu, aeroportul Mărculești. 
Analizăm potențialul său inves-
tițional pentru a ști exact  ce ne 
dorim să atragem acolo și înce-
pem să promovăm portofoliul în 
toate ambasadele. Am discutat în 
acest sens cu dl vicepremier Nicu 
Popescu, care a spus să pregătim 
aceste trei-patru profiluri investi-
ționale, iar ambasadele sunt gata 
să le promoveze. Alt portofoliu 
ar fi nodul de cale ferată de la 
Basarabeasca, unul din cele mai 
importante noduri feroviare pe 
timpul Uniunii Sovietice. Și în 
Chișinău, la Botanica, în spatele 
la Metrou, este fostul institut de 
cercetări în domeniul protecției 
plantelor, care deține suprafețe 
importante de terenuri. Vreo 70 
de hectare de teren am putea să le 
utilizăm pentru construcția unei 
platforme industriale în Chișinău. 
Astăzi, dacă vine un investitor cu 
intenția de a investi în capitală, nu 
știu dacă găsește unul sau două 
hectare unde să-și amplaseze ca-
pacitățile. O platformă industrială 
ar soluționa această problemă. 

- Ați activat în ultimul de-
ceniu în zonele economice, 
unde ați reuşit atragerea 
de investiții importante. 
Ce urmează să se întâmple 
pe acest segment. Mai are 
el potențial? 
Încă o dată am să spun că este 

foarte importantă creșterea po-
tențialului uman. Aici în Chișinău 
urmează să deschidem un centru 
mare cu două competențe (speci-
alități): prelucrarea metalului și 
producerea masei plastice prin 
injecție. 95% din investitorii cu 

care vorbim ne întreabă despre 
aceste două competențe, dacă 
avem personal calificat în aceste 
domenii. Specialiști în prelucrarea 
masei plastice prin injecție nu a 
pregătit până acum nicio instituție 
publică din Republica Moldova. 
Am pregătit curricula și urmează 
ca aceștia să fie instruiți. Este vor-
ba despre specialiști de o calificare 
destul de înaltă: aceștia proiec-
tează piesele la calculator, intro-
duc datele în mașini și acestea le 
produc singure. Am importat deja 
trei mașini de producere a masei 
plastice prin injecție și urmează 
în curând să ajungă și mașinile 
pentru producerea uneltelor din 
metal. După asta începem proce-
sul de instruire propriu-zis. 

- Deci, este vorba de o in-
vestiție nu prea scumpă, 
însă cu bătaie lungă, care 
completează o verigă lipsă 
în competențele necesare 
pentru atractivitatea in-
vestițională?
Da, și vorbim de salarii destul 

de bune pentru Republica Mol-
dova, de peste o mie de euro net. 

- În cadrul forumului ați 
reuşit să convingeți pe ci-
neva să investească în Re-
publica Moldova? 
Da, există câteva intenții con-

crete din partea unor investitori, 
în special din România, însă fo-
rumul este mai degrabă un eveni-
ment promoțional. Am prezentat 
atracțiile și urmează să lucrăm pe 
parcursul anului ca acestea să se 
materializeze în proiecte concrete.  

- Vă mulțumim pentru in-
terviu şi vă urăm succes!

Interviu realizat 
de Ion CHIȘLEA

Interviu cu Marin Ciobanu, directorul general al Agenției de Investiții din Moldova
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„Miercuri, a avut loc o ședință la 
Curtea de Apel Chișinău. Urmează să 
fie audiat un martor al apărării. De 
fapt, au mai rămas să fie audiați în 
total trei martori ai apărării. Au fost 

examinate toate probele acuzării”, a 
declarat procurorul responsabil de 
comunicare cu presa al Procuraturii 
Generale, Mariana Cherpec, pentru 
„Gazeta de Chișinău”. 

De partea cealaltă, avocații lui Ilan 
Șor au înaintat mai multe cereri și de-
mersuri pe marginea cărora completul 
de judecători urmează să se pronunțe. 

„Mai mult, niște avocați din Fe-
derația Rusă au înaintat cereri prin 
care au solicitat să le fie prezentate 
materialele cauzei penale, având în 
vedere faptul că au mandat să îl apere 
pe Ilan Șor.

Prin urmare, în aceste circumstan-
țe, completul de judecători urmează 
să examineze cererile avocaților din 
Federația Rusă și să decidă dacă le 
acceptă sau nu cererile”, a adăugat 
procurorul.   

Conform procedurii, completul 
de judecători și procurorii trebuie să 
le acorde timp noilor avocați pentru 
a lua cunoștință de materialele ca-

uzei penale, care este de altminteri 
foarte voluminoasă, 20 de volume. 
Acest lucru înseamnă de fapt o nouă 
tergiversare.

Șor caută noi posibilități 
de tergiversare

„Opinia publică trebuie să știe că 
tergiversările nu au loc din cauza pro-
curorilor sau a judecătorilor pentru 
că ședințele sunt stabilite la termene 
foarte scurte. Dacă nu mă înșel, pentru 
săptămâna viitoare, este planificată 
o altă ședință”, a subliniat Mariana 
Cherpec.

Deciziile Curții de Apel sunt defi-

nitive, executorii, dar nu irevocabile. 
Hotărârile pot să fie contestate cu re-
curs la Curtea Supremă de Justiție. 

După pronunțarea deciziei instan-
ței de apel, prin intermediul Ministe-
rului Justiției, hotărârea urmează să 
fie transmisă autorităților din Israel 
pentru executare sau, mai exact, ca 
anexă la materialele de extrădare.

Potrivit unui raport al Comitetului 
Consultativ Independent Anticorup-
ție (CCIA), autorităților Republicii 
Moldova și presei de investigație, Ilan 
Șor se află în Israel. El a fost văzut și 
filmat de cetățeni moldoveni pe stră-
zile orașului unde locuiește, Caesarea. 
În august 2019, Interpol a acceptat o 
cerere de extrădare, doar că Șor nu a 
fost predat de autoritățile israeliene.

„Comisia de control a fișierelor In-
terpol a primit o solicitare din partea 
lui Șor, care a contestat conformita-
tea datelor în privința sa cu statutul 
Interpolului. În urma unei decizii a 
Comisiei de control a fișierelor din 

aprilie 2022, contestația a fost res-
pinsă. Astfel, procesul de extrădare 
trebuie să se conformeze regulilor 
statului Israel – o decizie a Minis-
terului israelian al Justiției, urmată 
de eventuale contestații în instanțele 
judecătorești”, au dezvăluit autorii 
raportului CCIA.

Peregrinările 
dosarului Șor

Acum mai bine de un an, pe 20 au-
gust 2021, magistrații Curții Supreme 
de Justiție au admis cererea înaintată 
de avocații fostului primar de Orhei 
privind strămutarea judecării cauzei 
penale de la Curtea de Apel Cahul la 
Curtea de Apel Chișinău.  

Dosarul Șor a fost repartizat jude-
cătorilor Stelian Teleuca, Oxana Robu 
și Ion Bulhac. Ultimul a fost numit 
judecător-raportor responsabil de caz. 

La sfârșitul anului 2014, Ilan Șor 
a fost învinuit că, în calitate de șef al 
Băncii de Economii, ar fi obținut prin 

înșelăciune peste cinci miliarde de lei 
pe care i-a spălat prin firme offshore. 
Cauza penală a ajuns în prima instanță 
în august 2016. 

În 2017, după ce procurorii soli-
citaseră 19 ani de închisoare pentru 
escrocherie și spălare de bani pentru 
Șor, judecătorul Andrei Neculcea a 
stabilit o pedeapsă de 7,5 ani de puș-
cărie.

   Ulterior, dosarul a ajuns la Curtea 
de Apel Chișinău, la Curtea de Apel 
Cahul, unde au avut loc aproape 60 
de ședințe. Dosarul lui Ilan Șor s-a 
judecat mai bine de trei ani la Curtea 
de Apel Cahul fără niciun rezultat. Din 
cele 59 de ședințe stabilite, 51 au fost 
amânate din diverse motive, printre 
care solicitări de a schimba comple-
tul de judecată, lipsa avocaților de la 
ședințe, sesizări nefondate la Curtea 
Constituțională. 

După criza politică din iunie 2019, 
Ilan Șor a fugit din Republica Mol-
dova.

P O L I T I C Ă

Noua combinație 
a lui Șor

Dosarul lui Ilan Șor se află pe ultimii paşi de 
examinare la Curtea de Apel Chişinău, iar 
şedințele sunt planificate în termene strânse. 
Avocații celui condamnat în primă instanță 

în dosarul Furtul miliardului se pare că au pus la cale o 
strategie pentru a tergiversa pronunțarea unei decizii 
definitive.

Premierul Ungariei: 
Sancțiunile UE împotriva 
Rusiei ar trebui eliminate

Premierul ungar, Viktor Orban, a declarat la o reuniune 
a partidului său de guvernământ, Fidesz, că sancțiunile 
împotriva Rusiei impuse de Uniunea Europeană ar trebui 
să fie eliminate, a relatat miercuri seara târziu cotidianul 
proguvernamental „Magyar Nemzet”, citat de reuters.
com. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Zoltan Kovacs, 
a confirmat comentariile într-un răspuns transmis prin 
e-mail către Reuters.

Londra promite ajutorul 
său militar Ucrainei 
până la victorie

Regatul Unit va continua să ofere ajutor militar 
Ucrainei până la victoria sa împotriva Rusiei, a promis 
miercuri seară noul premier britanic, Liz Truss (foto), 
în fața Adunării Generale a ONU, scrie AFP, citată de 
agerpres.ro. „În acest moment critic al conflictului, 
promit că vom menține sau vom spori sprijinul nostru 
militar pentru Ucraina atât timp cât va fi necesar. (...) 
Nu vom fi liniștiți până când Ucraina nu va triumfa”, a 
dat asigurări Liz Truss de la tribuna Națiunilor Unite.

Coreea de Nord dezminte 
că exportă arme în Rusia

Coreea de Nord a negat miercuri că a furnizat arme 
Rusiei, a informat presa de stat, la câteva săptămâni după 
ce Statele Unite au declarat că Moscova se îndreaptă 
spre Phenian pentru a-și reface stocurile epuizate de 
invazia Ucrainei, transmite AFP, citat de agerpres.ro. 
„Nu am exportat niciodată arme sau muniții în Rusia și 
nu avem de gând să le exportăm”, a declarat un respon-
sabil de la Biroul general de echipamente al Ministerului 
Apărării într-un comunicat publicat de agenția oficială 
de presă KCNA.

Anunțurile lui Putin sunt 
„un act de disperare”, 
afirmă cancelarul german

Cancelarul german Olaf Scholz a numit miercuri un 
„act de disperare” deciziile recente ale președintelui 
Vladimir Putin, care a anunțat o mobilizare parțială 
a rezerviștilor ruși pentru a lupta în Ucraina și refe-
rendumuri în teritoriile din estul și sudul acestei țări, 
potrivit agerpres.ro. Vladimir „Putin nu face decât să 
înrăutățească lucrurile. El a subestimat complet de la 
început situația și voința de rezistență a ucrainenilor 
(...)”, a declarat cancelarul în cadrul unei scurte decla-
rații în cadrul Adunării Generale a ONU la New York.

Secretarul general al NATO 
denunță „retorica nucleară 
periculoasă” a lui Putin

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a de-
nunțat miercuri „retorica nucleară periculoasă” a pre-
ședintelui rus Vladimir Putin, care s-a declarat pregătit 
să utilizeze „toate mijloacele” arsenalului său contra 
Occidentului, relatează Reuters. Într-un interviu acordat 
redactorului-șef al agenției de presă britanice, secreta-
rul general al Alianței Nord-Atlantice a spus că prima 
mobilizare din Rusia după Al Doilea Război Mondial 
nu este o surpriză, dar aceasta va escalada conflictul 
din Ucraina început prin invazia rusă din 24 februarie.

I.G.

M a p a m o n d

Ilie GULCA

Ce se întâmplă în dosarul Ilan Șor examinat la Curtea de Apel Chișinău
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Drang nach Westen
sau cum își mobilizează 
colosul picioarele de lut

Mărturisesc că aveam de gând 
să scriu despre recentele derapaje 
ale unor politicieni din România: 
despre Klaus Iohannis, care l-a 
decorat pe fostul mop de sufra-
gerie al lui Plahotniuc cu ordi-
nul „Steaua României“ și despre 
Andrei Marga, fost ministru de 
externe și ex-președinte al ICR, 
care a îndemnat Ucraina să cedeze 
teritorii către țările vecine. Igno-
ranța lui Iohannis (sigur, KWI nu 
e primul și nici ultimul președinte 
român care habar nu are de RM, 
dar să faci un asemenea serviciu 
PSD-ului fără o minimă documen-
tare prealabilă?) și elucubrațiile 
lui Marga, care, la vremea lui, a 
reușit performanța de a sabota și 
submina cam tot ce a dirijat, de la 
Universitatea din Cluj la Institutul 
Cultural Român, pălesc însă puter-
nic față de ultima declarație a lui 
Putin din 21 septembrie. De aceea, 
voi lăsa României ce-i a Români-
ei, oprindu-mă, de nevoie, asupra 
cezarului moscovit.

În dimineața zilei de miercuri, 
Putin a ordonat mobilizarea parția-
lă și organizarea de referendumuri 
pe teritoriile „eliberate“, reiterând, 
totodată, că amenințarea lui nu-
cleară „nu este un bluf“. Unii au 
ironizat deja pe seama mobilizării 
parțiale – o contradicție în ter-
meni, în fond, cum e, de altfel, în-
treaga Rusie putinistă –, deși cele 
mai mari dubii le ridică procesul 
însuși de mobilizare și de dotare 
a rezerviștilor de către o adminis-
trație care și-a demonstrat deja 
totala ei incompetență în această 
privință. Alții sunt ferm convinși 
că așa-zisele referendumuri și 
anexarea subsecventă de teritorii 
ucrainene sunt cadourile jalnice și 
disperate pe care Putin și le face 
de ziua lui – măcar așa, dacă nu 
și-a putut pune întreaga Ucraină 
pe tort. În același timp, majoritatea 
comentatorilor cred că sprijinul 
Occidentului nu se va diminua sub 
presiunea noului/ vechiului șantaj 
nuclear și că războiul va continua 
ca și până acum – evident, cu con-
diția ca SUA și UE să livreze și mai 
mult armament, dat fiind sporul 
sensibil de efective rusești.

Părerea mea este că trebuie să 
ne pregătim, mental, pentru ce 
este mai rău. Și acest rău nu ține 
neapărat de un eventual succes 
al mobilizării. Firește, chiar și ze-
ce-douăzeci de mii de soldați ruși 
în plus, oricât de sumar instruiți, 
vor prezenta o mare problemă pen-
tru ucraineni; ce să mai vorbim de 
câteva sute de mii? Cu toate aces-
tea, o bună dotare cu artilerie de 
câmp, cu lansatoare de rachete, cu 
tancuri și aviație (vesticii nu mai au 

Încă înainte de „protestul non 
stop” al ortacilor lui Șor, adevă-
rații lui organizatori s-au deve-
lopat de o manieră lamentabilă. 
Înarmați cu sloganul esențial al 
luptei lui Putin  cu lumea: „Să 
înghețe coada lupului!” (rus: 
„Мёрзни, мёрзни, волчий 
хвост!”), un citat dintr-un basm 
rusesc (echivalent cu Ursul păcă-
lit de vulpe din pușculița folclo-
rului nostru), angajații birourilor 

de tehnologii  politice din capitala Rusiei au propus o caricatură: 
un braț de vreascuri pentru iarnă, legat cu o fundiță de cadou, cu 
inscripția: „Buket Moldavii” („Buchetul Moldovei”). Un observator 
atent a deconspirat imediat sursa glumei pe seama moldovenilor, 
condamnați de Kremlin să înghețe în această iarnă. Or moldovenii 
nu prea știu sensul sintagmei: e vorba de vermut moldovenesc, un 
vin tare, puternic aromatizat, pe care îl beau pe timpul URSS (nu-
mai) vecinii din Est. Deși prezent, în anii sovietici, și pe rafturile 
magazinelor din Chișinău, în general, era o marfă pentru export. 
Consecutiv, doar rușii ar înțelege gluma. 

Tot numai rușii ar putea să înțeleagă lozincile „protestatarilor” de 
duminica trecută, scrise în limba rusă. Orheiul a venit la Chișinău 
cu slogane rusești?! Să fim serioși! Pur și simplu, după vizita de la 
Moscova și întâlnirea cu conducerea parlamentului rus, șor-cialiștii 
au mărșăluit și au întins corturi în fața parlamentului de o manieră 
care să placă Moscovei, demonstrând fidelitate și angajare în proiect.

Interesant că la faza aceasta, proiectul războiului președin-
telui rus cu lumea angajează activ pușcăriașii. Evgheni Prigojin, 
patronul discret al unității militare „Wagner”, umblă prin puș-
căriile rusești și le promite deținuților, pe proprie răspundere, 
eliberarea înainte de termen, în schimbul participării la războiul 
din Ucraina. „Patria-mamă” are nevoie de carne de tun și caută 
marfă de calitate îndoielnică, dar care se consumă fără regrete. 
E o poveste întreagă aici... De ce ne-am mira? Cineva dintre po-
liticienii latinoamericani declarase în aceste zile că dacă undeva 
în lume există vreun dictator tiran și criminal, inevitabil vom afla 
că el este prieten cu Putin și cu Rusia. Aceasta este rezerva lui 
strategică: pușcăriașii.

Iată că și la Chișinău cei care ies în avangarda războiului ca duș-
mani ai guvernării proeuropene și aliați indiscreți ai Rusiei în 
război cu Occidentul, sunt oamenii conduși de un hoț condamnat 
de instanță (și a cărui vină nu a fost pusă la îndoială și anulată de 
vreo altă instanță), de alți câțiva inși puși sub anchetă, cu afaceri 
dubioase, logic deductibile din comportamentul lor, asistați masiv 
de oameni aduși aici de dragul tradiționalului salam & hrișcă. Este 
umilitor pentru întreaga populație să poți converti și manipula atâta 
lume, adusă sub pragul sărăciei, dezumanizată, degradată și dresată 
să strige orice, de dragul unor pomeni înjositoare. 

Adineaori, alarmată de înaintarea insistentă a ucrainenilor pe 
toate fronturile, unul dintre purtătorii de cuvânt ai Kremlinului, 
directorul Agenției Russia Today, Margarita Simonian, transmite 
lumii comentariul pe pagina sa: „Judecând după cele întâmplate sau 
pe cale să se întâmple, această săptămână fie va constata victoria 
noastră (a Rusiei – mvc), fie va fixa ajunul războiului nuclear. O a 
treia variantă nu se întrevede”. Or asta e o amenințare și un șantaj 
terorist evident. 

Intenția o confirmă, în dimineața când lumea marchează „Ziua 
internațională a Păcii”, președintele rus, care anunță „mobilizarea 
parțială”, răspunsul lui disperat la înaintarea forțelor ucrainene. 
„Parțială” include un soi de ezitare, dar și o amânare a declarării 
deschise a stării de război. În fine, proiectând un soi de referendum, 
precipitat și implicit șifonat, de alipire a enclavelor separatiste, dar 
și a altor teritorii ocupate din Ucraina în componența Federației 
Ruse, Putin lasă să se înțeleagă că încercarea Ucrainei de a elibera 
aceste teritorii va fi interpretată ca atac asupra Rusiei. 

La prima vedere, nimic nou, oricum rușii pierd rușinos bătălia pe 
câmpul de luptă. Și aici vine lovitura de grație (probabil că formularea 
ei pentru public este detaliul care a amânat declarația lui Putin cu 
o noapte): dacă „integritatea teritorială” va fi amenințată, Rusia va 
face uz de toate mijloacele posibile, inclusiv de arma nucleară. Și, 
ca să nu rămână dubii de interpretare, Putin a adăugat: „Nu este un 
bluff”. Nimic nou nici aici, același șantaj banditesc: dacă lumea asta 
neascultătoare nu ne acceptă impertinența, ea trebuie să dispară! QED. 

Și la Chișinău, ca și în Rusia mare, mobilizarea e deocamdată 
parțială. Când va fi aruncată în luptă rezerva de aur?

„Revoluția rusă” la 
Chișinău. Episodul 
întâi: „Mobilizarea 
parțială”

A - p o l i t i c e

Mircea V. CIOBANU

nicio justificare pentru amânarea 
livrărilor de acest gen după deshu-
mările de la Izium și declarația din 
21 septembrie) ar putea echilibra 
situația de pe front și crea condiții 
pentru noi victorii ale ZSU, indi-
ferent de dimensiunile viitoarei 
armate inamice. Căci aceasta din 
urmă nu va fi nici mai echipată și 
nici mai pregătită decât cea care a 
luptat în Ucraina în primele luni 
de război și care era alcătuită, în 
mare, din profesioniști.

Răul nu trebuie asociat obli-
gatoriu nici cu riscul unui atac 
nuclear. Bineînțeles, acesta nu 
poate fi exclus cu desăvârșire. Dar 
războiul atomic este o primejdie 
care ne amenință nu de ieri, de 
azi, nici măcar din 24 februarie 
a.c., ci chiar din clipa în care Putin 
și gangsterii lui kaghebiști au pus 
mâna pe putere la Kremlin – atâta 
doar că restul lumii a conștientizat 
prea târziu cum stă treaba. Era și 
logic să presupunem că o bandă 
de criminali care posedă bomba 
atomică reprezintă un pericol glo-
bal, dar câți dintre noi l-au sesizat 
încă de pe atunci, de la începutul 
anilor 2000? (Scenarii sugestive 
ni le avansase chiar Hollywoodul, 
dar în deceniile din urmă am ajuns 
să procedăm mai degrabă ca fanii 
universului Marvel, îndepărtând 
progresiv ficțiunea de realitate. Pe 
când ficțiunea bună e întotdeauna 
despre realitate.)

Altfel spus, e inutil să ne mai 
temem acum de bomba atomică. 
Trebuia să o facem ceva mai de-
mult, căci la etapa actuală frica de 
apocalipsa nucleară e ca frica de 
meteorit sau de potop: butonul 
roșu a devenit o stihie a naturii. 
A unei naturi barbare și diavolești, 
dar la fel de incontrolabile ca și 
seismele sau uraganele. Totuși, 
această „natură“ încă mai ține să-l 
salveze pe Medvedciuk în schimbul 
dușmanilor de moarte „naziști“, iar 
asta, laolaltă cu palatul din Ghe-
lendjik, al cărui confort este net 
superior celui din buncărul uralic, 
încă ne mai insuflă speranța că, 
în loteria nucleară, gangsterii din 
Kremlin nu vor trage lozul „câș-
tigător“.

Și dacă răul cel mai mare nu 
ține nici de agravarea (iminentă 
și inevitabilă, pentru ucraineni) a 
situației de pe front odată cu năva-
la rezerviștilor și nici de războiul 
atomic, care se află încă în stadiul 
de ipoteză, atunci de unde ar trebui 
să-l așteptăm? După mine, cel mai 
prost scenariu în noile împrejurări 
este legat de imprevizibilitatea re-
acției societății ruse la urmările 
mobilizării: nu cred că rușii se vor 
opune în masă acum, dar consider 
că măcelul de pe front ar putea 
avea efecte nebănuite asupra stă-
rii lor de spirit. Îmi doresc din tot 
sufletul să fie proteste și chiar re-
voluție, dar nu mi-i pot închipui pe 
cetățenii FR capabili de o ripostă 
à la Maidan. De smută postbelică 
însă, da, mi-i închipui. O smută 
irațională, furioasă, nemiloasă, 
care ar putea împroșca cu mize-
rie totul împrejur. Sute de ani de 

sclavie, de umilință, de extermi-
nare a genofondului sănătos, de 
șvonderovism și cel puțin un secol 
de existență în afara moralei creș-
tine și chiar a celei seculare nu au 
cum să transforme carnea de tun în 
societate civilă. Himera compensa-
torie a măreției imperiale și a sta-
tului canibal, dar puternic, nu mai 
funcționează, desigur, la aceleași 
turații ca la începutul războiului, 
dar mecanismul obedienței pare 
mai uns ca niciodată. 

Va trebui să se întâmple, din 
păcate, și tragedia pe care o va 
aduce cu sine mobilizarea, pentru 
ca oamenii să accepte ideea că si-
tuația e gravă de tot. Mă tem însă 
că această idee va lua alte forme 
decât revoluția, adică schimbarea 
radicală de regim – singura posi-
bilitate de ieșire din impas pentru 
Rusia. Printre aceste forme, cea 
mai la suprafață mi se pare fuga 
în masă, care va exporta peste tot 
nu doar disperarea unui popor 
terifiat de moartea fizică, ci și 
mentalitatea acestuia, xenofobă 
și autosuficientă, ideile și prin-
cipiile de viață păguboase și mai 
ales disprețul față de tot ce nu-i 
seamănă. Dar se pot întâmpla și 
alte lucruri, mult mai teribile. La 
cât rău a acumulat, în timp, soci-
etatea rusă, dată fiind acea moș-
tenire criminală pe care nu și-a 
asumat-o cu adevărat niciodată, 
este greu de imaginat ce va urma 
după explozia acestei societăți. 
Destrămarea violentă fiind o cer-
titudine, căci răul nu mai poate fi 
conținut în interior: el se revarsă 
în afară, azi sub forma puhoaie-
lor de oști, iar mâine, cine știe? 
Vorbim, la urma urmei, de o țară 
bolnavă, populată de circa 140 de 
milioane de oameni fără repere 
morale, debusolați și frustrați, 
măcinați de stări conflictuale și 
atitudini contradictorii, cu spiritul 
inflamat și, totodată, traumati-
zat de război, al căror stat e pe 
punctul de a se prăbuși așa cum se 
prăbușesc toate construcțiile uri-
așe, vechi și măcinate de timp: cu 
mult zgomot, acoperind sub ruine 
nu doar propriul lui popor, ci și 
tot ce îl înconjoară. Să nu uităm, 
colosul nu-și ține picioarele doar 
pe teritoriul patriei sale!

Fiind poate cea mai conștientă 
de atare riscuri, Ucraina va face în 
continuare tot ce-i stă în puteri ca 
să grăbească prăbușirea imperiu-
lui, chiar dacă aceasta s-ar putea 
adeveri la fel de periculoasă pentru 
ea ca și războiul propriu-zis. Occi-
dentul, la rândul său, e capabil să 
limiteze efectele în timp și în spațiu 
ale dezastrului, dar pentru asta ar 
trebui să aibă curajul de a izola 
și mai ferm Rusia de restul lumii. 
În regim de maximă urgență, căci 
mâine ar putea fi târziu. Ucraina 
va fi în stare să reziste seismului 
provocat de mobilizare, dar nu va 
putea opri tsunamiul pe care îl va 
declanșa în Rusia unda unui nou 
eșec putinist. Un val uriaș de moloz 
care ar fi bine să se întoarcă exact 
în locul de unde a pornit. Spre veș-
nica pomenire și învățătură.

Integrarea europeană și poporul Moldovei

H a r t a  l u m i i

Adrian CIUBOTARU
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Trăim într-o lume în care oa-
meni ajunși „la călduț” îi învață 
pe cei din stradă cum să supra-
viețuiască iarna cu un braț de 
vreascuri. 

Trăim într-o lume în care bo-
gații îi învață pe săraci cum să-și 
strângă cureaua.

Trăim într-o democrație în 
care votul celui prost și votul 
celui deștept au aceeași valoare. 

Trăim într-o lume în care po-
pularitatea contează mai mult 
decât profesionalismul.

Trăim vremuri în care valorile 
milenare ale omenirii sunt în-
toarse pe dos, bărbatul nu mai e 
bărbat, femeia nu mai e femeie, 
iar mama și tata au devenit Pă-
rinte 1 și Părinte 2. 

Trăim într-o lume în care nor-
malitatea discriminează.

Trăim într-o lume în care ba-
nul l-a înlocuit pe Dumnezeu.

Trăim într-o lume în care e mai 
important să pari, decât să fii. 

Trăim din iluzii, visăm iluzii, 
admirăm iluzii cu nasul în tele-

fon, de nu mai vedem nimic în 
jurul nostru. 

Negrul e alb, războiul e pace, 
omul sănătos e bolnav, iar bolna-
vii se dau drept sănătoși. 

Agresorii garantează pacea.
Amoralul decide morala. 
Ne mințim, ca să nu rănim.
Zâmbim, ca să nu plângem. 
La petreceri – cu toți, la greu 

– singuri.
Prietenii – la distanță, duș-

manii – cât mai aproape. 
Supraviețuim azi, ca să trăim 

mâine.
Dar mâine nu va veni nicioda-

tă, pentru că e mereu azi.
Mereu absenți. De lângă pă-

rinți. De lângă copii.
Dar prezenți pe rețele spre a 

fi la curent cu viața oamenilor pe 
care nu-i vom cunoaște vreodată. 

Trecem pe lângă viață și viața 
trece pe lângă noi.

Lucrăm ca să trăim, dar nu 
ne mai rămâne timp să trăim. 
Că lucrăm.

Ni se spune mereu că suntem 
liberi, dar democrația noastră e-n 
lanțuri și interdicții la fiecare pas. 
Așa cum n-a mai fost vreodată în 
istoria omenirii.

Memoria ne-au șters-o. Ne-
poții nu știu nimic despre viața 
bunicilor. Părinții nu știu nimic 
despre viața copiilor. Vecinii nu 
se salută. 

Pandemiile trec, distanțarea 
rămâne. 

În era tweets-urilor, deștepții 

sunt cei ce rezistă să citească mai 
mult de două fraze dintr-un text.

Nu mai avem exemple. Repe-
rele au fost șterse. Personalitățile 
au fost anulate. Avem influenceri. 
Unicul lor merit, de obicei, e acela 
că reușesc să te influențeze. Ni-
mic mai mult. 

Un videoclip de 30 de secunde 
anulează orice studiu științific 
făcut ani la rând. De asta, vom 
avea tot mai puține studii și tot 
mai multe videoclipuri.

Un copil cu un telefon în față 
câștigă cât cinci ingineri. De asta, 
vom avea tot mai puțini ingineri, 
dar tot mai mulți copii cu telefo-
nul în față. 

Bunele maniere nu mai includ 
cei șapte ani de acasă. 

Oameni nepoliticoși fac po-
litică. 

Oameni care nu știu istorie 
scriu istorie.

Oameni care n-au avut o afa-
cere fac traininguri de business. 

Restul fac interviuri.
Suntem niște sclavi moderni 

căci timpul nu ne aparține. 
Urmăm gloata. Urâm gloata. 

Adorăm gloata. Strigăm că sun-
tem unici și desființăm pe oricine 
iese din gloată. 

Vrem schimbări, dar să fie în 
zona de confort.

Trăim murind, apoi murim cu 
regrete că n-am știut să trăim, să 
alegem, să iubim...

„Ciudate vremuri”. Zicem. Noi. 
Oamenii. 

Integrarea europeană și poporul Moldovei

Paradoxuri

Până la urmă, Putin a decis 
mobilizarea a 300 mii de oameni 
pentru a continua atrocitățile din 
Ucraina. 

Involuntar, apar anumite pa-
ralele dintre actuala situație cu 
cea de la începutul secolului XX. 

La fel ca acum, totul a început 
de la mobilizarea generală și in-
trarea imperiului țarist într-un 
război, al cărui logică n-a înțeles-o 
nimeni. Astăzi, Putin folosește ca 

pretext pentru ambițiile sale ex-
pansioniste „apărarea” „fraților 
ruși din Donetsk și Lugansk”. 
În 1914, Țarul Nicolae al II-lea 
a dispus mobilizarea și a intrat 
în război sub pretextul „apărării 
fraților sârbi”. 

La fel ca și astăzi, cercurile na-
ționaliste și xenofobe de la acea 
vreme salutau frenetic intrarea 
Rusiei în război, nefiind conști-
ente de dezastrul care le aștepta. 

La fel ca și astăzi, Rusia țaris-
tă intra în război având una din 
cele mai înapoiate economii din 
Europa. 

Diferența este că Rusia țaristă, 
spre deosebire de Rusia putinis-
tă, intra în război alături de țări-
le Antantei (Franța și Imperiul 
Britanic), cărora mai târziu s-au 
alăturat si SUA. Astăzi, Rusia se 
află într-o izolare totală, nu are 

absolut niciun aliat (cu excepția 
Belarus, Coreii de Nord, Eritreii 
și Siriei). De fapt, Rusia putinis-
tă este absolut singură împotriva 
întregii lumi civilizate. 

Din 24 februarie pana acum, au 
murit peste 100 de mii de militari 
și mercenari ruși. Mânarea la aba-
tor a altor 300 mii de oameni nu 
are cum să schimbe starea lucru-
rilor pe front. Ucrainenii își apără 
nu doar țara lor, ci însuși dreptul 
lor la viață. În timp ce militarii 
ruși sunt mânați la abator pentru 
niște vise halucinante la măreția 
de altădată și dominația globală. 

Istoria este o „doamnă” destul 
de răzbunătoare cu cei care nu-i 
învață lecțiile. Decizia de mobi-
lizare ar putea marca începutul 
sfârșitului Rusiei putiniste, ur-
mând soarta imperiului țarist și 
cea a defunctei URSS.

Începutul sfârșitului

Valentin BUDA

Alexandru CAZACU DOR

Ia uitați-vă aici!! O pâine bună 
și caldă! Pe strada Dezrobirii, un-
deva pe lângă Lacu’ Morii, Crân-
gași ceva...

A fost așa:
Că ieri mă duceam io la metrou, 

pe jos, știți?!? Să-mi fac pașii, gen! 
E! Ș-o iau pe Dezrobirii, o cotesc 
la stânga, cum ar veni...că la noi 
se lucrează. Bine. După ce dau io 
binețe domnilor lucrători/ munci-
tori, măresc puțin ritmul, că sunt 
în întârziere. Bine. Cardio, gen. 
Se poate, face bine.

Iiiiiiiiihhhhzm... frână brus-
că. Da, un miros drag, o aromă 
plăcută, un abur cald- tremurat- 
aproape uitat. Pâine caldă! Miros 
de Pâine caldă! Unde? 

S-a deschis Brutăria Artizanală 
„Plai” . N-am știut. Brusc, nu mă 
mai grăbesc: intru să-mi iau o Pâi-
ne. E caldă? Da. E grea. N-am avut 

bani potriviți, era prea devreme 
(am o bancnotă prea mare. Cât 
valorează?!? Ce contează) Poate 
prea neștiut?!?

- Lăsați, că-mi aduceți altă 
dată. Când mai treceți! -îmi spune 
domnul tânăr din imagine.

- Ba! Nu rămân io datoare ni-
mănui! -mă trezesc io! Tempera-
ment, Tenacitate, Tact... Teme-
ritate... In fine, cum s-ar zice: se 
umflă tărâța!!!! Îmi dați dumnea-
voastră încă o Pâine... mâine. Sau 
când mai trec! Să nu mă uitați!

.....nu m-a uitat. Pâinea e fier-
binte. Arsă, coaptă și grea.

Abia o pot ține la piept.

Maia MORGENSTERN

O pâine bună 
și caldă!

Să-i zicem pe nume: Nu se pleacă 
din Moldova pentru că „drumurile 
îs rele”. 

Se pleacă din cauza a ceea ce eu 
numesc „micro-stres” constant. Îs 
acele multe firimituri de stres care 
te țin în priză 24/24, 7/7, de care 
nici măcar nu te poți plânge. Luate 
individual parcă nici nu e așa de 
grav. Predictibilitatea e acel „ceva” 
ce ne place în alte țări, chiar dacă 

nu neapărat reușim să-l formulăm. 
În multe alte țări spre care se îndreaptă de obicei „ai noștri”, să 

lucrezi, să nu inițiezi chiar tu conflicte și să respecți câteva legi clare 
e suficient ca să poți da garda jos. Există predictibilitate. E clar cine și 
ce vrea de la tine, dar și la ce să te aștepți tu de la alții: azi după-masă, 
mâine, la anu’, peste zece ani. 

În Moldova, pe de altă parte, nu există moment în care să nu fie 
niște stres acolo undeva pe fundal în timp ce tu aparent îți trăiești 
viața, n-ai nimic cu nimeni și dacă te-ai uita dintr-o parte chiar poți 
spune că îți merge bine. 

Acasă, des: 
- să lucrezi și să achiți taxe nu e suficient. Când nu mai ai un loc de 

muncă, ajungi în stradă. Nu-s indemnizații de șomaj pe care să contezi. 
Poate nu ți se va întâmpla, dar vulnerabilitatea în fața angajatorului 
e o sursă constantă de stres;

- să ieși din casă la timp nu e suficient. Niciodată nu poți anticipa 
când o să ajungi la destinație: microbuzele pot să nu oprească, au-
tobuzul să fie plin și să aștepți altul, un taxi pur și simplu nu va fi 
disponibil, iar eu deja am contat pe el și pentru orice alt plan, B, C, D, 
e prea târziu. Eu ca un om punctual dacă am de mers mâine undeva mă 
stresez începând de azi dimineață calculând cum să fac să fiu la timp 
(am făcut-o toate cele 18 zile acasă). La taxi, „cine va fi șofer? îs safe?”. 

- să ai respect pentru toți în jur și să nu inițiezi conflicte nu e 
suficient ca să revii acasă tot binedispus. La magazin, la bancă, în 
troleibuz, mereu e cineva care caută ceartă;

- să achiți pentru un produs la magazin nu e suficient ca să-l poți 
consuma liniștită. Un an am tot visat la fructele noastre. În Moldo-
va, soțul meu poate confirma, am mâncat fix o felie de harbuz, doi 
struguri și o piersică și jumătate. Peste tot adulți și copii intoxicați 
de la fructele stropite cu nitrați. Sofiei în Moldova i-am dat să guste 
o singură afină… în anotimpul culorilor și aromelor…

Îi zic „micro-stres” ca și ceea ce fac mamele casnice: „micro-mana-
gement”. Aparent, ce ai făcut de ești obosită? Tu doar STAI în CON-
CEDIU de maternitate. Că cineva are grijă de toate programările și 
activitățile, nimeni să nu întârzie nicăieri, ca nimic esențial să nu 
lipsească, ca mâncarea să fie la timp, că ești 24/24 cu ochii în patru 
ca toți să fie în siguranță ș.a. fără să te poți deconecta de la starea 
asta de alertă continuă… eh, „mărunțișuri”.

Despre „micro-stres”-ul 
constant

Anastasia CRUZ

- Igari, gaz n-a s’ 
șibă, și dzîș, fașim 
kamanda vmeste la 
duș în dva?

- Uăi Vladik, șii 
cu tini, ai ahuit cu 
tătu’. Io am făcut 
duș săptămâna tre-
cută...

Vlad 
Bătrîncea 
către 
Igor 
DodonValentin BUDA

Aseară, când s-a anunțat că putin 
urma să țină un discurs important, 
Google a făcut statistici și a consta-
tat că în Rusia au explodat căutările 
rușilor pe două subiecte: cum să 
fugă din Rusia și cum să scape de 
armată.

Cei din „russkii mir” de pe aici, 
cu pașapoarte rusești, care făceați 
cozi la ambasada Rusiei să-l votați 
pe țarul putin – hai poftiți la mo-

bilizare, putin are nevoie de carne de tun. 
Majoritate parlamentară PAS! Scoateți în afara legii partidele 

pro-ruse pe motiv că susțin terorismul imperial rusesc și distrugerea 
umanității cu arma nucleară.

Apel către PAS! 

Ana GUȚU

Alexandru TĂNASE
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MAE român consideră 
inacceptabile declarațiile făcute 
de Andrei Marga cu privire la 
agresiunea Rusiei contra Ucrainei

„Ministerul Afacerilor Externe 
consideră că declarațiile făcute de 
domnul Andrei Marga în spațiul 
public cu privire la războiul de agre-
siune al Rusiei contra Ucrainei şi 
efectele acestuia sunt inacceptabile. 
Aceste declarații sunt în flagrantă 
contradicție cu poziția oficială a Ro-
mâniei față de agresiunea ilegală, 
nejustificată şi neprovocată a Rusiei 
împotriva Ucrainei, precum şi cu 
principiile fundamentale de drept 
internațional care guvernează rela-
țiile internaționale în prezent”, se 
subliniază în comunicatul transmis 
de Ministerul Afacerilor Externe.

De asemenea, MAE adaugă 
că „respinge ferm poziționarea 
domnului Marga, care preia, în-
curajează şi propagă narativele 
maligne emise de Rusia”.

MAE mai arată în comunicat 
că reiterează susținerea sa fermă 
pentru suveranitatea şi integri-
tatea teritorială ale Ucrainei, în 
granițele sale recunoscute la nivel 
internațional.

Şi Ambasada Ucrainei la Bu-
curești a reacționat, sâmbătă, 
față de afirmațiile profesorului 
Andrei Marga. „Regretăm că 
fostul ministru Andrei Marga al 
unui stat european şi democra-
tic face declarații care pun sub 
semnul întrebării principiile de 
bază ale dreptului internațional, 
în special inviolabilitatea fron-
tierelor. Asigurarea respectului 
deplin pentru aceste principii este 
baza securității şi stabilității pe 
continent. Asemenea declarații 
sunt inacceptabile în orice cir-
cumstanță. Acestea reprezintă 
o abatere deosebit de flagrantă 
într-un moment în care Ucraina 
îşi apără eroic independența sa 
şi securitatea întregii Europe”, 
a transmis Ambasada Ucrainei, 
într-un mesaj postat pe pagina 
sa de Facebook.

Andrei Marga a declarat, vi-
neri, cu ocazia lansării unui volum 
la Târgul de Carte „Alba Transil-
vana” de la Alba Iulia, că Ucraina 

D I G E S T

Ministerul român al Afacerilor Externe 
(MAE) afirmă, într-un comunicat de 
presă transmis duminică Agerpres, 
că „sunt inacceptabile” declarațiile 

făcute în spațiul public de profesorul Andrei 
Marga (foto), fost şef al diplomației române, cu 
privire la războiul de agresiune al Rusiei contra 
Ucrainei şi efectele acestuia.

se află în „frontiere nefirești” şi 
trebuie să cedeze teritorii Rusiei, 
Ungariei, Poloniei şi României. 
„Suntem aici cu o situație absolut 
specială şi o spun cu toată răspun-
derea, Ucraina este în frontiere 
nefirești. Ea trebuie să cedeze 
teritorii Ungariei – Transcarpa-
tia, Poloniei – Galiția, României 
– Bucovina şi Rusiei – Donbasul 
şi Crimeea. Sunt teritorii ale altor 
ţări. Ne cramponăm, asta este, va 
fi conflict. Şi închei cu aceasta, să 

fim foarte limpezi: cât timp nu 
se rezolvă printr-o discuție şi cu 
America şi cu Rusia, Germania, 
Ucraina şi cu China şi nu se va 
ajunge la un acord, nu va fi li-
niște în Europa. Nefiind liniște, 
democrația va suferi”, a afirmat 
Andrei Marga, care a fost ministru 
al Afacerilor Externe în mai-au-
gust 2012, în perioada guvernării 
lui Victor Ponta.

Totodată, Andrei Marga a mai 
fost ministru al Educației în pe-

rioada 1997-2000, președinte al 
Institutului Cultural Român (ICR) 
în 2012-2013, rector al Universită-
ții „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napo-
ca între anii 1993-2004 şi 2008-
2012, laureat al premiului Herder 
în anul 2005. El a pierdut în 2015 
definitiv un proces în urma căruia 
s-a stabilit că a fost informator al 
Securității, în perioada regimului 
comunist.

agerpres.ro

Dacă expiratul propagandist Marga Calorifer este ceea ce poate pro-
duce Kremlinul ca trâmbiță în România, chiar nu avem motive să ne 
facem griji peste măsură. Bornat ca o piatră de hotar, greoi ca o piatră 
de moară, omul este asemeni unei margarine râncede. Îl cunosc încă 
din anii 70. A contopit ascensiunea academică și pe aceea politică. Era 
un politruc trecut prin stagii de cercetare în Vest. Șef al Centrului Uni-
versitar Studențesc Cluj. Funcție remunerată. Era un activist de încre-
dere al „frontului ideologic”. Nu strident, ci temeinic, stăruitor, chib-
zuit. Era marxist din convingere precum, să zicem, Ion Aluas și Calina 
Mare? Mă îndoiesc. Mai degrabă a devenit marxist-leninist-ceaușist 
din oportunism și tot din oportunism a devenit anticomunist. 
După 1990, am fost unul dintre cei care l-au sfătuit să înființeze 
Facultatea de Științe Politice la Cluj. Îmi amintesc de prelegerea 
pe care am ținut-o la Aula Magna. Erau în sală, spre bucuria mea, 
Adrian Marino și Mircea Zaciu. Am scris o scrisoare de recomandare 
pentru bursa pe care a primit-o la Woodrow Wilson International 
Center for Scholars. Împreună cu soția sa Delia, Andrei Marga a fost 
de mai multe ori la mine acasă la Washington. Odată, țin minte, la 
o cină unde am invitat-o și pe profesoara Gail Kligman. Am fost și 
eu oaspetele lor la Cluj.

Lucrurile s-au deteriorat definitiv în 2012, când Marga a devenit 
vârful de lance ideologic al uselismului. S-a înhăitat cu ce are mai 
abject lumea publicistică online. S-a predat cu arme și bagaje lui 
Ponta, Antonescu și Felix. A alunecat vertiginos într-un pompie-
rism naționalist de un nețărmurit, copleșitor penibil. Și-a construit 
o curte de sicofanți pe care să conteze oricând, oricât și oricum. 
Au trecut zece ani. Nu știu dacă Andrei Marga a fost informator, 
știm că a informat. Inclusiv despre o profesoară de antropologie din 
Vest pe care o cultiva asiduu. Nu știu acum, când scriu aceste rân-
duri, dacă Marga e agent plătit al Rusiei, dar constat că acționează 
astfel. Iar dacă o face din convingere este o circumstanță agravantă.

Vladimir Tismăneanu, contributors.ro

Resurecția 
unui brontozaur

Statele membre ale UE vor trebui să stabilească o 
poziție comună asupra cererilor de intrare formulate 
de cetățenii ruși care fug din țara lor din cauza războ-
iului din Ucraina, a indicat joi Comisia Europeană, în 
timp ce Moscova a calificat drept exagerate relatările 
despre un exod din țară al bărbaților încorporabili 
după ce președintele Vladimir Putin a ordonat o mo-
bilizare parțială a rezerviștilor, transmite Reuters.

„Va trebui să avem o poziție comună la nivelul 
UE” asupra chestiunii ce privește cererile, dat fiind 
că ar putea urma un mare număr de cereri de intrare 
dinspre Rusia, a declarat un purtător de cuvânt al 
Comisiei Europene.

Totuși, această instituție a mai menționat că state-
le membre vor trebui să evalueze respectivele cereri 
de la caz la caz, ținând cont de drepturile funda-
mentale și de legislația privind procedurile de azil.

nsă „noi, Uniunea Europeană, suntem în principiu 
solidari cu cetățenii ruși care au curajul și bravura 
de a-și arăta opoziția față de ceea ce face regimul, 
mai ales când este vorba despre războiul ilegal în 
Ucraina”, a spus Peter Stano, purtător de cuvânt al 
executivului comunitar.

După ce președintele rus Vladimir Putin a ordonat 
miercuri mobilizarea a 300.000 de rezerviști pen-
tru a fi trimiși pe frontul din Ucraina, toate biletele 

pentru cursele aeriene către țări precum Armenia, 
Turcia, Azerbaidjan sau Serbia au fost vândute, iar la 
punctele terestre de frontieră cu Georgia, Finlanda, 
Kazahstan și Mongolia au fost semnalate cozi.

Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al preșe-
dintelui Putin, Dmitri Peskov, a declarat presei că 
„informațiile despre îmbulzeli la aeroporturi și așa 
mai departe sunt mult exagerate (...) Sunt multe știri 
false pe acest subiect. Trebuie să fim foarte atenți 
cu asta pentru a nu deveni o victimă a știrilor false”.

În acest timp, autoritățile din Finlanda au anunțat 
o creștere cu 57% a numărului cetățenilor ruși care 
au intrat în această țară miercuri, după anunțul 
președintelui Putin despre mobilizarea parțială. În 
total 4.403 cetățeni ruși au intrat miercuri în Fin-
landa, au mai precizat autoritățile de la Helsinki, 
potrivit agenției EFE.

În lipsa unui acord european asupra condițiilor de 
acordare a vizelor pentru cetățenii ruși, ministrul fin-
landez de externe Pekka Haavisto a anunțat miercuri 
că guvernul de la Helsinki are în vedere înăsprirea 
unilaterală a acestor condiții pentru cetățenii ruși.

„Finlanda nu dorește să fie o țară de tranzit pentru 
deținătorii de vize Schengen emise de alte țări”, a 
subliniat ministrul citat.

agerpres.ro

Comisia Europeană cere 
statelor UE o poziție comună 
asupra primirii rușilor 
care își părăsesc țara
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Masacrul de la Izium 
a fost o înscenare menită 
să compromită armata rusă

ȘTIRE: „Moscova este din 
nou acuzată de autoritățile de 
la Kiev, care afirmă că militarii 
ruși, chipurile, au organizat ma-
sacre și au torturat populația în 
regiunea Harkov. Se pare că în 
teritoriile care erau controlate de 
Rusia Ucraina pregătește o nouă 
provocare asemănătoare cu cea de 
la Bucea – prezentarea cadavrelor 
victimelor ocupației.

[...]
Șeful Administrației Regionale 

Harkov din teritoriile eliberate, 
Vitali Gancev, a informat că în 
orașele  Kupiansk și Veliki Bur-
lik, ocupate de Forțele Armate ale 
Ucrainei, „mercenarii umblă prin 
localități și trag în oameni, totul 
este filmat”. „Cred că trebuie cură-
țate aceste orașe, apoi va fi arătat 
opiniei publice că militarii ruși au 
făcut asta și că toate cadavrele au 
fost găsite pe străzi”, informează 
RIA Novosti, citându-l pe Vitali 
Gancev.

[...]
„Dacă Kievul va alege să repete 

provocarea de la Bucea, indife-
rent de faptul dacă va fi organizată 
profesionist sau nu, Occidentul 

va respinge toate dovezile și ar-
gumentele Moscovei”, a poves-
tit pentru Vzglead șeful Uniunii 
emigranților politici și deținuți-
lor politici din Ucraina, Larisa 
Șesler. [...] Așadar, Occidentul 
vrea să prezinte mai multe probe 
în locurile unde au fost înscenate 
atrocitățile armatei ruse”. 

NARAȚIUNE: Masacrul de 
la Izium este o înscenare menită 
să discrediteze Rusia.

DE CE ESTE FALSĂ NARA-
ȚIUNEA: La 12 septembrie, la 
două zile după eliberarea orașului 
Izium, un consilier local ucrainean 
a afirmat că armata rusă ar fi ucis 
peste o mie de persoane în aceas-
tă localitate, iar la 15 septembrie 
Ucraina a anunțat că a descoperit 
gropi comune în regiunea Harkov; 
o zi mai târziu, președintele Volo-
dimir Zelenski a publicat imagini 
cu groapa comună, scriind că per-
soanele aflate acolo sunt victime 
ale ocupației rusești, inclusiv per-
soane cu urmă de tortură, victime 
ale bombardamentelor, copii și 
militari. Totodată, reprezentanții 
Poliției Naționale a Ucrainei au 
spus că în raioanele eliberate au 
fost găsite cel puțin 10 camere, în 

PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: 

care erau torturați civilii. Sunt zeci 
de martori ale acestor atrocități.

Presa rusă a scris, tot pe 12 sep-
tembrie, că ar fi pregătită o nouă 
înscenare a unui masacru, după 
modelul celui de la Bucea. Deci, 
cu câteva zile înaintea declarați-
ilor oficiale ale reprezentanților 
Ucrainei și vizitei președintelui 
Ucrainei la Izium, presa rusă 
pregătea opinia publică pentru 
o avalanșă de acuzații din partea 
Kievului și a statelor din Occident.

Este citat un lider separatist 
din regiunea Harkov, autopro-
clamat șef al Administrației Re-
gionale, care spune că militarii 
ucraineni trag în civili, deci „comit 
un masacru”, dar vina va fi dată pe 
Moscova. Cu alte cuvinte, propa-
ganda rusă a recunoscut cu câteva 
zile înainte de anunțul Kievului 
că a fost comis un masacru, dar 
l-a atribuit militarilor ucraineni.

Mai este citată și Larisa Șesler, 

care reprezintă Uniunea emigran-
ților politici și deținuților poli-
tici din Ucraina – o organizație 
înființată pe teritoriul Rusiei de 
politicienii proruși care au fugit 
la Moscova. Șesler participa la 
mitinguri antieuropene și pro-
Kremlin pe teritoriul Ucrainei, 
colaborând cu Kremlinul.

Felul în care arată gropile 
comune și starea corpurilor su-
gerează însă că între momentul 
îngropării și cel la care ucrainenii 
au anunțat descoperirea gropilor 
comune a trecut mult mai mult 
timp decât cele maxim cinci zile 
care se scurseseră de când rușii se 
retrăseseră din regiune, pe care o 
controlaseră luni întregi.

Oficialități ale statelor occi-
dentale s-au declarat șocate de 
situația din Izium. UE și SUA au 
anunțat că vor susține toate efor-
turile Ucrainei pentru pedepsirea 
celor vinovați de atrocitățile din 

regiunea Harkov. Experții ONU au 
declarat că vor vizita orașul Izium, 
la invitația părții ucrainene, pen-
tru a documenta crimele de război 
și a verifica informațiile despre 
torturarea civililor. În regiunea 
Harkov sunt prezenți foarte mulți 
jurnaliști din străinătate care au 
relatat de la fața locului despre 
gropile comune și camerele de 
tortură din perioada ocupației. 
În plus, Ucraina a deschis și o 
anchetă oficială.

În sfârșit, încă un argument în 
defavoarea Rusiei este faptul că 
militarii săi au comis numeroa-
se crime de război, documentate 
inclusiv de organizații internați-
onale, iar presa pro-Kremlin a în-
cercat să le atribuie ucrainenilor.

Veridica a demontat, de altfel, 
o serie de articole de propagandă 
în acest sens. În iunie presa pro-
Kremlin scria că armata ucrainea-
nă masacrează rusofonii în timpul 
retragerii din Donbass, iar în iu-
lie – că  Volodimir Zelenski va fi 
judecat pentru crime de război în 
Ucraina. Atunci când comunitatea 
internațională a rămas șocată de 
atrocitățile militarilor ruși din 
regiunea Kiev, presa rusă dezin-
forma cititorii / telespectatorii, 
relatând despre un grup de experți 
americani care au demonstrat că 
crimele de la Bucea au fost o in-
venție a „propagandei ucrainene”. 
Apoi, presa rusă a distribuit o altă 
narațiune falsă, scriind că Ucraina 
a invitat experți din Franța care 
lucrează la ascunderea probelor 
crimelor de război comise de ar-
mata ucraineană la Bucea.  

Marin Gherman
veridica.ro

©EPA-EFE/SERGEY KOZLOV  |Muncitori ucraineni cară cadavre care au fost deshumate 
din morminte de lângă Izium, regiunea Harkov, nord-estul Ucrainei, 19 septembrie 2022 

Masacrul de la Izium nu a fost comis 
de armata rusă, fiind o înscenare 
a Occidentului sau o provocare a 
Kievului, care ucide rusofonii din 

regiunea Harkov, potrivit unei narațiuni de 
propagandă a presei ruse. Narațiunea a fost 
lansată în contextul în care armata ucraineană a 
găsit în zona Izium gropi comune cu rămăşițele 
a sute de persoane, unele cu semne de execuții 
sumare, şi camere unde erau torturați civilii. 

Cum au primit rușii decizia că trebuie să meargă la război? 
Corespondenta HotNews.ro a studiat 

miercuri rețelele de socializare din Rusia, 
după anunțul lui Putin privind mobilizarea 
parțială, pentru a vedea ce discută oamenii 
despre posibilitatea ca ei sau rudele lor să 
fie trimiși pe front. 

Confuzie, furie, sarcasm, pe de o parte, 
dar și hotărârea de a merge la luptă – aces-
tea au fost reacțiile rușilor pe rețelele de 
socializare, după anunțul lui Putin privind 
mobilizarea parțială pentru războiul din 
Ucraina. 

Pe parcursul zilei de miercuri, imediat 
după discursul liderului de la Kremlin, în 
special pe canale de Telegram, care încă 
mai sunt accesibile fără restricții pentru 
locuitorii Rusiei, pe forumuri și chat-uri 
oamenii și-au exprimat diferite opinii des-
pre mobilizare. 

Pe grupul de Facebook „E timpul de ple-
cat - totul despre emigrare”, o platformă 
unde cetățenii ruși caută cele mai bune 
opțiuni de a părăsi țara, apar tot mai multe 
întrebări despre posibilitatea de a fugi din 
Rusia.  

„Bună ziua, îmi spuneți, vă rog, cum 
este posibil să ieși (să zbori) din Moscova 
cu un bilet într-o singură direcție, într-o 
țară în care nu este nevoie de viză? Este 
vorba despre o persoană de 33 de ani, are 
anumite limitări pentru înrolare în armată… 
Nu are niciun card bancar străin. Da, știm 
că trebuia să ne gândim înainte, dar, vă 
rog, fără judecăți”, a scris un utilizator al 
grupul „E timpul de plecat – totul despre 
emigrare”.

Pe mai multe platforme online unde, de 
obicei, se discută subiecte generale, bărbații 
se întreabă cum pot pleca din Federația 
Rusă fără a fi prinși de structurile de forță. 
Unii menționează că au încercat să cumpere 
bilete la tren, dar stocul a fost epuizat chiar 
de dimineață. 

„Prin Belarus? Cum credeți, ne vor prin-
de pe calea terestră? Este posibil să ieșim 
cu mașina? Dimineață am văzut că biletele 
la trenul Moscova-Minsk-Kaliningrad au 
fost epuizate în jumătate de oră”, a scris 
un alt utilizator al forumului. 

Unii cetățeni ruși și-au manifestat îndo-

iala că este vorba anume despre „o mobi-
lizare parțială”, menționând că nici legea, 
nici decretul propriu-zis nu stipulează clar 
cine și când poate fi chemat pe front. 

„Nu înțelegeți că în textul decretului 
emis de Kremlin nu există niciun termen 
„parțial”? Asta vi s-a spus la televizor, ca 
oamenii să nu iasă în stradă”, a scris un 
alt utilizator.

O adevărată bătălie se desfășoară însă 
în comentarii pe mai multe canale de Te-
legram unde opțiunea de a lăsa o opinie 
mai este păstrată. Astfel, unii cetățeni au 
salutat anunțul lui Putin privind mobili-
zarea, menționând că sunt gata să lupte.

„Patria te cheamă! Rușii nu cedează! 
Rusia, înainte! Băieții noștri sunt cei mai 
buni”, a comentat cineva pe un canal de 
Telegram din aceasta țară. 

„E în regulă, dacă trebuie să luptăm, 
vom lupta. Nu e posibil să câștigi un război 
neluptând”, a scris Dmitri în comentarii pe 
un canal de Telegram. 

Totuși, mai mulți utilizatori și-au expri-
mat indignarea față de decizia lui Putin de 

a chema la război 300 de mii de cetățeni 
ruși. „Sunt din Celyabinsk! Sunt împotriva 
mobilizării! Doar dacă primii vor fi trimiși 
deputații, bețivii și narcomanii. Lăsați-i în 
pace pe băieți!!!”, a scris Elena pe un canal 
de Telegram. 

Și alți cetățeni ruși cred că primii pe câm-
pul de luptă trebuie să meargă funcționarii 
care iau decizii privind mobilizarea. „Dacă 
funcționarii vor fi în fruntea coloanelor, 
atunci e ok!”, a scris utilizatorul Den. 

„Putin e h***lo, dar rușii normali, cei 
care sunt împotriva războiului, ce ți-au fă-
cut?”, se întreabă un bărbat, drept răspuns 
la un comentariu la o postare în care unii 
se bucură că rușii vor avea pierderi și mai 
mari în acest război.

În același timp, unii cetățeni ruși au 
pus la îndoială spusele lui Putin despre 
pierderile armatei ruse. „Calculele sunt 
foarte ciudate: au murit doar 6 mii, însă 
pentru victorie este nevoie de 300 de mii?”, 
a comentat un anonim. 

După hotnews.ro
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„Teatrul trăiește în inima mea”

C U L T U R Ă

– Dragă Alina Carp, în ce 
localitate v-ați născut? Ce 
ştiați în copilărie despre 
actori/actrițe?
M-am născut la Cahul, am 

copilărit tot aici. Eram foarte 
timidă… Mama m-a înscris la 
Școala de Arte ,,Maria Cebotari”, 
în secția teatru, ca să devin mai 
curajoasă, să scap de complexe, 
de timiditate. În perioada ace-
ea am descoperit Teatrul ,,B.P. 
Hasdeu” din Cahul, mergeam la 
spectacole, cunoșteam reperto-
riul, actorii. Cred că de atunci am 
îndrăgit Teatrul. Apropo, peste 
ani, am devenit pedagog la Școala 
„Maria Cebotari”, predau Arta 
Teatrală.

– Ce vă amintiți de ad-
miterea la Facultatea de 
Teatru a Institutului de 
Arte? Cine v-a susținut? 
Cine v-au fost profesorii?
Era anul 1994. După ce am 

terminat liceul, am mers cu tata 
la Chișinău, am depus actele la 
Institutul de Arte (actuala AM-
TAP – n.n). Părinții m-au susți-
nut foarte mult în alegerea mea. 
A fost o perioadă cu multe emoții, 
concurenți mulți… Din fericire, 
am fost admisă! La facultate am 
avut noroc de mari pedagogi de 
artă teatrală – Veniamin Apostol, 
conducătorul cursului, Emil Gaju, 
Silvia Berov, Ninela Caranfil, Gri-
gore Rusu. Anii de studenție au 
fost cei mai frumoși ani din viața 
mea. Și până acum ținem legătură 
strânsă cu colegii.

– De când activați la Tea-
trul „B.P. Hasdeu” din 
Cahul?
Activez la Teatrul „B. P. Has-

deu” din 2014. Am fost invitată de 
regizorul Emil Gaju în spectacolul 
,,O noapte furtunoasă” de Cara-
giale, am jucat-o pe Zița. Aceasta 
a fost prima mea colaborare cu 
Teatrul „B.P. Hasdeu”, de atunci 
fac parte din trupa de la Cahul.

– Rolurile din comedii 
sunt mai simple decât cele 
din drame? Cum pregătiți 
un rol? 
După mine, rolurile de come-

die sunt mai complicate decât 
cele de dramă. În cariera mea de 
actriță am jucat mai multe roluri 
de comedie, îmi plac, mă fasci-
nează… Dai viață personajului, 
îi dai culoare, ești permanent în 
căutare, îi găsești particularită-
țile, individualitatea, e ca și cum 
ai da viață unui copil. Îmi place 
mult perioada când se creează 
rolul, personajul, de parcă tră-
iești două vieți.

– Numiți câteva roluri 
care vă reprezintă. 
Toate rolurile pe care le-am 

făcut îmi sunt dragi, aș eviden-
ția câteva: Megali în („Pensiune 
completă” de P. Chesnot), Mă-
tușa Mărioara („Cu jăraticul pe 
buze” după I. Iachim și I. Crean-
gă), Mama („Un suflet pentru o 
păpușă” de A. Graur), Femeia de 
dincolo („Vine apa sau Nimfodo-
ra” de D. Matcovschi), Virginia 
(„Despărțitorul” de Ion Sapdaru), 
Olga („Fantomele iubirii” de Va-
sili Sigarev).

– La concursul „Valeriu 
Cupcea” ați luat un pre-
miu pentru un recital din 
versuri de Veronica Mi-
cle. Cine este pentru Dvs. 

Îngrijorarea noastră crește, frica ar putea 
să devină paralizantă, din cauza agravării 
situației internaționale. Totuși, există mo-
dalități de a ne tempera angoasa, iar una 
dintre ele e să urmărim creații scenice în 
care descoperim frumusețe și o căutare 
febrilă a adevărului despre natura umană, 
adesea contradictorie. Reuniunea Teatrelor 
Naționale Românești, ajunsă la cea de-a 
VII-a ediție, oferă publicului de la Chișinău, 
alarmat, înfrigurat, astfel de producții în 
care e prezentă libertatea, nu doar vorbele 
despre libertate, și în care simțim forța 
spiritului, în lupta sa contra răului. Întrea-
ga Reuniune e o manifestare anti-război, 
oamenii venind la teatru pentru a fi mai 
aproape unii de alții, într-un ceremonial 
de purificare, de liniștire.

Politicul şi poezia, în spectacole 
anti-război

Evident că nu toate piesele din program 
atacă direct teme social-politice, nu toate 
sunt „ancorate” în actualitate, însă au captat 
atenția spectatorilor prin autenticitatea 
emoțiilor, prin curajul de a prezenta as-
pecte esențiale ale existenței. Bunăoară, 
spectacolul „Trei piese triste” după Maurice 
Maeterlinck, în regia lui Radu Afrim, adus 
de Teatrul Național „V. Alecsandri” din 
Iași, pare a fi rupt de un anume context 

social, dar ne arată cât de vulnerabilă e 
ființa umană, cât de neputincioasă în fața 
morții. „Trei piese triste” ne hipnotizează 
prin liniile pure ale compoziției regizora-
le, prin Poezia imaginilor, a trăirilor, prin 
muzica nepământeană, prin voci care se țin 
agățate de viață, deși sunt sortite morții. 
Oricum, ne stingem, pe rând, dar de ce să 
fim omorâți cu sutele, cu miile, într-un 
război? – e una din întrebările pe care ni 
le punem privind spectacolul lui Afrim.

„Conferința iraniană” de Ivan Vîrîpaev 
a fost, de asemenea, un moment de vârf al 
Reuniunii. Producție a Teatrul Național 
„Radu Stanca” din Sibiu, „Conferința ira-
niană” montată de Bobi Pricop (premiul 
„Iulian Vișa” pentru cel mai bun regizor la 
ediția din 2021 a Festivalului de Teatru de 
la Sibiu) este o dezbatere despre  zonele de 
conflict din lume, despre state unde există 
dictatură și propagandă fără limite, despre 
valori occidentale și orientale, despre drep-
turile fundamentale ale omului, convingeri 
religioase, despre aspirația, atât de fireas-
că, spre libertate. La discuție participă un 
orientalist, un teolog, un politolog, un jur-
nalist militar, o soție a unui prim-ministru 
(ex-prezentatoare TV), un scriitor, un preot, 
un dirijor celebru și o poetă iraniană, lau-
reată a Premiului Nobel. Fiecare își apără 
punctul de vedere, fiecare își are adevărul 
său și nu poate fi vorba de conciliere între 

ei. Ne-am bucurat de distribuția excelentă, 
de funcționarea ireproșabilă a ansamblului 
actoricesc, într-un spațiu cu deschideri 
spre imensitatea cosmică. Impresionante, 
scenografia, decorul și costumele, semna-
te de Oana Micu,  proiecțiile video create 
de Dilmana Yordanova și Ovidiu Eftimie, 
precum și muzica originală ce-i aparține 
lui Mihai Dobre.

„Toți artiștii lumii doresc să trăiască în 
pace, în libertate, cu speranța că putem 
să aducem bucuria, miracolul, creația și 
frumosul în fața publicului din Chișinău, 
din Republica Moldova, din România, din 
Europa, din toată lumea”, a subliniat Con-
stantin Chiriac, director general al Teatrului 
Național „Radu Stanca” din Sibiu (TNRS) 
și președintele Festivalului Internațional 
de Teatru de la Sibiu. TNRS a prezentat la 
Chișinău și spectacolul „Mamă” de Mar-
ta Barcelo, regia – Mariana Cămărășan, 
scenografia – Dragoș Buhagiar, cu Diana 
Lazăr și Cendana Trifan.

Premieră cu „Macbeth” 
la Teatrul Fără Nume

În cadrul Reuniunii, domnul Emil Boro-
ghină, Societar de Onoare al Naționalului 
craiovean, a prezentat spectacolul-reci-
tal „Recitindu-l pe Shakespeare”. În ca-
litate de președinte al Fundației William 

Shakespeare din Craiova și vicepreședinte 
al Rețelei Europene a Festivalurilor Sha-
kespeare, Emil Boroghină a urmărit și o 
nouă producție a Teatrului Fără Nume din 
Chișinău – „Macbeth”, după William Sha-
kespeare și Eugene Ionesco, în regia lui 
Mihai Țărnă, cu Alexandru Rusu în rolul 
principal (spectacol inclus în programul 
Reuniunii). După spectacol, Emil Boroghină 
a declarat: „Sunt foarte bucuros și satisfăcut 
de această montare a lui Mihai Țărnă, e de 
o frumusețe plastică desăvârșită și e unul 
dintre cele mai bune spectacole pe care le-am 
văzut cu această piesă. Am venit special să 
văd această premieră cu gândul de a invita 
Teatrul Fără Nume la Festivalul Internați-
onal Shakespeare din 2024”.

La secțiunea Teatru radiofonic, publicul 
a audiat un spectacol tulburător după roma-
nul „Grădina de sticlă” de Tatiana Țîbuleac 
în regia lui Petru Hadârcă (producție a Tea-
trului Național Radiofonic București) și „Un 
braț de sulfină” de Steliana Grama montat 
de Olga Șveț la Radio Moldova (Teatru la 
microfon). Sâmbătă, 24 septembrie, va 
avea loc premiera spectacolului radiofonic 
(Radio România) „Maria Cebotari – stea 
rătăcitoare” (scenariu de Magda Duțu după 
cartea cu același titlu de Aurelian Dănilă), 
în regia lui Petru Hadârcă, cu Aliona Triboi 
în rolul principal.

Irina Nechit

Dezbateri despre umanitate la Reuniunea Teatrelor Naționale

Interviu cu Alina Carp, actriță la Teatrul ,,B.P. Hasdeu” din Cahul

Veronica Micle – doar o 
muză, o făptură slabă sor-
tită dispariției? 
Îmi plac Veronica Micle și 

Eminescu. Mă fascinează ver-
surile Veronicăi Micle, atât de 
profunde, sincere, care exprimă 
dragoste adevărată. Am început 
să studiez viața ei în adolescență, 
mă vedeam în fiecare vers ai ei. 
Am îndrăgit opera ei.

– De ce v-ați apucat de 
regie? Ce v-a interesat să 
arătați în spectacolul pen-
tru copii „Punguța cu doi 
bani”, realizat recent? 
În timpul pandemiei, directo-

rul teatrului, Gheorghe Mândru, 
ne-a propus nouă, actorilor, să 
venim cu propuneri referitor la 

un spectacol pentru copii. Eu 
am propus „Punguța”… De mulți 
ani sunt pedagog de artă teatra-
lă, sunt și conducător artistic ai 
Studioului teatral „Masca”, mon-
tasem multe spectacole cu copii, 
mai ales povești… A fost intere-
sant procesul montării, pe o scenă 
profesionistă, la „B. P. Hasdeu”. 
Cred că anume dragostea mea 
pentru copii mi-a dat inspirația 
necesară pentru acest spectacol. 
Știam de la bun început că va fi 
un succes.

– Teatrul „B. P. Hasdeu” 
a câştigat premiul pentru 
Cel mai bun spectacol de 
forme mici la Gala UNI-
TEM 2021 pentru specta-
colul „Fantomele iubirii” 

de Vasili Sigarev, în regia 
lui Radu Ghilaş. Cum ați 
fost aleasă pentru rolul 
principal? 
E cel mai îndrăgit rol al meu, 

îi mulțumesc lui Radu Ghilaș că 
m-a ales, a avut încredere. Olga 
e un personaj dramatic, cu o va-
riată gamă de trăiri: iubire, de-
votament, răbdare, frică, putere, 
alinare. Cred că orice femeie are 
o mică părticică din Olga. Toate 
aceste trăiri le simt de fiecare 
dată când o joc pe Olga. 

– Nu ați avut de suferit din 
cauza frumuseții dvs.? Ce 
înseamnă să fii frumoasă/
frumos? 
Nu aș vorbi astăzi de suferințe, 

le-am depășit… Om frumos este 
acel care emană frumusețe din in-
terior. Aspectul exterior contează 
mai puțin, e convingerea mea.

– Ce ați dori să le spuneți 
spectatorilor Dvs.? 
Parcă e simplă întrebarea, 

dar totodată complicată... Îmi 
iubesc foarte mult profesia, la 
fel ca dragii mei colegi. Teatrul 
trăiește în inima mea. Sunt liberă 
pe scenă, mă contopesc cu perso-
najul, mă deschid spectatorilor, 
mă simt în largul meu, cred că 
asta e fericirea… Doar mulțumiri 
pentru spectatorii noștri! Ei ne 
oferă posibilitatea de a ne bucura 
de artă, de magia scenei. Le sunt 
recunoscătoare tuturor celor care 
iubesc Teatrul.

– Vă mulțumesc şi mult 
succes în continuare!

Interviu de Irina Nechit

Alina Carp, actriță la Teatrul „B. P. Hasdeu” din Cahul, 
pedagog la Școala de Arte „Maria Cebotari” din Cahul
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„Muncesc neîncetat, ca un apucat… 
Barem o clipă de răgaz…”

Continuăm publicarea cores-
pondenței lui Vasile Vasilache cu 
Marianna Lomako.

18. III. 1975
My dear..., draga mea!
Te-am visat, adică azi diminea-

ță te-am visat!.. M-am trezit pe la 
orele 6 sau 6.30 și mă gândesc: 
trebuie să-ți scriu, și mă mai gân-
desc: trebuie să merg să fac sport, 
și mă gândesc că trebuie să-i scriu 
ei că sunt „prostuț” și „mă pros-
tesc!” mai abitir, adică „mă topesc 
și mă tâmpesc”, – ceea ce nu e bine 
deloc, nu se cade nicicum. Și tot 
chibzuind așa în mintea mea în 
fel și chip, și tot amintindu-mi, 
și tot iscodind cu mintea câte și 
mai câte... am adormit pe neprins 
de veste... și în somn... se făcea că 
merg încotrova... și continui, furat 
de gânduri, „să scriu”, și deodată 
– hodoronc-tronc! – îmi răsare în 
cale Marica... cu ochelari... și înso-
țită de o pictoriță... și eu exclam: 
„Acu două minute mă gândeam 
intens și stăruitor la tine!” – iar 
tu râzi și zici: „Uite-mă-s, am și 
venit” – iar eu de ici (în sinea mea) 
exclam: „Dumnezeule! E ceva 
cumplit, nu mai putem unul fără 
celălalt... n-au trecut nici două zile 
de la despărțire și iar alergăm să 
ne vedem...”

Între timp... Dumneata, Maria 
Ivanovna? Ai întins mâna spre 
însoțitoare, ai luat o țigară și iar... 
ai început să fumezi!!! Da’ eu de 
ici: „Băbuie?! Ce s-a întâmplat?”. 
Și tu îmi răspunzi: „Bagă mâna 
în buzunarul meu din dreapta...” 

Am băgat... și dau peste un pa-
chet întreg! Da’ de ici mai mă și 
îndemni... „Hai, aprinde-ți și tu!” 
– și atunci mă apucă așa o triste-
țe și amărăciune, și deodată: țac! 
Parcă mi-a intrat un ghimpe în 
inimă... Și – de durere, da-da, de 
durere – m-am trezit, Marianna! 
Îți închipui?...

... Îți este greu, sunt aproa-
pe sigur că-i așa... „Presiunea” 
e mare, o simt pe pielea mea... 
Pentru întâia oară, venind de la 
aeroport, orașul mi se pare stră-
in... Ba chiar am și întrebat la un 
moment dat: mai circulă trolei-
buzul cutare pe ruta cutare? Apoi 
merg și simt că trebuie neapărat 
să dau acasă peste un militar... 
Mai cu seamă peste reangajatul 
de cumnatu-meu! Când colo – 
pac! – intru și dau peste Valeriu. 
Cu o zi în urmă sosise din... Ka-
zahstan... Avusese o deplasare 
de două săptămâni și hotărâse 
să se abată pe acasă... În timp 
ce eu plecam la Koktebel, el mă 
petrecuse, acum – la întoarcere 
– iar ne întâlnim. Amândoi am și 
glumit: „Bieții noștri militari!..”

...Ieri, zi de luni, am lucrat toa-
tă ziua, și azi lucrez... Muncesc 
neîncetat, ca un apucat... Barem 
o clipă de răgaz... M-a sunat An-
drei (m-a întrebat de ce nu i-am 
„raportat” sosirea! Îmi zic: „Ia te 
uită!.. Într-adevăr, de ce?” (La te-
lefon însă nu-i pot spune de ce). 
I-am înșirat gogoși...

Valeriu își ia soția (de nevoie, 
desigur) la Herson... Ea insistă 
fiind „îmboldită de părinți”, s-a 

Cum altfel?
Ce tânăr erați, maestre Ion Druță! Ce 

de-a enigme în jurul D-voastră! Vă exa-
minez în pânza cu multe, foarte multe 
criptări. Iar pentru decriptare pot apela 
doar la Valentina Rusu Ciobanu, autoarea 
ce a executat-o cu mult talent acum mai 
bine de cincizeci de ani*. 

Tânăr și ambițios ați fost și la Congre-
sul scriitorilor din 1965. Iar cuvântarea 
O samă de îndoieli literare rostită cu 
atâta vervă a reușit să întoarcă lumea pe 
dos. Adică s-o pună la loc, pentru că ați 
spus sus și tare că alfabetul nostru trebuie 
să fie cel latin. Doar un cuvânt ați omis 
să rostiți atunci, un cuvânt pe care toți 
l-au așteptat: îmbrăcată în alfabet latin 
– limba trebuie să se numească română. 
Pe timpurile celea poate că V-ați temut 
să-l rostiți. Valentina Rusu Ciobanu, ca și 
mulți alții, a subînțeles asta și V-a pictat 
ca pe un sfânt. Unul în devenire. Soarele 
și Luna din acest portret vă mai țin cu-
nuna. Pe care scrie – Ion Druță. Ce putea 
fi mai frumos? 

Chipul din portret nici nu mai con-
tează. Trăsăturile sunt clare, dar de ce 
culoare-s? Oare paloarea lor mai joacă 
vreun rol când icoana este flancată de 
rame albe, iar în cotloanele albe și ele se 
scaldă norișorii? Ca într-un basm divin, 
nu-i așa? Se mai așteaptă doar îngerașii 
de după norișori. 

Parte din peisaje par a fi scoase, rupte 
din nuvelele D-voastră. Frunzele de dor 

sunt și ele criptate și nu se văd cu ochiul 
liber, dar sunt. Sigur că sunt. Acolo se 
ascunde și aroma de gutuie..., și povara 
răutății noastre, și a invidiei..., multe se 
ascund în acele rame frumos ajustate de 
pictoriță. Valentina Rusu Ciobanu știa, 
intuia că trebuiau să coboare din ramă 
și alte adevăruri, în alte cuvântări rostite 
întru susținerea neamului care-și pierdea 
identitatea... De acolo, de la Moscova, de 
unde posibilitățile erau net mai multe, 
identitatea putea fi rostită și reîntoarsă..., 
dar... cel mai important cuvânt ați evitat 
să-l rostiți. Valentina Rusu Ciobanu ar 
fi vrut să audă cuvântul sfânt anume de 
la D-voastră, omul marilor ei speranțe. 
Să știți că-l mai așteaptă, de dincolo de 
norișori. Altfel cum? Mai așteaptă! Dar ați 
preferat tăcerea. De ce ați rămas cuminte 
în bancă? Exact ca un elev pedepsit, cu 
brațele pe genunchi. Putea fi și altfel? 
Putea fi mult mai bine.

Mihaela PERCIUN, 
scriitoare, muzeograf, 

MNLMK

*Valentina Rusu Ciobanu (1920-
2021)

Portretul lui Ion Druță
Ulei/ tempera/ pânză, 80x70 cm, 

1969
Colecția Arte Plastice, nr. de inv. 

729, MNLMK

și răsuflat acest lucru... Rămân 
fără nepot, a cărui fotografie ți-o 
trimit... Uită-te cu luare-aminte 
la ochii lui și la sprâncene – ai să-
ți dai seama că la cele cinci luni 
ale lui e foarte isteț. Privirea lui 
permanentă e asta, cea de pe fo-
tografie! Ațintită, cercetătoare și 
deodată – pac!.. – de-a-ntregul, 
toată fața se topește într-un surâs 
plăcut, copilăresc. 

Nevastă-mea e mândră și in-
dependentă: de 8 martie, fiica și 

cele două cumnate i-au dăruit un 
costum de crimplen de 110 ruble, 
iar Valeriu un postav de palton... 
Acum umblă fudulă, mă tot în-
treabă cam răutăcios: „Ei, pe când 
plecarea? Ziceai că pleci la Ser-
gheevka la băi de nămol? Când? 
Sau iar în Crimeea?”

Iar eu... de vreme ce mă doare 
mâna... și într-adevăr că mă doa-
re, aman! i-am zis că am căzut de 
pe... Kopet-dag și mai nu mi-am 
frânt gâtul, și că am fost bolnav, 

și că nu mai am mult și dau ortul 
popii... Iar jumătatea mea zice: 
„Păi ce, să dau comandă de sicriu, 
ai?... Aoleu! Ce de-a fete tinere 
vor rămâne nemângâiate, doamne 
sfinte!”. Termin, căci trebuie să 
mai scriu o pagină, altfel... n-o să 
mă simt bine sufletește.

Te pup, te pup tare! Crede-mă. 
V.

Rubrică susținută 
de Cezaria Vasilache, MNLMK

Vasile Vasilache cu nepoții Mihai și Tudor. Primăvara, 1976. Fotografie din arhiva familiei



14

Săptămânal independentVineri / 23 septembrie / 2022
E T I C A  L U S T R A Ț I E I

„Lustrația se face pe bază de 
documente, iar documentele 
lipsesc. Rămâne istoria orală”

Interviu cu scriitorul Vladimir Beșleagă despre „relația” sa cu KGB

- Stimate domnule Vladi-
mir Beşleagă, credeți că e 
necesară la noi adoptarea 
legii lustrației, aşa cum 
s-a făcut în multe state 
post-comuniste? Mai e 
posibilă aceasta? 
Înainte de a vă da răspuns la 

această întrebare, o să vă întreb și 
eu dacă știți ceva din istoria ser-
viciilor secrete de la Chișinău de 
după anii 90’. A încercat primul 
sau al doilea parlament să facă 
lustrație și de ce nu s-a făcut nimic 
până acum în această privință? 
Toate țările postsocialiste, toate 
fostele republici sovietice au făcut 
câte ceva. La noi nu s- făcut nimic. 
Știți care este cauza?

- Poate pentru că a existat 
mereu o forță manipula-
toare care a pus bețe în 
roa te tuturor încercărilor. 
Lucinschi a spus că dacă 
o să ne ocupăm de lustra-
ție, vom rămâne fără in-
telectualitate. Plugaru, la 
rândul său, l-a sfătuit pe 
acad. Cimpoi să renunțe 
la intenția lui de a-şi vedea 
dosarul de la securitate, ca 
să nu rămână dezamăgit de 
foarte mulți prieteni. 
Atunci ascultați-mă. Primul 

parlament a fost dominat de no-
menclaturiști, președinți de col-
hoz și secretari de partid, directori 
de fabrici și uzine etc. Nu s-a putut 
face nimic. Frontul Popular care 
era atunci o forță progresistă, re-
formatoare, a insistat mereu să se 
facă această lustrație sau, mai pe 
înțelesul tuturor, să fie deschise 
arhivele securității. Rezistența a 
fost mare pentru că la conduce-
rea acestei instituții se aflau tot 
cadre vechi. Pe timpul ministrului 
securității, Tudor Botnaru, și el 
fost angajat în serviciu la amba-
sadele sovietice din străinătate, 
sub pretextul că Frontul Popular 
intenționează să deschidă forțat 
arhivele și să sechestreze toate 
dosarele agenților și turnători-
lor, acestea au fost transportate 
la Tiraspol sau la Moscova.

În 2010, când președinte in-
terimar al Republicii Moldova 
a devenit Mihai Ghimpu, a fost 
constituită o comisie specială pen-
tru examinarea acestor probleme. 
În calitate de membru al acestei 
comisii, am făcut o listă de 101 
scriitori despre care, având, poa-
te, unele bănuieli, am vrut să aflu 
precis dacă au colaborat cu secu-
ritatea. Mi-au fost însă prezentate 
doar șapte dosare – dosarele lui 
Costenco, Malai, Doibani și alții, 
despre care scrisese și Alexandru 
Donos în „Literatura și Arta”. 
Erau, de fapt, dosarele celor care 
au suferit de pe urma KGB-ului, 
nu ale celor care au colaborat...

- Ați încercat să dați cumva 

de dosarul Dumneavoas-
tră?
Am încercat, dar, bineînțeles, 

nu am putut da nici de dosarul 
meu, chiar dacă eram deputat în 
primul parlament și l-am solicitat 
domnului Plugaru, ministru al 
securității naționale. Adjunctul 
său, Valentin Dediu, ne-a luat 
atunci pe toți membrii comisi-
ei la arhivele securității și ne-a 
arătat rafturile goale. „Iată aici 
au fost toate documentele care 
vă interesează, dar au fost duse 
la Tiraspol sau la Moscova”, ne-a 
spus acesta.

Din câte știu eu, Plugaru s-a 
dus la Tiraspol și i-a cerut lui 
Smirnov să restituie dosarele, dar 
a fost tratat cu refuz. „Dacă veți da 
publicității listele cu colaboratorii 
de la Chișinău, voi veni personal 
la Tiraspol și am să vă împușc cu 
mâna mea”, i-ar fi spus atunci 
Plugaru lui Smirnov.

Aș vrea să vă ofer totuși un de-
taliu foarte important. Mi s-a pus 
la dispoziție încă un dosar, conți-
nând o singură foaie. Era dosarul 
lui A. B. în care scria că în 1956 s-a 
întors din România și... cam atât. 
M-am întâlnit cu el și i-am spus că 
i-am citit dosarul de la securitate. 
A tresărit și chiar s-a schimbat la 
față. L-am liniștit spunându-i că 
dosarul său conținea o singură 
foaie – cu informația despre care 
v-am vorbit deja.

- Ce credeți despre pleca-
rea lui Plugaru la Tiraspol 
– intrând în posesia dosa-
relor, le-ar fi făcut publi-

ce sau le-ar fi dosit şi mai 
bine?
Există o lege a securității. Eu 

nu o cunosc, dar cred că a fost de 
datoria sa să ceară aducerea lor la 
Chișinău. Altceva e că nu se știe 
dacă vor fi restituite vreodată.

- O tentativă de inițiere a 
unei campanii de lustra-
ție s-a făcut acum vreo 15 
ani şi la ziarul „Jurnal de 
Chişinău”, unde am lucrat. 
După ce am publicat inter-
viuri cu câteva persoane 
publice, l-am rugat şi pe 
scriitorul pomenit de Dvs. 
să răspundă la întrebări-
le anchetei noastre, dar a 
fost foarte reticent, vădit 
deranjat, şi n-a acceptat...
A.B. a cunoscut crimele KGB-

ului din interior. După căderea 
regimului a scris câteva cărți în 
care reflectă tot ce știa el și ce 
înseamnă să fii colaborator al 
securității. În una din ele scrie 
ce înseamnă să semnezi pentru 
colaborarea cu serviciile secrete. 
După ce semnezi, ai dreptul de a 
face orice, iar dacă divulgi anumi-
te secrete vei fi supus oprobriului 
public. Dacă vei divulga secrete 
mari, importante, vei fi, desigur, 
anihilat. Iată care poate fi rezul-
tatul colaborării cu securitatea!

- Domnule Beşleagă, Dum-
neavoastră fiind din Trans-
nistria, de unde se recru-
tau cele mai multe cadre de 
conducere, ați fost vreoda-
tă invitat la KGB pentru a 

vi se propune colaborare, 
pentru a face o delațiune, 
a turna un coleg etc.?
Bănuiam eu că o să-mi adresați 

această întrebare și o să vă răs-
pund scurt pe doi. Niciodată nu 
am fost invitat să mi se propună 
să devin colaborator sau informa-
tor din anumite motive. Încă din 
școală am fost elev fruntaș. Când 
am venit la Chișinău, poate că ar 
fi încercat să mă racoleze, dar nu 
au făcut-o pentru că, am înțeles 
eu, erau solicitați cei vulnerabili, 
cu date compromițătoare. Or, eu 
nu am avut asemenea date, eram 
„nepot de chiabur”, bunelul meu 
fiind deportat. Tatăl meu, după 
ce am fost înscris la facultate, a 
fost condamnat de regim la 20 de 
ani de pușcărie. Deci datele mele 
biografice, evident, nu se pretau 
necesităților.

Pe de altă parte, vreau să vă 
spun că, după anihilarea rezis-
tenței Arcașilor lui Ștefan, a lui 
Filimon Bodiul și a altora, securi-
tatea statului nu mai era amenin-
țată de nimeni și de nimic. Singura 
preocupare a securității în RSSM 
rămânea lupta cu românismul și 
naționalismul românesc. Bodiul 
însuși în una din cuvântările sale 
s-a trădat spunând că dacă națio-
nalismul moldovenesc mai poate 
fi tolerat, cel românesc trebuie să 
fie ars cu fierul roșu...

- Și academicianul Mihai 
Cimpoi s-a referit în inter-
viul recent pentru GAZETĂ 
la cele două feluri de nați-
onalism. Dumneavoastră 
nu ați fost suspectat de 
naționalism?
Cred că am fost suspectat și 

iată de ce. Am vrut să fac o teză 
de doctor pe baza operei literare 
a lui Liviu Rebreanu, conducător 
științific fiindu-mi Vasile Coro-
ban. Am avut nevoie să plec în 
România pentru a mă documenta, 
însă nu mi s-a permis.

O altă istorie neplăcută este cea 
de la revista „Chipăruș”, unde am 
fost angajat. În 1959, când se îm-
plineau 600 de ani de la constitui-
rea Statului Moldovenesc, am fost 
învinuit că am dansat Hora Unirii 
la gară împreună cu alți tineri, 
care au fost exmatriculați de la 
facultate sau, fiind deja angajați, 
dați afară din serviciu. Chiar dacă 
s-a găsit cineva care a adus do-
vezi că nu mă aflam atunci în oraș, 
răspunsul lor a fost prompt: „Da, 
dar el este ideologul lor!”. Deci 
cam astfel figuram eu în dosarul 
de la securitate. Dacă l-aș fi citit 
vreodată, cred că multe lucruri 
mi-ar fi fost mai clare.

- Dar şantajat de securitate 
ați fost vreodată?
Șantajat nu am fost, dar am 

fost concediat. La plenara din 
12 octombrie 1959, am fost scos 

în prăjină, alături de Coroban și 
Cărare. Pe urmă, mi s-a tăiat o 
carte, „Viața și moartea neferi-
citului Filimon”, executori fiind 
Haralambie Corbu și Emilian Bu-
cov. Devenisem șomer, nu aveam 
nici casă, nici masă, eram pur și 
simplu blocat! 

Am fost dat afară de la doc-
torantură din Universitate. În 
timpul doctoranturii eram deja 
căsătorit, aveam și un copil și 
m-am dus la rectorul Cepurnov 
să-mi dea o cameră. Acesta a râs 
de mine și mi-a spus: „Dacă nu ai 
unde trăi, de ce te-ai căsătorit?”.

Pe urmă m-a recomandat ci-
neva și am lucrat la Academie... 
tocmai două luni și ceva, de la 1 
ianuarie până la 8 martie 1960. 
Sărbătoream Ziua femeilor în ca-
binetul lui Coroban și a venit cine-
va care mi-a spus că mă cheamă 
prezidentul, Iachim Sergheevici 
Grosu. Acesta mi-a spus că trebuie 
să scriu cerere de eliberare pentru 
că nu știa atunci când mă primise 
la lucru că sunt naționalist.

- În timp ce dumneavoastră 
şi alții ca dumneavoastră 
erau persecutați şi sufe-
reau atât de mult, unor co-
legi le mergea foarte bine. 
Mulți o duceau foarte bine pen-

tru că făceau ceea ce li se cerea, 
respectau rigorile impuse. În al 
doilea rând, dacă e să vorbim de 
scriitori, se scria pe tema zilei. Se 
scria despre „succesele” socialismu-
lui, precum ar fi marile complexe de 
vaci și porci, și se editau cu astfel 
de materiale cărți. Prima mea carte, 
„Zbor frânt”, a avut norocul să apa-
ră într-o perioadă mai fastă. Cartea 
mea „Acasă”, având la început titlul 
„Nepotul”, a fost cenzurată în 1973. 
Au scos pagini, multe pagini, unde 
vorbeam despre foamete și depor-
tări, lipsind-o de esență...

- În lipsa dosarelor, mai 
bănuiți totuşi pe cineva 
din Uniunea Scriitorilor 
de colaborarea cu KGB-ul?
A.B. a recunoscut deschis acest 

lucru. Era redactor la „Chipăruș” 
când numărul revistei din august 
1959 a fost declarat antisovietic și 
antirusesc. În loc să fie dat afară 
ca și noi, între care și Petru Zad-
nipru, care lipsea atunci fiind în 
concediu, a fost promovat și avan-
sat în funcția de redactor-șef la 
„Tinerimea Moldovei”. Nu-l con-
damn și cred că a avut un destin 
tragic, fiind nevoit să colaboreze 
cu securitatea pentru a-și proteja 
părinții. Părinții i-au fost, ca și el, 
repatriați, fiind mai întâi băgați în 
Centrul de repatriere. Bineînțeles 
că a dat acceptul de colaborare, 
altfel părinții, dar și el, ar fi fost 
trimiși direct în Siberia.

V.T. a fost luat după absolvirea 
școlii și dus la o școală a KGB-ului. 
Era băiat bun de altfel, talentat. 
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

Ș.H., de asemenea, a colaborat 
cu securitatea. La cei șase sute de 
ani ai Statului Moldovenesc, care 
coincideau cu cei o sută de ani de 
la Unirea din 1859, Petru Căra-
re și alții au pregătit o invitație 
în care, cu mult umor, scriau că 
cei invitați urmează să vină „fără 
neveste și fără arme”. V. T. și Ș. 
H. au raportat la centrala lor și 
sărbătorirea ce trebuia să aibă 
loc la subsolul cinematografului 
„Patria”, unde dădea pe timpuri 
concerte un ansamblu folcloric 
de țigani, a fost mutată undeva la 
gară. S-a întâmplat ca tot atunci 
să plece de la gară la Moscova, la 
studii de regie și actorie, echipa 
de studenți în frunte cu Ion Un-
gureanu. Și ei au dansat „Hora 
Unirii”, iar, după ce au plecat la 
studii, a mers cineva la Moscova 
cerând să fie pedepsiți. Norocul 
lor a fost că nimeni nu l-a luat 
în serios pe trimisul Chișinăului.

După evenimentul de la gară, 
Petru Cărare, Gheorghe Vodă și 
Vlad Ioviță au depus flori la mo-
numentul lui Ștefan cel Mare. 
Erau așteptați, monumentul fiind 
aproape că încercuit. Rămăsese 
nepăzită porțiunea din spate, din-
spre parc, și, așa cum zicea Cărare, 
cei trei „s-au șupurit” și au reușit 
să depună flori la monument.

- Puteți să ne spuneți ceva 
despre „lista Șandrovschi” 
în care sunteți menționat 
şi Dumneavoastră?
Șandrovschi a fost un funcți-

onar sovietic la un oarecare mi-
nister. În lista sa au fost incluși 
unii oameni, „dușmani ai pute-
rii sovietice”, „naționaliști” care 
prezentau pericol pentru puterea 
sovietică, urmând să fie deportați, 
întemnițați sau chiar exterminați. 
Nu se știe cum a putut deveni o 
listă de colaboratori ai securității!

- Credeți că e treaba KGB-
ului această listă sau au 
făcut-o anumiți oameni 
pentru a lovi tot în cei care 
au avut de suferit?
Am fost deputat în primul 

parlament și trebuie să vă spun 
că vreo sută treizeci de deputați 
erau de-ai noștri, adică patrioți. 
Ceilalți, vreo două sute erau agra-
rieni. Aceștia din urmă ne-au su-

portat cu imnul, cu tricolorul, dar 
când au văzut că vrem să trecem 
la lucruri mai serioase, cum ar fi 
Unirea cu Țara, au început să spu-
nă că parlamentul este ineficient 
și trebuie dizolvat. L-au găsit pe 
Nicolae Andronic care a început să 
strângă imediat semnături pentru 
autodizolvare. Parlamentul, de 
fapt, nu mai funcționa și atunci 
și-au dat demisia Moșanu, Nede-
lciuc, Matei și Hadârcă.

Aș vrea să vă spun că Andronic 
avea un frate la securitate, care 
îi transmitea ordinele, probabil. 
Tot așa și Șandrovschi putea avea 
vreun „frate” de care asculta și îi 
îndeplinea dispozițiile.

- L-ați cunoscut totuşi pe 
acest Șandrovschi?
L-am văzut odată la o confe-

rință republicană unde s-a vorbit 
doar în limba rusă. Pentru a se 
crea impresia că și moldovenii 
sunt băgați în seamă și nu lipsesc 
de la importantul eveniment, i s-a 
dat cuvântul unui activist de pe la 
Hâncești care a vorbit „moldove-
nește”. Șandrovschi, care era un 
fel de moderator, l-a luat în râs 
pe bietul activist, adresându-se 

șefilor mai mari din prezidiu: „Nu 
kak vam ponravilsea moi malda-
vancik?”. A fost o atitudine bat-
jocoritoare față de băștinași, care 
atitudine mai persistă și în prezent 
din partea alolingvilor.

- Ați fost cu Iurie Roşca 
în Frontul Popular. Nu 
i-ați observat „plămânul 
rusesc”?
Am avut vreo șase foi cu bi-

ografia lui Roșca, dar nu știu 
unde au dispărut. Tatăl său a 
fost secretar de partid într-un 
sat din Telenești și, fiind detes-
tat de oamenii locului, a părăsit 
localitatea. Roșca și-a început 
activitatea cu probleme serioase, 
mai ales cu apărarea drepturi-
lor celor deportați. Nu știu cât 
de serioase i-au fost și intențiile, 
dar știu că alegerea lui Cebrikov, 
venit de la Moscova, a căzut pe 
Roșca și pe grupul său. Eram pe 
atunci director la Muzeul de Li-
teratură de la USM când ni s-a 
cerut direct de la primul secretar 
Grosu să le oferim două camere 
la parter din puținele de care 
dispunea muzeul. La început 
erau constituiți într-o mișcare 

de susținere a „perestroikăi”, pe 
urmă au devenit Frontul Popular. 
Roșca a fost cel care a deturnat 
mișcarea de eliberare națională 
reducând-o la „limbă și alfabet”. 
A avut mari finanțări din SUA și 
din alte țări, iar când i s-a spus că 
va trebui să dea seama de cheltu-
ieli, le-a spus celor nemulțumiți 
să-și facă mișcarea lor. Aceștia, se 
știe, au părăsit frontul, iar Roșca 
și-a făcut mendrele mai departe.

-Într-o bibliografie a dum-
neavoastră am dat de un 
titlu de carte: „Patria mea 
e Uniunea Sovietică”. Cum 
comentați?
De fapt, se numea „Patria So-

vietică”. Cu securitatea nu are vreo 
legătură. La editura „Lumina” lu-
crau Vangheli și Esinencu. Li se 
cerea să scrie, să caute autori care 
să prezinte pentru editare cărți 
patriotice pentru copii. Vreo șase 
luni m-au rugat. M-am gândit că 
Esinencu are patru copii, m-am 
gândit și la Vangheli, nu doream 
să aibă niciunul probleme și am 
scris o carte din... șase versuri: 

„Am întrebat pasărea: - Spu-
ne-mi cât de mare este Patria 

Sovietică?/ - De aici și până nu 
mai vezi cu ochii, iar eu acolo nu 
am ajuns. Am întrebat avionul și 
el mi-a răspuns: - Am zburat, am 
tot zburat, dar până la capătul ei 
n-am ajuns. Am întrebat sputnicul 
și el mi-a răspuns: Până la lună, 
până la stele, iar oamenii din țara 
mea trăiesc toți ca frații”. Ceva de 
felul ăsta, pentru că nu o mai țin 
minte în întregime. Mi-au editat 
un cărțoi colorat mai mult în roșu 
din șase versuri care cred că a cos-
tat mulți bani. 

Tot la insistența de vreun an a 
unor editori, am scris și despre o 
carte a lui Leonid Brejnev („Ma-
laia Zemlea”), o pagină doar. Și 
despre „Călin de la Crasna” a lui 
Vasile Stati am scris, că m-au tot 
pisat cu rugămințile...

- În concluzie, în anul 
2022, are sorți de izbândă 
o campanie pentru lustra-
ție în Republica Moldova?
Lustrația se face pe bază de 

documente, iar documentele 
lipsesc. La București, de exem-
plu, există mii și mii de dosare 
care pot fi studiate, la noi însă 
au dispărut.

- Spuneați mai înainte des-
pre intenția lui Plugaru de 
a restitui dosarele. De ce 
nimeni dintre conducătorii 
noştri de până acum nu au 
avut o asemenea inițiativă?
Nu au avut niciun interes. De-

clarația lui Lucinschi că dacă am 
deschide dosarele, am rămâne 
fără intelectualitate este un fals, 
o minciună sfruntată! Nu toți au 
colaborat. Au mai scris unii scri-
itori cărți conformiste și colabo-
raționiste, dar este o altă treabă.

Dacă revenim la problema 
lustrației, vă repet că fără docu-
mente mare lucru nu putem face. 
Rămâne istoria orală, de unde mai 
putem afla câte ceva, iar unii, cât 
mai au timp, ar mai putea să spu-
nă adevărul, chiar dacă le-ar face 
rău la imagine.

- Vă mulțumim pentru in-
terviu!

Interviu realizat 
de Gheorghe Bâlici 

și Rodica Mahu

E T I C A  L U S T R A Ț I E I

Câți bani primesc rușii 
care merg pe front 

Rușii care vor merge să lupte în Ucraina 
în urma decretului de mobilizare militară 
parțială semnat de Vladimir Putin ar pri-
mi indemnizații lunare care pornesc de la 
205.000 de ruble (aproximativ 3.400 de 
euro), în funcție de poziție și grad, spune 
șeful comisariatului din Iacutia (Siberia), 
conform sit e-ului rusesc ysia.ru, citat de 
hotnew.ro. El explică și cine trebuie să 
meargă pe front și cum se face mobilizarea.

Comisariatele militare din Iacutia au 
început să desfășoare activități planificate 
pentru mobilizarea militară parțială, după 
decretul semnat cu o zi în urmă de preșe-
dintele rus Vladimir Putin, iar comisarul 
militar al regiunii, Alexander Avdonin, 
explică cine este supus mobilizării și ce 
categorii nu pot fi chemate pe front, scrie 
YSIA („Stiri din Iacutia și Iakutsk”). Toate 
activitățile și sarcinile au fost aprobate de 
către Districtul Militar de Est și aduse la 
cunoștința șefilor și comisarilor militari 
ai municipiilor.

„Toți cetățenii care sunt înscriși în arma-
tă, care nu au temeiuri legale pentru acorda-
rea unei amânări, sunt supuși conscripției.

În primul rând, facem apel la cetățenii 
care au făcut serviciul militar în urmă cu 
nu mai mult de trei ani, s-au înscris în re-
gistrul militar și au cele mai bune abilități 
de serviciu militar.

Nu trimitem cetățeni nicăieri fără pre-
gătire militară specială.

Notificarea și mobilizarea se efectuează 
în Iakutsk, apoi îi vom trimite pe băieți la 
formațiunile unității militare stabilite de 
sediul Districtului Militar de Est”, a susținut 
Alexander Avdonin.

El spune că, dacă va fi necesar, cei care 
au servit în urmă cu mai bine de trei ani 
vor face pregătire în unități militare pentru 
a-și redobândi abilitățile de luptă.

„Cetățenii care sunt înscriși ca militari, 
pe perioada mobilizării, trebuie să rămână 
pe teritoriul unde sunt înregistrați definitiv, 
fără a pleca în alte regiuni.

Îi sfătuiesc pe toți cetățenii care au în 
mână ordin de mobilizare să se prezinte la 
comisariatele militare. Trebuie să aveți un 
pașaport, un act militar și un card bancar 
pentru calcularea indemnizației bănești”, 
a mai explicat Avdonin.

Cu cât vor fi plătiți rușii care vor mer-
ge să lupte în Ucraina? Comisarul militar 
din Iacutia susține că indemnizația lunară 
pornește de la la 205.000 de ruble, adică 
aproximativ 3.400 de euro:

„Toți cetățenii mobilizați sunt echivalați 
cu personalul militar în temeiul contractu-
lui și primesc indemnizație bănească care, 
în funcție de poziție și gradul militar, por-
nește de la 205.000 de ruble.

Aceștia sunt, de asemenea, acoperiți de 
toate beneficiile sociale ale personalului 
militar. În plus, prin ordin al șefului de 
regiune, se va acorda sprijin social mem-
brilor de familie ai cetățenilor chemați la 
mobilizare”.

Ce prevede legea în Rusia privind mo-

bilizarea? Legislația stabilește că scutirea 
de la mobilizare se va acorda cetățenilor 
identificați conform regulilor stabilite de 
guvern, temporar inapți pentru serviciu 
din motive de sănătate, taților singuri și 
taților cu mulți copii, tutorele sau curato-
rii fraților și surorilor minori, precum și 
unui număr de alte categorii de persoane. 
Amânarea se acordă și senatorilor ruși și 
membrilor Dumei de Stat (n.r.: numeroși 
parlamentari ruși ar putea fi mobilizați fără 
această scutire, mulți militari de carieră 
de la Moscova alegând să intre în politică 
după retragerea din forțele armate).

Parlamentul rus a modificat marți legea 
privind mobilizarea militară, adoptând mai 
multe amendamente și înăsprind pedepsele 
pentru dezertori.

În intervenția avută după discursul sus-
ținut miercuri de Vladimir Putin, ministrul 
Apărării, Serghei Șoigu, a declarat că auto-
ritățile militare intenționează să mobilizeze 
inițial 300.000 de persoane.
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Scăderea temperaturii şi vremea friguroasă 
pot avea impact asupra afecțiunilor 
dvs. neurologice, în sensul în care fie 
exacerbează simptomele, fie uşurează 

modul în care le resimțiți.

Ce impact au vremea rece și dieta 
asupra afecțiunilor neurologice

Cum afectează vremea rece 
neuropatia periferică?

La pacienții cu neuropatia pe-
riferică care însoțește diabetul 
zaharat sau deficitul accentuat 
de vitamina B12 din unele afec-
țiuni hematologice sau de mala-
bsorbție, vremea mai răcoroasă 
agravează simptomele majorității 
pacienților, în principal din cauza 
vasoconstricției. 

În neuropatiile cauzate de lip-
sa fluxului sanguin adecvat că-
tre nervii din mâini și picioare, 
expunerea la frig și vremea rece 
vor limita și mai mult irigarea 
terminațiilor nervoase de la nivel 
capilar. Scăderea fluxului sanguin 
poate însemna mai multă senza-
ție de furnicături, durere surdă 
și amorțeală. 

Dacă remarcați că în acest 
nou sezon rece simptomele se 
înrăutățesc din cauza frigului, 
asigurați-vă că purtați un strat 
suplimentar de haine, un tricou 
lipit de piele sub pulover, sau că 
aveți întotdeauna o pereche de 
șosete mai groase în zona tălpii și 
degetelor, o pereche de mănuși la 
îndemână și că mențineți mâinile 
și picioarele în mișcare, pentru a 
îmbunătăți fluxul de sânge către 
ele. 

Țineți cont de următoarele:
- Fumatul poate reduce fluxul 

de sânge către mâini și picioare, 
agravând această problemă. 

- Luați pauze intermitente de la 
frig pentru a vă reduce expunerea 
la temperaturi extreme.

- Limitați sau evitați cofei-
na înainte de o ieșire, deoarece 
aceasta poate determina temporar 
îngustarea vaselor de sânge.

- În plus, ploaia înrăutățește 
durerile nervoase.

Modificarea presiunii baro-
metrice – din cauza scăderilor de 

temperatură – intensifică presi-
unea asupra nervilor, care trimit 
semnale de durere către creier. 
Percepția dvs. asupra durerii este 
crescută pe măsură ce semnale-
le nervoase încetinesc din cauza 
presiunii.

Există unii pacienți cu neuro-
patie periferica pe care expune-
rea la frig le ameliorează de fapt 
simptomele. Acești pacienți au 
suferit leziuni la nivelul terminați-
ilor nervoase care ajută să tolereze 
căldura. Acești pacienți pot pre-
zenta agravarea simptomelor de 
neuropatie în timpul verii, și prin 
expunerea la căldură. În general, 
pot resimți o senzație de ușurare 
la răcoare, deci și pe măsură ce 
vremea se răcește.

Ziua mai scurtă şi mai 
puțină lumină poate 
însemna mai puține 
migrene

Așa cum au experimentat mulți 
pacienți cu migrenă, lumina din 
timpul verii și soarele orbitor pot 
fi un factor declanșator pentru o 
migrenă sau pot agrava o migrenă 
existentă. Prin urmare, nu este o 
surpriză faptul că la persoanele 
cu migrene crizele dureroase pot 
apărea mai frecvent vara, când lu-
mina strălucitoare a soarelui este 
mai abundentă. Deci, în timp ce 
toamna poate însemna mai puține 
raze de soare, poate însemna și 
mai puține dureri de cap.

Ar putea temperaturile 
mai scăzute să uşureze 
scleroza multiplă?

Dacă aveți scleroză multiplă, 
creierul și măduva spinării ar pu-
tea tânji după vreme mai rece. De 
fapt, studiile au arătat că leziunile 
la nivelul nervilor sunt de două 
sau trei ori mai susceptibile să 

apară în lunile de primăvară și 
vară, ceea ce a dus la o asociere 
între exacerbarea simptomatolo-
giei și temperaturile mai calde și 
radiațiile solare. Cu toate acestea, 
este posibil ca aceste cifre să nu 
spună întreaga poveste. Scleroza 
multiplă pare a fi mai frecventă 
cu cât ne îndepărtam geografic 
de Ecuator. Nivelurile scăzute de 
vitamina D, cauzate de o expunere 
mai redusă la soare, pot fi o cau-
za probabilă a apariției sclerozei 
multiple. Deci, în timp ce lipsa 
luminii solare și un nivel scăzut 
de vitamina D pot face mai pro-
babilă apariția sclerozei multiple, 
prea multă radiație de la soare și 
temperaturile prea ridicate pot 
provoca accentuarea leziunilor și 
simptomatologiei deja existente.

Care este cel mai bun 
climat pentru 
Miastenia Gravis?

Similar cu scleroza multiplă, 
dacă aveți miastenie gravis, cor-
pul dvs. poate prefera frigul. S-a 
constatat că temperaturile ridica-
te, umiditatea ridicată și lumina 
extremă a soarelui interferează 
cu comunicarea dintre nervi și 
mușchi, determinând accentu-
area miasteniei gravis. Cu toate 
acestea, frigul extrem vă poate 
agrava și simptomele. Deci, dacă 

intenționați să vă aventurați în 
frigul extrem, luați în considerare 
un strat suplimentar de îmbră-
căminte și încercați să obțineți 
stimularea vitaminei D prin ex-
punerea la ultraviolete și lumină 
solară.

Mişcarea şi dieta

Există trei tipuri principale de 
exerciții ideale pentru persoanele 
cu afecțiuni de tipul neuropatiei: 
aerobice, de echilibru, întindere și 
înotul. Înainte de a începe exerciți-
ile, încălziți-vă mușchii cu întinderi 
dinamice, precum cercurile brațe-
lor sau ale picioarelor. Acest lucru 
favorizează flexibilitatea și crește 
fluxul sanguin. Exercițiile cu im-
pact redus, cum ar fi mersul pe jos, 
înotul și joggingul ușor, pot reduce 
oboseala la pacienții cu miastenia 
gravis și scleroză multiplă.

Majoritatea uleiurilor sunt 
clasificate după conținutul în 
Omega-6 sau Omega-3. În timp 
ce uleiurile Omega-3, precum cele 
din uleiul de pește sau din in tind 
să reducă inflamația, uleiurile 
Omega-6 o înrăutățesc. Optați 
pentru un aport superior de acizi 
grași Omega-3 din alimentație sau 
suplimente.

Următoarele alimente au po-
tențialul de a crește durerea în 
neuropatie: produse lactate, grâu, 

citrice, porumb, cofeină, carne de 
toate felurile, nuci și ouă.

Un studiu publicat în 2015 în 
Nutrițional Neuroscience a con-
statat că respectarea unei diete 
sănătoase poate ajuta persoanele 
care suferă de scleroză multiplă 
să-și sporească sănătatea fizică și 
mentală. Și pentru că alimentele 
precum zahărul și grăsimile trans 
vă pot agrava simptomele, ceea ce 
alegeți să nu mâncați poate fi la fel 
de important ca ceea ce mâncați. 

Potrivit Harvard Women’s 
Health Watch, o dietă antiinfla-
matoare ar trebui să includă ali-
mente precum roșiile, zarzavaturi 
și salate, spanacul și varza, și fructe 
precum căpșunile, afinele, cireșele 
și portocalele. Există unele dovezi 
potrivit cărora consumul acestor 
alimente ar putea fi benefic pen-
tru pacienții cu scleroză multiplă.

În cazul Miasteniei Gravis, 
când înghițirea poate fi dificilă, 
se recomandă alimente mai puțin 
uscate. Se pot consuma banane, 
piure simplu de cartofi sau avo-
cado, caise și suc de portocale, 
pentru a înlocui potasiul pe care 
pacienții îl pierd frecvent din ca-
uza diareii.

Evitați alimentele sărate, cum 
ar fi mesele congelate, supele con-
servate, carnea afumată, fast food 
și alimentele procesate, pentru a 
preveni retenția de lichide.

Evitați alimentele grase, condi-
mentate sau bogate în fibre care 
cauzează tulburări de stomac sau 
diaree și alegeți banane, orez alb 
sau ouă, pentru a calma stomacul 
deranjat.

Faceți supe ușoare cu legume 
și orz sau orez pentru o nutriție 
suplimentară.

Evitați produsele lactate, cum 
ar fi laptele, iaurtul sau îngheța-
ta. Amestecați superalimente sub 
formă de pudră sau proteine în-
tr-un smoothie pentru a obține 
mai multe elemente nutritive.

Luați suplimente de calciu și 
vitamina D pentru a combate 
pierderea osoasă (osteoporoză). 
Medicul dumneavoastră vă poate 
recomanda doza potrivită pentru 
dumneavoastră. 

Consumul de nuci în primii ani de viață, 
conform cercetătorilor, prezintă o probabi-
litate mai mare de a fi mai activ din punct 
de vedere fizic, de a avea o dietă calitativă 
și de a scădea riscul bolilor de inimă odată 
cu înaintarea în vârstă.

Studiul CARDIA este un studiu de lungă 
durată, aflat încă în desfășurare, care are 
ca scop examinarea dezvoltării în timp a 
factorilor de risc pentru bolile de inimă.

Rezultatele studiului arată că, în timpul 
adolescenței și la vârsta adultă mijlocie, 
consumul de nuci poate reduce o serie de 
factori de risc pentru bolile de inimă.

Nucile sunt singurele fructe cu coajă 
lemnoasă care reprezintă o sursă foarte 
bună de acid alfa-linolenic omega-3 de 
origine vegetală (2,5 grame) care, potri-
vit studiilor, ar putea fi important pentru 

inimă, creier și o îmbătrânire sănătoasă. 
O mână de nuci sau mai mult, conține o 
serie de nutrienți esențiali pentru sporirea 
sănătății generale. Polifenolii sunt între cei 
câțiva antioxidanți care se găsesc în nuci.

„Consumatorii de nuci par să aibă un 
fenotip corporal unic, care atrage după 
sine alte efecte pozitive asupra sănătății, 
cum ar fi o mai bună calitate a dietei, mai 
ales atunci când încep să mănânce nuci 
din tinerețe până la vârsta adultă mijlo-
cie – când riscul de boli cronice, cum ar 
fi bolile de inimă, obezitatea și diabetul, 
crește”, susține Lyn M. Steffen, profesor 
de epidemiologie și sănătate comunitară la 
Universitatea Minnesota School of Public 
Health și cercetător principal al CARDIA.

Rezultatele în urma studiului, care a 
fost efectuat pe o perioadă de 30 de ani, 

arată faptul că oamenii care au consumat 
nuci au raportat mai multă activitate fizică 
decât consumatorii de alte nuci sau deloc. 
Totodată, consumul de nuci a fost asociat 
cu un profil de risc mai mic pentru boli 
de inimă în comparație cu oamenii care 
au consumat alte nuci. Consumatorii de 
nuci au avut un indice de masă corporală 
redus, tensiune arterială redusă și niveluri 
mai scăzute ale trigliceridelor din sânge.

Studiul CARDIA, unul dintre cele mai 
îndelungate studii de până acum, suge-
rează că includerea unei mâini de nuci în 
alimentație în fiecare zi și la începutul vieții 
poate avea efecte pozitive asupra calității 
dietei în ansamblu, fiind un „aliment su-
port” sănătos pentru inimă.

News Medical

Consumul de nuci în primii ani de viață poate 
favoriza starea de sănătate pe măsură ce îmbătrânim
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Vladislav Ursu 
– vicecampion 
european 
la ping-pong

Vladislav Ursu a cucerit două 
medalii – una de argint și alta de 
bronz – la Campionatul European 
de tenis de masă, rezervat tinere-
tului (U-21). Turneul a fost găzdu-
it de orașul Cluj-Napoca (Româ-
nia), în perioada 14-18 septembrie 
2022. Discipolul antrenorului 
Vladimir Semipeadnîi a devenit 
vicecampion continental la proba 
de simplu, demonstrând un joc 
de-a dreptul magnific. Mai întâi 
conaționalul nostru s-a impus în 
etapa grupelor, trecând de austri-
acul Jonas Romberger (4-1: 11-7, 
11-5, 11-2, 10-12, 11-3), spaniolul 
Arnau Pons (4-0) și maghiarul 
Csaba Andras (4-2). Accedând ast-
fel în a doua grupă valorică, Vla-
dislav Ursu și-a continuat marșul 
triumfal: i-a învins pe olandezul 
Kas van Oost (4-2) și pe germa-
nul Lleyton Ullmann (4-0), dar 
a cedat – într-o luptă crâncenă, 
cu 3-4 – în fața reprezentantului 
gazdelor, Darius Movileanu. În 
pofida acestei înfrângeri, tenis-
menul nostru s-a calificat în etapa 
eliminatorie a competiției, unde 
în prima rundă l-a mai învins o 
dată pe Csaba Andras (4-1), iar în 
optimile de finală a obținut o vic-
torie categorică în fața jucătorului 
din România, Eduard Ionescu (4-
0); în semifinale cu același scor 
l-a depășit pe colegul său de la 
proba de dublu, austriacul Maciej 
Kolodziejczyk. În finala mare, re-
prezentantul școlii moldovenești 
de tenis de masă s-a confruntat 
cu polonezul Samuel Kulczycki, 
cedând într-o luptă aprigă, cu 
2-4. În proba de dublu, atletul 
nostru a urcat pe treapta a treia 
a podiumului de premiere, după 
trei partide câștigate.  

Perechea de 
dansatori Untu 
/ Barîșnikova 
– campioni 
europeni

Dansatorii moldoveni Vladis-
lav Untu și Polina Barîșnikova au 
cucerit trofeul suprem la Campi-
onatul European ce s-a derulat pe 
17 septembrie a.c. în orașul Vagos 
(Portugalia). Ei au fost cei mai buni 
în categoria de 10 dansuri, pro-
gramul pentru adulți. Podiumul 
de premiere a fost completat de 
perechea din Polonia, Armand Fa-
zullin / Klaudia Iwanska, și de cea 
din Danemarca, Errol Williamson 
/ Ami Williamson. Competițiile 
au fost organizate sub egida Fe-
derației Mondiale de Dans Sportiv 
(WDSF). De remarcat că dansatorii 
noștri au câte 21 de ani, în 2019 
câștigând câte trei Campionate Eu-
ropene și Mondiale pentru tineret 
(la diferite categorii), stabilind un 
record mondial absolut.

Toate victoriile – prin 
ippon

La masculin, pe treapta a treia 
a podiumului continental de pre-
miere a urcat Alin Bagrin, care a 
evoluat în categoria de greutate 
supergrea (+100 de kilograme). 
În faza inaugurală a turneului, 
cea a optimilor de finală, elevul 
antrenorului Igor Neagu s-a con-
fruntat cu azerul Kanan Nasibov, 
un sportiv cu mult mai masiv, însă 
mai puțin mobil decât conațio-
nalul nostru. După 1 minut și 
30 de secunde de tatonări, Alin 
Bagrin execută un procedeu de 
toată frumusețea: aruncare peste 
umăr, din genunchi prin răsucire, 
cu priză la brațul adversarului 
(seoi nage) – victorie instantanee 
prin ippon. 

În sferturi, discipolul școlii 
moldovenești de judo a luptat 
cu polonezul Jakub Sordyl. După 
expirarea primului minut, chiși-
năuianul reușește un waza-ari, 
printr-o secerare aplicată rivalu-
lui cu piciorul la gambă din exte-
rior (kosoto gake). Iar încă peste 

30 de secunde, judocanul nostru 
realizează al doilea waza-ari, va-
lorificând procedeul său preferat 
seoi nage. Iar în semifinale, mol-
doveanul de 20 de ani s-a duelat 
cu sportivul din Turcia, Munir 
Ertug, suferind înfrângere prin 
două procedee de waza-ari. 

În lupta pentru medalia de 
bronz, Alin Bagrin l-a înfruntat 
pe ucraineanul Oleksii Halaka. 
Partida se dovedi a fi de scurtă 
durată: judoka din Moldova, la 
ecuatorul meciului, își dezechi-
libră oponentul, trecând lupta la 
sol, unde îl fixă cu omoplații de 
tatami – ippon indiscutabil.

Forță şi feminitate

La feminin, o prestație plină 
de încredere și forță a oferit pu-
blicului spectator compatrioata 
noastră Oxana Diacenco (20 de 
ani), care ne-a reprezentat țara 
în cântarul de +78 kg. Primul său 
meci la acest turneu, disputat în 
compania atletei din Grecia, Ma-
ria-Nicoleta Vulpasin, s-a dovedit 
a fi unul de uzură. Însă absolven-
ta Liceului-Internat Municipal 
cu Profil Sportiv din Chișinău a 
dat dovadă de mult caracter, re-
zistând primului val de asalt din 
partea peninsularei, după care în 
minutul 2 al partidei a realizat 
un waza-ai, prin procedeul seoi 
nage (descris mai sus). Iar cu 18 
secunde înainte de sunetul final, 
în aceeași manieră, ca la indigo, 
își aruncă adversara peste umăr, 
câștigând astfel înainte de expira-

Delegația Republicii Moldova s-a 
învrednicit de două distincții, ambele 
de bronz, la Campionatele Europene 
de judo pentru juniori (Under-21), 

desfăşurate în perioada 15-18 septembrie curent 
la Praga (Cehia).

rea timpului regulamentar. 
În etapa sferturilor, Oxana 

Diacenco a dat piept cu judoka 
Asya Tavano (Italia), cedând pe 
final de meci, până atunci unul 
echilibrat și fără surprize deose-
bite. Ulterior sportiva din Ape-
nini s-a calificat în marea finală, 
oferind în acest mod posibilitatea 
atletei din Chișinău să evolueze 
în recalificări, unde aceasta din 
urmă o întâlni pe turcoaica Duy-
gu Dirgen. Iar lupta ne furniză o 
gamă largă de emoții – purtând 
publicul „de la agonie la extaz”. 
După primele 30 de secunde ale 
confruntării, moldoveanca este 
penalizată cu o avertizare, într-o 
situație ce nu presupunea niciun 
risc. Încă peste jumătate de mi-
nut, în mod gratuit arbitri îi mai 
„acordă” un shido, situația deve-
nind cu adevărat amenințătoare, 
o a treia „încălcare” având drept 
consecință înfrângerea imediată. 
Imperturbabilă, sportiva noastră 
a continuat să atace, reușind să-
și surprindă concurenta cu un 

minut înainte de sfârșitul parti-
dei: aidoma unei anaconde, mai 
întâi și-a ales o poziție comodă 
pentru a realiza o priză la gru-
mazul rivalei, după care încet, 
dar sigur o trecu la sol, fără să 
slăbească strânsoarea. Apoi o 
fixă cu omoplații de tatami, țin-
tuind-o în această poziție timp 
de 15 secunde – un ippon fără 
drept de apel. 

Urmă finala mică, în care Oxa-
na Diacenco își dispută întâie-
tatea având-o în față pe slovena 
Nicki Norcić. Tatonările pe tatami 
păreau să nu mai aibă sfârșit, 
când dintr-odată, cu un minut 
înainte de finalul partidei, tână-
ra noastră sportivă a efectuat în 
ne-waza (lupta la sol) un procedeu 
de ura kesa gatame, reținând-o la 
pământ, prin control lateral, pe 
atleta din Balcani – câștig incon-
testabil cu ippon! 

De remarcat că la competiția 
continentală au participat 349 
de judoka din 39 de țări, 203 la 
masculin și 146 la feminin.

Alin Bagrin și Oxana Diacenco, 
medaliați cu bronz 
la Europenele de judo

Iulian BOGATU

Campionatul Mondial Universitar: 
3 distincții de aur pentru Serghei Tarnovschi

Canoistul Serghei Tarnovschi a 
cucerit trei medalii de aur la Cam-
pionatul Mondial Universitar, ce a 
avut loc în municipiul Bydgoszcz 
(Polonia). Competiția de canoe 
sprint a fost organizată de Fede-
rația Internațională a Sportului 
Universitar, desfășurându-se în 
perioada 16-18 septembrie a.c. 

Sportivul din Moldova mai în-
tâi s-a impus pe distanța de 200 
de metri, la individual. Într-o 
cursă de o concurență acerbă el 
l-a întrecut, la o diferență de 2 
zecimi de secundă (40.78 secun-
de), pe reprezentantul gazdelor, 
Oleksii Koliadych (40.98), campi-
onul mondial în exercițiu, ambii 
atleți fiind de origine ucraineană 
(S. Tarnovschi evoluează pentru 
Republica Moldova începând 
din anul 2013, fiind naturalizat 
la vârsta de 15 ani). Podiumul de 
premiere a fost completat de spa-

niolul Diego Gonzalez Ormazabal 
(41.97).

După care sportivul nostru a 
participat la cursa de 1000 de me-

tri, care anul trecut i-a adus bron-
zul olimpic la Tokyo (Japonia). În 
capitala niponă Serghei Tarno-
vschi a demonstrat rezultatul de 

4:06.069 minute, de această dată 
îmbunătățindu-l considerabil – 
4:01.37. La o diferență substanți-
ală de ambarcațiunea Moldovei, al 
doilea la linia imaginară de sosire 
veni canoistul din Spania, Ignacio 
Calvo Moya (4:03.17), urmat de 
polonezul Adrian Kłos (4:03.63). 

Pe a treia sa distanță (500 m) 
în cadru acestei Regate, atletul din 
Moldova a fost cu un cap peste ad-
versarii săi, învingând cu un avan-
taj mai mult decât confortabil, de 
4.52 sec. (1:48.92 min.), față de 
concurentul său principal, Oleksii 
Koliadych (1:53.44). Iar medalia 
de bronz i-a revenit ibericului Ig-
nacio Calvo Moya (1:53.56).

Reamintim că anul acesta Ser-
ghei Tarnovschi a cucerit la Halifax 
(Canada) titlul de campion mon-
dial în proba de simplu, câștigând 
cursa de anduranță de 5000 m.  

Iulian BOGATU

Serghei Tarnovschi (pe centru)
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Teatrul Național „Mihai Eminescu”
Reuniunea Teatrelor Naționale Româneşti, 
ediția a VII-a

23.09 „Insula femeilor” de Valeriu Butulescu, Teatrul „B. P. Has-
deu”, Cahul, ora 17.00.

23.09 „D-ale Carnavalului” de I. L. Caragiale, TN „I. L. Caragiale”, 
București, ora 19.00.

 24.09 „Noaptea lui Helver” de Ingmar Villqist, TN „I. L. Caragi-
ale”, București, ora 17.00. 

24.09 „Casa de la țară” de Donald Margulies, TN „I. L. Caragiale”, 
București, ora 19.00.

25.09 „Requiem pentru Bucea / Реквієм за Бучею”, poeme de 
război ale poeților din Ucraina, România și R. Moldova, TN „Mihai 
Eminescu”, Chișinău, ora 19.00. 

25.09 „Eu sunt vântul” de Jon Fosse, Teatrul „Alexei Mateevici”, 
Chișinău, ora 19.30.

26.09 „Coriolanus” de W. Shakespeare, TN „Ivan Franko”, Kiev, 
ora 19.00.

27.09 „Doi tineri din Verona” de W. Shakespeare, TN „Ivan Fran-
ko”, Kiev, ora 18.00.

28.09 „Frunze de dor” de Ion Druță, TN „M. Eminescu”, Chiși-
nău, 19.00.

Teatrul Național „Eugene Ionesco”
23.09 „Oscar și tanti Roz” de Eric-Emmanuel Schmitt, ora 18.30.
24.09 „Fiți sănătos, domnule” de Pierre Chesnot, ora 18.30.
25.09 „Iubirea la proști” de Francis Veber, ora 17.30.

Teatrul Geneza Art
23.09 „Labirint” de Rajiv Joseph, ora 19.00.
24.09 „Toc” de Laurent Baffie, ora 19.00.
25.09 „ZACS”, ora 19.00.
27.09 „Madame Bovary” de Gustave Flaubert, ora 19.00.
29 – 30.09 „Sonata Lunii”, ora 19.00.

Teatrul „Luceafărul
24 – 25.09 „Tata” de Dumitru Matcovschi, ora 18.30.

Teatrul de Operă şi Balet 
„Maria Bieşu”

25.09 Concert de Gală, închiderea Festivalului Internațional „Maria 
Bieșu”, ora 17.00.

Teatrul Republican 
de Păpuşi „Licurici”

25.09 „Făt-Frumos din Lacrimă” după M. Eminescu, orele 11.00; 
12.30. 

28.09 „Făt-Frumos din Lacrimă” după M. Eminescu, ora 13.00. 

Teatrul Municipal de Păpuşi „Guguță”
24.09 „Motanul Leopold” de A. Hait, ora 11.00.
25.09 „Ursulețul Winnie-Pooh” de A.A. Milne, ora 11.00.

Sala cu Orgă
28.09 Serată de creație, compozitorul Vlad Burlea, la 65 de ani, 

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”

S u d o k u
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Te simți nesigur în ra-
port cu multe aspecte ale 
vieții tale și ești într-o cău-
tare perpetuă a stabilității. 
Chiar dacă sunt situații pe 
care accepți că nu le poți 
controla, niciodată nu îți 
pierzi inspirația. Viața este o 
„cutie” plină de provocări în 
ceea ce te privește. Viața de 
familie este pentru tine cea 
mai importantă constantă.

Exuberanța de care dai 
dovadă în această săptămâ-
nă poate fi destul de obosi-
toare pentru cei din jur. În 
anumite zile, viața ta per-
sonală este intensă și plină 
de momente unice. Abia 
atunci când te afli doar în 
compania propriei persoa-
ne, reușești să îți analizezi 
gândurile și sentimentele 
într-o manieră profundă.

Este important să îți 
acorzi timp și răbdare pen-
tru a integra cu maturitate 
dezamăgirile din viața ta. 
Această săptămână aduce în 
prim-plan capacitatea ta de 
adaptare la tot ceea ce este 
nou sau dificil de înțeles. 
Deși starea ta interioară nu 
pare să fie excelentă, reu-
șești să nu te lași acaparat 
de tristețea care te învăluie.

În plan personal, recu-
noști din nou acea stare de 
agitație și neconcordanță 
care reapare între tine și 
partener. În aceste zile nu 
ești destul de lucid sau ra-
țional pentru a lua cea mai 
bună decizie în acest sens. 
Recunoașterea propriilor 
emoții, dar și a celor din jur 
este importantă în momen-
tele de confuzie.

Pentru a avea succesul pe 
care ți-l dorești, este nevoie 
să acționezi prompt. Indi-
ferent de modul în care te 
simți în această săptămână, 
reușești să pui în aplicare 
orice idee îți traversează 
mintea. Marte te va urmări 
îndeaproape, te va energiza 
și te va umple de dinamism 
pentru ca tu să îți lași frâu 
liber emoțiilor.

Constați cu tristețe că 
încă îți este dificil să te de-
tașezi de anumite persoane. 
Deși stai la depărtare de ele, 
ancora emoțională constru-
ită în timp în raport cu ele 
este dificil de anulat. Poate 
nu este vorba de a reuși să 
faci asta, ci de a ajunge să 
fii tu în acord cu modul în 
care se desfășoară în pre-
zent viața ta.

Atât de multe planuri, 
atât de multe dorințe de 
îndeplinit și atât de puține 
resurse emoționale... Din 
păcate, acesta este gândul 
care te va urmări îndea-
proape pe parcursul întregii 
săptămâni. Este important 
să dai lucrurilor timpul de 
care au nevoie pentru a se 
materializa. A avea așteptări 
înseamnă a trăi în viitor.

Îndemnul celor experți 
în această zonă este să în-
cercăm zi de zi să ne trăim 
viața. De multe ori, această 
replică ia o formă de clișeu. 
Cu toate acestea, sursa de 
adevăr pe care o transmite 
este de fapt cea care trebuie 
să ne facă atenți și conști-
enți. La birou ai parte de o 
săptămână lipsită de pro-
vocări remarcabile.

Crezi tot mai mult în pro-
priile emoții și alegi să te lași 
ghidat de ele. Furia pe care o 
simți în anumite situații este 
mult mai ușor integrată și, 
după ce treci de momentul 
critic, îți dai seama exact de 
însemnătatea întâmplărilor 
de care ai parte. Oare de ce 
anume mai ai nevoie la ni-
vel energetic pentru a fi în 
armonie cu sine?

Perioada următoare e 
potrivită pentru anticipări 
în plan profesional. Proiec-
tele la care lucrezi te ajută 
să îți îndeplinești visuri din 
copilărie. Achizițiile pe care 
le vei face te vor ajuta să 
vezi lucrurile într-o manieră 
mai matură. Chiar dacă ți-o 
dorești mult, nu este mo-
mentul oportun să pleci în 
excursia visată.

Ești conștient că a face 
compromisuri este nece-
sar, dar oare până unde 
poți merge cu ele? Reușești 
să te faci auzit de oameni 
importanți în anturajul 
tău profesional. În viața 
de familie, neajunsurile 
emoționale au rămas ne-
schimbate. Nu te implica 
în lucruri sau probleme pe 
care nu le cunoști.

Soarele, în această pe-
rioadă din an, face bine 
cunoscuta sa vizită în casa 
familiei. Prezența sa va 
induce o stare de armonie 
între toți membrii familiei. 
Această săptămână va fi una 
dificilă în ceea ce privește 
proiectarea de bariere emo-
ționale în raport cu cei din 
jur. Cuvintele pot deveni 
inamicul tău. 

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

Mergea foarte des pe la mănăs-
tiri, rugându-se să întâlnească un 
băiat frumos, care s-o iubească 
şi pe care să-l iubească. Pe Vlad 
îl mai întâlnise de câteva ori la 
Mănăstirea Căpriana, dar nu fă-
cuseră cunoștință. Era frumos şi 
i se lipise de inimă. Din priviri o 
plăcea şi flăcăul.

I-a pus pe deget inelul 
de logodnă

În acea vară, însă, Vlad a 
găsit-o mai plină de strălucire 
şi mai încântătoare. După ce a 
urmărit-o cum s-a închinat pe la 
icoane, s-a apropiat şi a întrebat-o 
de unde este şi cum o cheamă. O 
săptămână mai târziu, i-a telefo-
nat ca s-o invite într-un pelerinaj 
la câteva mănăstiri din România. 

Cu inima zvâcnind de bucurie 
Aliona a acceptat. 

S-au simțit amândoi relaxați 
pe tot parcursul pelerinajului. La 
întoarcere, Vlad a sărutat-o prima 
oară. După aceea flăcăul a început 
să-i facă vizite în fiecare sâmbătă 
sau duminică. Cu toate că era aca-
să singură, părinții fiind plecați 
la muncă în Federația Rusă, nu 
rămânea niciodată peste noapte la 
ea. După câteva luni au avut prima 
discuție referitoare la perspectiva 
căsătoriei lor. Tot atunci băiatul 
a prezentat-o părinților. 

În duminica următoare, el a 
venit la ea cu un buchet mare de 
flori şi cu o sticlă de șampanie. 
După ce a deschis șampania, a 
întrebat-o dacă vrea să se mărite 
cu el. Fata i-a spus să-i dea răgaz 
să se mai gândească şi apoi îi va 
da răspunsul. Copleșită de fericire, 
le-a telefonat părinților să le spună 
bucuria. Aceștia au rugat-o să nu 
se grăbească cu răspunsul până vor 
veni şi ei acasă. Fiica i-a ascultat. 

Peste o lună, s-au întors şi pă-
rinții acasă. Au făcut cunoștință cu 
Vlad, le-a plăcut. Mai mult chiar, 
au rămas surprinși de felul cum 
gândea şi cum vorbea viitorul lor 
ginere. I-a surprins şi siguranța cu 

Părinții i-au despărțit, dar 
iubirea din suflete i-a reunit

care acesta le cerea fata în căsăto-
rie. Înainte de logodnă Vlad a pus 
la cale o duminică specială, invi-
tând-o pe Aliona la Biserica „Sf. 
Teodora de la Sihla” din Chișinău. 

După sfânta slujbă, în fața icoa-
nei cu chipul Maicii Domnului, i-a 
pus pe deget inelul de logodnă. 
Au imortalizat evenimentul într-o 
serie de poze pe care apoi nu se 
săturau să le privească. Trebuie 
să vă spun că din ziua când pă-
rinții au făcut cunoștință, Vlad a 
rămas să locuiască la Aliona. Au 
hotărât că nunta o vor face în vara 
următoare. Până atunci tinerii au 
mers să facă studii în cadrul unor 
cursuri de bucătar. 

Nunta se strică

Cuplul era nedespărțit. După 
ore mergeau şi se plimbau  prin 
parcurile capitalei, ținându-se de 

mână şi făcând  planuri de viitor. 
Duminicile, mergeau pe la rude şi 
prieteni. Timp de un an, au învăţat 
să-şi citească fiecare gând, fiecare 
sentiment, hotărâți fiind să-şi clă-
dească fericirea în felul lor. 

Pe măsură ce se apropia ziua 
de 30 august, când fusese progra-
mată nunta, emoțiile îi copleșeau. 
Tinerii erau deciși să se cunune 
la Căpriana, unde s-au cunoscut, 
iar nunta cu tot alaiul urma să se 
facă într-un local din afara Chiși-
năului. Totul era pregătit până în 
cele mai mici amănunte: rochie de 
mireasă, costum de mire, muzică, 
invitați, cadouri. 

Dar cel rău nu doarme. Cu o du-
minică înainte de nuntă, Aliona s-a 
trezit cu noaptea în cap. Abia dacă 
ațipise în noaptea aceea. Cuprinsă 
de spaimă, s-a ridicat din pat. O 
amărăciune de care nu-şi dădea 
seama îi umplea pieptul. S-a dus 

repede în Casa Mare să se uite la 
rochia de mireasă. Stătea la locul 
ei, albă şi frumoasă cum o lăsase. 

Dar ce vis urât avusese! Se 
făcea că o mulțime de şoareci îi 
rodeau rochia din toate părțile. 
„Ducă-se pe pustii!”, şi-a zis şi 
s-a întors în pat, ghemuindu-se 
lângă Vlad, care dormea liniștit. 
Dar nu putu să adoarmă. Fulgerări 
de căldură şi de frig o treceau prin 
tot corpul.

La revărsatul zorilor, părinții 
lui Vlad au bătut la poartă. În 
aparență, erau liniștiți, dar nu-
mai Dumnezeu ştie ce se petrece 
în inimile oamenilor. Adunați cu 
toții în jurul mesei la ceaiul de 
dimineață, mama lui Vlad începu: 

„Am venit să vă spunem că 
nuntă nu va mai fi. Noi avem un 
singur băiat şi dorim să-l vedem 
fericit. Aliona nu-i de nasul lui, 
e săracă. I-am găsit altă mirea-
să, mai frumoasă şi mai bogată. 
Nu trebuie să vă întristați. Nu de 
la noi e începutul, nu de la noi e 
sfârșitul. Așa că, dragul mamei,  
strânge-ţi lucrurile şi hai acasă! 
Mai bine acum decât după nun-
tă. De ce să punem neamurile la 
cheltuială degeaba?!”. 

În casă se făcuse o liniște de 
mormânt. Palizi la față  părinții 
miresei, palizi tinerii. Stăteau cu 
toții încremeniţi. În cele din urmă, 
Vlad s-a ridicat, privind în ochii 
părinților. Apoi s-a dus şi şi-a 
strâns lucrurile şi, fără a spune 
un cuvânt, a plecat cu părinții.  

(va urma)

Nina NECULCE

Aliona şi Vlad s-au născut în aceeaşi zi a 
aceluiaşi an. Și unul şi altul au copilărit 
la țară. Atât doar că fata s-a născut într-
un sat din centrul republicii, iar băiatul 

în unul din partea de nord. La cei 17 ani ai săi, 
Aliona era o domnişoară drăguță şi sfioasă. 
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Misterul anulat

Îngrășămintele verzi 

Îngrăşămintele verzi pot fi cultivate în 
calitate de culturi succesive (se seamănă 
după recoltarea culturii de bază) sau în 
benzi (printre rândurile plantei de cultură).

A G R I C O L A

Din cauza insuficienței de 
apă în sol este riscantă folosi-
rea culturilor succesive înaintea 
semănatului culturilor de toam-
nă. Îngrășămintele verzi pot fi 
cultivate cu succes în asolamente 
legumicole, asigurând o bună 
fertilizare a solului.

De obicei, sideratele sunt în-
corporate în sol înainte sau la 
scurt timp după începerea în-
floririi – ca îngrășământ verde 
bogat în azot, proteine, amidon, 
zaharuri, microelemente.

Despre importanța îngrășă-
mintelor verzi, ori sideratelor, se 
vorbește tot mai mult, mai ales 
că numărul fermelor zootehnice 
s-a redus, iar metodele organice 
de fertilizare a solului devin tot 
mai populare.

Pe lângă efectele benefice di-
recte asupra solului, cum ar fi 
asigurarea cu materie organică, 
îmbunătățirea structurii, unele 
culturi semănate în calitate de 
siderate joacă un rol important 
în reducerea organismelor pa-
togene din sol.

În acest articol discutăm des-
pre Top 5 cele mai eficiente cul-
turi în combaterea bolilor sau a 
dăunătorilor semănate în calitate 
de îngrășăminte verzi:

1. Muştarul alb (Sinapis 
alba) ca îngrăşământ

Muștarul alb este considerat 
cel mai „puternic” îngrășământ 
verde, deoarece reduce canti-
tatea de viermi sârmă din sol, 
reduce probabilitatea de apariție 
a manei și a rizoctoniozei.

Secrețiile sistemului radicular 
la muștar conțin acizi organici, 
care, atunci când interacționează 
cu solul, eliberează fosfați puțin 
solubili, transformă o serie de 
nutrienți dintr-o formă inacce-
sibilă anterior într-o formă ușor 
absorbită de plante, îmbogățesc 
solul cu potasiu.

Folosind dioxid de carbon din 
aer, muștarul îmbogățește solul 
cu substanțe organice, îmbună-
tățind în același timp friabili-
tatea, permeabilitatea la apă și 
aer, în special pe solurile grele 
argiloase.

În plus, plantele de muștar 
sunt capabile să absoarbă macro 
și microelemente din sol care 
sunt inaccesibile altor plante, 
iar secrețiile rădăcinilor au, de 
asemenea, un efect fitosanitar 
puternic împotriva acumulării 
în sol, de exemplu, a unor astfel 
de boli comune ale cartofului, 
ca mana, rizoctonioza, rapănul 
cartofului sau fuzarioza.

Încorporarea în sol a mușta-
rului la sfârșitul toamnei con-
tribuie, de asemenea, la moar-
tea viermilor sârmă din cauza 
afectării condițiilor de iernare 
a dăunătorului.

Muștarul se dezvoltă rapid 
și, chiar și cu lipsă de căldu-
ră, în scurt timp poate forma o 
recoltă semnificativă de masă 
verde, care poate fi folosită ca 
îngrășământ verde, o sursă de 
materie organică pentru plante 
și microorganisme din sol.

2. Ridichea oleaginoasă 
(Raphanus sativus)

O plantă cu dezvoltare bună, 
de 1,5 – 2,0 m înălțime, cu flori 
alb-violet, rezistentă la frig, iu-
bitoare de umiditate, tolerantă 
la umbrire și productivă.

Perioada de la începutul răsă-
ritului până la înflorire este de 
aproximativ 40 de zile. Într-un 

sezon, puteți obține 2-3 rotații. 
Ridichea oleaginoasă poate fi 
semănată în orice moment de 
la începutul primăverii până la 
sfârșitul toamnei, cel mai bun 
moment este iunie-iulie.

Dacă este semănată la sfârși-
tul lunii iulie – începutul lunii 
august, atunci până la sfârșitul 
toamnei va avea timp să acumu-
leze suficientă masă verde.

Pentru semănat se ameste-
că un pachet de semințe (50 g) 
cu un pahar de nisip uscat, se 
împrăștie și se trece cu grapa. 
Adâncimea optimă de însămân-
țare este de 2-3 cm.

Consumul de semințe este de 
30-40 g la 10 mp. Îngrășământul 
se încorporează în sol în faza de 
înflorire.

Ridichea oleaginoasă fixează 
bine azotul; în amestec cu mă-
zărichea de primăvară (Vicia 

sativa L) și alte leguminoase, 
acumulează până la 200 de kilo-
grame de azot biologic la hectar.

Semănatul ridichii oleaginoa-
se între rândurile din podgorii 
stimulează creșterea și dez-
voltarea viței-de-vie. Ridichea 
oleaginoasă are și proprietăți 
fitosanitare – distruge agenții 
patogeni ai unor plante, suprimă 
activ nematozii. Datorită crește-
rii rapide, înfundă buruienile, 
chiar și pirul.

3. Rapița (Brassica napus) 
ca îngrăşământ verde

Plantă meliferă. Frunzele, 
tulpinile, florile și semințele 
de rapiță conțin o mulțime de 
uleiuri esențiale și acizi grași, 
care au rol preventiv împotriva 
acumulării dăunătorilor (viermi 
sârmă) și a bolilor (rizoctonioza, 
rapănul cartofului).

Rapița este cea mai preten-

țioasă dintre culturile crucifere 
semănate în calitate de îngră-
șăminte verzi. Are un sistem 
radicular profund și ramificat, 
suprimă dezvoltarea buruienilor.

La semănatul de primăvară, 
masa verde crește, dar nu în-
florește. Primăvara ajunge la 
maturitate cu o lună mai târziu, 
dar este mai puțin pretențioasă 
în ceea ce privește condițiile de 
creștere.

În timpul sezonului, este po-
sibilă creșterea rapiței, cosirea și 
încorporarea acesteia de 2-3 ori, 
oferind astfel solului nutrienți și 
microelemente, precum și asigu-
rând o activitate microbiologică 
ridicată a solurilor.

Cultura este iubitoare de umi-
ditate, dar nu tolerează stagna-
rea apei. Rapița de primăvară 
este mai rezistentă la secetă.

În iarnă ar trebui să intre cu 

o înălțime de 25 cm, 6-8 frunze. 
Semințele de rapiță în cultura 
de primăvară sau vară sunt se-
mănate de la sfârșitul lunii mar-
tie până în august, iar plantele 
sunt tăiate înainte de înflorire 
sau cosite pentru producerea de 
compost.

Semănăturile timpurii sunt 
mai productive. Rapița în calita-
te de îngrășământ poate fi semă-
nată și vara. Pentru producerea 
de îngrășăminte se seamănă 150 
g la suta de metri pătrați (distan-
ța dintre rânduri 15 cm).

La semănatul manual sau de 
primăvară, vară – 200 g la suta 
de metri pătrați. Adâncime de 
încorporare a semințelor 2-3 cm.

4. Muştarul de câmp 
(Brassica campestris) 
ca îngrăşământ

Semănați muștarul în a treia 
decadă a lunii august – prima 

decadă a lunii septembrie, astfel 
încât înainte de debutul înghe-
țului să aibă timp să formeze un 
sistem radicular bine dezvoltat 
și 5-6 frunze.

La începutul primăverii, când 
solul se încălzește la peste +5°C, 
crește intensiv și atinge maturi-
tatea de tăiere în 45-50 de zile. 
Randamentul de biomasă – până 
la 45 t/ha în condiții de umidi-
tate suficientă.

Această cantitate conține 234 
kg de azot, 83 kg de fosfor și 343 
kg de potasiu, o cantitate sem-
nificativă de minerale. În plus, 
muștarul întârzie dezvoltarea 
buruienilor, crește fertilitatea 
solului, ucide microflora dău-
nătoare, influențează pozitiv 
creșterea, dezvoltarea și produc-
tivitatea culturilor ulterioare în 
asolament.

Semănarea rapiței ca îngră-

șământ verde reduce prezența 
larvelor de gândaci pocnitori 
(viermi sârmă) în sol cu   până 
la 70%.

5. Facelia (Phacelia 
tanacetifolia Benth.)

Crește foarte repede, formând 
o masă mare verde. Frunzișul se 
descompune rapid și servește 
ca un bun îngrășământ bun cu 
azot. Nepretențioasă, cultivată 
într-o mare varietate de condi-
ții, pe soluri sărace nisipoase și 
pietroase.

Bună plantă meliferă. Este 
mai puțin afectată de secetă, 
umbră, îngheț (rezistă la tempe-
raturi de până la -9°C). Suprimă 
buruienile. Reduce numărul de 
nematozi, crește producția de 
cartofi, roșii, castraveți, respinge 
omizi și alți dăunători.

Facelia, dacă rămâne în faza 
de rozetă la sol, rezistă iarna, 
iar primăvara creează plante 
viguroase.

Se poate semăna toamna târ-
ziu, primăvara devreme, toamna 
după recoltare. Oferă rezultate 
bune în amestec cu culturi fura-
jere cu creștere rapidă. În forma 
sa pură, facelia oferă de obicei un 
randament mai mic de nutrienți 
decât atunci când este ameste-
cată cu leguminoase.

În general, secrețiile rădă-
cinilor de muștar alungă larva 
gândacului de mai, viermii sâr-
mă și coropâșnița, leguminoa-
sele, floarea-soarelui, facelia, 
raigrasul protejează împotriva 
nematozilor.

Recomandări generale 
la cultivarea 
îngrăşămintelor verzi

Important! Îngrășămintele 
verzi vor da rezultate bune în 
condiții de precipitații suficiente 
și/sau altă sursă de umiditate 
a solului.

Semănați când stratul superi-
or de sol este umed sau când se 
prognozează precipitații.

Dacă se așteaptă condiții us-
cate sau secetă, selectați cele mai 
rezistente tipuri de îngrășăminte 
verzi.

În condiții de secetă, reduceți 
norma de semănat, astfel încât 
fiecare plantă să aibă acces la 
mai multă umiditate.

După posibilitate, irigați cul-
turile de îngrășăminte verzi în 
timpul secetei.

Cosiți îngrășămintele verzi 
la timp, astfel încât să păstrați 
umiditatea solului disponibilă 
pentru următoarea cultură.

Pe suprafețe mari, puteți lua 
în calcul următoarele recoman-
dări la cultivarea îngrășăminte-
lor verzi:

Precum am menționat, un 
rezultat mai bun în majoritatea 
cazurilor poate fi obținut prin 
combinarea mai multor specii 
de plante, obținând amestecuri.

agrobiznes.md

Top 5 specii de plante ce combat dăunători și boli din sol
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Luni, 26 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 Caravana TVR Moldova La tine-n sat
12.55 5 minute de istorie
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
15.40 România… în bucate
16.05 Aventura urbană
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 Referendum cu Mihai Rădulescu
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 Mic portret de mari românce
17.00 Atelier de sănătate
17.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
17.55 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 66

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 Dosar România
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 Tezaur folcloric
03.45 Sport
04.00 Telejurnal
05.00 AgroStrategia
05.50 Vorbeşte corect!
05.55 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 66

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 În direct cu viaţa
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri la 
Viena
10.00 Documentar: 360° GEO
11.00 Azi despre mâine
11.30 Între prieteni
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Educaţie la înălţime
14.30 Documentar: 360°-GEO
15.30 Teleşcoala Clasa a VIII-a
16.00 Teleşcoala Limbi străine
16.30 România… în bucate
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 Reţeaua de idoli
21.00 Memorialul durerii
22.00 Documentar: voa
23.00 Serial
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Film: Pădureanca
03.00 Ora de Ştiri
03.40 Teleşcoala Clasa a VIII-a
04.05 Teleşcoala Limbi străine
04.30 Documentar: 360°-GEO
05.25 Serial
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Lecturi a la carte
06.15 Cuvintele credinţei
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Cronica săptămânii
09.45 Tezaur
10.00 MeseriAşii
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 Ştiinţa uimitoare
14.30 Petalo romano
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
20.50 Pur şi simplu Moldova
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: Nici o vorbă
01.20 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 edu-
cațional/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 Gusturile se discuţă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 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
00.00 Film Misiune: Imposibila. Declinul
01.30 Ştirile Pro TV
02.00 Lecţii de viaţa
03.00 Vorbeşte lumea
04.30 La Măruţă

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Iubire ca în filme
21.15 Lecţii de viaţa
22.00 La Bloc
23.00 Ştirile Pro TV
23.30 I likeIT
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Iubire ca în filme
03.45 La Bloc
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 Secretele Puterii
21.00 Interviu 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 Розовая пантера
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Gheţu
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Королева сондок
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 Розовая пантера
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Film: Triunghiul iubirii
10.15 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 65
11.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 186
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 187
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 68
20.30 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 188
21.30 Film: JUSTIŢIE LA LIMITA  
LEGII
23.45 Film: MISIUNE ÎN HONG  
KONG
01.30 Cei şapte ani de masă
03.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Marți, 27 septembrie 

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Lectia de istorie
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbeşte corect!
12.00 Documentar: Voa
12.55 5 minute de istorie
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
15.40 România… în bucate
16.05 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 Profesioniştii…
00.00 Investiţi în România!
01.00 Documentar: Voa
02.00 Dosar România
02.50 Discover România
03.00 Nocturne
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
16.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 67
17.55 Live stadion
18.00 Fotbal U21 Meci amical
20.00 Telejurnal Ştiri
20.30 Publicitate
20.51 Meteo
21.00 Câştigă România!
22.00 Telecinemateca Darling
00.30 Izolaţi în România

01.00 Atelier de sănătate
01.55 Telecinemateca Darling

04.05 Telejurnal
05.00 AgroStrategia
05.50 Vorbeşte corect!
05.55 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 67

TVR 2

07.00 Teleşcoala Limbi străine
07.30 România… în bucate
08.00 În direct cu viaţa
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri la 
Viena
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Euromaxx
11.30 Între prieteni
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Documentar: voa
14.30 Documentar: 360°-GEO
15.30 Teleşcoala Clasa a VIII-a
16.00 Teleşcoala Limbi străine
16.30 România… în bucate
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 Ediţie limitată
23.00 Serial
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Film: Cheri - Regatul Unit
02.45 Ora de Ştiri
03.25 E vremea ta!
03.40 Teleşcoala Clasa a VIII-a
04.05 Teleşcoala Limbi străine
04.30 Documentar: 360°-GEO
05.25 Serial
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Petalo romano
06.35 Tezaur
06.50 Candela neuitării…
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Serial Misterele Aurorei Teagarden
10.20 F/d
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 Ştiinţa uimitoare
14.30 Наш общий дом
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
16.30 Marca frumuseţii
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 Cutia cu secrete
01.05 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 educa-
tional/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 În Profunzime
15.15 Teleshopping
15.30 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.30 Sunt celebru, scoate-ma de aici!
23.30 Las Fierbinţi
01.30 Ştirile Pro TV
02.00 Lecţii de viaţa
03.00 Vorbeşte lumea
04.30 La Măruţă

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.15 Lecţii de viaţa
22.00 La Bloc
23.00 Superspeed
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 Secretele Puterii
11.30 Interviu 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 Королева сондок

11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Розовая пантера 2
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Новая неделя с Анатолием Голя
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Королева сондок
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 Розовая пантера 2
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Tradiţii de la bunica
09.00 Miezul problemei
10.15 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 66
11.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 188
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii

14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 187
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 188
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 69
20.30 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 189
21.30 Film: REGELE ARMELOR
23.15 Film: JUSTIŢIE LA LIMITA LEGII
01.30 Fosta mea iubire
03.15 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 28 septembrie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Portret obiectiv
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbeşte corect!
12.00 Ediţie limitată
12.55 5 minute de istorie
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
15.40 România… în bucate
16.05 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 Garantat 100%
23.00 Lectia de istorie
00.00 Articolul VII
01.00 Ediţie limitată
02.00 Destine ca-n filme
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 Profesioniştii/
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Convieţuiri
16.55 Mic portret de mari românce
17.00 Atelier de sănătate
17.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
17.55 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 68
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: Fata cu cercel de perlă
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: Fata cu cercel de perlă
03.45 Sport
04.00 Telejurnal
05.00 AgroStrategia
05.50 Vorbeşte corect!
05.55 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 68

TVR 2

07.00 Teleşcoala Limbi străine
07.30 România… în bucate
08.00 În direct cu viaţa
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri la 
Viena
10.00 Documentar: 360° Pescarii din 
Mauritania
11.00 Fii în formă!
11.30 Între prieteni
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Ediţie limitată
14.30 Documentar: 360° Stromboli - gura 
de foc din mare
15.30 Teleşcoala Clasa a VIII-a
16.00 Teleşcoala Limbi străine
16.30 România… în bucate
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
21.45 Toamna amintirilor
22.00 Povestea vinde
23.00 Serial
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Film: Rubirosa
02.35 Ora de Ştiri
03.20 E vremea ta!
03.35 Teleşcoala Clasa a VIII-a
04.05 Teleşcoala Limbi străine
04.30 Documentar: 360° Stromboli - gura 
de foc din mare
05.25 Serial
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06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Наш общий дом
06.30 MeseriAşii
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
14.15 Ştiinţa uimitoare
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 F/d Slovacia mea
00.30 Zapovednik
00.45 Lecturi a la carte
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 educațional/
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 Agro Profit talk show
20:00 Agricultura cu valoare adăugată 
Program informativ/educativ
20:30 Sezonul de recoltare Program 
educațional/informativ
21:00 Știri Program Informativ 
21:30 Agri smart Program informativ/
educativ
22:00 Bătălia serelor Program educațional/
informativ
22:30 Sezonul de recoltare Program educa-
tional/informativ 
22:45 Deliciile Program educational/
informativ 
23:00 Știri Program Informativ 
23:30 Agro Profit talk show
00:00 Datina străbună emisiunea despre 
folclor 
00:55 Program AGRO TV România 
02:00 Știri Program Informativ 
02:30 Agro Profit talk show
03:00 Muzica pentru toți 
03:30 Program AGRO TV România

ProTV
06.00 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 Nascut sa ucida
03.00 Lecţii de viaţa
04.00 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.15 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 Королева сондок
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Животное

14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Freedom
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Королева сондок
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 Животное
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.30 Tradiţii de la bunica
09.15 Miezul problemei
10.30 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 67
11.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 189
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 188
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 189
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 70
20.00 Film: JAFUL DE PE BAKER 
STREET
22.15 Film: BLESTEMUL COMORII
00.15 Film: REGELE ARMELOR
02.00 Albumul Naţional
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Joi, 29 septembrie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Istorii cu tâlc
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbeşte corect!
12.00 Povestea vinde
12.55 5 minute de istorie
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Wine trips la TVR Moldova
14.00 Telejurnal Ştiri
14.45 Discover România
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Atelier de sănătate
15.40 România… în bucate
16.05 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 Reţeaua de idoli
23.00 Omul şi timpul
00.00 A doua Românie
01.00 Povestea vinde
02.00 Ora Regelui
02.50 Discover România
03.00 Omul şi timpul
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 Mic portret de mari românce
17.00 Atelier de sănătate
17.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
17.55 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 69
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 Covid/RO
23.10 Războiul Regelui
00.10 Dincolo de alb şi negru
01.00 Atelier de sănătate
01.55 Meteo
02.00 Covid/RO
03.00 M. A. I. aproape de tine
03.25 Pro Patria
03.50 Sport
04.05 Telejurnal
05.00 AgroStrategia
05.50 Vorbeşte corect!
05.55 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 69

TVR 2

07.00 Teleşcoala Limbi străine
07.30 România… în bucate
08.00 În direct cu viaţa
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri la 
Viena
10.00 Documentar: 360° Stromboli - gura 
de foc din mare
11.00 Globalizarea: riscuri şi beneficii
11.30 Între prieteni
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Povestea vinde
14.30 Documentar: 360° Caii sălbatici din 
Delta Dunării
15.30 Teleşcoala Clasa a VIII-a
16.00 Teleşcoala Limbi străine
16.30 România… în bucate
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: Suspectă de crimă
21.55 FillerSecolul 22
22.00 Istorii de bun gust
23.00 Serial
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Film: Suspectă de crimă
02.40 Ora de Ştiri
03.20 E vremea ta!
03.35 Teleşcoala Clasa a VIII-a
04.05 Teleşcoala Limbi străine
04.30 Documentar: 360°-GEO
05.25 Serial
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Purtătorii de cultură
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 Ştiinţa uimitoare
14.30 Codul ECO
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
16.30 Focus Europa
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Ştirile
19.30 Serial Misterele Aurorei Teagarden
20.50 Pur şi simplu Moldova
21.00 Mesager
21.30 Reporter pentru sănătate
22.00 События, мнения, лица
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Concert
00.50 Secvenţe japoneze
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 Agro profit talk show
10:00 Program AGRO TV România
11:00 Telemagazin
11:15 Lucru manual Program educațional/
informativ 
11:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
11:55 Program AGRO TV România
13:45 Telemagazin
14:00 Știri Program informativ 
14:30 Agro Profit talk show
15:00 Bătălia serelor Program educațional/
cultural
15:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin
17:15 Lucru manual Program educațional/
informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program 
educațional/informativ
18:00 Să ne cunoaștem Țara Educational/
Cultural
18:30 Călătorii cu gust Program de turism
19:00 Știri Program Informativ 
19:30 Just Vlog Program educațional/
divertisment
20:00 Magia decupajului Program 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 Gusturile se discuţă
23.00 Sunt celebru, scoate-ma de aici!
00.30 Las Fierbinţi
01.30 Ştirile Pro TV
02.30 Film În bezna
04.30 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.15 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
19.50 Post Scriptum
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 Королева сондок
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping

11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Супруги Морган в бегах
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Aльтернатива
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Королева сондок
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.25 Euromaxx - lifestyle în Europe
01.00 Новости
01.25 Х/ф Супруги Морган в бегах
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Start show România
10.15 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 68
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. 189
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Baronii
17.15 sez. NOU
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 71
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 187
21.00 Serial: Mr. BEAN: INSPECTORUL 
FOWLER, ep. 7+8
22.30 Film: SECRETUL JUNGLEI
00.15 Film: BLESTEMUL COMORII
02.15 Miezul problemei
03.30 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
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbeşte corect!
12.00 Istorii de bun gust
12.55 5 minute de istorie
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 În Slujba Binelui
14.00 Telejurnal Ştiri
14.45 Discover România
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Atelier de sănătate
15.40 România… în bucate
16.05 Întâlnirile TVR Moldova
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 Festivalul interNațional de folclor 
Cantecele muntilor, 2022
00.00 Gări de poveste
01.00 Istorii de bun gust
02.00 Profesioniştii…
02.50 Discover România
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
10.55 Vorbeşte corect!
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
16.55 Mic portret de mari românce
17.00 Atelier de sănătate
17.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
17.55 Serial: Yanxi, palatul suspinelor
18.55 România, cine eşti?
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.30 Publicitate
20.51 Meteo
21.00 Film: Luna comanşilor
22.55 Vorbeşte corect!
23.00 Replay
00.00 România, cine eşti?
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.00 Atelier de sănătate
01.55 Meteo
02.00 Film: Luna comanşilor. Prima parte
03.35 Discover România
03.45 Sport
04.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor
05.00 Replay
05.55 Vorbeşte corect!
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleşcoala Limbi străine
07.30 România… în bucate
08.00 În direct cu viaţa
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri la 
Viena

10.00 Documentar: 360° Caii sălbatici din 
Delta Dunării
11.00 Revoluţia tehnologică
11.30 Între prieteni
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Istorii de bun gust
14.30 Documentar: 360° Nepal - soldaţii 
de pe acoperişul lumii
15.30 Teleşcoala
16.30 România… în bucate
17.00 Educaţie la înălţime redifuzare
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.05 Serial: Comisarul Rex: aventuri la 
Viena
20.00 Gala umorului
22.00 Reţeaua de idoli
23.00 Serial
00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
02.00 Ora de Ştiri
02.45 Mic dejun cu un campion
03.35 E vremea ta!
03.45 Teleşcoala
04.35 Documentar: 360° Nepal - soldaţii 
de pe acoperişul lumii
05.30 Serial
06.25 Teleshopping
06.40 FillerSecolul 22

Moldova 1

06.05 Portrete în timp
06.30 Codul ECO
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
14.15 Ştiinţa uimitoare
14.30 În ritmul dansului
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
16.30 Moldova de Patrimoniu
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Ştirile
19.45 Bună seara!
21.00 Mesager
21.30 Zona ARS
22.00 События, мнения, лица
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Maria Tănase
01.10 Bună dimineaţa
03.00 Ştiri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.30 Zona ARS

AgroTV

07:00 Știri Program informativ 
07:30 Telemagazin 
07:45 Profu de nutriție Program educa-
tional
08:00 Landșaft pentru tine Program 
educațional/informativ
08:20 Bătălia serelor Program educațional/
informativ
08:45 Compoziții florale Program de 
divertisment 
09:00 Știri Program informativ 
09:30 Magia decupajului Program edu-
catțonal/informativ
10:00 Născut în Moldova program edu-
cațional/informativ
10:30 Program AGRO TV România
11:00 Telemagazin 
11:15 Lucru manual Program 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 Despre noi, altfel Program edu-
cațional/cultural
19:00 Știri Program informativ 
19:30 Agri smart Program educațional/
informativ
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 educațion-
al/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/
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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 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Vocea romaniei
23.30 Film În bezna
01.00 Ştirile Pro TV
02.00 Lecţii de viaţa
03.00 Vorbeşte lumea
04.30 La Măruţă

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Iubire ca în filme
21.15 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
19.50 Post Scriptum
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 Королева сондок
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Черепашки-ниндзя 3
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 Черепашки-ниндзя 3
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.30 Tradiţii de la bunica
10.15 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 62
11.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 187
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. 72
20.15 Serial: Iubirea învinge, ep. 188
21.00 Film: ASASIN ÎN VIITOR
23.30 Film: JAFUL DE PE BAKER 
STREET
01.45 Miezul problemei
03.00 Albumul Național
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 1 octombrie

TVR Moldova

07.00 3 ceasuri bune
09.50 Discover România
10.00 Pescar hoinar
10.30 Ferma
11.30 Petmania
12.20 Discover România
12.30 ViviArt
13.00 Exclusiv în România
13.50 Discover România
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Printre cuvinte
15.00 5 x 5 minute de istorie
16.00 Caravana TVR3
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: Drumul oaselor
01.00 Portret obiectiv
02.00 Film: Drumul oaselor
04.00 Exclusiv în România
04.50 Discover România
05.00 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 Best of
12.30 Eu pot!
13.30 Cronicile spaţiului
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Zoopolis
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
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.30 Publicitate
20.51 Meteo
21.00 Film: Iarna bobocilor
23.00 Profesioniştii…
00.00 World Cup Magazin, ep. 15
00.30 Gări de poveste Bucureştiul feroviar
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 Opera comica pentru copii
09.00 Generaţia Fit
09.30 Fără prejudecăţi
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Magazin auto
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Rivalii
17.00 modă
17.30 Documentar: Case şi idei
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.05 Serial: Comisarul Rex: aventuri la 
Viena
20.00 Film: Contra cronometru
22.00 Serial: Legături de sânge
00.00 Drag de România mea!
02.00 Ora de Ştiri
02.45 E vremea ta!
02.55 Serial: Legături de sânge
04.40 Film: Contra cronometru
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.10 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
11.05 stil nou
11.35 Şciotîjnăvîc
12.00 Evantai folcloric
13.00 Bună seara!
14.10 Tezaur
14.25 F/d
14.40 Film Căţelul pompier
16.30 Всегда на высоте
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 Serial Clanul Kennedy
22.15 Ştiri Externe
22.40 F/d G. Vieru. Ultima oră…
23.05 Film Turnul de control

01.05 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 Всегда на высоте

AgroTV

07:00 Știri Program informativ 
07:30 Telemagazin 
07:45 Deliciile Program educațional/
informativ 
08:00
08:50 Muzica pentru toți
Cu alte cuvinte Program educațional/
informativ
09:00 Știri Program Informativ 
09:30 Agricultura cu valoare adăugată 
Program educațional/informativ
10:00 Agri smart Program educațional/
informativ
11:00 Telemagazin 
11:15 Produs autohton Program de 
divertisment
12:00 Călătorii cu gust Program de turism
12:15 Profu de nutriție Program edu-
cațional
12:30 Interviuri cu Soroceni
13:30 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
14:00 Știri Program informativ 
14:30 Program AGRO TV România
15:00 Zona verde Program educațional/
informativ
15:30 Primarul la covor Program educa-
tional/informativ
16:30 Telemagazin 
16:45 Program AGRO TV România
17:45 Telemagazin 
18:00 Actualitatea la Raport talk show 
19:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
20:00 De la trapă la sapă Program de 
divertisment
20:30 Să ne cunoaștem Țara Program 
educational/cultural
21:00 Despre noi, altfel Program edu-
cațional/cultural
21:30 Zona Verde Program educațional/
informativ
22:00 Vin la tine Program de divertisment
22:30 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
23:30 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
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 Prietenul meu robot
14.15 Film Adele Blanc Sec
16.15 Teleshopping
16.30 Vocea romaniei
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Film Furios şi iute: Hobbs & Shaw
23.00 Film Resident Evil 2: Ultimul razboi
01.45 Ştirile Pro TV Chişinău
02.30 Film Prietenul meu robot
04.00 Film Adele Blanc Sec

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 La Măruţă
11.30 Ce spun românii
12.15 Lecţii de viaţa
13.15 România, te iubesc!
14.00 Ştirile Pro TV
14.05 Teleshopping
14.20 Lecţii de viaţa
15.15 Vorbeşte lumea
17.00 Ce spun românii
18.00 I likeIT
18.30 Superspeed
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Umami: al 5-lea gust
20.30 Iubire ca în filme
21.15 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 Secretele Puterii
12.00 Interviu 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 Where the Heart Is
00.00 Jurnalul Săptămânii
01.00 Cealaltă Basarabie
02.00 Femeile Vorbesc
03.00 Jurnalul Săptămânii
04.00 Agricool

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 Т/с Жемчужина дворца
12.30 Reporter de Gardă
12.45 Teleshopping
13.00 Cutia neagră
15.00 Teleshopping
15.15 Foc la ghete
15.30 Х/ф Мачеха
18.00 Euromaxx - lifestyle în Europe

18.30 Dincolo de Nistru
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Moldova gândeşte
20.40 Х/ф Во власти стихии
22.30 Итоги
23.00 Х/ф Анна
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Ştiri de week-end
03.00 Dosarele X sinteza
04.00 Х/ф Мачеха

Național

06.00 Vouă
06.15 Tradiţii de la bunica
07.45 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 70
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 sez. NOU
12.00 Stan şi Bran - momente de exceptie
12.30 sez. NOU
12.55 Teleshopping
13.15 Vouă
13.30 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 71
14.30 Serial: Mr. BEAN: INSPECTORUL 
FOWLER, ep. 7 +8
16.00 Film: CANTEMIR
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 73
20.00 Film: BOMBARDIERUL
22.00 Film: SECRETUL JUNGLEI
23.45 Fosta mea iubire
01.30 Albumul Național
03.30 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Duminică, 2 octombrie

TVR Moldova

07.00 Universul credinţei
07.45 Reportajele/Interviurile Telejur-
nalului
08.00 Memoria locului
08.30 Bucuria 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 Rivalii
15.35 Cap compas
17.00 La un pas de România
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
01.15 Tradiţii
02.10 Teatru TV
04.30 Printre cuvinte
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Retrospectiva săptămânii
06.00 Conexiuni

TVR 1

07.00 Universul credintei
08.00 Bucuria credinţei
08.30 Cronicile spaţiului
09.00 Guşti! Şi apoi mănânci
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 Zoopolis
15.30 Exclusiv în România
16.30 Gări de poveste Gari în orase port
17.30 Istorii ascunse Ţara zarandului. 
Partea întâi - cetea ineului
17.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.00 Dosar România
18.55 Garantat 100%
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.00 Ştiri =30’
20.30 Publicitate
20.35 Ştiri =16’
20.51 meteo =4’
20.55 Publicitate///
20.51 Meteo
21.00 Festivalul Internaţional de Folclor 
Cantecele Munţilor - 2022
23.00 Drumul spre Qatar, ep. 3
23.30 Drumul spre Qatar, ep. 4
00.00 Garantat 100%
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.00 Film: Iarna bobocilor
02.45 Sport
03.00 Vorbeşte corect!
03.10 Zoopolis
05.00 Bucuria credinţei

05.25 Guşti! Şi apoi mănânci
05.55 Ferma

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
12.30 modă
13.00 Film: Aurel Vlaicu
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: Explozia
22.00 Film: Imigranta 117’
00.25 Magazin auto
01.00 Film: Aurel Vlaicu
02.50 Ora de Ştiri
03.35 E vremea ta!
03.45 Pescar hoinar
04.10 Natură şi aventură
04.35 Cap compas
05.00 Generaţia Fit
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
09.25 Regatul gusturilor
09.50 F/d
10.00 Desene animate Kyoka
10.15 Desene animate Hai la şcoală
10.30 Ring star
11.30 În alţi papuci
11.15 Concert
12.00 I. Scarlat - 75 de ani de cântec

13.00 O seară în familie
14.00 Tezaur
14.15 Ne distrăm!
15.35 Şciotîjnăvîc
16.00 Secvenţe japoneze
16.05 Purtătorii de cultură
17.00 Ştirile
17.15 Cronica săptămânii
18.00 Muzică
19.00 Ştirile
19.30 Moldovenii de pretutindeni
20.05 Serial Clanul Kennedy
21.00 Mesager
21.30 Film: Noe
23.25 Concert în Europa
00.10 Zapovednik
00.20 Erudit cafe
01.00 Bună dimineaţa
02.15 Tezaur
02.30 stil nou
03.00 O seară în familie
04.00 Muzică
05.00 Mesager
05.30 Moldovenii de pretutindeni

AgroTV

06:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
07:00 Să ne cunoaștem Țara Program 
educațional/cultural
07:30 Telemagazin 
08:00 Magia decupajului Program educa-
tional/informativ
08:30 Paradisul grădinilor Program educa-
tional/ Informativ
08:50 Cuvânt de ascultare Program 
educațional
09:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
10:00 Actualitatea la Raport talk show 
11:00 Telemagazin 
11:15 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
11:40 Profu de nutriție Program educa-
tional
12:00 Călătorii cu gust Program de turism
12:30 Interviuri cu Soroceni
13:50 Cu alte cuvinte Program education-
al/ cultural
14:00 Agri Smart Program informativ/ 
educative
14:15 Zona verde Program educațional/ 
Informativ
14:45 Sezon agricol Program educational/
informativ
15:00 Născut în Moldova program Edu-
cațional/informativ
15:30 Agricultura cu valoare adăugată 
Program informativ/ educativ 
16:00 ABC-ul Fermierului Program educa-
tiv/informativ 
16:30 Telemagazin 
16:45 Program AGRO TV România
17:45 Telemagazin 
18:00 Agri smart Program informativ/
educativ
18:15 Zona verde Program educational/
informativ
18:30 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
19:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
20:00 Just Vlog Educativ/ divertisment 
20:30 Agricultura cu valoare adăugată 
Program informativ/ educativ 
21:00 ABC-ul Fermierului Program 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 
03:00 Să ne cunoaștem Țara Program 
educațional/Cultural
03:30 Agri smart Program informative/
educațional
03:45 Zona verde Program educational/
informativ
04:15 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 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 Film Blacklight
23.00 Film John Wick 2
00.00 Ştirile Pro TV Chişinău
01.40 Film Pantera roz
03.30 Film John Wick 2
05.00 isănătate

ProTV InterNațional

06.00 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 La Măruţă
11.30 Ce spun românii
12.30 I likeIT
13.00 Umami: al 5-lea gust
13.30 Doctor de bine
13.55 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 ApropoTv
16.00 Vorbeşte lumea
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Superspeed
20.30 Iubire ca în filme
21.15 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 The Man Who Killed Don  
Quixote
00.20 Patrula
01.00 Asfalt de Moldova
02.00 Cealaltă Basarabie
03.00 Ora de Ras
04.00 viaţa din pensie
05.00 Secretele Puterii

TV8

06.00 Dosarele X sinteza
07.00 Ştiri de week-end
07.45 Foc la ghete
08.00 Итоги
08.30 Moldova gândeşte
09.30 Iubeşte viaţa matinal
10.30 Т/с Жемчужина дворца
12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Gheţu
15.00 Teleshopping
15.20 Х/ф Сабрина
18.00 Fără protocol
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Iubeşte viaţa confesiuni
22.00 Х/ф Тринадцать друзей  
Оушена
00.30 Sinteza
01.10 Cutia neagră. Plus
02.10 Х/ф Сабрина
04.00 Business up

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiţii de la bunica
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.30 Film: CANTEMIR
13.00 sez. NOU
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. 74
20.00 Film: PUTEREA DRAGOSTEI
23.15 Film: BOMBARDIERUL
01.30 Start show România
04.30 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
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Regele e gol!

Un dictator smintit în rol,
Reaprinzând enorma torță,
Îşi lasă tot poporul gol
Și-l bagă în cămăşi de forță!... Gheorghe BÂLICI

Alla Pugaciova a criticat 
războiul din Ucraina, 
atrăgându-și critici, 
dar și susținere

Cunoscuta vedetă de muzică 
pop Alla Pugaciova a simțit luni 
presiunea autorităților ruse după 
ce a criticat războiul Kremlinu-
lui împotriva Ucrainei, transmite 
dpa, citat de agerpres.

„Acești grafomani, arlechini și 
bufoni sunt buni doar să cânte și 
să danseze, să se hlizească și să 
facă bășcălie”, a declarat șeful co-
misiei pentru drepturile omului al 
președintelui rus, Valeri Fadeiev, 
într-o postare pe site-ul comisiei.

Alla Pugaciova este considerată 
un superstar în Rusia, iar unul 
dintre cele mai cunoscute cântece 
ale sale se numește „Arlecchino”.

Rapperul rus pro-Kremlin Ti-
mati a atacat-o și el pe Pugaciova, 
acuzând-o de lipsă de patriotism.

Cântăreața declarase că, întru-
cât ministerul justiției l-a trecut 
pe lista neagră pe soțul ei, Maxim 
Galkin, ca „agent străin”, dorește 
să fie considerată, la rândul ei, 
agent străin.

Între 16 și 18 septembrie, ie-
șenii și turiștii s-au putut delec-
ta cu sunetul unor arii celebre. 
La Iași au ajuns flașnetari din 
țări precum Franța, Germa-
nia, Cehia, Slovenia, Slovacia, 
Ungaria, Polonia, Republica 
Moldova și România.

„Vorbesc ca la școală, da? Eu 
sunt Geo Pop și marea mea pa-
siune sunt instrumentele mu-
zicale mecanice. În acest Palat 
al Culturii, și bine i se spune, avem o sală special 
amenajată pentru aceste mecanisme muzicale au-
tomate. Și eu sunt singurul flașnetar din România. 
Eu și soția mea”, povestește singurul flașnetar ro-
mân prezent la Festivalul Internațional al Muzicii 
Mecanice de la Iași.

Ce este o flașnetă? O mică 
orgă mecanică portativă, ac-
ționată prin învârtirea unei 
manivele. Monica Nănescu, co-
ordonatorul Muzeului Științei 
și Tehnicii „Ștefan Procopiu” 
din cadrul Complexului Mu-
zeal Național „Moldova” Iași, 
a povestit că „este a 13-a ediție 
a Festivalului Internațional al 
Muzicii Mecanice”. 

Muzica mecanică a răsunat 
până duminică, 18 septembrie, în holul mare al Pa-
latului Culturii, pe esplanada Teatrului Luceafărul, 
dar și pe celebra stradă Lăpușneanu din Iași. Oamenii 
s-au strâns să asculte, iar copiii au învârtit manetele, 
fiind curioși să afle cum iese muzica din cutia colorată. 

După rfi.ro

Festivalul Internațional al Muzicii 
Mecanice s-a desfășurat la Iași

„Pentru că sunt solidară cu 
soțul meu, un om cinstit, decent 
și sincer, un patriot adevărat și 
incoruptibil, care  dorește pros-
peritate patriei sale, o viață pașni-
că, libertate de exprimare și să se 
pună capăt trimiterii la moarte a 
băieților noștri în scopuri iluzorii 
care ne transformă țara într-un 
paria și complică viețile cetățeni-
lor noștri”, a spus Alla Pugaciova 
într-o postare pe Instagram.

Mass-media de stat a informat 
doar despre apelul ei de a fi cata-
logată drept „agent străin”.

Au existat și acțiuni de solida-
ritate. Iulia Navalnaia, soția disi-
dentului Aleksei Navalnîi, a preluat 
pe Instagram declarațiile artistei, 
iar trupa britanică Pet Shop Boys 
a postat pe Twitter: „Admirăm 
curajul și onestitatea legendarei 
vedete ruse Alla Pugaciova, care 
a denunțat războiul lui Vladimir 
Putin împotriva Ucrainei”.

Agerpres

Un album muzical oferă voce 
speciilor amenințate 
din Munții Rodopi Orientali

Un album cu sunete din natură a fost lansat 
în cadrul unei campanii de strângere de fon-
duri pentru protejarea animalelor din specii 
amenințate din Munții Rodopi Orientali, dar 
și pentru repopularea cu specii care au trăit 
în această regiune, așa cum este bizonul eu-
ropean și vulturul negru, transmite Agerpres 
citând BTA. Donația va ajunge la o fundație bulgară ce derulează acțiuni 
pentru conservarea biodiversității Rodopilor Orientali. Albumul „Priziv” 
(Chemare) este produs și înregistrat de muzicianul Angel Simitchiev. 
Albumul ce durează 40 de minute este disponibil pe platformele Spo-
tify și YouTube, și fiecare ascultare în regim de streaming înseamnă 
un ajutor pentru populațiile de lupi, cerbi lopătari, vulturi egipteni 
și ponei sălbatici konik (foto), printre altele, din Rodopii Orientali. 
 

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


