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TOP 100
cele mai
SEXY

Sunt 100. Nu-i vorbă, sunt mai multe, dar aici sunt 100. Toate, frumoase, atrăgătoare, de succes, cu vino-ncoa' pen-
tru unii şi cu du-te-ncolo pentru alţii. Sunt sexy. Căsătorite, logodite, cu pereche sau fără, contează mai puţin. De 
fapt, pentru cineva contează, şi încă mai mult, dar asta e din altă operă. S-au cocoţat pe arena publică de la noi şi 
de peste hotare şi se încăpăţânează să nu coboare de acolo, aşa frumoase şi sexy cum sunt şi cum le vede lumea. 
De aceea şi sunt prezente aici, în Top 100 cele mai sexy femei din Moldova, ediţie cu tradiţie marca „VIP magazin”, 
care apare, potrivit aceleiaşi tradiţii, în luna martie, luna Mărţişorului sau a femeii, e mai puţin important cum îi spu-
nem. Proiectul, iată, a ajuns la a şaptea ediţie şi e plin cu doamne şi domnişoare, toate alese şi delicate, dar fiecare 
e unică în felul său, pentru că nicio femeie nu seamănă una cu alta, fie ele „cele mai” gemene dintre gemene. Or-
dinea în top a celor mai sexy 100 de moldovence ale anului 2016 a fost determinată în baza votingului pe site-ul 
www.vipmagazin.md, desfăşurat mai bine de o lună. Şi, pentru că jurizarea nu a anulat-o nimeni,  avându-şi rostul 

şi ea pe această lume, membrii colectivului redacţional şi-au spus şi ei cuvântul cu privire la desemnarea celor 100 
de frumuseţi.

Deci, vizionare şi delectare plăcute, dragi femei prezente în top şi numeroşi admiratori. Iar celor care nu s-au regă-
sit în această ediţie, le spunem că noi nu ne oprim la cifra 7, oricât de semnificativă ar fi ea. La anul, vom fi bucuroşi 

să întâlnim noi nume aici, în Top 100 cele mai sexy femei din Moldova.
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STELA MIKŞANSKI
PREZENTATOARE PUBLIKA TV

Dimineaţa perfectă începe cu… zâm-
betul Stelei Mikşanski, femeia fatală ce 
te cucereşte cu gropiţele ei de copilă 
dulce. Nu în zadar a fost cerută de şapte 
ori în căsătorie, iar schimbarea statutului 

de burlăciţă din toamna anului trecut se resimte şi pe micile 
ecrane. Vocea ei suavă şi privirea-i „împlinită” o trădează cu 
fiecare apariţie matinală, chiar dacă televiziunea e „habitatul” 
ei natural de mai bine de cinci ani.

TATIANA CALIŞCIUC
REPORTER PRO TV

Tatiana a devenit vedetă după ce a fost cerută de soţie 
chiar la o nuntă în care a prins buchetul miresei! Dar, 
pentru că ne pasă de cititorii noştri şi pentru că Tatiana 

chiar merită, am decis să o includem în topul celor mai sexy prezen-
ţe feminine din ţara noastră. Blondă, charismatică, o prezenţă vie şi 
dinamică la televiziune, jurnalista nu trece neobservată atât pe micul 
ecran, cât şi în realitate. Te cucereşte printr-o sensibilitate în armonie 
cu dârzenia unui reporter aflat în căutarea celor mai senzaţionale 
subiecte!

NADYA GUDUMAC
DIRECTOR GENERAL NIKITA RINADI

Sexualitatea ei este şi mai expresivă, şi mai pasi-
onală când cochetează în ţinutele vestimentare 
concepute chiar de ea. A cucerit publicul de la 

noi, după care s-a orientat spre cel de peste Prut, ajungând până în 
Düsseldorf. Acestei sexualităţi exigente şi perfecţioniste, nu poţi să 
nu-i cazi pradă.
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CORINA FRUMUZACHI
REPORTER CANAL 2

Fetişcana asta este aur viu. Acum e în Cahul, 
peste trei ore – în faţa Guvernului, iar spre sea-
ră e invitată la o cină romantică. De la atâta ac-

tivitate, şi Facebookul explodează de selfie-uri provocatoare 
cu bucate apetisante, proceduri spa şi escapade ideale. Şi 
poate că a plecat fata peste mări şi ţări, dar fericirea, oricum, 
a aşteptat-o acasă. Celor care au pierdut-o, le spunem că ne 
pare rău, iar pe cel care i-a devenit mire, nu putem decât să-l 
felicităm.

MARINA TAUBER 
PREŞEDINTA MOLDAVIAN TENNIS  FEDERATION

Zâmbet discret ce ascunde o eleganţă coaptă în timp, 
o charismă gata să lase amprente în inimi, graţie înnăs-
cută şi o putere de viaţă ce te inspiră să trăieşti clipa la 

maximum, cam aşa ar arăta CV-ul de femeie sexy al Marinei Tauber. 
Blonda de la tenis ştie cum să execute fiecare mişcare precum saltul 
unei mingi ce atinge gazonul. Nu greşim dacă spunem că Marina a 
fost în viaţa anterioară o graţie sexy a sportului, iar fragmentele din 
aceasta s-au contopit într-o femeie cu adevărat superbă. 

LENA POTORAC
PREZENTATOARE N4

Temporar, a făcut două lucruri esenţiale în cariera sa: 
a schimbat maşinile pe dans şi a trecut de pe sticlă 
în spatele camerelor. Concret, este producătoarea 
proiectului de succes „Сила танца”, care poate fi şi 

este urmărit pe Naţional 4, postul TV căruia ea îi este dedicată de 
ceva ani încoace. Proiectul respectiv îi încadrează pe cei mai mulţi, 
dacă nu pe toţi, din lumea publică şi a showbizului în special. Elena 
se descurcă în el cel puţin la fel de bine ca şi la condus maşini şi 
prezentat emisiuni despre acestea.
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LOREDANA MĂNĂSTIREANU
DIRECTORUL MAGAZINULUI  LOREDANA, MODEL

E acea fată care îşi testează sexualitatea 
printr-un exterior demn pentru un modelling 
seducător. Cu toate acestea, nu visează la o 

carieră de model, deşi a reuşit s-o facă şi pe asta cu anumite 
ocazii, ajungând şi în pictorialele revistei noastre. Are planuri 
mult mai mari, iar primul pas spre ele este cochetul butic de 
haine care îi poartă numele, Loredana Boutique, şi care îi 
descrie cel mai bine felul de a fi.

NATALIA MARIN
PREZENTATOARE TV 7

În calea profesională a frumoasei brunete se poate 
observa o traiectorie interesantă. A intrat în domeniul 
public pe filiera muzicii. Cariera în TV tot în muzică a 

început-o. Apoi a îndreptat drumul spre sport, la Moldova Sport, ca 
să ajungă acum la TV 7 să prezinte meteo. Şi să nu credeţi că minte 
ca în piesa Andrei. Cel mai des, nu greşeşte prognoza vara, atunci 
când oricum e soare, cald şi bine. Nu degeaba, anume vara este 
anotimpul său preferat. Natalia s-a remarcat şi în muzică în ultima 
vreme, prin piesa şi videoclipul ei, ambele lansate în vara anului 
trecut. Totuşi, acestea au fost mai mult un moft decât un pas serios în 
cariera muzicală.
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CRISTINA COJOCARU
PREZENTATOARE MOLDOVA SPORT TV

Nu este de azi şi nici de ieri în televiziu-
ne, nu a avut tangenţe cu sportul până 
în momentul în care a ajuns să prezinte 
la Moldova Sport: ştirile, dar şi emisiu-
nea „Campionii”. Frumuseţea sa, ca şi 

persoana sa în ansamblu, nu poate rămâne în afara atenţiei 
bărbaţilor, astfel că ea este logodită dar, până la statutul de 
căsătorită, mai este. Are de pozat pentru panouri publicitare 
şi saloane de frumuseţe, dacă tot este solicitată să facă recla-
mă brandurilor autohtone. Călătoreşte mult şi adună emoţii 
şi impresii… până ajunge să le adune pe cele din căsnicie…

OLGA IFTODII
MANAGER GENERAL AQUATERRA WELLNESS & SPA

Schimbarea a marcat ultima perioadă din viaţa profesi-
onală a frumoasei brunete – Olga a schimbat industria 
hotelieră pe frumuseţe şi sănătate ca domeniu de 

activitate. Schimbarea nu i-a afectat însă modul de viaţă şi felul de a 
fi şi a arăta, care au rămas perfecte. În plus, acum administrează un 
centru care vizează ca domeniu de activitate anume sănătatea şi fru-
museţea. Este domeniul în care se simte ca peştele în apă, iar centrul 
cu pricina, prin coincidenţă sau nu, se numeşte „Aquaterra”. Şi, încă 
ceva, Olga este nativă în zodia Peşti.

9893
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KRISTINA
CIASOVSCHIH
MODEL, DIRECTOR LUXURY 
MODEL AGENCY

Are doar 23 de ani, dar 
parcă e de-o viaţă pe 
podium, având multe 

apariţii în reviste şi în proiecte publicitare. 
Se implică şi în organizări de evenimente, 
ca să fie lista completă. Născută în Federa-
ţia Rusă, s-a stabilit de la vârsta de zece ani 
în Republica Moldova, este prima şi singu-
ra câştigătoare moldoveancă / rusoaică a 
concursului de frumuseţe Miss România în 
toată istoria lui – Miss România 2015.
E titlul pe care îl deţine pe lângă cele de 
Miss New Model Today Moldova 2014 şi 
Miss Celebration Moldova 2015. Pentru 
că are experienţă şi de împrumutat, este 
directoarea unei agenţii de modele şi 
organizatoarea concursului dedicat celor 
mici – „Mini Miss & Mister Luxury Moldova”.

87
ALEA GORDIENKO
PREZENTATOARE TNT BRAVO

E cea care ne aduce în case cele mai neobişnuite 
istorii găsite şi ticluite pe străzile Chişinăului. E cea care 
îţi poate marca existenţa printr-o simplă privire. Oare 

poţi chiar să nu observi o roşcată cu ochii verzi?! Nu, nu mai suntem 
prin Evul Mediu ca să o ardem pe rug, dar totuşi pe un ring de 
dans avem tot dreptul să o scoatem. Doar că, păzea, se pricepe de 
minune la dans. Şi vă mai spunem un secret, ştie totuşi şi câte ceva 
din tainele iluzionismului.

OLGA SARIVAN
REPORTER NTV MOLDOVA

La şedinţele Guvernului, ale Parlamentului, în centrul 
evenimentelor, în deplasări prin ţară sau probând 
o uniformă militară… Olga e mereu înarmată cu un 

microfon şi însoţită de cameraman. Viaţa de jurnalist îi oferă o paletă 
largă de încercări şi emoţii, cărora ea le dă mâna savurând provocă-
rile. Îi place să se aventureze în medii noi, să accepte schimbări, iar 
acest fapt se resimte şi în felul în care îşi tratează frumuseţea. Şi e atât 
de frumoasă. O brunetă cu ochi albaştri pe care o sorbi din priviri.

88

ANNA SMOLNIŢCHI
PREZENTATOAREA EMISIUNILOR „NEAŢA” Ş I  „ ISTORI I 
URBANE”, TNT BRAVO

După o călătorie palpitantă în Arizona, San 
Francisco şi Los Angeles făcută la începutul 

acestui an împreună cu iubitul său, Anna are bateriile reîn-
cărcate pentru noi subiecte de emisiune şi noi activităţi care 
o dezvoltă ca femeie.
E din ce în ce mai frumoasă şi cu trupul din ce în ce mai 
lucrat. E o Anna care nu se lasă zidită de idei bătute în cuie 
şi, dacă mai ieri se considera o carnivoră convinsă, uite că a 
renunţat la carne. În timp ce îşi lucrează exteriorul, are grijă şi 
de partea nevăzută a persoanei sale – sufletul şi inteligenţa. 
„Femeile frumoase sunt, în primul rând, deştepte”, ne spune 
Anna. Şi tot ea crede că femeia care ştie că frumuseţea nu 
înseamnă numai tinereţe va rămâne frumoasă mereu. Gân-
duri demne de pus în ramă atât de femei, cât şi de bărbaţi.
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CRISTINA CROITORU
INTERPRETĂ

Dacă pentru cineva căsătoria înseamnă exterior 
schimbat, şi nu în bine, la Cristina lucrurile stau cu totul 
invers. Arată superb ca-n prima zi şi chiar mai bine, îşi 

trăieşte viaţa cu gust şi gustul nu-i amar deloc. Pe reţelele de sociali-
zare pot fi văzute postările sale în care relatează detaliile călătoriilor 
în care se aventurează şi care-i plac. Nu a uitat nici de muzică, dome-
niu care i-a adus notorietatea şi căruia îi slujeşte şi acum.

ALEXANDRA CĂRUNTU
MODEL

Este conştientă de frumuseţea şi sexualitatea sa, ştiind 
să le scoată la lumină ca pe un diamant. Alexandra 
este model, corespunde standardelor internaţionale 

de frumuseţe, iar în palmaresul său are nu doar un titlu de Miss, 
excelând cu reprezentarea Moldovei la Miss World în 2014. Saşa, aşa 
cum o numesc prietenii, e şi o fire creativă. Tânăra a făcut şcoală de 
arte, hip-hop şi chiar balet, iar în prezent, pe lângă modelling, face 
sport şi e pasionată de literatură, artă, actorie. E un săgetător încre-
zut, mereu a ştiut ce îşi doreşte, iar spiritul competitiv şi perseverenţa 
de care dă dovadă i-au asigurat de fiecare dată victoria.

85

IRINA COJOCARU
MODEL

În modelling e ca şi în mafie: odată intrat în 
domeniu, nu mai ieşi de acolo. Irina conti-
nuă să se afle în temă cu lucrări interesante, 

pozează la fel ca în prima zi, la fel de intrigant şi incitant, pe 
lângă jobul său de bază, care tot are legătură cu domeniul 
fashion şi „chestii din astea”. Este protagonista mai multor 
proiecte media, printre care şi „Metamorfoze”, în ediţia din 
decembrie 2015 a revistei „VIP magazin”. Acolo, a fost în 
rolul personajului jucat de Monica Bellucci în „Spectre”. A 
fost Bellucci de Moldova.

84
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REBECCA
SOLISTA TRUPEI  „THARMIS”

După shootingul din luna sep-
tembrie a anului trecut în care 
am surprins-o în toată splen-

doarea ei, Rebecca ne-a convins că are toate 
calităţile pentru a fi în Top 100 sexy. Ar fi fost 
păcat să nu o includem – ten măsliniu, corp 
zvelt cu talie de viespe, privire care ar putea 
paraliza orice bărbat, o voce dulce şi suavă ce 
adună mulţi spectatori la concertele pe care 
le susţine alături de trupa „Tharmis” sunt toate 
ingredintele ce alcătuiesc prestanţa acestei 
femei.

83

ELENA BĂNCILĂ
PREZENTATOARE REALITATEA TV

Om al artei şi al emoţiilor, mereu simte necesi-
tatea de a crea, de a încerca şi a realiza lucruri 
noi. Pe lângă activitatea de prezentatoare 

TV, Elena compune şi versuri (colaborează cu interpretul 
şi prietenul Sorin Stratu), a lansat şi o colecţie de rochii. În 
ultima perioadă, viaţa Elenei s-a schimbat semnificativ – de 
la emisiuni de divertisment, a trecut la buletine serioase, a 
mai umblat şi la compartimentul stare civilă… Acuma, vorba 
aceea, aşteptăm să mai umble şi la scutece…

ANA DANILESCU
REPORTER JURNAL TV

Musteşte de talent, iar de curând acesta a ieşit la iveală 
în toată frumuseţea sa aducându-i Anei victoria în 
cadrul proiectului „Voice of Journalism”. Iată că vocea 

jurnalismului este una suavă, melodioasă şi energică, Ana cântă 
fenomenal, şi nu este exclus că blonda cuceritoare va combina acti-
vitatea sa de jurnalist cu noua pasiune. Cert este că va avea mereu la 
îndemână un microfon, fiind înconjurată de ascultători. Or, talentele 
şi visurile trebuie trăite din plin.

81
DANA CIOBANU
ACTRIŢĂ, PREZENTATOARE JURNAL TV

Dana Ciobanu te poate surprinde când 
nici nu te aştepţi. Părul de culoarea 
unei ciocolate fierbinţi şi aburinde, 
acel vino-ncoace de femeie şireată şi 
rebelă, aluniţa ce-i „muşcă” buza de sus 

te hipnotizează, iar tu cedezi iremediabil ispitei. După ce a 
recucerit publicul filmându-se în clipul piesei „De-aş avea”, 
actriţa şi-a meritat din plin titlul de cea mai bună în domeniu 
nu doar la gala „Omul Anului 2015”, dar şi prin aprecierile 
venite de la fanii ei virtuali.

CRISTINA CULIŞ
DESIGNER VESTIMENTAR, FONDATOR ŞI  DIRECTOR BRIO SRL

Să scrii despre Cristina Culiş e ca şi cum ai juisa cu 
tact în faţa unui vulcan latent. Începând cu 2001, şi-a 
asumat misiunea să le înveţe pe moldovence să-şi 

poarte sexualitatea în culori tari indiferent că e cald sau frig afară şi 
să renunţe la ţoalele sintetice în favoarea stofelor naturale. I-a reuşit 
de minune – cel puţin pe străzile Chişinăului, vei vedea tot mai multe 
femei purtând fuste sau paltoane în culori aprinse şi rochii lungi din 
mătase pură, exact ca în povestea despre fata nici dezbrăcată, nici 
îmbrăcată. Pastelată pe dinafară, vibrantă pe dinăuntru, blonda cu 
zâmbet dulceag îşi exprimă viziunea asupra farmecului feminin anu-
me prin creaţiile sale vestimentare. Sexualitatea Cristinei e la limita 
cuminţeniei, tivită cu dantelă.
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TATIANA SPÎNU
INTERPRETĂ

S-a tot plictisit să audă la adresa ei replici de 
genul că ar fi o fire rece, aşa că le-a făcut pe 
plac celor care n-au ce face cu timpul perso-

nal şi a devenit Regina Gheţii. Şi ea dă baluri. De gheaţă, 
firesc: Balul de Gheaţă este evenimentul grandios pe care 
îl oferă publicului Tatiana Spînu de ziua sa de naştere – 4 
februarie, şi care a ajuns la a doua ediţie. Cea mai recentă 
s-a produs în acest an, la Filarmonica Naţională, cu sala 
plină – de prieteni, de presă, dar şi de simpli spectatori şi 
iubitori de frumos.

LUDMILA APOSTOL
PREZENTATOARE ACCENT TV

E imposibil să te uiţi la televizor şi să nu vrei să stai 
„În Direct” cu Ludmila Apostol, chiar dacă doar de 
pe canapea. Zâmbetul ei molipsitor te poate induce 

totuşi în eroare. Atunci când vorbeşte despre situaţia critică din ţară, 
nu cruţă pe nimeni şi caută soluţii. Nu are linişte nici în zilele de 
duminică, pentru că mai face şi reporterie. S-ar vedea drept Marilyn 
Monroe, poate pentru că şi vedeta americană a fost blondă, dar are 
oare destulă forţă pentru a-i ţine ritmul?

77

VIOLETA BASOC
DIRECTOR CREATIV RAQUETTE

Culoarea prenumelui său o 
prinde foarte bine, accentuân-
du-i personalitatea. Şi, pentru că 

astfel de „flori” rare ca ea se vor cunoscute în 
toată lumea, Violeta nu stă locului nici măcar 
o clipă şi păşeşte îndrăzneţ pe scara carierei, 
treaptă după treaptă, abordând proiecte noi, 
numai bune de laudă. Nici nu apucase să se 
instaleze bine anul 2016 în calendar, frumoasa 
moldoveancă reuşise deja să deschidă uşile 
showroomului „Raquette” chiar în inima Parisu-
lui, demonstrându-le străinilor că frumuseţea 
femeilor din Moldova e însoţită de multă 
ambiţie şi talent.
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CUM S-O UIMEŞTI ÎN

Luna Femeii?
Setul trendy

Pentru iubită, prietenă, soră 
Valoarea setului: 236 de lei

În vogă sunt nuanțele tari și texturile mate. Îți sugerăm să-i oferi un 
set format din ruj True Color Perfectly Matte de la Avon, contur lichid 

pentru ochi și mascara Big&Multiplied cu efect de gene dese.
Optează pentru un roz intens, pentru un roșu seducător ori pentru un 

vișiniu curajos.

Primăvara vine cu setea de schimbări. Doamnele fac o revizie în garderobă, completând-o cu ținute fluide și va-
poroase, schimbă o cremă intens hidratantă pe un ser cu textură ușoară și adaugă un ruj strident, pentru a întâlni 
noul anotimp în toată splendoarea lor. Vrei s-o uimești în Luna Femeii? Ți-am pregătit câteva variante de la Avon.

Pentru a comanda produsele, 
contactează Reprezentantul tău 

Avon. Dacă nu ai unul, îl poți  
găsi printr-un mesaj la  

www.facebook.com/Avon.md
Setul parfumat 

Pentru femeia dragă
Valoarea setului: 290 de lei

Recent, Avon a lansat o nouă apă de parfum. Avon Dreams se încadrea-
ză în categoria chypre-florală, are note de prună, trandafir și note lem-

noase, fiind o aromă perfectă pentru început de primăvară. Împreună 
cu noul parfum, oferă-i siguranța că visurile ei vor deveni realitate. La 

comandarea apei de parfum, vei primi în set și brățara Dreams.

Setul elegant
Pentru soție, pentru mama
Valoarea setului: 418 lei
Dacă ai grijă de frumusețea ei naturală, bucur-o cu un set format din 
crema potrivită tenului ei și serul Anew Youth Power, care ameliorează 
aspectul ridurilor și al petelor pigmentare și redă pielii o fermitate de 
invidiat. Crema și serul, folosite împreună, au puterea de regenerare 
de două ori mai mare.
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MARIANA
MIHĂILĂ
PREZENTATOARE  
MOLDOVA 1

Mariana Mihăilă a în-
florit ca o lalea în plină 
primăvară. Se vede că 

rolul de soţie îi prieşte interpretei, mai ales 
că, în ultima vreme, vedeta a avut parte şi 
de o schimbare superbă de look. Acest 
proces de împrospătare a imaginii de 
femeie rebelă, gata să îşi înfigă manichiura 
fină în spatele musculos al unui bărbat şi 
să îl brăzdeze după bunul ei plac, şi-a găsit 
refugiul în atitudinea Marianei. Ce să mai 
comentăm, ne place şi basta!
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Stilist: Maria Bagrin Tabacaru
Foto: Ion Pleş Alexandru
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XENIA GAVRILOV
MODEL

Modelul Xenia Gavrilov a învăţat pe de rost munca de a 
defila pe catwalk, de a atrage ropote de aplauze pentru 
simpla ei prezenţă în pictoriale, în campanii publicitare şi 

pentru că reprezintă branduri. E o felină cu chip de femeie ce ţinteşte 
spre orizonturi încă necucerite de multe concurente. Xenia te surprin-
de cu ochii ei de porţelan străveziu şi cu un corp care poate încinge 
temperaturi nebănuite. Fiind o susţinătoare a brandurilor din Moldova, 
tânăra pozează în cele mai tari colecţii ale designerilor autohtoni, fiind 
un adevărat promotor al modei de la noi. Sperăm să o vedem în cât mai 
multe campanii hot!

MISCHA ARNĂUT
MODEL

Are un zâmbet desăvârşit şi sexy, iar 
frumuseţea ei este cea nemachiată, rebelă 
şi matinală. E tipajul de fată pe care, să 
recunoaştem, ai vrea să o dezgoleşti din 
priviri. Tânărul model ascunde un mister 

care atrage atât atenţia fotografilor şi a revistelor de modă, 
cât şi zeci de inimi masculine.
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IRINA
BESPALIUC
DIRECTOR PEGAS

Postura de „business 
woman” i se potriveşte 
ca o mănuşă, Irina are 

implantată în ADN capacitatea de a ad-
ministra cu succes afacerile şi de a le face 
să înflorească, or restaurantul „Pegas”, pe 
care îl conduce, este o confirmare vizibilă 
a acestui fapt. Armonia şi perfecţiunea se 
regăsesc în tot ce face Irina, dar şi în stilul 
său vestimentar, în comportamentul social 
şi în fizicul său de invidiat. Frumuseţea cu 
siguranţă că e un atu în viaţa sa de zi cu zi, 
iar o blondă atât de expresivă precum Irina 
Bespaliuc nu poate decât să bucure inima 
şi privirile.

69
MARGARITA POPOVICI
FONDATOR MARGOSSI , MODEL

Este numită Margo de persoanele care-i sunt aproape, 
chiar dacă nu-i prea place, iar până la „Regina Margo” 
nu-i departe deloc. Este Regină prin felul cum arată şi 

în care o arată, are o ţinută delicată şi fină. Deci, nu poate fi trecută 
cu vederea. Dincolo de partea poetică a persoanei sale, Margo, 
adică, Margarita, ne oferă şi „proza”, care constă în multă muncă şi 
efort, contabilizate în pictoriale, prezentări de ţinute vestimentare pe 
care le creează tot ea, „Regina Margo”.

ELENA GANCIUCOVA
DIRECTOR MARK ETING ŞI  VÂNZĂRI  LA POŞTA MOLDOVEI

Îi place să se scalde în lumina reflectoarelor mondene, 
să se alinte în proiecte de tot felul, să uimească prin 
prestaţia sa deosebit de incitantă, dar şi să provoace 

prin inteligenţa sa, pe care o poţi descoperi după ore bune de discu-
ţie cu ea. Şi-a făcut un nume în presă, după care a acumulat experi-
enţă la Wella Professionals, unde a explorat tot ce-a fost de explorat, 
iar acum a decis să depăşească „hotarul” şi a trecut pe poziţia de 
director în marketing şi vânzări la Poşta Moldovei, job care, de altfel, i 
se potriveşte de minune acestei femei inteligente şi frumoase.

71

CRISTINA EVTODII
MANAGER WEDSALE.MD

Fire veselă, zglobie, este „specializată” în 
a-i binedispune pe cei din jur. A operat o 
lovitură de imagine şi, din bruneta focoasă, s-a 

făcut blondă focoasă, dar şi tare frumoasă. Pentru că limita 
perfecţiunii în cazul ei nu există, s-a apucat şi de dans, în 
proiectul „Сила танца”, dar şi a schimbat postul de muncă, 
trecând de pe baricada de redactor-şef al portalului Allfun.
md pe cea de manager al site-ului Wedsale.md. Pasul făcut 
nu s-a produs fără susţinerea logodnicului ei, Gabi, cel care 
i-a fost şi-i va rămâne alături în tot ceea ce-şi propune să facă 
frumoasa Cristina.
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DRĂGĂLINA COLESNIC
MODEL

Are o frumuseţe naturală, de basarabeancă nobilă, 
definită printr-un rafinament aparte. De fapt, pentru 
Drăgălina, în primul rând sexualitatea reprezintă 

împlinirea interioară, pentru că, după cum zice ea, lumea interioară 
se poate citi cel mai bine pe chipul fiecăruia. Iar în cazul ei, totul e 
senzualitate, dar una fără excese, Drăgălina recunoscând că nimic nu 
este mai frumos decât o sexualitate firavă ce îţi zâmbeşte sincer de 
pe panourile agăţate prin oraş.

ADRIANA  
VOLOŞENCO
INTERPRETĂ,  
ART-DIRECTOR BESTEVENT

Best este cuvântul care vorbeşte 
despre ea şi despre tot ce face în cele două 
domenii de activitate în care se implică – muzi-
că şi organizări de evenimente. The best, dacă 
vă place mai tare aşa. Şi numele organizaţiei 
al cărei art-director este tot cu Best începe – 
Bestevent.md. Adriana spune că nu face nimic 
deosebit pentru a-şi păstra frumuseţea, doar 
ceea ce o ajută să rămână stabil o femeie tână-
ră şi neliniştită cu aceeaşi înălţime şi greutate. 
Esenţial este că iubeşte viaţa şi tot ce mai are 
de iubit. Sau pe cine…

68

VICTORIA RABACA
MODEL

Victoria face parte din categoria grea a blon-
delor care pot provoca incendii cardiace băr-
baţilor. O bunătate de fată sculptată cu grijă 

de natură, Victoria îţi oferă scântei să aprinzi focul imaginaţi-
ei fără să mai stai mult pe gânduri. Puterea chipului ei, când 
mai angelic, când mai demonic, nu doarme niciodată. Este 
favorita aparatelor de fotografiat, şi nu în zadar: pozează 
focos pentru diverse pictoriale şi, mai ales, pentru iubitul ei, 
fotograful Vadim Jantîc. Până se mai coace vreun fotoshoo-
ting, vă invităm să o admiraţi în acest top.

VALERIA LUNGU
MODEL

Dacă termenul de frumuseţe ar mai avea un sinonim, 
atunci acesta ar fi Valeria Lungu. Chipul ei angelic, talia 
de viespe, ochii de un albastru divin, părul roşcat şi 

pistruii... ah, aceşti pistrui... sunt doar câteva dintre atuurile cu care 
Valeria a cucerit nu doar Moldova, dar şi Spania. De aproape un an, 
prezenţa ei pe micile ecrane îi face pe moldovenii de acolo să se 
simtă mai aproape de casă. În visurile ei, Valeria se vede şi pe marile 
ecrane, şi are toate şansele să ajungă acolo. Oare cine ar refuza o 
actriţă care cunoaşte tainele modellingului şi pe care deja obiective-
le aparatelor au îndrăgit-o?

66
Foto: Dragoş Cojocaru
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SOFIA OBADĂ
PREZENTATOARE JURNAL TV

Ea ştie ce vrea, are scopuri clare, pentru care 
munceşte cu dedicaţie, e puternică şi profe-
sionistă, iar toate acestea, însumate, îi oferă 

Sofiei o alură de „femme fatale”, femeia pentru care, dacă 
vrei să-i placi, trebuie să urci munţi. Ea îi urcă atât la propriu, 
fiind o împătimită de călătorii, cât şi la figurat, excelând pe 
scara profesională. Astfel, 2015 i-a adus Sofiei postul de pre-
zentator de ştiri, şi, cu siguranţă, o mulţime de admiratori. 
Ce alegeri urmează să mai facă, ştie doar ea.

VLADA CERBUŞCA 
EDITORUL S ITE-ULUI  PERFECTE.MD

Vlada e o femeie floare, nu în zadar şi-a ales pentru 
reţele de socializare pseudonimul Vivi Blossom. Ea 
răspândeşte parfum, culoare şi zâmbet prin felul său 

de a fi şi de a socializa, dar şi prin stil. Vlada mizează în tot ce face 
pe sinceritate, având tendinţa de a evolua continuu, iar această 
convingere se reflectă şi în prestaţia sa la televiziune, pentru că, mai 
nou, pe lângă activitatea de editor al site-ului perfecte.md, ea îşi 
reflectă pasiunea pentru muzică şi dans într-o emisiune muzicală. 
Vlada cucereşte nu doar prin zâmbet, dar şi prin trăsăturile pline de 
candoare… ochi, buze, pomeţi, toate răspândesc senzualitate.

63

IRINA  
ULIANOVSCHI
DESIGNER VESTIMENTAR

Ea este încă un exemplu veridic 
cum se poate împăca juris-

prudenţa, munca serioasă de oficiu cu tot ce 
înseamnă frumos, artă în general şi modă în 
particular. Pe lângă serviciul său de bază, ea 
venind şi dintr-o familie cu serioase tradiţii 
de jurişti, Irina îşi face timp şi pentru creaţie. 
Pentru fashion şi pentru linia sa vestimentară, 
pe care a deschis-o acum un an şi pe care o 
abordează mai mult ca pe o pasiune decât ca 
pe o meserie. În schimb, multe dintre priete-
nele şi apropiatele sale sunt fericite, pentru că 
au în garderobă cel puţin o rochie creată de 
Irina Ulianovschi.
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Foto: Mirell Rosh
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DIANNA ROTARU
INTERPRETĂ

De câţiva ani buni, îşi menţine aceeaşi formă, aceiaşi 
parametri şi aceeaşi greutate. Şi chiar mai aruncă din 
kilograme, graţie regimului alimentar şi stilului activ 

de viaţă pe care l-a adoptat. Practicarea sportului îi oferă o doză în 
plus de energie, rezistenţă şi sănătate. Ocupaţiile sale legate de să-
nătate şi de frumuseţe depind şi de anotimp – iarna, Dianna merge 
la sala de sport, la SPA, la dansuri, la miha bodytec, iar vara preferă 
kangoo jumps, mersul pe bicicletă şi înotul. Şi călătoriile – intenţio-
nează să viziteze Londra, Praga, Amsterdamul şi alte locuri frumoase. 
Dianna nu uită nici de muzică, va lansa în curând un album cu melo-
dii de petrecere… Mai are şi alte chestii de realizat – să deschidă un 
magazin online pentru doamne şi domnişoare…

TOP 100 
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KORNELIA ŞTEFĂNEŢ
INTERPRETĂ

Frumoasa interpretă de muzică, inclusiv popu-
lară, nu stă locului şi încearcă să se regăsească 
într-o mulţime de activităţi, mai vechi sau mai 

recente. Astfel, este exemplu pentru fetiţa sa, pe care o 
iubeşte nemărginit şi care, mai nou, a intrat în faza vorbelor, 
aşa că familia Korneliei şi a lui Marcel Ştefăneţ e mega ferici-
tă. Iar atunci când Sănduţa o lasă pe mama să ia un respiro, 
aceasta e preocupată de creaţie – lansează o piesă degrabă, 
poate, şi un clip la ea – de data aceasta solo… Toto solo se 
va implica într-un proiect de dans şi în unul de televiziune, 
dacă vorbiserăm de o mulţime de activităţi şi pasiuni. Nu 
uităm să menţionăm nici lectura şi, bineînţeles, nici moda – 
unde să admirăm femeile frumoase dacă nu pe podium?! 

GLORIA GORCEAG
INTERPRETĂ, PREZENTATOARE MOLDOVA 1

Chiar dacă o vedem în ultima vreme prezentând la TV, 
fapt care-i ocupă ceva timp, Gloria rămâne şi insistă 
pe cariera de interpretă – muzica este în prim-plan, 

ea o hrăneşte. Muzica îi oferă apreciere şi premii – două le-a luat 
la Şlagărul Anului, pentru piesele „Prea bine” şi „Fără ea”. Fără ea, 
Gloria Gorceag, nici spectacolele nu-s complete, nici petrecerile 
private – cântă în rând cu lumea. Ba mai iese uneori din rând în faţa 
altor interpreţi. Are ochi mari, dulci şi frumoşi. Fără ea, nici viaţa lui 
Smally nu-i completă, tânărul care îi este alături de mulţi ani, inclusiv 
în cariera muzicală. Ajustând niţel cunoscuta zicală despre prieten şi 
nevoie, partenerul la muzică se cunoaşte…

59

TANIA CERGĂ
INTERPRETĂ

Tania este reflexia unei sexua-
lităţi rafinate şi educate, ea îşi 
dezgoleşte fără ezitări un umăr, 

spatele sau decolteul, dar ştie până unde să 
o facă astfel încât să abordeze conceptul de 
a fi sexy în mod frumos. De altfel, trăsătu-
rile-i mignone şi privirea-i pătrunzătoare 
sunt principalele caracteristici care îi denotă 
sexualitatea. Tania este extraordinară în tot 
ce face: muzică, interacţiune socială, stil, 
gândire. Este un artist şi asta spune tot – arta 
din ea este de o perfecţiune cuceritoare.

61
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Foto: Paul Frank designer
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ALEXANDRINA
ŢURCAN
MODEL

Face totul ca la carte şi 
are o carieră de invidiat, 
inclusiv o carieră de model, 

experienţă pe care a şi început s-o împărtă-
şească fetelor tinere care vor să ajungă şi ele 
modele de succes cu nume internaţional, aşa 
cum este ea. O face în cadrul şcolii de modele 
pe care a deschis-o la Chişinău, proiect în 
care are parte de susţinerea mamei sale, Ala 
Sochircă, fapt pentru care Alexandrina îi este 
profund recunoscătoare. Fiind mai tot timpul la 
Paris, ea continuă să colaboreze cu nume mari 
din domeniul modei, al revistelor cu nume şi 
al fotografilor pe măsură. Se mai şi produce în 
filme, astfel că pe la sfârşitul primăverii, când va 
fi premiera, o vom urmări într-un rol secundar 
în producţia franceză „L'idéal”, a doua parte 
filmului „99 de franci” (ecranizarea romanului 
omonim al lui Beigbeder).

55

DIANA 
SPĂTĂREL
PREZENTATOARE CANAL 2

Caldă şi elegantă, de 
porţelan, dar, în acelaşi 
timp, de fier… Mângâ-
ie, dar ştie să şi certe, e 

loială, dar, când e cazul, luptă cu înverşu-
nare, e perfecţionistă, dar sunt şi cusururi 
pe care le iubeşte în lucruri sau în oameni. 
Diana Spătărel e o frumoasă împletire a 
unor lucruri antipodice, o femeie ce nu îşi 
face niciodată idoli, ci îşi stabileşte propriii 
munţi de cucerit. Deseori, mai înalţi decât 
Everestul.

57
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INESA 
VOSCOBOINIC
PREZENTATOARE PUBLIKA TV

Cine nu şi-ar dori o asemenea 
femeie?! O femeie care să ştie 

atât de bine sportul, încât să anticipeze scoru-
rile, sau o femeie care să se simtă ca peştele în 
apă în lumea auto… mai mult, să fie frumoasă 
şi nemaipomenit de sexy. Inesa este un etalon 
pentru mulţi bărbaţi, o femeie ce ştie să 
cucerească atât prin aspectul său fizic sculptat 
frumos prin sport, printr-un mod sănătos de 
viaţă, cât şi prin inteligenţă, umor şi vivacitate. 
E şi perseverentă, încăpăţânată când e cazul… 
iar încăpăţânarea femeilor, de regulă, este atât 
de sexy…

Foto: Alexander Ustin

Foto: Nicolas Aubry
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CRISTINA BURLACU
COFONDATOARE ESCAPADE.MD

Călătorii ce se deplasează spre Chişinău din direcţia 
Floreşti habar n-au ce femei se nasc acolo. Cel puţin, 
dacă e să ne conducem după exemplul Cristinei Burlacu, 

cea care este o adevărată „mină” de frumuseţi. E frumoasă de la mama 
natură, dar mai are şi ea „şmecheriile” ei care o menţin în formă, unul din 
secrete fiind escapadele peste hotare, care o încarcă de fiecare dată cu 
energie şi cu emoţii pozitive.

FELICIA
MUNTEANU
MODEL

A bifat multe activităţi în ultima vreme: 
de la fotoshootinguri hot la participări 
la acţiuni de protest, ambele discutate 

de întreaga societate. A participat la diverse concursuri 
de frumuseţe, inclusiv în străinătate, de unde s-a întors cu 
diferite titluri. Miss ULIM, printre ele, nume pe care îl va ţine 
minte multă vreme aceeaşi societate. A mai plecat la Londra, 
unde s-a produs în clipuri ale artiştilor de acolo, dar şi într-un 
scurtmetraj. Acum are filmări în New York… Şi dacă nu ştiaţi 
cum să intraţi în gura lumii, Felicia vă dă reţeta – e destul să 
pozezi mai puţin îmbrăcată lângă X6-le lui Valerian Mînzat…

53
Foto: Marin Petic
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ANIŞOARA  
LOGHIN
PREZENTATOARE PRO TV CHIŞINĂU

Ziua Limbii Române are o 
conotaţie specială pentru mulţi patrioţi ai 
neamului. Pentru Anişoara, 31 august mai 
are o conotaţie în plus – nu orice domni-
şoară este cerută în căsătorie în fiecare zi 
de către primarul general al capitalei, căzut 
într-un genunchi. Şi nu oriunde, ci chiar pe 
scena Pieţei Marii Adunări Naţionale. Anul 
trecut a fost cel în care prezentatoarea de 
la PRO TV Chişinău a apărut într-o postură 
absolut nouă, poate, mai mondenă, pe care 
şi-o doresc cu ardoare multe fete de la noi.

DANIELA  
BURLAC
PREZENTATOARE JURNAL TV

De-o habă de vreme, e 
neschimbată şi nimic nu 
prevesteşte vreo „revoluţie” 
de rău augur în simpatica 

sa viaţă. Pe lângă faptul că e la fel de frumoasă 
şi… interesantă, jucăuşă, pe alocuri, Daniela 
nu şi-a schimbat de multă vreme jobul şi… nici 
culoarea podoabei capilare. Este la Jurnal TV 
încă de la apariţia postului, prezintă sportul 
acolo din prima ediţie a emisiunii, pe lângă 
„Veranda”, în care a intrat ceva mai târziu, dar 
tot la prima sa ediţie. Şi s-a întipărit în minţile 
fanilor prin blondul său inconfundabil, pe 
care nu are de gând să-l schimbe nici în ruptul 
capului. Referitor la sport, nu doar îl prezintă 
„pe sticlă”, dar şi îl practică în viaţa de zi cu zi. 
Sport de tot felul, auto – mai puţin, deşi are în 
posesie o superbă „bestie albă”. Important e 
că nu se îndeletniceşte cu „sportul” de a încăla 
regulile de circulaţie şi de a plăti amenzile…

52

Foto: Mirell Rosh
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DIANA GRIGOR
INTERPRETĂ

„Creată de Dumnezeu”, 
aşa cum a numit-o un 

admirator, „Regina selfie-urilor şi a 
buzelor senzuale”, aşa cum ne-o arată 
reţelele de socializare şi Facebookul 
în particular, o bună amică şi o fată 
de gaşcă, aşa cum o descriu cei care-i 
sunt aproape, Diana Grigor rămâne 
pata de culoare plăcută şi frumoasă 
a showbizului nostru. Nu uită nici de 
ocupaţia sa de bază, este interpretă de 
muzică, invitată la spectacole şi petre-
ceri, are planuri de creaţie mari şi ne 
„ameninţă” cu proiecte extraordinare 
pe termen scurt şi foarte scurt.

49

OLGA BLANC
DESIGNER VESTIMENTAR, CREA-
TOAREA BRANDULUI  O'BLANC

În budoarul acestei femei, 
bărbaţii s-ar putea simţi nişte 
intruşi uşor contrariaţi. Olga 
Blanc e prea absorbită de 

autenticitatea femeilor ca să mai aibă timp să 
înţeleagă lumea bărbaţilor şi, respectiv, să creeze 
vestimentaţie pentru ei. Dar cine a zis că bărbaţii 
trebuie înţeleşi, când e mult mai uşor doar să-i 
iubeşti, aşa dezbrăcaţi cum sunt de fiţe haute 
couture?! Acolo, în lumea ei, bărbaţii, i-ar arunca 
mănuşa pentru conversaţii intime despre pasiune, 
iubire, umanitate, potolindu-şi setea de a-i cunoaş-
te frumuseţea minţii şi feminitatea-i inalterabilă 
nici măcar de ciumă. Doar că aceşti visători nu au 
decât să înghită în sec. Olga îşi deschide budoarul 
numai pentru alesul ei. 

50

Foto: Dima Cantemir
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SVETLANA BULBAŞ
FONDATOAREA EYELASH STUDIO

Bruneta cu un corp de sirenă, cu ochi ce te 
farmecă din prima clipire şi cu un zâmbet 
molipsitor, Svetlana Bulbaş îşi merită pe deplin 

poziţia în topul nostru. Mamă a doi copii absolut drăgălaşi, 
ea ştie cum să îşi menţină aerul de blândeţe, dar şi cel de 
femeie care poate urca un munte pe cele mai înalte tocuri. 
Având o afacere în domeniul extensiilor de gene, Svetla-
na ştie bine ce înseamnă pentru o femeie să fie mereu la 
înălţime: totul începe de la o privire umbrită de nişte gene 
perfecte.

ALINA ZOTEA
DEPUTATĂ PL

E cea care reuşeşte să ne surprindă de fiecare dată, ba 
cu declaraţii tari, ba cu lookurile ei destul de îndrăzne-
ţe. S-a lăsat de modelling pentru a face politică. Dar 

să fie politica stihia ei? Până să se găsească un răspuns, mai bine mai 
admirăm senzualitatea şi rebeliunea frumoasei deputate a parlamen-
tului moldovean. Ea poate, ea vrea, ea se implică. Mulţi o critică, dar 
cam tot atâţia o şi admiră. Şi ea are un nume – Alina Zotea. De la A la 
Z, le are cam pe toate, cel puţin în privinţa frumuseţii.

47

TANY VANDER
INTERPRETĂ

Este Scorpion după zodie şi după… Cine 
nu cunoaşte calităţile, formele şi abilităţile 
frumoasei blonde, care-l fac şi pe mut să zică 

„Inspector”?! La fel se numeşte una din piesele ei. De fapt, 
inspectorul cu pricina este ea, cea care inspectează zilnic 
lista de admiratori şi de zvonuri legate de aceştia – dacă o 
să auziţi şi vedeţi tot felul de speculaţii şi cereri în căsătorie, 
să vă trimiteţi ochii şi urechile la culcare: Tany Vander încă 
nu se mărită! Are alte activităţi la fel de importante: cântă, 
înregistrează, merge la televiziuni şi spectacole, a lansat 
două piese, una cu videoclip, dar şi alte chestiuţe de artist…

46
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OLESEA GHILAȘ
DIRECTOR CASA KEIA

Această femeie este o bijuterie de un 
rafinament deosebit pentru care anii chiar 
nu contează, odată cu trecerea timpului 
devenind tot mai valoroasă. Şi profesionistă, 
pentru că nu s-a bazat doar pe frumuseţea 

sa, pe care o are de la mama natură, munca şi perseverenţa pla-
sând-o mereu în faţă. Dincolo de rolul omului de afaceri, mai are 
unul foarte important – de femeie mondenă, pe care şi-l asumă 
perfect. Pentru că ştie să arate frumos întotdeauna!

TOP 100 
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LOREDANA ANTON
MODEL

Loredana este una dintre cele mai 
solicitate feţe din publicitatea moldove-
nească, pentru că, pe lângă un exterior 
demn de invidiat, are un suflet ca o rază 
de soare. Secretul frumuseţii sale constă 

din principii sănătoase de viaţă, lipsa invidiei şi ore de rela-
xare, idei pe care le-a dezvoltat până a ajuns la realizările de 
astăzi. Dar vor mai urma şi alte realizări, cu siguranţă. După 
ce a participat în cadrul concursurilor naţionale de frumuse-
ţe, Loredana s-a remarcat şi la cele de calibru internaţional: 
„Miss Tourism World 2013” şi „Supermodel International 
2016”. Pentru că nebănuite sunt puterile ambiţiilor, nu ne-am 
mira să o vedem în proiecte şi mai mari.

FELICIA SÎRBU
PREZENTATOARE REALITATEA TV

Rostindu-i numele, simţi cum fericirea începe să-ţi 
„plutească” prin sânge. Dacă o surprinzi vorbind, e 
imposibil să nu-i observi buzele voluptuoase, care te 

hipnotizează pe loc şi te fac să vrei să i le savurezi ca pe prima piersi-
că din vară. E o adevărată Carmen, cu o frumuseţe hispanică autenti-
că, iar roşul pe care îl poartă o face să iasă şi mai tare în evidenţă. Dar 
unde e Don José şi are oare ea nevoie de el?

45

Foto: Roman Rybaleov
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STELA DĂNILĂ 
PREZENTATOARE TV 7

Rafinată şi blândă, Stela e genul de femeie ce îţi cade din 
prima cu tronc la inimă. Este şi de o frumuseţe aparte, ca 
de porţelan, doar că ochii săi de smochină te duc cu gân-

dul la o panteră. Acestor caracteristici li se adaugă şi inteligenţa... ori o 
femeie împătimită de lectură nu poate fi decât şi mai atrăgătoare. Acum, 
vă daţi seama... prezenţa sa pe micile ecrane transformă buletinele de 
ştiri în adevărate deserturi vizuale pentru telespectatori.

CRISTINA GUŢU
PRODUCĂTOR GENERAL TV7

Să fii producător TV e cool. Să fii producător 
TV sexy e şi mai cool. Mai ales când ştii cum să 
combini frumuseţea cu profesionalismul. Iar în 

cazul Cristinei, ecuaţia e tare simplă, mai ales că e şi sexy, şi 
deşteaptă! Cu toate că deţine o funcţie cu multe respon-
sabilităţi, cu un volum imens de muncă şi cu un program 
încărcat, nu uită nici de sine. Dimpotrivă, femeie frumoasă 
şi mondenă, e capabilă să-şi facă meseria fără a ascunde de 
ochii lumii ceea ce i-a dat natura…

41
Foto: BusinessClass
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DANIELA VIZITIU
REPORTER JURNAL TV

Poţi să-ţi întorci după ea privirea de şapte ori şi vei 
dori să o admiri şi a opta oară. Pentru că este de o 
frumuseţe senzuală şi elevată, pentru că ştie cum să 

zâmbească aşa încât să fure inimi şi pentru că nu mizează niciodată 
doar pe frumuseţe pentru a obţine ceva. În cazul ei, frumuseţea mer-
ge mână-n mână cu inteligenţa, Daniela are o ţinută „sculptată” de 
sutele de ore de antrenament de dans, dar şi o minte ageră, formată 
la două facultăţi, Drept şi Jurnalism. E pasionată de modelling, dar 
face şi televiziune, este o artistă, dar şi o persoană cu picioarele pe 
pământ. Natura a muncit cu migală la crearea sa, iar rezultatul merită 
toate aprecierile.

KATALINA RUSU
INTERPRETĂ

Ea face parte din elită. Din elita domeniului muzical, 
zis showbiz, cu siguranţă. Este prezentă la mai toate 
evenimentele mondene, în proiecte TV şi în reviste de 

profil. Numele său este prezent în listele interpreţilor invitaţi la petre-
cerile de elită. Nu întâmplător a fost modelul colecţiei vestimentare 
ELITE Fashion Boutique, de elită şi ea, prezentată în revista noastră în 
ediţia din decembrie 2015, în care le-a sugerat doamnelor şi domni-
şoarelor cam ce-ar putea îmbrăca în seara de revelion.

36TATIANA MELNIC
MODEL

Anatol şi Kamelia nu înseamnă toată viaţa Tatianei 
Melnic – ea îşi face timp şi pentru activităţile „în afara 
familiei”, indiferent că e Fashion Week, că sunt calen-

dare, proiecte în reviste şi ediţii electronice, televiziuni etc. Pentru 
că e model, tebuie să arate bine şi aşa face. Procesul, printre multe 
altele, include sala de sport şi şedinţe de masaj. Raţia sa alimentară nu 
conţine produse din carne, pe care le înlocuieşte cu… ciocolata… În 
schimb, Tatiana are grijă ca tot felul de „porcării” – mâncăruri din carne 
de porc, să nu lipsească din raţia soţului său, Anatol. El nu e model…

SUADA KARKOUKI
REPORTER PRO TV CHIŞINĂU

Ea este fericirea. Cel puţin, numele său, Suada, înseam-
nă fericire în limba arabă, ea fiind numită în cinstea 
bunicii sale. Ea speră ca numele să-i aducă doar fericire 

şi sunt toate premisele ca aşteptările sale să se realizeze în acest sens. 
La fel ca şi în altele… Povestea sa datează de acum 25 de ani, atunci 
când tatăl său a venit în Republica Moldova din Siria ca să pornească 
o afacere cu dulciuri. Apoi a întâlnit-o pe mama sa, după care a venit şi 
ea pe lume – Suada.

38
HELLEN MONROE
FASHION BLOGGER, DIRECTOR MONDANITES.MD

Elena surprinde tot ce „zboară” şi „se mă-
nâncă” în lumea modei, dar adoptă doar 
acele tendinţe şi fiţe care crede ea că merită, 

testându-le autenticitatea, spre deliciul fashionistelor care 
îi urmăresc blogul şi al bărbaţilor, „pe propria piele”. Iar în 
imaginile pe care le publică pe internet, ai ocazia să te uiţi 
nu doar la corpul ei de invidiat ca vulpoiul la struguri, dar 
şi la monumentele „de fundal” din diversele ţări pe care le 
vizitează ea, aşa încât să-ţi fixezi o listă cu must-see-uri atunci 
când dai o tură prin Milano, prin Paris sau prin alte oraşe ale 
lumii pe care le-a „marcat” Hellen. Fătuca asta e toată numai 
senzualitate. Piersică în propriul suc!

40 Foto: Viorel Belinschi
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LILIA OJOVAN
PREZENTATOARE JURNAL TV

Lilu iubeşte viaţa şi nu ezită să o spună şi să o demon-
streze de câte ori are ocazia, iar această energie pozi-
tivă a sa atrage ca un magnet. Un exemplu elocvent 

în acest sens sunt sălile arhipline la workshopurile cu prezenţa sa. 
Lilu invită oamenii să facă fapte bune prin propriul exemplu şi prin 
propria capacitate de a dărui zâmbete pe gratis. Lilu este o femeie 
frumoasă, pare că se trage din viţă pariziană, rafinată şi elegantă… 
Într-un final, tot ce face ea, televiziune, design, caritate, blogging, 
este o reflecţie a personalităţii sale, care dezvăluie, ca pe un diamant, 
un grăunte de senzualitate.

MIHAELA CÎRNOV
PREZENTATOARE MOLDOVA 1

Deşi posedă o inocenţă care te înmoaie 
şi o sexualitate cuminte, Mihaela poate 
fi şi vulcanică. E femeia enigmă care le 
reuşeşte pe toate. Mai nou, a revenit pe 
sticlă cu o emisiune într-un nou format, 

oferind undă liberă vocii tinerilor, dar şi informaţii despre 
apariţia şi evoluţia în timp a pieselor vestimentare, într-un 
proiect inedit despre haine şi accesorii. Pentru a-i asculta 
vocea suavă şi a-i admira ochii care nu te lasă în pace cu 
una, cu două, dar şi talentul de a descoperi oameni şi lucruri 
de valoare, urmăriţi-i proiectele la TV Moldova 1.

35

Foto: fashionguide.md

12, Dimitrie Cantemir Blvd.
Tel: + 373 22 026 026; +373 062 126 026
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DANIELA CULEV
FASHION BLOGGER

Nonconformistă în abordările 
fashion, nonconformistă în 
comportament, nonconfor-

mistă în exprimare şi gândire, femeia asta 
cucereşte prin a fi altfel. Zici că e proaspăt 
revenită din Miami (călătoriile fac parte 
deseori din agenda sa) şi că bronzul se 
odihneşte pe pielea ei, când, de fapt, tenul 
ei închis e un dar al naturii sau o moştenire 
ereditară. O face şi mai frumoasă aerul liber-
tin şi felul în care îşi reflectă personalitatea 
în vestimentaţie. Ultima calitate o răspân-
deşte darnic şi altor femei prin prima sa şi 
proaspăta colecţie vestimentară by Flavour 
Atelier, lansată pe final de 2015 la Chişinău.

33

ALINA 
MIROSNICENCO
HAIRSTYLIST SALONUL  
V ICTORIA SCHIMBĂTOR

Are o responsabilitate enormă: 
în mâinile sale se află frumuseţea multor femei 
şi bărbaţi, frumuseţe peste care ea este şefă 
preţ de câteva ore. În acest răstimp, „supuşii” 
ei au ocazia să-i admire talentul, dar şi fru-
museţea, aceasta fiind la înălţimea frumuseţii 
celor de-al căror look are grijă Alina. Deci, zica-
la despre cizmarul fără cizme nu o reprezintă 
deloc! Cu atâtea frumuseţi în jur, nici criza nu e 
criză şi sărăcia e, parcă, mai uşor de suportat. 
Iar Alina a ştiut asta când a ales să se mute de 
la Orhei la Chişinău, pentru a deveni hairstylist!

DORINA DARII
MODEL

Scorpion de fire şi de 
zodie, cu „date tehnice” 
native care nu o lasă în 

niciun caz neobservată, Dorina nu putea 
să nu intre în ochiul modei, al revistelor 
şi al topurilor. După ce a „staţionat” o 
perioadă la Chişinău, invitaţiile de peste 
hotare n-au întârziat să apară, că e vorba 
de Italia, România sau China, Hong Kong, 
că e tot acolo, Franţa sau Turcia. A lucrat 
cu fotografi renumiţi în lumea întreagă, 
ca Gavin O’neill de la Sports Illustrated. 
Colaborează cu Mandarina Models din 
Bucureşti, a cucerit destul de repede 
piaţa românească, la fel ca şi pe cititorii 
FHM România, printre mulţi alţii, în 2014 
clasându-se pe locul 16 în Top 100 femei 
sexy din lume, versiune a aceleiaşi reviste.

32
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PRIMELE PROGRAME DETOX 

DIN REPUBLICA MOLDOVA 

CREATE DE UN NUTRIŢIONIST 

CERTIFICAT INTERNATIONAL!

079 13 03 03

WWW.DETOXDELIVERY.MD 
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CORINA
DASCĂLU
NUTRIŢIONISTĂ, FONDATOA-
REA DETOX DELIVERY

Unele femei ar zice că are o latură 
ascunsă, încercând să-i găsească 
defecte. Unii bărbaţi n-ar zice nimic, 
dar ar încerca să o cunoască mai bine 
trăgându-i în piept parfumul de iarbă 
sau convertindu-se la vegetarianism, 
la fel cum a făcut-o şi ea mai demult. 
Îndelungatele sale studii de marketing 
şi de economie de la Milano nu au 
împiedicat-o să-şi urmeze chemarea 
de a deveni o „alchimistă” a modului 
sănătos de nutriţie, pe care îl promo-
vează anume printre moldoveni. De 
mai bine de un an, Corina dezvoltă un 
program de detoxificare cu mare priză 
în ţara noastră. Ai un sentiment cathar-
tic numai uitându-te la ea. Şi ai fi gata 
să-i ciuguleşti din palmă până şi cianu-
ră, doar că ea experimentează exclusiv 
esenţele benefice ale naturii. Ne-o şi 
imaginăm creând în laboratorul său de 
acasă noi poţiuni ce nu doar îţi purifică 
trupul, dar şi te poartă în cele mai 
neobişnuite călătorii gustative.

30

Foto: Sergiu Bîrcă
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DOINA POPA
PREZENTATOARE PRIME TV

Cafeaua pe care o bea în fiece dimineaţă cu 
invitaţii săi pe canapea zici că nu are pic de 

gust amar, la cât de dulce şi sonor râde ea. Debordează de 
bună dispoziţie, e îndrăzneaţă în provocări şi ştie să pună 
potrivit accentele, fapt ce se reflectă în profesionalismul cu 
care tratează televiziunea, în modul său sănătos de viaţă, dar 
şi în stilul minimalist, dar impecabil, pe care-l abordează. 
Nu am scris nimic despre cât de sexy este Doina Popa. E o 
calitate incontestabilă a sa ce nu mai necesită comentarii.

29

FELICIA DUNAF
INTERPRETĂ

Numele ei înseamnă fericire, iar noi tot suntem 
fericiţi pentru că o avem în topul nostru, unde 
putem să îi admirăm nu doar chipul angelic. 
Cu privirea ei de felină tânără şi atentă, Felicia 
ştie să te ia cu binişorul indiferent cât de trist 

sau nervos eşti. Fie că îţi va îngâna o melodie cu vocea ei suavă, fie 
că te va hipnotiza cu ochii ei căprui, îi eşti victimă sigură. Nu te va 
tortura, te asigurăm, dimpotrivă, îţi va cânta un concert întreg doar 
să îi apreciezi talentul de tânără vedetă.

28 Sala, cu o capacitate de 200 de locuri, înnobilează banchete, 
conferințe, nunți sau alt tip de petrecere.

O nouă imagine, mai mult rafinament...

c l u b  r o y a l  p a r k  h o t e l
MD-2038, Chişinău, Moldova, 6/2, Trandafirilor str. • Tel.: +373-22-57-40-80 • Mob.: 069908886 • www.clubroyalpark.md
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NICOLETA COTOROBAI
INTERPRETĂ

Firavă ca tulpina unei lalele, dar puternică în suflet pre-
cum ecoul ce se aude în munţi, Nicoleta Cotorobai e 
o îmblânzitoare de melodii şi de note muzicale. Cântă 

de suflet, de dragoste, de pasiune. Inspiră fineţe care zvâcneşte în 
şedinţe foto cu aer adolescentin şi rebel. Uneori, trezind fiori fierbinţi 
şi cele mai surprinzătoare gânduri, se transformă într-o femeie fatală. 
Cuminţenie? Gingăşie? Fragmente de duritate? Vă lăsăm să le des-
coperiţi în această imagine.

VICTORIA UNGUREANU
MANAGER GENERAL EVERYDAY EVENTS & PROJECTS,  
DIRECTOR EVERYDAY JOURNALISM

Este o prezenţă nouă în topul nostru, însă a reuşit 
să aprindă inimile şi călcâiele multor fani. După ce a 

îmbrăcat mai multe jurnaliste în proiectul ei de la Everydayjourna-
lism.md, Victoria a decis să mai cedeze discret din textilele de pe ea 
pentru a poza cu o doză de îndrăzneală ce fierbe în sucul ei propriu. 
Zâmbetul abundent şi sincer al Victoriei te poate face să îi cazi pradă 
fără să realizezi. Şi, pentru că frumosul e şi pe placul utilizatorilor de 
internet, Victoria se lasă „scanată” prin intermediul fotografiilor sexy 
pe care aceasta le publică în spaţiul online.

26

DOMNICA CEMORTAN
ACTIVISTĂ CIVICĂ

Da, e scandaloasă, arogantă, rece şi e cea 
care cheamă organele de drept când observă 
încălcările Codului adminstrativ sau penal pe 

străzile Capitalei. Dar are în ea o frumuseţe angelico-diabo-
lică ce poate „scufunda” minţile multor bărbaţi. Şi e bună 
la suflet pentru că nu ignoră cazurile sociale şi le aduce 
pe agenda zilei. Poate din acest motiv e unica activistă ce 
a ajuns în acest top. Datorită firii sale de felină înnăscută, 
Domnica se declară mândră că e Domnica Cemortan şi că o 
recunosc până şi şoferii de taxi.

25
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TEHNOLOGIE REVOLUŢIONARĂ 
DE STOARCERE A SUCULUI

UTILIZAŢI VITAMINELE 
LA MAXIMUM!

TREAPTA MAXIMALĂ 
DE STOARCERE A SUCULUI

MAI SĂNĂTOS, MAI GUSTOS 
ŞI MAI MULT SUC

STORCÂND ÎNCET SUCUL, 
PĂSTRĂM DE 6 ORI MAI 
MULTĂ VITAMINA C

Zepter International Moldova, Chişinău, str. A. Sciusev, 67. 
Tel.: 022 228306; 022 228257, www.zepter.md  Zepter Moldova
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NATALIA  
COLESNIC
PREŞEDINTA ASOCIAŢIEI  KANGOO-
CLUB MOLDOVA

Supranumită şi „Regina 
Kangoo Jumps” din Moldova, Natalia este 
câştigătoarea ediţiei din anul trecut a pro-
iectului „Top 100 sexy femei din Moldova”. 
Şi, ca orice altă regină şi deţinătoare de 
titluri, Natalia mai are nevoie, pe lângă 
Kangoo Jumps şi viaţa publică, în care este 
implicată activ, şi de nişte momente de 
recreaţie. Un asemenea moment frumos în 
care s-a odihnit la maximum a durat vreo 
lună, perioadă în care Regina noastră s-a 
relaxat pe continentul african. În Kenya, mai 
exact. Informaţie la ţanc pentru cei care se 
rup în tot felul de Dominicane, Dubaiuri şi 
Maldive…

EVELINA 
VÎRLAN
PREZENTATOARE MOLDOVA 1, 
MODEL

Viaţa ei este plină de 
copilărie – dincolo de faptul 
că mai ieri ea însăşi a fost o 

copilă, o bună parte a efortului său, sub aspect 
profesional, tot la copii se duce. De cinci ani 
încoace este prezentatoarea emisiunii „Ring 
Star”, alături de un „copil” ceva mai răsărit – Ser-
giu Bezniţchi. A şi jurizat un concurs dedicat 
copiilor la noi, dar şi unul în Ucraina. În timpul 
pe care aceiaşi copii i-l lasă liber, reuşeşte să 
mai şi cânte, să mai şi pozeze în pictoriale 
incendiare. Apare şi în clipuri ale artiştilor de 
peste hotare sau de peste Prut.

21
ELENA GRIŢCO
CONSIL IER MUNICIPAL BĂLŢI

Pe Elena Griţco o vei recunoaşte din mulţime, privirea 
ei cucerindu-te de la prima întâlnire. Fata e ambiţi-
oasă până în măduvă, ştiind exact ce vrea de la viaţă. 

Nu în zadar, bruneta de la nord a venit în Capitală ca să-i câştige sim-
patia şi, deja de doi ani, cochetează cu politica. Pentru că albastrul 
o inspiră, îl poartă atât pe trup, fiind o culoare de bază în garderoba 
sa, cât şi în suflet, Elena împărtăşind ideologia partidului pe care îl 
reprezintă.

23

LORENA ENI
MODEL

Dacă cineva visează să locuiască şi să lu-
creze în Statele Unite ale Americii, Lorena 
îşi poate vedea deja de alte visuri, pentru 
că a ajuns şi munceşte acolo. Între timp, 
a făcut faţă provocării de a juca un rol 

de film pe platourile din Londra, a mai apărut pe coperţi de 
reviste, a colaborat pentru imaginea unui brand de ciorapi 
de dame popular în România. A mai dansat balet alături de 
prim-balerina Anastasia Homiţcaia, într-un show de frumuse-
ţe, a mai cântat şi rock alături de Brio Sonores. Activităţi, nu 
glumă...

24
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CRISTINA GHEICEANU
PREZENTATOARE PRO TV

Este faţa postului Pro TV Chişinău, prezintă principalul 
buletin de ştiri, de la ora opt seara, dar nici munca de 
reporter nu îi este străină. Sexualitatea Cristinei este una 

complexă, în care inteligenţa, eleganţa şi misterul se amestecă frumos. E 
considerată sexy şi fără să arunce de pe ea haina. O asemenea dulceaţă 
nu poate să nu aibă şi admiratori, dar celor care o admiră mai mult 
decât ca pe o frumoasă prezentatoare, le spunem apăsat că inima fetei 
este deja ocupată.

DORINA GHERGANOV
PREZENTATOARE TVR

Frumoasă, naturală după fire, blondă după 
culoarea părului, modestă în comunicarea cu 
publicul, inclusiv cu cel de speţă masculină, 
arată la fel ca şi fiica sa mai mare, de parcă ar 
fi de-o vârstă. Adică, super. Ultima perioadă 

a însemnat schimbare în… meserie. A trecut să prezinte 
Telejurnalul TVR Moldova şi TVR 3 cu cele mai importante 
evenimente din Republica Moldova şi din România. Mai 
cochetează cu modellingul, domeniul în care îşi implică şi 
cele două fiice: Vanessa şi Asea.
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LAURA VETTY
INTERPRETĂ

Ea e ca şi vinul – cu vârsta se face 
tot mai bună, chiar dacă „proiectul 

mama”, a cărui protagonistă este fiica ei, Maya, 
durează deja al treilea an. Nu ştie cum de s-a în-
tâmplat fenomenul că a slăbit brusc şi tare după 
sarcină, pe când la alte mame tinere povestea e 
cu totul de altă natură. Şi a slăbit fără regimuri şi 
eforturi aparte. Arată bine pentru că… nu face 
nimic deosebit pentru asta, zice ea. De fapt, 
face sport, este vegetariană, se alimentează 
sănătos. Şi mai merge în concerte cu Dan Bălan, 
face piese noi, preconizează videoclipuri, dar 
asta e din altă carte…

ADELA PRISĂCARI
MODEL

La ea totul e bine şi frumos, ca la prin-
ţese. Cu excepţia prinţului, al cărui cal 

alb a încurcat direcţia şi care nu mai ajunge… Cu 
toate acestea, focoasa brunetă nu prea are timp 
să-i simtă lipsa, fiind prinsă în tot felul de activităţi 
şi concursuri. Job, concursuri de frumuseţe, ieşiri 
mondene şi alte chestiuţe, ca la fete. În ceea ce 
priveşte concursurile, Adela s-a mai întors între 
timp cu un titlu de Miss de la o întrunire inter-
naţională de profil – Miss Bikini Universe 2015, 
concurs desfăşurat în China, a cărui finalistă a fost 
anume ea. Şi a cărui Miss Sunshine a fost.
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DOINA 
CIOBANU
FASHION BLOGGER

De la o vreme încoace, 
a devenit şi mai îndrăz-
neaţă în a-şi dezgoli 

bustul printr-un decolteu generos sau 
în a-şi lăsa la iveală picioarele conturate 
perfect. Şi o face atât de rafinat şi cu 
bun-gust cum doar un fashion icon 
internaţional o poate. De altfel, titlul i-a 
fost atribuit cu toată încrederea. Mărul 
s-a copt. Doina nu mai e o adolescentă 
rebelă ce etalează în spaţiul on-line 
ţinute asortate perfect, este consili-
era a milioane de femei, imagine a 
unor branduri de talie internaţională, 
prezentă la săptămânile modei din 
toată lumea, apare în reviste cu renume 
precum „Vogue”, „Harper’s Bazaar” sau 
„Elle”, iar Hollywoodul, care pentru alţii 
este un Everest de neescaladat, pentru 
ea este o uşă deschisă.

14

NICOLETA NUCĂ
INTERPRETĂ

Dacă rosteşti Nicoleta Nucă, se subînţelege voce 
superbă, mult talent şi sex-appeal pe potrivă. Şi frizura 
deosebită în care şi-a făcut treaba maşina de tuns. Că 

e brunetă, că e blondă, interpreta care s-a născut la noi, a crescut în 
Italia şi a „explodat” în România este acum un nume cu mulţi, dar 
mulţi admiratori în toate cele trei ţări menţionate şi nu numai. Nume-
le ei nu se bazează doar pe exteriorul de nota 10 – nu ar fi acumulat 
„capitalul” pe care îl deţine fără partea muzicală la care a excelat cu 
prisosinţă. Acum nu mai are timp de „fleacuri”, are programul încăr-
cat de proiecte muzicale şi TV, de apariţii în altfel de media. Oriunde 
ai vedea-o, cu greu o ştergi din mintea ta.

15

XENIA PICIUGHIN
BLOGGER

Felină. Brunetă. Sexy. E descrierea ei în doar trei 
cuvinte. Vorba martorilor oculari, fata asta, mereu, 

parcă e coborâtă de pe podium sau din platoul de filmare al 
vreunui film. Iubeşte să impresioneze, fie că o face mergând 
pe stradă, fie că e la o petrecere sau la o întâlnire cu prietenele. 
Posedă o frumuseţe balcanică, o zăpăceală frumoasă în ea, un 
neastâmpăr, un vino-ncoace prin care a ştiut mereu să epateze 
şi să atragă ca un magnet. O prinde bine culoarea roşie – culoa-
rea pasiunii!

16
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MARINA MISTREAN
ANTRENOR DE F ITNESS, MODEL

Dacă cineva a crezut că Marina Mistrean a cedat poziţiile de 
pe baricadele modellingului internaţional în ultima vreme, 
acest fapt a fost doar o impresie. Fiind una dintre puţinele 

modele de la noi care au pozat pentru reviste şi branduri celebre, a de-
cis să-şi păstreze şi în acest an titlul de cel mai sexy model. Iar de când 
este şi antrenor de fitness, are  şi cel mai lucrat posterior.

ALINA ŢÎRCHI
FOOD BLOGGER

Nimeni dintre prietenii şi rudele Alinei nu 
s-a mirat de prezenţa ei în Top 100 cele 
mai sexy femei din ţară, aceştia fiind ferm 
convinşi că ea este anume aşa: sexy. N-o 
interesează lupta pentru locul întâi din top, 

pentru că deja este câştigătoare în ochii copiilor săi: David 
şi Maria. Şi pentru că dragostea trece prin stomac, mai ales 
când ai parte de o familie numeroasă, Alina a însuşit arta gă-
titului, reuşită care, în momentul de faţă, poate fi considerată 
una dintre armele sale de seducţie, mai ales că pe blogul 
său culinar poţi admira bucate cărora nu le poţi rezista.
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NATALIA GORDIENKO
INTERPRETĂ

La ea totul e pe vechi. Adică, totul e pe nou. Ca de obicei, 
noi activităţi, provocări şi proiecte. Anul în care păşim în a 
treia lună a găsit-o în plină muncă: deplasări şi proiecte. 

Printre cele mai recente realizări ale ei este duetul cu interpretul din 
Rusia Irakli Pirtskhalava, aproape de care Natalia cântă „Близко”, o 
piesă frumoasă de dragoste. Urmează un proiect frumos cu băieţii de 
la Fly Project, din România, şi multe altele. La fel, Natalia Gordienko nu 
încetează să bucure ochiul consumatorului masculin cu apariţii în pro-
iecte publicitare şi în reviste glamouroase, inclusiv în cele incendiare.



IRINA ALBU
MODEL

Dacă vă uitaţi peste CV-ul acestei tinere frumoase şi daţi 
acolo de Universitatea Tehnică la compartimentul studii, 
nu face să vă speriaţi. Nu a încurcat nimic fata, nu face in-

ginerie mecanică şi nu calculează rezistenţa materialelor – Irina studiază 
managementul şi ingineria industriei uşoare. Adică, tot ce e legat de 
produse vestimentare, ca să nu le zicem ţoale, şi de domeniul foarte 
apropiat căruia Irina îi acordă mult timp şi efort – modellingul, în care 
munceşte cu spor. Printre realizările ei mai recente în această direcţie, 
menţionăm shootingul pentru calendarul L'oreal Matrix, pictorialul pen-
tru Lucy’s Magazine şi coperta Whisper Magazine. Pe lângă modelling, 
Irina mai vrea să facă ceva nou, doar că ne ţine încă în ceaţă şi nu scoate 
secretul din casă. OK – aşteptăm surpriza!

10

ANASTASIA FOTACHI
MODEL

Urcarea este cuvântul ce o caracterizează 
în ultima perioadă. În rând cu mediatiza-
rea şi recunoaşterea. „На подьеме”, cum 
ar suna într-o limbă atât de cunoscută 
nouă. Câştigătoare a numeroase concur-

suri de frumuseţe, cum ar fi Miss Bikini, Miss International 
Moldova şi Lady Chişinău, Anastasia a făcut faţă provocărilor 
şi în paginile revistei noastre, în proiectul „Metamorfoze”, în 
care a reprodus scene din cunoscutul şi controversatul film 
„50 de umbre ale lui Grey”. Ea urcă şi cât priveşte autoperfec-
ţionarea – face sport, ia lecţii de engleză şi de dicţie. Desigur, 
cu asta se ocupă în timpul care îi rămâne între numeroasele 
şedinţe foto şi între alte participări pentru reprezentarea 
brandurilor autohtone.

09
NATALIA
DOHOTARU
DIRECTOR FINANCIAR 
SEJUR TUR

Femeia asta are pa-
timi pentru vacanţe, 

pentru evadări şi escapade săptămâ-
nale. Azi poate fi în Istanbul, iar mâine 
îşi pregăteşte planul pentru a cuceri un 
nou orizont. Şi nu doar. Tânără blondă 
care se depăşeşte în permanenţă, fiind 
o businesswoman care şi-a poziţionat 
clar priorităţile în viaţă, e prea frumoasă 
ca să nu fie băgată în seamă, în orice 
colţ al lumii şi-ar plimba formele per-
fecte. E femeia fior în ochii căreia poţi 
descoperi profunzimea şi dorinţa de 
escapade ce provoacă efecte echivalen-
te cu erupţia unui vulcan.

08
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DIANA BRESCAN
INTERPRETĂ

Emană o senzaţie de cocktail dulce-amă-
rui, fiind seducătoare prin diferite forme: 
este femeia ce te dezbracă din priviri, 
dar, în acelaşi timp, are un chip angelic 
ce ascunde o voce suavă căreia nu îi 

poţi rezista. La doar 19 ani, apare în scenă cu piese semnate 
de compozitori străini şi cu proiecte muzicale demne de 
scena Eurovision, prin care Diana se impune nu doar ca o 
voce tânără pe piaţa muzicală, ci ca un artist cu o imagine 
complexă şi cu o prestaţie de calitate.

07

SANDA ŢURCAN
PREZENTATOARE VOCEA BASARABIEI  TV, 
MANAGER MARIA GALLAND & GUINOT

Are ochii unei femei împlinite. Nu pentru că sunt 
albaştri şi plini de viaţă, dar pentru că e cea care a 

reuşit să dea viaţă. Soarta a hărăzit-o cu o fetiţă ce-i face dimineţile 
mai frumoase. Iar asta nu e singura ei realizare. Sanda Ţurcan nu e 
doar o blondă ce a trecut prin facultate, dar e cea care a reuşit să 
intre în casele noastre prin emisiunile pe care le prezenta seară de 
seară la postul TV „Vocea Basarabiei”, dar şi prin numeroasele trucuri 
de frumuseţe pe care le împărtăşeşte de când e managerul unei 
companii prospere de cosmetice.

06
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OLIA TIRA
INTERPRETĂ

Fusta ei poate fi scurtă, midi sau îi poate 
acoperi întreaga gleznă, decolteul îi 
poate fi adânc sau inexistent, tocurile 
pantofilor, joase sau peste zece cen-
timetri… Pe corpul Oliei totul va arăta 

ca o mănuşă, iar sexualitatea sa va cuceri non-stop, pentru 
că vine, întâi de toate, din interior. Olia ştie să-şi pună în 
valoare atuurile, ştie să fie sexy chiar şi atunci când pozează 
dimineţile cu Funtik, sau la cină, îmbrăţişându-l pe Roman. 
Olia e frumoasă când acceptă cu dezinvoltură provocările, 
când râde, când bunătatea sa, mai mereu, depăşeşte orice 
aşteptări, când cântă… sau felul său de a cânta o face şi mai 
frumoasă.

04

DIANA GUŢULEAC
PREZENTATOARE PRIME TV

Diana este convinsă că frumuseţea unei femei depinde 
de faptul dacă aceasta este sau nu fericită, pentru că 
fericirea aduce sclipiri enigmatice, zâmbet arcuit, pas 

dansant… într-un cuvânt, frumuseţe. Iar cum chipul său radiază 
mereu de pe micile ecrane, putem să îi atribuim fără ezitare califica-
tivul „o frumuseţe fericită”. Mai e şi blondă pe deasupra, o blondă 
inteligentă şi calculată, visul oricărui bărbat. Aparţin sau nu cheile 
inimii ei cuiva… asta nu o ştim. Cert e că, oricine o fi el, acel cineva 
este un norocos.

05
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SVETLANA
STANCHEVICI
PREZENTATOARE PRIME TV

Afirma într-un interviu că 
are o slăbiciune pentru 
frumuseţe, că se încon-

joară de oameni frumoşi pe care îi adoră, 
de lucruri frumoase, iubind splendoarea 
naturii. Frumuseţea este una dintre compo-
nentele-cheie din viaţa Svetlanei Stanche-
vici şi această componentă porneşte, ca în 
orice galaxie, din centru, de la persoana ei. 
Astfel, acolo unde frumuseţea se joacă cu 
trăsăturile femeii, din curba zâmbetului ei 
sau din conturul gleznei se naşte senzualul. 
Svetlana este sexy prin atitudine şi prin tot 
ce face. Este femeia ce iubeşte echilibrul 
şi perfecţiunea în toate, dar care poate 
provoca furtuni emoţionale cu o singură 
mişcare a mâinii.

03
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VLADA 
BERNEVEC
PREZENTATOARE CANAL 3

Ce ne mai trebuie dis-de-dimineaţă pentru a 
avea asigurată o zi perfectă? Nu prea multe. 
E destul să începi ziua cu ea şi informaţiile 
meteo pe care le prezintă şi buna dispoziţie îţi 
sunt asigurate, la cât de arătoasă şi apetisantă 
ştie să fie ea. Şi nu doar condiţiile meteo sunt 
de partea ei, dar şi aspectul fizic şi calităţile 
semnului zodiacal Vărsător – o combinaţie 
ce epatează orice telespectator. Iubeşte 
camera şi camera ţine la ea, lookul Vladei 
 aruncându-se în ochi din prima şi pentru 
totdeauna.

TOP 100 
SEXY

CRISTINA
MOLDOVANU
PREZENTATOARE TV

Avem o veste bună şi o 
veste proastă referitor 
la senzuala prezen-

tatoare şi la viaţa sa din ultima perioadă. 
Vestea bună e pentru ea şi soţul său, la fel 
ca şi pentru tot neamul lor luat împreu-
nă – Cristina s-a căsătorit! Vestea proastă e 
pentru toţi cei care o admirau mai deschis 
sau mai voalat şi mai zăreau o rază de 
speranţă – Cristina s-a căsătorit! Ce-i drept, 
acest fapt nu i-a afectat deloc sex-appealul. 
Iar poza de alături este o mărturie clară.

02

01

Foto: Sergiu Shuleac


