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Vremea 
întrebărilor

Picătura care a făcut diferenţa 
pe piaţa evoluţiei speciilor au fost 
întrebările. Nu munca, ci curiozi-
tatea (umană, da) l-a creat pe om. 
Munca, pe care marxiştii o dădeau 
drept pas decisiv, nu e apanajul 
oamenilor, aici ei sunt concuraţi 
serios de cai, furnici şi alte albine. 
Pe când întrebările i-au asigurat 
umanităţii nu doar saltul calitativ 
într-o fază asumată şi conştienti-
zată, ci şi eterna evoluţie.

Fenomenul poate fi demonstrat 
şi invers: când, la etape avansate 
ale civilizaţiei, oamenii dintr-un 
anume spaţiu geografic/ politic 
încetau să-şi mai pună întrebări, 
timpul se oprea pentru ei.

4-5 

I n v e s t i g a ț i e

În localitate sunt trei restaurante, două şcoli, mai 
multe blocuri etajate, o spălătorie auto, conectate 
la sistemul de canalizare care se revarsă în Ichel. 
La acelaşi sistem este conectată şi fabrica de 
mezeluri Rogob, cu o capacitate de producţie de 
50 de tone pe zi. În localitate se construieşte de 
mai mulţi ani o staţie de epurare care, însă, nu 
poate fi finisată din cauza unor neînţelegeri dintre 
administraţia publică locală şi agentul economic 
care a construit staţia.

Mircea V. CIOBANU
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Tone de ape uzate, de provenienţă menajeră 
şi industrială, curg zilnic în râul Ichel care se 
revarsă în Nistru, ca mai apoi să ajungă şi în 
robinetele consumatorilor din Chişinău. Dejecţiile 
se revarsă în râuleţ din sistemul de canalizare 
al satului Ciorescu, suburbie a Capitalei, care 
numără în jur de 7 mii de locuitori şi unde sunt 
înregistraţi peste 400 de agenţi economici.

Cine tulbură apele 
în râul Ichel?

A n u n ț
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Succesul Maiei Sandu și 
interesele lui Steinmeier

Necunoscutele  vizitei  la  Berl in
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„Gazeta de Chișinău” 
anunță abonarea pentru 
a doua jumătate a anului 2021

Stimaţi prieteni, vă îndemnăm să ne susţineţi. Abonaţi-vă 
la GAZETA de Chişinău pentru a doua jumătate a anului 2021, 
în format electronic sau print, până pe 25 iunie 2021! Puteţi să 
perfectaţi un abonament la orice oficiu poştal sau online – pe 
gazetadechisinau.md – pentru părinţii, bunicii, unchii, mătu-
şile, fraţii, surorile, copiii rămaşi acasă. Vrem să ajungem în 
fiecare casă, chiar şi în cele de peste hotare, unde sunt stabiliţi 
conaţionalii noştri!

Cu drag, GAZETA de Chișinău
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Unirea neîmplinită a unioniștilor 

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

R a c u r s i

15 mai 2021. Satul Greblești, r-l Strășeni

Cele două formaţiuni au ac-
ceptat să-şi înscrie candidaţii 
pe lista AUR, nu însă şi Parti-
dul Unităţii Naţionale (PUN), în 
frunte cu istoricul Octavian Țîcu, 
care ar fi acceptat colaborarea 
doar în cadrul unui bloc elec-
toral. Și, în timp ce Dorin Chir-
toacă, bunăoară, vorbeşte despre 
etichete false pe care adversarii 
Unirii R. Moldova cu România 
încearcă să le aplice AUR, Oc-
tavian Țîcu acuză o tentativă de 

„asimilare” a mişcării unioniste 
de către „un partid cu o imagine 
şifonată, cu înclinaţii antieuro-
pene şi anti-NATO”.

Solicitat de „Gazeta de Chi-
şinău”, Octavian Țîcu spune că 
sunt trei motive pentru care PUN 
nu a acceptat să intre „sub um-
brela” AUR, primul fiind chiar 
dorinţa inacceptabilă a acestui 
partid de a aduna sub sigla sa 
toate partidele unioniste. 

„Noi am venit cu plat-
forma „unionismului 
iluminat”

„Noi am propus o variantă de 
compromis – un bloc al unioniş-
tilor, fără sigla AUR, fără sigla 
PUN, cu una neutră şi o denu-
mire care să îmbine un mesaj 
unionist. În schimb, s-a încercat 
dizolvarea PUN-ului în AUR. Noi 
înţelegem că ei au acumulat un 

nu am văzut un asemenea pro-
gram din partea AUR-ului, care 
a venit complet dezgolit ideo-
logic şi doctrinar. În plus, ima-
ginea anti-sistem a partidului, 
respingerea AUR în România, 
mesajul anti-european, mesajul 
anti-guvernare, refuzul de a-şi 
asuma actul de guvernare în R. 
Moldova, pentru că ei au ca o 
condiţie sine qua non rămâne-
rea în opoziţie, ca şi în România. 
Deci au fost diferenţe enorme 
care nu ne-au putut apropia”, 
subliniază Octavian Țîcu.

Iar un al treilea factor impor-
tant, mai spune el, a fost calita-
tea liderilor pe care îi are AUR în 
R. Moldova. „Nu putem noi să ne 
asociem cu (Vlad) Bileţchi, (Do-
rin) Chirtoacă şi (Valeriu) Mun-
teanu, care sunt expiraţi politic, 
chiar dacă au o vârstă tânără. Nu 
poate Bileţchi întruchipa spiritul 
românesc sau să fie liderul unui 
partid unionist. Trebuie să ai o 
anumită experienţă, o anumită 
imagine, o anumită reputaţie, un 
anumit background ca să vor-
beşti în numele românilor. Deci 
este o mare problemă, legată de 
credibilitatea unionismului şi de 
aceea noi am dorit să conservăm 
această viziune a unionismului 
în forma noastră şi să ţintim un 
scor electoral mare, convingând 
cetăţenii că suntem unica opţiu-
ne unionistă credibilă în R. Mol-
dova”, a adăugat liderul PUN. 

Pe de altă parte, Dorin Chi-
rtoacă susţine, într-un interviu 
la Europa Liberă, că rezultatul 
foarte bun pe care AUR l-a ab-
ţinut la alegerile parlamentare 
din România a oferit cetăţenilor 
R. Moldova oportunitatea unei 
opţiuni unioniste, „aşa cum n-au 
mai avut-o din 1989, când am 
avut Frontul Popular, pentru că 
o altă oportunitate atât de puter-

nică cu un rezultat deja pan-ro-
mânesc noi n-am avut în cei 30 
de ani de la ‘89 încoace”. 

Liderul liberalilor acuză o po-
ziţie oscilantă a PUN în legătură 
cu formarea unui bloc electoral 
comun al unioniştilor. El afirmă 
că mai întâi a primit o ofertă în 
acest sens de la fondatorul PUN, 
Anatol Șalaru, iar la scurt timp 
după aceasta – un mesaj prin 
care a fost anunţat că „nu mer-
ge”. Acest fapt ar fi determinat 
PL să accepte oferta AUR, lasă 
să se înţeleagă Chirtoacă. 

„Criticile aduse 
AUR sunt nefondate, 
lipsite de dovezi”

Referindu-se la criticile aduse 
AUR de unii analişti şi politi-
cieni, inclusiv din România, el 
spune că acestea sunt nefondate, 
lipsite de dovezi şi generate de 
propaganda care se duce cu sco-
pul de a atenua creşterea acestui 
partid. 

„Aici încă nu a pornit aplicarea, 
lipirea acestor etichete nouă, celor 
care participăm în această cam-
panie sub stindardul AUR, pentru 
că s-ar putea să fie total lipsite de 
credibilitate în condiţiile în care 
oamenii ne cunosc de ani de zile 
cum suntem, să se încerce să mi 
se lipească eticheta de prorus, de 
anti-NATO, de anti-UE, de fascist, 
de extremist, să încerce cineva 
să-mi pună această etichetă, să 
vedem dacă oamenii vor crede 
aceste absurdităţi şi colegilor care 
suntem, dl Munteanu, dl Bileţchi 
şi ceilalţi”, insistă Chirtoacă. 

Liderul PL mai promite că for-
maţiunea sa se va abţine de la 
atacuri la adresa celorlalţi colegi 
care împărtăşesc aceleaşi valori, 
unioniste, iar „oamenii deja vor 
putea face alegerea”.
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Forţele unioniste din R. Moldova rămân 
divizate în cel puţin două tabere înaintea 
alegerilor anticipate din 11 iulie. Alianţa 
pentru Unirea Românilor (AUR), partid 

cu reprezentare parlamentară la Bucureşti, a 
coagulat în jurul său, prin intermediul filialei 
înfiinţate la Chişinău, un nucleu împreună cu 
Mişcarea „Salvaţi Basarabia”, condusă de Valeriu 
Munteanu, şi Partidul Liberal (PL), al fostului 
primar de Chişinău, Dorin Chirtoacă.

Valeriu CAȚER

anumit scor în România, dar 
realităţile din R. Moldova sunt 
altele. Noi suntem cea mai mare 
formaţiune unionistă şi rezulta-
tul ultimelor alegeri preziden-
ţiale, şi rezultatul amplorii pe 
care o are activitatea partidu-
lui, a vizibilităţii pe care o are 
în Parlament confirmă asta”, 
crede Țîcu.

Potrivit liderului PUN, a mai 
existat şi o problemă de fond – a 
diferenţei de abordare a Unirii. 

„Pentru că noi am venit cu 
platforma „unionismului ilu-
minat”, prezentând avantaje-
le şi beneficiile Unirii pentru 
toţi cetăţenii R. Moldova, dar 
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Liceul este acum reparat din 
temelie, iar de la începutul noului 
an şcolar elevii vor învăţa într-o 
şcoală nouă, cu tot echipamentul 
necesar. În timp ce mulţi elevi din 
republică au revenit la lecţiile în 
sălile de clasă, şcolarii de la Liceul 
Teoretic „Dimitrie Cantemir” îşi 
petrec orele tot pe online, deoarece 
la instituţie au loc lucrări ample 
de reparaţie. Doar clasele de liceu 
studiază temporar într-un bloc pus 
la dispoziţie de autorităţile publice 
locale de la Bălţi.

„Până acum nu era ventilare, 
geamurile erau vechi. Acum va fi re-
novat sistemul de canalizare. Totul 
va fi schimbat. E o reconstrucţie to-
tală: de la temelie până la acoperiş, 
unde vor fi instalate baterii solare”, 
spun profesorii. Elevii susţin că abia 
aşteaptă să revină în clase, unde 
se vor revedea cu profesorii, dar 
mai ales cu colegii, într-un mediu 
sănătos, confortabil şi sigur. 

Acoperiş şi geamuri noi, 
panouri solare şi bloc 
termoizolat

Proiectul prevede lucrări de efi-
cienţă energetică, de termoizolare 
a clădirii, de asigurare cu energie 
regenerabilă şi iluminatul exterior. 
Directorul Liceului Teoretic „Di-
mitrie Cantemir”, Angela Murzac 
a spus că în cadrul proiectului va 
fi reparat grupul sanitar şi blocul 
alimentar, va fi amenajat exteriorul 
clădirii şi altele. Angela Murzac a 
precizat că echipamentul pentru 
blocul alimentar va fi cumpărat din 
banii oferiţi de autorităţile publice 
locale. 

Lucrările de reparaţie a instituţi-
ei de învăţământ au fost lansate în 
cadrul proiectului UE privind spori-
rea eficienţei energetice în clădirile 
publice şi aprovizionarea cu apă şi 
canalizare pentru anii 2018-2021. 

„Aceste lucrări vor îmbunătăţi 

Peste 900 de elevi vor învăța într-o 
școală renovată din bani UE

„Credem în mod profund că Transnistria trebuie să fie sub control administrativ al Chișinăului sau al 
Guvernului Republicii Moldova. Susţinem reintegrarea totală a Transnistriei în Republica Moldova.”

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Dereck J. Hogan
infoprut.ro

D
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La Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” 
din Bălţi va creşte eficienţa energetică. 
Instituţia de învăţământ se află în plin 
proces de renovare. Uniunea Europeană 

(UE) a oferit aproape 20 de milioane de lei 
pentru a îmbunătăţi condiţiile de studii pentru 
aproape 1000 de elevi şi profesori. 

Ofertă specială 
pentru poștași!
 

Publicaţia „GAZETA de Chişinău” anunţă poştaşii să îndemne 
locuitorii satelor şi oraşelor să se aboneze la ziarul nostru, pentru 
a doua jumătate a anului 2021.

Abonarea pentru perioada respectivă a anului este valabilă 
până la 25 iunie 2021.

Poştaşii care vor perfecta mai multe abonamente vor avea de 
câştigat substanţial, pentru fiecare abonament perfectat primind 
câte 10% din cost. 

Astfel, stimaţi poştaşi, cu cât mai multe abonamente veţi face, 
cu atât mai mare va fi suma primită pe card!  

Sumele respective vor fi transferate de către Instituţia Privată 
Publicaţia Periodică „GAZETA de Chişinău” fiecărui lucrător poştal 
în parte până la 28 iulie 2021, cu condiţia trimiterii pozelor la 
copiile cotoarelor de pe abonamentele perfectate şi a confirmării 
eliberate (semnate) de către şeful oficiului, la numărul de telefon 
al redacţiei – 069307730 (Viber, WhatsApp).

Redacția 

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Eficiența energetică a unui liceu din Bălți va fi sporită

Natalia MUNTEANU

calitatea vieţii a circa 1000 de elevi 
şi profesori, generând beneficii pen-
tru întreaga comunitate. Măsurile 
de eficienţă energetică vor oferi 
elevilor condiţii mai confortabile, 
contribuind la economisirea unor 
importante resurse şi la aborda-
rea unor aspecte vitale legate de 
schimbările climatice”, a declarat 
Peter Michalko, ambasadorul UE 
în Republica Moldova. Potrivit Ex-
celenţei Sale, la liceu se va micşo-
ra consumul de energie termică şi 
emisiile de dioxid de carbon. 

Ambasadorul UE în R. Moldo-
va, Peter Michalko, Ambasadorul 
Poloniei în R. Moldova, Bartlomiej 
Zdaniuk, Consulul general al Româ-
niei la Bălţi, Petrişor Dumitrescu, şi 
şeful adjunct al Ambasadei Italiei la 
Chişinău, Diego Randazzo, au venit 
miercuri, 19 mai, într-o vizită de 
lucru la Bălţi pentru a vedea cum 
se desfăşoară lucrările de renovare 
a instituţiei publice. 

„Super! Se vede că faceţi 
un lucru extraordinar!”

Directorul companiei de con-
strucţii, Mihail Stratan, a făcut un 
tur al blocurilor de studii, care s-au 
transformat într-un şantier. Stratan 
a prezentat oaspeţilor, în special 
ambasadorilor, care sunt etapele şi 
ce fel de lucrări urmează a fi efec-
tuate. Acesta s-a referit la lucrările 
care vor schimba energetic, ecologic 
şi estetic instituţia şcolară. „A fost 
demontat sistemul de încălzire. 
Aici e bucătăria, care urmează a fi 

modernizată totalmente cu echi-
pament nou pentru pregătire şi 
ventilare. Sala de festivităţi va fi 
renovată. Următorul proces va fi 
demontarea tâmplăriei pe exterior. 
Aceleaşi lucrări se efectuează şi la 
etajul doi, unde-i sala sportivă. Se 
demontează reţelele existente de 
încălzire”, şi-a început prezentarea 
Mihail Stratan în timp ce vizitam 
obiectivul. 

Ambasadorul Peter Michalko a 
intervenit, printr-o întrebare reto-
rică: anul nou şcolar va fi deja în 
condiţii mai bune?! „Da! Finaliza-
rea este planificată în noiembrie 
2021”, i-a răspuns şefa liceului. În 
acelaşi timp, altă angajată a liceului 
a precizat că „un bloc de studii va 
fi deschis la 1 septembrie”. Liceul 
Teoretic „Dimitrie Cantemir” are 
916 elevi şi 87 de angajaţi. 

Pe acoperiş vor fi montate pa-
nouri fotovoltaice. În continuarea 
turului, Mihail Stratan ne-a spus că 
s-au făcut lucrări de consolidare a 
peretelui clădirii şi s-au schimbat 
toate ferestrele. Intrăm în altă clă-
dire. „Sunt finalizate primele cicluri 
la montarea reţelelor de ventilare. 
Sistemul de încălzire este nou. Gru-
purile sanitare au fost demolate. 
Totul e nou. Se montează utilajul”, 
susţine Stratan. „Super! Se vede că 
faceţi un lucru extraordinar!”, l-a 
lăudat Michalko.

După ce a inspectat şantierul, 
Ambasadorul UE şi-a amintit de 
perioada când era elev în oraşul 
natal din Slovacia. „Mă bucur că 
proiectul avansează pentru a oferi 
condiţii bune de studii pentru elevi, 
dar şi pentru profesori. 1000 de 
persoane se vor bucura de condiţii 
plăcute pentru educaţie. Asta ră-
mâne pentru întreaga viaţă. Eu am 
aceeaşi amintire din şcoala mea din 
Slovacia, care a fost renovată în anii 
respectivi”, a spus Peter Michalko. 

Graţie suportului financiar al UE, 
în regiunea de nord a R. Moldova 
mai demarează încă patru proiec-

te de dezvoltare regională: în satul 
Flămânzeni, r-l Sângerei, e pornit 
un proiect în domeniul eficienţei 
energetice, iar alte trei proiecte de 
aprovizionare cu apă – în trei oraşe 
din nord. Valoarea acestora e de 200 
de milioane de lei, aflăm de la Maria 
Prisăcari, director ADR Nord. 

Bălţenii călătoresc 
în troleibuze fără fir

Pe străzile municipiului Bălţi 
circulă 11 troleibuze noi, fără fir, 
achiziţionate cu ajutorul financiar 
al UE. Troleibuzele noi permit ac-
cesul în zone mai îndepărtate ale 
municipiului. Până acum, mulţi 
locuitori ai municipiului Bălţi nu 
aveau acces la troleibuze din cauza 
lipsei infrastructurii de conectare. 

Cele 11 troleibuze au costat 3,7 
milioane de euro, dintre care 2,5 
milioane de euro sunt împrumutaţi 
de la Banca Europeană pentru Re-
construcţie şi Dezvoltare (BERD), 
iar 1,2 milioane de euro e un grant 
din fondul Parteneriatului pentru 
Eficienţă Energetică şi Mediu pen-
tru Europa de Est. 
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Julieta SAVIȚCHI

 I N V E S T I G A Ț I E

UE/ Cine tulbură 
apele în râul Ichel?

Tone de ape uzate, de provenienţă menajeră şi industrială, curg 
zilnic în râul Ichel care se revarsă în Nistru, ca mai apoi să ajungă 
şi în robinetele consumatorilor din Chişinău. Dejecţiile se revarsă 
în râuleţ din sistemul de canalizare al satului Ciorescu, suburbie a 

Capitalei, care numără în jur de 7 mii de locuitori şi unde sunt înregistraţi 
peste 400 de agenţi economici. În localitate sunt trei restaurante, două 
şcoli, mai multe blocuri etajate, o spălătorie auto, conectate la sistemul 
de canalizare care se revarsă în Ichel. La acelaşi sistem este conectată şi 
fabrica de mezeluri Rogob, cu o capacitate de producţie de 50 de tone pe 
zi. În localitate se construieşte de mai mulţi ani o staţie de epurare care, 
însă, nu poate fi finisată din cauza unor neînţelegeri dintre administraţia 
publică locală şi agentul economic care a construit staţia.

Apele Ichelului sunt tulburi 
şi pline de spumă, de parcă ar 
fi tratate special cu detergenţi. 
Când te apropii de râu, se simte 
un miros urât. Pe de altă parte, 
peisajele pitoreşti, parcă rupte 
din basm, din apropierea râului 
îi determină pe mulţi să vină la 
odihnă anume aici. În satul Fău-

reşti, care face parte din comuna 
Ciorescu, lângă Ichel, curge un 
izvor pe care oamenii l-au ame-
najat cum ştiu ei mai bine. Pe o 
plăcuţă este scris un mesaj ce ne 
îndeamnă să ocrotim apa care 
este izvorul vieţii. 

Apele Ichelului, ca o leşie

În apropiere de izvor, a fost 
amenajat şi un loc de odihnă, 
unde am găsit câteva familii 
adunate la un picnic. O fâşie 
acoperită de tufe de liliac face 
peisajul şi mai splendid. Iar pe 
alături curge râul Ichel, cu apele 
sale ca o leşie.

Nu departe se află Peniten-
ciarul nr. 10, unde îşi ispăşesc 
pedeapsa deţinuţi minori, iar 

alături e Centrul de instruire a 
angajaţilor din penitenciare. Un 
gardian susţine că instituţia are 
staţia sa de epurare, iar deşeu-
rile sunt evacuate cu camioane 
speciale. 

„Problema nu este de la noi. 
Vine de undeva de la Cricova, de 
la agenţii economici. Și noi su-
portăm mirosurile. Acum nu se 
prea simte, dar veniţi pe la ora 
5-6 dimineaţa. Te înăduşi. Nu 
poţi sta afară din cauza putorii. 
Apa poluată vine din sistemul 
de canalizare de la Ciorescu, de 
la Combinatul de şampanie din 
Cricova. Problema este mai de-
mult, s-a spus şi la televiziune, 
dar nimic nu se rezolvă”, ne-a 
declarat gardianul.

Locuitorii din satele prin care 

trece Ichelul susţin că râuleţul nu 
a fost întotdeauna atât de poluat. 
„Când eram mică, mă scăldam în 
Ichel. Apele erau atât de limpezi. 
Dar ce se face acum e de groa-
ză!”, ne-a spus Maria, locuitoare 
din satul Boşcana. Locuitorii din 
Hruşova îşi amintesc că înainte 
pescuiau în Ichel, dar acum nu 
mai este peşte în râu. Și gardianul 
de la penitenciar ne-a spus că în 
anii 2004-2005 în Ichel era peşte.

Toate ţevile de canalizare 
din Ciorescu 
duc spre Ichel

Într-o vale acoperită de ver-
deaţă de la marginea satului 
Ciorescu, am descoperit mai 
multe ţevi de canalizare care se 
contopeau într-un punct comun, 
revărsându-se ca o cascadă de ape 
uzate cu resturi biologice şi me-
najere, acoperite de spume. Mai 
departe, printr-un pârău, apele 
puturoase se revarsă în Ichel.

În apropiere, se află şi staţia 
de epurare care nu funcţionează. 
Chiar pe alături trece o ţeavă de 
canalizare prin care apele con-

taminate se revarsă zgomotos 
în Ichel.

Locuitorii mai în vârstă din 
Ciorescu spun că apele uzate din 
sistemul de canalizare din Cio-
rescu se revarsă de cel puţin trei 
decenii în Ichel. Doar că înainte 
nu erau atâţia agenţi economici, 
iar numărul consumatorilor cas-
nici conectaţi la sistemul de ca-
nalizare era foarte mic. Totodată, 
sistemul vechi de canalizare era 
dotat cu mai multe filtre care nu 
permiteau ca deşeurile menajere 
să ajungă în râu. 

„Înainte erau nouă fântâni 
în care erau filtre. Situaţia s-a 
schimbat după ce a fost construit 
un alt sistem de canalizare, unul 
modern. Sistemul ar fi bun dacă 
ar fi şi o staţie de epurare. Au 
construit-o, dar nu funcţionea-
ză. Nu cunoaştem motivul. Iar 
apele uzate ajung în Ichel. La 
fel şi sistemul de canalizare din 
Cricova”, ne-a spus un locuitor 
din Ciorescu.

Staţia de epurare, care 
a costat 5 milioane de lei, 
nu a funcţionat niciodată

Toate ţevile de canalizare se îndreaptă spre Ichel

Apa din Ichel, ca o leșie
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La marginea comunei Cio-
rescu, nu departe de râul Ichel, 
se află şi staţia de epurare care 
nu a funcţionat niciodată. Obiec-
tivul este înconjurat de un gard 
din sârmă, iar la poartă atârnă 
un lacăt greu, acoperit de rugină. 
Câteva ţevi perpendiculare sunt 
acoperite cu butelii din plastic. 
Bucăţi de tencuială au început să 
se desprindă de pe bazinul des-
tinat omogenizării apelor uzate.

Chiar dacă porţile sunt încu-
iate, nu există nicio problemă să 
pătrunzi pe teritoriul îngrădit. 
Însă imediat ce ajungi dincolo 
de gard începe să sune sfâşietor 
sirena. Dar oricum nu există pro-
bleme, căci nimeni nu va veni să 
vadă din ce cauză s-a declanşat 
alarma.

Staţia de epurare a început să 
fie construită cu cinci ani în urmă 
de către SRL Lăcătuş, o firmă din 
Cricova, localitatea vecină, care 
a câştigat licitaţia anunţată de 
Primăria Ciorescu.

Mijloacele financiare, 5 mili-
oane de lei, necesare pentru con-
strucţia staţiei de epurare, au fost 
alocate de către Fondul Ecologic 
Naţional. Din păcate, nu am reu-
şit să discutăm cu responsabilii 
de la Fondul Ecologic Naţional, 
pe parcursul mai multor zile, 
nimeni nu a răspuns la apeluri. 

Primarul de Ciorescu: 
„Am venit la Primărie ca să 
rezolv această problemă”

Ion Scripnic, primarul co-
munei Ciorescu, ne-a spus că e 
la curent cu problema, regretă 
situaţia, dar vina o poartă agen-
tul economic care nu finisează 
construcţia. Primarul de Ciorescu 
a precizat că problema construc-
ţiei unei staţii de epurare a fost 
pusă cu cca zece ani în urmă. „Eu 
chiar vreau să rezolv problema, 
nu pentru că îmi sunaţi voi sau 
alţi jurnalişti. Eu sunt originar 
din satul Făureşti şi, să fiu sincer, 
mă doare sufletul pentru ce se 
întâmplă acolo, mă doare sufletul 
pentru Ichel. 

Motivul principal pentru care 
am venit la cârmuirea comu-
nei Ciorescu a fost ca să rezolv 
această problemă. Iniţial, ne-
am adresat Primăriei Chişinău, 
iar sarcina a fost dată Direcţiei 
construcţii capitale, iar finanţa-
rea urma să fie acoperită de un 
credit oferit de BERD. Cei de la 
Direcţia construcţii au tot ter-
giversat proiectul şi, în cele din 
urmă, am pierdut finanţarea de 
la BERD. Atunci am renunţat la 
această cale şi am început să că-
utăm singuri bani. 

Am făcut o solicitare la Fon-
dul Ecologic Naţional şi ne-a fost 
acceptată. Tot proiectul ne-a cos-
tat 12 milioane de lei. O parte 
din bani sunt din bugetul local 
şi fondurile alocate de Primăria 
municipiului Chişinău, iar 5 mili-
oane ne-au fost alocate de Fondul 
Ecologic Naţional anume pentru 
staţia de epurare. Am moderni-
zat sistemul de canalizare, este 
aproape gata staţia de epurare, 
urmează să mai construim şi o 
staţie de pompare”, ne-a comu-
nicat Scripnic.

Primarul din Ciorescu dă vina 
pe agentul economic că tergiver-
sează darea în exploatare a staţiei 
de epurare. 

„SRL Lăcătuş a câştigat licita-
ţia. Avea referinţe foarte bune. 
Dar iată că mai bine de cinci ani 

 I N V E S T I G A Ț I E

Spuma de pe Ichel. Satul Hrușova

se tot construieşte. Am vorbit cu 
antreprenorul şi ne-a dat asigu-
rări că luna viitoare va fi dată în 
exploatare. Îl sun permanent şi îl 
bat la cap să termine odată. Tot 
îmi spune că aşteaptă un utilaj 
din România, dar mie nu-mi plac 
aşa situaţii. Am dat banul, trebuie 
să facă. Dar bani, slavă Domnu-
lui, avem”, ne-a spus primarul.

Spre sfârşitul discuţiei, Ion 
Scripnic ne-a declarat că vina 
poluării râului Ichel o poartă 
nu doar comuna Ciorescu. „Du-
ceţi-vă şi la Cricova şi vedeţi ce se 
face acolo”, ne-a îndemnat edilul.

Agentul economic: 
„Am luat credite şi am 
construit din banii 
proprii”

Licitaţia privind construcţia 
staţiei de epurare din Ciorescu 
a avut loc în anul 2015, cu un 
singur participant, Lăcătuş SRL. 
Ulterior, firma respectivă a fost 
singurul participant şi respectiv, 
câştigător al altor licitaţii privind 
construcţia sistemului de cana-
lizare din Ciorescu.

Matei Dăscălescu, fondatorul 
şi administratorul SRL Lăcătuş, 
dă vina pe administraţia locală 
din Cricova că nu i-a plătit la timp 
pentru lucrările efectuate şi că 
nu s-a putut achita cu furnizorii.

„Aşteptăm utilaj din România. 
Ne-au promis că va fi livrat până 
la data de 7 iunie şi astfel vom 
putea da în exploatare staţia de 
epurare. Nu e vina noastră că se 
tergiversează, e vina lor că nu 
ne-au plătit la timp pentru lu-
crările efectuate. Întreprinderea 
a efectuat lucrările de construcţie 
la staţia de epurare din Ciorescu 
din cont propriu. Am luat chiar şi 
credite pentru a le finaliza. Dar 
banii au fost transferaţi cu întâr-
ziere. Am luat pe datorie utilaj de 
la o firmă din România pentru 
staţia de epurare din Ciorescu. 

Suntem parteneri cu firma re-
spectivă, imediat ce va fi instalat 
utilajul adus din România, toate 
ţevile de canalizare vor fi conec-
tate la staţia de epurare şi apele 
uzate nu vor mai ajunge în Ichel”, 
ne asigură Matei Dăscălescu. 

Până atunci, apele Ichelului, 
pline de toate dejecţiile, se vor 
revărsa în Nistru.

Izvorul de la Făureni

Apele uzate de la Ciorescu ca o cascadă
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Ion CHIȘLEA 

De ce se scumpește 
benzina și motorina

Câteva companii petroliere au scumpit la 
începutul săptămânii curente benzina 
şi motorina, în medie cu 50 de bani 
pentru un litru. Drept urmare, un litru 

de benzină A95 (cea mai consumată) a ajuns să 
coste 20,40 - 20,45 lei, după ce ultimele două 
săptămâni preţul a variat între 19,90 - 19,95. În 
cazul motorinei, preţul a ajuns la 16,70 - 16,80 lei 
faţă de 16,25 - 16,30 lei.

E C O N O M I E

Companiile, dar şi specialiştii 
de pe piaţă explică noua majorare 
de preţ prin scumpirea în ultima 
lună cu circa 5% a produselor pe-
troliere la bursele internaţionale.

Potrivit cotaţiilor Platts, dacă 
acum o lună o tonă de benzină 
costa 620-630 de dolari, în pre-
zent preţul a ajuns la 660 de do-
lari. În cazul motorinei, avem o 
scumpire şi mai mare – cu circa 
50 de dolari pentru o tonă, până 
la 575 de dolari.

În consecinţă, costul mediu de 
achiziţie angro (cu TVA) a unui 
litru de benzină a crescut cu circa 
50 de bani, iar al unui litru de 
motorină – cu peste 70 de bani, 
explică reprezentanţii compani-
ilor petroliere.

Vicepreşedintele Parlamentu-
lui, Alexandr Slusari, nu este de 
acord cu aceste calcule şi susţine 
că companiile petroliere acţionea-
ză de comun acord cu bună ştiinţă. 

„Până la anticipate ne putem 
aştepta că benzina va costa 25 de 
lei fără a primi vreo justificare. 
ANRE nu se grăbeşte să aplice 
noua metodologie de calcul, iar 
Consiliul Concurenţei – să amen-
deze petroliştii. O gaşcă de com-
panii acţionează deschis în mod 
concertat şi ne ţin de proşti. Chiar 
vom răbda acest dezmăţ până la 
11 iulie?”, se întreabă Slusari, 
insinuând că ar fi vorba despre 
o scumpire cu tentă electorală.  

Cât de corectă 
e plafonarea 
preţurilor

De menţionat că recent a fost 
adoptată şi promulgată de către 
preşedintele Maia Sandu noua 
metodologie de calcul a preţu-
rilor la carburanţi. Documentul 
prevede norme noi de calculare şi 
aplicare a preţurilor la motorină 
şi benzină, acestea fiind stabilite 
în funcţie de fluctuaţiile existente 
la bursele internaţionale şi regio-
nale. Astfel, s-a revenit la practi-
ca anilor 2016-2018, când ANRE 
(Agenţia Naţională pentru Regle-
mentare în Energetică), o dată la 
două săptămâni, stabilea preţuri 

plafon la benzină şi motorină. 
În 2019, după mai multe pro-

teste ale automobiliştilor, nemul-
ţumiţi de creşterea preţurilor, s-a 
renunţat la această practică.

Autorul proiectului noii me-
todologii, propusă de deputatul 
neafiliat Alexandru Oleinic a spus 
că noile modificări vor contribui la 
crearea unui mediu concurenţial 
mai echitabil pe piaţă, în special 
pentru micile companii iar regle-
mentarea nu va permite compa-
niilor mari să dicteze preţurile. 
Astfel, potrivit lui Oleinic, va fi 

exclusă concurenţa neloială şi 
înţelegerile de cartel.

Pe de altă parte, expertul în 
energetică Sergiu Tofilat încă în 
luna februarie a declarat că este 
greşit să se recurgă la plafonarea 
preţurilor or aceasta este o practi-
că sovietică, care nu aduce nimic 
bun pieţei şi competitivităţii.

Potrivit acestuia, problema 
constă în faptul că preţurile de 
import la carburanţi variază mai 
mult decât cele la pompă. În 
plus, atunci când scad preţurile 
de import, preţurile la pompă 
nu se modifică. Astfel, Tofilat 
dă de înţeles că, deşi carburanţii 
sunt importaţi la preţuri diferite, 
această diferenţă nu se resimte 
şi în preţul la pompă. Astfel, se 
ajunge la concluzie că ar fi vorba 
despre o înţelegere de cartel, adică 
ar fi vorba despre o practică anti-

concurenţială de care trebuie să se 
preocupe Consiliul Concurenţei.  

Ce spune Consiliul 
Concurenţei

Într-un raport făcut public la 
începutul anului curent, autori-
tatea respectivă spune că după 
aproape doi ani de monitorizare, 
a ajuns la concluzia că operatorii 
pieţei reacţionează aproape ime-
diat la creşterea cotaţiilor petroli-
ere şi, respectiv, majorează preţul 
produselor petroliere la staţiile de 
alimentare.

În schimb, se reţin cu mult 
când e vorba de reducerea pre-
ţului, atunci când aceste cotaţii 
sunt în scădere. Deci, reacţia 
pieţei la modificarea cotaţiilor 
nu este consecventă.

În luna ianuarie, Consiliul Con-
curenţei a constatat unele semne 
de coordonare a preţurilor, deoa-
rece companiile le-au majorat la 
fel, cu 6-7%, cu o diferenţă de 1-2 

zile. Acelaşi lucru s-a mai întâm-
plat în ultimii doi ani.

Totuşi, concluzia nu permi-
te sancţionarea companiilor or 
pentru aceasta Consiliul are ne-
voie de dovezi mult mai directe, 
spre exemplu înregistrarea audio 
a unui consiliu al companiilor, 
care decid să fixeze un preţ oare-
care. Sau, recunoaşterea vreunui 
factor de decizie a unei companii 
că a participat la o înţelegere de 
cartel. Evident, astfel de dovezi 
sunt practic imposibil de obţinut 
de către Consiliul Concurenţei iar 
concluzia lor nu are nicio valoare 
deşi este una justă. 

Dacă facem comparaţie cu 
ce se întâmplă în România..

 Aşa cum aproape toată benzina 
consumată în Republica Moldova 

este adusă din România, ar fi logic 
să facem o comparaţie a evoluţiei 
preţurilor la carburanţi cu ce se 
întâmplă peste Prut. 

În ultimele şase luni, spre 
exemplu, la Chişinău benzina s-a 
scumpit cu 5,05 lei sau cu 33%.

În aceeaşi perioadă, în Româ-
nia scumpirile au fost de 19% sau 
cu 88 de bani româneşti, adică 
aproximativ 3,8 lei moldoveneşti. 
Diferenţa este de peste 13 puncte 
procentuale şi 1,2 lei moldove-
neşti. În schimb anul trecut, pe 
timp de pandemie, în perioada 
martie-mai, în România benzina 
s-a ieftinit cu 22% sau  cu 1,3 lei 
româneşti sau 5,7 lei moldove-
neşti.

În aceeaşi perioadă, în Moldova 
ieftinirea a fost de doar 16% sau 
mai puţin de trei lei moldoveneşti.

Lege slabă dar necesară

Până la urmă, preşedinta Maia 
Sandu a promulgat Legea cu pri-

vire la plafonarea preţurilor la 
produsele petroliere, deşi recu-
noaşte că e una slabă. Șefa statului 
a menţionat că va recomanda de-
putaţilor să modifice prevederile 
care se referă la modul de plafo-
nare a preţurilor la gaz lichefiat, 
să racordeze legea la standardele 
de calitate, să corecteze formula 
utilizată în lege, în care se face 
confuzie între volum şi masă. 

„Promulgarea legii este un 
semnal dat jucătorilor de pe 
piaţă, instituţiilor menţionate 
şi politicienilor care apără inte-
resele unor grupuri că scumpirile 
nejustificate şi îmbogăţirea ile-
gală a unor persoane pe spatele 
celor mulţi nu mai sunt tolerate. 
Vom face ordine în instituţiile 
statului şi vom asigura respec-
tarea regulilor de către toţi”, a 
afirmat preşedinta. 

Rusii sunt 
șocați că țara 
lor o duce mai 
prost decât 
România

Potrivit Ziare.com, care preia 
analiza unui expert economic 
internaţional de la Atlantic 
Council, cetăţenii din Ru-
sia condusă de Putin, în ultimii 
ani, au ajuns să trăiască mai 
rău decât cei din România, Po-
lonia şi Ungaria. Datele oficiale 
arată că, între 2014 şi 2019, 
Ungaria, Polonia şi România au 
crescut cu o medie anuală de 
3,8%, 4,1% şi respectiv 4,7%. În 
schimb, Rusia a avansat doar cu 
0,7%. Dacă în 2014 Rusia avea 
un produs intern brut pe cap 
de locuitor de 14008 dolari, iar 
România – 10022, în 2020 in-
dicatorul respectiv era de 12892 
dolari pentru România şi 10042 
dolari pentru Rusia. 

Banca 
Mondială 
așteaptă 
o creștere 
cu 3,8% a 
economiei 
moldovenești

Potrivit  studiului „Perspec-
tivele economice ale Republicii 
Moldova”, întocmit de BM, incer-
titudinea cu privire la pandemie 
şi evoluţiile politice vor împiedica 
o creştere economică mai robus-
tă. Cu toate acestea, Produsul 
Intern Brut va creşte cu 3,8% în 
caz dacă vor fi condiţii favorabi-
le. „Economia va câştiga impuls 
datorită recuperării venitului, 
inclusiv din remitenţe, creşterea 
salariilor şi o politică monetară 
favorabilă. În schimb scăderea 
cererii globale, combinată cu 
seceta recentă, va împiedica 
exporturile. Majoritatea dome-
niilor industriale îşi vor reveni, 
iar agricultura va fi lider”, prezice 
Banca Mondială.

România 
rămâne 
principala țară 
de destinație 
a exportului 
moldovenesc

Exporturile de mărfuri ale Re-
publicii Moldova destinate ţărilor 
Uniunii Europene au totalizat, în 
perioada ianuarie – martie curent, 
439,3 milioane de dolari, deţinând 
o pondere de 61,6% din totalul 
exporturilor. România rămâne 
principala destinaţie a produselor 
moldoveneşti cu o cotă de 25,7% 
din totalul exporturilor, urma-
tă de Germania (10%), Turcia 
(9,6%), Federaţia Rusă (9,3%) şi 
Italia (5,7%). 
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Succesul Maiei Sandu și 
interesele lui Steinmeier

Maia Sandu a efectuat o vizită în Germania, 
la invitaţia omologului său, Frank-Walter 
Steinmeier. Fără îndoială, călătoria 
şefei statului la Berlin reprezintă un 

succes pentru ea şi pentru R. Moldova în contextul 
în care asigură, pe moment, o imagine electorală 
bună pentru PAS în ajunul anticipatelor din 11 
iulie şi recunoaşterea permiselor de conducere 
moldoveneşti şi a certificatelor de vaccinare. Numai 
că Germania, în opinia experţilor, nu abordează 
relaţia cu Republica Moldova bilateral, ci prin 
prisma securităţii din regiune.

Preşedintele federal al Germaniei, 
Frank-Walter Steinmeier, a menţionat 
că vizita Maiei Sandu, chiar la începutul 
mandatului ei de preşedinte, este un 
semnal al relaţiei strânse între Germania 
şi Republica Moldova. 

Mai mult, Steinmeier a dat asigurări 
că ţara sa va susţine agenda reforma-
toare a preşedintei Maia Sandu.

„Cursul reformator curajos pe care 
l-aţi ales şi pe care îl reprezentanţi 
evidenţiază faptul că relaţiile dintre 
Germania şi Republica Moldova pot 
deveni şi mai strânse în anii ce vor 
urma. Pledăm, la nivel bilateral, dar şi 
la nivel european, pentru sprijinul ţării 
dvs. Ne dorim prietenie şi parteneriat 
între Republica Moldova şi Uniunea 
Europeană”, a spus el. 

Preşedintele Republicii Federale 
Germania nu a ezitat să critice PSRM 
şi Partidul Șor pentru lipsă de respect 
faţă de ordinea constituţională.

„În ultimele săptămâni, am observat 
că mai multor actori politici din ţara dvs. 
le lipseşte respectul faţă de Constitu-
ţie şi faţă de instituţiile constituţionale 
ale ţării. Sper ca rezultatul alegerilor 
parlamentare să creeze claritate şi să 
netezească calea în acest sens. Avem 
multe de făcut.”

„Impresionat” de programul de 
reforme al Maiei Sandu

Acuzaţiile şefului statului german au 
vizat declaraţia deputaţilor PSRM-Șor 
privind „caracterul captiv al Curţii Con-
stituţionale” după avizul Curţii Con-
stituţionale din 15 aprilie 2021 despre 
constatarea circumstanţelor ce justifică 
dizolvarea actualului Parlament. 

Prin această declaraţie, socialiştii şi 
cei din Partidul Șor şi Pentru Moldova 
au vrut să respingă decizia Curţii Consti-
tuţionale care permite dizolvarea legis-
lativului, exprimând vot de neîncredere 
judecătorilor constituţionali Domnica 
Manole, Nicolae Roşca şi Liuba Șova.

De asemenea, Frank-Walter Ste-
inmeier s-a declarat „impresionat” de 
programul de reforme pe care i l-a pre-
zentat preşedintele Maia Sandu şi care 
se extinde asupra tuturor domeniilor 
– economie, politică, justiţie. 

„Un program reformator, pentru 
care îmi declar respectul absolut. Noi 
vă sprijinim”, a spus el.

În opinia comentatorului politic Ion 
Tăbârţă, vizita Maiei Sandu la Berlin 
este importantă, „chiar dacă s-a întâlnit 
doar cu Steinmeier, nu şi cu Merkel. Se 
manifestă o anumită deschidere faţă de 
Republica Moldova”.

„Doar că există un aspect care um-
breşte vizita respectivă prin faptul că 
pică într-o perioadă electorală. Vizita 
respectivă trebuia să contribuie la ima-
ginea electorală a Maiei Sandu.” 

Steinmeier, conflictul 
transnistrean 
şi cel din Donbass

O parte importantă din discursul lui 
Steinmeier a vizat conflictul transnis-

trean. Omul politic german, un bun cu-
noscător al diferendului transnistrean, 
a evidenţiat situaţia dificilă a Republicii 
Moldova în încercarea de a obţine suve-
ranitate şi integritate teritorială. 

„Ceea ce înseamnă pentru cetăţe-
nii dvs. în viaţa cotidiană ştie cel care 
a fost cel puţin o dată de la Chişinău 
la Tiraspol şi înapoi. Cel care îşi adu-
ce aminte de obstacolele de-a lungul 
acestei călătorii şi care îşi aminteşte 
condiţiile de viaţă ale oamenilor şi pe-
isajul de acolo”, a spus el, dramatizând 
consecinţele conflictului.  

„Condiţiile sunt dificile, dar noi toţi 
sperăm ca, mai ales după alegerile parla-
mentare, care vor avea loc în Republica 
Moldova, să existe posibilitate de a ne 
apropia unii de ceilalţi. Formatul 5+2, 
organizaţiile internaţionale au încercat 
să obţină astfel de apropieri în trecut, 
dar, din păcate, nu au existat progrese 
palpabile.” 

Protocolul de la Berlin 
pentru Transnistria

În timpul mandatului său de minis-
tru al Afacerilor Externe al Germaniei, 
Frank-Walter Steinmeier, a vizitat Chişi-

năul şi Tiraspolul în iulie 2016, perioadă 
în care Germania deţinea Preşedinţia 
OSCE. 

Este vorba de implementarea proto-
colului de la Berlin (iunie 2016) privind 
soluţionarea conflictului. Acest docu-
ment prevedea continuarea discuţiilor 
pentru recunoaşterea diplomelor elibe-
rate de instituţiile de învăţământ din 
regiunea transnistreană şi a plăcuţelor 
de înmatriculare transnistrene.

Punctul 5 al protocolului semnat 
la Berlin se referă la dosarele penale 
iniţiate de autorităţile moldoveneşti 
împotriva liderilor separatişti. 

Actualmente, expertul în conflictul 
transnistrean, Ion Leahu, susţine că 
acest protocol a pus Republica Moldova 
într-o situaţie complicată. Documen-
tul prevedea angajamente „spălăcite” 
pentru Rusia şi obligaţii grele pentru 
Moldova. 

„Drept consecinţă, până astăzi, Mos-
cova şi Tiraspolul acuză Chişinăul că nu 
îşi îndeplineşte angajamentele.”  

Mai mult, comentatorul politic Vla-
dimir Socor a declarat, în 2016, pentru 
Europa Liberă că „efortul domnului 
Steinmeier nu a fost în niciun caz re-
zolvarea conflictului ruso-moldav, ci 
legalizarea separării Transnistriei de 
Republica Moldova…”

După vizita de miercuri şi joi, co-
mentatorul Ion Tăbârţă presupune că 
pe agenda întâlnirii dintre preşedintele 
Republicii Moldova cu şeful statului ger-

man a fost în mod special acest subiect.
„Nu trebuie să fim naivi şi să ne facem 

iluzii că Germania abordează relaţia cu 
Republica Moldova strict pe relaţiile 
bilaterale. Aceste relaţii sunt abordate 
prin prisma celor ce se întâmplă în regi-
une. Germania este interesată de relaţii 
cu Rusia şi Ucraina pentru a asigura o 
stabilitate în regiune.” 

Formula Steinmeier 
pentru estul Ucrainei

La fel de controversată a fost ideea 
de soluţionare a conflictului din estul 
Ucrainei în „formula Steinmeier”. 

În calitate de ministru de Externe 
al Germaniei, Steinmeier a propus în 
2015 organizarea alegerilor în teritoriile 
controlate de separatiştii pro-ruşi după 
legislaţia ucraineană şi sub supraveghe-
rea OSCE, şi nu a Kievului. 

Organizarea alegerilor ar fi avut loc 
în condiţiile controlului exercitat de se-
paratiştii pro-ruşi. Acest fapt ar duce la 
legitimarea liderilor separatişti proruşi 
în cele două regiuni, Lugansk şi Doneţk. 

Această formula a fost reluată în 
discuţii după alegerea preşedintelui 
Ucrainei, Zelenski.

 M a p a m o n d

Sarkozy, din nou 
la tribunal

Fostul preşedinte al Franţei este judecat, începând 
cu 20 mai, în cadrul procesului Bygmalion, denumirea 
agenţiei de comunicare a Republicanilor, pentru chel-
tuieli excesive în campania sa prezidenţială din 2012, 
potrivit lemonde.fr. Sarkozy a devenit primul preşe-
dinte al Republicii V condamnat. În primul dosar, el a 
primit un verdict de trei ani de închisoare, din care doi 
cu suspendare, pentru corupţie şi trafic de influenţă. În 
cea de-a doua cauză penală, el riscă un an de închisoare 
şi o amendă de 3.750 de euro. 

Subsidii pentru imperiul 
premierului Cehiei

Membrii Parlamentului European au solicitat, pe 19 
mai, Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii 
Europene să întreprindă acţiuni în cazul conflictului 
de interese în care este implicat prim-ministrul Cehiei, 
Andrej Babiš, transmite EU Observer. În aprilie curent, 
Comisia Europeană a publicat un audit despre subsi-
diile acordate imperiului de afaceri, Agrofer, fondat de 
Babiš şi controlat de acesta până în prezent în pofida 
faptului că oficialul a transmis acţiunile sale unui fond 
de încredere în momentul când a devenit premier.

Navalnîi și-a revenit, 
„mai mult sau mai puțin”

Opozantul Aleksei Navalnîi şi-a revenit, „mai mult 
sau mai puţin”, după greva foamei şi are posibilitatea 
să comunice cu familia sa, a declarat joi şeful Serviciu-
lui penitenciar federal al Rusiei, Aleksandr Kalaşnikov, 
transmite Reuters, citat de agerpres.ro. Navalnîi, cel 
mai marcant critic din Rusia al preşedintelui Vladimir 
Putin, execută o pedeapsă de doi ani şi jumătate într-o 
colonie penitenciară pentru acuzaţii de fraudă datând 
din 2014, pe care opozantul le denunţă ca motivate 
politic. 

Rusia vrea dialog 
„onest” cu SUA

„Suntem gata să discutăm toate problemele, fără 
excepţie, cu condiţia ca discuţia să fie onestă (...) şi 
să se bazeze pe respect reciproc”, a declarat Lavrov în 
timpul întâlnirii bilaterale cu omologul său american 
Anthony Blinken organizată la Reykjavik în marja 
reuniunii Consiliului Arctic, relatează agerpres.ro. În 
pofida numeroaselor divergenţe, „viziunea noastră este 
aceea că, dacă liderii Rusiei şi ai Statelor Unite pot lu-
cra cooperând, lumea va fi un loc mai sigur”, a declarat 
secretarul de stat american.

Silvio Berlusconi 
este grav bolnav

Fostul prim-ministru italian Silvio Berlusconi este 
grav bolnav, iar procesul său pentru coruperea unor 
martori ar trebui să fie suspendat temporar, a declarat 
miercuri un procuror din Milano, potrivit Reuters, citat 
de agerpres.ro. Berlusconi, 84 de ani, premier de patru 
ori, este acuzat de coruperea unor martori pentru a 
păstra tăcerea în dosarul prostituţiei cu minore, înce-
pând din anul 2013. El a negat orice act reprobabil din 
partea sa. 

I.G.

Necunoscutele vizitei Maiei Sandu la Berlin. Relațiile dintre 
Republica Moldova și Germania în contextul securității regionale    

Ilie GULCA
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Vremea întrebărilor
A - p o l i t i c e

Picătura care a făcut diferenţa pe piaţa 
evoluţiei speciilor au fost întrebările. Nu 
munca, ci curiozitatea (umană, da) l-a 
creat pe om. Munca, pe care marxiştii 

o dădeau drept pas decisiv, nu e apanajul 
oamenilor, aici ei sunt concuraţi serios de cai, 
furnici şi alte albine. 

Pe când întrebările i-au asi-
gurat umanităţii nu doar saltul 
calitativ într-o fază asumată 
şi conştientizată, ci şi eterna 
evoluţie.

Fenomenul poate fi demon-
strat şi invers: când, la etape 
avansate ale civilizaţiei, oa-
menii dintr-un anume spaţiu 
geografic/ politic încetau să-şi 
mai pună întrebări, timpul se 
oprea pentru ei. Lumea din 
jur se dezvolta; curiozitatea 
şi dorinţa de a explica de ce 
unele lucruri se întâmplă și 
altele nu contribuiau la schim-
bări, uneori radical diferite. 
Paradigmele stagnării încă mai 
sunt reluate intermitent cu 
eticheta „stabilitate”. Actuala 
Coree de Nord (ca şi URSS-ul 
de ieri) e modelul perfect al 
lumii care nu îşi pune între-
bări (şi căruia i se interzice să 
întrebe). 

Întrebările sunt deranjante, 
ele ne scot din zona de confort 
şi de autosuficienţă, ne pun 
mereu în faţa modelelor avan-
sate (şi, mai mult, ne dau de 
înţeles că nici modelele avan-
sate nu sunt perfecte). Când 
nu te întrebi, totul e simplu. 
Dacă nu te întrebi, le ştii pe 
toate. Tot greul începe de la 
întrebări, dar tot ele sunt şi 
singura soluţie, dacă nu vrei să 
rămâi încremenit în faţa pro-
vocărilor unei lumi în mişcare. 
Pe cine să mizezi? Cine este 
sincer şi – mai ales! – cine e 
capabil de a influenţa cursul 
inert al prăbuşirii în cascadă? 
Aceste întrebări generale, ale 
societăţii, atunci când vine 
vremea alegerii, se acutizea-
ză şi devin foarte concrete 
(uneori, disperate şi nerăb-
dătoare). Nu sunt garanţii 
ale schimbării calitative, dar, 
alăturate faptelor anterioare 
ale protagoniștilor, pot să ne 
dumerească mult mai mult 
decât retorica acestora.

Ca adept al unei echipe 
anume sau ideologii anume, 
mă întreb cine va intra în 
parlament („am văzut listele 
electorale şi am devenit, subit, 
indecis”, scria recent un jur-
nalist)? Sau: ai noștri ce şanse 
au? Ca fan absolut, i-aş putea 
vota pe ai mei din principiu, 
chiar dacă ei nu vor avea 
majoritate şi vor fi nevoiţi să 
se alieze cu nu ştiu care ne-
toţi, fie vor rămâne în opoziţie 
„constructivă” sau nici nu vor 
trece pragul. Însă ca alegă-
tor-beneficiar conştient şi 
interesat al sistemului politic, 
întrebarea mea e: cu ce ne vom 
alege, noi, toţi, după asta? 
Ce fel de politică vom avea? 

Pe 19 mai am aflat că Statele 
Unite nu vor sancţiona companiile 
germane care participă la construc-
ţia gazoductului Nord Stream 2. 
Vor evita sancţiunile inclusiv Nord 
Stream 2 AG şi CEO-ul acesteia, 
Matthias Warnig, fost ofiţer în 
serviciile secrete ale RDG şi mare 
amic al lui Putin. Asta după ce Se-
cretarul de Stat american, Anthony 
Blinken, a reiterat, cu ceva timp 
înainte, că toate companiile im-
plicate în proiect vor plăti scump 
pentru faptul că ajută Rusia „să 
submineze securitatea energetică 
şi să dezbine Europa“.

Controversatul gazoduct este 
modul în care Kremlinul a înţe-
les să rezolve problema generată 
de tranzitul de gaze naturale prin 
Ucraina, ţară considerată de Rusia 
drept „duşmănoasă“ şi „nesigu-
ră“. Noua linie de aprovizionare 
cu hidrocarburi a Germaniei, prin-
cipalul beneficiar, ocoleşte usca-
tul, întinzându-se pe fundul Mării 
Baltice de la Narva la Greifswald. 
Întrucât nu va străbate teritoriul 
Ucrainei şi Poloniei, gazoductul 
ar putea deveni o afacere extrem 
de profitabilă (Gazprom-ul nu le 
va plăti acestor ţări „neprietene“ 
taxe de tranzitare) şi vitală pentru 
regimul de la Moscova, atât de 
dependent financiar şi politic de 
exportul de materii prime.

După războiul din Donbass 
şi anexarea Crimeii, atitudi-
nea occidentalilor faţă de Nord 
Stream-urile ruseşti părea să se 
fi schimbat. În 2019, pe vremea 
lui Trump („prietenul Rusiei“, 
după cum afirmau democraţii), 
Congresul a sancţionat compa-
nii europene şi nave ruseşti care 
lucrau la gazoduct. Nemţii au 
protestat oficial, iar neoficial, 
ministrul german al Finanţelor, 
Olaf Scholz, a încercat să-i mi-
tuiască pe americani, cerându-le 
să ridice sancţiunile în schimbul 
facilitării importului de gaze na-
turale lichefiate din SUA, proiect 
pe care Germania „l-ar fi sprijinit“ 
cu… circa un miliard de euro (vezi 
scrisoarea pe care înaltul demni-
tar german o adresase fostului şef 
al Trezoreriei americane, Steve 
Mnuchin, descoperită şi publicată 
recent pe net de un ONG ecologist 
– DUH – din Germania). 

Evident, navele ruseşti au ne-
glijat, imperial, sancţiunile şi şi-au 
văzut de treabă (aşa cum a făcut-o 
în ianuarie a.c. şi „Fortuna“, pro-
prietatea companiei KVT-RUS). 
Bineînţeles, Olaf Scholz nu putea 
fi altceva decât membru al Parti-
dului Social-Democrat german, 
izvor nesecat de prieteni ai Rusiei. 
În mod şi mai clar, ecologiştilor 
cu investigaţia nu le-a păsat decât 

de cochiliile răscolite de greoaia 
conductă de pe fundul mării, nu şi 
de „securitatea energetică“ a Euro-
pei. Până aici însă, lucrurile s-au 
mişcat previzibil, după scenarii 
pe care le-am mai văzut şi înainte 
de Nord Stream 2. O necunoscută 
rămâneau, pentru specialişti şi in-
teresaţi, doar acţiunile concrete ale 
Casei Albe faţă de marele proiect 
ruso-german, pe punctul de a se 
finaliza – sancţionarea simboli-
că a unor nave sub pavilion rus e 
una, pe când blocarea accesului la 
proiect a unor companii europene 
care furnizează tehnologii înalte 
ruşilor, e cu totul altceva.

Preşedintele Joe Biden şi de-
mocraţii lui s-au bătut cu pumnii 
în piept, atât în timpul campaniei 
prezidenţiale, cât şi după, că vor 
contracara din răsputeri toate 
ameninţările ce vin din partea 
unor jucători globali necinstiţi 
precum Rusia, China etc. Pumnii 
s-au dovedit a fi de plastilină, căci, 
în stilul devenit deja clasic al tu-
turor administraţiilor democrate, 
şi aceasta a ţipat strident că atacă, 
bătând de fapt în retragere. 

Comentatorii afirmă că sancţi-
onarea selectivă a actorilor impli-
caţi în Nord Stream 2 ar revela un 
calcul politic şmecher: Rusia tre-
buia îmbunată cu ceva înainte de 
întâlnirea lui Blinken cu Lavrov la 
Reykjavik, menită „să amelioreze“ 
relaţiile ruso-americane. Aceas-
tă întâlnire este, de fapt, încă o 
strachină în care Anthony Blinken 
va călca aşa cum călcase Hilary 
Clinton în „peregruzka“ ei. De data 
asta însă, de cioburi se vor tăia mai 
ales „partenerii“ est-europeni. Ce 
nu faci însă de dragul progresului?

Adevărul este că Nord Stream-
ul din Marea Baltică e finalizat în 
proporţie de 95%. Acum, când au 
rămas de construit doar porţiuni-
le de gazoduct din apele germane 
şi daneze (Danemarca a şi emis 
toate autorizaţiile necesare), nici 
cele mai dure sancţiuni nu pot 
face mare lucru. Proiectul putea 
fi stopat încă în faşă, prin 2015, 
după dezastrul produs de Rusia în 
Ucraina şi când se semnau cele mai 
importante acorduri cu investitorii 
(apropo, Casa Albă era ocupată 
atunci de un alt lider progresist 
al lumii, Obama). Dar nu s-a în-
treprins aproape nimic, iar acum, 
într-adevăr, ar putea fi prea târziu 
pentru orice acţiuni punitive.

Germania şi Rusia, Uniper, 
Wintershall, E.ON, Engie, OMV 
şi Royal Dutch Shell, toate au avut 
interesul să aducă gazele din Sibe-
ria în inima Europei. Până la urmă, 
le-au adus, în ciuda opoziţiei reale 
a „partenerilor“ din Est şi a opo-
ziţiei declarative a altor state din 
Vest, în frunte cu Statele Unite. Și 
asta e ceea ce se cheamă, în teorie 
şi în practică, „adevăr“. Pe când 
o Europă şi o Germanie care ne 
recomandă insistent să reducem 
consumul de gaze în următorii ani 
pentru a atinge nişte „ţinte clima-
tice“ şi care afirmă că luptă eroic 
cu ingerinţele agresive ale Rusiei, 
ei bine, asta e ceea ce se cheamă, 
în popor, „gargară“.

H a r t a  l u m i i

Adevărul și gargara. 
File din povestea 
unui gazoduct

Cine va face dureroasele dar 
necesarele reforme, menite să 
construiască, să dezvolte, nu 
doar să împartă pomeni? Cât 
de credibili vom fi noi, toţi, 
indiferent de cât de deştept 
a fost fiecare în ziua scruti-
nului? Cum ne vom împăca 
cu partenerii care investesc 
realmente în noi? 

Cât de departe au mers, 
d.e., cei de la PAS în calculele 
privind prognozele viitorului 
scrutin şi şansele potenţia-
lilor aliaţi? Lista lor demon-
strează un stomac electoral 
omnivor, un fel de imposibil 
partid al tuturor, de la uni-
onişti la stataliști-beton sau 
la nostalgici după URSS, de 
la marxişti la liberali. O listă 
„reprezentativă”, nu „merito-
cratică”. Care le va fi politica 
reală? Cât de sincere le vor fi 
relaţiile cu Bucureştiul? Cât 
de insistenţi şi consecvenţi 
vor fi ei în relaţiile cu Rusia, 
tot mai agresivă, şi cu regimul 
de la Tiraspol? Cine va da 
alarma şi va cere evacuarea 
armatei de ocupaţie? Care 
este discursul limpede şi pe 
înţelesul meu al PAS în acest 
sens? Pe de altă parte, AUR 
şi PUN nu ar trebui cumva 
ca tocmai ei să-şi focalizeze 
discursul pe această problemă 
geopolitică, în loc să bată în 
PAS? Cum va fi aici, la Chişi-
nău, unde AUR (de Moldova) 
declară că e partid proeuro-
pean, pe când confraţii lor de 
la Bucureşti sunt în opoziţie 
faţă de partidele proeurope-
ne? Ce se va întâmpla dacă 
AUR va pune condiţii inac-
ceptabile la formarea alianţei 
proeuropene? Cine îşi va asu-
ma responsabilitatea pentru 
eşecul coaliţiei? 

Nu se încheie acest val de 
întrebări (eu doar le reproduc, 
nu le inventez), că vin, în cas-
cadă, altele: pe cine mizează 
PAS ca potenţial aliat? Sau: 
de vreme ce unioniştii nu pot 

fi împreună (fie şi din motivul 
că electoratul unionist e foarte 
diferit), pe cine mizăm? Care 
va fi contribuţia concretă în 
legislativ a unui grup unionist 
modest ca număr? Va repeta 
isprava, răsuflată deja, a PPCD 
şi PFD? Dincolo de campanie 
şi dincolo de votul meu – cu 
care, iată, în sfârşit, am şansa 
să mă răzbun pe toţi! – ce se 
va întâmpla? Cu ce mă aleg 
eu? Rezultatul final depinde, 
desigur, de politicieni. Ei ştiu 
în ce aventură s-au lansat, ei 
îşi calculează şansele, succe-
sul e în mâinile lor. Și vina, 
în cazul insuccesului, tot a lor 
va fi... 

Ei, bine, dar ei îşi pun oare 
întrebări?

Adrian CIUBOTARU

Mircea V. CIOBANU

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Care va fi  

contribuţia concretă 
în legislativ a unui 

grup unionist 
modest ca număr? 
Va repeta isprava, 

răsuflată deja, 
a PPCD şi PFD? 

Dincolo de 
campanie şi dincolo 

de votul meu – cu 
care, iată, în sfârşit, 

am şansa să mă 
răzbun pe toţi! – 

ce se va întâmpla? 
Cu ce mă aleg eu? 

Rezultatul final 
depinde, desigur, 
de politicieni. Ei 

ştiu în ce aventură 
s-au lansat, ei îşi 

calculează şansele, 
succesul e în mâinile 
lor. Și vina, în cazul 
insuccesului, tot a 

lor va fi... 
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MREAJA REȚELELOR

Depăşirea pericolului perma-
nentizării crizei cronice, care 
a afectat Republica Moldova, 
poate fi atinsă prin implemen-
tarea proiectului special politic, 
social-economic şi cultural, nu-
mit Alianţa Interstatală Româ-
nia–Republica Moldova. Pentru 
a pune în practică acest proiect 
este nevoie de semnarea, între 
România şi Republica Moldova, 

a unui tratat interstatal de fraternitate şi de parteneriat european 
privilegiat, ce ar avea ca scop major integrarea plenară a RM în 
UE prin România şi restabilirea unităţii naţionale româneşti. Este 
un proiect de europenizare, de utilizare cât mai raţională a resur-
selor naţionale, dar şi a Uniunii Europene, în scopul modernizării 
rapide a Republicii Moldova. Prin creşterea economică şi refor-
mele promovate, România şi-a demonstrat capacitatea de a onora 
standardele europene. Conexiunea cu acest exemplu de succes ar 
aduce şi Republica Moldova, în următorii patru ani, la standardul 
de viaţă din România. În 1918, revenirea Basarabiei acasă, în Ro-
mânia, a salvat populaţia de ororile regimului comunist. În condi-
ţiile actuale, proiectul special politic, social-economic şi cultural 
– Alianţa Interstatală România–Republica Moldova –,  reprezintă 
o reeditare în condiţiile de azi a operei istorice a înaintaşilor nea-
mului nostru, de la 27 martie 1918, numit unirea condiţionată a 
Basarabiei cu România-mamă.   

Pentru punerea în practică a proiectului nu este nevoie de 
schimbări în textul Constituţiei RM. Înfăptuirea acestui proiect 
necesită o majoritate parlamentară şi un guvern cu aspiraţii pro 
europene şi pro româneşti, capabile să negocieze şi să ratifice în 
parlament Acordul interstatal de fraternitate şi de parteneriat 
european privilegiat între Republica Moldova şi România. Acordul 
trebuie să conţină următoarele stipulări:

1. Conceptul tratatului Alianţei Interstatale România—Republi-
ca Moldova va include formarea etapizată a organelor de coordo-
nare a politicilor acestei structuri, între care o Adunare Parlamen-
tară, formată dintr-un număr egal de deputaţi din ambele state, ce 
se vor întruni în sesiuni periodice la Bucureşti şi Chişinău şi care 
se vor preocupa de armonizarea şi omogenizarea legislaţiei Repu-
blicii Moldova cu cea a României;

2. În competenţa Adunării Parlamentare se prezumă votarea 
legislaţiei comunitare, care va fi reconfirmată de votul parlamen-
telor ambelor state, votarea Bugetului special al Alianţei Intersta-
tale şi validarea Comisiei Executive interstatale (guvernul comu-
nitar); 

3. Comisia Executivă interstatală, ce şi-ar putea avea oficiul 
central la Iaşi şi ar fi formată dintr-un număr egal de reprezen-
tanţi ai Guvernelor României şi Republicii Moldova, va avea, în 
sfera sa de coordonare, executarea Bugetului comun, politicile 
de integrare social-economică şi cultural-spirituală a Republicii 
Moldova şi României, apropierii multidimensionale a RM de UE 
prin România;

4. Formarea Casei Sociale Interstatale cu scopul unificării eta-
pizate a sistemelor de pensionare şi asigurări sociale ale cetăţeni-
lor din cele două state şi gestionarea fondurile de pensii sociale;

5. Identificarea proiectelor de asistenţă financiară internaţi-
onală pentru Fondul de soluţionare a conflictului transnistrean 
(unui mini-plan Marshall) şi reabilitarea social-economică post 
conflict a R. Moldova.

Pentru prima dată în istoria politică a RM un asemenea pro-
gram electoral ar pune pe picior de realizare practică începutul 
procesului de restabilire a unităţii naţionale româneşti prin inte-
grarea etapizată a RM şi a României.

O schiță de program 
electoral „Unirea 
începe imediat”

Anatol ȚĂRANU

Cum (nu)se vaccinează cetățenii 
moldoveni?

„Vaccinul Sputnik V nu este 
disponibil. Pentru vaccinarea cu 
Sputnik V adresaţi-vă la medicul 
de familie.”

Anunţul respectiv ne-a sărit 
în ochi chiar la intrarea în Cen-
trul Municipal de Vaccinare. Am 
intrat. 

Surprinzător, într-unul din 
cele mai mari centre de vaccinare 
din Republica Moldova este o 
linişte asurzitoare. Nici vorbă 
de cozi.

Iuliana, jurnalista de la Pro TV 
Chişinău, are o curiozitate logică. 
A descoperit că platforma pe care 
cetăţenii moldoveni se pot înscrie 
la vaccinare nu funcţionează de 

Numai la vânătoare, pescuit şi 
în campanii electorale se toarnă 
atâtea poveşti.

La rampă au ieşit producătorii 
fabricilor de minciuni. Nici nu o 
să le dau numele, atât de mărunţi 
sunt. Sper să nu îi mai vedem în 
noul parlament şi aceasta decideţi 
dumneavoastră, alegătorii.

Cu referire la „marea majorare 
cu 40%” a salariilor personalului 
medical care serveşte în campanie 
pe post de trâmbiţă – e doar un 
episod din serialul cu 30 de mii 
de sirieni. Explic de ce.

Pentru personalul medical
1. Salariile personalului medi-

cal nu le majorează Parlamentul, 
ci Guvernul. Orice modificare, 
majorare, ajustare se aplică la Ho-
tărârea Guvernului nr. 837/2016 
prin alte noi hotărâri de Guvern. 
Astfel, dacă socialiştii îşi doreau 
pe bune majorarea, trebuia ca 
fostul prim-ministru (înscăunat 
şi controlat de ei), înainte de a-şi 
depune renumita demisie, să ope-
reze aceste modificări. Printr-o 
singură mişcare cu peniţa. 

2. Pentru majorarea oricăror 
salarii sunt necesare surse finan-
ciare în buget. Hai să vedem care 
sunt ele. Soldul cumulativ de mij-
loace financiare în contul CNAM 
la 31.12.2021 constituia 686,7 mi-
lioane de lei. Astfel, după cum am 
spus, domnul premier de atunci 
avea surse financiare disponibile 
ca să majoreze salariile înainte 
de a demisiona. Însă planurile 
atunci erau altele. 

3. Ce s-a întâmplat mai de-
parte? Datoria statului (bine 

gestionat de Guvernul majorităţii 
cunoscute) privind transferurile 
de la bugetul de stat către fon-
durile de asigurări obligatorii de 
asistenţă medicală a constituit la 
6 mai 2021 972,5 milioane de lei. 
Numai plăţile în avans efectuate 
de către CNAM către instituţiile 
medicale depăşesc deja suma de 
640 de milioane de lei. 

Astfel la acelaşi 6 mai 2021 
soldul cumulativ de mijloace 
financiare în conturile CNAM a 
constituit doar 8,5 milioane de 
lei. Cam câte salarii majorezi 
din această sumă, nu doresc să 
vă explice socialiştii? 

Dragi colegi medici, nu mai 
credeţi în poveşti de adormit 
copiii şi alegeţi la 11 iulie oame-
nii care vor lucra pentru dum-
neavoastră, care vă vor sluji cu 
drag, respect şi dăruire. Care vor 
schimba acest sistem de sănătate. 
Nu pe cei care fac multă gălăgie 
şi altceva nimiс ca nişte tinichele 
goale.

cel puţin două zile, deşi este lan-
sată de o săptămână. De ce? 

Voluntarii, medicii de acolo se 
uită miraţi. Un tânăr IT-ist acce-
sează platforma de pe calculato-
rul său. Îşi ridică şi el privirea. 
Recunoaşte uşor descumpănit: 
„Da, nu funcţionează.”

Un medic toarnă un pic de 
optimism peste această situaţie 
abracadabrantă: „Să ştiţi că ori-
cine se poate vaccina”. Aparent, 
deşi există platforma, cetăţeanul 
poate veni fără programare. I se 
fac formalităţile pe loc. Și totuşi, 
lumea nu se înghesuie. O recu-
nosc chiar şi oficialii moldoveni 
din sănătate. Tot ei nu au habar 
de ce nu funcţionează platforma, 
dau asigurări că până diseară o 
vor pune pe picioare. 

Între timp, colega de la Pro TV 
Chişinău se interesează ce este 
cu afişul de la intrare. Aflăm că 
a fost un interes atât de mare 
pentru vaccinul rusesc încât au 
pus un anunţ ca oamenii să nu 
mai vină, să nu mai întrebe. Ori-
cum, au fost aduse puţine doze 

şi s-au epuizat.
Curiozităţile se opresc pe mo-

ment, în sfârşit intră un doritor 
să se vaccineze. Medicul îl în-
treabă ce alege? AstraZeneca, Si-
nofarm ori Coronavac? Ultimele 
două sunt chinezeşti. Omul ale-
ge... Coronavac (al firmei Sino-
vac). Este chinezesc şi,  potrivit 
ultimelor ştiri, încă neautorizat 
în Uniunea Europeană. 

În alt cabinet medical, de data 
asta într-o policlinică, este ace-
eaşi situaţie. Adică puţini oa-
meni la vaccinare, dar alt afiş:

„Aici se efectueaza vaccinarea 
cu „Sinovac” prima doză, con-
form indicaţiilor stabilite de 
către medicul de familie.”

Deschid Facebook-ul. Cetăţe-
nii moldoveni cu dublă cetăţenie, 
moldovenească şi românească, 
au trecut Prutul şi mulţumesc 
României că s-au vaccinat. Cel 
mai căutat este, evident, Pfizer. 

Procentul de vaccinare din 
Moldova, cu o singură doză, este 
de 5 la sută. În România sunt 
vaccinaţi deja 20 la sută.

Concluzia? O trageți voi
Bun. Trec 30 de ani. Româ-

nia intră în clubul vestic, unde, 
potrivit naţionaliştilor de azi, e 
exploatată, jumulită şi vândută. 
Belarus rămâne în braţele calde 
ale ursului rus, în forma CSI: un 
fel de UE cu mai multă vodcă şi 
mai puţină libertate.

Tragem linie în 2019 (de când 
am reuşit să găsesc datele comple-
te). Pib-ul celor două ţări arată aşa:

Belarus: 6600 de dolari.
România: 12900 de dolari.
Stai, cum? România a reuşit să 

crească o economie care acum e 
dublu per capita faţă de un pro-
tejat al Kremlinului?

Da. Astea sunt cifrele. 
Dar stai, o să zică tot naţiona-

liştii: ăsta e PIB-ul străinilor, nu 
mai e al nostru!

Ok, hai să vedem cum stăm 
la ce e al nostru, bine? Adică la 
salariul net mediu lunar. 

Belarus: 358 euro.
România: 743 euro.
Dublu! Și la salariu, şi la PIB.
Dublu. 
Asta în condiţiile în care Ro-

mânia şi-a cam închis vechile 
industrii neperformante, iar 
Belarus a tras de ele cât a putut, 
fără privatizări multe, şi cu ajutor 
strategic în bani şi gaz ieftin de 
la ruşi. 

Concluzia? O trageţi voi.
Să spunem doar că atunci când 

Putin ne îndeamnă la „relaţii eco-
nomice reciproc avantajoase” e 
bine să ne uităm cum s-au descur-
cat cei care se bucură de ele de 
trei decenii.

A, şi să nu uit:
Noi am reuşit toate astea în 

libertate, fără o mână de fier 
şi-un creier unic să ghideze 
economia.

Haraşo!

Lucian MÂNDRUȚĂ

Ala NEMERENCO

(Planul unirii condiționate a Republicii Moldova 
cu România) 

În 1990, Belarus era parte din 
relativ prospera Uniune Sovieti-
că. România abia ieşea dintr-o 
dictatură cumplită, care expor-
tase şi mâncarea de pe masa ro-
mânilor.

În 1990, România era săraca 
şi Belarusul bogat.

Se vede şi în produsul intern 
brut per capita din acel an:

Belarus: 2100 de dolari,
România: 1600 de dolari.

Escrocii care sună în ultimul 
timp pe viber, prezentându-se 
reprezentanţi ai băncii, au trecut 
deja la alt nivel. Dacă înainte te 
sunau pe numărul de telefon şi îţi 
spuneau să le dai numărul la card 
etc., acum sună direct pe viber şi 
te pun să deschizi aplicaţia ban-
cară pe telefon. Fiţi atenţi! S-au 
fâstâcit puţin că le-am răspuns de 
pe laptop. Este vreo autoritate în 
tara asta să lupte cu escrocii?!!!

Vitalie COJOCARI

Este vreo autoritate 
în tara asta să lupte 
cu escrocii?!

Tatiana DANILIUC
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Şmecherii care au 
schimbat albia unui râu

Doi afacerişti din Hânceşti au instalat un 
baraj pe râul Cogâlnic, în apropierea 
satului Logăneşti, şi au direcţionat o 
parte din apele râului pe un canal care 

înconjoară o parte din iazul unuia din ei pentru 
a-l proteja de secetă. Este vorba despre Chiril 
şi Ivan Ududovici, ultimul fiind consilier PSRM 
al raionului Hânceşti. Oamenii din sat susţin că 
din cauza barajului şi a canalului săpat în afara 
oricărui proiect sau coordonare cu Agenţia „Apele 
Moldovei” le-a fost inundat imaşul lipsindu-i de 
calea mai scurtă de acces la terenurile agricole. 
Pe de altă parte, fraţii Ududovici dau declaraţii 
contradictorii şi susţin că au făcut doar bine pentru 
Logăneşti, satul lor de baştină.

Barajul de pe Cogâlnic repre-
zintă un zăgaz din pământ, ridicat 
perpendicular pe râu, în dreptul 
proprietăţii îngrădite a lui Ivan 
Ududovici. În zăgaz a fost instalată 
o ţeavă cu diametrul de cca 40 cm, 
prin care apa se scurge cu ţârâita 
în albia veche a râului. 

Un volum mai mare de apă se 
revarsă însă în şanţul săpat în for-
mă de semicircumferinţă pe lân-
gă gardul care îngrădeşte iazul lui 
Ududovici. Mai într-o parte mai 
este un pârău, prin care surplusul 
de apă acumulat în şanţul de lângă 
moşia consilierului socialist revi-
ne în albia râului. Când debitul de 
apă creşte în urma topirii zăpezilor 
sau a ploilor torenţiale, pârăul de 
evacuare nu mai face faţă şi apa 
se revarsă pe luncă. În zilele tori-
de, când debitul de apă se reduce 
simţitor, din cauza barajului, în 
unele localităţi apa din râu aproape 
că dispare.

De ce a fost redirecţionată 
apa din Cogâlnic

Locuitorii susţin că barajul de la 
Logăneşti şi şanţul de lângă moşia 
lui Ududovici au fost făcute vara 
trecută, în plină secetă, ca să nu 
sece iazul socialistului. Consilie-
rul local, Tudor Rotaru, susţine 
că atât barajul, cât şi modificările 
la albia râului au fost efectuate 
în afara oricăror coordonări sau 
proiecte. „Le-a venit şi au făcut-o. 
Sunt oameni influenţi, cu bani, şi 
consideră că li se permite totul, nu 
le pasă nici de lege, nici de oameni. 
Multor locuitori ai satului chiar 
le este frică de ei”, ne-a declarat 
alesul local.

Într-o înregistrare audio, ajun-
să la noi, un tractorist pe nume 
Andrei, recunoaşte că el a fost cel 
care a săpat barajul, fiind plătit de 
către fraţii Ududovici. „Da, eu am 
făcut lucrul cela. M-a plătit Vova 
(astfel i se spune în sat lui Ivan 
Ududovici). Și Chirică (Chiril Udu-
dovici) a vorbit cu mine. Au făcut 
ca pe timp de vară să nu le sece 
apa din iaz”, spune tractoristul în 
înregistrarea făcută cu un dictafon 
ascuns. Tractoristul mai mărturi-
seşte că regretă că, în urma lucrării 
făcute de el, la comanda fraţilor 
Ududovici, imaşul este inundat.

Locuitorii din Logăneşti nu s-au 
alertat iniţial în privinţa  construc-

ţiei barajului şi modificarea albiei 
râului. Unii, care au gospodării în 
apropiere de râu, chiar s-au bucu-
rat că le-a fost înlesnită irigarea 
grădinilor. După ce le-a fost însă 
inundat imaşul, mai mulţi gos-
podari din Logăneşti au semnat 
o petiţie către Inspecţia pentru 
protecţia mediului din Hânceşti.

Oamenii din sat sunt 
nemulţumiţi

În răspunsul semnat de şeful 
Inspecţiei, Vasile Moraru, auto-
rii petiţiei au fost informaţi că s-a 
decis de „a opri-digui canalul de 
ocolire a râului Cogâlnic construit 
anterior, de astupat cele două ca-
nale construite peste drum, şi de 
dat drumul apei din râul Cogâlnic 

să curgă conform albiei lui”. In-
specţia pentru protecţia mediului 
a dispus ca decizia să fie executată 
până în seara de 17 mai 2021.

„Nu au scos barajul de pe Co-
gâlnic. Au pus nişte ţevi şi apa tot 
aşa stă. Mai mult, fraţii Ududovici 
spun că nu ei au făcut barajul, ci un 
fost primar, cu mulţi ani în urmă. 
Ne-au ameninţat că ne vor da în 
judecată ca să le achităm prejudicii 
materiale şi morale”, ne-a declarat 
un locuitor din Logăneşti.

Printre locuitorii din Logăneşti 
sunt şi din cei care sar în apărarea 

lui Ududovici: „Dar nu mai este ni-
cio încălcare! Vacile au de unde bea 
apă, oamenii îşi pot iriga grădinile. 
Dacă va fi luat barajul, la vară nu 
va fi apă în Cogâlnic şi vitele nu vor 
avea de unde să bea apă”.

Primarul din Logăneşti 
o face „pe niznaiul”

Inspecţia pentru protecţia 

mediului l-a amendat pe Chiril 
Ududovici pentru construcţiile 
neautorizate de pe Cogâlnic, în 
baza alineatului 3 din articolul 
113 Cod contravenţional. Norma 
prevede o amendă de la 1200 până 
la 1500 de lei pentru „desfăşurarea 
neautorizată a lucrărilor de astu-
pare a luncilor şi braţelor uscate 
ale râurilor, a lucrărilor de regu-
larizare a cursurilor râurilor, de 
extragere a substanţelor utile, a 
materialelor de construcţie şi de 
instalare a comunicaţiilor în zona 
de protecţie a apelor”.

Valentin Danu, primarul satului 
Logăneşti, susţine că nu cunoaşte 
cine a construit barajul peste Co-
gâlnic. „Când am văzut, era deja 
construit. Dar nu am văzut cine”, 
ne-a declarat primarul. Într-o dis-
cuţie anterioară, chiar lângă baraj, 
Valentin Danu ne comunicase că 
i s-a adresat unul din fraţii Udu-
dovici cu solicitarea de a construi 
barajul şi că l-a direcţionat către 
Agenţia „Apele Moldovei”.

Primarul a precizat că, după ce 
a depistat construcţia ilegală de pe 
Cogâlnic, a sesizat Agenţia „Apele 
Moldovei” şi Inspecţia pentru pro-
tecţia mediului, dar încă nu a pri-
mit niciun răspuns. Întrebat de ce 
nu a sesizat poliţia ca să identifice 
făptaşul, primarul din Logăneşti 
ne-a spus convins că acest lucru 
urmează să-l facă cei de la „Apele 
Moldovei”.

Cum se justifică fraţii 
Ududovici

Chiril Ududovici ne-a declarat 
că a construit barajul peste Co-
gâlnic la rugămintea locuitorilor 
din sat, ca să aibă unde-şi adăpa 
vitele. „Cred că am făcut un lucru 
bun pentru satul natal, unde vin 
doar de Paştele Blajinilor. Ca atare, 
oamenii au decis să construiască 
barajul, iar eu am finanţat lucrări-
le”, ne-a declarat Chiril Ududovici.

Afaceristul a negat însă că a con-
struit şi canalul de lângă gardul 
care îngrădeşte moşia fratelui său. 
„Nu este un canal. E o lăsătură. A 
fost săpată de cei de la gazificare 
pentru a-şi proteja conducta. Apoi 
acolo s-a scurs apa. Iazul în care 
eu cresc peşte este cu vreo 150 de 
metri mai în deal, aşa că nu am 
avut niciun interes”, s-a justificat 
bărbatul.

Întrebat cui aparţine iazul de 
lângă gard, Chiril Ududovici ne-a 
comunicat că este al fratelui său, 
dar că nu este un iaz, e doar o 
groapă.

Afaceristul a mai spus că este 
persecutat de către consilierul Ro-
taru care se răzbună pentru că a 
fost concediat dintr-o funcţie de-
ţinută pe lângă biserica din sat, iar 
acuzaţiile că a fost inundat imaşul 
nu sunt fondate şi ne-a trimis şi o 
imagine cu vite pe păşune. Spre 
finalul discuţiei, Chiril Ududovici 
ne-a întrebat „omeneşte” ce cre-
dem noi despre baraj. Când i-am 
spus că legea interzice instalarea 
barajelor pe râuri, afaceristul ne-a 
spus că a plătit deja o amendă şi, 
dacă va trebui, va mai plăti.

Ivan Ududovici a fost mai re-
zervat în declaraţii. Consilierul a 
declarat că a făcut multe pentru 
satul natal şi a negat orice impli-
caţie în construcţia de pe Cogâlnic.

Precizăm că Ududovici este sus-
ţinător şi bun cunoscut cu fostul 
preşedinte Igor Dodon. În 2018, 
Igor Dodon a vizitat ferma de ani-
male din Hânceşti înregistrată pe 
numele lui Ivan Ududovici şi al 
soţiei sale, Maria. „Dat fiind faptul 
că întreprinderea oferă produse 
de o înaltă calitate, cea mai mare 
parte a acestora este exportată pe 
piaţa Federaţiei Ruse şi pe cea a 
ţărilor arabe.

Voi încuraja şi voi susţine şi în 
continuare producătorii autohtoni 
să realizeze cât mai mult, precum 
şi să fie asiguraţi cu piaţă de des-
facere. Este necesar să utilizăm 
capacitatea pe intern, nu să im-
portăm producţie străină”, scria 
atunci Dodon pe reţeaua Facebook.

La începutul anului 2019, Igor 
Dodon l-a decorat cu ordinul Glo-
ria Muncii. În luna februarie a anu-
lui curent, fiul lui Ivan Ududovici, 
Dumitru, a fost numit, fără con-
curs, în funcţia de director adjunct 
al Fondului de Investiţii Sociale 
din Moldova. Dumitru Ududovici 
este partener de afaceri cu fiica mi-
nistrului de Interne, Pavel Voicu, 
Paulina. Cei doi deţin cote egale 
în SRL Tre Mulini.

Julieta SAVIȚCHI

Igor Dodon și Ivan Ududovici

Cursul râului e schimbat
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Centenar Andrei Dmitrievici Saharov
21 mai 1921 – 14 decembrie 1989

Fizician, unul dintre creatorii primei bombe cu 
hidrogen a Uniunii Sovietice. Laureat al Premiului 
Nobel pentru Pace, disident şi militant pentru drep-
turile omului. A protestat contra trimiterii tancurilor 
sovietice împotriva Primăverii de la Praga (21 august 
1968).

Protestând împotriva invaziei sovietice din Afganis-
tan, este exilat de către Brejnev la Gorki (în prezent 
Nijni Novgorod), cu domiciliu forţat.

„Durata medie a unei vieţi umane este de 20000 de 
zile, iar o iradiere globală, de un roentgen scurtează 
această durată cu o săptămână. Potrivit calculelor 
pe care le-am făcut, fiece  megatonă explodată la 
testările nucleare în atmosferă curmă 10000 de 
vieţi. Astfel, testele atomice în aer constituie o crimă 
directă împotriva umanităţii. E ca și cum ai turna, 
în secret, în sistemul de alimentare cu apă a unui 
oraș o cultură de microbi patogeni.”

A.D. Saharov, „Memorii”

Săptămânal, publicăm o imagine 
pe care vă propunem să o comen-
taţi. Textul, maximum 20 de cuvin-
te, îl puteţi expedia pe adresele: str. 
Mihai Viteazul 2a, nr. 23, Chişinău, 
Republica Moldova, tel.: 022 358 
567, e-mail: gazetadechisinau@
gmail.com şi pe pagina web: gaze-
tadechisinau.md.

Lunar, cele mai spirituale replici 
vor fi jurizate de consiliul redacţiei, 
iar autorii câştigători vor fi premiaţi 
cu un abonament la GdC. Învingător în luna aprilie este Vasile Racu-Vârlan din s. Coteala, Briceni, 
care va primi un abonament pentru trei luni la GAZETA de Chişinău.

Publicăm comentariile la imaginea de vineri, 14 mai.
„Tinere rusoaice alături de ginecologul lor iubit. Dar nu la iubit”, Dumitru Cernea, Chişinău.
„O lume îl salută pe Gaţcan/ Cu epoleţi de colonel curcan,/ Amic fidel cu marele Șordon,/ Cu toţii 

buni de dat la tomberon!...”, Vasile Ștefan Racu-Vârlan, Briceni.
„Omul care a văzut multe…”, Anatolie Chicu, Nisporeni.
„Tiraspol-Chişinău: Forţele întrunite ale celor două state separatiste şi genicologisimusul lor”, 

Tiberiu Stoian, Chişinău.
Vă rugăm să comentaţi imaginea de mai sus.

I m a g i n e a  c o m e n t a t ă

Ginecologul și pacientele
Deputatul socialist, Ștefan Gațcan, cu epoleți de colonel la parada din 9 mai 2021; 9 mai la Tiraspol

C i t a ț i e  p u b l i c ă

Judecătoria Hânceşti (sediul Ialoveni) solicită cetăţenilor: Adela 
Nogai, domiciliată în or. Glodeni, str. Tineretului 20, Valentin 
Melnic, domiciliat în mun. Chişinău, str. Băcioii Noi, nr. 14/3 
ap. 23, Alecsandr Leaşcenco, domiciliat în mun. Chişinău, str. 
Ismail, nr. 98, ap. 52, Valentina Țăruş, domiciliată în or. Străşeni, 
str. Serghei Lazo 9, ap. 3, Petru Lungu, domiciliat în mun. Chişi-
nău, str. Lomonosov, nr. 51/1, ap. 18, Ion  Harea, domiciliat în or. 
Glodeni, str. Tineretului 20, Vladimir Dimitriu, domiciliat în mun. 
Chişinău, str. Alba Iulia 196/1, ap.114, Natalia  Nicolau, domiciliată 
în mun. Chişinău, str. Poştei 5/2, ap. 2, Mariana Vornices, domi-
ciliată în r. Briceni, s. Costiujeni, Claudia Vozian, domiciliată în 
mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrân 23, ap. 78, Alexei  Munteanu, 
domiciliat în r. Orhei, s. Hulboaca, Valeriu Rusu, domiciliat în r. 
Drochia, Liliana Stratan, domiciliată în or. Orhei, str. I. Iakir 29A, 
ap. 42, Ana  Rebeja, domiciliată în r. Dubăsari, s. Coşniţa, Maria 
Aftenie, domiciliată în r. Căuşeni, s. Tănătari, str. M. Eminescu 
56, Ludmila  Gheraş, domiciliată în or. Chişinău, str. Lomonosov 
51/1, ap 18, Natalia Guţu, domiciliată în mun. Chişinău, str. P. 
Zadnipru 15.1, ap. 139, Aliona Teutu, domiciliată în mun. Chişinău, 
str. Paris 32/2, ap. 59,  Natalia Mereuţă, domiciliată în r. Căuşeni, 
s. Opaci, Alexandru Olişcan, domiciliat în r. Căuşeni, s. Căinari, 
str. 1.Negraia, Tatiana Codrean, domiciliată în m. Chişinău, str. P. 
Zadnipru 16/3, ap. 108, Mihail Baltă, domiciliat în m. Chişinău, 
bd. Mircea cel Bătrân 20/2, ap. 20, Niina  Comerzan, domiciliată în 
or. Cimişlia, str. V. Alecsandri 99, Ion Brânză, domiciliat în mun. 
Chişinău, str. Trandafirilor 9/1, ap. 53, Lilia Artâc, domiciliată 
în mun. Chişinău, str. A. Doga 28/2, ap. 29, Alexandru Curchi, 
domiciliat în r. Teleneşti, s. Suhuluceni, să se prezinte la şedinţa 
de judecată din 25 mai 2021, ora 13:00, sala nr. 5, pe  adresa or. 
Ialoveni, str. Prieteniei 4, în legătură cu examinarea cauzei de 
insolvenţă intentată la cererea de chemare în judecată a debito-
rului ÎPC ,,Supersonic” (în proces de insolvabilitate) împotriva 
SRL ,,Nicoleta NM”, intervenienţi accesorii de partea reclamantei, 
Ana Rebeja, Lidia Ursu, Adela Nogai ş.a., intervenienţi accesorii 
de partea pârâtei Maria Panfilii, Alina Mocanu, Cătălina Anghel 
(Aghenie), Vasile Vintiniuc, Valentin Milea ş.a., cu privire la de-
clararea nulităţii  acordului adiţional nr. 3 din 27 ianuarie 2014, 
la contractul de parteneriat în condiţii de cotă-parte nr. 1-NM din 
21 mai 2008. În caz de neprezentare, cererea va fi examinată 
în lipsa dvs.

Judecător – Diana Corlăteanu

R. Moldova a recepţionat luni, 
17 mai, prima tranşă de motorină 
donată de România – 1.200 de tone, 
din cele 6.000 promise de preşe-
dintele Klaus Iohannis în cadrul 
vizitei sale la Chişinău, la sfârşitul 
lunii decembrie 2020. Transportul 
cu acest combustibil, destinat agri-
cultorilor afectaţi de seceta de anul 
trecut, a fost întâmpinat în nordul 
ţării, la Ocniţa, de ambasadorul Ro-
mâniei, Daniel Ioniţă, reprezentanţi 
ai Preşedinţiei R. Moldova, precum 

şi de ministrul în exerciţiu al Agri-
culturii, Ion Perju.

„Fiecare litru din motorina do-
nată de partea Română va ajunge 
la cei care au suferit cel mai mult”, 
a promis el la Ocniţa.

De asemenea, Perju a mulţumit 
fiecărui contribuabil din România 
pentru această donaţie, dar şi pen-
tru celelalte proiecte finanţate şi 
implementate de autorităţile de 
la Bucureşti în R. Moldova.

V.C.

R. Moldova înregistrează un 
nou anti-record, situându-se 
printre primele ţări de pe con-
tinentul european în care cam-
pania de vaccinare anti-COVID 
se desfăşoară cel mai anevoios, 
într-un clasament întocmit de 
„Our World in Data”. În legătură 
cu acest fapt, probabil, Minis-
terul Sănătăţii, Muncii şi Pro-
tecţiei Sociale (MSMPS) de la 
Chişinău a anunţat miercuri, 19 
mai, lansarea integrală a etapei 
III a campaniei de imunizare. 
Între timp, săptămâna trecută a 
fost pusă în funcţiune platforma 
de programare on-line de vacci-
nare, iar la începutul săptămânii 
curente Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie (USMF) a 
anunţat că va desfăşura un ma-
raton universitar de imunizare 
împotriva COVID-19 , în peri-
oada 21-23 mai. De asemenea, 
un nou centru de vaccinare a 
fost deschis miercuri în Piaţa 
Centrală agro-alimentară din 
Chişinău.

Potrivit „Our World in Data”, 
o publicaţie ştiinţifică online a 
Universităţii din Oxford, R.Mol-
dova se află pe locul 4 de la coa-
da clasamentului în Europa, cu 
doar 5% din populaţie vaccinată. 
Mai rău e doar în Ucraina, care 
şi-a vaccinat numai 2,1% dintre 
cetăţeni, în Bosnia Herţegovina 
– cu 2,5% şi Belarus – cu 3,4%. 

În acest context, secretarul de 
stat de la MSMPS, Denis Cerne-
lea, a declarat într-o conferinţă 
de presă că „fiecare persoană 
eligibilă pentru vaccinare are 
posibilitatea de a beneficia cât 
mai rapid şi urgent de vaccin”, 
în cadrul etapei III a campani-
ei de vaccinare care demarează 
integral începând de miercuri. 
Pentru aceasta vor fi deschise 
mai multe Centre de vaccinare 
la nivel naţional, a precizat el, 
adăugând însă că prioritate vor 
avea persoanele sensibile în faţa 
virusului, în special cele incluse 
în grupurile de risc.

V.V.

R. Moldova lansează integral etapa III 
a campaniei de imunizare anti-COVID

Primele 1.200 de tone
de motorină donate 
de România au ajuns 
în R. Moldova
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În 1967, noi, colegii lui, stu-
diam disciplinat şi asiduu teoria 
muzicii şi instrumentul („speciali-
tatea”, cum se spunea pe atunci), 
în timp ce Valentin, exmatriculat 
pentru „provocarea dezordinii” 
(ce impietate să cânţi jazz la o 
şcoală academică a Conservato-
rului!), se lansează fulgerător, la 
numai 17 ani, în oceanul muzicii 
concertistice, navigând temerar 
şi chiftind de talent, de idei, de 
inspiraţie pe cele mai diferite 
nave, întâmplate sau acostate în 
zbuciumul căutărilor lui febrile. 

Conduce, dirijează, semnează 
aranjamente pentru formaţia lui 
Efim Bălţeanu a Filarmonicii din 
Chişinău; îşi înregistrează primele 
cântece cu Orchestra Radiotele-
viziunii Unionale din Moscova 
(solist fiind un alt rebel, Ștefan 
Petrache, exmatriculat şi el în li-
bertate pentru „purtare neconfor-
mă” cu regulile şcolii), prilej de a 
fi observat şi ambarcat în turneele 
faimoaselor „Poiuşcie ghitarî” din 
Leningrad (director muzical, cla-
pist, autor de noi cântece şi aran-
jamente), cu care străbate întreg 
URSS-ul şi o parte a Europei; pe 
valul succesului său, mai apare 
şi faimoasa Edita Pieha, vedeta 
care-l ia la timona ansamblului ei 
ca să-i scrie cântece, aranjamente, 
să-i dea strălucire spectacolelor ei 
şi ceva din exuberanţa şi nebunia 
tinereţii lui. 

Are doar un pic peste 20 de ani, 
dar aproape tot ce-şi poate dori 
un artist: succes, săli de concerte, 
colaborări preţioase, acumulări de 
experienţă, înregistrări, turnee, 
surse de existenţă. Fireşte, nu mai 
are nevoie decât episodic de Cole-
giul de Muzică „Șt. Neaga”, doar 
mult mai târziu absolvă Institutul 
de Arte şi este primit cu braţele 
deschise în Uniunea Compozito-
rilor (Preşedintele Uniunii, Ghe-
nadie Ciobanu: „L-am primit în 
Uniune ca o excepţie, nu absolvise 
compoziţia, dar era compozitor, 
un compozitor autentic.”). 

Cu acte în regulă sau exma-
triculat, el oricum şi oricând se 
abandonează destinului său, at-

mosferei ce-i dă respiraţie, sân-
gelui ce fierbe în el şi-l cheamă 
să-i dea glas, substanţă şi armonie 
– muzica. 

Jazz-ul marca 
Valentin Dînga  

De fapt, viaţa lui Valentin Dân-
ga răbufneşte, se alimentează şi ia 

neabătut expresia a ceea ce, mult 
mai târziu, avea să definească 
muzicologul Zinovi Stolear, pe 
vremuri profesorul lui de armo-
nie la „E.Coca”: „Nu aveai ce să-l 
înveţi pe Valentin Dînga, totul, dar 
absolut totul de ce are nevoie un 
muzician şi un compozitor îi era 
hărăzit din plin de Dumnezeu”. 

El însuşi mărturiseşte, într-un 
interviu, că „această muzică ce 
dădea din mine era ceva absolut 
nou şi-mi aparţinea doar mie”. 
Într-adevăr, în concertul pe mai 

multe voci ale acelei epoci, „No-
roc”-ul lui Mihai Dolgan deschi-
zând calea lor pe urmele rock-
ului stil „Beatles”, ascensiunea 
muzicii lui Eugen Doga, furorii 
provocate de Ștefan Petrache, Ion 
Suruceanu, de şlagărele lui Anatol 
Chiriac lansate de Sofia Rotaru, 
în acest curent nou, proaspăt şi 
masiv, muzica lui Valentin Dînga 

este, într-adevăr, „ceva absolut 
nou”. 

Faimosul Blues la mare, sen-
zual, pliat perfect pe conturul şi 
seducţia blues-ului ce invită la 
dans (la fel şi pe frumuseţea şi ca-
risma interpretei, Angela Bucico), 
sau (mai degrabă unul lent decât 
„obosit”, când e pus pe vocea ener-
gizantă a Galinei Gherman), sau 
piesele orchestrale Adio, Odessa, 
cu o melodie reluată rând pe rând, 
non-stop, fantezist, jazzistic, de 
timbrul diferitelor instrumente 

Omul-orchestră, 
Valentin Dînga, 
ar fi împlinit anul 
acesta 70 de ani

solistice sfârşind într-un tutti or-
chestral, sau Fantezia de iarnă 
implicând un spectaculos episod 
solistic al percuţiei, ori Nostalgia 
plutind pe frumuseţea melodiei 
pianului solo, sau Ultima frunză 
zburând pe rotocoalele saxofonu-
lui solo, sau Ritmurile planetei 
– toate aceste pese, înregistra-
te, încă în anii ‚70, de Orchestra 
symphony-jazz a Radioteleviziunii 
din Moldova, în unele dintre ele 
cu Valentin Dînga - clape*, au un 
singur impuls şi o singură obsesie 
creativă: jazzul. 

E nouă, într-adevăr, această 
muzică în peisajul muzicii uşoa-
re de la noi, e muzica marca 
Valentin Dînga. De fapt, nici 

Blues obosit muzică uşoară nu 
pot fi numite unele din creaţiile 
sale, Concerul său pentru saxo-
fon (are câteva asemenea Con-
certe) respectă forma clasică în 
trei părţi, dar stilul, modernitatea 
viziunii, orchestra adusă în extaz 
în episoadele dinamice, vocile or-
chestrale şi saxofonul solo purtate 
prin toate zonele misterioase (şi 
prăpăstioase!) ale fanteziei sale, 
tot excesul acesta de inspiraţie 
nu este altceva decât jazz pur-
sânge. Un jazz al secolului XX, 

cu un implant original instituit, 
la acea oră, în spaţiul estetic de 
la noi de Valentin Dînga. 

Arta ca imbold înnăscut

Nu se limitează aici, e atras, 
concomitent, şi de muzică big 
band, pentru care are nevoie de 
o orchestră. O fondează, o diri-
jează şi o alimentează cu propriile 
compoziţii la Centrul Tineretului 
din Chişinău (o clădire, forfotind 
altădată de evenimente, a ajuns 
astăzi o ruină...). Dar nu, nici big 
band-ul nu este de ajuns, Valentin 
Dînga vrea mai mult, vrea dimen-
siune, vrea proporţii, sonoritate 
amplă şi consistentă, vrea altă 
amplitudine pentru muzica sa. 

Supraponderal aşa cum este, 
neogoit şi frenetic, grăbit să vină 
cu torţa aprinsă a ideilor sale, el 
apare în faţa spectatorului său cu 
o nouă Orchestră symphony-jazz 
„Bucuria”. Formal, e a Filarmoni-
cii, dar este exclusiv a creatorului 
ei, care încearcă să ocupe, poate, 
prea devreme pentru urechea, de-
prinsă cu şlagărul facil, a ascultă-
torului nostru, spaţiul concertistic 
de la începutul anilor ‚80. 

Din acea perioadă va rămâne 
înregistrată o minunată piesă or-
chestrală pentru nai solistic şi vo-
caliză, piesă în care suflul cald al 
melodiei în duo, zborul ei generos 
pe fundalul policromatic şi discret 
al orchestrei simfonice atinge li-
ber culmile celor mai cunoscute 
mostre ale acestui gen de muzi-
că (doar că, spre norocul nostru 
şi nenorocul lui Valentin Dînga, 
el nu se naşte în SUA, ca James 
Last, autorul hitului Păstorul so-
litar pentru nai şi orchestră, ca să 
devină la fel de celebru pe toate 
meridianele auditive ale lumii). 

Atunci însă când nu mai are la 
dispoziţie o orchestră (formaţia 
filarmonică se destramă, în ‚83, 
după patru ani de existenţă), ad-
optă sintetizatorul şi se identifică 
el însuşi cu o orchestră. Multima-
nual, ca o orgă, şi având sonori-
tatea fiecărui instrument şi grup 
instrumental, această instalaţie 
masivă, multifuncţională, aproape 
miraculoasă în a sintetiza pânzele 
sonore venite, la fel de masiv şi 
miraculos, dinspre creatorul lor, 
acest sintetizator devine de acum 
înainte instrumentul şi orchestra 
de care Valentin Dînga nu se mai 
desparte niciodată. 

E o artă să decupezi instru-

Nu aveam cum să ştim că băiatul care rămăsese repetent pentru un 
an în clasa noastră (eram într-a VIII-a a Școlii Speciale de Muzică 
a Conservatorului, pe atunci „E. Coca”), acel coleg mătăhălos şi 
acneic, dar iute la pianul clasei, din care explodau bombe jazzistice 

transformând recreaţiile noastre, cu scaunul în uşă, în teren de dans (inclusiv 
pe bănci), atunci, în adolescenţă, nu aveam cum să ştim că acel improvizator 
delirant, că acel Valentin Dînga va fi – şi chiar foarte curând va fi! – artistul 
pianist, clapist, jazzmanul şi compozitorul atins de geniu ce va da naştere 
la o operă imensă: compoziţii instrumentale şi orchestrale, fantezii pentru 
orchestra simfonică, muzică pentru orchestra simfonică şi cor, lucrări pentru 
orchestra symphony-jazz, cu diferite instrumente solistice, muzică de film, 
de teatru, cântece, unele dintre ele („Ce-aş fi fost”, cu Ștefan Petrache, sau 
„Blues la mare”, cu Angela Bucico) rămase pentru totdeauna în patrimoniul 
şlagărului naţional. O operă pe care Valentin Dînga a lăsat-o posterităţii, 
grăbit să părăsească această lume la doar 63 de ani.

Valentin Dânga cu surorile Georgeta și Oxana Ciorici
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ment cu instrument, sunet cu 
sunet, timbru cu timbru, nuanţă 
cu nuanţă, tact cu tact pentru a fi 
suprapuse, sintetizate, finalizate 
şi a imagina – pentru că acesta 
este scopul final – un peisaj de 
Toamnă sau de Primăvară (am-
bele din ciclul Anotimpurile), 
sau o escapadă În vacanţă, sau 
un Litoral, pe care îl pictezi fan-
tezist (bineînţeles, cu elemente 
de jazz, într-un allegro nebunesc 
al pianului) şi îl oferi generos ca 
un dans ce contaminează extazul 
tuturora (piese înregistrate şi cu 
Orchestra symphony-jazz a Ra-
dioteleviziunii). 

Se zice despre artă că e un im-
bold înnăscut care pune stăpânire 
pe tine şi te transformă, cu tim-
pul, în instrumentul său docil. E 
despre Valentin Dînga. Auzul lui 
absolut nu mai e agresat, eventual, 
de sunetul fals al unei gafe comise 
de un instrumentist neatent; el 
are la dispoziţie sunetul perfect 
sută la sută emis de sintetizatorul 
cu care comunică, comunicând 
cu o întreagă orchestră, şi astfel 
studioul său se umple de muzică 
aşa cum o aude el. 

„Muzica pentru mine nu e 
o profesie, e o necesitate, dacă 
vreţi”, spune Valentin într-un 
interviu de la 2000, mărturisind 
dezarmant că, „în ultimii ani, nu 
câştig bani din creaţie, dar nu pot 
trăi fără muzică”. Și o concluzie 
imbatabilă, la fel ca viaţa lui: „Cu 
toate astea, vin în fiecare dimi-
neaţă în studio şi stau până seara 
târziu. Muzica e starea mea...”**

Existenţă devorată prin 
a crea şi a trăi în muzică

Această stare de a fi a lui Valen-
tin Dînga, una firească şi constan-
tă de a-şi devora existenţa prin 
a crea şi a trăi în muzică (şi, am 
aflat, mai puţin din muzică) are, 
în anii ‚90, un nou şi inepuizabil 
ingredient: muzica de teatru şi 
film. În stare perfectă, sinteti-
zatorul-orchestră e la dispoziţia 
sa, clapistul multimanual ştie să 
scoată din el toate grupurile or-
chestrale, nu-i mai rămâne decât 
să-şi dea frâu liber imaginaţiei, 
expresiei ei sonore şi să ofere sce-
nariilor de teatru şi film varianta 
sa sonoră. 

Din puţinele surse media 
desprindem că a semnat coloana 
muzicală la 25 de filme, printre 
care de ficţiune, documentare, 
ştiinţifice, de animaţie, şi la 21 
de spectacole teatrale, realizate, 
în special, împreună cu regreta-
tul regizor Titus Jucov, la Teatrul 
„Licurici”. Spectacole „originale 
şi ieşind din tiparele tradiţiona-
le, care s-au bucurat de un mare 
succes”, pentru care exigentul cri-
tic de teatru, Pavel Proca, are un 
cuvânt deosebit: „Dacă actorii se 
văd cu ochiul liber, Valentin Dînga 
se aude cu «urechea liberă». 

Perfectă în ritm şi rimă, variată 
în cadenţe, nelăsând loc gol între 
expresie şi fond, muzica sa pune în 
evidenţă cuvintele-cheie ale tex-
tului dramatic.” Sau: „Muzica lui 
Dînga devine unul din personajele 
centrale. Muzica şi textul se între-
ţes hipnotizant, călăuzind tem-
po-ritmul, conţinutul şi forma”. 

Acest „personaj” se află chiar 
în faţă într-o înregistrare de 40 
de minute transcrisă digital şi ar-
hivată la Radio Moldova, e ghi-
dul acţiunii din coloana sonoră 
la spectacolul Planeta de rouă, 
imaginat de Grigore Vieru/Titus 
Jucov pentru micul spectator de 

la Teatrul „Licurici”. Un spectacol 
muzical în care intervine în forţă 
omul-orchestră şi universul lui 
cosmic, miraculos, pentru a cu-
prinde cu o privire ingenuă, plină 
de iubire, frumuseţea romantică 
a „Planetei de rouă” (sau, cum 
am numi-o în limbaj actualizat, 
o lume fără războaie, fără cataclis-
me ecologice, fără terorism, fără 
migraţii disperate de popoare şi 
fără pandemie) – o „planetă”-fee-
rie, un vis al copilăriei transpus şi 
sublimat, în toată splendoarea, de 
muzica lui Valentin Dînga. 

Din alt racursi, muzicologul 
Victoria Tcacenco: „Muzica lui 
V. Dînga nu doar acompaniază 
sau subliniază unele momente din 
dramaturgie, dar creează – ca în 
orice operă de artă sintetică – un 

contrapunct, un plan semantic 
şi simbolic propriu, influenţând 
conceptul spectacolului şi per-
ceperea spectatorului”. Despre 
muzica sa de film (a colaborat cu 
studiouri din R. Moldova, Rusia, 
Ucraina, România) nu a rămas 
nicio referinţă şi nici fragmente 
care să fi fost decupate şi difuzate 
autonom în spaţiul audiovizual. 

Doar o înregistrare mai veche, 
cu Orchestra symphony-jazz a Ra-
dioteleviziunii, însoţind filmul 
„Oraşul meu” din perioada în care 
nu avea încă la îndemână sinteti-
zatorul (înregistrare păstrată şi ea 
în fondul Radio), vine să anunţe 
un melodist generos, care îşi plim-
bă visarea sentimentală prin regis-
trele timbrale ale instrumentelor 
solistice şi ale grupurilor orches-
trale (bineînţeles, pianul se află 
în prim-plan); „oraşul” lui e liric, 
e romantic, în timp ce zvâcnetul 
lui viu şi continuu, culminaţiile în 
forţă imprimă un echilibru ritmic 
şi o dinamică policromatică, în 
antiteze, excursului lui muzical...

Nu am moarte cu tine nimic

Ce este astăzi muzica lui Va-
lentin Dînga dincolo de arhive 

radio? Pe Youtube putem savura 
Blues la mare cu Angela Bucico, 
la fel şi pe cel obosit, cu Galina 
Gherman, mai e şi tulburătorul 
Nu am moarte cu tine nimic, pe 
vocea regretatei Ana Barbu; Che-
marea casei părintești (apare şi 
cu titlul Dorul de casă), lansată de 
Ștefan Petrache, e mereu reluată, 
uneori cu alţi solişti, de mai multe 
posturi de radio, ca şi patrioticul, 
aproape imnicul său Ce-aș fi fost; 
mai sunt apariţiile scenice, la ra-
dio sau tv ale Nataliei Barbu, cu 
care atât de mult i-a plăcut să se 
afle în tandem, pentru că e fas-
cinantă, e coleric jazzistă ca şi el 
(şi ce dezinvoltură, ce voluptate 
incitantă, ce exhibiţii vocale sucite 
şi răsucite pe toate registrele sunt 
spectacolele de blues cu N.B. – 

V.D.!), iar tirajul celor două CD-
uri (din păcate, doar două), cu 
aceeaşi Natalia Barbu, Victoria 
Lungu şi muzica instrumentală, 
s-a epuizat demult. 

CV-ul Valentin Dînga consem-
nează prezenţa muzicii sale la pos-
turi de radio din Rusia, Ucraina, 
România, Letonia, Belarus, Israel, 
Spania. Posibil, din moment ce 
cântecele şi piesele lui au luat 
premii şi trofee la concursuri-
le internaţionale de la Mamaia, 
Bratislava, „Orfeul de Aur” din 
Bulgaria, Jurmala-Letonia, din 
Soci, Ialta şi la toate competiţiile 
şi festivalurile de muzică uşoa-
ră din Chişinău, la unele fiind şi 
membru al juriului. Și totuşi... 

Minunatele lui compoziţii or-
chestrale nu au, acum, nicio or-
chestră gen André Rieu, nu sunt 
incluse în niciun repertoriu, nu 
au concerte fastuoase cu mii de 
spectatori care să le admire bo-
găţia inspiraţiei şi frumuseţii 
lor, iar aceste piese nu au fost 
niciodată editate şi se păstrează 
doar în manuscris. Escapadele lui 
de altădată în SUA şi Australia, 
acompaniindu-l pe Willi Tokarev, 
cântăreţul favorit al emigranţilor 
ruşi, trădează mai degrabă nevoia 

lui de a câştiga pentru existenţă, 
în timp ce autorităţile nu catadic-
sesc decât să-l onoreze cu medalia 
„meritul civic” sau titulatura de 
„maestru în artă”, apoi cu cea de 
„artist al poporului”; în 2002, se 
dumiresc, în sfârşit, să-i acorde 
Premiul Naţional. 

Valentin Dînga nu a avut, în 
timpul vieţii, cel puţin, o tradiţi-
onală, prin aceste locuri, „seară 
de creaţie”, costurile nu erau de 
buzunarul lui, sponsorii prea mult 
de căutat, iar el nu avea timp de-
cât pentru studioul său, pentru 
muzica ce „dădea” din el, pentru 
impulsul imperios de a-i da şi el 
viaţă, din nou şi din nou, viaţa 
lui, şirul zilelor lui scurtându-se, 
în final, ca o balzaciană piele de 
chagrin. 

Între marile lui proiecte, a re-
uşit, totuşi, să se căsătorească, 
încă de tânăr, cu Tania Codreanu, 
atunci redactor muzical radio, 
o căsnicie care a durat 40 de 
ani, lăsând în urmă o frumoasă 
amintire: „La fel ca personajul 
din povestea lui Andersen, care 
adună din cristale salvatorul cu-
vânt „eternitate”, Valentin ştia 
să potrivească, lego cu lego, un 
magic liant în relaţiile noastre – 
dragostea.” Emblematic pentru 
autorul Planetei de rouă, pentru 
fervoarea inspiraţiei lui ce exaltă 
iubirea, frumuseţea femeii, me-
leagul lui (sau, aşa cum invocă el 
într-un cântec, cu vocea lui Ștefan 
Petrache, „Țara mea!”), la care 
mereu se întoarce, viaţa aşa cum 
este ea, în ritm alert, învăpăiat, 
adesea sufocant, dar tonic şi 
energizant ca şi muzica sa. 

„Formidabil!”, ar fi exclamat 
Grigore Vieru aflat pe patul de 
suferinţă şi ascultând, după mai 
multe căutări, o înregistrate cu 
ceea ce avea să devină pe versul 
său, muzica lui Valentin Dînga şi 
vocea Anei Barbu Nu am moar-
te cu tine nimic, o compoziţie de 
respiraţie cosmică, răscolitoare şi 
răzvrătitoare, lansată – ca o pre-

moniţie – nu cu mult timp înainte 
de dispariţia celor trei.

Valentin Dînga se naşte la 14 
iulie 1951 în satul Mândreşti, r-l 
Teleneşti, şi se lasă răpus de „boa-
la regilor”, cum e numită podagra, 
la 27 februarie 2014. A fost însă 
rege în toate ipostazele vieţii sale 
agitate de compozitor şi artist, 
coroana, aura lui de talent şi de 
haruri divine nu a îndrăznit s-o 
coboare încă nimeni. Nici timpul. 

Recviem-ul monumental şi 
sfâşietor, pe care l-a scris pentru 
omul-orchestră (şi nu numai), are 
şi clopot, şi orgă, şi freamătul viu 
al orchestrei, e mai degrabă un 
imn dedicat fiinţei umane, geniu-
lui ei creator decât un lamento. De 
bună seamă, îi plăceau imnurile, 
se asimila cu măreţia lor, avea mai 

multe, printre ele unul dedicat 
faimosului oraş subteran de la 
Mileştii-Mici şi puterii bahice a 
licorii moldoveneşti, altul a încu-
rajat echipele noastre perdante de 
fotbal. În stilul lui patetic şi mo-
numental, a orchestrat şi Imnul 
de Stat al „Limbii noastre”. Când 
te ridici în picioare, cu pietate, 
să-l asculţi, ştii că în solemnitatea 
lui majoră, în triumful spiritu-
lui lui invincibil, în perenitatea 
frumuseţii lui pulsează şi inima 
celuia care a fost Valentin Dînga, 
omul-orchestră care a cuprins cu 
geniul lui orizontul de necuprins 
al vieţii.

Rodica IUNCU

*Îi aduc sincere mulțumiri 
operatorului Departamentului 

Patrimoniu de la Radio Moldova, 
dna Liuba Șișcanu, care mi-a 

pus la dispoziție, pentru a fi (re)
ascultate, mai multe înregistrări 

din fondul Radio cu muzica lui 
Valentin Dînga.

** Citatele folosite în text sunt 
extrase din presa timpului: 

ziarul „Mesagerul”, revistele 
„Teatru” și „Arta”.  

Valentin Dînga și Ștefan Petrache
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Răvașe patriotice (II)

De la sute de provocări infor-
maţionale împotriva tânărului 
stat Republica Moldova, s-a tre-
cut în scurt timp la acţiuni vio-
lente, inclusiv militare. Republica 
Moldova s-a pomenit în faţa unui 
agresor puternic, bine înarmat şi 
cu o coloană a V-a la dispoziţie, 
pe când ţărişoara noastră nu avea 
nici arme şi nici armată. 

La începutul lunii decem-
brie 1991, începuse războiul 
ruso-moldovenesc. În focul 
războiului s-a format Arma-
ta Naţională, primul ministru 
al Apărării şi cel care a depus 
un efort considerabil pentru a 
o organiza a fost generalul Ion 
Costaş. Din toate colţurile fostei 
URSS încep să vină scrisori de la 
militarii moldoveni în care soli-
citau transferul lor în Moldova, 
pentru a-şi apăra ţara.

Continuăm să publicăm scri-
sori-document din fondurile ar-
hivistice ale RM.

Am trei copii 
şi toţi sunt 
militari ... 

„Către Dl Președinte al R.M.,
 Mircea Snegur,
de la cet. din s. Bilicenii Vechi, 

r-ul Sângerei, 
Bajura Fiodor Semionovici

Demers
Eu, Bajura Fiodor Semiono-

vici, am trei feciori. Feciorul 
Bajura Ion Fiodor a terminat 
Școala Superioară de Aeropur-
tate din or. Reazan. Acum el își 
face serviciul în unitatea militară 
din or. Marijampolė din Litua-
nia. El este ofiţer cu gradul de 
maior și lucrează în unitate ca 
șef al statului major.

Ca părinţi, dorim să-și con-
tinue serviciul la noi acasă, în 
Moldova.

El este căsătorit și are doi copi. 
Pentru a veni în Moldova, are ne-
voie de condiţii normale de trai, 
de locuinţă. Ceilalţi feciori au fă-
cut serviciul militar în Germania 
și Afganistan.

Rugăm să ne daţi răspuns 
dacă se poate face ceva la rugă-

Formarea Republicii Moldova, Declaraţia 
de Independenţă din 27 august 1991, 
recunoaşterea Republicii Moldova de 
către organismele internaţionale au 

zdruncinat rău intenţiile forţelor imperiale ruse 
de a menţine cu orice preţ imperiul sovietic sau 
cel puţin de a păstra fostele „republici surori” 
în sfera de influenţă a Rusiei, inclusiv a RSS 
Moldoveneşti. 

Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist

mintea noastră.
Cu stimă și respect, părinţii 

lui Ion”1

Rog să fiu transferat 
în Moldova  

„Președintelui R. M.,
reședintelui Sovietului Suprem 

al R. M.,
Ministrului Afacerilor Interne 

al R. M.

Raport
Rog să fie soluţionată pozi-

tiv problema transferului meu 
(Maiorul Garaz Grigore Mihailo-
vici, născut în 1956, moldovean, 
studii militare superioare, ingi-
ner de exploatare a mijloacelor 
de telecomunicaţii de pe lângă 
Școala Militară Superioară de 
Telecomunicaţii din or. Tomsk. 
În prezent, deţin funcţia de șef 
al telecomunicaţiilor din unitate. 
Sunt originar din Susleni, r-ul 
Orhei) într-o unitate militară a 
Armatei Naţionale din Moldova.

Maiorul G. Garaz”2

Voi fi fericit să slujesc 
Moldovei!

„Departamentului Apărării 
R. M.  

Stimaţi colegi!
Dacă aveţi nevoie de un speci-

alist militar, care cunoaște bine 
problemele pregătirii militare, 
muncii organizatorice, planifi-
carea și conducerea procesului 
militar, problemele apărării civi-
le și care cunoaște limba moldo-
venească, voi fi bucuros să slujesc 
Moldovei mele în orice funcţie.

Dacă aveţi nevoie de așa un 
moldovean, aștept chemare.

Originar din r-ul Orhei,
Locotenent-colonel Dercaci 

M. G. 
6 ianuarie 1992” 3

Voi servi cu credinţă 
forţele armate 
ale Moldovei!            

„Către Departamentul militar 
al R.M.,

Dlui Chirtoacă de la studentul 
anului V

al Școlii Militare Superioare de  
Inginerie a tancurilor din or. 

Kiev,
Temciuc Serghei Pantelei

Cerere
În legătură cu faptul că în Mol-

dova se formează Armata Naţi-
onală, și eu, după absolvirea (în 
anul curent) Școlii Militare din 
Kiev, doresc, ca băștinaș al acestei 
ţări, să fiu credincios forţelor ar-

„Transferați-mă în Moldova, la mine acasă...”

mate ale republicii noastre. După 
terminarea studiilor (în luna iunie 
1992) aș vrea ca, printr-o cerere 
către generalul Șapovalov Anatoli 
Petrovici, șeful Școlii militare unde 
studiez, și cu acordul Dumnealui, 
să trec cu serviciul în Moldova. 
Pentru aceasta Departamentul 
militar pe care-l conduceţi trebuie 
să solicite chemarea mea în Mol-
dova cu o eventuală repartizare 
la un serviciu în ţara mea.

Rog ca în caz de rezolvare po-
zitivă a problemei să mi se aducă 
la cunoștinţă decizia Departa-
mentului militar al Moldovei pe 
adresa locului de trai.

Cu respect, Temciuc Serghei P.,
originar din s. Hârbovăţ, r-ul 

Anenii Noi” 4 

Rog să fiu primit 
în Armata Naţională!

„Stimate Președinte Mircea 
Ion Snegur!

Vreau să mă adresez la Dvs. cu 
o rugăminte. Eu sunt ofiţer și lu-
crez în Rusia, dar sunt moldovean 
și am terminat școala moldove-
nească din s. Tabani, r-ul Briceni, 
unde trăiește acum mama.

Eu aș dori, dacă aveţi cum să 
mă primiţi în armata naţională, 
să fiu un ofiţer de folos poporului 
moldovenesc.

Am absolvit Școala Militară 
Superioară de ingineri din or. 
Tiumen în anul 1989. Fac servi-
ciul militar în regiunea Vologda.

Cu respect, Ciulcov Oleg Vla-
dimirovici”5

Jur credinţă 
poporului meu!

„Domnule Ministru al Apărării 
al Moldovei!

Vă scrie locotenentul superior 
Stăvilă Eugeniu Constantinovici6, 
originar din Moldova. În prezent 
fac serviciul în Rusia, în orașul 
Podolsk din regiunea Moscova.

Vreau să aflu dacă R.M. va 
avea propriile forţe armate dis-
locate pe teritoriul Moldovei? 
Dacă răspunsul este afirmativ, 
sunt gata să jur credinţă popo-
rului meu.

Aștept răspuns.
15.01.1992”

Să fiu de folos 
ţărişoarei mele...

„Bună ziua, domnule Nicolae 
Chirtoacă!

Îmi cer scuze că vă deranjez 
în acest timp greu. Unele cuvinte 
le voi scrie în limba rusă, pentru 
care îmi cer scuze de la început.

Sunt militar profesionist. Îmi 
fac serviciul de 13 ani în grad de 
„starșii praporșcik” (plutonier 
major – Al. Moraru). Din acești 
13 ani – opt în unitatea din Cahul, 
cinci – în Germania, în calitate de 
comandant de pluton, iar patru 
ani în funcţia de „starșina  rotî” 
(plutonier de companie – Al. M.). 
În 13 ani am acumulat o experi-
enţă bogată de lucru cu oamenii, 
atât teoretică, cât și practică, și 
cred că cunoștinţele mele ar pu-
tea fi de folos ţărișoarei mele în 
armata naţională.

După cum știţi, unitatea (mi-
litară – Al. M.) din Cahul, până 
la 1 aprilie 1992, trebuie să fie 
desfiinţată. Comandanţii noștri 
au spus că cei care vor să rămână 
pe loc să scrie cerere, ca să fie eli-
beraţi din Armata sovietică. Care 
nu doresc să-și găsească de lucru 
în alte unităţi trebuie să se ducă 
la construcţia diferitor drumuri 
din Rusia. Eu nu mă tem de lu-
cru greu și ceilalţi care sunt la fel 
nu se tem; dar este un paradox, 
eu ca moldovean trebuie să mă 
duc să le construiesc drumurile 
(străinilor – Al.M.), iar ei să-și 
facă de cap în ţara mea ca cei din 
Transnistria.

De aceea mă adresez către 
Dvs. din partea mea și a mai 
multor băieţi, care sunt gata să 
lucreze stăruitor și să ne facem o 
armată disciplinată, frumoasă, 
ca să avem cu ce ne mândri și să 
fie gata în orice clipă să apere 
pământul strămoșilor.

Pământul nostru le place, pâi-
nea noastră le place, carnea și vi-
nul nostru le plac... (dar moldo-
venii nu le plac – Al. M.); are două 
zile de când a venit în Moldova 
și deja s-a proclamat președinte 
ilegal sau general fără ostași. 

Nu știu cum să  procedăm, în 
situaţia nostră avem șansele să 
devenim după 1 aprilie șomeri. 
Și eu și ceilalţi băieţi înţelegem 

greutăţile care sunt acum, eveni-
mentele de la Dubăsari și Tiras-
pol ne-au zguduit. Vrem să fim 
de folos ţării. Așteptăm răspuns.

În numele a mai mulţi militari, 
Zgherea Andrei Ivanovici”7

Cred că ţara mea 
are nevoie de mine...

„Președintelui Republicii Mol-
dova, domnul Mircea Snegur

Mult stimate domnule preșe-
dinte,

Mă numesc Belous Oleg Ale-
xandru, sunt locotenent superior 
al Armatei Sovietice, mai bine zis 
„uzbece”. Am absolvit în 1989 Școa-
la Militară Superioară de Trans-
port din Samarkand, unde îmi 
fac serviciul până în prezent. Din 
instituţia noastră de învăţământ 
au fost rechemaţi mulţi ofiţeri: toţi 
din Pribaltica și chiar câţiva din 
Ucraina. Pe mine mă râd toţi, zi-
când că „u Moldavii net tankov i 
BTR-ov i tî im ne nujen” (Moldova 
nu are tancuri și blindate și nu are 
nevoie de tine – trad. Al.M.).

Eu nu cred, domnule președin-
te, că ţara mea nu are nevoie de 
specialiști ca mine, cu toate că 
îmi dau seama că nu-s singurul. 
Tuturor celor care au primit 
chemări oficial, șeful școlii le-a 
permis imediat să plece. Vă rog să 
mă chemaţi și pe mine la baștină. 
Sunt gata să jur că voi îndeplini 
orice ordin al comandamentu-
lui meu și deci și al conducerii 
republicii.

Vă mulţumesc. 
Cu stimă, Belous Oleg Alexan-

dru.
Adresa părinţilor: raionul So-

roca, satul Schineni.
Adresa mea: RSS Uzbecă, or. 

Samarkand,
Școala Militară Superioară 

de Transport,
Șeful școlii, general-maior Go-

rohov Nikolai Mihailovici.”

1 Ibidem, pag. 241
2 Ibidem, pag. 243
3 Ibidem, pag. 282
4 Ibidem, pag. 279
5 Ibidem, pag. 278
6 Ibidem, pag. 266
7 Ibidem, pag. 319-320
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

C U L T U R Ă

– Ce cărţi aveaţi acasă în 
copilărie? Care dintre ele 
v-au marcat?
M-aţi aruncat, fulgerător, 

într-o zi de odinioară: vin de la 
şcoală, aleg între un borş mol-
dovenesc şi o supă de găină (o 
licoare îmbătătoare cum numai 
în Banat găseşti), râd mult cu bu-
nica, fac temele şi apoi, în loc să 
merg la joacă, mă cocoţ în vârful 
pernelor şi stau acolo până seara. 
În lumea mea. În lumea altora. 
Cobor sub mări, ghidată de Jules 
Verne, mă duelez alături de mus-
chetari, caut urme prin preerie, 
cot la cot cu Winnetou, plâng la 
umbra colibei unchiului Tom şi 
şoptesc, printre suspine, că şi 
mâine e o zi, încercând să o imit 
pe Scarlett O’ Hara. Acasă nu am 
avut prea multe cărţi pentru co-
pii, dar m-am obişnuit să împru-
mut, aşa că, în câţiva ani, am dat 
gata ce îmi era la îndemână, pe 
la vecini şi profesori. Îmi amin-
tesc că eram în gimnaziu când, 
fără să cer voie, am săpat prin 
biblioteca părinţilor mei, ticsită 
de colecţiile „Biblioteca pentru 
toţi” şi „Romanul secolului XX”, 
dar şi de cărţi despre războaie şi 
lagăre. Acestea din urmă, îngreu-
nate de fotografii teribile, mi-au 
arătat chipul rău al lumii. M-au 
izgonit din paradis. Căci, oricât 
suferisem lângă Cuore sau alături 
de orfanul Rémi, în urma acelor 
întâlniri rămăsese un clocot de 
frumuseţe. În atrocităţile înşira-
te de istorie am găsit hidoşenia. 
Cred că acolo, în lecturile de pe la 
10-14 ani, a germinat dorinţa de 
a înţelege lumea. Cu miracolul ei. 
Cu proiecţiile imaginare. Sau cu 
diavolul ascuns în istorie – după 
cum spunea, atât de expresiv, 
Leszek Kołakowski.  

– Aţi crescut într-o familie 
unde cititul şi scrisul sunt 
îndeletniciri obişnuite?
Nu. Răspunsul acesta nu în-

seamnă că părinţii mei nu citeau, 
dar lectura nu constituia ceea ce 
se poate numi „obişnuinţă” zilni-
că. Singura care făcuse din citit 
o deprindere ritualică era bunica 
mea, femeie cu patru clase, urma-
te într-un sat din Moldova. Citea 
mai ales rugăciuni, dar şi romane 
pe care i le recomandam. A suferit 
toată viaţa că nu a putut merge la 
şcoală mai mult decât a făcut-o. 
A fost una dintre multele femei 
născute într-un timp nefast, dar 
care a ştiut să fie un model de 
umanitate demnă. Exemplară.

– V-au interesat miturile 
din Banat? Vă preocupă 
mitologia românească?
Mă preocupă întreaga ţesătură 

de inter-relaţionări dintre sacru 
şi profan, dar sunt departe de a 
cunoaşte bine acest teritoriu. Îl 
adulmec, mai lansez câte o şarjă, 
bat în retragere. Și de la capăt. 

– Ce v-a determinat să vă 

începeţi cariera de cerce-
tător ştiinţific cu studierea 
operei lui Mircea Eliade? 
Când, unde v-aţi publicat 
cărţile despre Eliade?
Daţi-mi voie să mă întorc, din 

nou, în timp. Mi-am început stu-
denţia în 1990, când marii exi-
laţi începeau să fie recuperaţi în 
România. Se simţea febra resti-
tuirilor, a explorării unor zone 
ce fuseseră interzise, iar acea 
efervescenţă m-a contaminat 
firesc. Am devorat paginile lui 
Eliade, Cioran, Vintilă Horia, 
Paul Goma. Lucrarea mea de 
licenţă a pus în discuţie dialec-
tica sacrului în proza lui Eliade, 
disertaţia de master s-a fixat pe 
Eliade şi sud-estul european. În 
schimb, doctoratul a virat spre 
publicistica postbelică a aceluiaşi 
autor. A existat, aşadar, o con-
tinuitate în ucenicie, chiar dacă 
temele au fost diferite. Cărţile 
despre Eliade reflectă mirajul şi 
ratările unui exerciţiu formator. 
Au apărut prea repede, la o mica 
editură timişoreană – când încă 
lucram la teza de doctorat. Am 
cedat unor zoriri cărora ar fi tre-
buit să le pun stavilă. Nu sunt 
mulţumită de cărţile acelea, dar 
nici nu le ascund. La urma urmei, 
debutului îi datorez un premiu şi 
o nominalizare care, pe-atunci, 
aveau însemnătatea lor.

– În 2015 aţi publicat edi-
ţia a doua a volumului „Cu 
cărţile la vedere. O privire 
asupra literaturii margini-
lor”. Cine sunt autorii cei 
mai reprezentativi pentru 
literatura marginilor?
Oho, întrebarea aceasta cere 

un răspuns tare lung. Cum nu 
avem atâta spaţiu la dispoziţie, 
nu-mi rămâne decât să spun aşa, 
în grabă, că marginea poate re-
leva amprenta unei viziuni, re-
lieful unei paradigme estetice, 
tuşa unei formule hibride sau 
fluctuaţia tensiunii într-un cir-
cuit îndeobşte funcţional. Poate 
concentra un spirit al locului, în 
sensul de identitate regională. În 
acest caz, punctul de pe circum-
ferinţă devine un centru. Iar în 
funcţie de o accepţiune sau alta, 
aş aduna, pe nemestecate, alte 
nume, alte titluri. Și, desigur, alte 
controverse.  

– Cum se vede Chişinăul 
de la Timişoara? E la o 
margine?
Politic? Lingvistic? Literar? 

Sărind peste explicaţii şi cu pre-
cizarea că nu sunt adepta rela-
tivismului cultural, voi spune 
doar atât: e la margine numai în 
măsura în care ignorăm focarul 
centralităţii din fiecare periferie. 

– Ce v-au povestit bunicii, 
părinţii despre Basarabia? 
Ce informaţii despre via-
ţa şi cultura de pe malul 
stâng al Prutului au ajuns 

până la Dvs. în perioada 
comunistă?
Copilăria mea a fost înţesa-

tă de poveşti despre margini şi 
marginali. Datorez aceste isto-
rii bunicilor mei, a căror viaţă a 
ilustrat odiseea unor generaţii 
din sud-estul Europei. Mama 
are vechi rădăcini greceşti, tata 
– bulgare. Părinţii mamei s-au 
născut lângă Galaţi şi de acolo 
au plecat spre vest, în timpul 
războiului. Cum am crescut cu 
ei, mi-au vorbit de nenumărate 
ori despre cruda experienţă a ru-

perii de origini. Despre Moldova 
şi Basarabia. Despre îmbucătăţiri 
care despart şi noduri care unesc. 
Până şi acum, după atâţia ani de 
când bunicii mei nu mai sunt în 
viaţă, le simt emoţia din vorbe-
le care evocau neîndurarea, dar 
şi nemărginitul dar al iertării. 
Însingurarea şi nostalgia, dar şi 
bucuria de a fi împreună, prin 
magia memoriei. Prin poveşti 
ataşante despre călătorii, despre 
vecini şi prieteni din anii ’30-’40. 
Din Galaţi, Cernăuţi, Chişinău 
sau Bălţi.  

– Au basarabenii un speci-
fic în literatura pe care o 
scriu? În ce constă acesta?
Cred că, dincolo de rusifi-

carea prin care a trecut Basa-
rabia, primează experienţele 
comune literaturii de pe cele 
două maluri ale Prutului. Iar 
specificul scriiturii e personal, 
nu colectiv. 

– Cartea Dvs. „Reţeaua. 
Poezia românească a 
anilor 2000”, apărută în 
2016, include poeţi basa-
rabeni?
Fără îndoială. Mi s-a pă-

rut important că, în literatură, 
frontiera haşurează o intersecţie. 
Începând de la Dumitru Crudu, 
până la Anatol Grosu, Ion Buzu, 
Victor Țvetov, Ana Donţu, poeţii 
basarabeni sunt integraţi în dina-
mica literară românească fără să 
existe un decalaj care să producă 
scurtcircuitul cultural. 

– Am fost de trei ori în Ba-
nat şi am văzut că mulţi 
oameni de acolo îşi doresc 
să ajungă în Vest, urmă-
resc cu interes ce se întâm-
plă în Vest, iar spre Est nu 
prea îşi îndreaptă priviri-
le. Ce înseamnă Estul pen-
tru Dvs.? Veniţi adesea la 
Iaşi? Dar la Chişinău?
Nu pot vorbi în numele alto-

ra. Vă spun doar că pentru mine 
Estul şi Vestul sunt părţi ale în-
tregului. Se disting, se contrazic, 
se completează. Uneori domol, 
ca în gusturile rămase pe cerul 
gurii: tochitura moldovenească 
şi gomboţii cu prune, veniţi din 
Europa Centrală. Alteori, cu nă-
bădăi care nu încap pe nici un 
ecran. Privirea îndreptată (şi) 
spre Est mi-e, aşadar, un reflex. 
De aceea, am luat de multe ori 
Moldova la pas. Din păcate, nu 
am trecut Prutul. Deocamdată. 

– Ce credeţi despre vocaţia 
europeană a românilor?
Hm, s-au ţinut conferinţe, 

s-au scris cărţi pe această temă. 
Să comprim un răspuns pertinent 
în câteva cuvinte? Mă îndoiesc că 
pot. Dar nici nu vreau să reiau, 
rezumativ, justificări care coboa-
ră la greci, latini şi creştinăta-
te. Aş pivota mai degrabă spre 
spaţiul cultural: de vreme ce în 
perimetrul românesc s-au operat 
atâtea transferuri culturale (pla-
sate între tendinţa către fuziune 
şi ispita sciziunii comparatiste) 
înseamnă că a fost deschis unor 
convergenţe care îl asimilează 
marii scene a lumii europene. 
E, totuşi, un spaţiu paradoxal, 
bivalent, marginocentric – da-
că-mi permiteţi să extind, ipote-
tic şi oarecum şugubăţ, termenul 
propus (în alt context) de Marcel 
Cornis-Pope. 

– În ce oraş, în ce ţară aţi 
dori să trăiască fiica Dvs. 
când va creşte mare? Care 
sunt poveştile ei prefera-
te?
La 9 ani, Ioana a trecut deja 

prin seria Harry Potter, prin toate 
romanele lui Roald Dahl şi prin 
multe alte cărţi pe care le alege 
singură. O călăuzesc, nu îi im-
pun. Îmi doresc să-şi hotărască 
singură drumul. Astăzi decide ce 
citeşte, mâine-poimâine, încotro 
o va lua. Spre care punct cardinal. 
Sau spre care centru. 

– Unde, cum vă relaxaţi 
după sute de pagini citite 
şi scrise?
În grădină. Iau hârleţul, sap 

trandafirii şi, pentru o vreme, las 
în zbârcitura pământului toată 
obida adunată. Nu din cărţi. Din 
viaţă. 

– Vă mulţumesc mult pen-
tru interviu.

Interviu de Irina NECHIT

„Fiecare periferie are 
un focar al centralității”
Interviu cu Graţiela Benga, eseistă, critic literar, cercetător ştiinţific, Timişoara 

De vreme

ce în perimetrul 
românesc s-au 
operat atâtea 

transferuri 
culturale (plasate 

între tendinţa 
către fuziune şi 
ispita sciziunii 
comparatiste) 
înseamnă că a 

fost deschis unor 
convergenţe care 

îl asimilează marii 
scene a lumii 

europene. 
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Cum alegem ochelarii
După ce pacientul a efectuat un 

consult oftalmologic de specialita-
te şi a obţinut o prescripţie pentru 
ochelari, ar trebui să se gândească 
unde ar putea să meargă pentru 
a-i comanda, astfel încât aceştia să 
respecte toate specificaţiile notate 
de medic.

Recomandarea este să meargă 
într-o optică medicală, unde per-
sonalul specializat îl va ajuta să ia 
cea mai potrivită decizie în ceea 
ce priveşte alegerea ramelor şi a 
lentilelor, în urma unei discuţii 
legate de nevoile vizuale ale fie-
cărui pacient. Rolul opticianului 
este foarte important în alegerea 
ochelarilor, atât din punct de ve-
dere al funcţionalităţii acestora, 
cât şi estetic.

De obicei, pe o prescripţie me-
dicală standard, sunt trecute diop-
triile pentru vederea la distanţă 
şi pentru vederea la aproape. Dar 
este foarte important de ştiut că, 
în ultimii ani, datorită folosirii 
frecvente a dispozitivelor digitale 
şi a computerelor, a apărut şi o 
a treia zonă de vedere şi anume 
vederea intermediară, care are 
nevoie şi ea de o dioptrie adecva-
tă. În funcţie de acestea şi de alte 
sugestii ale medicului, opticianul 
specialist poate face mai multe 

recomandări în ceea ce priveşte 
alegerea ochelarilor:

Ochelari separaţi cu lentile 
adecvate pentru fiecare zonă de 
vedere;

Ochelari cu lentile bifocale, cu 
care poţi vedea atât la distanţă, 
cât şi aproape;

Ochelari cu lentile progresive 
(multifocale), cu care poţi vedea 
la orice distanţă;

Ochelari cu lentile degresive 
(tip office), adecvate pentru cei 
care lucrează foarte mult la cal-
culator / laptop şi au nevoie de o 
vedere foarte bună în zonele de 
aproape şi intermediar;

Ochelari cu lentile special con-
cepute pentru persoanele care fo-
losesc frecvent telefoanele mobi-
le, care au rolul de a relaxa ochii 
atunci când aceştia schimbă rapid 
zonele de vedere.

De asemenea, pacientul este 
sfătuit în ceea ce priveşte alegerea 
materialelor şi a tratamentelor 
aplicate lentilelor:

Lentile din sticlă minerală 
(plastic) – sunt uşoare şi estetice, 
nu se sparg usor;

Lentile din policarbonat sau 
trivex – pentru persoanele care 
necesită o protecţie în plus, copii 
sau cei cu proteză oculară;

Lentile de sticlă – pentru cei 
care lucrează cu substanţe chi-
mice;

Lentile fotocromatice – reco-
mandate celor sensibili la lumi-
na solară, se închid la culoare în 
prezenta ultravioletelor şi redevin 
incolore în interior;

Lentile cu filtre speciale pen-
tru şoferi, care oferă protecţie pe 
timpul nopţii împotriva strălucirii 
farurilor;

Lentile cu filtru împotriva lu-
minii albastre, emanată de toate 
dispozitivele digitale cu ecrane 
LED;

Lentile colorate cu filtru po-
larizant;

Lentile speciale pentru spor-
tivi, adecvate ramelor foarte 
curbate;

Lentile cu filtre medicale.
Ceea ce trebuie să înţelegem cu 

toţii este faptul că trebuie alese 

doar produse de calitate, certifi-
cate în acest sens, deoarece, dacă 
acestea nu sunt conforme, pot 
dăuna ochilor. De aceea, trebuie 
evitată cumpărarea ochelarilor 
din supermarketuri, aeroporturi 
sau benzinării. Magazinele de 
profil sunt cea mai bună opţiu-
ne pentru alegerea unor ochelari 
de calitate.

saptamanamedicala.ro

De ce se îngălbenesc dinţii, dar şi la 
ce metode de albire dentară ar trebui să 
apelăm pentru a avea o dantură perfec-
tă, ne spune dr. Vivian Şendroiu, medic 
stomatolog.

Albirea dentară este o procedură cosme-
tică deseori utilizată pentru îndepărtarea 
petelor căpătate în urma consumului de 
cafea, vin roşu sau tutun. Ea se realizează 
de către un medic stomatolog profesio-
nist, al cărui scop este eliminarea petelor 
şi restaurarea culorii naturale a dinţilor.

Culoarea dinţilor este dată de un strat 
de dentină care transpare prin smalţ. Cu 
timpul, alimentele şi băuturile pe care le 
consumăm pătrund prin stratul de smalţ 
şi ajung la nivelul dentinei.

Dr. Vivian Şendroiu, medic stomatolog 
specialist, ne spune de ce se îngălbenesc 
dinţii, dar şi la ce metode de albire den-
tară ar trebui să apelăm pentru a avea o 
dantură perfectă.

De ce se îngălbenesc dinţii

Colorarea şi pătarea dinţilor au nume-
roase surse, iar pe măsură ce înaintăm în 
vârstă, suntem şi mai expuşi acestor pro-
bleme. Principalele cauze sunt reprezentate 
de factori genetici, antibiotice şi anumite 
alimente care pătează. Dinţii pot fi coloraţi 
în mod intern sau extern.

Colorarea internă este cauzată de schim-
bările din smalţ şi dentină. Principalele 
cauze ale colorării interne sunt: expunerea 
la niveluri ridicate de fluor, tetraciclină sau 
alte antibiotice şi intervenţii iatrogene.

Colorarea externă este cauzată în prin-
cipal de factori precum alimentele şi sub-
stanţele pe care le introducem la nivelul 
cavităţii bucale.

Fumatul, cafeaua, ceaiul sunt posibile 

răspunsuri la întrebarea de ce se îngălbe-
nesc dinţii. De asemenea, unele legume şi 
fructe pot contribui la colorarea dinţilor 
(curcuma, turmeric şi boia de ardei).

Astfel, putem clasifica cauzele îngăl-
benirii dinţilor în următoarele categorii:

Băuturi – cafeaua, ceaiul şi vinul roşu 
au pigmenţi puternici care se ataşează la 
suprafata exterioară albă a dintelui.

Tutun – gudronul şi nicotina sunt două 
substanţe prezente în tutun care afectează 
dinţii. Gudronul este negru în mod natural, 
iar nicotina incoloră devine galbenă la con-
tactul cu oxigenul. De asemenea, ele sunt 
substanţe lipicioase care ajută alimentele 
să rămână ataşate de suprafaţa dintelui.

Vârstă – pe măsură ce avansăm în vâr-
stă, stratul de smalţ se subţiază şi dentina 
devine mai evidentă, iar ca urmare dintele 
devine mai opac.

Medicamente – anumite medicamente 
precum antibioticele sau cele pentru hi-
pertensiunea arterială pot duce la îngăl-
benirea dinţilor pe măsură ce avansăm în 
vârstă. De asemenea, tratamente precum 

chimioterapia pot contribui la colorarea 
lor. Tetraciclina poate cauza pete galbene 
maronii iar fluorul pete albe cretoase.

Albirea dinţilor: 
acasă sau la cabinet?

O albire dentară nu este o intervenţie 
obligatorie precum detartrajul. Ea se poate 
face o dată pe an, la alegerea pacientului.

De ce se îngălbenesc dinţii şi care sunt 
cele mai eficiente metode de albire a dan-
turii?

Există două tipuri de albire dentară: 
albirea în cabinet şi albirea la domiciliu. 
Procesul, indiferent de tipul de albire se-
lectat, începe prin consultaţia obligatorie 
şi paşii de pregătire a danturii despre care 
am discutat mai sus.

Albirea dentară în cabinet

Cunoscută şi ca albire cu lampa, aceasta 
este cea mai recomandată şi populară mo-
dalitate de albire dentară. Principalul argu-

ment pentru albirea în cabinet este faptul 
că ea este realizată direct de către medicul 
stomatolog profesionist, iar substanţele şi 
procesul sunt realizate cu precizie şi sub 
direct control.

În procesul de albire se utilizează un 
gel special de albire bazat pe peroxidul de 
hidrogen şi o lampă specială pentru albire. 
Aplicarea gelului şi timpul petrecut sub 
lampă sunt monitorizate cu atenţie de către 
un stomatolog.

Albirea în cabinet poate duce la o al-
bire a dinţilor cu 10 tonuri. În funcţie de 
nivelul de colorare al dinţilor un pacient 
poate avea nevoie de până la trei şedinţe 
de albire în cabinet.

Albirea dentară la domiciliu

Albirea dentară acasă presupune ca pa-
cientul să îşi aplice singur o gutieră spe-
cial realizată care conţine gel de albire. 
Procesul este asemănător unui tratament 
şi efectul de albire al danturii se obţine în 
mod treptat.

Produsele pentru albirea acasă pot fi 
cumpărate din comerţ sau pot fi recoman-
date de către medicul stomatolog. Ideal este 
să se consulte mereu dentistul deoarece o 
gutieră realizată pe măsura danturii tale 
este crucială în a garanta efectele dorite şi 
în a proteja dinţii şi gingiile.

Gutiera cu gelul de albire se aplică pe 
dinţi şi este lăsată să acţioneze între 30 de 
minute şi două ore. Această perioadă varia-
ză în funcţie de specificaţiile fabricantului.

Albirea cu produse din comerţ ar trebui 
să fie mereu aprobată de dentist. Reco-
mandat este ca albirea la domiciliu să fie 
coordonată de către medicul stomatolog.

csid. ro

De ce se îngălbenesc dinții și care sunt cele 
mai eficiente metode de albire a danturii
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Daniela Cociu 
și Maria 
Olărașu, 
calificate 
la Jocurile 
Olimpice!

Echipajul feminin de canoe al 
Republicii Moldova, compus din 
Daniela Cociu şi Maria Olăraşu, 
s-a calificat la Jocurile Olimpice 
de la Tokyo! Discipolele antreno-
rului Viktor Reneiski, dublu cam-
pion olimpic, au câştigat finala 
regatei preolimpice continentale 
de la Szeged, Ungaria, competiţie 
desfăşurată în perioada 12-13 mai 
a.c. Ele au evoluat pe distanţa 500 
de metri, înregistrând rezultatul 
2:04.93 minute, fiind urmate de 
rusoaicele Ksenia Kuraci şi Anna 
Kniazeva, de asemenea calificate 
la Olimpiadă. Astfel, R. Moldova 
pentru prima dată va fi reprezen-
tată la JO de un echipaj feminin 
la canoe.

Ploaie de 
medalii pentru 
luptătorii 
moldoveni 
la CE

Luptătorii moldoveni au cucerit 
o salbă de medalii la Campiona-
tul European de lupte Under-23, 
ce se desfăşoară în perioada 17-
23 mai la Skopje, Macedonia de 
Nord. Astfel, Radu Lefter s-a în-
vrednicit de distincţia de argint 
în categoria de greutate de 97 
kg. În sferturi el l-a surclasat cu 
13-6 pe bulgarul Țvetan Evtimov, 
iar în semifinale – pe belarusul 
Aliaksei Parhomenka (14-7), ca 
în meciul decisiv să cedeze în faţa 
reprezentantului Rusiei, Aslanbek 
Sotiev. De o finală de foc a avut 
parte compatriotul nostru Nico-
lai Grahmez (70 kg), fiind învins 
la limită (5-5) de azerul Djabrail 
Gadjiev. Gheorghe Erhan (92 kg) a 
câştigat bronzul în lupta cu geor-
gianul Miriani Maisuradze, scor 
9-8. La feminin, Anastasia Nichita 
(59 kg) va lupta pentru titlul de 
campioană, iar Maria Leorda (50 
kg) – pentru medalia de bronz.

Agarista, 
campioană 
națională la 
fotbal feminin

Echipa Agarista CSF Anenii Noi 
a devenit pe 16 mai a.c. campioa-
nă a Moldovei la fotbal feminin 
pentru a patra oară consecutiv. Ea 
şi-a adjudecat titlul cu trei etape 
înainte de încheierea turneului, 
după ce s-a impus cu 3-1 în partida 
cu FC Belceanka, principala con-
tracandidată în lupta pentru tro-
feul suprem. Formaţia din Anenii 
Noi urmează să evolueze în Liga 
Campionilor Europeni, competiţie 
câştigată recent de Barcelona.

Formaţia noastră, condusă de 
pe banca tehnică de managerul 
Ruslan Pernai, a dat dovadă de 
o pregătire bună din punct de 
vedere tehnico-tactic, dar şi de 
calităţi volitive extraordinare. 
Dar să luăm pe rând cursul eve-
nimentelor sportive derulate pe 
cochetul stadion cu teren de nisip 
din Varna.

În primul său meci din cadrul 
întrecerii, formaţia din capita-
la Moldovei s-a confruntat cu 
clubul din România, ACS West 
Deva. Scorul a fost deschis de 
compatriotul nostru Andrei Flo-
rea, care a reuşit o boltă peste 
portarul echipei din Hunedoara, 
acesta din urmă ieşit într-un mod 

neinspirat spre centrul terenului. 
Iar în a doua repriză Florea a re-
alizat dubla, marcând de această 
dată din lovitură liberă.  

Apoi urmă un şut puternic 
al chişinăuianului Nicolae Ig-
nat, respins de goalkeeperul din 
Deva, însă Andrei Negară, căpita-
nul echipei noastre, fu primul la 
preluare, majorând diferenţa până 
la trei goluri. La sfârşitul meciu-
lui, portarul formaţiei române, 
Andrei Paul Neag, a micşorat din 
handicap, stabilind scorul final 
3-1 (1-0, 2-0, 0-1). Astfel disci-

Nistru Chișinău, 
vicecampioană 
Varna International Cup

polii lui Ruslan Pernai, care este 
şi antrenorul reprezentativei na-
ţionale a Moldovei, au acumulat 
primele trei puncte în clasament. 
Ei au evoluat în următoarea com-
ponenţă: Ruslan Istrati (portar), 
Andrei Negară (căpitan), Grigore 
Cojocaru, Nicolae Ignat, Andrei 
Florea, Victor Iordachi, Alexandr 
Arefiev, Alexandru Eremia, Du-
mitru Graur. 

Vă prezentăm şi componen-
ţa echipei din România: Andrei 
Kelemen, Andrei Paul Neag (am-
bii portari), Ionuţ Florea, Robert 
Pîslaru, Ionel Posteucă, Răzvan 
Radu, Iulian Răvoiu, Toma Vin-
cene, Mihai Voica, Daniel Zaharia. 
Antrenor: Ionuţ Florea. 

În meciul următor, care a 
avut loc în ziua a doua de con-
curs, Nistru a învins fără drept 
de apel echipa din Grecia, Na-
poli Patron. Aceasta din urmă 
a reuşit deschiderea scorului în 
minutul 11, prin Andreas Sofols. 
Apoi însă fotbaliştii noştri s-au 
dezlănţuit cu adevărat în teren, 
înscriind Nicolae Ignat (de trei 
ori), Alexandru Eremia, Grigore 
Cojocaru şi Andrei Florea. 

Acelaşi adversar – 
rezultate diferite

Unul dintre cele mai dificile 
însă s-a dovedit a fi al treilea meci 
cu participarea băieţilor noştri, 
jucat în compania celor de la MFC 
Spartak Varna, discipolii şcolii 
moldoveneşti de fotbal pe plajă 
impunându-se cu 5-2 (1-0, 0-1, 
4-1). Golurile au fost marcate de 
Dumitru Graur (două), Andrei 
Florea, Alexandr Arefiev, Nico-
lae Ignat, respectiv Filip Filipov 
(două).

Astfel, cu un număr maxim de 
puncte în palmares, echipa din 
Moldova s-a situat pe primul loc în 
clasament şi, potrivit regulamen-
tului, s-a întâlnit în meciul final cu 
ocupanta poziţiei a doua, Spartak 
Varna. De această dată meciul a 
purtat un caracter mult mai în-
crâncenat, deşi după primele două 
reprize părea că iarăşi vom avea 
parte de o victorie binemeritată.  

Debut în forţă

Echipa noastră reuşeşte des-
chiderea scorului chiar din de-
butul meciului, prin golul marcat 
din penalty de Andrei Negară. În 
minutul 8 Filip Filipov egalea-
ză, însă fotbaliştii noştri preiau 
conducerea graţie strădaniilor lui 
Dumitru Graur, care este primul 
la preluare: 2-1 pe final de primă 

repriză. Mitanul secund iarăşi în-
cepe cu o lovitură de la punctul 
de pedeapsă, dar portarul bulgar 
parează şutul lui Victor Iordachi. 
Meciul continuă să se desfăşoare 
pe contre, iar pe la mijlocul repri-
zei a doua Grigore Cojocaru trage 
puternic de la distanţă, devierea 
intenţionată a lui Andrei Nega-
ră ducând la majorarea scorului 
(3-1). Apoi veni un gol de toată 
frumuseţea marcat de jucătorul 
român al echipei gazde: Marian 
Măciucă reuşeşte o lovitură de 
mare maestru, prin săritură din 

întoarcere de la mijlocul terenu-
lui: aşa-zisa „bicicletă” (3-2).

În partea a treia a meciului, D. 
Graur câştigă lupta în faţa porţii 
adverse, deposedându-l pe fundaş 
de minge. Apoi se mişcă lateral în 
stânga şi-l face pe goalkeeper să se 
dezechilibreze, după care marchează 
fără nicio dificultate (4-2). Presiunea 
chişinăuienilor la poarta gazdelor 
se face tot mai simţită, iar N. 
Ignat înscrie al cincilea său gol la 
acest turneu (5-2). Părea că soarta 
meciului e pecetluită, însă stăpânii 
terenului aveau altă părere. Mai 
întâi M. Măciucă reuşeşte încă o 
„bicicletă”, practic „înşurubând” 
mingea în plasă (5-3). Iar cu 80 
de secunde înainte de expirarea 
timpului regulamentar de joc, o 
eroare a lui N. Ignat permite disci-
polilor lui Semion Hristov să reducă 
din diferenţă: lovitura liberă a lui 
„Maci” (Marian Măciucă) este para-
tă de Ruslan Istrati, însă Stanislav 
Djambazov este primul la preluare 
(5-4). Iar doar cu 15 secunde îna-
inte de fluierul final al arbitrului, 
coşmarul devine realitate: acelaşi 
Stanislav Djambazov egalează din 
centrarea lui Kaloian Țvetkov (5-
5). Urmau deci încă şase minute 
de confruntări, care au adus câştig 
de cauză echipei din Bulgaria: Ivan 
Martinov a demonstrat o pregăti-
re tehnică de excepţie, trimiţând o 
boltă cu capul în spatele portarului 
nostru.

În finala mică formaţia din 
România, ACS West Deva, a sur-
clasat cu 3-1 echipa elenă Napoli 
Patron, pe care o mai învinsese 
şi în prima fază a întrecerii. Go-
lurile românilor au fost marcate 
de Daniel Zaharia, Iulian Răvoiu 
şi Mihai Voica.

Nistru Chişinău a fost cea mai 
rezultativă echipă la acest turneu, 
marcând 19 goluri. Competiţia 
face parte din programul de pre-
gătire în vederea startului noului 
sezon de fotbal pe plajă, care va 
fi inaugurat la noi în republică 
odată cu începutul Campionatului 
naţional, în data de 5 iunie curent.

Reamintim că ediţia preceden-
tă a turneului Varna International 
Beach Soccer Cup, care a avut loc 
în 2019, a fost câştigată de selec-
ţionata Moldovei.

Echipa de fotbal pe plajă BSC Nistru 
Chişinău a cucerit medaliile de argint 
ale turneului Varna International 
Beach Soccer Cup. Competiţia, aflată 

la ediţia a IV-a, s-a desfăşurat în perioada 14-
16 mai a.c. la Stadionul Asparuhovo din oraşul 
Varna (Bulgaria). Întâietatea şi-au disputat-o 
patru echipe, jucând în sistem elveţian, fiecare 
cu fiecare. 

Iulian BOGATU
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I n t e g r a m ă

S u d o k u

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

„Te caut!” – aşa se va chema 
rubrica prin intermediul căreia 
GAZETA de Chişinău te va ajuta 
să-ţi găseşti jumătatea.

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

Din luna februarie 2020, poţi 
perfecta un abonament la noua pu-
blicaţie, GAZETA de Chişinău, în 
paginile căreia vei găsi rubrica „Te 

caut”, care conţine mesajele celor 
care se află în aceeaşi situaţie ca şi 
tine. Nu uita, orice zi e importantă 
şi frumoasă dacă o trăieşti din plin 
alături de omul drag. 

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

Te  c a u t !

„Caut o femeie cu sufletul bun”
Un bărbat de 65 de ani, înălţimea 176 cm, din centrul Moldovei. 

„Sunt în căutarea unei femei gospodine, harnice, care ar dori să treacă 
cu traiul la mine. Rog seriozitate”. (03)

O femeie îşi caută jumătatea
Are 68 de ani. Locuieşte în unul din satele raionului Ialoveni. Vrea 

să facă cunoştinţă cu un bărbat care să nu aibă vicii şi să fie un bun 
gospodar. „Ca mai apoi să-mi devină un prieten respectuos şi un sus-
ţinător bun pe parcursul vieţii”. (04)  

Văduv la 62 de ani
Îşi caută jumătatea. „Vreau să cunosc o femeie potrivită vârstei 

mele, cu studii superioare, serioasă, gospodină, care ar vrea să treacă 
cu traiul la mine”. Mai multe detalii la telefonul lăsat la redacţie. (05)

Bărbat de 27 de ani îşi caută perechea
Vreau să fac cunoştinţă cu o femeie cu vârsta cuprinsă între 29 şi 

42 de ani, care să mă înţeleagă şi să o înţeleg, să mă iubească şi să o 
iubesc... Aştept scrisorile femeilor interesate. (06)

Femeie la vârsta a treia
Activă, dornică de viaţă, optimistă, onestă, orgolioasă, 68 kg, 165 

cm înălţime, talia 80 cm, vrea să împartă destinul solitar cu un bărbat 
suplu, cu simţul umorului, carismatic, îndemânatic, tandru, brunet şi 
chipeş. Locuiesc în cel mai frumos sat din preajma oraşului Căuşeni. 
Traiul e similar celui urban. (08)

Văduvă la pensie
Dar care mai activează. Este în căutarea unui bărbat potrivit vârstei 

sale. Mai multe detalii la numărul de telefon lăsat la redacţie. (09)

Bărbat de 43 de ani 
este în căutarea unei femei care ar avea vârsta până la 50 de ani, 

dornică de viaţă şi doritoare de a crea o relaţie bună. Bărbatul locuieşte 
la casă lui în raionul Teleneşti. Una din condiţii e ca femeia să vină cu 
traiul la el. (10)

Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”
21.05 Take, Ianke şi Cadâr” de Victor Ion Popa, 

ora 18.00.
22.05 „Filumena Marturano sau divorţ în stil 

italian” de Eduardo de Filippo, ora 18.00.
23.05 „Steaua fără nume” de Mihail Sebastian, 

ora 18.00.
25.05 „O aventură tomnatică” de Semion Zlot-

niko, ora 18.30.
26.05 „Storcătorul de fructe” de Ilia Cilaki, ora 

18.30.
27.05 „Pomul vieţii” Alexandru Cozub, ora 18.00.

Teatrul Naţional „Eugene Ionesco”
21.05 „O istorie foarte simplă” de Maria Lado, 

ora 18.30.
22.05 „Ultima noapte la Madrid” de Brian McA-

vera, ora 18.30.
23.05 „Iubirea la proşti” de Francis Veber, ora 

18.30.

Teatrul Naţional „Satiricus. I. L. Caragiale”
21.05 „Revizorul” de Nicolai Gogol, ora 18.30. 
22.05 „Prinţesa de cartier” de Andrei Ivanov, 

ora 18.30.
23.05 „Cerere în căsătorie” de A.P. Cehov, ora 

18.30.

Teatrul Naţional de Operă şi Balet 
„Maria Bieşu”

23.05 „Cipollino”, balet în trei acte,  de Karen 
Haciaturian, ora 17.30.

Teatrul Geneza Art
22–23.05 „Toc” de Laurent Baffie, ora 19.00.

25.05 „Mâncare pentru monştri” de Paolo Ge-
novese, ora 19.00.

26.05 „Cutia neagră” de Philippe Bologna şi Paolo 
Costella”, ora 19.00. 

27.05 „Labirint” de Rajiv Joseph, ora 19.00.

Teatrul „Luceafărul”
21 – 22.05 „Tata” de Dumitru Matcovschi, ora 

18.30. 
27.05 „Testamentul” de Gheoghe Urschi, ora 

18.30.
28 – 30.05 „Fazanul” de Georges Feydeau, ora 

18.30.
Spectacole pentru copii:
23.05; 30.05 „Păcală” după P. Dulfu, ora 12.00.

Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici”
23.05 „Cenuşăreasa” după Fraţii Grimm, ora 

11.00; 12.30.

Teatrul Municipal de Păpuşi „Guguţă”
23.05 „Ursuleţul Winnie-Pooh” de A. A. Milne, 

ora 11.00.

Filarmonica Naţională „S. Lunchevici”, 
în Palatul Republicii

21.05 Palatul Republicii
Prezentarea pianului Petrof. Participă: Meola 

Martina (pian), Ștefan-Gabriel Luţă (vioară), Nicolae 
Iurcovschi (tenor), Adriana Spunei (soprano), Diana 
Voroneţcaia (pian), Ciprian Oloi (pian, Franţa) şi 
Iurie Mahovici, Capela Corală Academică „Doina”, 
director artistic şi prim-dirijor – Ilona Stepan, Or-
chestra Simfonică a Filarmonicii Naţionale, director 
artistic şi prim-dirijor – Mihail Agafiţa.

- Băi Gheorghe, de ce mergi în fiecare zi la crâş-
mă?  

- Păi, dacă nu avem filarmonică!

Să vezi cum va fi la vară la nudişti: fără chiloţi, 
dar cu mască!

- Iubi, ai luat bici de la sex-shop??  
- Nu, era prea scump, dar am luat o paletă de 

muşte!

Un cuplu la restaurant:
- Chelner, ce vin ne recomanzi astăzi la aniver-

sarea căsătoriei?
- Depinde, domnule, vreţi să sărbătoriţi sau vreţi 

să uitaţi?

- Doctore, soţia mea şi-a pierdut vocea, ce să mă 
fac?

- Încercaţi să veniţi la trei dimineaţă acasă şi 
puţin băut!

Soţia intră în biroul soţului şi întreabă:
- Auzi, iubitule, este adevărat că asociatul tău 

a murit?
- Da, dragă, de ce?
- Ai putea să o pui pe mama în locul lui?
- Hm... uite, du-te şi vorbeşte cu groparul, pentru 

mine nu e nicio problemă.

- Băi Gheorghe, tu când te-ai însurat, nevasta ta 
era fecioară?  

- Nu, Ioane, era vărsător!

Rubrica „Mica publicitate” din GAZETA de Chişinău îţi oferă posibilitatea de a publica anunţuri 
de vânzare-cumpărare.  

Aici vei găsi anunţuri de larg interes trimise de cititorii GAZETEI de Chişinău şi vei putea intra uşor 
în legătură cu autorii lor.

Pe „Mica publicitate” te aşteaptă informaţii despre locurile vacante de muncă, vânzarea sau darea 
cu chirie a locuinţelor, a tehnicii agricole, a maşinilor second-hand etc.

Dacă vrei să vinzi, să cumperi sau să închiriezi ceva, sună şi dictează anunţul tău la telefonul taxabil 
al redacţiei: 090010050.

Rubrica „Mica publicitate” va putea fi găsită şi pe pagina online a publicaţiei – gazetadechisinau.md.

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

A f i ş
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Atunci când vine vorba 
de a face parte dintr-o echi-
pă de profesionişti, valorile 
pe care le cauţi la ceilalţi 
îţi sunt foarte clare. Toată 
„revoluţia” pe care o trăieşti 
în plan emoţional are drept 
scop recâştigarea încrederii 
în sine, dar şi în cei din jur. 
Firea ta rebelă şi noncon-
formistă va fi în căutare 
de stabilitate şi securitate 
emoţională.

Toate nevoile cu impact 
emoţional vor încerca să te 
„subjuge”. Vei începe să-ţi 
faci planuri mult mai sus-
tenabile în raport cu o serie 
de obiective care au rămas 
neîndeplinite. În plan pro-
fesional, vei resimţi multă 
agitaţie. Indiferent de par-
cursul pe care vei merge, vei 
avea oameni de încredere 
alături de tine.

Fiind înconjurat de per-
soane joviale şi pline de via-
ţă, „preiei” din starea lor de 
spirit. Trăieşti mereu în tre-
cut sau în viitor şi uiţi de 
prezent. Pe parcursul aces-
tei săptămâni, ai senzaţia 
că eşti invitat constant la a 
face tot felul de introspec-
ţii privind deciziile luate în 
trecut. Ai nevoie de iertare 
şi îţi doreşti să ierţi.

Înainte de a face schim-
bări semnificative în ceea 
ce priveşte dinamica pro-
priei vieţi, trebuie să ana-
lizezi implicaţiile pe care 
acestea le presupun. Noile 
începuturi sunt interesante, 
dar sunt şi generatoare de 
anxietate. Pentru a putea 
funcţiona, ai nevoie de lu-
cruri palpabile. Nimic din 
ceea ce faci nu trebuie să 
fie fără sens sau rezonanţă.

Te adaptezi foarte bine 
la contextele dificile. Chiar 
dacă capacitatea ta de ana-
liză pare să fie mereu „în 
alertă”, sunt momente în 
care nu îţi dai seama de 
ceea ce se întâmplă în jurul 
tău. Evenimentele care te 
apropie de cei dragi te fac 
să îţi setezi noi priorităţi. 
Atingi multe limite emoţio-
nale în raport cu o anumită 
relaţie. 

Deşi atitudinea persoa-
nei iubite poate fi îndoiel-
nică, şi tu eşti mult prea 
exigent cu ea. Cheia unei 
relaţii armonioase vine şi 
din respectul de sine. Zilele 
acestei săptămâni te scot 
din zona de confort. Astrele 
te îndeamnă să acţionezi. 
„Îmbrăţişezi” cu entuziasm 
orice statut social care ţi 
se acordă deoarece ştii că 
schimbarea se află în tine.

Având în vedere conexiu-
nea critică pe care Saturn o 
are cu Mercur, în perioada 
următoare te vei afla în pos-
tura de a alege să faci lucruri 
care îţi fac reală plăcere, dar 
care cu siguranţă te vor 
scoate din zona de confort. 
Sentimentul „de acasă”, pe 
care îl simţi mereu în apro-
pierea celor dragi, te face să 
te întorci mereu spre ei.

Ai putea începe săptă-
mâna prin a „sparge” în-
tregul set de reguli sociale 
pe care le urmezi. Atunci 
când nimic din ceea ce faci 
nu pare să îţi aducă ferici-
re sau împlinire, acţionezi. 
Chiar dacă a acţiona presu-
pune a renunţa la atitudini 
sau persoane care te rănesc, 
nimic nu va rămâne fără re-
zonanţă emoţională.

Marte este destul de 
„structurată” din punct 
de vedere energetic. Zi-
lele acestei săptămâni te 
provoacă, mai ales la nivel 
profesional. Instinctul tău 
este destul de puternic şi 
de aceea îţi urmezi mereu 
intuiţia în situaţiile în care 
nu găseşti soluţii imediate. 
Weekendul nu poate fi pe-
trecut altfel decât în familie.

Încrederea în sine şi firea 
carismatică te fac să fii de 
invidiat. Atunci când vine 
vorba de relaţiile importan-
te din viaţa ta, este posibil 
să fii respins. Nu încerca să 
forţezi nimic. Răspunsurile 
vor veni către tine la mo-
mentul oportun. Cariera îţi 
oferă din nou şansa de a ieşi 
din zona de confort, în sens 
pozitiv. Remarcă-te!

Mercur-Uranus este o 
diadă care aduce schimbări 
fundamentale în viaţa ta. 
De cele mai multe ori, lu-
crurile bune vin de la sine. 
Chiar dacă nimeni nu scapă 
de intrigi, este important 
să ştim să ne definim aş-
teptările. Creativitatea de 
care dai dovadă în contexte-
le profesionale fac din tine 
un coechipier desăvârşit.

Astrele „te pregătesc”. În 
săptămâna care urmează vor 
surveni schimbări radicale în 
viaţa ta. Indiferent de ceea ce va 
veni spre tine, vei rămâne con-
centrat pe propriile obiective. 
Persoanele rău intenţionate cu 
care eşti nevoit să interacţionezi 
îşi lasă amprenta asupra echi-
librului tău interior. Nu poţi să 
rămâi indiferent în faţa „viziunii 
înguste” a celor din jur.

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

Pasiunea care orbeşte raţiunea 
a dat peste Eliza şi Vlad într-un 
sfârşit de toamnă. Vlad tocmai 
divorţase de Irina, prima lui soţie 
cu care convieţuise 20 de ani şi de 
la care avea şi doi copii frumoşi 
şi deştepţi. Deşi decizia îi apar-
ţinuse, oricum suferea. Iar acele 
ultime zile de toamnă îl adusese-
ră într-o stare de depresie. Eliza 
gustase deja din acest pahar ceva 
mai devreme şi a considerat că 
tocmai acum e momentul potri-
vit să-i spună bărbatului ce simte 
pentru el. Căci bărbatul frumos, 
cu plete lungi, îşi aflase demult 
loc în inima ei.  

Se potriveau de minune

Vlad avea la acea vreme 45 

de ani, iar ea – 37. Era, cum vă 
spuneam, bărbat frumos, umbla 
totdeauna curat îmbrăcat, iar în 
ochii lui căprui se vedea mereu o 
lucire de bunătate. Treburile la 
serviciu îi mergeau minunat (lucra 
profesor), trăia în împăcare cu 
toată lumea şi numai cu soţia nu 
putea găsi înţelegere. În 20 de ani 
de viaţă în comun, în familia lui 
a fost mai mult ceartă decât voie 
bună. Și asta, mai mult din cauza 
geloziei Irinei, care-l boscorodea 
la tot pasul. A răbdat-o 20 de ani 
şi, dacă a văzut că nevasta nu se 
poate schimba, iar relaţia lor s-a 
deteriorat complet, a ales calea 
salvatoare în viziunea lui – divor-
ţul. A fost un pas făcut cu multă 
tristeţe de el, dar primit cu mare 
bucurie de Eliza.

Și iată, ca prin farmec, într-o 
sâmbătă cu brumă argintie de no-
iembrie, Eliza l-a invitat pe Vlad la 
ea în ospeţie (fiica sa de 17 ani toc-
mai era plecată în sat la bunici). 
La o găină friptă şi un păhar de 
vin, i-a spus tot ce simţea, i-a spus 
că s-a îndrăgostit de el la prima 
vedere, fără să-i fie teamă că nu 
va primi confirmarea lui. Iar el 
parcă atâta aştepta. I-a răspuns cu 
o sinceritate neprefăcută: „Și eu 

Cum să trăiesc fără tine?! (I)

te plac, mititico!”. Aşa a început 
povestea lor de iubire, venită ca 
un leac nu doar pentru sufletul 
lui zbuciumat, ci şi pentru tru-
pu-i rămas fără adăpost (lăsase 
apartamentul Irinei şi copiilor). 

Bărbatul nu ştia cum să-i mul-
ţumească Celui de Sus pentru 
fericirea ce i-o oferise. Era abso-
lut convins că Eliza este femeia 
visurilor sale, că e singura fiinţă 
cu care ar fi trebuit să-şi împartă 
viaţa de la început. Se potriveau 
de minune, aveau aceleaşi pre-
ocupări, petreceau foarte mult 
timp împreună, împărtăşindu-şi 
gândurile, râdeau, glumeau. Dar 
toate au fost până la o vreme...

Și viaţa lor a fost adevărată 
poveste de dragoste mai bine de 
trei ani, până în clipa când Eliza 
a decis să plece la câştig în Spa-
nia. S-au despărţit cu freamăt în 

inimă. O jumătate de an şi-au 
telefonat foarte des, şi-au spus 
cuvinte dulci şi pline de speranţă, 
apoi tot mai rar, tot mai rar... Pre-
simţind că e în pericol dragostea 
lor, care suna a iubire împlinită, 
hotărăşte să plece la soţie. În ziua 
când a anunţat-o că toate actele 
sunt gata şi peste câteva zile va fi 
la ea, răceala din vocea ei îl făcu 
să se cutremure. 

A fost o iluzie amoroasă

Dar n-a dat înapoi, a plecat în 
Spania. Eliza l-a întâlnit ca pe un 
străin la aeroport. Au mers tăcuţi 
cu metroul preţ de câteva ore până 
când lui Vlad i se făcuse rău. Apoi 
au ieşit pe o piaţă plină de lumini 
jucăuşe în noaptea ce se aşternea 
peste oraş. Ajunşi în faţa unui bloc 
cu mai multe etaje, au urcat scă-

În viaţă e foarte important să ai puterea să 
spui ce simţi. Eliza i-a spus lui Vlad „Te 
iubesc” tocmai atunci când trebuia (poate 
mai bine nu ar fi trebuit). A făcut ea primul 

pas, fiind convinsă că el o va iubi cu adevărat. Și 
nu s-a înşelat. Atât doar că frumoasa lor poveste 
de iubire a trecut repede, cum trece un tren prin 
gară...

Nina NECULCE
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rile şi au intrat într-o garsonieră 
în care stăruia miros plăcut de 
levănţică şi busuioc. 

După ce trecu prin camera de 
baie, Vlad se lungi pe pat. Tot aş-
teptând s-o vadă alături pe soţie, 
zise într-un târziu: „Eliza, vino şi 
te culcă lângă mine, ce, chiar nu 
ţi-a fost dor? Parcă erai în stare 
să mergi cu mine până la capătul 
vieţii!”. Femeia a râs, un râs în 
care se simţea batjocura, după 
care îşi adună părul lung la cea-
fă, îşi scoase capotul şi se culcă 
lângă soţ. 

Acesta, fremătând de dor, prin-
se a-i săruta aşa ca alte dăţi, picioa-
rele, apoi tot corpul de-a mărun-
ţelul până ajunse la sânii ei mari, 
care altă dată zvâcneau sălbatec la 
cea mai uşoară atingere, iar acum 
stăteau adormiţi. Nici carnea de 
pe corp nu i se aprindea. Corpul 
ei neasemuit de frumos părea un 
sloi de gheaţă acum. „Ce-i cu tine, 
Eliza, de ce stai aşa de parcă ai 
murit?”, o întrebă după o jumătate 
de oră de sărutări. „Pentru tine, 
Vlad, eu demult am murit. Ce-a 
fost între noi, a fost doar o iluzie 
amoroasă. Adevărata dragoste am 
găsit-o aici, în Spania.” 

Bietul om era pierdut. Plin de 
sudoare, îşi ascultă inima cum 
plânge, apoi se ridică în picioa-
re şi, stăpânindu-şi lacrimile, o 
întrebă: „Și cine, mă rog, e feri-
citul?”. „Un arab, fără de care nu 
pot să trăiesc.” A înghiţit în sec şi 
n-a mai putut rosti un cuvânt. În 
gând i se rotea întrebarea: „Dar 
eu cum să trăiesc fără tine? Cum 
să trăiesc fără tine?!!!”.

(va urma)
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Misterul anulat

Viermele cireșelor: Când se fac 
tratamente pentru combatere

În zonele unde dăunătorul nu 
este menţinut sub control, daune-
le produse pot fi şi de 100%. Este 
unul dintre cei mai importanţi 
dăunători ai cireşului de la noi, 
care atacă preponderent soiurile 
cu coacere medie şi tardivă.

Când depune ouăle musca 
cireşului

În funcţie de condiţiile atmo-
sferice, muştele îşi depun ouăle 
începând cu sfârşitul lunii mai şi 
în luna iunie, pe cireşe în curs de 
coacere, care pot fi de la verzi pană 
la galbene, iar orificiile create de 
acestea în fruct sunt o „poartă” 
prin care pătrund microorganis-
mele şi duc la putrezirea fructelor.

Anume în această perioadă tre-
buie monitorizat zborul insectelor 
pentru a cunoaşte când trebuie 
efectuate tratamentele. Zborul se 
monitorizează cu ajutorul cap-
canelor.

Perioada de la depunere a ouă-
lor până la apariţia larvelor este de 
până la două săptămâni, în funcţie 
de condiţiile climaterice.

Când viermii ies din ou, intră 
în fruct pe la codiţa acestuia şi se 
hrănesc cu pulpa cireşelor, până 
când se dezvoltă suficient şi trec 
în următoarea fază.

Larvele, după circa trei săptă-
mâni, se mută în sol la adâncimea 
de 3 cm, coborând pe fire de pânză 
de păianjen sau cad concomitent 
cu cireşele.

Apoi se transformă în pupă, 
acoperindu-se cu un înveliş gal-
ben, asemănător unui butoiaş, 
lung de aproximativ 4 mm. În 
sol iernează pupa.

Metode de prevenire:
Prelucrarea solului din jurul 

pomului unde iernează pupa 
pentru a distruge stadiul hi-
bernant.

Combatere eco 
a muştei cireşului

În scopul captării, capcanele se 
instalează începând cu fenofaza 
BBCH 69 până la BBCH 73 (sfâr-
şitul înfloritului – a doua cădere 
a fructelor). Apoi pot fi realizate 
tratamente eco (Neem 4 sau Na-
turalis-L 2.4).

În funcţie de tipul de capcană, 
de poziţionarea acesteia pe pom şi 
de încărcarea pomului cu fructe, 
pragul de dăunare este de 2–10 
muşte per capcană.

În plus, ciuperca Beauveria bas-
siana este eficientă în menţinerea 
sub control a dăunătorului (acţi-
onează exclusiv asupra muştelor 
adulte, sporii fungici infecţioşi se 

păstrează într-un lichid uleios şi se 
pulverizează ca un produs „obişnu-
it” de protecţie a plantelor).

Tratarea pomilor, de la înce-
putul zborului muştii (după ve-
rificarea capcanelor), cu Neem 
Azal-T/S (4 l per ha) cu o normă 
de 1000 l pe ha). Adăugarea za-
hărului (3 kg per ha) şi a drojdiei 
de bere (18 g per ha) poate spori 
ingestia produsului de către larve 
şi, respectiv, efectul preparatului.

În funcţie de starea vremii 
(pierderi prin spălare) se aplică 
un tratament repetat la fiecare 
7–10 zile. Ultimul tratament se 
aplică cu două săptămâni înainte 
de recoltare.

Tratamentele cu Beauveria bas-
siana (Naturalis L., 2,4 l per ha) 

Operaţiunile tehnologice pre-floare 
realizate în plantaţiile de viţă-de-vie au 
o importanţă majoră pentru viitoarea re-
coltă, în condiţiile în care în această fază 
sunt realizate lucrări cum ar fi normarea 
încărcăturii sau ciupitul lăstarilor.

Dmitri Mihov, doctor în ştiinţe agrico-
le, TerraVitis SRL, explică unele aspecte 
importante legate de realizarea lucrărilor 
la viţa-de-vie, soiurile de masă:

„Sarcina de bază a viticultorilor este 
de a găsi modelul optim de activitate a 
plantei, astfel ca să obţinem recoltă ma-
ximă cu calitatea cerută de către consu-
matori. Cerinţele privind calitatea stru-
gurilor de masă sunt: greutatea medie a 
bobului mare; boabe uniform dezvoltate; 
colorare uniformă; % brix minim de 13;  
greutatea medie a strugurilor – 200 g, 
tendinţa mondială – 500 g”.

De aici reiese necesitatea efectuării 
operaţiilor în verde, toate având drept 
scop sporirea calităţii strugurilor.

Printre elementele tehnologice spe-
cifice soiurilor de struguri pentru masă 
putem enumera:

normarea definitivă a încărcăturii cu 
rod (numărul strugurilor şi al lăstarilor);

ciupitul înainte de înflorit;
defolierea;

aplicarea regulatorilor de creştere, în 
special a giberelinei (GA3);

efectuarea inciziei inelare.
Normarea definitivă a încărcăturii 

cu rod este reprezentată prin plivi-
tul lăstarilor de prisos (de pe tulpină, 
dintre verigi, cei crescuţi dintr-un ochi 
şi înlăturarea unor lăstari dacă sunt mai 
mulţi decât sunt necesari) şi răritului 
strugurilor.

Răritul strugurilor la soiuri 
de masă de viţă-de-vie

Răritul strugurilor se efectuează până 
la înflorit, dacă avem suprafeţe mari şi 
soiuri cu struguri omogeni, şi după în-
florit, dacă avem soiuri cu legare proble-
matică (Codreanca, Muscat de Hamburg, 
Lora etc).

În condiţiile lipsei irigării, normarea 
strugurilor trebuie să fie efectuată după 
principiul: „Mai bine cu 1 tonă mai pu-
ţin, decât cu 1 kg mai mult”.

Recolta potenţială în condiţiile de 
lipsă de apă la noi în ţară este de 10-15 t/
ha, de aici reiese sarcina cu struguri, în 
funcţie de soi şi schema de plantare.

Putem diviza soiurile în două catego-
rii:

soiuri cu răritul obligatoriu – soiurile 
cu greutatea medie a strugurilor mai 
mare de 500 g şi fertile (Arcadia, Italia, 
Codreanca, Superextra etc.);

soiuri cu răritul strugurilor opţional, 
unde sarcina butucului se poate efec-
tua şi prin tăierea în uscat – soiuri cu 
greutatea medie a strugurilor mai mică 
de 500 g şi fertilitatea mugurilor medie 
mică.

Dacă vorbim de schema obişnuită de 
plantare a viţei-de-vie 3×1,5 m, atunci 
putem recomanda următoarea încăr-
cătură: Arcadia – 6-7 struguri/butuc; 
Codreanca – 10-12, Moldova – 15-17; 

Prezentabil – 7-8, adică 5-7 kg producţie 
la un butuc.

În cazul sistemelor intensive de 
cultivare a strugurilor de masă (Gable, 
Pergola) pe irigare, putem conta pe o 
sarcină de 10-15 kg la butuc.

Ciupitul lăstarilor se efectuează cu 
scopul îmbunătăţirii legării boabelor 
şi uniformităţii lor. Se efectuează cu 
6-9 zile înainte de înflorit, având ca 
mecanism stoparea creşterii lăstarului 
şi mobilizarea substanţelor plastice în 
perioada înfloritului în struguri.

agrobiznes.md

Operațiuni realizate înainte de înflorit 
la vița-de-vie

Viermele 
cireşelor este, 
de fapt, larva 
musculiţei 

Rhagoletis cerasi 
(Musca cireşului) care 
are dimensiunile de 3-5 
mm şi poate produce 
daune substanţiale în 
livezile de vişin şi cireş.

au arătat un efect puţin mai redus 
în experimente. Din a 7-a zi după 
începerea zborului şi până la 7 zile 
înainte de recoltare, se aplică 3–4 
tratamente, la interval de 7 zile. 
Se va asigura o bună stropire a 
întregului pom, inclusiv a vârfului 
coroanei.

Combatere chimică 
a dăunătorului

De obicei, pentru a menţine sub 
control dăunătorul sunt efectuate 
două tratamente: primul peste 6-8 
zile după apariţia primilor dău-
nători (pe care îi monitorizăm cu 
ajutorul capcanelor), următorul 
peste o săptămână.

Momentul optim pentru efectu-
area tratamentelor coincide cu faza 
de intrare în pârg a fructelor (îna-
inte ca musca să depună ouăle).

Atenţie! Dacă viermele este 
depistat în fruct, momentul efec-
tuării tratamentelor a fost scă-
pat şi dăunătorul nu mai poate 
fi combătut.

Produsele omologate în ţară 
pentru combaterea dăunătorului 
conţin substanţele active: pirimi-
fos-metil, deltametrin sau Bacillus 
thuringiensis var. Kurstaki.

Important! Verificaţi dacă 
produsul pe care planificaţi să-l 
aplicaţi pentru combatere este 
permis spre utilizare în momentul 
realizării tratamentelor.

Important pentru consumatori: 
larvele consumate întâmplător 
nu produc risc pentru sănătatea 
umană.

agrobiznes.md



21

Vineri / 21 mai / 2021social-politic      de atitudine

Luni, 24 mai

TVR Moldova

07.00 Matinalii
07.55 Dor în zbor
08.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Conexiuni
12.00 Cantec şi poveste
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Banii tăi
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Zestrea românilor
15.30 România… în bucate
16.00 #NuExistaNuSePoate!
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câştigă România!
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Reţeaua de idoli
23.00 România 9
00.00 #NuExistaNuSePoate!
00.50 Discover România
01.00 Zestrea românilor
01.30 România… în bucate
02.00 Vreau să fiu sănătos!
03.00 Cantec şi poveste
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Timişoara
10.45 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 25
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare

13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.30 Pofticioşi, la cratiţă!
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.10 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 26
18.25 Handbal masculin Cupa României 
Tur 1
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
21.00 România 9
22.10 Film: Noapte infernală
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Legende şi mistere, 26 eps
01.15 Fan/Fun urban
01.45 Pofticioşi, la cratiţă!
02.15 Film: Noapte infernală
03.55 Discover România
04.10 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
05.00 Breaking Fake News
05.25 In grădina Danei
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
12.55 Ziua cu stil
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Descălecaţi în Carpaţi
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.50 Handbal Masculin. Cupa Romaniei 
tur 1
17.30 România… în bucate
17.58 #NuExistaN u SePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.00 Reteaua de idoli
22.00 Memorialul Durerii
23.00 #NuExistaNuSePoate!
23.50 Ziua cu stil
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: Destine romantice
02.35 România… în bucate
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Natură şi aventură
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.35 Respiro
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu

09.45 Rapsodia satului
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Cuvintele credinţei
11.45 Respiro
12.00 F/d
12.30 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.30 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Prin muzică în Europa
16.00 Magazin FIFA
16.30 F/d
17.00 Știrile (rus.)
17.15 Concert L. Moraru
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Dimensiunea diplomatică
20.25 Focus. Europa
21.00 Știrile
21.20 Săptămâna sportivă
21.50 Respiro
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.10 Știri Externe
23.35 Serial La patru ace
01.05 Bună dimineaţa
02.50 Dimensiunea diplomatică
03.20 Reporter pentru sănătate
03.40 Medalion muzical
03.55 Știri Externe
04.20 Cine vine la noi!
05.15 Mesager

AgroTV

07:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NII   Știri,  Informativ/Analitic
08:00:00 TELEMAGAZIN  
08:15:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program de divertisment
08:30:00 DE LA TRAPA, LA SAPA  Pro-
gram de divertisment 
09:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NII   Știri,  Informativ/Analitic
10:00:00  Să ne cunoaştem ţara  Educati-
onal/Cultural
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 Program AGRO TV România     
13:45:00 TELEMAGAZIN 
14:00:00 VERDE-N OCHI   talk show
15:00:00 INTERVIURI CU SOROCENI
16:00:00  Program AGRO TV România   
17:00:00 TELEMAGAZIN 
17:15:00 LUCRU MANUAL   Program de 
divertisment
17:40:00  DELICIILE Program de 
divertisment
18:00:00 DESPRE NOI, ALTFEL   Pro-
gram de divertisment
18:50:00 CU ALTE CUVINTE   Educaţio-
nal/informativă
19:00:00 ȘTIRI     Program Informativ  
19:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
20:30:00 ZONA VERDE  Program de 
divertisment  
21:00:00  DESIGN HORTICOL  Program 
de divertisment 
21:30:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program de divertisment
21:45:00  DECORURI PENTRU SALON   
Program de divertisment 
22:00:00  ȘTIRI     Program Informativ 
22:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
23:30:00  Program AGRO TV România
02:00:00 ȘTIRI     Program Informativ  
02:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
03:30:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chişinău
07.00 Știrile Pro TV
08.45 Gusturile se discuţă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Film La limita extrema
23.30 Film Viaţa, primele semne
01.00 Știrile Pro TV
01.40 Lecţii de viaţa
02.40 La Măruţă
04.40 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Mostenirea
22.30 La Bloc
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Mostenirea
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Popcorn Show
10.00 Ce mai fac vedetele
10.45 Teleshopping
11.00 Patrula
12.00 Триггер
13.00 Lupta’n bucate
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping

16.00 Fii sănătos
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Eva
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
22.00 Pablo Escobar: Baronul raului
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
01.00 Lampa fermecată
01.30 Business Plan
02.00 Триггер
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Vanturile, Valurile

TV8

05.00 Reporter de Gardă
05.15 Întreabă Gheţu
07.00 Știri de week-end
07.40 Reporter de Gardă
08.00 Best of mercur retrograd
09.00 Т/с
11.15 Teleshopping
11.30 Т/с
13.30 Iubeşte viaţa
14.30 Teleshopping
14.45 X/ф
17.30 Mercur retrograd
19.00 Știrile TV8
19.45 Sport
20.00 Cutia neagră
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.45 Știrile TV8
00.30 Sport
00.45 X/ф
04.30 Новости

Național

06.00 Albumul Naţional
08.00 Vouă
08.15 Film: O CLIPĂ DE RĂTĂCIRE
11.15 Teleshopping
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 47
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Film: MICUL VAMPIR
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 618
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Știri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 621
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 48
21.00 Film: VIRUS
23.00 Cei 7 ani de masă
01.00 Poamă acră
03.00 Albumul Naţional
04.45 Vouă
05.00 Știri Naţional TV
05.30 Baronii

Marți, 25 mai

TVR Moldova

07.00 Matinalii
07.55 Dor în zbor
08.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Printre cuvinte
10.00 Obiectiv comun
10.55 Studio handbal
11.05 Handbal masculin - Cupa Romaniei 
- Tur1 - CSA Steaua Bucuresti-CSU Cluj 
Napoca
12.35 Natură şi aventură
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Adevăruri despre trecut
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Zestrea românilor
15.30 România… în bucate
16.00 #NuExistaNuSePoate!
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câştigă România!

22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Destine ca-n filme
23.00 România 9
00.00 #NuExistaNuSePoate!
00.50 Discover România
01.00 Zestrea românilor
01.30 România… în bucate
02.00 Sănătate cu de toate
02.30 Generaţia Fit
03.00 Cantec şi poveste
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Timişoara
10.45 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 26
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.30 Pofticioşi, la cratiţă!
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu

17.10 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 27
18.25 Handbal masculin Cupa României 
Tur 2
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
21.00 România 9
22.10 Telecinemateca Keoma
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Legende şi mistere, 26 eps
01.15 Izolaţi în România
01.50 Pofticioşi, la cratiţă!
02.20 Telecinemateca Keoma
04.05 Vorbeşte corect!
04.10 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
05.00 Replay
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Primăvara amintirilor
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
12.55 Ziua cu stil
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.50 Handbal Masculin Cupa Romaniei 
Tur 2
17.30 România… în bucate
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.00 Destine ca-n filme
22.00 D’ale lu’ Mitică
23.00 #NuExistaNuSePoate!
23.50 Ziua cu stil
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: Hoţul de orhidee 110’
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Mic dejun cu un campion
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Poezii
09.35 Chişinău: ieri şi azi
09.45 Dimensiunea diplomatică
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Evantai folcloric
12.00 F/d
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.30 Cine vine la noi!
14.30 F/d
14.55 Serial Preţul pasiunii
15.45 F/d
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Găgăuz ogea
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 Știrile
21.20 stil nou
21.50 Resporo
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.10 Știri Externe
23.35 Concursul internaţional de canto 
academic A. Stârcea
00.50 Poezii
01.05 Bună dimineaţa
02.50 Moldova în eter direct
03.55 Știri Externe
04.20 Cine vine la noi!
05.15 Mesager

AgroTV

07:00:00  ȘTIRI     Program Informativ 
07:30:00 TELEMAGAZIN
07:45:00 PROFU DE NUTRIȚIEProgram 
educational
08:00:00  ÎNTÂLNIREA DE LA 8   
Emisiune cu personalitati. Program 
educational/Cultural
09:00:00  ȘTIRI     Program Informativ    
09:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
10:30:00  Program AGRO TV România 
11:00:00 TELEMAGAZIN
11:15:00 LUCRU MANUAL   Program de 
divertisment
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00 Program AGRO TV România 
13:45:00 TELEMAGAZIN
14:00:00  ȘTIRI     Program Informativ   
14:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show 
15:30:00 DATINA STRĂBUNĂ    Emisiu-
ne despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 LUCRU MANUAL   Program de 
divertisment
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de divertisment
18:30:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
19:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   

19:30:00 DESPRE NOI, ALTFEL   Pro-
gram de divertisment
20:00:00  ÎNTÂLNIREA DE LA 8   
Emisiune cu personalitati. Program 
educational/Cultural
21:00:00  DESIGN HORTICOL  Program 
de divertisment 
21:30:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program de divertisment
21:45:00 PROFU DE NUTRIȚIEProgram 
educational
22:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
22:30:00 DATINA STRĂBUNĂ    Emisiu-
ne despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
02:30:00 MUZICA PENTRU TOTI 
03:15:00 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.00 Teleshoping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.35 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Las Fierbinţi

22.00 Film New York Taxi
00.00 Știrile Pro TV
00.40 Lecţii de viaţa
01.40 La Măruţă
03.40 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Mostenirea
22.30 La Bloc
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Mostenirea
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Ce mai fac vedetele
10.30 Paganel
10.45 Teleshopping
11.00 Ora de Ras
12.00 Ora Expertizei
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Eva
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Vanturile, Valurile
22.00 Pablo Escobar: Baronul raului
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Dora Show
01.30 Business Plan
02.00 Marea excursie americana
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Secretele Puterii

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Cutia neagră
07.00 Știrile TV8
07.45 Sport
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 Știri pe scurt
12.15 Т/с
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Știrile TV8
17.30 Mercur retrograd
19.00 Știrile TV8
19.45 Sport
20.00 Întreabă Gheţu
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.45 Știrile TV8
00.30 Sport
00.45 Вечер. Настоящее время
01.45 X/ф
03.30 Efect 9.6
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 48

10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Rebelul
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 619
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 622
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 49
21.00 Film: RĂZBOIUL DRAGONILOR
22.45 Film: VIRUS
00.45 Fosta mea iubire
02.30 Albumul Naţional
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Naţional TV
05.30 Baronii

Miercuri, 26 mai

TVR Moldova

07.00 Matinalii
07.55 Dor în zbor
08.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Printre cuvinte
10.00 Obiectiv comun
10.55 Studio handbal
11.05 Handbal masculin - Cupa Romaniei 
- Tur2 - Dinamo-TBA
12.35 Descălecaţi în Carpaţi
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Europa 360 °
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Zestrea românilor
15.30 România… în bucate
16.00 #NuExistaNuSePoate!
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câştigă România!
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Memorialul Durerii
23.00 România 9
00.00 #NuExistaNuSePoate!
00.50 Discover România
01.00 Zestrea românilor
01.30 România… în bucate
02.00 Un doctor pentru dumneavoastră
03.00 Cantec şi poveste
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Timişoara
10.45 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 27
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.30 Pofticioşi, la cratiţă!
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Convieţuiri
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 28
18.30 Serial: Dragul de Raymond
19.30 Pe datorie
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
21.00 România 9
22.00 Microbist de România
23.00 Serial: Jocurile timpului
00.10 Telejurnal Sport Meteo
00.55 Pe datorie
01.00 Serial: Dragul de Raymond
01.55 Pofticioşi, la cratiţă!
02.25 Serial: Jocurile timpului
03.35 Discover România
03.45 Sport
04.05 Meteo
04.10 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
05.00 Eu pot!
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
12.55 Ziua cu stil
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Glasul inimii
16.50 Clip Paula Seling. Dulcea şi tandra 
mea fiara
17.00 Glumeţii
17.30 România… în bucate
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: Rubirosa
22.45 Veniţi de gustaţi!

P R O G R A M E  T V
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23.00 #NuExistaNuSePoate!
23.50 Ziua cu stil
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: Rubirosa
02.35 România… în bucate
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Memorialul Durerii
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Găgăuz ogea
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Chişinău: ieri şi azi
09.45 stil nou
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Focus. Europa
13.00 Miezul zilei
13.30 Cine vine la noi!
14.30 F/d
14.55 Serial Preţul pasiunii
15.45 F/d
16.00 Fii tânăr!
16.30 Russkii mir
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Butonul roşu
21.00 Știrile
21.20 Moldova de Patrimoniu
21.50 Cântec, dor şi omenie
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.15 Știri Externe
23.40 La noi în sat
00.20 Erudit cafe
01.05 Bună dimineaţa
02.50 Butonul roşu
03.55 Știri Externe
04.20 Cine vine la noi!
05.15 Mesager

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN 
07:45:00  DECORURI PENTRU SALON   
Program de divertisment 
08:00:00  DESIGN HORTICOL  Program 
de divertisment 
08:20:00  BATALIA SERELOR   Program 
de divertisment
08:45:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program de divertisment
09:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
09:30:00  Să ne cunoaştem ţara  Educati-
onal/Cultural  
10:00:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN
11:15:00 LUCRU MANUAL   Program de 
divertisment
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00 Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN
14:00:00 ȘTIRI   Program Informativ    
14:30:00  Să ne cunoaştem ţara  Educati-
onal/Cultural  
15:15:00 INTERVIURI CU SOROCENI 
16:25:00  Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 LUCRU MANUAL  Program de 
divertisment
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 GOSPODARII MOLDOVEI    
Emisiune despre oamenii de succes din 
domeniul Agrar
18:50:00 CU ALTE CUVINTE   Educaţio-
nal/informativă
19:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
19:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Podcast 
Program educativ/informativ
20:00:00 DESIGN HORTICOL  Program 
de divertisment 
20:30:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program de divertisment
20:45:00  BATALIA SERELOR   Program 
de divertisment
21:00:00 Show 9ow!   Program de 
divertisment
21:45:00  DECORURI PENTRU SALON   
Program de divertisment 
22:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
22:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Podcast 
Program educativ/informativ
23:00:00  DATINA STRĂBUNĂ    Emisiu-
ne despre folclor
23:55:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ȘTIRI     Program Informativ      
02:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Podcast 
Program educativ/informativ 
03:00:00 MUZICA PENTRU TOTI 
03:30:00 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Film Hitman: rău necesar
23.00 Film Dresat pentru a ucide
00.40 Știrile Pro TV

01.20 Lecţii de viaţa
02.20 La Măruţă
04.00 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Mostenirea
22.15 La Bloc
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Mostenirea
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Ce mai fac vedetele
10.30 Chef de gatit
10.45 Teleshopping
11.00 Vara Rachetelor
12.00 Vanturile, Valurile
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Eva
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
22.00 Pablo Escobar: Baronul raului
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
01.00 Lampa fermecată
01.30 Business Plan
02.00 Marea excursie americana
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Cabinetul din umbră

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Întreabă Gheţu
07.00 Știrile TV8
07.45 Sport
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Пятое время года

12.00 Știri pe scurt
12.15 X/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Gheţu
17.00 Știrile TV8
17.30 Mercur retrograd
19.00 Știrile TV8
19.45 Sport
20.00 Cutia neagră
22.00 Новости
22.30 Regionalii
23.45 Știrile TV8
00.30 Sport
00.45 Вечер. Настоящее время
01.45 X/ф
03.30 Regionalii
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 49
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Rebelul, ep. 24
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 620
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 623
20.00 Film: RAMBO III
22.15 Film: TOTAL RECALL
00.30 Film: RĂZBOIUL DRAGONILOR
02.15 Albumul Naţional
04.00 Baronii
05.00 Știri Naţional TV
05.30 Baronii

Joi, 27 mai

TVR Moldova

07.00 Matinalii
07.55 Dor în zbor
08.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut

10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Memorialul Durerii
12.00 Cantec şi poveste
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 La un pas de România
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Fraţi de viţă
15.30 Micile vedete în bucătărie
16.00 #NuExistaNuSePoate!
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câştigă România!
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Garantat 100%
23.00 România 9
00.00 #NuExistaNuSePoate!
00.50 Discover România
01.00 Fraţi de viţă
01.30 Micile vedete în bucătărie
02.00 Un doctor pentru dumneavoastră
03.00 Cantec şi poveste
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Craiova
10.45 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 28
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.30 Fan/Fun urban
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Akzente
17.10 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 29
18.25 Handbal masculin Cupa României 
Tur 3
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
21.00 România 9
22.00 Dispăruţi fără urmă
23.00 Serial: Jocurile timpului
00.10 Telejurnal Sport Meteo
00.55 Legende şi mistere
01.25 Adevăruri despre trecut
01.55 Fan/Fun urban
02.25 Serial: Jocurile timpului
03.35 Pro Patria
04.00 Discover România
04.10 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
05.00 Profesioniştii…
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
12.55 Ziua cu stil
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.50 Handbal Masculin. Cupa Romaniei 
tur 3
17.30 România… în bucate
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: Rubirosa
22.35 Veniţi de gustaţi!
23.00 #NuExistaNuSePoate!
23.50 Ziua cu stil
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: Rubirosa
02.30 Glumeţii
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 Documentar: 360°-GEO
05.00 Filler călătorie vara
05.05 Reteaua de idoli
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Russkii mir
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 Tezaur
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Butonul roşu
12.00 F/d
12.30 Moldovenii de pretutindeni
13.00 Miezul zilei
13.30 Cine vine la noi!
14.30 F/d
14.55 Serial Preţul pasiunii
15.50 Erudit cafe
16.30 Sub acelaşi cer
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 Știrile
21.20 Musafirul
21.50 Respiro

22.00 Știrile (rus.)
22.15 Serial Preţul pasiunii
23.00 Revizie tehnică

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN  
07:45:00  DECORURI PENTRU SALON   
Program de divertisment 
08:00:00 ÎNTÂLNIREA DE LA 8   Emisiu-
ne cu personalitati. Program educational/
Cultural 
09:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
09:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Podcast 
Program educativ/informativ
10:00:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 LUCRU MANUAL   Program de 
divertisment
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00  Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN 
14:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
14:30:00  ABC-ul FERMIERULUI Podcast 
Program educativ/informativ
15:00:00 PRODUS AUTOHTON    Pro-
gram de divertisment
15:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN 
17:15:00 LUCRU MANUAL   Program de 
divertisment
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de divertisment  
18:30:00 Să ne cunoaştem ţara  Educati-
onal/Cultural
19:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
19:30:00 DE LA TRAPA, LA SAPA  Pro-
gram de divertisment
20:00:00  ÎNTÂLNIREA DE LA 8   
Emisiune cu personalitati. Program 
educational/Cultural
21:00:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
21:45:00  DECORURI PENTRU SALON   
Program de divertisment 
22:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
22:30:00 DATINA STRĂBUNĂ    Emisiu-
ne despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
02:30:00 MUZICA PENTRU TOTI 
03:15:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.00 Teleshoping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.35 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 În Profunzime
22.00 Las Fierbinţi
23.00 Film Omul cu pumni de fier 2
01.00 Știrile Pro TV
01.40 Lecţii de viaţa
02.40 La Măruţă
04.20 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Mostenirea
22.30 La Bloc
23.15 Teleshopping
23.45 Știrile Pro TV
00.30 La Măruţă
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Mostenirea
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Ce mai fac vedetele
10.30 Chef de gatit
10.45 Teleshopping
11.00 Vara Rachetelor
12.00 Secretele Puterii
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Eva
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cabinetul din umbră
22.00 Pablo Escobar: Baronul raului
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova

01.00 Lampa fermecată
01.30 Business Plan
02.00 Marea excursie americana
03.00 Jurnalul orei 3

03.45 America
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Cutia neagră
07.00 Știrile TV8
07.45 Sport
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Пятое время года
12.00 Știri pe scurt
12.15 X/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Știrile TV8
17.30 Mercur retrograd
19.00 Știrile TV8
19.45 Sport
20.00 Cutia neagră
22.00 Новости
22.30 Cutia neagră. Plus
23.45 Știrile TV8
00.30 Sport
00.45 Вечер. Настоящее время

01.45 X/ф
03.30 Cutia neagră. Plus
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.30 Start show România
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Rebelul
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 621
17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 624
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 48
21.00 Serial: Mr. BEAN, ep. 3 + 4
22.15 Serial: Mr. BEAN: INSPECTORUL 
FOWLER, ep. 3+ 4
23.30 Film: TOTAL RECALL
01.45 Miezul problemei
03.00 Albumul Naţional
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Naţional TV
05.30 Baronii

Vineri, 28 mai

TVR Moldova

07.00 Matinalii
07.55 Dor în zbor
08.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Printre cuvinte
10.00 Obiectiv comun
10.55 Studio handbal
11.05 Handbal masculin - Cupa Romaniei 
- Tur3
12.35 Drumuri aproape
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Europa mea
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Film: Patru cămăşi albe
22.30 Gala umorului
00.20 Femei de 10, bărbaţi de 10
02.00 Reţeaua de idoli
02.50 Discover România
03.00 Cântec şi poveste
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Craiova
10.45 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 29
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.30 Europa mea
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 30
18.30 Serial: Dragul de Raymond
19.30 Pe datorie
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Știri Tema zilei Sport

21.10 Film: Misterele adevăratului Sher-
lock Holmes: tărâmul oaselor
22.50 MomentArt
23.00 Microbist de România
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Pe datorie
00.50 Serial: Dragul de Raymond
01.45 Legende şi mistere
02.15 Film: Misterele adevăratului Sher-
lock Holmes: tărâmul oaselor
03.45 Sport
04.05 Meteo
04.10 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
05.00 Garantat 100%
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
12.55 Ziua cu stil
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Glasul inimii
16.50 Clip Paula Seling. Dulcea şi tandra 
mea fiara
17.00 Glumeţii
17.30 România… în bucate
18.00 Circ
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Gala umorului
22.00 Drag de România mea!
00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
02.00 România… în bucate
02.30 Glumeţii
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 Documentar: 360°-GEO
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Ziua cu stil
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.55 Bună dimineaţa
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Artelier
09.45 În ritmul dansului
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Moldova de Patrimoniu
13.00 Miezul zilei
13.30 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Preţul pasiunii
15.45 F/d
16.00 Ring star
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 F/d
20.45 Respiro
21.00 Știrile
21.20 Zona ARS
21.45 Respiro
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.10 Știri Externe
23.35 O seară în familie
00.35 În ritmul dansului
01.05 Bună dimineaţa
02.50 F/d
03.45 Cântec, dor şi omenie
03.55 Știri Externe
04.20 Cine vine la noi!
05.15 Mesager

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN  
07:45:00 PROFU DE NUTRIȚIEProgram 
educational
08:00:00  DESIGN HORTICOL  Program 
de divertisment 
08:20:00  BATALIA SERELOR   Program 
de divertisment
08:45:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program de divertisment
09:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
09:30:00 GOSPODARII MOLDOVEI    
Emisiune despre oamenii de succes din 
domeniul Agrar
10:30:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 LUCRU MANUAL   Program de 
divertisment
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00 Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN 
14:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
14:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  
15:30:00 DATINA STRĂBUNĂ    Emisiu-
ne despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN 
17:15:00 LUCRU MANUAL   Program de 
divertisment
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 BAȘTINA   - Magazin agricol     
18:30:00 PRODUS AUTOHTON    Pro-
gram de divertisment
19:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
19:25:00 CU ALTE CUVINTE   Educaţio-
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nal/informativă
19:30:00 VERDE-N OCHI   talk show
20:30:00 ZONA VERDE  Program de 
divertisment
21:00:00  DESIGN HORTICOL  Program 
de divertisment  
21:30:00 SEZONUL DE RECOLTARE  
Program de divertisment
21:45:00 PROFU DE NUTRIȚIEProgram 
educational
22:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
22:30:00 VERDE-N OCHI   talk show
23:00:00 DATINA STRĂBUNĂ    Emisiu-
ne despre folclor
23:55:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ȘTIRI     Program Informativ      
02:30:00 VERDE-N OCHI   talk show
03:15:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.15 Teleshopping
13.30 În Profunzime
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Românii au talent
01.00 Știrile Pro TV
01.40 Film Nu te pune cu Zohan
03.40 Lecţii de viaţa
04.40 La Măruţă

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Românii au talent
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Românii au talent

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Ce mai fac vedetele
10.20 Paganel
10.45 Teleshopping
11.00 Vara Rachetelor
12.00 Cabinetul din umbră
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Eva
18.00 Fii sănătos
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Триггер
21.00 Zerodoi pe TV
22.00 Cealalta Basarabie
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
01.00 Lampa fermecată
01.30 Business Plan
02.00 Marea excursie americana
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
06.00 Zerodoi pe TV

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Cutia neagră
07.00 Știrile TV8
07.45 Sport
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости

12.00 Știri pe scurt
12.15 X/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Știrile TV8
17.30 Т/с Oamenii zâmbărele
18.00 Best of mercur retrograd
19.00 Știrile TV8
19.45 Sport
20.00 Întreabă Gheţu
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.45 Știrile TV8
00.30 Sport
00.45 X/ф
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 48
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Teleshopping
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping

14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 622
17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 625
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 49
21.00 Film: TOTUL SE PLĂTEȘTE
23.00 Film: RAMBO III
01.15 Miezul problemei
02.30 Albumul Naţional
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Naţional TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 29 mai

TVR Moldova
07.00 Mic dejun cu un campion
07.55 Dor în zbor
08.00 Documentar: religios Bucuria 
credinţei
08.30 Cap Compas
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 1, 2, 3 şi afli tot ce vrei!
10.00 Ferma
10.50 Discover România
11.00 Exclusiv în România
11.50 Discover România
12.00 Gala umorului
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Breaking Fake News
15.00 #Creativ
15.30 Handbal masculin - Cupa Romaniei 
- Tur4
17.00 Lectia de istorie
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Politică şi delicateţuri
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: Berliner
00.35 Breaking Fake News
01.00 Destine ca-n filme
02.00 Documentar: religios Bucuria 
credinţei
02.30 Cap Compas
03.00 Mic dejun cu un campion
04.00 Politică şi delicateţuri
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Tezaur folcloric
08.00 Serial: Cireşarii
09.00 1, 2, 3 şi afli tot ce vrei!
09.35 Eu pot!
10.35 Vreau să fiu sănătos!
11.30 Cooltura
12.00 Rugby Superliga Etapa 6
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora Regelui
15.30 Handbal masculinCupa Romaniei 
Final 4
17.00 Vedeta populară
18.50 Teleenciclopedia Aventurierii artei 
moderne: boema
19.45 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Sport
21.10 Film: B. D. în alertă
22.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
23.00 Dosar România
00.00 Profesioniştii…
01.00 Dosarele extratereştrilor
01.50 Film: B. D. în alertă
03.25 Europa mea
03.50 Viaţa satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 MotorVlog
08.30 Serial: Armăsarul sălbatic
09.30 Generaţia Fit
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 Handbal Masculin. Cupa Romaniei. 
Final 4
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Fraţi de viţă
17.30 MotorVlog
18.00 Distracţiile lui Cazacu
18.30 Zile cu stil
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: La răsărit de Eden
22.10 Serial: Păcatul şi ruşinea
00.00 Distracţiile lui Cazacu
00.30 Zile cu stil
01.10 Film: La răsărit de Eden
02.45 Telejurnal
03.15 Serial: Păcatul şi ruşinea
05.00 D’ale lu’ Mitică
05.55 Ziua cu stil
06.00 Generaţia Fit
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Moldovenii de pretutindeni
06.35 Chişinău: ieri şi azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Știrile (rus.)
09.10 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 F/d
10.30 stil nou
11.00 Fii tânăr!
11.30 Musafirul
12.00 Moldova de Patrimoniu

12.30 F/d
12.40 Codul ECO
13.00 Miezul zilei
13.30 Film: Rush: Rivalitate şi adrenalină
15.00 MeseriAşii
16.00 Artelier
16.30 Art-club. (rus.)
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 La noi în sat
19.00 Mesager
19.45 Poezii
20.00 O seară în familie
21.00 Știrile
21.15 Bună dimineaţa
21.20 Serial La patru ace
22.50 Știrile (rus.)
23.10 Știri Externe
23.35 Zapovednik
23.50 Concert în Europa
00.35 Moldova de Patrimoniu
01.05 Bună dimineaţa
02.50 La noi în sat
03.30 Respiro
03.35 Reporter pentru sănătate
03.55 Știri Externe
04.20 O seară în familie
05.15 Mesager

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI     Program Informativ  
07:30:00 TELEMAGAZIN    
07:45:00  DECORURI PENTRU SALON   
Program de divertisment 
08:00:00 MUZICA PENTRU TOTI 
09:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
09:30:00 VERDE-N OCHI   talk show
10:30:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN      
11:15:00 MUZICA PENTRU TOTI
12:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de divertisment
12:15:00 PROFU DE NUTRIȚIEProgram 
educational
12:30:00  INTERVIURI CU SOROCENI
13:40:00 MUZICA PENTRU TOTI
14:00:00  ȘTIRI     Program Informativ  
14:30:00 Program AGRO TV România
15:00:00 ZONA VERDE  Program de 
divertisment
15:30:00  VERDE-N OCHI   talk show 
16:30:00 TELEMAGAZIN      
16:45:00 Program AGRO TV România
17:45:00 TELEMAGAZIN      
18:00:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  
19:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NII   Știri,  Informativ/Analitic 
20:00:00 DE LA TRAPA, LA SAPA  Pro-
gram de divertisment

20:30:00 Să ne cunoaştem ţara  Educati-
onal/Cultural
21:00:00 PRODUS AUTOHTON    Pro-
gram de divertisment
21:30:00 ZONA VERDE  Program de 
divertisment
22:00:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
22:30:00  RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NII   Știri,  Informativ/Analitic 
23:30:00 DATINA STRĂBUNĂ    Emisiu-
ne despre folclor
00:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NII   Știri,  Informativ/Analitic 
03:00:00 MUZICA PENTRU TOTI
04:50:00 Program AGRO TV România  

ProTV

07.00 Știrile Pro TV
08.45 O seară perfectă
09.45 Teleshopping
10.00 I like IT
10.30 Superspeed la Pro TV
11.00 isănătate
12.00 Teleshopping
12.15 Film Inimi inflacarate
13.45 În Profunzime
15.00 Teleshopping
15.15 Roamnii au talent
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chişinău
21.00 Gusturile se discuţă
22.00 Film Doctor Strange
23.45 Film Magic Mike XXL
02.30 Știrile Pro TV Chişinău
03.10 Film Inimi i  
nflacarate

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 La Măruţă
11.30 Acasă la Români
12.45 Teleshopping
13.00 ApropoTv
13.45 Lecţii de viaţa
14.30 Arena bucătarilor
15.00 Românii au talent
18.00 I likeIT
18.30 Superspeed
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Arena bucătarilor
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Mostenirea
22.15 Acasă la Români
23.45 Teleshopping
00.15 Lecţii de viaţa
01.00 I likeIT
01.30 Superspeed
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 Mostenirea
04.45 Acasă la Români

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Fii sănătos
09.00 In lumea surprizelor
10.00 Chef de gatit
10.20 Savoare la Maximum
11.00 M-Adam
12.00 Teleshopping
12.15 Sing Street
14.45 Ora Expertizei
16.45 Teleshopping
17.00 Descopera
18.00 Asfalt de Moldova
19.00 Jurnalul săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Elven
23.00 Le Fidele
01.30 Jurnalul săptămânii
02.00 Pablo Escobar: Baronul raului
03.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Întreabă Gheţu
07.00 Știrile TV8
07.45 Sport
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Best of mercur retrograd
10.00 Autoblog
10.30 Reporter de Gardă
10.45 Teleshopping
11.00 Т/с Familia
12.45 Teleshopping
13.00 Cutia neagră
15.00 X/ф
19.00 Știri de week-end
19.45 Что это было?
20.45 X/ф
01.00 Știri de week-end
01.40 Что это было?
02.30 X/ф
04.10 Best of mercur retrograd

Național

06.00 Vouă
06.30 Baronii
07.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 623
08.00 Teleshopping
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor
12.00 Stan şi Bran - momente de exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.15 Teleshopping
16.15 Film: TOTUL SE PLĂTEȘTE
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 626
20.00 Cei 7 ani de masă
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Poamă acră
01.45 Albumul Naţional
03.30 Baronii
05.00 Știri Naţional TV
05.30 Baronii

Duminică, 30 mai

TVR Moldova

07.00 Universul credinţei
07.55 Dor în zbor
08.00 Universul credinţei
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viaţa satului
13.00 Discover România
13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Retrospectiva săptămânii
15.00 Film: Inima albăstră
15.30 Handbal masculin - Cupa Romaniei 
- Tur4
17.00 Concert Orchestra Română de 
tineret
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Retrospectiva săptămânii
19.00 Conexiuni
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
21.00 Documentar: Emigrant Blues: un 
road movie în 2 1/2  capitole
22.10 Vedeta populară
00.00 Film: Inima albăstră
00.20 Exclusiv în România
01.00 Garantat 100%
02.00 Documentar: Emigrant Blues: un 
road movie în 2 1/2  capitole
03.10 Gala umorului
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Retrospectiva săptămânii
06.00 Conexiuni

TVR 1

07.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.00 In grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viaţa satului
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică şi delicateţuri
15.30 Handbal masculinCupa Romaniei 
Final 4
17.00 Exclusiv în România
17.45 MomentArt
18.00 Dosar România
19.00 Breaking Fake News
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Sport
21.00 Vedeta populară
23.00 Garantat 100%

00.00 Replay
01.00 Dosarele extratereştrilor
01.50 Teleenciclopedia
02.35 Sport
02.55 Telejurnal Sport
03.45 Universul credintei
05.25 Cooltura
05.55 Vreau să fiu sănătos!

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre Solemnitatea Preas-
fintei Treimi
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Handbal Masculin. Cupa Romaniei. 
Final 4
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Orgolii
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Reteaua de idoli
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Mere roşii
21.45 Veniţi de gustaţi!
22.10 Film: Palatul viceregelui 106’

00.10 MotorVlog
00.35 Pescar hoinar
01.10 Film: Orgolii
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 Serial: Armăsarul sălbatic
05.00 Ferma
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele credinţei
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring star
11.40 La datorie
12.00 Știinţă şi inovaţii
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 Musafirul
15.30 Erudit cafe
16.10 Codul ECO
16.30 Moldovenii de pretutindeni
17.00 Știrile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinău: ieri şi azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.00 Orchestra Lautarii. Emisiune 
muzicală
21.00 Știrile
21.20 Program muzical dedicat Zilei 
Europei 2021
23.35 Zapovednik
00.10 Purtătorii de cultură
00.40 Dor de voi. Emisiune muzicală
01.05 Bună dimineaţa
02.50 Evantai folcloric
03.45 Musafirul
04.15 Concert în Europa
05.00 Mesager
23.35 Știrile (rus.)

AgroTV

06:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NII   Știri,  Informativ/Analitic  
07:00:00 Să ne cunoaştem ţara  Educati-
onal/Cultural
07:30:00 TELEMAGAZIN    
08:00:00 GOSPODARII MOLDOVEI    
Emisiune despre oamenii de succes din 
domeniul Agrar
09:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NII   Știri,  Informativ/Analitic 
10:00:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  
11:00:00 TELEMAGAZIN      
11:15:00 RETETA DE DUMINICA Pro-
gram de divertisment
11:40:00 PROFU DE NUTRIȚIEProgram 
educational
12:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de divertisment
12:30:00  INTERVIURI CU SOROCENI
13:40:00 MUZICA PENTRU TOTI
14:00:00 BAȘTINA   - Magazin agricol
14:45:00 RETETA DE DUMINICA Pro-
gram de divertisment 
15:00:00  ZONA VERDE  Program de 
divertisment  
15:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Podcast 
Program educativ/informativ  
16:00:00 PRODUS AUTOHTON    Pro-
gram de divertisment  
16:30:00 TELEMAGAZIN      
16:45:00 Program AGRO TV România
17:45:00 TELEMAGAZIN      
18:00:00 BAȘTINA   - Magazin agricol
18:30:00 RETETA DE DUMINICA Pro-
gram de divertisment
19:00:00 VERDE-N OCHI   talk show
20:00:00 Să ne cunoaştem ţara  Educati-
onal/Cultural 
20:30:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment

21:00:00 Show 9ow!    Program de 
divertisment
22:20:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NII   Știri,  Informativ/Analitic
23:00:00 DATINA STRĂBUNĂ    Emisiu-
ne despre folclor
00:00:00 Program AGRO TV România
02:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NII   Știri,  Informativ/Analitic  
03:00:00 Să ne cunoaştem ţara  Educati-
onal/Cultural
03:30:00 BAȘTINA   - Magazin agricol
04:00:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chişinău
07.00 Știrile Pro TV
09.50 Teleshopping
10.00 Ce se întâmplă, doctore?
10.30 Film Jack şi uriasii
12.45 Teleshopping
13.00 Apropo TV
14.00 Gusturile se discuţă
15.15 Teleshopping
15.30 Film Cronicile din Narnia - Leul, 
Vrajitoarea şi Dulapul
18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chişinău
21.00 Film Zeii Egiptului
23.15 Film Profa rea, dar buuuna
01.45 Știrile Pro TV Chişinău
02.25 Film Jack şi uriasii
04.10 Film Zeii Egiptului

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 Acasă la Români
11.30 Ce spun românii
12.15 Superspeed
12.45 Teleshopping
13.00 Arena bucătarilor
13.30 Lecţii de viaţa
14.25 Știrile Pro TV
14.30 Ce se întâmplă, doctore?
15.00 ApropoTv
15.45 Ce spun românii
16.30 Lecţii de viaţa
18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Superspeed
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Mostenirea
22.30 Acasă la Români
23.30 ApropoTv
00.15 Teleshopping
00.45 Ce se întâmplă, doctore?
01.15 România, te iubesc!
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 Mostenirea
05.00 Acasă la Români

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Tur Retur
08.30 Micii Bucatari
09.00 In lumea surprizelor
10.00 Chef de gatit
10.20 Детали
11.00 Cealalta Basarabie
12.00 Teleshopping
12.15 Dora Show
14.45 Secretele Puterii
16.45 Teleshopping
17.00 M-Adam
18.00 Asfalt de Moldova
19.00 Patrula
20.00 Lupta’n bucate
21.00 Ora de Ras
22.00 Elven
00.30 Patrula
01.15 Pablo Escobar: Baronul raului
03.00 Le Fidele
05.00 Sing Street

TV8

05.00 Regionalii
06.00 Что это было?
07.00 Știri de week-end
07.40 Reporter de Gardă
08.00 Autoblog
08.30 Ждем в гости
09.30 Iubeşte viaţa
10.30 Bucătărim cu vitra la TV8
11.00 Т/с Familia
12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Gheţu
15.00 Teleshopping
15.15 Punct şi de la capăt
16.00 X/ф
18.30 Т/с Oamenii zâmbărele
19.00 Știri de week-end
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 13 cu rodica ciorănică
22.00 X/ф
00.30 Știri de week-end
01.10 Cutia neagră. Plus
02.00 X/ф

Național

06.00 Vouă
06.30 Baronii
07.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 624
08.00 Teleshopping
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Film: BUZDUGANUL CU TREI 
PECEȚI
13.00 Start show România
16.00 Serial: Mr. BEAN, ep. 3 +4
17.15 Serial: Mr. BEAN: INSPECTORUL 
FOWLER, ep. 3 + 4
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 627
20.00 Film: O CLIPĂ DE RĂTĂCIRE 2
22.45 Start show România
01.45 Albumul Naţional
03.30 Baronii
05.00 Știri Naţional TV

P R O G R A M E  T V
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Alegeți 
„GAZETA 
de Chișinău” 
în 2021!

Conformare

Port mască, sunt disciplinat -
Să nu plătesc amenzi la stat,
Dar am, din beciuri adunată,
Imunitatea garantată!.. Gheorghe BÂLICI

România a ratat calificarea 
în finala Eurovision 

de experienţă a reprezentantei Ro-
mâniei, o tânără foarte talentată 
din Cluj, cu o voce cu un timbru 
aparte, care are însă numai 21 de 
ani. 

Fanii din 18 ţări au avut posibi-
litatea de a vota România de până 
la 20 de ori de pe acelaşi număr 
de telefon. Artiştii finalişti au fost 
aleşi în urma votului publicului 
– prin telefon, SMS sau aplicaţia 
online oficială – şi al juriilor de 
specialitate din ţările participante, 
ponderile fiind egale.

A fost încă o ediţie cu ghinion 
pentru România, care ratează ast-
fel, pentru a treia oară consecutiv, 
calificarea în finala Eurovision.

Cele mai bune performanţe ale 
României la Eurovision au fost: de 
două ori locul al treilea (Luminiţa 
Anghel & Sistem – Kiev, 2005; 
Paula Seling şi Ovi – Oslo, 2010) 
şi o dată locul al patrulea (Mihai 
Trăistariu – Atena, 2006). 

Digi24.ro

2,4 milioane de dolari costă 
un loc în zborul spațial 
inaugural al Blue Origin

Compania americană produ-
cătoare de rachete a miliarda-
rului Jeff Bezos, Blue Origin, a 
dezvăluit că cea mai mare ofertă 
pentru un loc în nava sa spaţială 
‚’New Shepard’’ s-a ridicat la 
2,4 milioane de dolari, într-o 
licitaţie în curs de desfăşurare, 
anunţă Reuters.

Aceeaşi companie a comuni-
cat că în prima rundă a licitaţiei 
numărul ofertanţilor a depăşit 
5.200, din 136 de ţări. Procesul 
se va încheia la 12 iunie, cu o li-
citaţie online difuzată în direct. 
Prima excursie suborbitală va avea loc la 20 iulie.

‚’New Shepard’’ este alcătuit din racheta propriu-zisă şi o capsulă 
concepută pentru a transporta şase pasageri, la o distanţă de peste 
100 de kilometri deasupra Pământului, în spaţiul suborbital.

Călătoria va dura în total aproximativ 10 minute. Racheta va de-
cola pe verticală, iar capsula se va separa de aceasta când va atinge 
o altitudine de circa 75 de kilometri, continuându-şi apoi traiectoria 
până când va depăşi altitudinea de 100 de kilometri.

În acel moment, pasagerii aflaţi la bordul capsulei vor putea să 
plutească în condiţii de imponderabilitate timp de câteva minute şi 
să admire curbura Pământului.

După rfi.ro

Cu cât un ceas este mai exact, 
cu atât crește nivelul dezordinii 
în Univers

Roxen, reprezentanta Români-
ei la Eurovision 2021, a ratat cali-
ficarea în marea finală de sâmbătă 
a concursului de muzică. Cea de-a 
65-a ediţie a concursului Eurovi-
sion Song Contest a început marţi 
seară în Olanda, la Rotterdam, cu 
o primă semifinală, care s-a des-

făşurat într-un format restrâns, 
de pandemie. 

Intrată în concurs cu nr. 13,  
Roxen, cu piesa „Amnesia”, nu a 
reuşit să se califice mai departe. 
Cântecul este compus de Adelina 
Stîngă şi Victor Bouroşu. 

Eşecul este pus pe seama lipsei 

Entropia sau dezordinea din Univers este creată 
chiar şi atunci când ticăie ceasul, iar cu cât un apa-
rat de măsurare a timpului este mai precis, cu atât 
nivelul de dezordine cu care contribuie la entropia 
universală este mai mare, conform unui studiu reali-
zat de oameni de ştiinţă de la Universitatea Oxford.

„Ori de câte ori măsurăm timpul, creştem nivelul 
entropiei din Univers”, afirmă aceştia.

Conform celei de-a doua legi a termodinamicii, 
pe măsură ce înaintăm pe axa timpului spre viitor, 
nivelul entropiei dintr-un sistem creşte. Pe aşa-nu-
mita „săgeată a timpului”, entropia este mereu mai 
mică în trecut şi întotdeauna mai mare în viitor.

Tendinţa de creştere a dezordinii în Univers ex-
plică foarte multe lucruri. Spre exemplu, este foar-
te uşor să amesteci ingredientele laolaltă într-un 
blender pentru a obţine un suc de fructe, dar este 
practic imposibil ca din sucul obţinut să separi apoi 
elementele de compoziţie şi să le readuci la forma 
iniţială, de fructe. De asemenea, tot entropia este de 
vină pentru că oricât de atent ţi-ai împături căştile 
de la telefon atunci când le introduci în buzunar, 

mereu când le vei scoate afară vor fi încurcate.
Maşinăriile, aşa cum sunt şi ceasurile, produc 

entropie sub formă de căldură pe care o disipează în 
mediul înconjurător. Fizicienii au putut demonstra 
că un mic ceas atomic – un tip de ceas atomic ce 
foloseşte atomi răciţi cu laser ce produc oscilaţii 
la intervale de timp extrem de regulate – produce 
mai multă entropie cu cât funcţionează cu o mai 
mare precizie. Până acum însă, a fost foarte dificil 
de demonstrat că un ceas, cu cât este mai complex 
şi mai exact, generează mai multă entropie, chiar 
dacă această idee este bine fundamentată teoretic.

Agerpres

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă


