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Prețul fricii

A curs deja multă cerneală pe 
tema Protasevici. Cred, totuși, 
că unele accente trebuie puse 
din nou, iar unele observații, 
reluate, pentru a pricepe mai 
bine și ceea ce s-a întâmplat 
în aeroportul din Minsk, dar și 
ceea ce se întâmplă cu lumea 
din jur, care îngăduie asemenea 
barbarii în inima Europei. 

Occidentul s-a indispus 
nevoie mare. Bielorusia e un 
ghimpe în fundul vanității și au-
tomulțumirii liderilor europeni, 
întrucât bat’ka pune de fiecare 
dată câte o pată urât mirosi-
toare pe marile lor strategii și 
planuri pentru viitorul luminos 
și verde, ca într-un părculeț de 
azil, al continentului. 

4-5 

I n v e s t i g a ț i e

Autorităţile locale susţin că încearcă de ani buni să 
soluţioneze problema, dar fără succes, şi dau vina 
pe Combinatul de Vinuri din Cricova. Scandalul 
dintre administraţia locală şi agentul economic 
a atins apogeul prin intentarea unui dosar penal 
care însă nu a avut finalitate după ce principalul 
învinuit a decedat.

Adrian CIUBOTARU
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Tone de apă reziduală din oraşul Cricova se 
revarsă zilnic în râul Ichel, poluându-l atât cu 
deşeuri de origine biologică, cât şi cu poluanţi 
chimici. În localitate există o staţie de epurare, 
construită cu aproape 50 de ani în urmă, care 
nu mai face faţă debitului ridicat de ape uzate şi 
aproape că nu funcţionează.

UE// Dezastrul 
ecologic din 
oraşul „stropilor 
de soare”
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Vaccinarea accelerează 
Un nou maraton de imunizare anti  Covid-19

(66)
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„Gazeta de Chişinău” 
anunță abonarea pentru 
a doua jumătate a anului 2021

Stimați prieteni, vă îndemnăm să ne susțineți. Abonați-vă 
la GAZETA de Chișinău pentru a doua jumătate a anului 2021, 
în format electronic sau print, până pe 25 iunie 2021! Puteți să 
perfectați un abonament la orice oficiu poștal sau online – pe 
gazetadechisinau.md – pentru părinții, bunicii, unchii, mătu-
șile, frații, surorile, copiii rămași acasă. Vrem să ajungem în 
fiecare casă, chiar și în cele de peste hotare, unde sunt stabiliți 
conaționalii noștri!

Cu drag, GAZETA de Chișinău
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Unul dintre patru 
moldoveni are deja 
cetățenia română

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

Numărul basarabenilor care 
au cetățenia română a crescut 
semnificativ în ultimii 20 de ani 
și a ajuns astăzi la 642.149 de per-
soane dintr-o populație de facto 
de circa 2,7 milioane de locuitori, 
ceea ce înseamnă că unul dintre 
patru moldoveni au și cetățenia 
română, scrie G4Media.ro. Datele 
se regăsec într-un document al 
Camerei Deputaților după o inter-
pelare făcută săptămâna trecută 
de către deputatul Ștefan-Iulian 
Lorincz (USR PLUS).

„La începutul lunii februarie, 
am avut o discuție cu domnul mi-
nistrul al Justiției, Stelian Ion, în 
care am dorit să vedem la Autori-
tatea Națională pentru Cetățenie 
(ANC) cum putem să deblocăm 
cozile, deoarece sunt foarte multe 
cereri pentru cetățenia română. Și 
atunci eu vreau să am niște date 
oficiale înainte să fac un raport 
un pic mai extins și acesta a fost 
obiectul interpelării mele. Este 
problema pe care o aud des și pri-
mesc mesaje zilnic de la cetățeni 
basarabeni, români din Republica 
Moldova, și încerc să vedem cum 
putem debloca situația aceasta”, 
a declarat deputatul USR PLUS.

De asemenea, numărul total 
al cererilor depuse de moldoveni 

este de 786.546, astfel că 144.434 
de cereri așteptau să fie rezolvate 
la finele lui 2020, conform datelor 
Ministerul Justiției din România.

Ștefan-Iulian Lorincz a mai 
adăugat că există o problemă de 
personal la Autoritatea Națională 
pentru Cetățenie. „Din ce cunosc, 
este o lipsă de resurse umane la 
ANC. Noi am ridicat problema și 
am înțeles că unele dosare ajung să 
aibă și 14 luni întârziere, altele 12 și 
10 luni. Deci, nu stăm foarte bine 
din punctul acesta de vedere”, a mai 

Ofertă specială 
pentru poştaşi!
 

Publicația „GAZETA de Chișinău” anunță poștașii să îndemne 
locuitorii satelor și orașelor 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.

Poștașii care vor perfecta mai multe abonamente vor avea de 
câștigat substanțial, pentru fiecare abonament perfectat primind 
câte 10% din cost. 

Astfel, stimați poștași, cu cât mai multe abonamente veți face, 
cu atât mai mare va fi suma primită pe card!  

Sumele respective vor fi transferate de către Instituția Privată 
Publicația Periodică „GAZETA de Chișinău” fiecărui lucrător poștal 
în parte până la 28 iulie 2021, cu condiția trimiterii pozelor la 
copiile cotoarelor de pe abonamentele perfectate și a confirmării 
eliberate (semnate) de către șeful oficiului, la numărul de telefon 
al redacției – 069307730 (Viber, WhatsApp).

Redacția 
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spus parlamentarul USR PLUS.
De remarcat este faptul că pan-

demia de coronavirus a încetinit 
ritmul de depunere a cererilor cu 
80%, în mare din cauza restricții-
lor de circulație între România și 
Republica Moldova. Astfel, numai 
17.549 de cereri au fost depuse. 
Cu toate acestea, statul român a 
procesat dosare din spate, acor-
dând și în 2020 un număr mare 
de cetățenii pentru moldoveni în 
cuantum de 66.158. 

anticoruptie.md

Pentru a justifica deturnarea unui avion civil, la ordinul direct al 
liderului de la Minsk, Aleksandr Lukașenko, cu scopul de a-l aresta pe 
jurnalistul de opoziție Roman Protasevici, șeful Roskosmos, Dmitri 
Rogozin, invocă un incident din 2017, când nu a fost lăsat să ajungă 
într-o vizită la Chișinău. Rogozin, care era în acea perioadă emisar 
special al Kremlinului pentru Transnistria, intenționa să meargă la 
Tiraspol pentru a sărbători 25 de ani de la înființarea așa-zisei „mi-
siuni de menținere a păcii” de pe Nistru, și avea asigurată invitația 
președintelui de atunci al R. Moldova, Igor Dodon. Avionul cu care 
zbura nu a fost admis în spațiul aerian al Poloniei și al României. 

Acest fapt i-a permis acum să acuze cele două țări de „piraterie 
aeriană”, ca răspuns la cererea premierului de la Varșovia, Mateusz 
Morawiecki, de a interzice zborurile companiilor din Belarus în spa-
țiul aerian al UE, după ce duminică, 23 mai, cursa Ryanair 4978 
Atena-Vilnius a fost forțată, sub un fals pretext, să aterizeze la Minsk.

„Un atentat la securitatea unui vicepremier rus, a membrilor unei 
delegații guvernamentale și a membrilor echipajului ei îl consideră 
normă, încălcarea gravă a regulilor securității aeriene nu-i deranjează, 
dar când a fost săltat agentul lor, întreg acest coteț de juni ai NATO a 
început să cotcodăcească”, a scris Rogozin pe canalul său de Telegram.

Valeriu CAȚER

Apărându-l pe 
Lukaşenko, 
Rogozin acuză 
România de 
„piraterie aeriană”
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Mini-clinica pe roți mai dis-
pune de lăzi pentru deșeurile 
medicale, raze ultraviolete pen-
tru dezinfectare și imprimante 
pentru tipărirea certificatelor de 
vaccinare. La punctele mobile de 
vaccinare anti Covid-19 poate să 
se imunizeze oricine, indiferent 
unde are locul de domiciliu, pre-
zentând doar buletinul de identi-
tate. În perioada 26 mai – 6 iunie, 
troleibuzul va staționa, conform 
unui grafic, în locuri prestabilite 

Vaccinarea accelerează: un nou 
maraton de imunizare anti Covid-19

„Dacă sunteți angajat, iar salariul pe care îl ridicați nu acoperă decât cheltuielile pentru alimente, hai-
ne, chirie și utilități, atunci costul muncii Dvs. e egal cu costul muncii unui sclav. Cel ce nu observă aceas-
ta și ce se întâmplă în țară e fie un ticălos, fie un idiot.”

Academicianul Dmitri Lihaciov (1906-1999)
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Moldovenii se vaccinează fără 
programare la echipele medicale 
mobile de imunizare anti Covid-19. 
Este vorba despre un autobuz şi un 

troleibuz care au fost dotate cu frigidere pentru 
păstrarea serului, aparate de aer condiţionat, apă 
potabilă, spălătoare de mâini şi recirculatoare 
bactericide pentru aer. 

Natalia MUNTEANU

în sectoarele din Chișinău, iar au-
tobuzul va merge în suburbiile 
capitalei. 

Caravana vaccinării a pornit 
miercuri, 26 mai, făcând primul 
popas în Piața Marii Adunări Na-
ționale din Chișinău. Acolo unde 
s-au adunat zeci de oameni pentru 
a se imuniza împotriva Covid-19. 
„Vreau să mă vaccinez cu Pfizer. 
Am înțeles că-i bun. Dacă nu-i Pfi-
zer, atunci prefer Astra Zeneca”, 
spune un bărbat care își aștepta 
rândul.

Oamenii care au venit să se vac-
cineze spun că nu știu ce fel de ser 
le va fi administrat. „Nu-i organi-
zat. Să se facă liste, în funcție de 
vaccinul pe care-l vrea fiecare. Noi 
preferăm Pfizer. Dacă nu-i acest 
vaccin, o să găsesc altă modalitate 
de a mă imuniza cu Pfizer”, spune 
indignată Tatiana. În același timp, 
altă femeie afirmă că, dacă nu-i 

Pfizer, refuză vaccinarea. „Am ve-
nit din UE mai deunăzi. M-aș fi 
vaccinat acolo, dar nu dispuneam 
de timp pentru a doua doză”, zice 
femeia. 

Ministerul Sănătății anunță că 
imunizarea populației se face cu 
vaccinurile Pfizer, Astra Zeneca, 
Sinopharm și CoronaVac. Zilnic, 
unitățile de transport vor activa 
de la ora 10:00 până la ora 18:00. 

Șeful adjunct al Direcției genera-
le asistență socială și sănătate a 
Primăriei Chișinău, Boris Gâlcă, 
a declarat că sunt suficiente vac-
cinuri. 

Ministerul Sănătății organizea-
ză un nou maraton al vaccinării 
împotriva Covid-19, care va avea 
loc în perioada 28 – 30 mai la 
Palatul Republicii din Chișinău, 
strada Maria Cebotari nr. 16, în 

intervalul orelor 09:00-22:00. 
Vaccinarea este posibilă fără 
programare, doar cu buletinul 
de identitate.

Cetățenii care doresc să fie vac-
cinați se mai pot adresa medicului 
de familie pentru a fi imunizați 
în cadrul policlinicilor și al spi-
talelor raionale etc. În Republica 
Moldova există peste 70 de centre 
de vaccinare anti Covid-19. 

Chef de zile mari la Brăviceni, 
Orhei. Peste 50 de reprezentanți 
ai Partidului Socialiștilor au dat 
startul campaniei electorale pentru 
parlamentare, cu frigărui și zeamă 
de pește, pe malul iazului. Printre 
ei – liderul PSRM, Igor Dodon, 
și președinta Parlamentului, Zi-
nainda Grecianâi, care a fost în-
soțită de paza de stat. Socialiștii 
spun că au discutat strategia de 
campanie electorală și au împărțit 
sarcini pentru scrutin. În zonă, de 
asemenea, au fost văzute echipaje 
ale Poliției. 

Petrecerea s-a dat în du-
pă-amiaza zilei de marți, 25 mai, 
la iazul de la intrarea în satul Bră-
viceni. Zeci de mașini de lux au 
staționat în preajmă. De pe mal 
se auzea muzică, de unde venea 
miros de frigărui. 

Proprietarul iazului, deputatul 
socialist Mihail Paciu, a interzis 
jurnaliștilor prezenți la fața locului 
să filmeze și a insistat ca aceștia 
să părăsească zona, întrucât e pro-
prietate privată. Parlamentarul s-a 
îmbrâncit cu jurnaliștii, reușind 
să-i scoată de pe proprietatea sa. 
Deputatul Grigore Novac, singurul 
care a vorbit cu presa, a spus că 
reprezentanții PSRM s-au adunat 
în aer liber, din cauza pandemiei, 

Socialiştii la maiofkă la Brăviceni
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Sursa foto: Profilul de facebook al deputatului socialist Grigore Novac
„Suntem o echipă mare, unită, profesionistă. Din păcate, foarte rar ne putem permite 
să discutăm în alt format, fără cravată și costum. Azi, împreună cu colegii am decis să 

facem totalurile muncii noastre, dar și să punem la punct strategiile de viitor într-un altfel 
de format. În sînul naturi, la aer curat...”

ca să respecte distanța. El a pre-
cizat că au discutat strategia de 
campanie electorală și au împăr-
țit sarcinile pentru desfășurarea 
campaniei. Novac a confirmat că 
la petrecere a fost și liderul PSRM, 
Igor Dodon, dar că acesta a plecat 
mai devreme, întrucât urma să par-
ticipe la o emisiune. La petrecere 
nu au fost văzuți reprezentanți ai 
comuniștilor, cu care socialiștii au 
făcut bloc electoral pentru scruti-
nul parlamentar din 11 iulie.  

Reporterii Anticoruptie.md au 
surprins mașinile cu care au venit 
fruntașii socialiști la petrecerea de 
pe malul iazului. 

Mihail Paciu este deputat so-
cialist, fost conducător al unei 
gospodării țărănești care îi poartă 
numele (G. Ț. „M. I. Paciu”) din 

Ivancea, Orhei. El a candidat cu 
numărul 33 pe lista Partidului So-
cialiștilor în alegerile parlamenta-
re din 24 februarie 2019. În 2017, 
Igor Dodon i-a acordat Ordinul 
„Gloria Muncii”. 

Deputatul Novac a postat pe 
pagina sa de Facebook o poză 
de grup și a scris: „Foarte rar ne 
putem permite să discutăm în alt 
format, fără cravată și costum. Azi, 
împreună cu colegii am decis să 
facem totalurile muncii noastre, 
dar și să punem la punct strategiile 
de viitor într-un altfel de format. 
În sânul naturii, la aer curat”.

Reporterii Centrului de Inves-
tigații Jurnalistice au surprins și 
un echipaj de poliție în apropierea 
petrecerii date de socialiști.

anticoruptie.md

Pretinsul ministru de externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, a acuzat 
autoritățile constituționale de „rețineri, interogări și controale rigu-
roase” la care sunt supuși reprezentanții regimului separatist de la 
est de Nistru în Aeroportul Internațional Chișinău. Aceste declarații 
ale responsabilului de negocieri al Tiraspolului cu Chișinăul sunt 
făcute în contextul în care regimul secesionist a instalat, în 2020, 37 
de posturi ilegale de grăniceri în Zona de Securitate.  

„În acest context, el a făcut apel la reglementarea cât mai rapidă a 
situației pe calea revenirii la mecanismul stabilit de acordurile părților 
din 2019 încheiate prin intermediul Misiunii OSCE”, se menționează 
într-un interviu acordat de reprezentanții secesioniști din stânga 
Nistrului publicației „Nezavisimaia Gazeta” din Rusia.

Ignatiev a făcut referire la implementarea Pachetului Berlin Plus, și 
anume la asigurarea liberei circulații pe cele două maluri ale Nistrului.

Solicitat de Portalul Anticoruptie să comenteze afirmațiile lui Ig-
natiev, expertul în diferendul transnistrean, Ion Leahu, a declarat că 
reprezentanții Tiraspolului nu au calitatea să pretindă la privilegii la 
trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova.

„Nu poate un reprezentant al unui regim secesionist să pretindă la 
avantaje în comparație cu alți cetățeni ai Republicii Moldova la controlul 
de la trecerea frontierei de stat. Nu poate să fie admis niciun privilegiu, 
chiar și contra bani. Deseori se spune, dacă ei plătesc, li se permite să 
treacă prin zona VIP. Nu trebuie permis, el nu e VIP, el e secesionist.”   

Reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice au relatat într-o 
investigație privațiunile la care au fost supuși locuitorii din stânga 
Nistrului după ce regimul secesionist de la Tiraspol a instalat 37 de 
posturi ilegale în Zona de Securitate în noaptea de 16–17 martie 2020, 
sub pretextul stării de urgență impusă de administrația transnistreană.

Justificată oficial ca măsură de protecție, închiderea drumurilor a 
blocat efectiv așezările administrate de Republica Moldova în Zona 
de Securitate. A restricționat accesul oamenilor din zonă la asistență 
medicală, alimente și medicamente pentru mai mult de două luni, sub 
pretextul pandemiei. (anticorupție.md)

„El nu e VIP, 
el e secesionist”
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Julieta SAVIȚCHI

 I N V E S T I G A Ț I E

UE/ Dezastrul ecologic din 
oraşul „stropilor de soare”

Tone de apă reziduală din oraşul 
Cricova se revarsă zilnic în râul Ichel, 
poluându-l atât cu deşeuri de origine 
biologică, cât şi cu poluanţi chimici. În 

localitate există o staţie de epurare, construită 
cu aproape 50 de ani în urmă, care nu mai face 
faţă debitului ridicat de ape uzate şi aproape că 
nu funcţionează. Autorităţile locale susţin că 
încearcă de ani buni să soluţioneze problema, 
dar fără succes, şi dau vina pe Combinatul 
de Vinuri din Cricova. Scandalul dintre 
administraţia locală şi agentul economic a atins 
apogeul prin intentarea unui dosar penal care 
însă nu a avut finalitate după ce principalul 
învinuit a decedat.

Situat la o distanță de puțin 
peste 11 kilometri de Chișinău, 
orașul Cricova, suburbie a Capi-
talei, este vestit dincolo de hotare 
datorită Combinatului de Vinuri, 
cel mai mare din Republica Mol-
dova, supranumit și „perla vini-
colă” sau „crama țării”. 

Ichelul şi oraşul 
„stropilor
 de soare”

Datorită galeriilor naturale 
subterane de peste 120 km, ma-
joritatea folosite pentru depo-
zitarea vinului, Cricova a ajuns 
și una din cele mai mari atracții 
turistice din Republica Moldova. 
Numele Cricova a ajuns un brand 
grație producției vinicole a com-
binatului din localitate, din care 
motiv locuitorii și-au supranumit 
localitatea „orașul stropilor de 
soare”.

Localitatea numără peste 11 
mii de locuitori și are înregistrați 
peste 200 de agenți economici.

Cricova mai este „vestită” și 
„datorită” celor două instituții 
penitenciare în care își ispășesc 
pedeapsa aproximativ o mie din 
cei mai periculoși criminali din 
republică.

La marginea localității se află 
o vale foarte pitorească unde șer-
puiește râul Ichel. Alături sunt și 
câteva mici lacuri, înconjurate de 
verdeață abundentă. Văzut de la 
înălțime, peisajul pare a fi rupt 
din basme.

Staţia de epurare aproape 
că nu funcţionează

Peisajul pitoresc de la margi-
nea Cricovei este „completat” de 
stația de epurare, dată în exploa-
tare în 1952. Aceasta pare să fie 
depășită de timp, iar pe alături, 
prin canale amenajate special, 
dar și prin țevi mâncate de ru-
gină, apele uzate se revarsă cu 
viteză spre Ichel.

„În aceste gropi erau înainte 
niște dispozitive speciale care lip-
sesc de mult. Nu se știe unde au 
dispărut. Stația nu funcționează 
de mai mult timp. Înainte apele 
menajere erau tratate cu clor. 
Când se revărsau în Ichel, erau 
curate și miroseau a clor. Acum 
doar put, simți ce putoare este 
aici?...”, ne-a povestit un locuitor 
din Cricova.

Și apele din iazurile de pe șes 
sunt la fel de puturoase și tulburi 
ca și cele din Ichel. „În copilărie, 
veneam aici la pescuit, ne scăl-
dam. Și apa din Ichel era limpede 
ca de izvor. Era un loc frumos 
pentru odihnă. Acum nu poți sta 
aici din cauza putorii”, ne-a spus 
bărbatul.

Dosar penal fără finalitate

În 2019, Inspecția pentru Pro-
tecția Mediului a efectuat un con-
trol inopinat la stația de epurare 
din Cricova, în urma căruia au 
fost constatate mai multe abateri 
grave care au fost calificate ca o 
catastrofă ecologică. Experți de la 
un laborator specializat au prele-
vat probe și au efectuat măsurări, 
în urma cărora au constatat că 
stația din Cricova asigură doar 
epurarea mecanică parțială a 
apelor uzate, care constituie în 
medie 700 m3 zilnic, iar treap-
ta de epurare biologică nu este 
funcțională.

Au fost prelevate probe la 
intrarea apelor și la ieșire după 

procesul de epurare (treapta 
mecanică) în amonte și în aval 
de deversare în râul Ichel, fiind 
astfel constatate încălcări ale 
concentrației maxim admisibile 
la mai mulți parametri pentru 
apele de suprafață.

Inspectorii de la ecologie au 
constatat că de vină este admi-
nistrația Regiei locativ-comunale 
din Cricova, iar prejudiciul adus 
mediului a fost estimat la 864 
427,94 lei.

Materialele au fost transmise 
Procuraturii Generale a Republi-
cii Moldova, care la 02 ianuarie 
2020 a anunțat Inspectoratul 
despre pornirea urmăririi penale 
în baza articolului 229 Cod pe-
nal privind poluarea resurselor 
acvatice, în urma deversării ape-
lor uzate, epurate insuficient, în 
râul Ichel de Regia comunal-lo-
cativă Cricova. Cauza penală nr. 
2019928047 a fost expediată 
Procuraturii municipiului Chi-
șinău, Oficiul Râșcani, pentru 

exercitarea urmăririi penale.
Sursele noastre ne-au comu-

nicat că principalul învinuit în 
acest dosar a fost șeful Regiei 
locativ-comunale din Cricova. 
Acesta a decedat ulterior și dosa-
rul a ajuns pe linie moartă.

Primarul oraşului Cricova: 
„Lupt de ani buni să rezolv 
problema”

Valentin Guțan, primarul ora-
șului Cricova, ne-a declarat că 
cunoaște această problemă și că 
se chinuie de ani buni să o rezol-
ve. Edilul a precizat că stația de 
epurare este depășită de timp, 
iar administrația locală este în 
căutarea finanțelor pentru reu-
tilarea ei. 

„Câțiva ani în urmă am reu-
șit să reutilăm stația de epurare 
mecanică. Acest proces funcți-
onează. Dar mai este nevoie și 
de asigurarea epurării biologice. 
Noi vrem să facem acest lucru și 

de la bugetul local a fost alocată 
suma de 3 milioane de lei. Dar 
pentru reabilitarea totală sunt 
necesare 23 de milioane de lei. 
Putem să mai așteptăm cu blocul 
administrativ, dar este necesar să 
repornim cât mai repede proce-
sul de epurare biologică. Pentru 
aceasta este nevoie de 14 milioane 
de lei, bani pe care nu-i avem. 
Am depus un proiect la Fondul 
Ecologic de Stat. Deocamdată, 
suntem în așteptare”, a declarat 
Guțan.

Combinatul de Vinuri, ca-
pul tuturor relelor?

Valentin Guțan susține că vina 
principală pentru scoaterea din 
funcțiune a stației de epurare și 
poluarea râului Ichel o poartă 
Combinatul de Vinuri care este 
conectat la rețeaua de canalizare 
locală. „Volumul apelor rezidua-
le care provin de la Combinatul 
de Vinuri depășește cu mult vo-

Intrarea în oraşul „stropilor de soare”

Staţia de epurare din Cricova
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lumul apelor menajere ale con-
sumatorilor casnici. Cele două 
penitenciare, precum și ceilalți 
agenți economici nu reprezintă 
o problemă, dar combinatul e o 
problemă”, a declarat edilul.

Primarul Guțan a mai decla-
rat că întreprinderea respecti-
vă ar trebui să aibă o stație de 
pre-epurare. „În procesul de 
producere sunt folosiți diferiți 
agenți chimici, drojdii etc. De 
aceea este necesar să fie curățate 
aceste ape reziduale de compuși 
chimici până a ajunge la stația 
de epurare. Până la urmă, aceste 
substanțe nocive ajung în Ichel 
și dăunează florei și faunei”, sus-
ține șeful administrației locale 
din Cricova.

Acesta a mai comunicat că a 
organizat și un control inopinat, 
cu prelevarea probelor din ape-
le reziduale și s-a constatat că 
concentrația substanțelor nocive 
depășește de zeci de ori norma 
admisă: „Aceste substanțe se de-
pun la fund. Dacă o amesteci pu-
țin, apa din Ichel se face neagră. 
Nu din cauza deșeurilor menajere 
se înnegrește apa”.

Având rezultatele analizelor 
de laborator, Primăria Cricova 
a depus o plângere în instanța 
civilă împotriva Combinatului de 
Vinuri. Cererea a fost respinsă pe 
motiv că un regulament prevede 
că urmau să informeze agentul 
economic cu trei zile înainte 
despre efectuarea controlului și 
prelevarea probelor de apă. 

„Am mers și pe această cale. 
Dar, după ce îi anunțam, prin sis-
temul lor de canalizare curgea 
apă absolut curată. Este o lacună 
juridică. Oricine se pregătește de 
control dacă este anunțat. Să ne 
închipuim că poliția îl atenționea-
ză pe cineva care vrea să comită o 
crimă să aștepte vreo trei  zile ca 
să-l prindă în flagrant!”, s-a ară-
tat indignat primarul de Cricova.

Acesta a mai adăugat că a în-
cercat să vorbească cu cei din 
administrația Combinatului, 
însă aceasta nu a vrut să accepte 
niciun compromis. În schimb, a 
fost amenințat.

„Sunt protejați la cel mai înalt 
nivel. Odată le-am blocat accesul 
la sistemul de canalizare. Atunci 
în favoarea lor au intervenit dem-
nitari de la cel mai înalt nivel în 
stat, Președinție, Parlament, Gu-
vern. Mi s-a ripostat că am blocat 
activitatea celui mai important 
agent economic care duce faima 
țării. Dar cum rămâne cu eco-
logia? Cum rămâne cu Ichelul? 
De ce trebuie să răspundem noi 
pentru ei? Iar în cele din urmă 
am fost găsiți tot noi vinovați. 
Cred că și dosarul penal a fost 
intentat cu concursul celor de la 

 I N V E S T I G A Ț I E

Apa murdară se revarsă în Ichel Clădirea avariată a staţiei de epurare din Cricova

Combinatul din Cricova

Combinatul de Vinuri”, a spus 
Guțan.

Administraţia 
Combinatului de Vinuri din 
Cricova ia... apă în gură

Am telefonat la numărul de 
serviciu al Combinatului de Vi-
nuri din Cricova pentru o reacție. 
O doamnă ne-a promis să trans-
mită întrebările noastre șefilor, 
după care va lua legătura cu noi. 
Peste puțin timp ne-a telefonat 
doamna respectivă care ne-a co-
municat că administrația combi-
natului nu dorește să discute cu 
presa în această problemă.

Cum comentează Inspecţia 
pentru Protecţia Mediului

Șeful Inspecției pentru Pro-
tecția Mediului Chișinău, Lilian 
Munteanu, ne-a declarat că cu-
noaște situația de la Cricova, dar 
a făcut tot ce a putut. „Au fost 
prelevate probe, au fost făcute 
constatări, a fost evaluat prejudi-
ciul. Am făcut tot ce a depins de 
noi. Mai departe nu ține de com-
petența noastră. Noi am transmis 
materialele la Procuratură. A fost 
intentat dosar penal, știu că se 
investighează. Așteptăm rezultate 
de la Procuratură”, ne-a explicat 
funcționarul.

Am încercat să contactăm pe 
cineva de la Fondul Ecologic 
de Stat, dar pe parcursul a mai 
multe zile nimeni nu a răspuns 
la apeluri.

Apa din Ichel, plină de spume

Șesul afectat de apele menajere
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Ion CHIȘLEA 

Legea comerțului intern, 
conspirația Occidentului 
sau interese autohtone?

În data de 15 mai, pe site-ul preşedinţiei 
a fost postat un comunicat, prin care 
publicul era informat că şefa statului a 
întors Parlamentului pentru reexaminare 

mai multe legi, votate în ultima şedinţă a 
Parlamentului actual.

E C O N O M I E

„Alianța Șor-PSRM a votat pe 
bandă rulantă o serie de legi pe 
ultima sută de metri a fostului 
Parlament. Mai multe dintre ele 
au denumiri frumoase, dar conțin 
prevederi pentru hoți, pun costu-
rile de implementare pe umerii 
oamenilor cinstiți și conțin în arti-
cole, scrise vag, portițe de corupție 
pentru scheme de delapidare și 
înstrăinare a bunurilor publice. 
Am analizat aceste legi și am decis 
să le întorc în Parlament pe cele cu 
probleme majore. Viitorul Parla-
ment le va reexamina și va decide 
ce va face – le va modifica, pentru 
a elimina deficiențele, sau le va re-
trage”, a menționat președintele 
Maia Sandu cu referire la această 
decizie.

Legi populiste şi nocive 
pentru economie

În lista legilor respinse sunt o 
serie de legi cu un caracter vădit 
populist și nocive pentru economie 
în general. Spre exemplu, legea 
privind anularea datoriei miliar-
dului furat, care chipurile scoate de 
pe bugetul de stat povara datoriei 
asumate de Guvern pentru banii 
scoși din Banca Națională pentru 
compensarea miliardului de do-
lari, furat din sistemul bancar la 
finele lui 2014. Deși, în aparență, 
e o lege „pentru binele poporului”, 
aplicarea ei ar crea o breșă în re-
zervele BNM, care poate destabi-
liza moneda națională și situația 
macroeconomică din republică în 
ansamblu. 

Altă lege, la fel de populistă, 
presupune compensarea chel-
tuielilor pentru electricitate ale 
consumatorilor casnici. Aceasta ar 
fi condus la creșterea cheltuielilor 
furnizorilor de energie electrică cu 
peste 20 de milioane de lei anual, 
cost ce urma să fie pus în tariful 
la energia electrică plătit de către 
toți consumatorii.

Legea privind comerţul 
extern, intenţie nobilă, care 
trebuie însă îmbunătăţită

Însă, împreună cu aceste legi, 
Maia Sandu nu a promulgat și le-

gea nr. 60 privind comerțul intern. 
Potrivit șefei statului, este vorba 
despre o lege pornită dintr-o inten-
ție bună, dar, în varianta în care a 
fost votată, ea va conduce la creș-
terea prețurilor și încalcă angaja-
mentele din Acordul de Asociere cu 
Uniunea Europeană: „Promulgarea 
legii în formula actuală va afecta 
exporturile spre Uniunea Europea-
nă. Până în iulie, când o să avem 
un alt Parlament, o să propunem 
o variantă îmbunătățită a acestei 
legi”, își explică decizia președinta.

Într-o luare de atitudine, Plat-
forma Demnitate și Adevăr, expli-
când motivarea acestei legi, amin-
tește că în practicile comerciale 
actuale de relaționare dintre retai-
leri (rețelele de supermarketuri) și 

furnizorii produselor agroalimen-
tare, supermarketurile deseori im-
pun antreprenorilor din domeniul 
agroalimentar autohton reduceri 
de 30-40 % pentru poziționarea 
mai avantajoasă a produselor pe 
raft, fără ca aceasta să conducă la 
diminuarea prețului final pentru 
consumatori. 

Altfel spus, dacă un producător 
autohton vrea să-și vândă marfa 
printr-o rețea de supermarketuri, 
pentru ca aceasta să-i poziționeze 
produsele mai la vedere pentru 
consumatori, trebuie să reducă 
prețul cu 30-40%. Bineînțeles că 
mulți producători autohtoni, în 
special mici și mijlocii, nu-și pot 
permite astfel de reduceri, or nu 
și-ar acoperi măcar costurile de 
producere. Astfel, este împiedi-
cat accesul producătorilor mici în 
rețelele mari de comercializare.

În acest context, Platforma DA 
a propus plafonarea până la 10% 
din valoarea produselor agricole și 
alimentare livrate a plăților pentru 
serviciile de marketing prestate de 
către supermarketuri, precum și 
limitarea până la 60 de zile a acți-

unilor de promovare a produselor. 

Dodon: „Contra sunt cei din 
spatele Maiei Sandu”

Legea propusă de Platforma DA 
și susținută de ambele componen-
te ale fostului bloc ACUM (PAS și 
DA) a fost votată cu majoritatea 
covârșitoare de voturi ale deputa-
ților din Parlament (unica excepție 
reprezentând-o fracțiunea Șor).

Într-un comunicat al Platformei 
DA se spune că formațiunea și în 
următorul legislativ va depune toa-
te eforturile pentru a repune pe 
tapet Legea nr. 60 privind comer-
țul interior, lege care corespunde 
plenar standardelor europene și 
este extrem de necesară și benefi-
că pentru ramura agroalimentară 
autohtonă și pentru toți cetățenii.

O reacție mult mai acidă a avut 
liderul Partidului Socialiștilor, Igor 
Dodon, care insinuează că în spa-
tele deciziei președintei s-ar afla 
cercuri din Occident. 

„Nu Maia Sandu e împotrivă, 

împotrivă sunt cei care o contro-
lează pe Maia Sandu. Decizia de a 
nu promulga legile a fost dictată 
din afara țării, voi înțelegeți? Cine 
se teme de legea privind comerțul 
intern care permite producătorilor 
autohtoni să-și vândă marfa la ei 
acasă? 

Încercați să puneți marfa noas-
tră în România, Germania, o să 
aveți o mulțime de obstacole și nu o 
să mai intre producătorii noștri ni-
ciodată acolo. Când vrem să facem 
noi acest lucru, nouă ne interzic, 
pentru că pe ei îi interesează să-și 
vândă în Moldova produsele lor. 
Noi vom insista pe revotarea aces-
tei legi”, a declarat Dodon.

Cine sunt marii importatori 
de produse agroalimentare

La o analiză sumară a sortimen-
tului și prețurilor din supermar-
keturile moldovenești, înțelegem 
că declarația lui Dodon, care dă 
vina pe Occident, este deplasată 
cel puțin din cauza că produsele 
moldovenești de regulă concurează 
direct cu produsele importate din 

Ucraina, Belarus sau Rusia, care 
sunt mult mai vizibile și au pre-
țuri similare celor moldovenești. 
Produsele occidentale au prețuri 
semnificativ mai mari și sunt ori-
entate spre un segment mai îngust 
de cumpărători. 

Unele surse apropiate pieței 
retailului alimentar ne-au relatat 
că una din principalele lacune ale 
legii ar fi lista destul de neclară a 
produselor considerate autohtone 
și chiar criteriile conform cărora 
un produs poate fi considerat au-
tohton. Spre exemplu, un produs 
agricol cum ar fi fasolea, importat 
în vrac însă ambalat de o compa-
nie moldovenească, poate fi lejer 
calificat drept autohton. 

Este de remarcat că printre cei 
mai mari importatori de produse 
agroalimentare se numără prin-
cipalele rețele de supermarketuri  
cum ar fi Moldretail Group SRL, 
care gestionează rețeaua de ma-
gazine Linella sau Paralela 47 
SRL, care gestionează rețeaua de 
magazine Nr.1. Aceștia sun și im-

portatori dar și retaileri de produse 
agroalimentare și ar fi interesați 
ca produsele importate de ei să 
fie vândute mai ușor decât cele 
procurate de la producătorii mici 
moldoveni. În plus, potrivit mai 
multor surse din piață, este tot 
mai pronunțată tendința rețele-
lor de supermarketuri de a vinde 
producția achiziționată, inclu-
siv de la producătorii autohtoni, 
sub marcă proprie (așa-numitele 
private label). Este vorba despre 
produse vândute sub marca rețelei 
de supermarketuri pentru a con-
trola atât calitatea produselor, cât 
și prețurile. 

Astfel, producătorului autohton 
îi este oferit accesul la o piață de 
desfacere, însă valoarea adăugată 
obținută de el este extrem de mică, 
partea leului revenindu-i retaileru-
lui. Iată că un ipotetic monopol al 
rețelelor de supermarketuri asupra 
importului de produse alimenta-
re la care s-ar adăuga și această 
practică de private label ar trebui 
să-i îngrijoreze pe aleșii poporului, 
actuali sau viitori, și nu o iluzorie 
conspirație occidentală. 

Număr record 
de locuințe 
date în 
exploatare

În lunile ianuarie-martie, au 
fost date în exploatare 1836 
apartamente și case de locuit 
individuale, cu 825 mai multe 
față de ianuarie-martie 2020. 
Statisticile ne arată că muni-
cipiului Chișinău îi revin 1539 
din cele 1836 de locuințe date 
în exploatare, ceea ce repre-
zintă aproape 84% din total. În 
aceeași perioadă, în regiunea de 
dezvoltare Centru au fost date 
în exploatare 152 de locuințe, 
Nord – 77, în Găgăuzia – 55, 
iar în Regiunea Sud – doar 17 
locuințe.

Guvernul 
refuză 90 de 
milioane de 
dolari oferiți 
de SUA

Miniștrii nu au reușit în ședința 
de guvern de miercuri să aprobe 
două granturi acordate de Statele 
Unite ale Americii. Proiectele se 
referă la peste 90 de milioane 
de dolari oferite gratuit Republi-
cii Moldova în următorii patru 
ani. Proiectele nu au putut fi 
discutate și aprobate din cauza 
abținerii de la vot a ministrului 
Apărării, Victor Gaiciuc, bașcanu-
lui UTA Găgăuzia, Irina Vlah, și 
absenței ministrului demisionar 
al Justiției, Fadei Nagacevschi. 
Cabinetul de miniștri în exerci-
țiu urma să se întrunească și joi 
dimineață în ședință, însă nu a 
mai făcut-o.  

Cine câştigă 
cel mai mult 
şi cel mai 
puțin în UE

La nivelul UE, cele mai 
ridicate salarii brute pe oră le 
aveau managerii (28,6 euro), 
specialiștii (21,4 euro) și teh-
nicienii (17,8 euro), potrivit 
Eurostat. De cealaltă parte, în 
toate statele membre, cu ex-
cepția Danemarcei, cele mai 
mici salarii pe oră le aveau cei 
antrenați în ocupațiile ele-
mentare (angajați la curățenie, 
muncitori necalificați, lucrători 
în domeniul serviciilor, munci-
tori stradali și cei care lucrează 
în vânzări). Angajații de pe 
segmentul ocupațiilor elemen-
tare primesc pe oră 9,7 euro, 
urmați de lucrătorii din servi-
cii și comerț (11,2 euro), și de 
operatori și asamblori la mașini 
și instalații (11,5 euro).



7

Vineri / 28 mai / 2021social-politic      de atitudine
P O L I T I C Ă

Peregrinările Portului 
Giurgiuleşti: de la Aliyev la BERD 

BERD a ajuns recent proprietar 100% 
asupra Portului Internaţional Liber 
Giurgiuleşti (PILG), o parte din 
întregul obiectiv numit convenţional 

„Portul Giurgiuleşti”. Alături de PILG, statul 
moldovenesc a amenajat un port numit 
„Portul de Pasageri şi Mărfuri Giurgiuleşti”. 
Tranzacţiile la care ne vom referi mai jos 
vizează PILG. 

Pornind de la cel mai recent 
episod, executorul judecătoresc 
Roman Talmaci a instalat, pe 25 
februarie 2021, administrație 
silită la Danube Logistics SRL, 
proprietara PILG, la solicitarea 
Bemol SRL. 

Totul se explică printr-o dato-
rie a fostului șef al Danube Lo-
gistics SRL, Thomas Moser, față 
de Bemol SRL pentru „gestiune 
frauduloasă” în 2006–2012. În 
această perioadă, Moser a deținut 
funcția de administrator al socie-
tății Bemol, proprietate a omului 
de afaceri azer Rafiq Aliyev.    

Astfel, Thomas Moser și Ala 
Aydov, foști manageri ai Bemol și 
Danube Logistics, au fost obligați 
să plătească circa 10 milioane de 
dolari. 

Danube Logistics SRL a afir-
mat că singurul său acționar era 
compania olandeză Danube Logis-
tics Holding BV și că beneficiarul 
principal al profitului companiei 
olandeze în Danube Logistics SRL 
este BERD. 

Cu alte cuvinte, cele două firme 
– Danube Logistics SRL și Danube 
Logistics Holding BV Moser – nu 
ar fi avut acțiuni aparținând lui 
Moser.

Povestea de afaceri dintre 
Moser şi Aliyev 

Pe 29 decembrie 2004, Gu-
vernul R. Moldova a semnat cu 
trei companii moldovenești ale 
lui Aliyev – Bemol Retail SRL, 
Danube Logistics SRL și Bemol 
Refinery SRL – un acord de inves-
tiții despre PILG. Cele trei com-
panii erau subsidiare ale firmei 
olandeze Easeur Holding BV, iar 
beneficiarul final al tuturor fir-
melor era Rafiq Aliyev.

În octombrie 2005, Rafiq 
Aliyev și fratele său, Farhad, la 
acel moment, ministru al Econo-
miei, au fost arestați în Azerbaid-
jan pentru acuzații de corupție, 
fraudă, delapidare și tentativă de 
lovitură de stat. La scurt timp, gu-
vernul azer a naționalizat compa-
niile lui Aliyev din Azerbaidjan. 

Pentru a-și proteja firmele 
moldovenești, în 2006, Grupul 
Azpetrol al lui Aliyev le-a plasat 
într-un aranjament de adminis-

trare fiduciară de tip trust. Cele 
trei companii din Moldova – Da-
nube Logistics, Bemol Trading și 
Bemol Refinery – erau proprietate 
a Easeur, care, la rândul său, apar-
ținea companiei Eastern Capital 
N.V. 

Acțiunile în Eastern Capital 
erau deținute de fondul de ad-
ministrare fiduciară, offshore-ul 
The Eastern Trust, înființat în 
2006, în Bahamas, ai cărui be-
neficiari finali erau Rafiq Aliyev 
și familia sa.

În urma acestei restructurări, 
Thomas Moser a devenit director 
al subsidiarelor moldovenești ale 
companiei olandeze Easeur Hol-
ding BV. 

Vânătoarea de credite 
ieftine 

În martie 2007, Easeur a luat 
un împrumut de 25 de milioane de 
dolari de la Credit Suisse Interna-
tional și s-a obligat să îl returneze 
în două tranșe – în 2010 și 2011. 
Administratorii fiduciari din Eas-
tern Trust au decis la finele lui 
2009 să vândă compania Easeur 
către RMU Capital Ltd, o societate 
înființată de Moser.    

Scopul acestei tranzacții a fost 
să faciliteze finanțarea Easeur și 
a subsidiarelor acesteia pentru 
rambursarea în aprilie 2010 a 
jumătate din împrumutul Credit 
Suisse și îndeplinirea obligațiilor 
investiționale în Moldova.

Potrivit actualului patron al 
Bemol, schema consta în trecerea 
de fațadă a companiei pe numele 
lui Moser. În paralel, cei doi au 
încheiat un alt acord confidențial, 
conform căruia Aliyev rămânea 
proprietarul real. 

Astfel, acțiunile societății-ma-
mă a Easeur – Eastern Capital 
– au fost transferate de Eastern 
Trust către o nouă firmă înființată 

Ilie GULCA

în acest scop de Moser, denumită 
New Ventures Capital NV. 

După asta, New Ventures a 
transferat acțiunile din Eastern 
Capital către RMU Capital Ltd, un 
vehicul financiar menit să ușureze 
accesarea de împrumuturi. 

Credit Suisse trece portul 
pe numele lui Moser

În 2010, Easeur s-a pomenit 
în incapacitate de rambursare a 
datoriei față de Credit Suisse. 

Rămasă fără lichidități, pen-
tru a evita falimentarea întregului 
grup de companii, Easeur, Credit 
Suisse și New Ventures au ajuns, 
pe 21 aprilie 2011, la o înțelegere. 
Credit Suisse urma să desemneze 
o societate care să preia obligați-
ile financiare ale Easeur față de 
societatea de creditare elvețiană. 

În schimb, Easeur urma să 
transfere acțiunile sale în Danu-
be Logistics SRL – 80 la sută – și 
toate creanțele sale către compa-
nia desemnată de Credit Suisse. 

Compania desemnată de Cre-
dit Suisse a fost Danube Logistics 
Holding BV din Olanda, înființată 
pe 21 septembrie 2011 de către 
ThoMo Invest Ltd, deschisă la 
rândul ei în Cipru pe 6 septembrie, 
cu 15 zile mai devreme. 

Toate acțiunile în Danube Lo-
gistics Holding BV erau deținute 
de Thomas Moser prin ThoMo 
Invest LTD și Danube Holding BV. 

Pe 3–4 noiembrie 2011, Easeur, 
Bemol, Danube Logistics Holding 
BV și Danube Logistics SRL au 
semnat un contract de vânza-
re-cumpărare. 

În urma tranzacției, Easeur a 
vândut acțiunile sale din Danube 
Logistics SRL (80%) companiei 
Danube Logistics Holding BV din 
Olanda în schimbul preluării de 
către aceasta din urmă a obliga-
țiilor financiare ale Easeur față 
de Credit Suisse. 

După asta, Aliyev l-a acționat 
în judecată pe Moser pentru re-
alizarea acestei tranzacții, încer-
când să obțină anularea actului 

de vânzare-cumpărare. Omul de 
afaceri azer îl acuză pe Moser că 
a abuzat de încrederea pe care i-a 
acordat-o și că și-a însușit, în mod 
ilegal, Danube Logistics SRL.  

„El a trecut-o pe numele lui 
contra unei sume de 344 de dolari, 
după ce am investit aproximativ 
52 de milioane în dezvoltarea 
portului. După asta, compania 
moldovenească a luat credit și a 
plătit datoria. Compania olande-
ză a lui Moser nu a plătit niciun 
cent”, spune el. 

De partea cealaltă, Danube 
Logistics SRL califică afirmația 
lui Aliyev drept „falsă și manipu-
latoare”. 

„Danube Logistics Holding 
BV a cumpărat partea socială de 
80% a Easeur, creanțele Easeur și 
cele ale Bemol. În schimb, Danube 
Logistics Holding BV a preluat 
datoria Easeur și Bemol de 28,6 
milioane de dolari față de Credit 
Suisse”, susțin cei din Danube 
Logistics SRL.   

Tranzacţia din 2013: BERD 
stinge datoria către CSI

În 2013, Danube Logistics SRL 
a reușit să obțină de la BERD un 
împrumut pe termen lung în va-
loare de 12 milioane de dolari. 
Astfel, BERD a intrat în scenă și 
a preluat datoriile firmelor lui Mo-
ser către Credit Suisse. Totodată, 
BERD a devenit actorul care bene-
ficia de 65% din profitul Danube 
Logistics Holding BV, firma lui 
Moser care deținea direct PILG. 

BERD deținea 20% din acți-
unile în Danube Logistics SRL 
după ce portul petrolier a intrat 
în proprietatea lui Aliyev. În urma 
tranzacției din 2013, BERD a vân-
dut cele 20% în Danube Logistics 
SRL acestei companii. 

Astfel, BERD a rămas între 
2013 și 2021 doar cu 65% din ve-
niturile Danube Logistics Holding 
BV, proprietara Danube Logistics 
SRL. 

Pe 14 octombrie 2013, Rafiq 
Aliyev împreună cu fratele său, 

Farhad Aliyev, au fost eliberați din 
detenție. Ei au fost recunoscuți de 
instituțiile internaționale drept 
deținuți politici. 

Astfel, Aliyev prin firma sa New 
Ventures a exercitat, pe 9 aprilie 
2014, opțiunea de cumpărare a 
Eastern Capital, conform tran-
zacției din 2009. El a devenit din 
punct de vedere juridic proprie-
tarul acestei companii. 

Doar că New Ventures a pre-
tins, de asemenea, la partea soci-
ală în Danube Logistics SRL, însă 
RMU nu a fost de acord. Drept 
urmare, omul de afaceri azer a 
demarat o serie de procese, in-
clusiv în Olanda, pentru a anula 
tranzacția din 2011. 

La 19 septembrie 2018, Curtea 
de Apel din Amsterdam a respins 
pretențiile lui Aliyev, calificân-
du-le drept „neîntemeiate”.     

În paralel, începând cu 2014, 
Bemol a demarat în Moldova un 
proces împotriva fostului său ma-
nager, Thomas Moser, acuzându-l 
de „gestiune frauduloasă”.

În această cauză, Judecătoria 
Chișinău, sediul Buiucani, a admis 
pe 10 aprilie 2018, acțiunea înain-
tată de Bemol. Magistrații au decis 
încasarea în beneficiul Bemol a 
circa 10 milioane de dolari pentru 
„prejudiciile cauzate prin fraude 
și administrare ineficientă”.  

Cu cinci zile înainte de această 
decizie, pe 5 aprilie 2018, Moser 
a deschis în Austria compania 
Febania GmbH. 

Noua firmă, la care el este sin-
gurul proprietar, a preluat pache-
tul majoritar de 100% din acțiu-
nile offshore-ului cipriot ThoMo 
Invest pe 6 noiembrie 2018. 

Așadar, Febania GmbH a de-
venit noul proprietar majoritar 
al Danube Logistics SRL din Re-
publica Moldova și, implicit, al 
PILG încă din noiembrie 2018, 
după această tranzacție. 

Pe 7 mai, Danube Logistics SRL 
a anunțat că a achiziționat 100% 
din capitalul social al Grupului de 
companii Danube Logistics, fără 
să precizeze de la ce companie.

Aşadar,  

Febania GmbH 
a devenit noul 

proprietar 
majoritar al Danube 

Logistics SRL din 
Republica Moldova 
și, implicit, al PILG 
încă din noiembrie 
2018, după această 

tranzacție.
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Programul electoral 
al alegătorului

A - p o l i t i c e

Fiindcă nu există punct mai important 
în programul oricărui concurent decât 
lărgirea bazinului electoral, candidaţii 
sapă canale şi acolo unde apa se scurge în 

nisip. Şi calcă lut în orice clacă, în loc să-şi vadă 
de propria construcţie.

Or, vorba bancului vechi, 
mie, candidatului, nu-mi 
trebuie [doar] voturile oame-
nilor de bună credință, mie îmi 
trebuie voturile majorității. 
Un program al alegătorului i-ar 
simplifica poate și lui misiunea, 
ca să nu promită tuturor ceea 
ce vor numai unii. Simplu spus, 
să-și aleagă și el candidatul 
care chiar l-ar susține. Săpând 
un bazin ferm și profund, nu o 
baltă largă și laxă.

De când i se promite marea 
și sarea, alegătorul își dorește 
lucruri nu doar imposibile, ci 
și incompatibile. El nu înțelege 
că noțiunile frumoase „drep-
tate”, „egalitate” și „libertate” 
se exclud reciproc. El vrea să 
lucreze de mântuială, ca pe 
timpul URSS, dar să aibă dru-
muri bune și salarii decente, ca 
în UE. El nu citește programe, 
el așteaptă pomeni. Consecu-
tiv, nu doar socialiștii promit 
pensii și indemnizații grase, ci 
și centriștii de dreapta îi dau 
tot cu programele sociale, iar 
unioniștii îi lasă pe toți cu ochii 
în stele, oferind pe tavă pensii 
europene. Nimeni nu spune că 
pentru prosperare e nevoie de 
strâns cureaua și de suflecat 
mânecile; că trebuie respectate 
cu strictețe legile, iar călcând pe 
bec, consecințele sunt suportate 
cu muțenie și coada între vine.

Un program al alegătorului 
l-ar responsabiliza și l-ar face 
mai consecvent. Când i se va 
oferi libertate, nu se va întreba: 
dar unde-i „dreptatea”? Sau 
invers: când alesul se va apuca 
să facă „dreptate”, să nu se re-
volte că i s-a limitat libertatea: 
dreptatea e subiectivă. Lukașe-
nko, Putin sau Kim Jong-un 
sunt oamenii „dreptății”, așa 
cum o înțeleg ei. Dacă ne dorim 
modelul Coreii de Nord (înco-
lo înclină Rusia și Belarus, nu 
spre defuncta URSS), trebuie să 
acceptăm realitatea de acolo. Cu 
trimiterea în pușcării a nemul-
țumiților, cu interzicerea revol-
telor, cu deturnări piraterești 
ale avioanelor civile străine în 
care îndrăznesc să urce opozan-
ții regimului. 

[Așa]dar, ce ar include 
programul meu? Trei puncte. 
Primul e modest și nepretenți-
os: să avem o majoritate par-
lamentară în care să nu existe 
oamenii lui Dodon și Plahotniuc 
(Voronin și Șor sunt implicit 
aici, Putin e în subsidiar). Par-
tidele angajate în competiție, 
dincolo de egoismul lor, ce fac 

A curs deja multă cernea-
lă pe tema Protasevici. Cred, 
totuși, că unele accente trebuie 
puse din nou, iar unele obser-
vații, reluate, pentru a pricepe 
mai bine și ceea ce s-a întâm-
plat în aeroportul din Minsk, 
dar și ceea ce se întâmplă cu 
lumea din jur, care îngăduie 
asemenea barbarii în inima 
Europei. 

Occidentul s-a indispus 
nevoie mare. Bielorusia e un 
ghimpe în fundul vanității 
și automulțumirii liderilor 
europeni, întrucât bat’ka pune 
de fiecare dată câte o pată 
urât mirositoare pe marile 
lor strategii 
și planuri 
pentru viito-
rul luminos 
și verde, ca 
într-un păr-
culeț de azil, 
al continentu-
lui. Măciuca 
lui Lukașenka 
semnalează 
fără greș pro-
blemele reale 
ale Europei, e 
un indicator 
pus parcă de 
providență în 
Estul Europei 
special pentru 
cei care își 
închipuie că 
marea provo-
care a viitoru-
lui e lupta cu 
centralele pe 
gaz individu-
ale. Adevărul e că de la Putin și 
Lukașenka până la alde Orban 
și Erdogan e o aruncătură de 
băț. Mai exact, de bâtă – cine 
nu înțelege acest lucru și crede 
în continuare că bubele aces-
tea, mai mult sau mai puțin 
purulente, se vor resorbi de 
la sine, se înșală amarnic. 
Sancțiunile Vestului împotri-
va satrapului de la Minsk, de 
ieri și de azi, sunt de tot râsul: 
dacă campania de pedepsire 
a regimului din Bielorusia se 
va încheia doar cu restricțiile 
de zbor pentru Belavia și cu 
sancțiuni economice formale, 
data viitoare Lukașenka nu va 
așeza avioanele pe piste, ci le 
va doborî pe de-a dreptul. În 
buna tradiție moștenită de la 
alți mari specialiști în detur-
narea și detonarea avioanelor 
civile, începând cu nobeliatul 
luptător pentru pace Yasser 
Arafat și terminând cu spiri-
tul poate cel mai înrudit al lui 
bat’ka, inubliabilul Muammar 
Gaddafi.

Își freacă mâinile de bucurie 
doar Putin și ortacii, căci 

Aleksandr Grigorievici nu are 
timp pentru satisfacții: el își 
vede mai departe de treaba lui 
sângeroasă. Iar la câtă opoziție 
are, nu își împlinește el somnul 
degrabă. Vladimir Soloviov, 
una dintre portavocile Kremli-
nului, deghizată în jurnalist, 
a văzut în dictatorul bielorus 
o autentică prevestire, augu-
rul noii Eurasii. Și asta e cam 
tot ce trebuie să știm despre 
umanismul celor care conduc 
destinele Rusiei și îl sprijină, 
moral și nu numai, pe paha-
nul-coleg de la Minsk.

Mai e ceva ce nu se prea 
spune acum: Lukașenka benefi-
ciază încă de un larg sprijin po-
pular. Ce e la mijloc, frica sau 
oportunismul, nu se știe, dar 
totul se derulează după scena-
riul pe care l-au urmat și alte 
popoare care au fost de acord 
să plătească cel mai scump 
preț pentru iluzia „stabilității“: 
libertatea. Mai devreme sau 
mai târziu, „mâna de fier“ care 
„mătură străzile“, „asigură sa-

larii decente“ 
și „îi bagă la 
zdup pe huli-
gani“ începe 
să lovească 
nemilos în 
chiar benefi-
ciarii acestei 
bunăstări și 
fericiri de 
mucava. E 
lucrul pe care 
nu-l înțeleg 
nici moldo-
venii noștri. 
Ce s-a întâm-
plat cu cele 
aproape 50% 
din alegă-
torii care îi 
acordau vot 
de încredere 
repetat lui 
Voronin, 
inclusiv după 
mizeria din 

7-8 aprilie 2009 (de-a mirării 
că am scăpat atât de „ieftin“ 
atunci, spre deosebire de bie-
loruși – o fi de vină firea ceva 
mai blândă a „lupului“ nostru, 
cine știe)? Au învățat oare vreo 
lecție? Nu și-au redistribuit ei 
oare apoi voturile „puilor“ pe 
care i-a prăsit Marele Sur? Și 
nu vine oare acum acesta în 
ajutorul progeniturilor sale, 
spre marea încântare a celor 
care tânjesc după „epoca de 
aur“ Voronin?

Cazul Protasevici, ca și 
multe alte cazuri similare 
din Bielorusia de ieri și, din 
nefericire, din cea de mâine, 
revelează prețul adevărat pe 
care îl are frica într-o societa-
te. Frica de a-și trăi viața pe 
cont propriu, frica de liberta-
te, frica de responsabilitate. 
E o consolare slabă pentru bie-
loruși să creadă că KGB-ul lui 
Lukașenka a lovit doar într-un 
blogger. Unda de șoc are nevo-
ie de timp ca să se propage. Să 
nu fie însă prea târziu, după 
ce îi va izbi, cu înmiită putere, 
pe toți.

H a r t a  l u m i i

Prețul fricii

(azi!) în acest sens? E treaba 
fiecăruia? Atunci să-și caute alt 
alegător.

Al doilea punct e și el simplu 
de tot. Fără sprijinul Uniunii 
Europene și al tuturor partene-
rilor occidentali, nu vom putea 
ieși din nevoi. Orice pas de 
apropiere de UE, de la funcțio-
narea perfectă a acordurilor de 
parteneriat și asociere, până la 
integrarea deplină, e în bene-
ficiul nostru (unul imediat și 
nemijlocit). Nu putem arde eta-
pele, prea am rămas în urmă, 
prea ne-am bătut joc de șanse, 
timp de trei decenii. Dar mai 
bine mai târziu decât niciodată. 
Ergo, treapta următoare a pro-
gramului meu coincide sută la 
sută cu acordurile de asociere 
la UE. Aici mai avem restanțe 
esențiale. Cine își asumă să le 
lichideze, fără să acumuleze alte 
datorii, ignorând provocațiile 
dușmanilor integrării, are șanse 
să fie alesul meu.

În fine, ridicând ștacheta 
foarte sus, îmi doresc (o dorin-
ță boierească, de vis) o Țară. 
Reîntregită. Neapărat membră 
a Uniunii Europene (una izolată 
de lume, într-o „tradiție” agreată 
de „Sputnik” nu-mi propuneți). 
O Țară în care nu am fi mereu 
șantajați și manipulați din Est. 
O Țară deschisă lumii, cu demo-
crație reală și fără discriminări. 
Fără penali, fără scheme de co-
rupție, cu șanse egale pentru toți 
și cu stimularea performanțelor. 
Aici e nevoie de o precizare. 
Citisem niște „reflecții profunde” 
ale cuiva, care afirma că pentru 
cauza unionismului ar fi mai 
bun un oponent dur, precum era 
Dodon. Dacă ar fi fost așa, am 
fi avut pe timpul socialistului 
o mișcare unionistă viguroasă. 
Din păcate, am văzut doar una 
mimetică, lipsită de vigoare, 
de care și-a șters picioarele 
Plahotniuc (cel care se pare că 
mai încearcă să-și bage și acum 
coada). Libertățile democratice 
sunt benefice tuturor. Mișcarea 

de emancipare națională din 
Basarabia s-a accelerat în timpul 
glasnost’- ului, nu pe vremea lui 
Stalin sau Brejnev. Orice pas în 
direcția libertăților și integrării 
europene e spre binele națiunii, 
al fiecărui cetățean, dar și al 
unionismului. 

E programul meu minim, pe 
pași succesivi. O altă ordine îl 
va deturna, oponenții nu dorm. 
În rest, să fie toți sănătoși. Nu 
parlamentul, guvernul, pre-
ședinția, procurorul sau mi-
tropolitul mă fac fericit. Sunt 
bine-mersi, în pofida neprie-
tenilor. Îmi caut de ale mele 
și îmi fac proiecte care depind 
numai de mine. Dar de oameni 
(nu de stat!) mi-i milă. Iată de 
ce am ticluit acest modest, dar 
ambițios program. Cine dintre 
politicieni mi-l votează, are și 
el de la mine un vot. S-ar putea 
ca tocmai el să încline balanța 
pentru ei.

Adrian CIUBOTARU

Mircea V. CIOBANU

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

E programul 

meu minim, pe 
pași succesivi. O 
altă ordine îl va 

deturna, oponenții 
nu dorm. În rest, 

să fie toți sănătoși. 
Nu parlamentul, 

guvernul, 
președinția, 

procurorul sau 
mitropolitul 

mă fac fericit. 
Sunt bine-

mersi, în pofida 
neprietenilor. Îmi 
caut de ale mele 

și îmi fac proiecte 
care depind numai 

de mine.

 Cazul 
Protasevici, 

ca și multe alte 
cazuri similare din 
Bielorusia de ieri 
și, din nefericire, 
din cea de mâine, 
revelează prețul 
adevărat pe care 
îl are frica într-o 

societate. Frica de 
a-și trăi viața pe 

cont propriu, frica 
de libertate, frica 

de responsabilitate.
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MREAJA REȚELELOR

Am citit postarea Stelei Popa, și 
vreau să spun următoarele. Am și eu 
premiul din acest an al revistei VIP 
pentru cultură. Recunosc, habar nu 
aveam de niciun detaliu legat de acest 
eveniment și, din motive personale, 
nici nu m-am prezentat la ceremo-
nia propriu-zisă. Despre „omul se-
colului” am aflat abia la izbucnirea 
scandalului. Cred că este corect să 
urmez exemplul Stelei Popa și să de-
clar public că renunț la acest premiu.

P.S. Ca să fie clar pentru toată lumea gestul meu, vă rog să vedeți 
pe youtube declarația mea din 9 aprilie 2009, în care denunțam cri-
mele „bătrânului general” și ceream azil politic în SUA pentru toată 
echipa „Jurnalului”.

Despre premii

Val BUTNARU

Când nu ne place nimic

Sunt perioade și popoare în 
istorie cărora nu le place nimic 
– nici soarele, nici vântul, nici 
pământul. Nimic!

În zona nimicului sunt astăzi 
și mulți moldoveni. Lor nu le plac 
femeile de succes din zona publi-
că, ca exemplu.

Una, Maia Sandu, nu are fa-
milie.

Alta, Valentina Naforniță, a 
avut, dar nu mai are.

Ținând seama de degradarea 
morală la care s-a ajuns la ultima 

Singurul gest pe care îl pot face în fața 
acestei degradări fără precedent

ediție a decernării premiilor revistei 
#VipMagazin, prin acordarea titlului 
#OMULSECOLULUI lui Vladimir 
#Voronin, persecutorul tinerilor de 
la 7 aprilie 2009, notoriu anti-român 
și cel care deschide listele electorale 
ale Blocului Socialiștilor și Comu-
niștilor la alegerile parlamentare 
din #11iulie 2021, am decis că sin-
gurul gest pe care îl pot face în fața 
acestei degradări fără precedent este 
#renunțarea la premiul VIP pe care 
l-am primit din partea acestei reviste 
în anul 2014 – titlul de „Cea mai 

bună prezentatoare de știri din R. 
Moldova”. Este poate un gest sim-
bolic, dar, repet, singurul pe care îl 
pot face din perspectiva  evoluțiilor 
la care asistăm cu consternare. Nu 
cer ca gestul meu să fie urmat de alți 
colegi de breaslă sau concetățeni, 
dar mi-ar plăcea ca ceea ce s-a petre-
cut cu ocazia ultimului eveniment al 
decernării premiilor Vip Magazin să 
nu rămână nesancționat cel puțin la 
nivelul opiniei publice. Ar fi o ultimă 
tentativă de a ne spăla rușinea unor 
asemenea „validări” degradante.

Alta, Nata Albot, are una mare 
(4+1), dar fumează singură.

Alta, Natalia Morari, nu a avut, 
dar a născut una mică și drăgălașă.

Alta, Rodica Ciorănică, trăiește 
doar în familia VIP.

Alta, Natalia Cheptene, își 
hrănește familia din mâna oli-
garhului.

Alta, Natalia Gordienko, a în-
cropit o „familie” cu nefamilistul 
prin definiție Filip Kirkorov.

Și culmea, Olga Țapordei a 
cucerit Everestul fără de familie 
alături și cu oxigen de la străini 
(serpa).

Și lista poate fi completată la 
infinit!

Păi, dragi moldoveni, miroa-
se a frustrare invidioasă de mici 
provinciali.

Puțini știu cât costă succesul și 
notorietatea. Câte lacrimi, tran-

spirație și sânge la propriu sunt 
vărsate.

Vreți să încercați? Urcați pe 
Everest! Sau măcar pe toloaca 
din spatele casei.

Credeți-mă pe cuvânt (deși știu 
că n-o să mă credeți), le cunosc 
pe toate aceste curajoase doam-
ne personal – nu o fac de dragul 
umorului. O fac din dorința nobilă 
de a ne face pe noi mai buni și mai 
fericiți. Dar și din convingerea că 
succesul la făcut sarmale poate 
fi completat cu o carieră profe-
sională decentă. Naivele de ele...

Sănătate să aveți!
P.S. Greșeala mare a femeilor 

secolului XXI este că au creat ca 
mame, soții, prietene (prin dra-
goste) o întreagă castă de bărbați 
infantili și leneși, plini de comple-
xe, nefericiți și lipsiți de apreciere. 
Hai, de mâine, puneți-i la treabă!

Despre cretini
o mare provocație. Or, deși guver-
nul României a prezentat documen-
tele necesare prin care confirmă 
că motorina din ajutorul umani-
tar trimis țăranilor moldoveni este 
EURO Diesel 5 standard european, 
indivizii de la agenție au decis să 
verifice calitatea combustibilului, 
procedură ce va dura minimum 10 
zile. De ce oamenii lui dodon de la 
ARM pun la îndoială onestitatea 

guvernului român? Oare nu cumva 
după trecerea frontierei în cisterne 
a fost pompat alt lichid pentru a 
compromite România? Sau poate 
nu se dorește distribuirea motori-
nei până la alegeri? Nu este exclus 
că motorina va dispărea în genere 
din cisterne, așa cum a dispărut 
grâul. Ce mai contează țăranii când 
în prim plan este interesul electoral 
al lui dodon?

Arcadie GHERASIM

Stela POPA 

Se pare că Agenția Rezerve Ma-
teriale, loială lui dodon, gestionează 

În legătură cu degradarea totală 
a revistei VIP Magazin, inimagina-
bil de degradant să acorzi premiul 
„Criminalului Secolului”, care este 
Vladimir Voronin. Voi fi solidar cu 
prezentatoarea Stela Popa care a 
primit premiul pentru „cea mai 
bună prezentatoare 2014”. Vă anunț 
că renunț la premiul acordat de VIP 
Magazin „Rebelul anului” înmânat 
de Constantin Cheianu. Cu mult 
respect față de acest popor, fac 

această acțiune, fie și simbolică, iar diplomei îi voi da foc.

Ion STURZA

Vă anunț că renunț

Sergiu VOLOC

Lui Vladimir Voronin i-a fost 
decernat premiul „Omul secolului”.

Această mișcare a organizatori-
lor nu este cea mai inspirată, are, 
evident, iz politic și discreditează 
tot ce ar trebui să reprezinte un ast-
fel de premiu, care poartă răsună-
toarea denumire de „Omul Anului”. 

Reușitele lui Vladimir Voronin 
ani la rând au fost ignorate de or-
ganizatori, iar acum, când Voronin 
participă în campania electorală, au 

fost scoase de pe rafturi prăfuite. Nu mi se pare corect.  
În acest context, vreau să refuz acest premiu, cu speranța ca, pe 

viitor, organizatorii acestor decernări să acorde mult mai multă atenție 
la tot ceea ce înseamnă notorietate și verticalitate.

Mulțumesc, dar refuz

Pasha PARFENI

Vladimir Voronin – omul seco-
lului, potrivit VIP Magazin? Oh.

Am și eu o statuetă, de care mă 
văd nevoită să mă dezic.

Mă văd 
nevoită 
să mă dezic

Diana GUJA

Niciodată n-a fost cu adevărat o rezistență

Ne-au dat prima dată-n şcoala 
rusă care era peste drum. Până-n-
tr-a cincea. Acolo eram Dima – 
moldovan, Dimon – moldovanin, 
Dmitrii – moldovașka. Singura 
oră fără probleme, la care mă res-
pecta lumea, era lecţia de limbă 
moldovenească la care scriam în 
grafie latină, asta până prin ’95, 
când şi-au mai umflat coaiele 
Smirnov cu Snegur şi au trecut 
înapoi la chirilică. Apoi am in-
trat cu sor-mea, Dașa, direct la 
români la şcoală, într-a şasea. 
Era singura din Transnistria, ca 
un chibuț clădirea ceea, mică şi-
nghesuită, 12 săli în total şi noi 

800. Învăţam în trei schimburi, 
ne trezeam la 6. 

Vizavi de şcoala noastră – un 
teren viran şi-un gard de trei metri; 
după gard – o şcoală rusă, lipită 
de-a noastră. A rușilor, de vreo 
patru-cinci ori mai mare. În fieca-
re zi, rușii săreau gardul la noi cu 
una şi aceeași propunere: Hai să ne 
pizdim! Nu era zi fără probleme. 

Pietrele au fost încercarea 
noastră de a le opune rezistență, 
dar niciodată n-a fost cu adevărat 
o rezistență. De asta-mi pare rău, 
că nu le-am arătat pân’ la capăt că 
noi suntem tari, uniți, că românii 

pot oricând să le fută botu’. Lucru’ 
ista pe mini m-o urmărit, face o 
pauză şi pare iritat în glas Dimon, 
pân-acuma mă urmărește de fapt. 
Ca etnie, ca cetățean... Cred că des-
pre lipsă de lider era vorba, ca pața-
nu’ care şi-o luat bătaie pentru noi, 
da’ nimeni nu l-a înţeles. Şi atunci 
a încolţit în mine o idee pe care-am 
zis că n-o s-o trădez în veci: Unirea! 
Asta a fost pentru mine soluția la 
orice: să nu mai primim pizdeală 
la şcoală, să nu mai fim săraci, să 
nu mai avem, în genere, nicio pro-
blemă, Unirea răspundea la toate. 

„Perestroika boys”. Dinu Gutu

Victoria CUȘNIR

Parcă vrem în UE, dar, când 
e nevoie de solidarizare, băgăm 
capul în nisip. 

De la Chișinău, oficial, o reacție 
fermă în legătură cu acțiunile dic-
tatorului de la Minsk nu a venit. 
Ministerul de Externe a scăldat-o 
în trei propoziții fade, de la Pre-
ședinție tăcere totală! Hai că ieri 
a fost sărbătoare mare acolo, dar 
astăzi?!

Poate-poate vine ceva de la Parlament mai ferm și clar: de susți-
nere necondiționată pentru Lukașenco, desigur. Că de acolo altceva 
nu poate veni. 

UE sancționează Belarusul și interzice zborurile companiilor din 
această țară în spațiul aerian european, precum și ale celor europene 
în spațiul aerian belarus. 

La noi, Autoritatea Aeronautică tot o scaldă și lasă la „latitudinea 
companiilor europene”. 

Deci, până una-alta, Chișinăul rămâne cu vizita recentă a lui Dodon 
și Greceanîi la Minsk și susținerea totală pentru dictator. 

Nici nu știm cum mâine-poimâine ne trezim că o să iasă și Usatîi și 
o să laude „mâna de fier” a lui Lukașenko și o să spună că „mossadul” 
său va acționa la fel.

Între timp, să ne mai rugăm poate la UE să ne dea niște vaccinuri? 
Sau un grant, ceva?

Chişinăul rămâne
 cu vizita lui Dodon 
şi Greceanîi la Minsk

Alexandru COZER
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Gala care 
a scandalizat 
societatea

Desemnarea oamenilor anului 2020 în cadrul unei petreceri de fiţe 
organizată de către revista „VIP Magazin” a Rodicăi Ciorănică a 
bulversat Chişinăul. Alături de personalităţi proeminente, care s-au 
remarcat cu adevărat în domeniile lor, printre laureaţi au ajuns şi 

personaje controversate, cu un trecut dubios sau fără merite relevante pentru a 
fi desemnate la categoria Omul anului.

Cea mai scandalizată a fost de-
semnarea comunistului Vladimir 
Voronin drept „om al secolului”, 
alături de maeștrii Nicolae Bot-
gros și Valentina Rusu-Ciobanu. 
Desemnarea lui Voronin a pro-
vocat o avalanșă de indignare, 
în special din partea generației 
7 aprilie 2009.

Prin ce s-a remarcat Voronin 
ca om al secolului? Fost general 
sovietic de miliție, ultimul minis-
tru de interne de la Chișinău îna-
inte de destrămarea URSS-ului, 
acesta a muncit din greu ca să 
readucă comuniștii la putere.

Relansat la doi ani după decla-
rarea independenței și scoaterea 
în afara legii a PC, Partidul Co-
muniștilor este înregistrat oficial 
în 1994.

„Omul secolului” 
care ne-a lăsat 
cu gura căscată

Inițial, formațiunea lui Vo-
ronin este constituită din vechi 
nomenclaturiști și adepți ai Inter-
frontului care s-au opus mișcării 
de eliberare națională. Odată cu 
consolidarea formațiunii, parti-
dul s-a îmbogățit cu cadre tine-
re care nu împărtășeau neapărat 
doctrina comunistă, însă erau 
dornice de a-și face o carieră cu 
orice preț. 

La alegerile parlamentare din 
martie 1998, PCRM a obținut 
30,1% din voturi și 40 de mandate 
în Parlament, devenind partidul 
cu cei mai mulți membri în legis-
lativ. Cu toate acestea, PCRM a 
rămas în opoziție datorită for-
mării unei coaliții de guvernare 
de centru-dreapta.

Lupta pentru putere dintre 
speakerul Dumitru Diacov și 
șeful statului, Petru Lucinschi, 
se soldează cu trecerea RM la sis-
temul de republică parlamentară, 
fapt care îl apropie și mai mult 
pe fruntașul comunist de prima 
funcție în stat.

În urma alegerilor parlamen-
tare din 2001, PCRM câștigă 71 de 
mandate în Parlament, iar Vladi-
mir Voronin este ales de majori-
tatea parlamentară în funcția de 
președinte al republicii.

Urmează mai apoi opt ani 
de „stabilitate” și îndoctrinare 
neo-comunistă, o îndepărtare a 
R. Moldova de valorile democra-
tice. La frontiera de la Prut este 
instalată o cortină de fier ca pe 
timpurile Uniunii Sovietice. Mol-
dovenii au nevoie de vize ca să 

poată călători în România, iar o 
viză pentru Uniunea Europeană 
ajunge aproape un vis irealizabil. 
Anume în perioada guvernării 
lui Voronin moldovenii plătesc 
sume exorbitante, între 4000 și 
5000 de euro, ca să ajungă ilegal 
în Europa, la câștig.

În schimb, creștea bunăstarea 
familiei și a celor din anturajul lui 
Voronin, iar Oleg Voronin, fiul li-
derului comunist, ajunge cel mai 
prosper businessman din RM.

„Coridorul morţii” 
e premiat!

Anume în perioada comunistă 
își consolidează afacerile Vladi-
mir Plahotniuc și este format și 
crescut ca politician Igor Dodon.

La sfârșitul celui de al doilea 
mandat de președinte al lui Vo-
ronin, în aprilie 2009, are loc cea 
mai mare răscoală din Republica 
Moldova după declararea inde-
pendenței. Sute de tineri sunt vâ-
nați și torturați de polițiști în co-
misariatele de poliție, trei tineri 
mor în circumstanțe misterioase, 
câteva fete sunt umilite și chiar 
violate de oamenii legii. Mulți 
tineri sunt trecuți prin „corido-
rul morții” și se aleg cu sechele 
pe viață. Dezmățul putea fi oprit 
doar printr-un ordin verbal al ge-
neralului de miliție Voronin, care, 
în calitatea sa de șef al statului, 
era comandant suprem al forțelor 
armate, iar miniștrii îi executau 
fără crâcnire orice ordin.

PCRM ajunge în cele din urmă 
în opoziție, după ce nu-i ajunge 
un vot ca să aleagă președintele. 
În cele din urmă, electoratul lui 
Voronin este acaparat de soci-
aliști, formațiune condusă de 
creatura sa, Igor Dodon.

După ce nu a mai reușit să ac-
ceadă în Parlament, Vladimir Vo-
ronin s-a remarcat prin lansarea 
de declarații necioplite și expresii 
bădărane pe la posturile de televi-
ziune. Acum bătrânul general este 
făcut cap de listă de către Dodon 
care vrea să-și ia cu orice preț 
revanșa după noiembrie 2020, 
când imaginea și credibilitatea 
PSRM-lui au început să scârțâie.

Cam acestea sunt „meritele” 
lui Vladimir Voronin ca „om al 
secolului”. Se vehiculează că ti-
tlul respectiv nu i-a fost oferit 
întâmplător lui Voronin și că ar 
fi fost cumpărat cu bani mulți de 
către Dodon pentru a-i da greu-
tate candidatului nr. 1 de pe lista 
PSRM-PCRM.

Frumuseţea 
ca proiect comunitar

Secțiunea proiecte comunita-
re a fost câștigată de trei femei. 
Una din ele este Svetlana Sainsus 
care cu vreo doi ani în urmă a 
fost subiectul unei investigații 
RISE. Chiar dacă și există dubii 
privind gestionarea fondurilor 
strânse de la donatori, Svetlana 
a ajutat zeci de copii afectați de 
maladii aproape incurabile să se 
trateze în spitale prestigioase de 
peste hotare, fiindu-le oferită o 
șansă la viață.

La aceeași categorie, om al 
anului a fost desemnată și Mila 
Cuptor. Meritul principal al tine-
rei pare să fie faptul că a ocupat 
locul 2 la un concurs de frumu-
sețe din Seul.

Unsul de la SEBO

Sergiu Sobuleac este adminis-
tratorul companiei de microfi-
nanțare bancară SEBO-credit și 
este cofondator cu o cotă de 3 
la sută a întreprinderii. Tânărul 
antreprenor se învrednicește de 
titlul de la VIP magazin pentru 
al doilea an consecutiv.

Doar la doi ani după înfiin-
țarea companiei, în anul 2017, 
care a ocupat cu o repeziciune 
uimitoare un segment important 
din piața de creditare nebancară 
din R. Moldova, Sergiu Sobuleac 
a fost numit om al anului 2019.

Businessmanul este partener 
de afaceri cu avocata Aelita Orhei, 
care activează în cadrul baroului 
de avocați Roger și partenerii, 
condus de avocatul Roger Gladei, 
președintele juriului la concursul 
Omul anului 2020.

Meritul de a-ţi părăsi 
electoratul pentru 
şeful de partid

Primarul socialist al Chiși-
năului, Ion Ceban, s-a remarcat 
anul trecut prin faptul că a lăsat 
baltă Primăria și alegătorii săi 
în prag de iarnă și în plină pan-
demie pentru a-l ajuta pe Igor 
Dodon să câștige cel de al doilea 
mandat de președinte. „Astăzi, 
împreună cu Igor Dodon, anunț 
că, timp de o săptămână, îmi iau 
concediu din cont propriu și mă 
alătur echipei pentru a-l susține 
pe candidatul independent Igor 
Dodon în campania electorală”, 
a scris Ion Ceban pe rețelele de 
socializare.

După primul tur al alegerilor, 
când Dodon a obținut un număr 
mai mic de voturi, Ceban abando-
nează din nou Primăria și pleacă 
să-l ajute pe Dodon.

Precizăm că Ceban a promis la 
preluarea mandatului de primar 
că nu se va implica în politică. 

Probabil, ca să scape de stres 
după ce Dodon a predat puterea 
Maiei Sandu, la începutul anului 
curent Ion Ceban și-a luat din 
nou concediu din cont propriu și 
a plecat cu familia într-o excursie 
în Egipt.

Ion Ceban a postat pe pagina 
sa de Facebook o poză cu diploma 
de „om al anului”, iar în comen-
tariul alăturat se declară „om al 
oamenilor”.

Afaceriştii, 
preferaţii concursului

Cei mai mulți laureați ai con-
cursului Omul anului 2020 au 
fost cei incluși la categoria busi-
ness. Tocmai 20 la număr. Printre 
laureați se numără și Olesea Dia-
cov, fiica deputatului și președin-
telui de onoare al PDM, Dumitru 
Diacov. Aceasta este fondatoarea 
și administratoarea SRL DND 
Atlantic. Olesea Diacov și sora 
sa mai mare, Natalia, au figurat în 
mai multe investigații jurnalistice 
după ce au fost ajutate de tatăl lor 
influent să intre în posesia cona-
cului Inglezi de pe strada Mihai 
Eminescu, unde au deschis un 
restaurant cu bucătărie italiană. 
Într-un raport fiscal pentru anul 
2019, public pe Internet, firma 
Olesei Diacov raporta un venit 
net de 80 de mii de lei, în jur de 
6,6 mii de lei lunar.

În listă se mai regăsește și 
Vitalie Verejan, cofondator al 
Companiei de construcții Inam-
stro. Firma a fost subiect al mai 

multor scandaluri și investiga-
ții jurnalistice, fiind acuzată de 
afaceri nu prea oneste. Inamstro 
SRL figurează și în sentința prin 
care omul de afaceri Veaceslav 
Platon a fost condamnat la 18 
ani de închisoare. Inamstro se 
regăsește și în lista partenerilor 
„VIP Magazin”.

O altă laureată este Olesea 
Ghilaș. Aceasta este nora lui 
Anatol Ghilaș, șeful milionar de 
la cadastru, fiind și deținătoare a 
unei cote-părți din afacerea fami-
liei. Femeia mai administrează și 
un salon de mobilă italiană. Ole-
sea Ghilaș are de mai mulți ani 
o relație de prietenie cu Natalia 
Botnari, soția fostului director 
al SIS, Vasile Botnari.

O altă „gală”

Lista ar putea continua, inclu-
siv cu unele nume dintre laurea-
ții din presă, pe care, din motive 
etice, am decis să nu le atingem.

Totodată, a apărut o altă „lis-
tă”, a celor care renunță la titlul 
acordat de „VIP Magazin”. Unii 
laureați au anunțat că renunță la 
premiu, în mod special din cauza 
lui Voronin. „Vreau să refuz acest 
premiu, cu speranța ca, pe viitor, 
organizatorii acestor decernări 
să acorde mult mai multă atenție 
la tot ce înseamnă notorietate și 
verticalitate”, și-a argumentat 
decizia artistul Pasha Parfeni.

Prezentatoarea TV, Stela Popa, 
a renunțat public la premiul pe 
care l-a primit din partea acestei 
reviste în anul 2014, din cauza 
„degradării morale la care s-a 
ajuns la ultima ediție a decernării 
premiilor revistei #VipMagazin”, 
iar gestul său a fost urmat de jur-
nalistul și scriitorul Val Butnaru.

Julieta SAVIȚCHI
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„GULAG-ul vă va părea 
raiul de pe pământ”

Rusia nu mai are nevoie de 
gastarbeiteri, străinii urmând să 
fie înlocuiți cu deținuții care vor fi 
obligați să presteze munci forțate. 
Aceasta este esența unei inițiative 
a directorului Serviciului Fede-
ral pentru Ispășirea Pedepselor 
(FSIN), Aleksandr Kalașnikov, 
potrivit căruia în locul migranți-
ilor din așa-numita „străinătate 
apropiată” a Rusiei, adică din 
fosta URSS, în construcții, bu-
năoară, sau la munci necalificate, 
ar putea fi folosiți pușcăriașii. În 
perfectă concordanță cu noua po-
litică a Kremlinului de a justifica 
represiunile staliniste, șeful ad-
ministrației rusești a instituțiilor 
penitenciare a invocat experiența 
predecesorilor săi KGB-iști, afir-
mând, ce-i drept, că „nu va fi un 
GULAG”. 

Mai puține menajamente au 
demonstrat însă propagandiștii 
Kremlinului, care s-au grăbit să 
justifice această inițiativă afir-
mând că în lagărele staliniste con-
dițiile de detenție nu erau atât de 
„parșive” și că acolo țăranii ruși 
s-au salvat de foame. 

„Da, pentru reprezentanții eli-
tei, GULAG-ul era într-un con-
trast neplăcut cu «Astoria» sau 
«Metropol» (hoteluri faimoase 
din Sanct Petersburg și, respec-
tiv, Moscova – n.red.), dar pentru 
sute de mii de oameni el a deve-
nit, oricât de paradoxal sună asta, 
un lift social. Cel mai important 
mijloc de resocializare a acestora, 
după ce își ispășeau pedeapsa, era 
tocmai faptul că obțineau o speci-
alizare. Era un adevărat «bilet în 
viață». Acesta îi permitea fostului 
element criminal să revină în rân-
durile cetățenilor supuși legii – să 
nu uităm că anume penalii, și nu 
deținuții politici, constituiau gro-
sul contingentului din GULAG”, 
susține editorialista de la RIA 
„Novosti”, Viktoria Nikiforova. 

Comentariul acesteia a avut 
însă efectul unei bombe cu efect 
întârziat pe rețelele de socializare, 
unde rușii au observat că spusele 
propagandistei prefigurează un 
nou val de represiuni din partea 
autorităților moscovite.

„Dacă e să ne gândim, ce mesaj 
au trimis autorii acestei „capodo-
pere” oamenilor? Ce va rămâne 
până la urmă în capul lor? Uite ce: 
Oameni, pe voi vă așteaptă GU-
LAG-ul, dar voi nu vă faceți griji: 
viața voastră în libertate va fi atât 
de insuportabilă încât GULAG-ul 
vă va părea raiul de pe pământ”, 
comentează Abbas Gallyamov, 
citat de Radio Svoboda. 

Alte „ascensoare sociale”, cu 
excepția GULAG-ului, această pu-
tere nu are. Remarcabil ar mai fi 
că asemenea materiale, difuzate 
de cele mai importante instituții 
de presă ale statului, îl corectea-
ză pe șeful FSIN, care consideră 
că propunerea de a folosi munca 
forțată la marile șantiere ale puti-
nismului nu ar avea nicio legătură 
cu GULAG-ul sovietic. Are, cum 
să nu aibă – țipă propagandiș-
tii, descriindu-ne plăcerile vieții 
într-un lagăr”, notează Nikolai 
Podosorski, citat de aceeași sursă.

Menționăm că inițiativa șefului 
FSIN, Aleksandr Kalașnikov, vine 
în contextul unui deficit de mun-
citori angajați masiv în trecut de 
antreprenorii ruși pentru munci 
necalificate sau prea puțin plătite. 
Lipsa acestora s-a făcut deosebit de 
resimțită în contextul restricțiilor 
de circulație impuse de pandemia 
de COVID-19. Autoritățile de la 
Moscova nu au ezitat niciodată să 
facă propagandă pe seama aces-
tora, învinuindu-i că ar fi ocupat 
locuri de muncă destinate cetă-
țenilor ruși, pe care aceștia însă 
nu se grăbesc să le ocupe. Piața 
de muncă necalificată sau prost 
plătită din Rusia este dominată de 
uzbeci și tadjici, dar o bună parte 
dintre gastarbeiteri este formată 
și din moldoveni sau ucraineni. 

Conform datelor vehiculate la 
nivel oficial, numărul migranților 
care muncesc în Rusia s-a redus 
în anul pandemic 2020 de 1,5 ori 
– de la 9-11 milioane de persoane, 
până la 6 milioane. 

În prezent, în Rusia s-ar afla 
ilegal, potrivit datelor oficiale ale 
serviciilor de migrație rusești, 
aproximativ 56 de mii de cetățeni 
ai R.Moldova.

Valeriu CAȚER

Conștiente de responsabilitatea ce îi revine 
mass-mediei în campania electorală pentru alegerile 
parlamentare anticipate care vor avea loc la 11 iulie 
2021, instituțiile mass-media membre ale Asociației 
Presei Independente (API) își declară angajamentul 
de a reflecta nepărtinitor și echidistant desfășurarea 
campaniei electorale în conformitate cu legislația în 
vigoare, prevederile statutare ale API și ale Codului 
deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

Pe toată durata campaniei electorale, instituțiile 
mass-media membre API vor continua să profeseze 
un jurnalism obiectiv și nu vor admite partizanatul 
politic. În același timp, nu va fi limitat spațiul de 
critică obiectivă la adresa concurenților electorali, 
cu respectarea normelor deontologiei jurnalistice. 

Instituțiile mass-media membre API își asumă 
angajamentul să nu se implice în campanii de deni-
grare/defăimare a concurenților electorali. În același 
timp, jurnaliștii vor investiga și vor informa publicul 
despre partidele și candidații la funcția de deputat 
cu probleme de integritate, care promovează inte-
resele unor grupări criminale sau sunt implicați în 
alte acțiuni ilegale sau împotriva statului de drept.

API face apel către toți proprietarii/editorii insti-
tuțiilor mass-media scrise și electronice, furnizorii 
de servicii media audiovizuale din Republica Mol-
dova să se abțină de la orice formă de manipulare 
a opiniei publice și de la promovarea discursului de 
ură, respectând pluralismul de opinii și principiile 

eticii profesionale. Încurajăm redacțiile să analize-
ze critic programele electorale, să ofere publicului 
informație complexă despre soluțiile concurenților 
electorali la problemele reale ale cetățenilor și să nu 
se lase antrenate în promovarea informațiilor false 
și a speculațiilor geopolitice.

Solicităm partidelor politice, concurenților electo-
rali, Comisiei Electorale Centrale să asigure accesul 
neîngrădit la informațiile de interes public, inclusiv 
la rapoartele financiare ale concurenților electorali, 
datele privind contractele și sumele de publicitate, 
la alte informații relevante despre utilizarea banilor 
și a resurselor publice de către partide și concu-
renții electorali. Cerem concurenților electorali să 
răspundă operativ la solicitările de informații ale 
tuturor instituțiilor mass-media și să se abțină de 
la etichetări și atacuri împotriva jurnaliștilor. 

API recunoaște dreptul presei scrise și al presei 
electronice de a decide de sine stătător asupra po-
liticii de acordare a spațiului publicitar. În același 
timp, API încurajează redacțiile să se documenteze 
privind conexiunile de natură penală ale liderilor 
partidelor, înainte de încheierea contractelor de 
publicitate, și să nu permită utilizarea platformelor 
și a reputației instituțiilor media pentru promovarea 
în funcții publice a unor persoane compromise.  

Aprobată de Consiliul de Administrare API
25 mai 2021

Declarația membrilor API privind reflectarea alegerilor 
parlamentare anticipate din 11 iulie 2021

 M a p a m o n d

China critică cererea lui Biden

Decizia președintelui SUA, 
Joe Biden, de a relansa an-
cheta unui pretins accident de 
laborator la Wuhan, în China, 
pentru a explica originea Co-
vid-19 este respinsă de Pekin, 
scrie lemonde.fr. Un purtător 
de cuvânt al Ministerului Afa-
cerilor Externe al Chinei, Zhao 
Lijian, a denunțat, joi, în cadrul 
unei conferințe de presă „istoria 
sumbră” a serviciilor secrete americane. „Echipa de anchetă unită a 
Organizației Mondiale a Sănătății, trimisă la Wuhan în ianuarie, a 
considerat „extrem de improbabilă” teoria unei scurgeri de laborator”, 
a subliniat Zhao.

O mare problemă pe flancul de est

Europa are o mare problemă în estul continentului. Dacă nu acți-
onează, noi și dureroase surprize în lanț vor apărea în curând, scrie 
într-o analiză lefigaro.fr. Stupefianta „operațiune specială” pe care a 
orchestrat-o personal dictatorul Aleksandr Lukașenko, forțând un avion 
de linie irlandez să aterizeze la Minsk, semnalează fără ambiguitate fuga 
înainte a regimului. Riscul oprobriului și izolarea de Europa au contat mai 
puțin pentru puterea de la Minsk decât arestarea lui Roman Protasevici. 

Cu mărturii video eşti redus la tăcere 

Mărturiile video au devenit un instrument obișnuit de presiune 
politică în Belarus, forțând opoziția să se descurajeze pe ea însăși, și 
apoi să fie făcute publice și, desigur, să fie folosite în investigațiile 
criminale, scrie theguardian.com. Aceste înregistrări și acuze au fost 
folosite în Rusia și au fost larg răspândite în Cecenia pentru a pedepsi 
disidenții dictatorului Ramzan Kadyrov. În Belarus, imaginile sunt 
folosite pentru a justifica imediat arestările și detențiile.

Duda sprijină aspirațiile Georgiei  

Președintele polonez Andrzej Duda a condamnat miercuri „politicile 
imperiale, agresive” ale Moscovei în regiunea Caucazului și a calificat 
Rusia drept „un stat agresor”, informează thenews.pl, citat de agerpres.
ro. „Solidaritatea și unitatea noastre trebuie să stea împotriva oricărui 
marș imperial. Mă aflu aici pentru a spune clar că există loc suficient 
într-o Europă unită și în NATO pentru prietenii noștri din Europa de 
Est – Georgia, ca și Ucraina și Republica Moldova”, a adăugat Duda, 
care a participat miercuri la celebrarea Zilei independenței Georgiei.

Sancțiuni pentru Belarus  

Miniștrii de externe din UE au adus joi în discuție impunerea de sanc-
țiuni asupra unor sectoare economice din Belarus în urma incidentului 
de duminică în care un avion a fost forțat să aterizeze pentru reținerea 
unui jurnalist disident, a afirmat șeful diplomației UE, Josep Borrell, 
transmite Reuters. „Deturnarea avionului și arestarea a doi pasageri 
sunt complet inacceptabile și vom începe să discutăm implementarea 
de sancțiuni economice și sectoriale”, a declarat presei diplomatul UE.

I.G.
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C U L T U R Ă

- Dragă Ana Bantoş, te-ai 
întrebat în copilărie de ce 
Eminescu şi Creangă erau 
în manualele de literatu-
ră moldovenească, adică 
erau consideraţi scriitori 
moldoveni, dar ei trăiseră 
şi scriseseră în România? 
Cine ţi-a limpezit această 
nedumerire?
Eu am crescut cu poveștile lui 

Creangă, cu poeziile lui Alecsandri 
și Eminescu. Adunate de sărbă-
tori în jurul mesei, rudele cântau 
uneori romanțe pe versurile lui 
Eminescu și nimeni nu-și punea 
problema unde s-a născut și unde 
a trăit Eminescu. El era cu noi. În-
vățam pe de rost Luceafărul, Sea-
ra pe deal, Somnoroase păsărele. 
Știam că Eminescu, Creangă s-au 
născut în România, acolo unde 
consătenii mei, care aveau rude 
de gradul întâi, puteau, foarte rar, 
merge în vizită. Însă ne simțeam 
integrați în acel tărâm de vis al 
culturii românești datorită amin-
tirilor părinților și rudelor, dato-
rită revistelor „Arici-pogonici”, la 
care noi, copiii, eram abonați, și 
„Săteanca”, pagina de literatură 
fiind pentru mine cea mai atractivă, 
precum și datorită postului de 
Radio România Actualități, care 
răsuna în tot satul. Pe atunci nici 
nu bănuiam că într-o bună zi voi 
lucra la acest post de radio, filiala 
Chișinău! Am avut noroc și de un 
foarte bun profesor de literatura 
română, pe atunci numită mol-
dovenească, Constantin M. Luca. 

- Părinţii te-au trimis să 
înveţi la facultate? 
Părinții mei, oameni simpli, 

aveau cultul cărții și ne-au încu-
rajat pe noi, cei patru copii (sun-
tem trei surori și un frate), să ne 
facem un rost în viață mergând pe 
această cale. Toate trei surorile am 
absolvit școala medie cu medalie 
de aur, toți patru avem studii su-
perioare, sora mai mare e doctor 
habilitat în biologie și întreaga sa 
viață activează în cercetare, de 
altfel, ca și mine, numai că eu am 
mers spre filologie, lucru datorat, 
în ceea ce mă privește, în mare par-
te, profesorului meu de literatură 
română, căruia i-am dedicat prima 
mea carte de critică literară. El fă-
cea parte din prima promoție de 
filologi absolvenți ai Facultății de 
Filologie a USM, după al Doilea 
Război Mondial, care s-au format 
într-o atmosferă de cvasilibertate 
în scurta perioadă a dezghețului 
hrușciovist, atmosferă pe care a 
știut să o cultive și în școală.

- Care a fost primul tău loc 
de muncă după studenţie?
După absolvirea facultății am 

fost recomandată la doctorat la 
Institutul de Limbă și Literatură, 
actualul Institut de Filologie, pe 
atunci al AȘM, unde am fost an-
gajată până în 2009, parcurgând 
toate treptele, de la simplu cerce-
tător până la cea de director, conti-

nuându-mi apoi activitatea ca uni-
versitar, precum și în cercetare, în 
prezent – în cadrul Școlii doctorale 
Filologie de la Universitatea de 
Stat „Alecu Russo”. Dacă astăzi 
mă simt împlinită din punct de 
vedere profesional, lucrul acesta 
îl datorez bunilor mei profesori, N. 
Corlăteanu, I. Osadcenco, A. Cio-
banu, V. Marin, I. Dumeniuk, care 
au avut mare încredere în mine, 
dar poate că în primul rând pro-
fesorului Gheorghe Dodiță, care  
a văzut un potențial cercetător în 
mine, studenta timidă de la anul 
II. Elaborasem o teză de an des-
pre Letopisețul lui Grigore Ureche 
avându-l drept coordonator și țin 
minte că m-a lăudat în fața tuturor 
colegilor pentru munca depusă, 
apreciere care mi-a dat mult curaj. 

- Când ai debutat ca cer-
cetător ştiinţific în dome-
niul literaturii? Cu ce text 
(teză)?
Am debutat cu o cronică lite-

rară în revista „Cultura”, în 1976 
(actuala „Literatură și Artă”), și cu 
un studiu critico-literar în volumul 
colectiv Dintre sute de catarge, 
în 1980.

- Numeşte volumele de re-
ferinţă publicate de-a lun-
gul carierei tale de doctor 
habilitat în filologie. Unde 
găseai materialul cel mai 
interesant? Ai făcut cerce-
tare la Bucureşti, la Iaşi, 
sau doar la Chişinău?
Am publicat volumele Creație și 

atitudine (1985), Dinamica sacru-
lui în poezia basarabeană contem-
porană (2000), Recuperarea au-
tenticului (2006), Deschidere spre 
universalism. Literatura română 
din Basarabia postbelică (2011, 
2014), Literatura basarabeană 
și modelele literare europene 
(2013). La început am beneficiat 
de fondurile de carte ale Bibliotecii 
AȘM, și ale Bibliotecii Naționale, 
care sunt bogate. Mai târziu, aflân-

du-mă la doctorat la Universitatea 
„Al. I. Cuza”, am profitat din plin 
de Biblioteca „Mihai Eminescu” 
din Iași, de Biblioteca Academiei 
Române din București. Am studiat, 
de asemenea, în bibliotecile din 
Moscova, Sankt Petersburg și în 
cele din Montpellier (Franța).

- Ce înseamnă pentru tine 
revista „Limba Română”?
Este o publicație deschisă tutu-

ror celor care doresc să promoveze 
cunoașterea adevăratelor valori 
lingvistice, literare, culturale, 
istorice, cu alte cuvinte, să pro-
moveze respectul vorbitorilor de 
limba română față de ei înșiși și, 
deopotrivă, respectul reciproc între 
diversele etnii din Republica Mol-
dova. Or, la capitolul cunoaștere 
și recunoaștere, avem încă multe 
de recuperat. Eu aici mă regăsesc 
în calitate de cercetător și de re-
dactor-șef adjunct al publicației, 
motiv pentru care am și organizat 
patru ediții ale Colocviilor revis-
tei „Limba Română” desfășurate 
la Casa Limbii Române „Nichita 
Stănescu”. 

- Ai studiat în ultimii ani 
impactul cenzurii asupra 
scriitorilor basarabeni în 
perioada comunistă. Ai ela-
borat o lucrare pe această 
temă?
După ce am analizat orientarea 

scriitorilor de la noi spre valori-
le autohtone, tradiționale, apoi 
deschiderea spre dialogul cu alte 
culturi, am considerat oportun să 
investighez mai pe îndelete lite-
ratura din perspectiva raportului 
scriitorilor cu realitățile în care 
le este dat să creeze. Lucrez la un 
studiu, Regăsirea de sine în lite-
ratura română: flux și reflux, din 
care am publicat în „Limba Româ-
nă” deja cinci fascicole. Am ales 
această problemă și din motivul că 
repercusiunile cenzurii de altădată 
le citim chiar și astăzi în strădania 
tinerilor scriitori de a arde etapele 

pentru a se ralia la fenomenele mai 
noi din literaturile lumii. 

- De ce profesia de filolog 
e total devalorizată în R. 
Moldova? Vezi vreo posi-
bilitate de a îmbunătăți 
situația?
Schimbarea statutului filolo-

giei trebuie privită din perspecti-
va anumitor raporturi pe care le 
are cu intelectualul, cu politicul, 
precum și cu prestigiul națiunii. 
Iată un exemplu: imediat după 89 
concursul la Facultatea de Litere 
a USM s-a mărit brusc, însă doar 
în câțiva ani situația s-a schimbat 
drastic și astăzi ne confruntăm cu 
un dezinteres total față de această 
profesie, promovată odinioară cu 
mult har de la catedră de profesori 
precum Nicolae Corlăteanu, Anatol 
Ciobanu, Ion Osadcenco, Gheorghe 
Dodiță, Nicolae Mătcaș, Ion Du-
meniuk. Iar în primul parlament 
scriitori precum Ion Vatamanu sau 
Lidia Istrati expuneau pe scena 
politică filologia, conferindu-i o 
mai mare audiență și autoritate. 
La acea oră astrală s-a văzut le-
gătura dintre filologie și prestigiul 
națiunii, de care basarabenii erau 
mândri. 

- Cum reuşeşti să rezişti 
în vremuri ostile culturii, 
literaturii? 
Rezist, deoarece am încredere 

în forța literaturii și a culturii, li-
bere de orice determinisme. Sunt 
liniștită atâta timp cât știu că fami-
lia mea e sănătoasă, și în măsura în 
care mă pot baza pe puterea mea 
de muncă, pe încrederea în rostul 
efortului meu de a decortica lite-
ratura care dă o formă existenței 
umane. Îmi dau curaj și cuvintele 
lui Eugen Coșeriu adresate nouă, 
basarabenilor: „Nu vă dați, nu 
vă lăsați!”, chiar dacă situația e 
complicată, nu doar la noi, ci în 
toată lumea.  

- Decoraţia din partea Pre-

şedintelui României, Klaus 
Iohannis, constituie pentru 
tine un sprijin, un prilej 
de a te simţi împlinită ca 
cetăţean, ca profesionist, 
ca om?
Decorația din partea Președin-

telui României, Klaus Iohannis, 
constituie pentru mine o dovadă 
a faptului că, mai devreme sau 
mai târziu, efortul și curajul de 
a fi un bun apărător al valorilor 
lingvistice, literare și culturale ale 
neamului (pentru că, lăsând la o 
parte falsa modestie, anume așa 
mă consider) sunt recunoscute și 
apreciate. Și, bineînțeles, Ordinul 
„Meritul Cultural” în grad de 
Ofițer Categoria A „Literatură” mă 
onorează și mă face să fiu împăcată 
cu mine însămi. Într-adevăr, mă 
simt împlinită ca cetățean, ca 
profesionist, ca om.  

- Câţi nepoţi ai? Unde tră-
iesc ei? Ce cunosc ei despre 
viaţa din Basarabia?
Am o nepoată Bianca, studen-

tă la Universitatea de Medicină 
din Geneva, de care mă bucur 
tare mult că a ales aceeași pro-
fesie ca a ginerelui meu Mircea, 
și un nepot Thomas, frățiorul ei, 
elev la o școală din același oraș. 
Ambii cunosc foarte multe des-
pre Basarabia, deoarece aici sunt 
bunicii lor, de care se simt foarte 
atașați. Chiar în momentul când 
scriu aceste rânduri Bianca, după 
ce și-a făcut ambele vaccinuri, ne-a 
făcut o mare surpriză  și a venit să 
stea cu noi câteva zile. 

- Felicitări cu ocazia celor 
70 de ani pe care i-ai împli-
nit primăvara aceasta! Care 
sunt visele tale de acum?
Visez, la fel ca și toți oamenii, să 

scăpăm de această urgie de pande-
mie, să revenim la viața normală, 
scuturați de păcatele trufiei omului 
zilelor noastre, pentru a ne regăsi 
pe noi, cei de altădată, curați și 
luminați, ca să ne putem continua 
drumul hărăzit de la Dumnezeu. 
Mi-aș dori să pot relua călătoriile 
în Europa, unde e stabilită fiica 
mea Doina cu familia, sau în SUA, 
unde și-a aflat rostul fiul meu Mi-
hai, căci pentru mine reuniunile în 
familie sunt dătătoare de inspirație 
și de noi energii. În ceea ce privește 
proiectele pe plan profesional, ele 
țin de cercetarea literaturii și a cul-
turii în contextul timpului în care 
au fost create. Voi continua să-mi 
îndeplinesc obligațiile în calitate 
de conducător de doctorat și de 
realizator al emisiunii „Un pământ 
și două ceruri” (care are șapte ani 
deja!) la postul de Radio România 
Chișinău, și care mă determină să 
țin degetul pe pulsul literaturii și 
al culturii din peisajul românesc, 
dar și dincolo de acesta.

- Mulţumesc mult pentru 
interviu şi la mulţi ani!

Interviu de Irina Nechit

„Există o legătură directă între 
filologie şi prestigiul națiunii”

Interviu cu Ana Bantoş, critic şi istoric literar, doctor habilitat în filologie, 
redactor-şef adjunct al revistei „Limba Română”



13

Vineri / 28 mai / 2021social-politic      de atitudine

I N  M E M O R I A M

Alexei Marinat. Prima poză după eliberarea din lagăr (1954-55 )

Prizonierul

După forțarea Dunării la 
Bratislava, ne-am mutat cu 
frontul pe teritoriul Austriei. 
De trei zile se duceau lupte 
pentru un castel ce se afla pe 
un dâmb înalt. Numele caste-
lului nu-l mai țin minte, dar, în 
cazul de față, nici nu e nevoie.

La un moment dat, doi 
cercetași îl aduseră prizonier 
pe un ofițer german cu insigne 
de artilerist pe petlițe. Ofițe-
rul, un băiat de vreo douăzeci 
de ani, era frumos la chip și 
îmbrăcat în haine noi, turnate 
pe el, cu decorația „Crucea de 
Fier” la gât.

Castelul era încercuit din 
trei părți de trupele din briga-
da noastră de artilerie antitanc, 
și cercetașii l-au capturat, ca 
prin minune, anume din partea 
ce era apărată de nemți. Ofițe-
rul german se ținea mândru, și, 
mă rog, avea de ce.

- Cine ești dumneata? - l-a 
întrebat leitenantul rus Rojkov, 
comandantul plutonului de 
cercetași.

- Loitnant fon Noerbach! - a 
răspuns prompt și cu un fel de 
fală și semeție, fiindcă prefixul 
„fon” indica apartenența la un 
neam nobil de grofi sau conți.

Comandantul plutonului de 
cercetași Rojkov mă privi cu 
un fel de curiozitate și ironie 
ca și cum eu i-aș fi dat gradul 
de locotenent acestui ofițer 
german. Cunoșteam puțin 
limba germană, o învățasem 
cinci ani în școala medie.

- Să-l trimitem prin escortă 
la comandamentul brigăzii, 
i-am propus comandantului de 
pluton.

- Să-l împușcăm! - zise 
Rojkov.

- După legile internaționale 
nu avem dreptul să împușcăm 
prizonierii, mai ales că nu ne 
aflăm într-o situație excepțio-
nală, îi sugerasem lui Rojkov.

El se mai gândi o clipă, apoi 
zise:

- Să-l punem atunci să facă 
dragoste cu iapa asta moartă... 
făcu Rojkov și râse. Alături, era 
răsturnată la pământ o iapă 
de la care aducea a duhoare de 
cadavru împuțit.

- Uite ce-i, domnule fon 
Noerbach sau cum ești acolo..., 
trebuie să faci dragoste cu iapa 
asta, și, atunci, îți dăm drumul. 
Altfel, te împușcăm!

I-am tradus neamțului, cum 
am putut, dar, în sinea mea, 
mă îngrozisem, însă groaza 
asta îmi trecu repede, crezând 
că e o glumă a lui Rojkov.

- Întâi, o săruți în bot.... îi 
explică Rojkov. Apoi – toate 
celelalte, o să vedem...

Loitnantul german, frumos 
ca bărbat, și cu o ținută impe-
cabilă, om din neam nobil – se 
îngrozi de ceea ce auzise.

- Dar e rânjită și puturoasă... 
- zise ofițerul german cu greață 
despre iapă.

- Așa e și războiul: rânjit și 
puturos! - confirmă și leitenan-
tul Rojkov.

- Ah, mein Gott! - spuse cu 
lacrimi în ochi fon Noerbach. 
Dar Rojkov îl înțelese altfel.

- Gut, gut! - zise Rojkov 
la cuvintele neamțului care 
însemnau: „O, Doamne!”

Ofițerul german se iută spre 
mine ca la ultima salvare, dar 
eu nu puteam să-l ajut cu ni-
mic, vorba ceea: la război ordi-
nul se execută, nu se discută!...

- Fă ce ți se propune, dom-
nule locotenent, i-am spus 
neamțului, altfel ai să fii 
împușcat pe loc. Dar, în cele 
din urmă, numai dumneata ai 
dreptul de a alege: moartea ori 
rușinea! - i-am sugerat eu.

Leitenantul Rojkov scoase 
pistolul din toc. Neamțul își 
dădu bine seama ce-l așteaptă. 
Se duse în fața iepei ucise, se 
lăsă în genunchi și o pupă pe 
bot.

- Acum, ascultă aici, fon 
Noerbach! - îi ordonă leitenan-
tul Rojkov. - Te dai la spatele 
iepei, îi ridici coada și o pupi 
sub coadă!

Toți care eram acolo din 
plutonul de cercetași râserăm, 
crezând că e o glumă a lui 
Rojkov. Dar, de fapt, el era cel 
mai mare în grad acolo, deci 
avea dreptul să comande ce-i 
trăsnea în cap.

- Șnel, șnel, că n-avem timp! 
- îi ordonă Rojkov.

Luptele continuau, tunurile 
noastre băteau asupra unei 
baterii germane de antiaeriană, 
ce avea tragerea directă asu-
pra infanteriei noastre care nu 
putea să înainteze.

Leitenantul Rojkov trase un 
foc de pistol, în sus, și-l forță 
pe neamțul fon Noerbach să se 
lase în genunchi la coada iepei 

și să facă ce i se ordonase.
Apoi, leitenantul rus Rojkov 

îi spuse să plece la ai săi, cu 
medalia „Crucea de Fier” la 
gât...

- Să le spui la ai tăi de ce 
ți-am dat drumul! - îi explică 
leitenantul Rojkov. Să-i trans-
miți și lui Hitler că o să pățeas-
că tot așa!

Toți am râs, l-am fluierat 
pe locotenentul german fon 
Noerbach. 

Dar el se ducea spre ai săi, 
tot uitându-se în urmă, dacă nu 
încearcă rușii să tragă în el, și, 
repede, dispăru după dâmbul 
ce mai aparținea nemților.

Mult timp mi-a stăruit în 
memorie acest caz, dar nu l-am 
folosit niciodată, nicăieri. Și 
iată că i-a venit vremea să-mi 
amintesc de el... 

...Din copilărie cunosc 
orașul Odesa. Prima dată, 
m-a condus la tabăra de odih-
nă pentru copii „Artek” de la 
Luzanovka de pe litoralul de 
est al orașului subdirectorul 
școlii, Vasile Matieț. Eram elev 
eminent și se dăduse o singură 
foaie pentru tot raionul Valea 
Hoțului. Era în anul 1936.

Pentru prima dată, când am 
văzut marea, încă de departe, 
am rămas fascinat, captivat, 
dar nici fascinat și nici capti-
vat, ci, pur și simplu, răpit de 
o altă lume, cucerit de o altă 
realitate, smuls din viața pe 
care o trăisem până atunci și 
mutat într-o altă lume, cu alte 
condiții, cu o altă mentalitate 
cu care o priveam.

Învățătorul meu, văzându-
mă cum privesc marea, îmi 
spuse:

- Marea e o altă lume. Ea 
regenerează viața... dar, de 
multe ori, face din om sau 
erou, sau cadavru...

Acestea le țin bine minte. Pe 
urmă, am fost la Odesa de mai 
multe ori, chiar în copilărie: 
aveam acolo o mătușă – sora 
mai mare a mamei, care locuia 
lângă piața „Alexeevsk”. Soțul 
ei era preot. Iar mătușa Maria 
avea mult umor și era de o 
rară bunătate sufletească. La 
Odesa, după cum am mai spus, 
am fost de mai multe ori. De la 
gara noastră Mardari, de lângă 
Kotovskul din Ucraina, făceam 
patru ore cu trenul până la 
Odesa. Tot la Odesa am fost 

Alexei Marinat 
24.05.1924 – 17.05.2009

și judecat de către Tribunalul 
militar de interne din care 
făceau parte trei persoane. La 
așa-zisul proces, care a durat 5 
minute, am fost întrebat: dacă 
voi mai scrie așa ca în jurnalele 
intime „Eu și lumea”, la care 
am răspuns categoric: „Da!”. 

Soarta mi-a fost pecetluită 
pe loc: 10 ani de închisoare cu 
un regim din cele mai severe 
și cinci ani – privare totală de 
drepturi, de fapt – pentru toată 
viața! Dar asta nu m-a înspăi-
mântat, tot așa cum nu m-aș 
teme să declar azi, în biserică, 
că nu cred în Dumnezeu. Cred 
într-o putere supranaturală, 
cosmică, cred în Isus Hristos, 
care a fost o persoană istorică 
și s-a ridicat pe cruce pentru 
izbăvirea omenirii de la sclavie 
și nedreptate. Și, prin asta, se 
înalță și mai mult în ochii mei.

Dar, stând la închisoarea 
din Odesa, mă pomenesc 
într-o zi, cu un colet adus de 
mătușă-mea Maria. În colet 
erau și colaci. Și, atunci mi-am 
dat seama că soțul ei, adică 
unchiul Avram, mai lucrează 
preot. Rozând din colac, mi-am 
zis: „Se mai află în prizonierat 
unchiul meu Avram!”. Dar defi-
niția că preotul, unchiul meu 
Avram, este prizonier, a venit 
de mai demult, din timpul 
războiului, când, fiind odată 
în ospeție la noi, i se destăinui 
tatălui meu, la un pahar de vin:

- Înțelegi, Romane, am 
umblat mult timp fugar, după 
revoluție, ba prin Kiev, ba prin 
Odesa... Știi că am fost ofițer 
în armata țaristă și n-am reușit 
să mă refugiez după graniță, 
ba chiar nici n-am vrut. Și au 
pus mâna pe mine. Mi-au spus: 
„Ori te împușcăm, ori cola-
borezi cu noi!”. Și m-au făcut 
preot. Cunoșteam câte ceva din 
profesia asta fiindcă tatăl meu 
a fost preot. Și mi-au impus să 
le scriu regulat despre toate 
spovedaniile care mi se făceau 
la biserică de credincioși. Și o 
făceam, Romane, îți mărturi-
sesc. 

„Ești prizonierul nostru 
- mi-au declarat organele 
de securitate. - Ori faci ce-
ți spunem, ori te împușcăm. 
De fapt, demult trebuia să te 
împușcăm!”

- Toți am fost prizonieri ai 
unor circumstanțe, ai unor 
situații stupide în care am 
căzut... spuse și tata.

Eu ascultam destăinuirea 
unchiului meu Avram din altă 
cameră, prin ușa întredeschi-
să, și nu le prea înțelegeam pe 
toate. Abia, acum, după război, 
stând în închisoarea din Ode-
sa și rozând din colacul adus 
de mătușă-mea Maria, mi-am 
spus: „Uite-l pe prizonierul 
locotenentul german fon Noer-
bach!”. 

Era și unchiul Avram un 
bărbat frumos la chip, avea o 
ținută impecabilă și-i venea 
greu a dosi sau a-și camufla 
apartenența la casta ofițerilor 
ruși ai armatei țariste. Și a de-
venit prizonier al unei situații 
stupide, al unor circumstan-
țe care l-au îngenuncheat și 
l-au forțat să renunțe la firea 
omenească, la ceea ce-i normal 
și natural într-o societate cu 
univers uman, l-au pervertit și 
i-au mutilat sufletul... Doamne, 
cât de mult se asemăna acum 
unchiul cu prizonierul german, 
locotenentul fon Noerbach!

...Acum, când văd că apare 
în biserică, cu lumânarea în 
mână și-și face semnul crucii, 
câte un fost membru al comi-
tetului central al comuniștilor 
din fostul pcus, îmi zic: „Uite, 
încă un prizonier, încă un 
ofițer Noerbach!...”. Dar este și 
o diferență, fiindcă acești foști 
membri ai comitetului central 
al pcus fac dragoste cu iepe 
moarte nu fiind amenințați cu 
moartea, ci fiind atrași de cir-
cumstanțe anumite, o fac bene-
vol, din conjunctură, pentru a 
induce lumea în eroare, pentru 
a-și face carieră politică... ceea 
ce este mai dezgustător decât 
procedeul prizonierului fon 
Noerbach!

Prozatorul Alexei Marinat s-a născut în stânga Nistrului, în satul Valea 
Hoţului. Participant la cel de-al Doilea Război Mondial, este arestat 
la 27 mai 1947 şi condamnat la zece ani de detenţie pentru că, în 
perioada 1946-1947, a scris un jurnal intim, intitulat „Eu şi lumea” 

(trei caiete mari de 158, 107 şi 192 de pagini. Este deţinut nouă ani într-un 
lagăr din Siberia, fiind eliberat pe 5 noiembrie 1955 şi reabilitat de Tribunalul 
Militar din Odesa. Alexei Marinat reuşeşte să-ţi recupereze jurnalul confiscat 
în 1947 abia pe timpul lui Gorbaciov. În 1991, publică fragmente în volumul 
„Scrieri alese” (Editura Hyperion), apoi le va relua în „Eu şi lumea. Jurnal de 
detenţie” (Editura Uniunii Scriitorilor, 1999), în „Călătorii în jurul omului” 
(Prut Internaţional, 2004) şi în „Eu şi lumea” (Cartier, 2017).
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Răvaşe patriotice (III)

Continuăm să publicăm 
scrisori-document din fondurile 
arhivistice ale RM.

Dorim să slujim Republica 
Moldova

Ministerul Forțelor Armate al 
R.M., domnului general Creangă 
de la cet. Şerban Alexandra A. 
din or. Drochia

Plângere
Feciorul meu, Şerban Vitalie 

Ivanovici, a învățat la Institutul 
de Medicină din orașul Chișinău. 
Terminând anul 4, a trecut la 
Institutul Militar de Medicină 
din orașul Samara. Acum este 
în cursul 5. Din Moldova ei sunt 
doar cinci studenți. În timpul de 
față pe toți îi alungă, la lecții nu-i 
primesc, deoarece Moldova n-a 
încheiat un contract cu ei. Le spun 
– ori plecați acasă, angajați-vă 
în comisariatele militare, iar în 
aprilie veți veni și veți susține 
examenele de stat.

Domnule general, are nevo-
ie oare statul nostru de medici 
militari? Sfătuiți-ne cum trebuie 
să procedăm, ce să facem? Atâ-
ția ani a învățat și la urmă să 
părăsească totul! Noi, părinții, 
suntem foarte neliniștiți în pri-
vința viitorului copiilor noștri. 

Unul din studenți s-a adresat 
la decanatul Institutului de Me-
dicină din orașul Chișinău, dar 
acolo nici nu vor să vorbească 
pe tema aceasta. Unde să ne mai 
adresăm? Toți suntem moldoveni 
și dorim să slujim Republica Mol-
dova.1

Vă rugăm să ne răspundeți 
cum să procedăm.

Cu stimă față de Dvs., părinții,
Or. Drochia (adresa respecti-

vă) Şerban Alexandra Alexeevna

Rog să fiu transferat 
în Moldova

Președintelui Sovietului Su-
prem al Republicii Moldova

Tovarășe președinte!
Se adresează către Dvs. milita-

rul unității X, locțiitorul coman-
dantului unității, locotent-colo-
nelul Grosu V. A.

În legătură cu destrămarea 

În focul războiului de la Nistru din 1992 s-a 
format Armata 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 veneau scrisori de la militarii moldoveni în 
care solicitau transferul lor în Moldova, pentru 
a-şi apăra ţara.

Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist

URSS și crearea unor state in-
dependente pe fostul teritoriu al 
URSS, rog să-mi acordați sprijin 
în transferarea mea din unita-
tea unde sunt cu serviciul la un 
serviciu pe teritoriul Republicii 
Moldova. 

M-am născut în 1951 în raio-
nul Florești, de naționalitate sunt 
moldovean, vorbesc fluent rusa 
și moldoveneasca. Am absolvit 
școala militară, am făcut servi-
ciul la diferite funcții pe terito-
riul URSS și peste hotare. În 1984 
am absolvit Academia Militară 
de Transport și Aprovizionare. 
Sunt căsătorit, am un copil. La 
momentul actual locuiesc în or. 
Birobidjan în funcția sus-numită. 
Sper că cunoștințele și experiența 
mea vor putea servi poporului 
meu la noul loc de serviciu, deoa-
rece eu am refuzat să jur credință 
Federației Ruse. Rog să mi se ex-
pedieze documentele corespun-
zătoare pentru transferul meu 
în Moldova.

Cu respect locotenent-colonel 
V. Grosu.2

9 ianuarie 1992
   

Rog să fiu înrolat 
în Armata Naţională! 

Bună ziua, domnule general 
Costaș!

Domnule general! Vă scrie os-
tașul în rezervă Chercheja. Am 
o rugăminte către Dvs. Despre 
mine: sunt moldovean, născut 
în 1960 în raionul Nisporeni, 
satul Găureni. Am făcut armata 
în rândurile armatei sovietice în 
anii 1980-1982, genul de armată 
– unitățile de aeropurtate cu des-
tinație specială, cercetaș. Acum 
locuiesc în satul Dobruja, raionul 
Botanica, și lucrez muncitor la 
fabrica de carton. Sunt la curent 
cu starea politică din republică, 
despre intervenția cazacilor și 
gardiștilor ruși bine înarmați de 
armata 14 rusă în Transnistria. 
Am răspuns la chemarea colone-
lului Chirtoacă și altor ofițeri ai 
Armatei Naționale din Moldova, 
ca rezerviștii doritori de a se în-
rola în armată să se adreseze la 
comisariatele militare raionale, 
unde vor fi înrolați în armată.

Eu așa și-am făcut, am mers 
la comisariatul Botanica și m-am 
înscris. A doua zi am fost chemat 
de un colonel rus, care mi-a spus 
că sunt luat în evidență și că în 
raion (Botanica, Chișinău – Al. 
M.) se formează un batalion de 
apărare a orașului. Şi asta a fost 
tot.

Domnule general! Dumnea-
voastră sunteți la curent, făcân-
du-vă slujba în aviație, că uni-

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

tățile cu destinație specială nu 
au nevioe de tancuri sau de altă 
tehnică militară, care la noi în 
republică nu prea este. 

(...)Domnule general, să for-
mați o campanie sau un pluton 
de băieți, care au făcut slujba la 
„destinație specială” sau cercetași 
și să fie trimiși în ajutorul poliției. 

Acum îmi fac serviciul la poli-
ția auto din Sângera, Chișinău, 
și mi-e rușine când se opresc po-
lițiștii la postul din Tighina și ne 
zic că așa băieți ca noi trebuie să 
steie cu noi în Transnistria.

Rog să fiu înrolat în arma-
ta națională și să fiu trimis în 
Transnistria. Acolo e locul meu 
și nu voi lupta mai rău decât cei 
care au slujit la infanterie sau 
tancuri.

Vă rog ca scrisoarea mea să 
nu fie publicată în gazete sau la 
televiziune. Îmi trimiteți numai 
chemare și gata. Trebuie să în-
țelegeți că am trei copii și soție.

22 aprilie 1992.
Adresa mea: Moldova, or. Do-

bruja (adresa respectivă) Cher-
cheja Fiodor Fiodor.3

   
Rog să fie transferat 
în Moldova

Ministrului Apărării RM,  Cos-
taș I. G.,

Rog să fie examinată cererea 
și posibilitatea de a fi înrolat în 
armata națională dl Martâniuc 
Iurie Grigorie, născut în 1966, din 
satul Sadaclia, raionul Basara-
beasca, din Republica Moldova. 
Dânsul în anul 1989 a absolvit 
Şcoala Militară Superioară de 
Aviație din or. Daugavpils și are 
specialitatea de inginer electro-
mecanic în utilajul balistic pentru 
aviație. 

În prezent face serviciul în re-
giunea Habarovsk în regimentul 
Zolotaia Dolina nr. X în funcția de 
tehnician superior în deservirea 
armamentului aviatic. Gradul 
militar e de locotenent superior.

Deputat al poporului din RM 
P. Tărâță4

din circumscripția nr. 152 
Sadaclia, raionul Basarabeasca

28 februarie 1992

Aduceţi-mi copilul acasă!

Domnule Chirtoacă!
M-am gândit să vă mărtu-

risesc o întrebare. Fiul meu 
Cheptea Iuri terminând Şcoala 
Militară din Samarkand, a fost 
repartizat în districtul din Cau-
caz. A fost în Afganistan și, când 

s-a terminat, tot în Caucaz e până 
în prezent. Acum vrea să vină în 
Moldova, dar nu știe cum poate 
face concret aceasta și cu cine să 
țină legătura. 

El are gradul militar de căpi-
tan și vreau să știu cum pot face 
să-mi aduc fiul acasă, la baștină, 
din Azerbaidjan.

Rog să mă sfătuiți cum să pro-
cedăm.5

15 ianuarie 1992

Trebuie să ne apărăm țara!

Bună ziua, domnule preșe-
dinte!

Se adresează către Dvs. loco-
tenent-colonelul Murzac Victor 
Constantin. Din anunțul care a 
fost în ziarul „Izvestia” și trans-
mis la TV am aflat că Moldova 
organizează armata sa și are 
nevoie de cadre militare.

Eu sunt nevoit să mă adresez 
direct la Dvs. deoarece nu știu 
ce organizație se ocupă de acest 
lucru. Sunt de acord în această 
perioadă grea să pun cunoștin-
țele mele în slujba poporului meu 
și să trec cu serviciul militar în 
Moldova.

Câteva cuvinte din biografia 
mea. M-am născut în anul 1956 
în satul Cuhureștii de Sus, raio-
nul Cotiujeni (acum Camenca). 
În anul 1977 am terminat Şcoala 
Militară din orașul Poltava. Ser-
viciul militar l-am făcut în mai 
multe regiuni în forțele armate 
terestre (antiaeriene). Am prac-
tică de lucru cu colective mari de 
oameni și tehnică antiaeriană 
diferită. În 1990 am terminat 
Academia Militară din orașul 
Kiev. În prezent sunt doctorand  
tot la Kiev. 

Scuzați de greșeli, 18 ani în 
militărie, de aceea vorbeam rar 
în limba mea. 

Vă felicit călduros cu alegerile 
care vor fi pe data de 8 decembrie 
și vă doresc succes.

Cu stimă, V. C. Murzac
P. S. În prezent în academie 

sunt patru moldoveni și toți aș-
teaptă răspuns.

Intrată la 20 decembrie 1991.6

Dorim să ne întoarcem 
în patrie!

Președintelui Republicii Mol-
dova, domnul Mircea Snegur,

Soțul meu este militar și face 
serviciul militar în Bielorusia. 
În anul 1992 serviciul său se va 
încheia și noi, moldovenii băști-
nași, din satul Trebisăuți, raionul 

Briceni, dorim să ne întoarcem în 
patrie, la Briceni, dar bani pen-
tru a procura un apartament nu 
avem. De privatizat nu avem ce. 
Vom avea noi posibilitatea de a 
primi locuință? Soțul are dreptul 
la facilități stabilite de hotărârea 
Consiliului de Miniștri din 17 ia-
nuarie 1983. Soțul ar putea aduce 
folos republicii, având numai 45 
de ani și fiind în grad de maior. 
Rugăm ca răspunsul să-l trimiteți 
pe următoarea adresă (urmează 
adresa și numele Lisnic Alexei 
Vasilievici).

Cu multă stimă și respect, Ne-
lly Lisnic Vasilevna,7

9 decembrie 1991.

Vreau să aduc folos 
poporului meu

Președintelui RM, domnul 
Mircea Snegur, de la maiorul 
Serviciului Medical Bazic Iuri 
Nicolaevici

Stimate domnule președinte, 
rog să studiați posibilitatea tran-
sferului meu pentru serviciul de 
mai departe în statul suveran Re-
publica Moldova. Prin serviciul 
meu în aceste clipe grele pentru RM 
vreau să aduc folos poporului meu. 

Eu, maior al Serviciului Medi-
cal, Bazic Iuri Nicolaevici, sunt 
născut în 1957 în or. Chișinău, 
de naționalitate moldovean. În 
1974 am absolvit școala medie din 
satul Gribova, raionul Drochia, 
și am devenit student în anul I la 
Institutul de Medicină din Chiși-
nău. În 1980, am fost repartizat 
pentru serviciu într-o unitate mi-
litară din orașul Abakan în func-
ția de șef al serviciului medical 
al batalionului. În 1987, am fost 
transferat în unitatea militară 
din orașul Tiumen, în funcția de 
șef al serviciului medical al di-
recției căilor ferate. În decembrie 
1990, am fost numit în funcția 
de șef al Spitalului Militar din 
orașul Omsk, funcție în care mă 
aflu până în prezent. 

În anul 1986, prin hotărârea 
Prezidiumului Suprem al URSS, 
am fost decorat cu medalia „Pen-
tru serviciul militar emerit” cat. 
I. De asemenea sunt decorat cu 
medalia „Pentru serviciului me-
dical impecabil” și cu alte dis-
tincții jubiliare. Am făcut cursuri 
de specializare în cardiologie și 
pulmonologie. Părinții mei locu-
iesc în satul Nădușita, din raionul 
Drochia. Sunt căsătorit și am doi 
copii. Am un apartament cu trei 
camere în orașul Omsk. Stimate 
domnule președinte, decizia Dvs. 
o aștept la următoarea adresă....

Bazic8

10 decembrie 1991

1 Ibidem, pag. 321
2 Ibidem, pag. 304
3 Arhiva Armatei Naţionale a RM, 
Fondul Cancelarea Ministerului 
Apărării a RM, d. 13, pag. 52
4 Ibidem, pag. 80
5 Ibidem, d. 14, pag.  260
6 Ibidem, pag. 236
7 Ibidem, pag. 22

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

E C O L O G I E

UE/ Se tăie mult, se plantează puțin

Cum ar putea copacii să salveze râurile 
noastre, de ce oamenii au nevoie de 
arbori, cât lemn se taie de fapt în 
pădurile Republicii Moldova. GAZETA 

de Chişinău a stat de vorbă cu Alexandru 
Sainsus, fondator al asociaţiei „Arboretum.
live”, de la care am aflat cum să reîmpădurim, 
împreună cu locuitorii,  R. Moldova.

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

- Ce înseamnă plantări fo-
restiere cu valoare adău-
gată sporită (VAS)?
Sunt acele tipuri de plantări 

în care copacii aduc oamenilor 
mai multe beneficii decât dacă 
i-ar tăia și ar utiliza lemnul. O 
categorie de plantări forestiere 
VAS sunt plantările melifere. În 
funcție de condițiile terenului, 
alegem anumite specii de plante 
care oferă albinelor cules de la 
primăvara devreme până toamna 
târziu. Plantările se fac în funcție 
de calitatea solului, cantitatea de 
precipitații din zonă, gradul de 
eroziune a pământului. 

Alt tip de plantări cu VAS sunt 
pădurile comestibile, prin sădirea 
de pomușoare și pomi fructiferi. 
Sigur că fructele crescute în pădu-
rea sălbatică sunt mai valoroase. 
În aceste plantări putem amenaja 
poienițe, trasee pentru drumeții. 
Astfel ca pădurea nou creată, iar 
uneori conectată la pădurile exis-
tente, să ofere oamenilor posibi-
litatea de a se relaxa, de a câștiga 
bani din turism și din darea în 
arendă a locuințelor în regiune. 
Aici pot crește și trufe, cele mai 
scumpe ciuperci din lume. Cultura 
trufelor se combină foarte bine 
cu vinul, deoarece se consumă 
împreună. Astfel putem atrage 
mai mulți turiști internaționali 
în R. Moldova. 

- Până acum aţi plantat 
puieţi?
Da. Noi avem deja proiecte 

demarate de plantări forestiere 
în raioanele Nisporeni și Tara-
clia. Pregătim pentru lansare un 
proiect în r-l Dubăsari. Ceea ce 
facem noi cu puterile noastre, ca 
un ONG, ca o echipă de entuziaști, 
nicidecum nu poate acoperi deca-
lajul care există astăzi în republi-
că. Suntem cea mai despădurită 
țară din Europa. Și lucrurile, din 
păcate, avansează în direcția 
negativă, pentru că sunt multe 
probleme sistemice, care necesită 
să fie rezolvate. Scopul nostru e 
să-i ajutăm pe oameni să creeze 
mici pepiniere. Orice țăran poate 
înființa o pepinieră de zece metri 
pătrați, ca să crească 100-200 de 
copaci pe sezon și să câștige peste 
o mie de euro pe an. Noi oferim 
semințe, instructaj și asigurăm 
cererea pentru puieți. 

- Aţi plantat fâşii foresti-
ere riverane, de protecţie 
a râurilor?
Da! Abordarea noastră e de a 

planta, în primul rând, fâșii de 
protecție acvatice, pentru că de 
la apă începe totul și pădurea 
este cea care asigură prezența 
apei. Pădurea atrage precipitați-
ile, ridică nivelul apelor freatice 
și alimentează izvoarele. Acolo 
unde dispar pădurile – observăm 
că seacă izvoarele, râurile mici, 
lacurile, bazinele.

- Cum pot arborii să ajute 
râurile?
Frunzele care cad formează un 

burete. Pădurile sunt singurul loc 
unde se formează sol nou. În câmp 
solul nu se dezvoltă – doar consu-
măm din el cernoziom și substan-
țe minerale. Buretele din frunze, 
atunci când vin ploile, se umple 
cu apă și o reține. Scopul nostru e 
ca să reținem apa, iar acest lucru 
îl fac fâșiile forestiere. Totodată, 
pădurea creează presiune atmo-
sferică joasă deasupra sa. Norii 
care trec sunt atrași de presiunea 
atmosferică și ploaia cade deasu-
pra pădurii de trei-patru ori mai 
des decât deasupra câmpurilor 
deschise. 

- Reîmpădurirea regene-
rează ecosistemul?
Categoric, da! Este o măsură 

foarte eficientă, multidimensio-
nală, fiind și cea mai ieftină. Doar 
că avem nevoie de timp. Avem 
nevoie de cultură și de atitudine 
corespunzătoare față de copaci și 
față de plantările forestiere. Din 
păcate, lipsa acestei culturi este 
o problemă foarte mare în socie-
tatea noastră. 

- Când vorbiţi de probleme, 
vă referiţi la defrişările de 
pădure?

Nu doar. Defrișările abuzive sunt 
o consecință a nivelului de conști-
entizare în societate și, ca rezultat, 
existența unor silvicultori corupți. 
Toți silvicultorii învăță la facultate 
despre importanța și rolul pădurii, 
dar sistemul îi pune în situația de 
a supraviețui din tăieri. Unii încep 
a tăia mult mai mult decât au, de 
fapt, nevoie. Dacă oamenii ar înțe-
lege valoarea adevărată a pădurii 

și influența ei asupra agriculturii, 
balanței acvatice, biodiversității 
și prosperității economice locale, 
poate că chiar ei înșiși ar bloca de-
frișările prin exemplul personal. 

- Defrişările sunt necesare 
pentru pădure?
Părerea mea e că, anual, volumul 

real al tăierilor de copaci este dublu 
față de volumul înregistrat oficial. 
Din volumul înregistrat, doar 10%, 
după estimarea mea, le constituie 
tăierile sanitare necesare. Restul 
e abuz, o parte din care este din 
cauza greșelilor sistemice, pentru că 
Moldsilva se află la autofinanțare, 
angajații căreia, practic, primesc 
salarii din lemnele pe care le vând. 
Ca să se autofinanțeze, Moldsilva 
ar avea nevoie de încă 20-30% din 
tăierile care au loc. Restul de 70% 
sunt exagerări din care unele per-
soane își cumpără mașini de lux și 
își construiesc case. 

Alte schimbări sunt necesare 
la nivel de legislație, pentru ca să 
avem păduri private. Codurile Sil-
vic și Funciar nu permit înființa-
rea pădurii pe terenurile agricole 
private. Dacă le-am permite oa-
menilor să planteze păduri acolo 
unde ele sunt necesare, mulți și-ar 
asuma aceste cheltuieli, pentru 
că ceea ce primesc proprietarii 
de pământ de la liderii agricoli 
este mult prea puțin față de cât ar 
putea oferi o plantație forestieră. 

- Dacă aş avea un teren în 
proprietate, aş avea drep-
tul să plantez pădure?
În conformitate cu legislația 

existentă – nu! Dacă pe terenul 
Dvs. începe a crește pădure, legea 
vă obligă să o transferați, practic 
gratuit, în gestiunea Moldsilva, 
pentru că e singura autoritate care 
operează cu fondul forestier. Pen-
tru ca să putem reîmpăduri țara, 
sunt necesare multiple intervenții 
legislative și sistemice, începând 
de la modul în care se finanțează 

Moldsilva și terminând cu posibili-
tatea de a realiza plantări forestiere 
private pe terenuri agricole și pe 
cele degradate.

În fiecare localitate cel puțin 
10% din terenuri sunt degradate. 
De ex., am văzut unele localități 
din r-l Fălești unde sunt denive-
lări foarte mari, până la 50% din 
teritoriu nefiind utilizate. Aceste 
terenuri au fost folosite pentru pă-
șuni, dar asta se întâmpla atunci 
când numărul populației rurale 
era mult mai mare și oamenii 
țineau vaci, oi și capre. Astăzi 
numărul animalelor, față de anii 
90, e de șase-șapte ori mai mic. 
La modul practic, nici pe departe 
nu avem nevoie de atâtea pășuni.

Am putea să le convertim în 
plantări silvopastorale. În umbra 
unei păduri rare, iarba crește de 
patru-cinci ori mai repede decât 
în câmp deschis! O plantare sil-
vopastorală de 5-10 hectare ar 
asigura cu pășunat și fân o locali-
tate, astfel încât restul teritoriului 
să-l putem împăduri cu plantări 
forestiere cu VAS, ca să putem 
îmbunătăți ecosistemul local și 
să creăm surse adiționale de venit 

pentru localnici. 
Plantările energetice comuna-

le pot acoperi necesarul de lemn 
pentru foc al localității. Sunt spe-
cii de plopi, de paulownia, salcie 
energetică, care au creștere rapidă 
și acumulează masă lemnoasă ca-
lorică. O plantație destul de mică 
poate asigura cu lemne toți local-
nicii. Asta ar trebui să fie o normă 
a dezvoltării rurale. Să nu mai fie 
necesar ca oamenii să taie lemne 
de foc din pădure. 

- De ce oamenii şi râurile 
au nevoie de arbori?
Râul se formează din micile iz-

voare și precipitațiile care cad. Ca 
să revitalizăm un râu e nevoie de 
un complex de măsuri: împăduri-
re, construcție a sistemelor de ca-
nalizare și a stațiilor de epurare, 
gestionare corectă a deșeurilor, 
amenajare a izvoarelor etc. Potrivit 
colegilor noștri de la Centrul Na-
țional de Mediu, 1/3 din apele de 
suprafață deja lipsesc. Avem mul-
te râuri, lacuri și izvoare secate. 
Anul acesta avem noroc de ploile 
de primăvară, dar asta e doar par-
ticularitatea acestui an. Trendul, în 
general, este negativ. Să ne aducem 
aminte de cum a fost vara trecută.

Râurile pornesc de la păduri. 
Recent, am făcut o expediție pe 
râul Ciorna care e aproape secat. 
Am văzut că acolo unde este pădu-
re apă în albia râului mai există. 
Până lângă pădure și după ea apa 
s-a dus în adânc. 

În satul Copceac, r-l Ștefan-Vo-
dă, în doar opt ani, primarul Va-
sile Țînțari, împreună cu localni-
cii, a reîmpădurit toate terenurile 
degradate. Au fost plantate peste 
300 de hectare de terenuri, iar 
peste 100 de hectare au fost îni-
erbate. Izvoarele au revenit, lacul 
care era deja secat s-a umplut cu 
apă, chiar pe timp de secetă. 

Interviu realizat 
de Natalia MUNTEANU 

„Volumul real al tăierilor de copaci este dublu față de volumul înregistrat oficial”



16

Săptămânal independentVineri / 28 mai / 2021
S Ă N Ă T A T E

Mit: dacă te ridici flămând 
de la masă, trăieşti mai mult

În urma unui nou studiu s-a descoperit 
că persoanele în vârstă care susțin că se 
simt mai tinere decât vârsta pe care o au 
tind să trăiască mai mult.

Cercetătorii susțin că adulții în vârstă 
care „se simt tineri” tind să fie într-o formă 
mai bună în privința sănătății și să trăiască 
mai mult. Experții spun că acest sentiment 
include și energia de recreere, activități de 
fitness și creativitate. Aceștia menționează 
că te poți simți mai tânăr dacă-ți oferi timp 
să meditezi, să râzi și să înveți noi subiecte. 
De asemenea, poți lupta împotriva efectelor 
devastatoare produse de stres, toate aces-
tea potrivit studiului publicat de Asociația 
Americană de Psihologie.

Cercetătorii Centrului German de Geron-
tologie au analizat timp de trei ani datele 
a 5.039 participanți cu vârste de peste 40 
de ani. Aceștia erau chestionați în privința 
relației pe care o au cu stresul și starea de 
sănătate și de bine. Participanții care au 
raportat mai mult stres în viața lor au ex-
perimentat un declin în privința sănătății 
în cei trei ani de studiu. Această relație 
a fost mai puternică pentru participanții 

mai în vârstă.
Să te simți mai tânăr față de vârsta pe 

care o ai deja este un aspect asociat cu o 
legătură mai slabă dintre stres și sănătate. 
Cu alte cuvinte, această stare te ajută să 
ameliorezi efectele stresului, ceea ce joacă 
un rol important în menținerea sănătății 
odată ce îmbătrânești.

Cum să te simţi mai tânăr?

Autorii studiului sugerează că interven-
țiile targhetate pentru a-i ajuta pe parti-
cipanți să se simtă mai tineri pot ajuta la 
reducerea problemelor produse de stres, 
dar și la îmbunătățirea sănătății în rândul 
adulților în vârstă. Aceștia au adăugat că 

sunt necesare mai multe studii pentru a 
ajuta determinarea intervențiilor necesa-
re. Așadar, dacă te întrebi ce e de făcut în 
acest sens, specialiștii spun că pur și simplu 
trebuie să faci efortul de a aduce câteva 
modificări în stilul de viață și în rutina de 
zi cu zi, pentru că schimbările mici îți pot 
transforma viața.

 Joacă-te – fie că este vorba de un joc, 
un sport sau o interacțiune socială;

 Râzi – cel puțin o dată pe zi;
 Învață – încearcă un nou hobby care 

să-ți permită să explorezi ceva nou;
 Explorează – fii curios, pune întrebări;
 Fii spontan – caută noi aventuri.
 The National Institute on Aging re-

comandă următoarele modalități pentru 
a scăpa de stres:

 meditează;
 înscrie-te într-un program de elimi-

nare a stresului;
 crește activitatea fizică;
 ieși cu prietenii și familia.

csid. ro

Adulții care se simt mai tineri trăiesc mai mult 

FALS

Restricția calorică, ce constă în 
limitarea consumului zilnic de ca-
lorii, reprezintă o practică adesea 
utilizată în cadrul dietelor. În cele 
mai multe situații, scopul celor 
care decid să reducă cantitatea 
de calorii consumată este acela de 
scădere în greutate. Tocmai din 
acest motiv, restricția calorică ar 
putea să nu fie înțeleasă corect și 
aplicată, efectele finale nemaifiind 
unele pozitive. Dacă obiectivul tău 
este acela de a slăbi, iar pentru 
a putea atinge acest obiectiv te 
ridici adesea flămând de la masă, 
în mod aproape sigur nu vei reuși 
să trăiești mai mult, ci doar să îți 
pui sănătatea în pericol. În mod 
firesc, restricția calorică poate fi 
folosită în mod explicit pentru 
îmbunătățirea stării generale de 
sănătate, scăderea în greutate fi-
ind doar un efect secundar.   

În cadrul cercetărilor recente 
s-a arătat că persoanele care reduc 
consumul caloric zilnic au nive-
luri mai scăzute de colesterol și o 
tensiune arterială mai bună. De 
asemenea, studiile efectuate pe 
primate, șoareci sau păianjeni au 
demonstrat extinderea duratei de 
viață. Cu toate acestea, nu există 
niciun studiu concludent care să 
confirme o eventuală sporire a 
speranței de trai pentru oame-
nii care reduc consumul zilnic 
de calorii. Majoritatea studiilor 
efectuate pe oameni s-au derulat 
pe perioade scurte de timp, re-
zultatele nefiind unele elocven-
te. Din cauza inexistenței unor 
studii concludente efectuate pe 
oameni, dar și din cauza greșelilor 
frecvente comise în timpul unui 
regim ce prevede restricție calo-
rică, afirmaţia „dacă te ridici 
flămând de la masa, trăieşti 
mai mult” nu poate fi în în-
tregime confirmată.

O nutriție adecvată este esen-
țială pentru supraviețuire, astfel 
că trebuie acordată o atenție de-
osebită modului de alimentare. 
Deoarece nu există suficiente do-
vezi care să confirme beneficiile pe 
termen lung ale dietelor ce prevăd 
restricții calorice sau repaus ali-
mentar, aceste diete nu pot fi reco-
mandate oamenilor. Atunci când 
se încearcă slăbirea cu ajutorul 
dietelor menționate, trebuie să se 
evite greșelile și totodată trebuie 
să fie cunoscute riscurile. 

Care sunt cele mai comune 
greşeli comise atunci 
când se recurge 
la restricţia calorică?

Alimentaţia nu este una 
echilibrată (în timpul unei diete, 
oamenii tind să nu acorde atenție 
modului în care se alimentează, 
ci doar alimentelor ingerate. Deși 
sunt eliminate din alimentație 
produse nesănătoase, dacă nu este 
asigurat în mod echilibrat apor-
tul necesar de proteine, glucide 
și lipide, consecințele pe termen 
lung asupra sănătății pot fi unele 
nefaste);

activitatea fizică este ne-
glijată (alimentația nu reprezin-
tă singurul pilon al unui stil de 
viață sănătos, activitatea fizică 
fiind cel puțin la fel de importan-
tă. Indiferent de cât de redus este 
aportul zilnic de calorii, pentru o 
viață cât mai lungă este necesară 
efectuarea de exerciții fizice cu 
regularitate. Sedentarismul este 
considerat unul dintre factorii de 
risc pentru bolile cardiovasculare 
și pentru tulburările metabolice, 
afecțiuni care sunt responsabile 
de scăderea drastică a speranței 
de viață actuale);

somnul este insuficient (in-
diferent cât de flămânzi am fi la 
momentul la care ne vom ridica 

de la masă, dacă nu acordăm aten-
ție programului de somn, cel mai 
probabil nu vom reuși să atingem 
vârsta medie de viață, cu atât mai 
puțin să depășim acest reper).

Poate restricţia calorică 
să devină dăunătoare 
pentru organism?

Conform studiilor, deficitul de 
calorii poate avea efecte cu poten-
țial dăunător asupra organismului 

uman. Riscul de apariție a unor 
deficiențe, în special de fier și vi-
tamine din complexul B, au fost 
remarcate la persoanele care au 
început diete restrictive. În lipsa 
unor substanțe nutritive esențiale 
organismului, pot fi declanșate 
simptome fizice, precum obosea-
lă, tremurături, pierderea forței 
musculare și osoase sau crampe 
musculare.

Există suficiente dovezi în fa-
voarea ipotezei conform căreia re-

stricția calorică poate crește riscul 
de contractare a unei bacterii sau a 
unui virus. Atunci când dieta este 
corelată cu un stil de viață foarte 
activ, care presupune efectuarea 
de exerciții fizice de o intensitate 
crescută, riscurile de a contracta 
un virus sau o bacterie în urmă-
toarele trei luni sunt de două ori 
mai mari, conform unor studii.

Restricționarea caloriilor poa-
te, de asemenea, să diminueze 
nivelul de estrogen și testosteron 
din organism, reducând forma-
rea osoasă, rezultatul fiind un 
risc crescut de fracturi. Din cau-
za scăderii nivelului de estrogen 
poate fi afectată și fertilitatea 
unei femei, deoarece ovulația 
depinde de nivelul hormonilor. 
Studiile arată că funcția repro-
ductivă este suprimată la femeile 
al căror consum caloric este cu 
22-42% mai mic decât cel reco-
mandat.

Cât de recomandat 
este să te ridici flămând 
de la masă?

Consumul unei cantități mai 
mici de alimente poate să nu 
reprezinte o soluție împotriva 
obezității și nici o modalitate 
de creștere a speranței de viață. 
Dietele cu conținut scăzut de ca-
lorii nu sunt recomandate decât 
anumitor persoane, medicul fiind 
singurul în măsură să decidă dacă 
dumneavoastră aveți nevoie de 
o astfel de dietă. Așadar, înainte 
de a vă decide că trebuie să vă 
ridicați de la masă înaintea tu-
turor, chiar și când continuați să 
resimțiți foamea, doar pentru a 
trăi mai mult, aveți în vedere că 
multe probleme medicale sunt 
legate de schimbările bruște și 
incorecte de alimentație.

romedic.ro
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T.-L. Hîncu, 
medaliată 
cu bronz CM de 
haltere

Teodora-Luminița Hîncu a 
câștigat distincția de bronz la 
Campionatul Mondial de haltere 
printre juniori (15-20 de ani), ce 
se desfășoară în perioada 23-31 
mai a.c. la Tașkent (Uzbekistan). 
Discipola antrenorului Mihail 
Celma a evoluat în limitele 
categoriei de greutate de până la 
45 de kilograme, situându-se pe 
locul III la total, cu rezultatul de 
145 kg (66 kg la proba smuls și 
79 kg la aruncat). Atleta noastră 
de 18 ani a fost devansată de 
reprezentantele Turciei, Cansu 
Bektaș (154 kg) și Melisa Güneș 
(149 kg). Rezultatele turneului 
contează pentru stabilirea ratin-
gului olimpic.  

Campionatul 
Moldovei 
la box şi-a 
desemnat 
învingătorii

Campionatul național la box, 
rezervat juniorilor (15-16 ani), 
s-a desfășurat în perioada 19-22 
mai la Orhei. La competiție au 
participat 137 de pugiliști din 
Grimăncăuți, Chișinău, Bălți, 
Tiraspol, Bender, Comrat, 
Criuleni, Ocnița, Cahul, Râb-
nița, Ceadâr-Lunga, Dubăsari, 
Vadul lui Vodă, Anenii Noi, 
Hâncești și Orhei. În catego-
riile lor de greutate, campioni 
au devenit Andrei Cuznețov 
(40 kg), Nichita Guranda (46 
kg), Nichita Șimanschi (48 kg), 
Serghei Cocul (50 kg), Valentin 
Svișci (52 kg), Anton Legcun (54 
kg), Victor Munteanu (57 kg), 
Igor Bondari (60 kg), Stanislav 
Pastuhov (63 kg), Sergiu Ioniță 
(66 kg), Andrei Osievschi (70 
kg), Stanislav Brailean (75 kg), 
Andrei Vicol (80 kg) și Grigore 
Chiriacov (+80 kg).

Tenismena 
I. Semichina, 
câştigătoarea 
Cupei Elite

Tenismena Iana Semichina 
a câștigat marele premiu în 
cadrul Cupei Elite, la catego-
ria Under-14. Competiția s-a 
desfășurat în perioada 15-20 mai 
a.c. la Pantelimon, județul Ilfov, 
România. Pe parcursul trase-
ului său competițional, Iana 
Semichina a învins reprezentan-
tele gazdelor: Luana Andreea 
Ionescu (6-1, 6-1), Ioana-Eliza 
Marinescu (6-0, 6-0), Claudia 
Popoaca (6-3, 6-1). În finală, 
Iana Semichina s-a impus în fața 
capului de serie nr. 1, Cristina 
Mitran, cu un categoric 6-2, 6-0. 

Mai întâi a intrat în concurs 
luptătoarea noastră de 22 de ani, 
Anastasia Nichita (59 kg), care s-a 
impus absolut în toate partidele 
într-un mod de-a dreptul fenome-
nal, înainte de expirarea timpului 
regulamentar. În primul meci, din 
calificări, ea a trecut în stil fulger 
– în mai puțin de un minut, prin 
tuș – de reprezentanta Serbiei, 
Anna Fabian.  

Să înceapă blitz-kriegul!

Blitz-kriegul de o viteză ameți-
toare în execuția Anastasiei Nichita 
și-a continuat marșul triumfător 
și în următoarea confruntare, din 
faza sferturilor de finală, cu ger-
mana Anne Beatrice Nuernberger. 
Partida s-a încheiat încă în prima 
sa jumătate, discipola antrenoru-
lui Tudor Cîrlan învingând prin 
superioritate tehnică (10-0). Un 
caracter puțin mai echilibrat a pur-
tat lupta din semifinale disputată 
în compania ucrainenei Solomia 
Vinnik, aceasta din urmă cedând 
„abia” în jumătatea a doua a me-
ciului. Sportiva noastră a preluat 
conducerea prin două procedee 
identice – executate într-un in-
terval de 25 de secunde – de scoa-
tere a adversarei din perimetrul 
saltelei de lupte (2-0). Apoi atleta 
originară din Tătărești, Strășeni, 
majoră diferența până la patru 
puncte, prin plasarea forțată la 
sol a concurentei sale. Iar imediat 
după pauză, conaționala noastră 
își pune oponenta pe omoplați, 

Luptătoarele Anastasia 
Nichita şi Irina Rîngaci, 
campioane europene

învingând la tuș.
Momentul culminant îl con-

stitui, fără doar și poate, finala 
mare. Derularea evenimentelor 
în primele 45 de secunde ale par-
tidei stârni aplauze și exclamații 
de admirație, dar și de uimire, în 
tribune: Anastasia Nichita o trecu 
în parter pe atleta din Ungaria, Ta-
mara Dollak, după care execută de 
patru ori consecutiv procedeul de 
rostogolire, demonstrând o tehnică 
de mare maestru – o priveliște de-a 
dreptul fascinantă și o performanță 
mai rar întâlnită la un nivel atât de 
înalt. Astfel compatrioata noastră 
a învins prin superioritate tehnică 
(10-0) în meciul decisiv, care abia 
de reuși să înceapă, că se și încheie 
– un final pe cât de rapid, pe atât 

de feeric, demn de o sportivă cu 
certe perspective olimpice.

Vieţi paralele

În paralel, la Complexul sportiv 
de la Skopje excela încă o reprezen-
tantă a Republicii Moldova, Irina 
Rîngaci, în categoria de greutate 
de 65 kg. Astfel, ea nu avu niciun 
fel de probleme în prima partidă 
din faza sferturilor de finală, învin-
gând-o în prima repriză prin tuș 

pe spaniola Nerea Pampin Blanco. 
Asemănarea manierei categorice, 
în care cele două discipole ale școlii 
moldovenești de lupte reușeau să-
și elimine din cursă adversarele, 
era de-a dreptul izbitoare. În semi-

finale, sportiva noastră de 19 ani a 
trecut, iarăși prin tuș, de poloneza 
Kamila Czeslawa Kulwicka. 

Finala însă, disputată în com-
pania atletei din Ucraina, Katerina 
Zelenih, se dovedi a fi una crân-
cenă, cu scântei. Evenimentele se 
derulau cu o iuțeală fulgerătoare: 
mai întâi conducerea fu preluată 
de adversară: 0-2. Timp de 15 se-
cunde, discipola Școlii Sportive a 
Rezervelor Olimpice din Chișinău 
întoarse rezultatul prin ridicarea 

oponentei din poziția parter și 
aruncarea de mare amplitudine 
(4-2). Replica ucrainenei veni in-
stantaneu: scăpând din strânsoa-
re, se plasă în spatele Irinei (4-4), 
după care încercă să o așeze pe 
omoplați, cu intenția vădită de a 
tranșa astfel soarta partidei... Prin-
tr-un efort supraomenesc, eleva 
antrenorilor Anatolie Guidea și 
Andrei Chiperi a evitat înfrângerea 
prin tuș, cu prețul unei luxații a 
umărului stâng, care i-a fost apoi 
înghețat de medic – cu ajutorul 
unui șprei special – chiar pe sal-
teaua de lupte. Revenindu-și rapid 
din șoc, I. Rîngaci rezistă asaltului 
întreprins de concurentă și efec-
tuă un procedeu rezultativ: scor 
la pauză 6-4. 

A doua jumătate a meciului a 
decurs într-o luptă surdă, ambele 
luptătoare consumându-și la maxi-
mum rezervele de forță fizică. Până 
la urmă, chișinăuianca s-a dovedit 
a fi mai abilă, învingând cu 8-5 
și adjudecându-și pe merit titlul 
continental. Reamintim că luna 
trecută ea a devenit campioană eu-
ropeană și în categoria superioară, 
cea de senioare! Astfel, școala mol-
dovenească de lupte își confirmă 
înalta calificare, iar suporterii ră-
mân în așteptarea savurării Jocu-
rilor Olimpice de la Tokyo, la care 
vor evolua și reprezentanții noștri 
ai acestui gen de sport: Anastasia 
Nichita (lupte feminine) și Victor 
Ciobanu (greco-romane).   

A tletele Anastasia Nichita şi Irina 
Rîngaci şi-au adjudecat, în categoriile 
lor de greutate, trofeul suprem la 
Campionatul European de lupte 

Under-23, desfăşurat în perioada 17-23 mai a.c. 
la Skopje, Macedonia de Nord. 

Iulian BOGATU

Serghei 
Tarnovschi 
a obținut licența 
olimpică

Canotorul Serghei Tarnovschi s-a calificat 
pe 21 mai a.c. la Jocurile Olimpice de la Tokyo, 
grație evoluției reușite în cadrul etapei a doua 
la Cupa Mondială de caiac-canoe ce a avut loc 
la Barnaul, Rusia. Astfel, atletul de 23 de ani a 
fructificat cea din urmă posibilitate din acest 
ciclu olimpic de a accede la cele mai prestigi-

oase competiții de pe mapamond, care în anul 
curent se vor desfășura în capitala niponă, în 
perioada 23 iulie – 8 august. 

Reprezentantul Republicii Moldova a tre-
cut primul linia de sosire în cursa finală de 
canoe sprint 1000 de metri, cu rezultatul 

4:14.86, devansându-l pe rusul Ilia Ștokalov 
(4:15.33), acesta din urmă ratând astfel califi-
carea. Regata nu a fost deloc una facilă pentru 
sportivul nostru: Tarnovschi a început bine, 
însă cea mai mare parte a distanței s-a aflat 
în spatele lui Ștokalov, ca pe ultima sută de 
metri să accelereze în forță și să-și întreacă 
adversarul. 

Reamintim că S. Tarnovschi a participat la 
JO de la Rio 2016, adjudecându-și „bronzul” 
pe aceeași distanță, când l-a devansat în lupta 
pentru un loc pe podium tot pe I. Ștokalov. 
Cu regret, atunci Serghei a picat anti-doping, 
rezultatul fiindu-i anulat.

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!” – așa se va chema 
rubrica prin intermediul căreia 
GAZETA de Chișinău te va ajuta 
să-ți găsești jumătatea.

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

Din luna februarie 2020, poți 
perfecta un abonament la noua pu-
blicație, GAZETA de Chișinău, în 
paginile căreia vei găsi rubrica „Te 

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

Acum și tu poți lăsa un mesaj 
la rubrica „Te caut”. Transmite 
o scrisoare pe adresa redacți-
ei GAZETA de Chișinău, mun. 
Chișinău, 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, înălțimea 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. Locuiește în unul din satele raionului Ialoveni. Vrea 

să facă cunoștință cu un bărbat care să nu aibă vicii și să fie un bun 
gospodar. „Ca mai apoi să-mi devină un prieten respectuos și un sus-
ținător bun pe parcursul vieții”. (04)  

Văduv la 62 de ani
Își 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 redacție. (05)

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

42 de ani, care să mă înțeleagă și să o înțeleg, să mă iubească și să o 
iubesc... Aștept scrisorile femeilor interesate. (06)

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

cm înălțime, talia 80 cm, vrea să împartă destinul solitar cu un bărbat 
suplu, cu simțul umorului, carismatic, îndemânatic, tandru, brunet și 
chipeș. Locuiesc în cel mai frumos sat din preajma orașului Căușeni. 
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 redacție. (09)

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

dornică de viață și doritoare de a crea o relație bună. Bărbatul locuiește 
la casă lui în raionul Telenești. Una din condiții e ca femeia să vină cu 
traiul la el. (10)

Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”
29.05 „Aveți ceva de declarat?” de Georges Fey-

deau, ora 18.00.
30.05 „Hamlet în sos picant” după Aldo Nicolaj, 

ora 18.00.
01 – 02.06 „Umbra unei umbre” de William Luce, 

ora 18.00.
03.06 „Pomul vieții” de Dumitru Matcovschi, 

ora 18.00.

Teatrul Naţional „Eugene Ionesco”
28.05 „Adi”, premieră, de Constantin Cheianu, 

ora 18.30.
29.05 „Iubirea la proști” de Francis Veber, ora 

18.30.
30.05 „Oscar și Tanti Roz” de Eric-Emmanuel 

Schmitt, ora 18.30.

Teatrul Naţional „Satiricus. 
I. L. Caragiale”

28.05 „Hamlet” de William Shakespeare, ora 
18.30. 

29.05 „Doctor de femei” de Georges Feydeau, 
ora 18.30.

30.05 „Banii, banii sau „Borsetka” de Ray Coo-
ney, ora 18.30.

Teatrul Naţional de Operă şi Balet 
„Maria Bieşu”

29.05 „Iolanta”, operă lirică într-un act, de P. I. 
Ceaikovski, ora 17.30.

06.06 Concert de Gală, arii din ope-
re celebre. Soliștii și Orchestra TNOB „Maria 
Bieșu”. Dirijor – Svetlana Popov, ora 18.00. 

Teatrul Geneza Art
29–30.05 „Zacs”, o comedie grotescă, ora 19.00.

Teatrul „Luceafărul”
28 – 30.05 „Fazanul” de Georges Feydeau, ora 

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

Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici”
23.05 „Capra cu trei iezi” după Ion Creangă, ora 

11.00; 12.30.

Teatrul Municipal de Păpuşi „Guguţă”
28 – 29.05 „Omul Pernă” de Martin McDonagh, 

ora 19.00.
29.05 „Tronca-ponca, vâj!” de A. Plăcintă, ora 

11.00.

Sala cu Orgă
29.05 Concert la Cahul. Orchestra Națională de 

Cameră în frunte cu maestrul Cristian Florea și so-
liștii Ion Negură jr. și Anastasia Cușnir sunt invitați 
pentru a susține concertul de închidere a stagiunii 
2020-2021 a Filarmonicii Municipale Cahul. Orches-
tra va acompania și soliști din Cahul, fiind dirijată 
de Rotilă Ilie Croitoru, ora 18.00.

01.06 Concert tradițional de Ziua Internațională 
a Copilului, dedicat și aniversării a 30-a a Liceului 
Republican de Muzică „Serghei Rahmaninov”, sus-
ținut de elevii Liceului cu participarea Orchestrei de 
Cameră a Liceului sub bagheta lui Igor Ersac, a Fan-
farei „V. Velicico” condusă de Oleg Cazacu, a Corului 
dirijat de Svetlana Colesnicenco și a organistei Anna 
Strezeva. Soliști invitați – Victor Novițchi (tenor) și 
Alexandra Procopovici (soprană), ora 17.00.

03.06 O seară Ceaikovski. Natalia Moscovciuc (so-
prană), Serghei Pilipețchi (tenor), Vitali Maciunschi 
(bariton), la pian – Olga Iuhno, prezintă romanțe 
de P. Ceaikovski, ora 18.00.

- Bulă, învățătoarea și-a dat seama că te-am ajutat 
cu tema? - întreabă tatăl.

- Da.
- Și ce a zis?
- Că, pe zi ce trece, devin tot mai prost.

Badea Gheorghe se întâlnește cu un consătean:  
- Salut, Gheo! Te văd fericit azi.  
- Păi cum să nu fiu, măi, dacă nevastă-mea mi-a 

zis că sunt cel mai bun la pat din tot satul!

- Ioane, am două vești proaste, nu știu cum să 
ți le zic.

- Combină-le!
- Nevastă-ta ne înșală!

Un pahar de vin este bun pentru sănătate. Restul 
sticlei e pentru moral.

A f i ş

Condiții întrunite:
• Deține cetățenia RM;
• Are studii superioare universitare;
• Are o vechime în activitatea didactică de cel 

puțin doi ani;
• Îndeplinește standardul minim de competențe 

profesionale și manageriale stabilit de Inspectoratul 
Școlar Național;

• La data expirării termenului de depunere a do-
sarului nu a împlinit vârsta de 65 de ani;

• Cunoaște limba română;

• Este apt din punct de vedere medical pentru 
exercitarea funcției;

• Nu are antecedente penale; 
• Nu a fost concediat în ultimii 5 ani pe baza art. 

86 alin (1) lit. l, m, n din Codul muncii;

Pachetul de documente să fie întocmit și prezentat 
conform  ordinului nr. 163 din 23.03.2015 până la 
data de 28.06.2021 ora 10.00.

Pentru mai multe informații sunați la nr. de 
tel. 060116699.

Primăria comunei Gangura, raionul Ialoveni, anunță concurs  
pentru funcția de director la grădinița de copii din satul Gangura

P u b l i c i t a t e
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Ai fost dintotdeauna o 
fire bănuitoare și sceptică. 
Intențiile celor din jur au 
fost mereu pentru un su-
biect de analiză. Ești de 
părere că nimic nu este 
gratis în această lume. Cu 
toate astea, ți s-a demon-
strat în nenumărate rânduri 
că, atunci când mizezi cu 
totul pe spontaneitate, tot 
ceea ce trăiești se învăluie în 
autenticitate și profunzime.

Modul aproape perfect 
în care ai ajuns să comunici 
cu cel de lângă tine este de 
necontestat. O relație de 
prietenie are nevoie de un 
imbold pentru a reuși ca tu 
și persoana în cauză să vă 
simțiți la fel de apropiate ca 
altădată. Dar poate nici nu 
îți dorești asta. Poate totul 
este doar la nivel de „așa ar 
trebui să fie”. 

Deși resimți mai mult 
decât oricând lipsa afecți-
unii în anumite relații, nu 
mai vrei ca aceste neajun-
suri emoționale să îți de-
finească existența. Nu ești 
adeptul scurtăturilor atunci 
când vine vorba de obiecti-
vele pe care le ai. E posibil 
să fii încercat de o stare de 
tensiune interioară, dar nu 
vei da curs acestei trăiri.

Zilele următoare sunt 
potrivite pentru a aduce 
relația personală pe linia 
de plutire. Confruntările, 
tensiunea acumulată și lip-
sa de timp petrecut alături 
de partener v-a adus în-
tr-un punct critic. Saturn 
te va „acompania” pe orice 
drum alegi să pășești. La ni-
vel energetic nu vei simți 
nimic diferit pe parcursul 
acestei săptămâni.

Lucrurile se pare că în 
sfârșit iau forma pe care ți-o 
dorești. Rămâi la fel de co-
nectat emoțional la cei dragi, 
te ocupi de toate proiectele 
pe care le ai în derulare și 
reușești chiar și să te răsfeți 
cu tot felul de lucruri pe 
care ți le-ai tot refuzat până 
în prezent. Deși afli multe 
răspunsuri la întrebările pe 
care le ai, ceea ce descoperi 
nu te mulțumește.

În fiecare nouă zi ai 
programate activități de la 
care nu îți mai dorești să 
mai lipsești. Pentru tine, 
aceasta este „normalita-
tea” la care aveai nevoie să 
te întorci. Din punct de ve-
dere profesional, lucrurile 
stagnează destul de mult. Ai 
făcut multe compromisuri 
în acest sens. Acum te simți 
blocat și nu mai poți ieși din 
zona de confort.

Atunci când vine vorba 
de relațiile importante din 
viața ta, continui să rămâi 
o dedicată. Modul în care 
reușești să te împarți între 
personal și profesional te 
ține mereu în priză. Ai din ce 
în ce mai puțin timp pentru 
sine. Maniera în care alegi 
să te comporți cu anumite 
persoane denotă lipsă de 
constanță și superficialitate.

Astrele par că își „revar-
să” toată energia asupra zo-
diei tale. Tot ceea ce resimți 
tu este nevoia de a te face 
remarcat la birou, cu orice 
preț. Zilele acestei săptă-
mâni se vor scurge într-un 
mod haotic. Cu toate astea, 
o să reușești să duci la în-
deplinire toate planurile pe 
care le ai stabilite.

Săptămâna aceasta este 
potrivită pentru visuri 
mărețe și pentru a face 
imposibilul să devină po-
sibil. Îți este rezervată o 
tranziție destul de intensă 
spre o viață mai împlinită. 
Îți creionezi noi obiective 
profesionale, renunți la pri-
etenii sau oameni care nu te 
mai inspiră, te concentrezi 
pe propriile nevoi…

Ai tot mai multe obiective 
de îndeplinit și parcă timpul 
nu îți mai este suficient. De 
multe ori ești reticent în 
fața unui „nou început”. 
Mai ales atunci când în joc 
se află lucruri în care crezi 
cu adevărat și îți este frică 
să nu se „risipească”, lași 
deoparte orice inițiativă. 
La birou nimic nu pare să 
fie ușor de îndeplinit.

Prezența Soarelui ră-
mâne destul de activă în 
zodia ta. Chiar de la înce-
putul săptămânii vei simți 
o nevoie neînțeleasă de a te 
retrage din mijlocul oricărei 
conexiuni emoționale, din 
mijlocul haosului existent 
la birou, din mijlocul a tot 
ceea ce înseamnă social. Cu 
siguranță este vorba despre 
o stare de spirit trecătoare.

Nu există o perioadă mai 
bună a anului în care să îți 
îndrepți atenția către familie 
și propriile nevoi emoționa-
le. Deși se pare că te simți tot 
mai singur, nici nu ai iniția-
tivă pentru a te apropia de 
anumite persoane. Rămâi 
la fel de superficial ca întot-
deauna. Remarcile anumitor 
persoane tind să te irite mai 
mult decât este cazul.

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 Peşti

Nicidecum nu se lega comuni-
carea și atunci Vlad a început să 
scrie zi de zi tot ce avea pe suflet. 
Cu inima rănită, cu speranțe risi-
pite, a pus în peste 20 de agende 
a câte 40 de foi noian de gânduri 
din care eu culeg acum această 
poveste. 

Înmărmurit, privea cum 
făcea arabul sex cu Eliza

Ce l-a lăsat fără cuvinte, a fost 
faptul că de mai multe ori Eliza 
lui, cu atâta bun-simț și cumse-
cădenie în Moldova, își scotea în 
Spania fără rușine vestimentația 
în prezența celor doi, lăsându-și 
sânii dezgoliți. De câteva ori ara-
bul îi propusese lui Vlad s-o iu-

bească împreună. Și dacă vedea că 
acesta stă nemișcat, se năpustea 
asupra femeii pe jumătate goală 
și sub privirile lui devoratoare o 
culca pe pat și, fără nici o sinchi-
seală, cei doi dădeau curs partidei 
de sex.  

„Stăteam înlemnit și nu-mi 
venea să cred că toate acestea se 
întâmplă în realitate”, citesc din-
tr-o ultimă agendă. Și tot acolo 
Vlad notează că deja a înțeles că 
ceea ce făcea Eliza cu arabul nu 
era altceva decât sex pentru bani. 
A făcut acest pas din dorința de a 
avea o viață lipsită de griji finan-
ciare. Interesul prima, pentru că 
arabul achita plata pentru chirie, 
o ducea prin restaurante, îi cum-
păra cosmetică și rochia preferată. 
Poezia și vorbele de dragoste ale 
lui Vlad n-o mai interesau. 

Cu toate acestea, el continua 
s-o iubească. De câteva ori a fost 
gata să-l omoare pe arab cu gân-
dul de a o recâștiga pe Eliza. Își 
pregătise și un briceag ascuțit. 
Citesc pe o altă pagină: „Noaptea 
trecută eram gata să-i tai gâtul 
și să scap de el. Dar până la ziuă 
mi-a luminat Dumnezeu minți-

Cum să trăiesc fără tine?! (2)

le. Mulțumesc, Doamne, că m-ai 
scutit de păcat!”...

„Rămâi sănătoasă, 
cucoană...”

În ultima noapte de ședere în 
garsoniera cu miros de levănțică 
și busuioc și cu atâtea speran-
țe îngropate, Vlad a avut un vis 
frumos pe care de asemenea l-a 
consemnat în agendă: „Se făcea 
că alergam prin curtea casei pă-
rintești de la Ocnița. În pragul 
casei stătea mama cu o farfurie 
în mâini. Pe farfurie erau biscuiții 
mei preferați, copți în cuptorul 
casei părintești și dați prin zahăr 
pudră. De bucurie și fericire că 
m-am văzut acasă, am început să 
plâng. M-am trezit cu ochii umezi 
și am decis să plec din această casă 
pentru totdeauna. Plec cu inima 

rănită și cu un noian de nădejdi 
lăsate aici, care nu se vor împlini 
niciodată.” 

A plecat departe de Madrid 
într-o altă regiune a Spaniei, 
unde muncește până în prezent, 
ajutându-și copiii. I-a ajutat și 
pe părinții bătrâni, care, timp de 
câțiva ani de la plecarea din lo-
cuința plină de „surprize”, au fost 
unica lui mângâiere (au plecat la 
Domnul amândoi în același an). 
Pe Eliza n-a putut să o scoată din 
inimă multă vreme. Își tot zicea: 
„Dacă s-ar întoarce într-o bună zi, 
i-aș ierta tot și aș relua viața de la 
capăt cu ea”. Dar n-a fost să fie.

Răspuns la întrebarea: 
„Cum să trăiesc fără tine?”

Rănit în dragostea lui sinceră, a 
avut nevoie de o pauză de aproape 

Un an întreg Vlad a rămas să trăiască în 
aceeaşi garsonieră cu Eliza şi cu iubitul 
ei arab căci nu avea unde se duce. 
Străin în ţară străină, i-a fost greu 

până a însuşit limba, până şi-a găsit o slujbă. 
Singurul lucru pe care şi-l dorea la început era 
o discuţie până la capăt cu Eliza despre relaţiile 
ei cu arabul şi prietenii pe care şi-i făcuse timp 
de un an şi jumătate în Spania. Dar nu a fost cu 
putinţă.

Nina NECULCE
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cinci ani până când și-a permis 
o nouă relație. Când a întâlnit-o 
pe Maria, nu prea a fost atras de 
ea. Femeia era departe de frumu-
sețea Elizei. Durdulie, cu părul 
strâns coc la ceafă, fără machiaj. 
În schimb avea un suflet cald și era 
bună gospodină. Maria împlinise 
49 de ani și nu fusese căsătorită 
niciodată. S-a îndrăgostit de Vlad 
până peste urechi. 

Iar dragostea face minuni. A 
mers la sală, și-a scurtat părul, 
a început să-și rujeze buzele. 
După un an, această femeie a 
dat jos kilogramele în plus, de-
venind incredibil de frumoasă. 
Întâmplarea face ca, într-o zi de 
duminică, pe una din străzile 
Madridului, Eliza să dea nas în 
nas cu Vlad și Maria (trecuseră 
șapte ani de când Vlad plecase 
din apartamentul ei). 

Maria, strălucind de fericire, 
mergea alături de Vlad, admirând 
afișele și expozițiile stradale din 
capitala Spaniei. Ofilită, cu cear-
căne, Eliza se poziționase ca îm-
pietrită în fața lor. După o scurtă 
pauză rosti: „Ia te uită ce surpriză! 
Cu ce ocazie la Madrid, parcă ple-
caseși de aici pentru totdeauna? 
Eu tocmai voiam să-ți trimit un 
mesaj... Îmi pare rău, n-am putut 
înțelege și aprecia sentimentele 
tale. Acum cred că e târziu?...”

„E prea târziu, Eliza. Viața mea 
a devenit perfectă fără tine. Fe-
meia de lângă mine îmi oferă cu 
sinceritate tot de ce am nevoie.” A 
luat-o pe Maria la braț și au mers 
mai departe, lăsând-o pe cealaltă 
stană de piatră în mijlocul tro-
tuarului. 
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Misterul anulat

Săptămânal, publicăm o imagine pe care vă propunem să o comen-
tați. Textul, maximum 20 de cuvinte, îl puteți expedia pe adresele: 
str. Mihai Viteazul 2a, nr. 23, Chișinău, Republica Moldova, tel.: 
022 358 567, e-mail: gazetadechisinau@gmail.com și pe pagina 
web: gazetadechisinau.md.

Lunar, cele mai spirituale replici vor fi jurizate de consiliul redac-
ției, iar autorii câștigători vor fi premiați cu un abonament la GdC. 

Publicăm comentariile la imaginea de vineri, 21 mai.

„«Înțelepții» neamului muncind pentru viitorul poporului tot 
mai fericit și mai fericit”, Constantin, Onițcani, Criuleni.

„Vasalii lui Putin tot pe lângă putină...”, Tudor, Râșcani.
„Doi amici ex-președinți,/ Socialiști strategi pentru 30 de arginți/ 

În scrutinul precedent, trădători erau numiți frecvent. În scruti-
nul ce se-așteaptă/ Ambii stau pe aceeași treaptă”,  Vasile Vârlan 

din Coteala, 
Briceni.

„Două râsuri și bajiocuri au format bloc și-ali-
anță, ca să ne mai fure”; „Ne unim doar ca să 
scăpăm de pușcărie”, Liviu Zagrenco, Chișinău

„S-au înhăitat din nou... până trec podul. Nu-
mai că-s draci roșii amândoi”, Sergiu, Chișinău.

Vă rugăm să comentați imaginea de mai sus.

I m a g i n e a  c o m e n t a t ă

S A T I R Ă  Ș I  U M O R

E p i g r a m e

Urmare a solidarităţii 
ruseşti
Fiindcă-mparte ca un frate
În toate țările dreptate,

Pagină îngrijită de Gheorghe Bâlici

Nu are Putin nicio vină
Că-n țara lui e-așa puțină!...

Clarviziune
Gândeam și eu mai înainte
Că viața-ncepe când ai minte,
Dar văd, când beau un vin 

mai tare,
Că-ncepe de la trei pahare.

Efectul învăţăturii
L-a îndemnat un nea cutare 
Pe individul cel tembel
Să-şi pună capul în mișcare
Şi-acuma... flutură din el.

Copiilor mei
Cu ce a fost și am avut,
V-am ridicat și v-am crescut,
Dar foarte greu v-am educat,
Că tare mi-ați mai 

semănat!...

Gheorghe BÂLICI

Rondelul viitorilor 
aleşi

Scrutinul nu e prea departe,
Iar visul roș sau tricolor
Deja vedem cum ne împarte
Felii de falnic viitor.

Doar nouă ne va face parte
Deșteptul de alegător,
Scrutinul nu e prea departe
Iar visu-i roș sau tricolor.

Și iar bufni-vor oale sparte
De capul nostru sau al lor
Pe când aleșii au să poarte
Cununi de voturi din popor.

Scrutinul nu e prea departe.

Ion DIVIZA

Cioronin şi 
Ciorănicul, 
din prezent 
până-n origini

„VIP Ciorănicul”, re-
vistă a dobitoacelor de 
pripas, care de 16 ani 
gâdilă vanitățile și linge 
nula ilitelor basaraboa-
ite, l-a desemnat recent 
pe dinozaurul Vladimir 
Cioronin Omul Secolu-
lui-Nu-Se-Știe-Care.

Nouă asta ni se pare 
puțin. Acum 66 de mili-
oane de ani, pe Terra fo-
jgăiau dinozauri târâtori 
și dinozauri zburători. Au 
supraviețuit, după cum se 
vede, doar reptilele aripate. Cioronin e una din ele. Cufainicul merită 
întru totul titlul de Om al Erelor Triasică, Jurasică, Cretacică, Komu-
neacică etc. De la origini până în prezent și din prezent până în origini.

I.

D e z g o l i t  f r u m o s

E l e c t o r a l ă

ALFABETIZARE = Acțiune 
care se încheie atunci când un 
om a învăţat toate tastele calcu-
latorului.

BEST-SELLER = Cartea pe care 
o împrumuţi unui prieten şi pe 
care n-o mai vezi înapoi niciodată.

BIBLIOTECĂ = Piesă de mo-
bilier cu multe rafturi pe care sti-
clele stau înşirate precum cărțile.

CARTE = Un fel de iubită pe 
care, dacă nu pui mâna, lumea va 
considera că ești prost.

CITITOR  PASIONAT = Bărbat 
care iubește atât de mult lectura 
încât a împrumutat şi bibliotecara.

FABULIST = Zoolog evoluțio-
nist care susține că boii, porcii şi 
măgarii s-au făcut oameni.

INSPIRAȚIE = Act fiziologic 
prin care poeții îşi trag în piept 
consoartele cu ajutorul muzelor.

PRINCEPS = Nașterea primei 
ediții a unei opere; a patra ediție 
se numește forceps.

ROMAN-FLUVIU = Ceea ce se 
obține atunci când un prozator 
logoreic este mut.

TOM = Degețelul cu care se în-
torc foile unei cărți de povești pen-
tru adormit femeile copilăroase.

TRATAT = Autor de manuale 
care posedă asigurare medicală.

Mihai FRUNZĂ, Brăila

B i b l i o d i c ţ i o n a r

Tare-i bine, când discuți cu ci-
neva, să cântărești fiecare vorbă, 
până a o spune, şi să te ferești să 
nu pui omului degetul pe rană. 

Ştia asta şi moș Gheorghe Cio-
plilă, însă nu ştiu cum se făcea că, 
vrând să oblojească rana cuiva, 
ieșea tocmai de-a-ndoaselea: mai 
trântea un pumn de sare.

Nu demult, moș Gheorghe avu 
nevoie să tragă un bec în podul 
şurii, unde plănuia să păstreze 
ciocălăiele şi, cât se rugă de elec-
tricienii din colhoz, nimeni nu 
voia să se apuce. Simțeau ei că 
mare câștig n-or avea cu el şi, 
decât să lucreze pe gratis, mai 
bine să şadă degeaba. 

Cu mare greu îl îndoi moșul 
pe unul, Ion Samoilă, care, dacă 
era telefonist, se pricepea şi el 
la sârme. 

Ion se apuca cu plăcere de așa 
trebi, pentru că, fiind la un pas 
de pensie, nu prea era solicitat 
de consăteni. Nu-i vorbă că mulți 
se fereau nu de vârsta lui, ci de 
caracterul lui de om greoi. 

După ce făcu lucrarea, telefo-
nistul fu poftit în casă la un pahar 
de vorbă şi o bucățică de ce-a dat 
Dumnezeu. Nu refuză, căci ştia 
el ce ştia: de aceea şi acceptase 
să-l ajute pe bătrân. 

Cum goliră câte trei pahare, 
amândoi prinseră stuchit la fur-
că, mai ales moș Gheorghe, care 
începu să-l laude pe Ion Samoilă 
şi pe tot neamul lui, vrând să-l 
ia cu vorbă bună şi să scape mai 
ieftin la plată. Poate chiar numai 
cu aldămașul, mai ştii?...

Din vorbă în vorbă, au ajuns 
de l-au pomenit cu un cuvânt bun 
şi pe fratele mai mare al lui Ion, 
răposat vreo zece ani în urmă.

 — Iată eu, zise moș Gheorghe, 
îngroșând lauda, vreau să spun 
că fratele tău mai mare, Neculai, 
Dumnezeu să-l ierte, a fost cel 
mai gospodar şi cel mai deștept 
dintre voi toți.

Ehe-he-he-e! Atâta i-a trebuit! 
Ion Samoilă tocmai săltă pe scaun 
şi se aprinse chibrit, nu alta:

— Cum? Adică eu îs mai prost 
decât frate-meu? Ia lasă-mă, te 
rog, că n-a mai fost el chiar atâ-

ta de deștept! Iată eu ţi-am tras 
matale un bec în pod, dar pe el 
l-ar fi dus capul să facă treaba 
asta? Nu l-ar fi dus! 

Telefonistul continuă com-
parațiile făcând spume la gură. 
Stăpânul casei vru să mai zică 
ceva, dar nu era când.

— Şi nici gospodar n-a mai 
fost el chiar așa de mare, cum 
îl crezi matale, că nu l-am prea 
văzut cu sapa-n mână. Tot pă-
mântul îl lucrau băieții lui. Încă 
să vezi mata cum îi trimitea el la 
lucru! Îi striga, le arăta sapele 
şi le spunea: „Măi Vasile, Ghe-
orghe, Ion! Duceți-vă la vie în 
Cornișor şi până la amiază să fie 
totul prășit! Şi să prășiți, maiul 
vostru, ca lumea, nu de mântu-
ială, cum ați prășit fasolele, căci 
vă ştiu eu, numai de hârjonit 
sunteți buni. Şi întotdeauna tu, 
măi Vasile, începi primul!” şi 
– pliosc! – o palmă lui Vasile. 
Dar tu, măi Ion, ești mai mare, 
da’ te uiți în gura lui şi  te iei 
după dânsul!... şi – pliosc! – şi 
lui Ion un zdupac. „Ați înţeles, 
Dumnezeul mamei voastre, cum 
să lucrați!? De ce tăceți, măi, 
ori poate n-ați înţeles? Ia să 
vă lămuresc eu mai bine!”. Şi 
când îi lua la bătut cu pumnii, 
cu picioarele, cu bățul, cu ce-i 
nimerea sub mână şi așa-i sco-
tea din ogradă şi-i trimitea la 
lucru, bătuți dinainte, de ieșeau 
băieții ceia pe poartă plângând, 
de mai mare mila. Apoi să-mi 
spui mata: aista era om deștept? 
De la bătăile celea Vasile şi azi 
e surd de-o ureche… Eu, mul-
țumesc lui Dumnezeu, am doi 
băieți: unul însurat la Tiumen, 
altul a rămas în armată; fata-i 
măritată pe la BAM, nu ştiu pe 
unde… Dar nu i-am calicit în bă-
tăi ca frate-meu. Da’ mata zici…

— Îi drept, da-a!, zise moș 
Gheorghe împăciuitor, umplând 
paharul şi cugetând: oare cam ce 
metode de educație, deosebite de 
ale lui frate-său, o fi folosit Ion 
Samoilă cu copiii lui, de a umplut 
lumea cu dânșii?...

Valeriu BULAT

P r o z ă  s c u r t ă
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Terestrul şi Extraterestrul
Se întâlnește Omul Anului (Pașa Parfeni) cu Omul Secolului (Vla-

dimir Voronin).
- Bună, eu am refuzat titlul meu, acordat de VIP Magazin, dum-

neata?...
- Eu nu-l refuz, îl dăruiesc. Lui Dodon!
- Și mata cu ce rămâi?
- Eu aștept altul, mai important. Omul Mileniului!

Ion DIVIZA

Metode 
pedagogice
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Luni, 31 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 și poveste
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Banii tăi
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește 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 TVR2 30’
20.35 România veritabilă
21.00 Documentar: GEO 360°
21.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova

22.10 Exclusiv în România
23.00 Rețeaua de idoli
23.50 Discover România
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 și 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 Cluj
10.45 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 30
12.00 Handbal feminin Liga Florilor MOL 
etapa 28
13.30 Tribuna partidelor parlamentare
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
17.15 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 31
18.25 Serial: Dragul de Raymond
18.53 Live stadion
19.00 Fotbal - UEFA EURO U21 Sferturi 
de finala
21.00 Telejurnal Știri Meteo
21.53 Live stadion
22.00 Fotbal - UEFA EURO U21 Sferturi 
de finala
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Dragul de Raymond
01.20 Fotbal - UEFA EURO U21 Sferturi 
de finala
05.00 Breaking Fake News
05.25 In grădina Danei
05.55 Replay

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
12.55 Ziua cu stil
13.00 Cultura minorităților
13.30 Descălecați în Carpați
14.00 360°-GEO
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 Handbal Feminin Liga Florilor 
MOL etapa 28
17.30 România… în bucate
18.00 Telejurnal
18.35 E vremea ta!
18.53 Fotbal EURO U 21 Sferturi de finală
21.00 Reteaua de idoli
21.53 Fotbal EURO U 21 Sferturi de finală
00.00 Câștigă România!
01.10 Film: Destine romantice
02.35 România… în bucate
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 360°-GEO
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.35 La datorie
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Evantai folcloric
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 Serial Prețul pasiunii
15.45 F/d
16.00 Zona ARS
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 Chișinău: ieri și azi
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Prețul pasiunii
23.10 Tezaur
23.40 Serial La patru ace

AgroTV

07:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic
08:00:00 TELEMAGAZIN 
08:15:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program educational/ Informativ  
08:30:00 DE LA TRAPA, LA SAPA  Pro-
gram de divertisment 
09:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic
10:00:00  Să ne cunoaștem Țara  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 
educational/ Informativ  
17:40:00  DELICIILE Program de 
divertisment
18:00:00 DESPRE NOI, ALTFEL   Pro-
gram educational/ cultural 
18:50:00 CU ALTE CUVINTE   Program 
educational/ Informativ
19:00:00 STIRI     Program Informativ  
19:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
20:30:00 ZONA VERDE   Program educa-
tional/ Informativ  
21:00:00  ABC-ul FERMIERULUI Podcast 
Program educativ/informativ 
21:30:00  SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educational/ Informativ
21:45:00  DECORURI PENTRU SALON     
Program educational/ Informativ
22:00:00  STIRI     Program Informativ 
22:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
23:30:00  Program AGRO TV România
02:00:00 STIRI     Program Informativ  
02:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
03:30:00 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
08.45 Gusturile se discuță
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Las Fierbinți
23.30 Film Everly
01.00 Știrile Pro TV
01.40 Lecții de viața
02.40 La Măruță
04.40 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Popcorn Show
10.00 Ce mai fac vedetele
10.30 Sa vorbim despre…
10.35 Copii și parinti
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 cu Maria Marian
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
01.50 Sa vorbim despre…
01.55 Copii și parinti
02.00 Триггер
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Reporter de Gardă
05.15 Întreabă Ghețu
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 Iubește viața
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 Național
08.00 Film: O CLIPĂ DE RĂTĂCIRE 2
11.15 Teleshopping
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 49
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiții de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 625
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 628
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 50
21.00 Film: CONAN DISTRUGĂTORUL
23.15 Film: BUZDUGANUL CU TREI 
PECEȚI
03.15 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 1 iunie

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 feminin - Liga Florilor 
Mol-etapa 28 - Gloria Buzau-Minaur 
Baia Mare
12.35 Natură și aventură
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Desene animate: Linxy
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Zestrea românilor
15.30 Desene animate: Strada sperantei
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 Europa Azi
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Câștigă România!
23.00 Destine ca-n filme
23.50 Discover România
00.00 #NuExistaNuSePoate!
01.00 România 9
02.00 Sănătate cu de toate
02.30 Generația Fit
03.00 Cantec și 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 Cluj
10.45 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 31
12.00 Film: Cupa
13.30 România veritabilă Corul Parohiei 
Irești
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Vorbește corect!
17.15 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 32
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
22.10 Telecinemateca California

00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Pe datorie
00.50 Serial: Dragul de Raymond
01.45 Telecinemateca California
03.30 Exclusiv în România
04.10 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
05.00 Dispăruți fără urmă
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Primăvara amintirilor
08.50 Teleshopping
09.10 FilmMușchetarii în vacanță
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
12.55 Ziua cu stil
13.00 Cultura minorităților
13.30 Dănilă Prepeleac de Ion Creangă
14.10 Film: Acțiunea Zuzuc
15.45 Ziua cu stil
16.00 SerialGlasul inimii
16.50 Clip Paula Seling Vals dulcea și 
tandra mea fiara
17.00 Glumeții
17.30 România… în bucate
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câștigă România!
21.00 Destine ca-n filme
21.50 Clip Paula Seling Vals dulcea și 
tandra mea fiara
22.00 D’ale lu’ Mitică
23.00 #NuExistaNuSePoate!
23.50 Ziua cu stil
00.00 Câștigă România!
01.10 Film: Palatul viceregelui 106’
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 360°-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 dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 La datorie
09.35 Azi la papion
09.45 Dimensiunea diplomatică
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Desene animate Punguța cu doi 
bani
11.10 Desene animate Capra cu trei iezi
11.30 Film Little Manhattan
13.00 Miezul zilei
13.30 Azi la papion
15.50 Desene animate Ursul păcălit de 
vulpe
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Unda bugeacului
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
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Prețul pasiunii
23.10 Știință și inovații
23.40 Evantai folcloric

AgroTV

07:00:00  STIRI     Program Informativ 
07:30:00 TELEMAGAZIN
07:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
08:00:00  INTILNIREA DE LA 8    Emi-
siune cu personalitati. Program educatio-
nal/Cultural
09:00:00  STIRI     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 
educational/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00 Program AGRO TV România 
13:45:00 TELEMAGAZIN
14:00:00  STIRI     Program Informativ   
14:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show 
15:30:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
16:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Podcast 
Program educativ/informativ
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 LUCRU MANUAL    Program 
educational/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism
18:30:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
19:00:00 STIRI     Program Informativ   
19:30:00 Să ne cunoaștem Țara  Educati-
onal/Cultural
20:00:00  INTILNIREA DE LA 8    Emi-
siune cu personalitati. Program educatio-
nal/Cultural
21:00:00  DESIGN HORTICOL   Program 
educational/ Informativ 
21:30:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program educational/ Informativ
21:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
22:00:00 STIRI     Program Informativ   

22:30:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 STIRI     Program Informativ   
 
ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.00 Teleshoping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.35 Gusturile se discuță
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Las Fierbinți
22.00 Film Miss Bala
00.00 Știrile Pro TV
00.40 Lecții de viața
01.40 La Măruță
03.40 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Mostenirea
22.30 La Bloc
23.30 Știrile Pro TV
00.45 Teleshopping
00.15 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Mostenirea
04.45 Știrile Pro TV
05.00 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Ce mai fac vedetele
10.30 Paganel
10.30 Sa vorbim despre…
10.35 Copii și parinti
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
01.50 Sa vorbim despre…
01.55 Copii și parinti
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 Ghețu
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

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 50
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. 626
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 629
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 51
21.00 Film: VÂNĂTOARE NEMILOASĂ
23.15 Film: CONAN DISTRUGĂTORUL

01.30 Fosta mea iubire
03.15 Albumul Național
05.00 Știri Național TV

Miercuri, 2 iunie

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 Mostenirea clandestina
12.00 Cantec și poveste
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Europa 360 °
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește 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 Europa Azi
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Câștigă România!
23.00 Memorialul Durerii
00.00 #NuExistaNuSePoate!
00.50 Discover România
01.00 România 9
02.00 Un doctor pentru dumneavoastră
03.00 Cantec și 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 Cluj
10.45 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 32
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.30 Pofticioși, la cratiță!
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Conviețuiri
17.00 Vorbește corect!
17.15 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 33
18.30 Handbal feminin Liga Florilor MOL 
etapa 29
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 Shoura - Despre împăcare
01.30 Film: Cupa
03.00 Serial: Jocurile timpului
04.10 Telejurnal Știri Tema zilei  
Sport
05.00 Politică și   
delicatețuri
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
12.55 Ziua cu stil
13.00 Cultura minorităților
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 360°-GEO
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 Handbal FemininLiga Florilor 
Etapa 29
17.30 România… în bucate
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câștigă România!
21.10 Film: Rubirosa
22.35 Veniți de gustați!
23.00 #NuExistaNuSePoate!
23.50 Ziua cu stil
00.00 Câștigă România!
01.10 Film: Rubirosa
02.30 România… în bucate
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 360°-GEO
05.00 Memorialul Durerii
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Unda bugeacului
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața

P R O G R A M E  T V

Misterul anulat
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09.00 Știrile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Desene animate Fata babei, fata 
moșneagului
09.50 Desene animate Soacra cu trei 
nurori
10.05 Desene animate Cinci pîini
10.20 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 Film Little Manhattan
15.00 Serial Prețul pasiunii
16.00 Fii tânăr!
16.30 Svitanok
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 O seară în familie
21.00 Știrile
21.20 Pur și simplu
21.50 Chișinău: ieri și azi
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Prețul pasiunii
23.10 Dimensiunea diplomatică
23.40 La noi în sat

AgroTV

07:00:00 STIRI     Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN 
07:45:00  DECORURI PENTRU SALON   
Program educational/ Informativ
08:00:00  DESIGN HORTICOL  Program 
educational/ Informativ 
08:20:00  BATALIA SERELOR    Program 
educational/ Informativ
08:45:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program educational/ Informativ
09:00:00 STIRI     Program Informativ   
09:30:00  Să ne cunoaștem Țara  Educati-
onal/Cultural  
10:00:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN
11:15:00 LUCRU MANUAL    Program 
educational/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00 Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN
14:00:00 STIRI     Program Informativ    
14:30:00  Să ne cunoaștem Țara  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 
educational/ Informativ
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    Program 
educational/ Informativ
19:00:00 STIRI     Program Informativ   
19:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Podcast 
Program educativ/informativ
20:00:00  POLITICI AGRICOLE  talk 
show  
20:30:00  SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educational/ Informativ
20:45:00  BATALIA SERELOR    Program 
educational/ Informativ
21:00:00 Show 9ow!   Program de 
divertisment
21:45:00  DECORURI PENTRU SALON    
Program educational/ Informativ
22:00:00 STIRI     Program Informativ   
22:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Podcast 
Program educativ/informativ
23:00:00  DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
23:55:00 Program AGRO TV România
02:00:00 STIRI     Program Informativ      
02:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Podcast 
Program educativ/informativ 
03:00:00 MUZICA PENTRU TOȚI 
03:30:00 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Las Fierbinți
23.00 Film Jack Rayan: Agentul din 
umbra
00.40 Știrile Pro TV
01.20 Film S-a furat un tren 123
03.20 Lecții de viața
04.20 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Mostenirea
22.15 La Bloc
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Mostenirea
04.45 Știrile Pro TV
05.00 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Ce mai fac vedetele
10.30 Chef de gatit
10.30 Sa vorbim despre…
10.35 Copii și parinti
10.45 Teleshopping
11.00 Cealalta Basarabie
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
01.50 Sa vorbim despre…
01.55 Copii și parinti
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 Ghețu
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 Ghețu
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 Național
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 51
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. 27

15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 627
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 630
20.00 Film: CLIFFHANGER - LUPTĂ LA 
ÎNĂLȚIME
22.15 Film: ȘASE MODURI DE A MURI
00.30 Film: VÂNĂTOARE NEMILOASĂ
02.45 Albumul Național
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Joi, 3 iunie

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 feminin - Liga Florilor 
Mol-etapa 29 - Magura Cisnadie-SCM 
Craiova
12.35 Descălecați în Carpați
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 La un pas de România
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Frați de viță
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 TVR2 30’
20.35 România veritabilă
21.00 Europa Azi

21.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR  
Moldova
22.10 Câștigă România!
23.00 Garantat 100%
00.00 #NuExistaNuSePoate!
00.50 Discover România
01.00 Frați de viță
01.30 Micile vedete în bucătărie
02.00 Un doctor pentru   
dumneavoastră
03.00 Cantec și 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. 33
12.00 Handbal feminin Liga Florilor MOL 
etapa 30
13.30 Parlamentul României
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Akzente
17.00 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
17.15 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 34
18.25 Serial: Dragul de Raymond
18.53 Live stadion
19.00 Fotbal - UEFA EURO U21 Semi-
finala 1
21.00 Telejurnal Știri Meteo
21.53 Live stadion
22.00 Fotbal - UEFA EURO U21 Semifina-
la 2
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Serial: Dragul de Raymond
01.20 Fotbal - UEFA EURO U21 Semifina-
la 1 de la ora 19.00
03.10 Fotbal - UEFA EURO U21 Semifina-
la 2 de la ora 22.00
05.00 Profesioniștii…
05.55 Eu pot!

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
12.55 Ziua cu stil
13.00 Cultura minorităților
13.30 Natură și aventură
14.00 360°-GEO
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 Handbal Feminin. Liga Florilor 
MOL, etapa 30
17.30 România… în bucate
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câștigă România!
21.10 Film: Rubirosa
22.35 Veniți de gustați!
23.00 #NuExistaNuSePoate!
23.50 Ziua cu stil
00.00 Câștigă România!
01.10 Film: Rubirosa
02.30 Glumeții
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 360°-GEO
05.00 Filler călătorie vara
05.05 Reteaua de idoli
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Svitanok
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.40 Respiro
09.45 Știință și inovații
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 O seară în familie
12.00 F/d
12.30 Pur și simplu
13.00 Miezul zilei
13.30 Cine vine la noi?
14.30 F/d
15.00 Serial Prețul pasiunii
15.50 Erudit cafe
16.30 F/d
16.45 Respiro
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 Cântec, dor și omenie
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Prețul pasiunii
23.10 Zona ARS
23.35 Prin muzică în Europa

AgroTV

07:00:00 STIRI     Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN  
07:45:00  DECORURI PENTRU SALON    
Program educational/ Informativ 
08:00:00 INTILNIREA DE LA 8    Emisiu-
ne cu personalitati. Program educational/
Cultural 
09:00:00 STIRI     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 
educational/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00  Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN 
14:00:00 STIRI     Program Informativ    
14:30:00  ABC-ul FERMIERULUI Podcast 
Program educativ/informativ
15:00:00 PRODUS AUTOHTON     Pro-
gram educational/cultural
15:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN 
17:15:00 LUCRU MANUAL   Program 
educational/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism
18:30:00 Să ne cunoaștem Țara  Educati-
onal/Cultural
19:00:00 STIRI     Program Informativ   
19:30:00 DE LA TRAPA, LA SAPA  Pro-
gram de divertisment
20:00:00 INTILNIREA DE LA 8    Emisiu-
ne cu personalitati. Program educational/
Cultural 
21:00:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
21:45:00  DECORURI PENTRU SALON    
Program educational/ Informativ
22:00:00 STIRI     Program Informativ   
22:30:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 STIRI     Program Informativ    
02:30:00 MUZICA PENTRU TOȚI 
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 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.35 Gusturile se discuță
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV

17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 În Profunzime
22.00 Las Fierbinți
23.00 Film Jocul spionilor
01.00 Știrile Pro TV
01.40 Film Capcana mortala
02.40 Lecții de viața
04.20 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Mostenirea
22.30 La Bloc
23.15 Știrile Pro TV
23.45 Teleshopping
00.15 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Mostenirea
04.45 Știrile Pro TV
05.00 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Ce mai fac vedetele
10.30 Chef de gatit
10.30 Sa vorbim despre…
10.35 Copii și parinti
10.45 Teleshopping
11.00 Ora de Ras
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 Ora de Ras
01.50 Sa vorbim despre…
01.55 Copii și parinti
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 Național
08.15 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. 628
17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 631
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 50
21.00 Serial: Mr. BEAN, ep. 5 + 6
22.15 Serial: Mr. BEAN: INSPECTORUL 
FOWLER, ep. 5+ 6
23.30 Film: ȘASE MODURI DE A MURI
01.45 Miezul problemei
03.00 Albumul Național
04.45 Vouă
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Vineri, 4 iunie

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 feminin - Liga Florilor 
Mol-etapa 30 - Gloria Buzau-Dunarea 
Braila
12.35 Drumuri aproape
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Europa mea
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Femei de 10, bărbați 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 Exclusiv în România
21.50 Discover România
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Gala umorului
00.00 Femei de 10, bărbați de 10. Prima 
parte
00.50 Discover România
01.00 Femei de 10, bărbați de 10. Partea 
a II-a
02.00 Rețeaua de idoli
02.50 Discover România
03.00 Cântec și 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. 34
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.30 Europa mea
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.00 Vorbește corect!
17.15 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 35
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: stratagema calului alb
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 Film: Misterele adevăratului Sher-
lock Holmes: stratagema calului alb
03.15 Shoura - Despre împăcare
03.45 Sport
04.05 Meteo
04.10 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
05.00 Garantat 100%

06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala
10.00 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
12.55 Ziua cu stil
13.00 Cultura minorităților
13.30 Pescar hoinar
14.00 360°-GEO
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialGlasul inimii
16.50 Clip Paula Seling Vals dulcea și 
tandra mea fiara
17.00 Glumeții
17.30 România… în bucate
17.58 #NuExistaNuSePoate!
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, bărbați de 10
02.00 România… în bucate
02.30 Glumeții
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 360°-GEO
05.00 Destine ca-n filme
05.45 Filler călătorie vara
05.55 Ziua cu stil
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Portrete în timp
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.05 Știrile (rus.)
09.15 Artelier
09.45 Art-club (rus.)
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 Prețul pasiunii
15.50 Chișinău: ieri și azi
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
21.00 Știrile
21.20 Zona ARS
21.45 Cântec, dor și omenie
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Prețul pasiunii
23.05 Dor de voi. Emisiune muzicală
23.30 O seară în familie

AgroTV

07:00:00 STIRI     Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN 
07:45:00 PROFU DE NUTRITIE  Program 
educational
08:00:00  DESIGN HORTICOL   Program 
educational/ Informativ
08:20:00  BATALIA SERELOR   Program 
educational/ Informativ
08:45:00  SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educational/ Informativ
09:00:00 STIRI     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 
educational/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00 Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN
14:00:00 STIRI     Program Informativ    
14:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  
15:30:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 LUCRU MANUAL    Program 
educational/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 BAȘTINA   - Magazin agricol     
18:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
19:00:00 STIRI     Program Informativ   
19:25:00 CU ALTE CUVINTE   Educațio-
nal/informativă
19:30:00 VERDE-N OCHI   talk show
20:30:00 ZONA VERDE   Program educa-
tional/ Informativ
21:00:00  DESIGN HORTICOL  Program 
educational/ Informativ
21:30:00 SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educational/ Informativ
21:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
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educational
22:00:00 STIRI     Program Informativ   
22:30:00 VERDE-N OCHI   talk show
23:00:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
23:55:00 Program AGRO TV România
02:00:00 STIRI     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 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.15 Teleshopping
13.30 În Profunzime
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Las Fierbinți
22.00 Film Taxi 5
00.00 Gala Local Kombat Momentul Ade-
varului: Andrei Stoica vs Pavel Voronin
02.00 Știrile Pro TV
02.40 Film O noapte nebuna
04.40 Lecții de viața

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 Mostenirea
22.30 La Bloc
23.15 Ce spun românii

00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 Mostenirea
04.45 ApropoTv
05.30 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.20 Paganel
10.30 Sa vorbim despre…
10.35 Copii și parinti
10.45 Teleshopping
11.00 Concert Jazz
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 Ora de Ras
01.50 Sa vorbim despre…
01.55 Copii și parinti
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 Ghețu
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 Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 50
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Teleshopping

13.30 Specialiști în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiții de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 629
17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 632
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 51
21.00 Film: BEOWULF - LEGENDA 
VIKINGILOR
23.15 Film: CLIFFHANGER - LUPTĂ LA 
ÎNĂLȚIME
01.30 Miezul problemei
02.45 Albumul Național
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 5 iunie

TVR Moldova

07.00 Mic dejun cu un campion
07.55 Dor în zbor
08.00 Documentar: religios Bucuria 
credinței
08.30 Cap Compas
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 1, 2, 3 și 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 Vedeta populară
17.00 Lectia de istorie
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Politică și delicatețuri
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
20.00 Telejurnal Știri
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: Italiencele
00.30 Breaking Fake News
01.00 Destine ca-n filme
01.50 Discover România
02.00 Film: Italiencele
03.30 Cap Compas
04.00 Politică și delicatețuri
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Tezaur folcloric
08.00 Serial: Cireșarii
08.50 Vorbește corect!
09.00 1, 2, 3 și afli tot ce vrei!
09.35 Eu pot!
10.35 Vreau să fiu sănătos!
11.30 Levintza
12.00 Rugby Superliga Etapa 7
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora Regelui
16.00 Lumea azi
16.30 Banii tăi
17.00 Vedeta populară
18.50 Teleenciclopedia
19.45 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Sport
21.10 Film: B. D. la munte și la mare
23.00 Dosar România
00.00 Profesioniștii…
01.00 Dosarele extratereștrilor
02.10 Film: B. D. la munte și la mare
03.50 Viața satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 MotorVlog
08.30 Serial: Armăsarul sălbatic
09.30 Generația Fit
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Descălecați în Carpați
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbați de 10
17.00 Frați de viță
17.30 MotorVlog
18.00 Distracțiile lui Cazacu
18.30 Zile cu stil
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Secretul fericirii
22.10 Serial: Păcatul și rușinea
23.45 Distracțiile lui Cazacu
00.15 Zile cu stil
00.45 Veniți de gustați!
01.10 Film: Secretul fericirii
02.50 Telejurnal
03.20 E vremea ta!
03.35 Serial: Păcatul și rușinea
05.00 D’ale lu’ Mitică
05.55 Ziua cu stil
06.00 Generația Fit
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Moldovenii de pretutindeni
06.35 Chișinău: ieri și azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
10.00 F/d
10.30 stil nou
11.00 Fii tânăr!
11.30 Musafirul
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.30 Respiro
12.40 Codul ECO

13.00 Miezul zilei
13.30 Concert. L. Moraru
14.30 F/d
15.00 MeseriAșii
15.50 Respiro
16.00 Artelier
16.30 În ritmul dansului
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 La noi în sat
19.00 Mesager
20.00 O seară în familie
21.00 Știrile
21.15 Bună dimineața
21.20 Recital Dinastia Văluță
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Film Jos cu dragostea

AgroTV

07:00:00 STIRI     Program Informativ  
07:30:00 TELEMAGAZIN   
07:45:00  DECORURI PENTRU SALON    
Program educational/ Informativ 
08:00:00 MUZICA PENTRU TOȚI 
09:00:00 STIRI     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 TOȚI
12:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism
12:15:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
12:30:00  INTERVIURI CU SOROCENI
13:40:00 MUZICA PENTRU TOȚI
14:00:00  STIRI     Program Informativ  
14:30:00 Program AGRO TV România
15:00:00 ZONA VERDE   Program educa-
tional/ Informativ
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   Stiri,  Informativ/Analitic 
20:00:00 DE LA TRAPA, LA SAPA  Pro-
gram de divertisment
20:30:00 Să ne cunoaștem Țara  Program 
educational/ cultural
21:00:00 PRODUS AUTOHTON    Pro-
gram educational/ cultural
21:30:00 ZONA VERDE  Program educa-
tional/ Informativ
22:00:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
22:30:00  RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic 
23:30:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
00:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic 
03:00:00 MUZICA PENTRU TOȚI
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
12.00 Film Monte Carlo
14.00 În Profunzime
15.00 Film Percy Jackson și Olimpienii: 
Hotul fulgerului
16.45 Teleshopping
17.00 Film Eu cu cine ma marit?
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Gusturile se discuță
22.00 Film X-Men: Apocalypse
23.45 Film Anturaj
02.30 Știrile Pro TV Chișinău
03.10 Film Monte Carlo

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 La Măruță
11.30 Acasă la Români
12.45 Teleshopping
13.00 ApropoTv
14.00 Lecții de viața
15.30 Arena bucătarilor
16.00 România, te iubesc!
17.00 Ce spun românii
18.00 I likeIT
18.30 Superspeed
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Arena bucătarilor
20.30 Las Fierbinți
21.30 Mostenirea
22.15 Acasă la Români
23.45 Teleshopping
00.15 Lecții de viața
01.00 I likeIT
01.30 Superspeed
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 Mostenirea
04.45 Acasă la Români

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Fii sănătos cu Maria Marian
09.00 In lumea surprizelor
10.00 Chef de gatit
10.20 Savoare la Maximum
11.00 M-Adam
12.00 Teleshopping
12.15 Concert
14.45 Ora Expertizei
16.45 Teleshopping
17.00 Concert
18.00 Asfalt de Moldova
19.00 Jurnalul săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Elven
23.00 Jurnalul săptămânii

00.00 Asfalt de Moldova
02.00 Pablo Escobar: Baronul raului
03.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Întreabă Ghețu
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. 630
08.00 Teleshopping
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.00 Din viața romilor
12.00 Stan și Bran - momente de exceptie
12.30 Specialiști în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiții de la bunica
14.30 Film: BLUE VALENTINE
16.30 Film: ȘERIFUL CU NOUĂ VIEȚI
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 633
20.00 CEI 7 ANI DE MASĂ
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Poamă acră
01.45 Albumul Național
03.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Duminică, 6 iunie

TVR Moldova

07.00 Universul credinței
07.55 Dor în zbor
08.00 Universul credinței
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viața satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viața satului
13.00 Discover România
13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Retrospectiva săptămânii
15.00 Drag de România mea!
17.00 Remix
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Retrospectiva săptămânii
19.00 Conexiuni
19.56 Zi de zi cu părintele   
Ctin Necula
20.00 Telejurnal Știri
21.00 Vedeta populară
23.00 Teatru TV
00.10 Exclusiv în România
01.00 Garantat 100%

02.00 Teatru TV
03.10 Tezaur folcloric
04.00 Remix
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 Viața satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viața satului
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică și delicatețuri
15.30 Adevăruri despre trecut
15.55 Ai luat plasă! sez. 2, ep. 1
16.45 #Creativ
17.15 Exclusiv în România
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 extratereștrilor
02.10 Teleenciclopedia
02.56 Cooltura
03.20 Lumea azi
03.45 Universul credintei
05.25 Banii tăi
05.55 Vorbește corect!
06.00 Ai luat plasă! sez. 2, ep. 1

TVR 2

07.00 Teleshopping

07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre Duminica a X-a de 
Peste An
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură și aventură
11.00 Destine ca-n filme
11.50 Clip Paula Seling Vals dulcea și 
tandra mea fiara
12.00 Frați de viță
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 roșii
21.53 Fotbal EURO U 21 Finala
00.00 #NuExistaNuSePoate!
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 credinței
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring star
11.00 Știrile
11.40 Abraziv
12.00 Viața în ritm de dans
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 Chișinău: ieri și azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.05 Dor de voi. Emisiune  
muzicală
21.00 Știrile
21.20 Prin muzică în Europa
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Prin muzică în Europa
22.40 Film Adio, iubitule

AgroTV

06:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic  
07:00:00 Să ne cunoaștem Țara  Program 
educational/ cultural
07:30:00 TELEMAGAZIN    
08:00:00 GOSPODARII MOLDOVEI    
Emisiune despre oamenii de succes din 
domeniul Agrar
09:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic 
10:00:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  
11:00:00 TELEMAGAZIN      
11:15:00 RETETA SĂPTĂMÂNII Program 
de divertisment
11:40:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
12:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism
12:30:00  INTERVIURI CU  
SOROCENI
13:40:00 MUZICA PENTRU TOȚI
14:00:00 BAȘTINA   - Magazin agricol
14:45:00 RETETA DE DUMINICA Pro-
gram de divertisment 
15:00:00  ZONA VERDE Program educa-
tional/ Informativ
15:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Podcast 
Program educativ/informativ  
16:00:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
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 SĂPTĂMÂNII Program 
de divertisment
19:00:00 VERDE-N OCHI    
talk show
20:00:00 Să ne cunoaștem Țara  Program 
educational/Cultural 
20:30:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
21:00:00 Show 9ow!     Program de 
divertisment
22:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic
23:00:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
00:00:00 Program AGRO TV România
02:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NII   Stiri,  Informativ/Analitic  
03:00:00 Să ne cunoaștem Țara  Program 
educational/ Cultural
03:30:00 BAȘTINA   - Magazin  
agricol
04:00:00 Program AGRO TV  
România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.50 Teleshopping
10.00 Ce se întâmplă,   
doctore?
10.30 Film Percy Jackson and the 
Olympians

12.45 Teleshopping
13.00 Apropo TV
14.00 Gusturile se discuță
15.15 Teleshopping
15.30 Film The Wedding Planner
17.00 Film Cu duzina e mai ieftin 2: 
Razboiul tarilor
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Film Motivat sa ucida
23.15 Film Noi suntem familia Miller
01.45 Știrile Pro TV Chișinău
02.25 Film Percy Jackson and the 
Olympians
04.10 Film Cu duzina e mai ieftin 2: 
Razboiul tarilor

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 Lecții de viața
14.25 Știrile Pro TV
14.30 Ce se întâmplă, doctore?
15.00 ApropoTv
15.45 Ce spun românii
16.30 Lecții de viața
18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Superspeed
20.30 Las Fierbinți
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 Fierbinți
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 Dora Show
05.00 Ora Expertizei

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 Iubește viața
10.30 Bucătărim cu vitra   
la TV8
11.00 Т/с Familia
12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Ghețu
15.00 Teleshopping
15.15 Punct și 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
04.10 Iubește viața

Național

06.00 Vouă
06.30 Baronii
07.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 631
08.00 Teleshopping
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.30 Film: ȘERIFUL CU   
NOUĂ VIEȚI
12.30 Stan și Bran - momente de exceptie
13.00 Start show România
16.00 Serial: Mr. BEAN, ep. 5 +6
17.15 Serial: Mr. BEAN: INSPECTORUL 
FOWLER, ep. 5 + 6
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 634
20.00 Film: CĂSĂTORIE DIN INTERES
23.00 Film: BEOWULF - LEGENDA 
VIKINGILOR
01.15 Start show România
01.45 Albumul Național
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

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

Salvarea sufletului

Are grijă un arhiereu
De salvarea sufletului meu,
Dar îmi ia, ce-i drept, şi bani destui
Că mai are grijă şi de-al lui... Gheorghe BÂLICI

A cucerit Everestul
doar o dată pe an și perioada 
aceasta se apropia. Simțeam că 
vreau să o fac anul acesta, 2021. 
Chiar dacă au fost oameni care au 
spus: șapte luni de experiență e 
prea puțin. Oamenii se pregătesc 
cu anii. Am zis, bun. I-am ascultat, 
dar știam exact că nimic nu poate 
opri ideea al cărei timp a venit”, 
a comunicat Olga.  

Prima moldoveancă care a ajuns 
în vârful Everestului a mulțumit 
tuturor pentru susținere și a afirmat 
că totul se face cu oameni:   ,,Prie-
teni, oameni cunoscuți și necunos-
cuți, eu vă mulțumesc! Vă mulțu-
mesc că ați crezut sau n-ați crezut, 
că m-ați susținut! (...) 

Această istorie, a fost posibil de 
scris doar împreună cu voi! 

Mă simt mândră, mândră de 
oamenii din țara noastră, buni, 
săritori, empatici, frumoși la su-
flet! Mă simt bogată! Bogată și 
fericită cu așa prieteni!”

Vârful Everest este cel mai 
înalt punct de pe Pământ, cu o 
altitudine de 8848 metri deasupra 
nivelului mării. Primul moldovean 
care a cucerit Everestul este An-
drei Carpenco. 

Olga a escaladat și muntele 
Kilimanjaro, Tanzania și a urcat 
pe cel mai înalt vulcan din lume„, 
Ojos del Salado din Argentina.

Octavian GRAUR

150 de ani, vârsta maximă ce 
poate fi atinsă de corpul uman

Un grup de cer-
cetătorii ai Roswell 
Park Comprehensive 
Cancer Center din 
New York consideră 
că au aflat care este 
limita superioară a 
vieții umane: 150 de 
ani, scrie „The New 
York Post”.

Un secol și jumăta-
te de viață ar fi peste 
actualul record pen-
tru cel mai vârstnic 
om – Jeanne Cal-
ment, care a decedat în 1997 la vârsta de 122 de ani, dar cu siguranță 
descurajează eforturile pentru nemurire.

În acest studiu, inteligența artificială a analizat datele legate de 
sănătate și condiție fizică, iar cercetătorii au determinat că durata 
vieții este determinată de două elemente: vârsta biologică – asociată 
cu stresul, modul de viață și bolile cronice, și rezistența – cât de repede 
revine la normal o persoană după ce răspunde unui factor de stres.

Cercetătorii au aflat astfel că, de la 120 la 150 de ani, corpul uman 
prezintă o „pierdere totală” de rezistență, rezultând în incapacitatea 
de a-și reveni. 

Această afirmație vine în contextul în care există o tendință as-
cendentă de practici la modă împotriva îmbătrânirii și prelungire a 
duratei de viață. Biohackerii încearcă orice, de la injecții cu medica-
mente netestate contra herpesului, până la post prelungit și meditație.

rfi.roPapa Francisc va primi primul 
„papamobil” electric

Olga Țapordei a devenit pri-
ma femeie din Republica Moldova 
care a ajuns pe cel mai înalt punct 
de pe glob, Muntele Everest. Ex-
pediția a început la mijlocul lunii 
aprilie. O bună parte a traseului, 
Olga l-a împărtășit cu urmăritorii 
ei de pe rețelele de socializare. 

Olga a reușit performanța pe 23 
mai, iar anunțul că ea a escaladat 
Everestul a fost făcut de soțul ei, 
pe o platformă de socializare.

,,Condițiile meteo pentru esca-

ladare sunt cele mai complicate 
din ultimii zeci de ani, cu vânturi 
puternice de până la 60km/h. Ur-
mează un drum lung și complicat 
de coborâre”, a mai scris Bogdan 
Ghieș.

Într-o postare pe o pagină de 
socializare, Olga a menționat că, 
deși i s-a spus că nu este pregătită 
suficient, ea a crezut în propriile 
forțe și a simțit că va ajunge pe 
Everest, anul acesta.

,,Everestul poate fi escaladat 

Compania Fisker Inc cu sediul în Los Angeles, 
Statele Unite, a anunțat vineri că va furniza papei 
Francisc, anul viitor, primul automobil electric, dotat 
cu acoperiș solar și mochetă produsă din sticle de 
plastic colectate din ocean și reciclate, informează 
Reuters.

Fisker va asigura vehiculul său sport Ocean, în 
totalitate electric, pentru a fi utilizat de papă, acesta 
fiind prevăzut cu o cupolă retractabilă transparentă 
și materiale sustenabile la interior.

Cofondatorii Henrik Fisker, fost designer pen-
tru producătorul britanic de mașini de lux Aston 
Martin, și dr. Geeta Gupta-Fisker s-au întâlnit cu 
liderul Bisericii Romano-Catolice din Vatican, a 
indicat compania.

„M-am inspirat după ce am citit că Papa Francisc 
acordă o mare atenție mediului înconjurător și im-
pactului schimbărilor climatice asupra generațiilor 

viitoare”, a declarat Henrik Fisker, citat într-un 
comunicat.

Start-up-ul nu a dezvăluit costul vehiculului mo-
dificat destinat papei, însă prețul modelului Ocean 
al Fisker începe de la 37.499 dolari în Statele Unite 
și 32.000 de euro (39.152 dolari) în Germania.
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