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Guelfii şi 
ghibelinii

Netrădând cauza, ne-am 
pomenit vânduţi, succesiv, de 
chiar liderii noştri. Poate că 
erau tactici necesare aceste 
mişcări năucitoare ale liderilor 
pe tabla şahului politic, poate 
jocuri de conjunctură (trebuie şi 
liderii să trăiască din ceva, de ce 
să nu-şi vândă şi ei carisma?), 
poate raţiuni de ordin înalt, noi 
nu mai puteam să ştim. Muri-
sem, ca Mercuţio, răpuşi, reci-
proc, în lupte stradale fratricide, 
în confruntările cu oamenii de 
aceeaşi credinţă şi de aceleaşi 
aspiraţii (dar închinându-ne 
unor zei diferiţi).  
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A n c h e t ă

Cei doi soţi care trăiesc din pensia de mizerie pe care 
le-o dă administraţia de la Tiraspol spun că alocaţia 
oferită pentru consumul de gaze reprezintă un 
ajutor considerabil pentru ei şi că au ajuns înglodaţi 
în datorii. Oamenii spun că au bătut la uşile mai 
multor instituţii de la Chişinău în căutarea dreptăţii 
pe care nu au mai găsit-o.

Mircea V. CIOBANU
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Tamara şi Nicolae Ţurcan, doi pensionari din 
Hagimus, localitate rurală de lângă oraşul Bender, 
trăiesc de opt ani o poveste umilitoare din cauza 
justiţiei de la Chişinău. Cei doi soţi au fost atraşi în 
maşinăria (in)justiţiei moldoveneşti ca în cele din 
urmă să fie deposedaţi şi de compensaţiile pentru 
consumul de gaze naturale, oferite de Guvernul de 
la Chişinău locuitorilor din zona de conflict.

„Dreptate” 
moldovenească pentru 
doi pensionari din zona 
de conflict
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Condiți i le  rămân neschimbate: 
reforme,  reforme,  reforme

(67)

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

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

Cu drag, GAZETA de Chișinău

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că acest plan de redresare economică pentru Republica Moldova reprezintă un efort fără precedent
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PAS şi Platforma DA, dispuse 
să formeze „o alianță naturală” 
în viitorul Parlament

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

Reprezentanţii PAS şi ai Plat-
formei DA admit că ar putea forma 
o nouă majoritate parlamentară 
care să asigure guvernarea după 
alegerile anticipate din 11 iulie. 

Declaraţii în acest sens au fost 
făcute de vicepreşedinta PAS, Na-
talia Gavriliţă, fostă pretendentă 
la funcţia de prim-ministru, şi 
Vasile Năstase, fost deputat al 
Platformei DA. 

Cel din urmă este convins că 
formaţiunea sa va accede în vii-
torul Parlament şi crede că fără 
Platforma DA nu poate exista o 
guvernare proeuropeană şi re-
formatoare în R. Moldova. „Un 
singur partid nu va reuşi să ia 
majoritatea şi doar o coaliţie 
PAS-Platforma DA ar putea crea 
o majoritate firească, mai ales 
că noi am guvernat împreună 
anterior şi am livrat rezultate. 
Este important ca oamenii să 
voteze masiv cu cele două for-
maţiuni, astfel încât să avem o 
majoritate confortabilă de 55-56 
de mandate”, a declarat Vasile 
Năstase, într-o emisiune la TVR 
Moldova. 

„Vom negocia guvernarea şi 
numirea unui Guvern cu acele 

forţe care vor împărtăşi valorile 
noastre. Sperăm foarte mult să-i 
avem pe colegii noştri din Plat-
forma DA în viitorul Parlament 
şi aceasta ar fi o alianţă natura-
lă”, a spus la rândul său Natalia 
Gavriliţă.

Pe de altă parte, PDM se crede 
de asemenea capabil să ajungă 
reprezentat în viitorul Parlament. 
Mai mult, liderul democraţilor, 
Pavel Filip, afirmă că doar forma-
ţiunea sa poate forma o coaliţie 
pro-europeană şi reformatoare 
împreună cu PAS. „Vreau să lăsăm 
deoparte sondajele. Eu am văzut 
atâtea sondaje. În primul rând, eu 
cred că ele sunt manipulatorii”, a 
declarat Filip la N4.

Menţionăm că, până în pre-
zent, două partide cu reprezen-
tanţi în Parlamentul dizolvat 
de preşedinta Maia Sandu pe 
28 aprilie au anunţat că nu vor 
participa la alegerile anticipate 
din iulie. Este vorba despre „Pro 
Moldova”, al fostului fruntaş din 
PDM Andrian Candu, şi despre 
„Partidul Popular”, condus de de-
putatul independent Alexandru 
Oleinic. Candu spune că decizia 
formaţiunii sale a fost determina-

„Alegătorii vor propulsa AUR 
în Parlamentul de la Chişinău 
şi doresc o coaliție AUR-PAS”

1 iunie

Potrivit rezultatelor unui sondaj efectuat de către compania 
Date Inteligente (iData) https://idata.md/, Alianţa pentru Unirea 
Românilor (AUR) se află în preferinţele alegătorilor din Republica 
Moldova, fiind creditată la începutul campaniei parlamentare 
cu aproximativ 5% (+4,8%), şi are toate şansele să acceadă în 
Parlamentul de la Chişinău, transmite Romanian Global News.

Sondajul nu ia în considerare opţiunile alegătorilor din România 
şi din diasporă, unde AUR este mai bine cunoscut.

„În mod real, având în vedere întregul bazin electoral care îi 
cuprinde şi pe alegătorii din România şi diasporă, Alianţa pentru 
Unirea Românilor a debutat în această campanie parlamentară 
anticipată având 6-7% în preferinţele de vot ale celor care au deja 
o opţiune şi tinzând către 10%. Campania este în derulare şi AUR 
va produce şi la Chişinău marea surpriză a alegerilor din 11 iulie, 
aşa cum a produs-o la Bucureşti. Este de reţinut de asemenea că 
66% dintre susţinătorii AUR din Republica Moldova consideră că 
formaţiunea politică ar trebui să formeze o coaliţie parlamentară 
cu Partidul Acţiune şi Solidaritate, ceea ce reprezintă o adevărată 
şansă pentru ca Republica Moldova să poată scăpa de comu-
niştii şi mafioţii care au spoliat-o în ultimele trei decenii. AUR 
va fi în Parlament singurul partid unionist, autentic antimafie 
şi anticomunist, situat pe coordonata naţională şi euroatlanti-
că. Singura formaţiune cu care este dispus să intre în coaliţie 
este PAS. Pentru noi, ca şi pentru tot mai mulţi dintre alegători, 
este clar că AUR va deţine votul de aur în Parlamentul celui de 
al doilea stat românesc”, a declarat senatorul Claudiu Târziu, 
preşedinte al Comisiei pentru românii de pretutindeni, solicitat 
să comenteze rezultatele recentului sondaj de opinie publică. 
Sondajul iData a fost realizat în perioada 19-28 mai, pe un eşan-
tion reprezentativ de 1227 de persoane din 84 de localităţi din 
Republica Moldova, şi are o marjă maximă de eroare de +/-2,7%.

rgnpress.ro

tă de faptul că aceste alegeri sunt 
„o confruntare între doi actori 
care continuă şi prelungesc ale-
gerile prezidenţiale”, iar Oleinic 
susţine că „organizarea alegerilor 
parlamentare anticipate, în con-
diţiile actualului Cod electoral, va 
aprofunda criza din ţară şi nu va 
schimba substanţial raportul de 
forţe pe arena politică din Repu-
blica Moldova”.

CEC a înregistrat până în pre-
zent 11 concurenţi electorali, alte 
şase dosare aflându-se în proces 

de examinare, conform datelor 
prezentate pe site-ul oficial al 
instituţiei.

De asemenea, CEC i-a avertizat 
pe ceilalţi potenţiali candidaţi – 

formaţiuni politice sau indepen-
denţi – că termenul limită pentru 
depunerea actelor necesare expiră 
peste 10 zile, pe 11 iunie.  

Valeriu CAȚER
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 „Acesta reprezintă un spri-
jin puternic pentru reformele 
din Republica Moldova, un pas 
important pentru redresarea so-
cio-economică pe termen lung şi 
o dovadă puternică a solidarităţii 
UE cu cetăţenii Republicii Mol-
dova”, a scris cu această ocazie 
ministrul de Externe de la Bucu-
reşti, Bogdan Aurescu, pe Twitter.

La fel, şi raportorul Parlamen-
tului European pentru R.Moldo-
va, Dragoş Tudorache, spune că 
această decizie „este extrem de 
încurajatoare”.

Totodată, el atrage atenţia 
asupra faptului că există condi-

ţii pentru acordarea acestor bani, 
care rămân aceleaşi – reforma din 
justiţie, cea din administraţie şi 
lupta cu corupţia. 

„Atâta vreme cât se înţelege 
foarte clar că sumele şi condi-
ţionalităţile sunt coordonate în 
interesul cetăţenilor nu văd niciun 
obstacol în accesarea integrală 
a ajutorului european. Istoricul 
negativ în accesarea fondurilor 
europene trebuie să funcţioneze ca 
o lecţie necesară în impulsionarea 
schimbărilor pe care le aşteaptă 
toată lumea. Ajutorul european 
este concret şi trebuie utilizat in-
tegral în perioada care urmează”, 

600 de milioane de euro din 
partea UE pentru R.Moldova: 
Reacții de la Bucureşti

„Este singurul caz cunoscut în istoria omenirii în care 
cele două state nu își asumă la nivel de Constituție, la nivel 
declarativ, obiectivul unionist. Atât Coreea de Sud, cât și 
Coreea de Nord au în Constituție principiul reunificării. 
La Seoul există un minister al reunificării, care face nu 

doar muncă academică, ci și pași și proceduri practice. La 
fel în China și Germania care, pe moment, este singurul 
model dus până la capăt”, 

Petrișor Peiu, analist politic și economic

D
I
X
I
T

Înalte oficialităţi din România, responsabile 
de relaţia Uniunii Europene cu R.Moldova, 
salută decizia Consiliului Europei, care 
a aprobat miercuri, 2 iunie, un plan 

de redresare ce prevede că autorităţile de la 
Chişinău ar putea beneficia în următorii trei ani 
de un sprijin de 600 de milioane de euro.

Autorităţile din sănătate esti-
mează că alegerile parlamentare 
anticipate din 11 iulie s-ar putea 
desfăşura într-un climat epidemio-
logic favorabil, dacă se va menţine 
actuala rată de vaccinare anti-CO-
VID. Declaraţii în acest sens au fost 
făcute într-o emisiune la TVR Mol-
dova de Boris Gâlcă, şef adjunct 
al Direcţiei sănătate din Primăria 
Chişinău, care a precizat însă că re-
stricţiile sanitare vor fi menţinute 
pe parcursul campaniei electorale, 
pentru a nu admite un nou val de 
infectări în ziua scrutinului. 

„Vor fi păstrate toate măsurile 
de sănătate publică, chiar dacă Chi-
şinăul este acum în zona galbenă, 
chiar dacă unele raioane sunt deja 
în zona verde, oricum va rămâne în 
vigoare păstrarea distanţei fizice, 
obligativitatea măştii de protecţie 
în spaţiile închise”, a declarat el.

La rândul său, Ninel Revenco, 
coordonatoarea campaniei naţi-
onale de vaccinare, a remarcat că 
mobilizarea autorităţilor şi dorinţa 
cetăţenilor de a se vaccina au în 
prezent efecte vizibile. 

„În prezent, în top este muni-
cipiul Chişinău, cu o rată de vac-
cinare de peste 15%, în republică, 
per total, rata de vaccinare este de 
10%. Până în iulie, dacă înregis-

trăm acelaşi ritm de vaccinare ca 
săptămâna trecută, cu 100 de mii 
de doze administrate timp de-o 
săptămână, vom ajunge la 20%, 
aceasta fiind o cifră acceptabilă 
pentru buna desfăşurare a alege-
rilor”, a declarat specialista.

Menţionăm că la creşterea ratei 
de vaccinare au contribuit substan-
ţial două maratoane, organizate de 
Universitatea de Medicină şi Far-
macie, în perioada 21-23 mai, şi de 
Primăria Chişinău în colaborare cu 
Ministerul Sănătăţii, pe 28-30 mai. 
Cel mai solicitat în cadrul acestor 
evenimente a fost vaccinul Pfizer/
BioNTech, rezervele căruia sunt 
însă limitate în R.Moldova. Dar, 
datorită posibilităţii oferite cetă-
ţenilor de a se imuniza cu acest 

ser fără o înregistrare prealabilă, 
a devenit posibil ca pe parcursul 
ultimei săptămâni din mai să fie 
vaccinat un număr record – peste 
110 mii de persoane. 

Potrivit datelor oficiale ale 
Ministerului Sănătăţii, de la în-
ceputul campaniei de imunizare, 
pe 2 martie, şi până la data de 31 
mai inclusiv, au fost administrate 
416.814 doze de vaccin.

Amintim de asemenea că pe-
ricolul unei incidenţe sporite a 
infectărilor cu COVID-19 în peri-
oada campaniei electorale a fost 
cel mai des invocat argument de 
către liderul PSRM, Igor Dodon, 
pentru a încerca să amâne alegerile 
anticipate. 

V.V.

Specialiştii prognozează un climat 
epidemiologic favorabil 
pentru desfăşurarea anticipatelor

accentuează Dragoş Tudorache.
Amintim că miercuri, 2 iunie, 

executivul european a decis să 
acorde 600 de milioane de euro 
R.Moldova, în următorii trei ani, 
pentru redresarea economică a 
ţării în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19. Banii 

sunt destinaţi dezvoltării infras-
tructurii rutiere, digitale, a celei 
energetice, pentru sporirea com-
petitivităţii economice şi sprijinul 
întreprinderilor mici şi mijlocii, 
se menţionează într-un comunicat 
al Comisiei Europene.

„Planul de redresare economi-

că al UE constituie un efort fără 
precedent”, a subliniat Ursula von 
der Leyen, preşedinta Comisiei 
Europene. Comisarul pentru Ve-
cinătate şi Extindere, Olivér Vár-
helyi, spune că prin intermediul 
acestui ambiţios plan de redresare 
economică UE vrea să dezlănţuie 
potenţialul economic neexploatat 
al R.Moldova, în beneficiul cetă-
ţenilor săi. 

Iar europarlamentarul român 
Siegfried Mureşan a scris că aces-
ta este singurul astfel de pachet 
economic acordat unei ţări din 
Vecinătatea Estică.

Suportul fără precedent pentru 
R.Moldova a fost imediat salutat 
de preşedinta Maia Sandu şi chiar 
de premierul interimar Aureliu 
Ciocoi, tot el ministru în exerci-
ţiu la Externe, care a remarcat 
că ajutorul financiar al UE „vine 
într-un moment crucial” pentru 
R.Moldova.

Valeriu CAȚER

Agenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite dedicată promovării egalităţi 
de gen şi abilitării femeilor, reprezentanţa din Republica Moldova (UN 
Women Moldova) a organizat ieri o dezbatere cu privire la violenţa 
împotriva femeilor şi a fetelor din Republica Moldova, cu ocazia îm-
plinirii a zece ani de la adoptarea Convenţiei de la Istanbul de către 
Consiliul Europei, ce are drept scop prevenirea violenţei, protecţia 
victimelor şi trimiterea în judecată a infractorilor. Violenţa împotri-
va femeilor este o problemă atât naţională, cât şi internaţională, au 
atenţionat experţii, transmite Radio Chişinău.

Potrivit datelor prezentate în cadrul dezbaterii, trei din patru femei 
din Republica Moldova sunt supuse violenţei domestice, inclusiv fizice, 
psihologice şi sexuale. Vorbitorii au subliniat necesitatea ratificării 
Convenţiei de la Istanbul, pentru a asigura o protecţie mai eficientă a 
victimelor şi sancţiuni mai dure pentru agresori. Ratificarea Convenţiei 
deschide oportunităţi pentru servicii de sprijin mai calitative, care să 
răspundă nevoilor femeilor victime ale violenţei.

Victimele vor putea beneficia de servicii medicale şi psihologice 
gratuite, servicii de plasament al femeilor şi copiilor şi asistenţă din 
partea unui avocat din contul statului, atunci când victima solicită 
ordonanţă de protecţie sau un ordin de restricţie de urgenţă. Aseme-
nea servicii sunt deja stabilite în legislaţia naţională, dar nu există un 
mecanism de implementare, au atenţionat experţii. Convenţia de la 
Istanbul impune pedepsirea agresorilor prin acţiuni descurajatoare, 
cum ar fi munca neremunerată în folosul statului, a subliniat avocata 
Centrului de Drept al Femeilor, Arina Țurcanu.

„Parlamentul de la Chişinău a refuzat în mai multe rânduri ratificarea 
Convenţiei de la Istanbul, aşa cum este numită Convenţia Consiliului 
Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor 
şi a violenţei domestice. Documentul a fost deschis pentru semnare 
pe 11 mai 2011, fiind ratificat de mai mult de 30 de ţări. Convenţia 
a fost semnată de Republica Moldova în februarie 2017, dar până în 
prezent nu a fost ratificată.”

radiochisinau.md

Trei din patru femei din 
R. Moldova sunt supuse 
violenței domestice
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Revocarea lui Clima – un act 
legal sau o decizie electorală?

Revocarea lui Vladislav Clima de la şefia 
Curţii de Apel (CA) Chişinău a devenit 
subiectul unui duel verbal între unii 
politicieni, care consideră că sistemul 

judecătoresc trebuie curăţat de elementele 
compromise, şi jurişti, care spun că această 
acţiune trebuie să fie desfăşurată în strictă 
conformitate cu normele legale în vigoare. 

Astfel, reprezentanţii PAS şi 
cei ai Platformei DA sugerează că 
rezistenţa opusă de unii magistraţi 
oricăror reforme demonstrează 
că aceştia sunt angajaţi politic, 
iar experţii în drept arată unele 
carenţe pe care le conţine decretul 
preşedintei Maia Sandu cu privire 
la revocarea lui Clima. 

„Se face o confuzie între opor-
tunitate şi legalitate. Mulţi oameni 
pot crede oportună această de-
cizie, dar felul în care s-a luat 
această decizie este departe de a 
fi legală. (...) Este campanie elec-
torală. De ce Maia Sandu n-a venit 
cu această decizie din decembrie 
2020, dacă era convinsă că se co-
mite un abuz? S-a aşteptat un mo-
ment de oportunitate politică”, a 
declarat într-o emisiune la Jurnal 

TV avocata Cristina Țărnă, fostă 
vicedirectoare la CNA.

Pe de altă parte, deputatul PAS, 
Sergiu Litvinenco, a făcut referire 
la afirmaţiile unor propagandişti, 
care au făcut o paralelă dintre re-
vocarea lui Clima şi încercarea 
PSRM de a-i retrage Domnicăi 
Manole funcţia de judecător la 
Curtea Constituţională.

„În acest decret nu este vorba 
despre desfiinţarea funcţiei de ju-
decător a lui Vladislav Clima, ci 
doar a funcţiei administrative de 
preşedinte. Vladislav Clima rămâ-
ne judecător, să facă dreptate cu 
ghilimelele de rigoare. Nu-i va fi 
afectat statutul de judecător pre-
văzut de Constituţie”, argumen-
tează Litvinenco. 

Totodată, deputatul Platfor-

mei DA, Dinu Plîngău, spune că 
problema sistemului judecătoresc 
din R.Moldova este lipsa unor 
pedepse reale pentru judecătorii 
identificaţi cu probleme de inte-
gritate. „Cea mai mare pedeapsă 
la noi pentru un judecător a fost 
obligarea lui să plece benevol din 

funcţie, pe urmă îşi schimba func-
ţia de judecător pe cea de avocat 
şi activa bine-mersi. Această castă 
a judecătorilor creată de regimul 
Plahotniuc funcţionează în con-
tinuare. Verdictul în cazul Clima 
trebuie să-l dea tot instanţa de 
judecată. Este un cerc vicios, din 
acest motiv este necesară o refor-
mare cât mai rapidă a sistemului”, 
crede Plîngău. 

Decretul privind revocarea 
lui Vladislav Clima din funcţia 
de preşedinte al CA Chişinău a 
provocat tensiuni în cadrul şedin-
ţe de marţi, 1 iunie, a Consiliului 
Superior al Magistraturii (CSM). 
Două dintre membrele acestuia 
– Elena Belei şi Carolina Ciugu-
reanu-Mihăiluţă, direct vizate în 
decizia preşedintei Maia Sandu 
pentru un conflict de interese – 
s-au opus categoric numirii unui 
şef interimar.

În aceeaşi zi, Asociaţia Judecă-
torilor din Moldova (AJM), al că-
rei preşedinte este chiar Vladislav 
Clima, a lansat o declaraţie, prin 
care a condamnat modul în care 
a fost revocat anticipat mandatul 
lui... Clima şi a catalogat această 

decizie a şefei statului ca pe „un 
act de imixtiune în independenţa 
justiţiei şi securitatea mandatu-
lui”. 

Amintim că Vladislav Clima, 
care a preluat conducerea AJM 
în mai 2019, este cunoscut pentru 
faptul că a încercat, cu sprijinul 
acestei organizaţii, să-i demită 
ilegal, în toamna aceluiaşi an, pe 
membrii CSM şi a organizat în 
acest scop două adunări generale 
ale judecătorilor. 

Conform argumentelor preşe-
dintei Maia Sandu, CSM a încălcat 
procedurile legale şi a admis un 
conflict de interese inacceptabil 
atunci când a propus numirea lui 
Clima în această funcţie. În 2020, 
în momentul alegerii sale, Vla-
dislav Clima examina un dosar în 
care era vizat Mihail Ciugureanu, 
tatăl membrei CSM, Carolina Ciu-
gureanu. Cealaltă membră a CSM, 
Elena Belei, avea calitatea de con-
ducător ştiinţific al doctoratului 
lui Clima, intrând de asemenea 
în conflict de interese cu numi-
rea acestuia ca preşedinte la CA 
Chişinău.

Valeriu CAȚER
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A N C H E T Ă

„Dreptate” moldovenească 
pentru doi pensionari 
din zona de conflict

Tamara şi Nicolae Ţurcan, doi pensionari 
din Hagimus, localitate rurală de lângă 
oraşul Bender, trăiesc de opt ani o poveste 
umilitoare din cauza justiţiei de la Chişinău. 

Cei doi soţi au fost atraşi în maşinăria (in)justiţiei 
moldoveneşti ca în cele din urmă să fie deposedaţi şi 
de compensaţiile pentru consumul de gaze naturale, 
oferite de Guvernul de la Chişinău locuitorilor din 
zona de conflict.

Cei doi soţi care trăiesc din 
pensia de mizerie pe care le-o dă 
administraţia de la Tiraspol spun 
că alocaţia oferită pentru consu-
mul de gaze reprezintă un ajutor 
considerabil pentru ei şi că au 
ajuns înglodaţi în datorii. Oame-
nii spun că au bătut la uşile mai 
multor instituţii de la Chişinău în 
căutarea dreptăţii pe care nu au 
mai găsit-o.

Începutul a fost la 22 septem-
brie 2013, când Nicolae şi Tamara 
Țurcan au decis să le facă o vizită 
cuscrilor din Cahul cu maşina per-
sonală, de model Jiguli. În timp 
ce se apropia de Chişinău, la in-
tersecţia cu drumul care duce spre 
Băcioi, Nicolae a decis să ocolească 
capitala. La intersecţie se afla şi 
un echipaj de poliţie, de care soţii 
Țurcan s-au apropiat ca să întrebe 
despre drum. 

„Am vrut să cotesc la stângă 
spre drumul de la Băcioi, am trecut 
undeva jumătate de metru pe caro-
sabil, am văzut că dinspre Chişi-
nău vin câteva unităţi de transport 
şi am oprit ca să le cedez trecerea. 
În acest timp a venit un microbuz 
cu viteză mare, care a atins maşina 
mea. În urma impactului, uşa din 
partea pasagerului s-a deschis, iar 
soţia mea a zburat la câţiva metri”, 
îşi aminteşte Nicolae.

Pensionarul din Hagimus, 
găsit vinovat

Soţii Țurcan au avut nevoie 
de aproape două luni pentru a-şi 
reveni şi a-şi recupera sănătatea. 
Iar zilele treceau, dar nimeni nu-i 
invita la Chişinău ca să se clarifice 
în legătură cu accidentul. Atunci 
soţii Țurcan au început singuri 
să se intereseze ce se întâmplă 
cu cazul lor şi chiar au venit din 
proprie iniţiativă la Chişinău, bă-
tând la mai multe uşi. „Nicolae era 
sigur de nevinovăţia sa. Conduce 
de mai mulţi ani şi niciodată nu 
a avut nicio încălcare”, susţine 
Tamara Țurcan.

Decizia a fost luată peste trei 

luni de la accident, la 21 decem-
brie 2013. Nicolae Țurcan a fost 
găsit vinovat că a încălcat punctul 
20 din Regulamentul circulaţiei 
rutiere, trecerea la culoarea ro-
şie a semaforului, pentru care a 
fost amendat contravenţional cu 
o mie de lei.

„În dosar a apărut declaraţia 
unui martor ocular precum că noi 
ne-am deplasat la culoarea roşie. 
Dar nu era nimeni, doar echipajul 
de poliţie. Am vorbit la telefon cu 
mama aşa-zisului martor. Femeia 
şi-a cerut scuze şi a spus că băiatul 

ei a fost obligat să scrie aşa ca să 
scape de altă daravelă. Şi schema 
accidentului a fost falsificată. Este 
arătat că maşina noastră se afla 
în mijlocul drumului”, ne-a spus 
femeia.

Amenda, plătită poliţistului

Când a aflat verdictul, lui Ni-
colae i s-a făcut rău. A făcut criză 
hipertensivă. În timp ce bărbatul 
îşi revenea pe un scaun din biroul 
agentului constatator, soţia sa a 
decis să achite amenda pentru ca 
„să nu mai umble pe drumuri”. 
„Am scos o mie de lei din geantă 
şi i-am dat poliţistului în mână. 
L-am rugat doar să achite amen-
da. El a luat banii, i-a pus în bu-
zunar şi a dat asigurări că totul 
va fi bine”, îşi aminteşte Tamara 
Țurcan.

Femeia susţine că nu a primit 
nicio chitanţă privind achitarea 

amenzii, nu a fost informată că 
procesul-verbal putea fi contestat 
în instanţă şi nici că aveau dreptul 
să achite jumătate din penalitate   
în termen de 72 de ore de la întoc-
mirea procesului-verbal.

„Suntem în vârstă, nu am avut 
de furcă cu poliţia, nu cunoaştem 
nici legile. Am înţeles că ni s-a 
făcut o nedreptate. Am întrebat 
chiar de un poliţist de ce am fost 
nedreptăţiţi. Poate că din cauza 
că suntem din zona de conflict. 
El mi-a răspuns că unde am văzut 
noi dreptat în ziua de azi”, susţine 
Tamara Țurcan.

Obligaţi să achite
cheltuielile companiei
de asigurări

Au mai trecut câteva luni şi toc-
mai când soţii Țurcan erau siguri 
că au scăpat de probleme, iată că 
Nicolae primeşte o citaţie prin care 
este invitat în calitate de pârât la 
un proces de judecată.

Compania de asigurări Tran-
selit cu care Nicolae semnase 
un contract de asigurare de răs-
pundere civilă în calitate de con-
ducător auto, a depus o acţiune 
de regres în instanţa civilă prin 
care i-a cerut clientului său să-i 
restituie banii cheltuiţi pentru 
reparaţia microbuzului implicat 
în accidentul rutier.

Nicolae şi Tamara Țurcan au 
făcut din nou drum la Chişinău, 
de această dată la compania de 
asigurări. Din spusele Tamarei 
Țurcan: „Am fost primiţi de juris-
tă, o femeie tinerică, care a zis că 
o cheamă Cristina Filin. Am între-
bat de ce ne cer să le întoarcem 
banii, dacă ei s-au angajat prin 
contract să achite prejudiciile în 
caz dacă Nicolae va face un acci-
dent rutier şi va fi găsit vinovat 
pentru aceasta. 

Jurista mi-a zis că soţul meu 
a trecut la culoarea roşie a sema-

forului, iar aceasta se echivalează 
cu infracţiunea de a conduce în 
stare de ebrietate. În birou era 
şi un domn mai în vârstă. Aces-
ta a zis că nu era trecută revizia 
tehnică. A doua zi am venit eu şi 
am prezentat documentul că era 
trecută revizia tehnică. Dar Cris-
tina Filin a spus că deja e târziu 
pentru că cererea în judecată a 
fost expediată”.

Procesul în galop

Procesul de judecată a avut o 
singură şedinţă, la care a fost pre-
zent şi Nicolae Țurcan. „Nu prea 
am înţeles ce s-a petrecut acolo. 
Nu am auzit nimic despre culoarea 
roşie a semaforului. Eu aproape 
că nu am vorbit. Am auzit doar 
cum judecătorul a zis avocatului 
lor ca să-mi facă o reducere pentru 
că sunt pensionar. Apoi au plecat 
toţi şi eu am revenit la Hagimus”, 
povesteşte Nicolae Țurcan.

Decizia a fost luată la data de 

21 octombrie 2014. Instanţa l-a 
obligat pe pensionar să achite 
despăgubiri de 17 mii 669 de lei 
Companiei de asigurări Transelit 
şi 530 de lei pentru cheltuielile 
de judecată.

Reclamatul a primit prin poştă 
doar copia dispozitivului deciziei 
de judecată. Hotărârea motivată 
nu se regăseşte nici pe portalul 
Judecătoriei Chişinău. Astfel, nu 
se cunosc motivele pentru care 
instanţa a dat câştig de cauză 
companiei de asigurări.

Precizăm că articolul 29 din 
Legea cu privire la asigurarea 
obligatorie de răspundere civilă 
pentru pagube produse de auto-
vehicule stipulează că asigurătorul 
are dreptul să înainteze acţiune de 
regres persoanei răspunzătoare de 
producerea pagubelor atunci când: 
accidentul a fost produs cu inten-
ţie; în momentul producerii acci-
dentului, autovehiculul era con-

dus în stare de ebrietate sau sub 
influenţa stupefiantelor sau utili-
zatorul autovehiculului a refuzat 
să fie supus testării alcoolscopice 
ori, după caz, examinării medicale 
sau recoltării probelor biologice; 
persoana răspunzătoare de produ-
cerea accidentului care conducea 
autovehiculul fără permis de con-
ducere sau cu încălcarea regulilor 
privind permisul de conducere; 
persoana răspunzătoare de produ-
cerea accidentului nu este inclusă 
în contractul de asigurare încheiat 
între posesorul autovehiculului şi 
asigurătorul de răspundere civilă 
auto, persoana răspunzătoare de 
producerea accidentului a părăsit 
locul lui; utilizatorul autovehicu-
lului nu dispune de certificat de 
revizie tehnică la momentul pro-
ducerii accidentului; accidentul 
a avut loc din vina autorului unei 
infracţiuni, care încearcă să fugă 
de urmărire.

Nicolae Țurcan avea toate ac-
tele în regulă, nu era urmărit de 
nimeni, nu a fugit de la locul acci-
dentului, iar expertiza a arătat că 
acesta nu consumase alcool sau, 
cu atât mai mult, droguri.

Nu rezistă nici versiunea că 
pensionarul care pleca în ospe-
ţie şi era departe de casă a comis 
accidentul intenţionat, expunând 
pericolului viaţa sa şi a soţiei.

Executarea silită

Familia Țurcan avea econo-
mii de 500 de dolari, pe care le-a 
achitat în contabilitatea compa-
niei Transelit în contul datoriei 
impuse. Într-o scrisoare din 13 
februarie 2019, directorul general 
al Companiei Transelit, Nicolae 
Ciumac, îl atenţionează pe Nicolae 
Țurcan că mai are de achitat încă 
9 mii 294 de lei.

Pensionarul nu a avut bani ca 
să-i achite în termenul solicitat 
de 7 zile şi compania de asigurări 
a apelat la serviciile executorului 
judecătoresc Anatolie Maţarin din 
Anenii Noi.

La 25 octombrie 2017, Maţarin 
intentează procedura de executare 
silită, iar în încheierea adoptată 
figurează că Nicolae Țurcan are 
de achitat o datorie de 18 mii 149, 
atât cât a stabilit instanţa din Chi-
şinău. Mai mult, Anatolie Maţarin 
şi-a calculat şi un onorariu de câ-
teva mii de lei pe care urmează să 
i-l achite cei doi pensionari din 
Hagimus.

Iar, ca să fie sigur că suma va 
fi achitată, Maţarin a aplicat se-
chestru pe casa şi grădina pen-
sionarilor, precum şi pe contul 
pe care primesc compensaţii de 
la Guvern pentru gazele naturale 
consumate. Doar că executorul 
din Anenii Noi a neglijat articolul 
110 din Codul de executare, care 
interzice urmărirea compensa-
ţiilor nominative şi a alocaţiilor 
sociale de stat.
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Scumpiri electorale

Alegătorul moldovean este obişnuit cu 
faptul că în anii electorali are o parte 
de măriri salariale sau ieftiniri ale unor 
produse. Iată că de această dată, în 

alegerile actuale, avem un fenomen opus. O bună 
parte de mărfuri şi servicii de primă necesitate 
se tot scumpesc de câteva luni. Oricât de straniu 
ar fi sau oricât de mult ar dori cineva să pună 
vina acestor scumpiri în cârcă preşedintei Maia 
Sandu, la o analiză sumară a problemei, nu este 
greu de constatat că la bază stă acelaşi fenomen. 

E C O N O M I E

Este vorba despre controlul de 
către unele cercuri politico-econo-
mice a unor autorităţi ale statului, 
abilitate cu suficientă indepen-
denţă şi cu destule împuterniciri 
pentru a veghea asupra procesu-
lui de formare a preţurilor sau de 
stabilire a unor tarife. 

În numerele trecute am scris 
despre scumpirile de pe piaţa 
produselor petroliere şi despre 
crearea artificială a unei crize a 
grâului, care ar trebui să se sol-
deze în final cu scumpirea pâinii. 

Preţurile cresc 
când agenţiile statului 
nu-şi fac treaba

În primul caz, mai multe stu-
dii şi analize ale unor experţi şi 
deputaţi, dar şi a Consiliului Con-
curenţei, au constatat un lucru 
demult intuit de către opinia pu-
blică. Există suficiente semnale că 
pe piaţa produselor petroliere ar 
exista o înţelegere de cartel. Altfel 
spus, importatorii şi retailerii de 
carburanţi ar avea unele înţelegeri 
oculte pentru a stabili preţurile. 
Astfel, companiile petroliere s-ar 
fi înţeles pentru a schimba de co-
mun acord preţurile, încălcând 
legea liberei concurenţe, care este 
fundamentală pentru o economie 
de piaţă. Cu toate acestea, Consi-
liul Concurenţei nu are suficiente 
dovezi pentru a sancţiona aceste 
practici. Şi este de remarcat că 
legea autorizează Consiliul Concu-
renţei cu foarte mari împuterniciri 
în acest sens, autoritatea putând 
aplica amenzi de zeci sau chiar 
sute de milioane de lei. 

O evoluţie la fel de obscură 
am urmărit ultimele două luni în 
cazul rezervelor de stat de grâu 
alimentar. Sub pretextul că aceste 
rezerve trebuie înnoite, Agenţia 
Rezerve Materiale a început să 
vândă o parte din acestea. Între-
barea este de ce nu a făcut-o în pe-
rioada de după recoltarea de anul 
trecut sau nu a aşteptat recolta de 
grâu din anul curent, a rămas fără 
răspuns. Problema este că rezer-
va de stat asigură, printre altele 
şi stabilitatea preţurilor pe piaţa 
grâului. Astfel, dacă grâul aflat 
în posesia unor companii private 
este exportat în exces, cauzând un 

deficit pe piaţa internă, Agenţia 
Rezerve Materiale poate scoate pe 
piaţă sau oferi cu împrumut com-
paniilor de morărit şi panificaţie 
grâu. De regulă, după strângerea 
noii recolte, aceste cantităţi sunt 
întoarse în rezerva de stat. Iată 
că vânzarea grâului din rezerva 
de stat lipseşte guvernul de acest 
instrument de stabilizare a preţu-
lui. Astfel, exportând rezervele de 
grâu ieftin, unele companii au fost 
nevoite să importe făină scumpă 
pentru ca în final să-şi scumpeas-
că produsele. 

Noi scumpiri 
anunţate 
de ASP

La aceeaşi categorie putem 
adăuga şi scumpirile serviciilor 
operate de Agenţia Servicii Pu-
blice (ASP). 

Instituţia a anunţat că din 1 
iunie au fost majorate tarifele 
în cazul mai multor servicii ce 
ţin de perfectarea permiselor de 
conducere şi înmatricularea au-
tomobilelor. Spre exemplu, cos-
tul plăcuţelor de înmatriculare a 
crescut de la 480 de lei la 550 de 
lei, iar identificarea vehiculului 
în cazul primei înmatriculări în 
Republica Moldova – de la 400 
de lei la 600 de lei. 

ASP şi-a declinat orice vină, 
declarând că decizia de a schimba 
preţurile nu îi aparţine, ci a fost 
luată de Guvern, fiind aprobată 
încă din decembrie 2020. Toto-
dată, scumpirile sunt explicate  
prin faptul că tarifele la serviciile 
prestate de instituţie nu au sufe-
rit modificări pe parcursul anilor 
precedenţi pe fondul creşterii in-

dicilor economico-financiari pe 
republică. 

În acelaşi timp, ASP anunţă 
că, în cazul menţinerii tarifelor 
vechi, agenţia risca să înregistreze 
pierderi financiare considerabile, 
care ar fi putut afecta activitatea 
şi posibilitatea ASP de autofinan-
ţare, ceea ce inevitabil ar fi dus 
la necesitatea subvenţionării de 
către stat a activităţilor efectuate 
de ASP, în baza faptului că este 
o instituţie fondată de Guvern.

Ce stă în spatele pierderilor 
financiare ale Agenţiei

Vicepreşedintele Parlamentu-
lui şi al Platformei Demnitate şi 
Adevăr, Alexandru Slusari, spu-
ne însă că deficitul de finanţe al 
Agenţiei nu este cauzat de tarifele 
mici, ci de faptul că aceasta s-a 
creditat în anul 2018 de la unele 
bănci, deşi nu putea face acest 
lucru fără aprobarea de către 
Guvern a valorii creditului. Deşi 
a cerut în repetate rânduri să-i fie 
comunicată suma împrumutului, 

dar şi băncile de unde acesta a 
fost contractat, vicepreşedintele 
Parlamentului nu a primit până 
în prezent niciun răspuns. Potrivit 
lui Slusari, activitatea conduce-
rii Agenţiei de Servicii Publice ar 
fi condusă din umbra de fostul 
deputat al Partidului Democrat, 
Eugen Nichiforciuc, ajuns până 
la urmă a fi afiliat fracţiunii Par-
tidului Şor.  

„Toate majorările tarifelor 
la Agenţia Servicii Publice sunt 
nejustificate. Entitatea a împru-
mutat fără acordul Guvernului 
sute de milioane de lei credite. 
Atât Agenţia, cât şi acest execu-
tiv handicapat refuză să ofere 
deputaţilor informaţia detaliată 
despre sumele exacte ale credite-
lor, bunurile gajate, riscul trecerii 
datoriilor în contul bugetului de 
stat etc. Este culmea nesimţirii 
să vinzi un set al plăcilor de în-
matriculare cu 26 de euro, când 
preţul de producere nu depăşeşte 
nici şase euro”, scrie Slusari pe 
pagina sa de Facebook. 

El menţionează că unul din 
primele lucruri pe care trebuie 

să-l facă viitorul guvern este revi-
zuirea şi micşorarea tuturor tari-
felor ASP, eliberarea din funcţie a 
directorului, desemnat de Nichi-
forciuc, precum şi pornirea unui 
audit complex în Agenţie pentru 
perioada 2017-2021. 

„Vom scoate la suprafaţă toa-
te schemele lui Plahotniuc-Iara-
lov-Nichiforciuc-Dodon, precum 
şi ale altor foşti şi actuali dem-
nitari de stat”, promite Slusari.

Din cele comunicate de Agenţie 
reiese că este strâmtorată financi-
ar, însă Alexandru Slusari a arătat 
că acest lucru nu este cauzat de 
tarifele mici, ci de incapacitatea 
agenţiei de a rambursa un credit 
contractat abuziv încă acum trei 
ani. Totuşi, de ce ASP nu a solici-
tat majorarea tarifelor în anii 2018 
şi 2019, când economia şi venitu-
rile populaţiei erau în creştere, ci 
o face acum, după mai bine de un 
an de criză pandemică? 

Explicaţia este simplă: pentru 
a nu influenţa scorul electoral al 
celor aflaţi la putere în 2019 şi 
2020, adică Plahotniuc şi Dodon 

sau partidele lor. Iată acum tarife-
le pot fi majorate, iar  scumpirea 
pusă pe seama preşedintei Sandu. 

Când a fost mai bine 
de trăit?

Recent, în timpul unei întâlniri 
electorale în satul Molovata Nouă, 
ex-preşedintele Dodon a între-
bat oamenii când era mai bine de 
trăit, anul trecut sau acum. „Vă 
plac preţurile actuale?”, întreba 
Dodon, dând de înţeles că el a ţi-
nut scumpirile sub control anul 
trecut, iar Maia Sandu nu ar reuşi 
acest lucru. 

Cei prezenţi la adunare nu au 
mai răspuns în pofida insistenţei 
lui Dodon. Manipulările de acest 
gen nu mai merg, or oamenii în-
ţeleg că nu preşedintele stabileşte 
preţurile şi tarifele. Ele trebuie 
să evolueze odată cu evoluţiile 
pieţelor, independent de voinţa 
politicienilor. Aceştia doar tre-
buie să facă tot posibilul pentru 
ca economia să se dezvolte, iar 
puterea de cumpărare a populaţiei 
să crească. 

Vremea rece 
afectează 
recolta

Grâul şi alte cereale din 
grupa întâi vor fi grav afectate 
dacă în următoarea perioadă 
vor mai fi ploi şi vânt puternic. 
Vor fi înregistrate prejudicii şi 
în rândul pomicultorilor. De 
suferit vor avea cireşii, care în 
perioada de culegere trebuie 
feriţi de umezeală. Preşedintele 
Asociaţiei Exportatorilor şi Im-
portatorilor de Produse Agrico-
le şi Cerealiere, Eduard Grama, 
spune că în condiţiile actuale 
grâul nu se va coace normal. 
„Acum trebuie să treacă în 
perioada de formare a spicului. 
Pentru asta trebuie soare. Dacă 
ploile se vor prelungi, spicul 
de grâu nu se va forma sau ar 
putea fi afectat”, a declarat el.

Muntenegru, 
aproape de 
faliment din 
cauza unei 
autostrăzi 
construite 
de chinezi 

Este vorba de o autostradă 
de 130 km dintre portul mun-
tenegrean Bar cu graniţa sârbă, 
pentru care Muntenegru a chel-
tuit un miliard de dolari pe par-
cursul a şase ani, însă până în 
acest moment au fost construiţi 
doar 41 km de drum. Lucrarea 
a fost finanţată cu ajutorul unui 
împrumut luat de la o bancă 
chineză, iar construcţia este 
încredinţată companiei China 
Road and Bridge Corporation. 
Până în iulie, ţara trebuie să 
ramburseze Beijingului o parte 
a împrumutului, însă nu are 
bani.

Salariul mediu 
se apropie 
de 8500 de lei

Salarial mediu lunar brut 
în trimestrul întâi al anului 
curent a constituit 8 468,6 lei, 
fiind în creştere cu 10,9% faţă 
de aceeaşi perioadă a anului 
trecut. Cele mai mari lefuri au 
ridicat angajaţii din domeniul 
informaţiilor şi comunica-
ţii – 19 914,5 lei. De cealaltă 
parte, cele mai mici valori ale 
câştigului salarial mediu lunar 
s-au înregistrat în agricultură, 
silvicultură şi pescuit – 4835,7 
lei. Numărul mediu al salaria-
ţilor a rămas practic la nivelul 
trimestrului respectiv al anului 
2020.
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„E important ca elementele 
oligarhice să fie minoritare”

Prin ce se 
deosebeşte 
scrutinul 
parlamentar 

anticipat din 11 iulie de 
alegerile precedente, 
care sunt obiectivele 
concurenţilor electorali 
şi de ce pândesc 
oligarhii şi oamenii 
lor ca să ajungă în 
Parlament? Acestea sunt 
subiectele discutate cu 
comentatorul politic 
Ion Tăbârţă în interviul 
realizat pentru „Gazeta 
de Chişinău”.   

- Stimate Domnule Tăbârţă, 
ce reprezintă în opinia Dvs. 
actuala campanie electorală şi 
prin ce se deosebeşte de cele 
precedente?
Alegerile au loc după un alt sistem, 

nu după sistemul mixt, ci proporţional, 
un sistem mai echitabil, mai corect 
pentru reprezentarea cetăţenilor în 
Parlament. Sistemul proporţional nu 
este perfect, dar este mai bun decât 
cel adoptat de PD şi PSRM în 2017 şi 
aplicat în 2019. Totodată, vom avea 
un scrutin care nu va fi controlat de 
regimul lui Plahotniuc.

Din punct de vedere al corectitudinii 
scrutinului, trebuie să recunoaştem că 
ultimele alegeri au fost în permanenţă 
un regres. Mă refer în special la cele 
parlamentare din 2014 şi din 2019.

Sper să fie un scrutin mai echita-
bil şi unul mai corect. Dodon, prin 
intermediul Guvernului interimar, 
va încerca să folosească pârghiile ad-
ministrative pe care le controlează 
pentru a influenţa în mod favorabil 
rezultatele alegerilor. 

De asemenea, trebuie să nu uităm 
şi că opoziţia are controlul politic 
asupra unei instituţii importante, 
Preşedinţia. Prin urmare, mă aştept 
să avem un parlament mai curat, un 
parlament care să nu fie dominat de 
factorul oligarhic. 

Începând cu 2009, avem acest 
factor oligarhic în Parlament care a 
ajuns să domine în urma scrutinelor 
din 2014 şi 2019. Asta nu înseamnă că 
în Parlament nu vom avea reprezentaţi 
ai oligarhiei. 

Este important ca elementele oli-
garhice să fie minoritare, iar actorii 
politici care îşi doresc reforme în Re-
publica Moldova să fie în majoritate şi 
să aibă capacitatea să facă schimbările 
necesare.

- Dacă tot aţi vorbit despre 
oligarhi, cum apreciaţi decla-
raţia lui Vlad Filat, publicată 
miercuri pe Facebook, potrivit 
căreia blocul comuniştilor şi 
socialiştilor ar fi o creatură a 
lui Plahotniuc?
Cred că este o explicaţie care are o 

doză de adevăr, dar nu aş simplifica 
doar la Plahotniuc formarea acestui 
bloc electoral. Eu cred că este şi facto-
rul Moscovei şi nu exclud că imboldul 
la formarea unui astfel de bloc să îşi 
aibă originile la Moscova.

De asemenea, nu trebuie să facem 
abstracţie de anumiţi factori interni 
care au dus la realizarea acestui bloc. 
Şi aici am putea să avem influenţa lui 
Vladimir Plahotniuc. Una dintre cele 
două variante nu o exclude pe alta.

Plahotniuc are anumiţi oameni ai 
săi la comunişti şi, de asemenea, la 
socialişti. În opinia mea, acest bloc 
este mai mult o mişcare a Moscovei 
realizată cu persoane din interiorul 
Moldovei.

- Faptul că Pro Moldova nu 
participă la alegerile parla-
mentare din 11 iulie nu de-
monstrează un sprijin al lui 
Plahotniuc pentru blocul co-
muniştilor şi socialiştilor?
  Am putea să admitem o asemenea 

ipoteză. Noi mai avem episodul când 
Andrian Candu nu a fost înscris în 
cursa electorală pentru prezidenţiale 
din cauza problemelor legate de lista 
susţinătorilor săi. 

Atunci Candu parcă şi-a exprimat 
nemulţumirea, dar, dacă ne uităm la 
comportamentul său, pare mai cu-
rând ceva regizat. Acum el a înţeles 
că nu are nicio şansă. Orice campanie 
presupune bani, oameni, dar asta nu 
înseamnă că dl Candu nu se va implica 
în alegerile parlamentare.

- El a spus că va informa ce-
tăţenii despre viaţă politică 
moldovenească...  
El a vorbit despre cei doi poli – 

PSRM şi PAS. De fapt, de existenţa 
celor doi poli sunt interesaţi socialiştii. 
Ei încearcă să polarizeze la maximum 
alegătorii şi să se regăsească în legisla-
tiv trei formaţiuni: Blocul electoral al 
comuniştilor şi socialiştilor, Partidul 
Şor şi PAS, în minoritate.

- Este posibil un asemenea 
scenariu?... 
De fapt, totul este posibil. Pe mo-

ment, îmi vine greu să cred că nu va 
trece Usatîi sau un alt partid. Pentru 
realizarea unui asemenea scenariu 
se doreşte polarizarea la maximum 
a societăţii.  

De pildă, Andrian Candu, aflân-
du-se în afara statutului de concurent 
electoral, va merge pe lovituri în PAS 
pentru a contribui la realizarea acestui 
obiectiv.

- Miercuri, Comisia Europeană 

a aprobat Planul de Relansare 
Economică, în valoare de 600 
de milioane de euro, pentru 
Republica Moldova. Astfel, 
Moldova este singurul stat 
din Parteneriatul Estic ce va 
beneficia de această asistenţă 
alături de statele membre ale 
UE. Este acest plan un spri-
jin electoral decisiv al Bruxe-
lles-ului pentru PAS? 
Dacă acest plan de relansare econo-

mică nu ar fi fost anunţat în perioada 
electorală, am fi tratat acest eveniment 
în contextul relaţiei bilaterale mol-
do-europene. În campania electorală, 
orice acţiune capătă tentă electora-
lă. Astfel, în opinia mea, se explică 
deschiderea UE. Modul în care a fost 
anunţat acest plan reprezintă un spri-
jin pentru Maia Sandu şi pentru PAS. 

În acelaşi timp, există alte forţe 
politice proeuropene, care vor trebui 
să susţină această iniţiativă. 

Valorificarea acestui plan este posi-
bilă doar după instalarea unui guvern 
proeuropean.

Trebuie să avem interesul ca şi 
alte partide proeuropene să ajungă 
în Parlament. 

- Bine, cum apreciaţi şansele 
Platformei DA şi ale Partidului 
Democrat să acceadă în acest 
legislativ?
Nu este limpede ce campanie face 

Partidul Democrat. Campania lor se 
bazează pe realizările Guvernului Filip, 
dar să nu uităm că acest executiv a 
funcţionat în perioada regimului Pla-
hotniuc. În acelaşi timp, ei încearcă 
să se desolidarizeze acum de Vladimir 
Plahotniuc. 

Mai mult, această formaţiune se 
confruntă cu plecări provocate de 
anumiţi factori din culise. În spate 
ar putea să fie însuşi Plahotniuc.

- Și Platforma DA?...
Acest partid are o echipă parlamen-

tară extraordinară, dar, paradoxal, au 
pierdut o bună parte din electorat, 
care a migrat spre PAS. 

Acum sarcina Platformei DA este 
să aibă o campanie electorală foarte 
bună, prin care să recupereze electo-
ratul. Platforma DA are multe proiecte 
bune, care nu au fost votate în legis-
lativul precedent. 

  
   Interviu realizat de Ilie Gulca    

 M a p a m o n d

Danemarca a ajutat 
SUA să spioneze 
aliații săi europeni 

Potrivit unei investigaţii a televiziunii publice daneze 
DR, Washingtonul a folosit cel puţin până în 2014 reţea-
ua de cabluri submarine daneze pentru a asculta perso-
nalităţile a patru state – Germania, Suedia, Norvegia, 
Franţa –, inclusiv pe Angela Merkel. O atitudine care nu 
este „acceptabilă între aliaţi” spune Emmanuel Macron, 
preşedintele Franţei. Parisul, Berlinul şi alte capitale 
europene au somat luni SUA şi Danemarca să explice 
aceste acuzaţii, o nouă pagină a dosarului interceptărilor 
între aliaţi dezvăluită după afacerea Snowden în 2013.

Georgia şi Ucraina: 
aderarea la UE şi NATO, 
o chestiune de timp

Georgia şi Ucraina şi-au exprimat, joi, convingerea că 
aderarea lor la Uniunea Europeană şi NATO este doar o 
chestiune de timp şi s-au pronunţat pentru aprofundarea 
colaborării pentru a atinge acest obiectiv împreună cu 
Republica Moldova, aşa cum cele trei au convenit în luna 
mai, potrivit EFE şi RBC.ua, citat de agerpres.ro. Premi-
erul ucrainean Denis Şmîgal, aflat într-o vizită oficială 
la Tbilisi, a declarat în conferinţa de presă comună cu 
omologul său georgian, Irakli Garbaşvili, că Ucraina şi 
Georgia „sunt unite prin obiective comune: apartenenţa 
la UE şi NATO”.

Europa vrea să reformeze 
regulile spațiului 
Schengen

Pentru a 
circula liber 
în spaţiul 
comun, sunt 
n e c e s a r e 
mai multe 
controale la 
frontierele ex-
terne, spune 
Bruxelles-ul, 
potrivit lefigaro.fr. Pe moment, în opinia autorităţilor 
europene, este imperioasă protejarea spaţiului Schengen. 
Pandemia nu a făcut altceva decât să consolideze convin-
gerile privind adoptarea unor noi reguli privind circulaţia 
în acest spaţiu. „Noi ştim că vor fi alte provocări şi trebuie 
să fim mai bine pregătiţi pentru a le înfrunta”, a declarat 
comisarul european de Afaceri Interne, Ylva Johansson.

Rusia a retras de la 
frontiera cu Ucraina cel 
mult 10.000 de militari

Moscova şi-a retras trupele de la frontiera cu Ucraina 
„doar în vorbe”, pentru că în realitate nu a retras mai 
mult de 10.000 de soldaţi mobilizaţi în martie-aprilie, 
a declarat marţi preşedintele ucrainean Volodimir Ze-
lenski într-o întâlnire cu o delegaţie a Congresului SUA, 
potrivit Ukrinform. Zelenski a denunţat concentrarea de 
trupe ruseşti de-a lungul frontierei Ucrainei cu Rusia şi 
în Donbas, precum şi în Crimeea anexată, subliniind că 
atât la frontiera dintre cele două ţări, cât şi în peninsula 
„temporar ocupată”, Rusia şi-a suplimentat numărul de 
avioane şi de armament greu.

Violențe antisemite 
în Regatul Unit

O „creştere înspăimântătoare” a atacurilor antisemite 
din Regatul Unit în luna mai a „depăşit orice am văzut 
până acum”, a anunţat miercuri Community Security Trust 
(CST), potrivit dpa. Astfel, în perioada 8-27 mai, CST a 
consemnat 325 de incidente antisemite, depăşind totalul 
lunar de când este recenzat acest tip de incidente. Vârful 
acestor atacuri a fost legat de escaladarea violenţelor în 
Israel şi Fâşia Gaza. Această creştere a fost alimentată de 
reacţiile antisemite la acest conflict.

I.G.

Interviu cu comentatorul politic Ion Tăbârță, expert al Institutului 
pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”  
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Guelfii 
şi ghibelinii

A - p o l i t i c e

Acum vreo două decenii îmi aminteam 
(mie şi cititorului amintirilor mele) 
de lupta de durată dintre guelfi şi 
ghibelini, pe care o evocă pasager şi 

Shakespeare, în Romeo şi Julieta. Tragedia are 
un serial succesiv de surse în nuvelistica italiană 
a Renaşterii, dar cu ascendenţă şi în Divina 
Comedie a lui Dante. 

În cântul VI al Purgatoriului, 
după ce constată, cu îngrijorare 
şi revoltă, că Italia e un cuib de 
durere şi o navă fără cârmaci în 
faţa furtunii („Ahi serva Italia, 
di dolore ostello, / nave sanza 
nocchiere in gran tempesta...”), 
Dante invocă două perechi de 
familii: „Vieni a veder Mon-
tecchi e Cappelletti, / Monaldi 
e Filippeschi, uom sanza cura: / 
color già tristi, e questi con sos-
petti!”, unii deja doborâţi, zice 
marele poet, ceilalţi speriaţi.  

Localizarea familiilor care 
se învrăjbeau ţine de cercetă-
torii care în fiecare zi, săpând 
cu acribie, descoperă câte un 
detaliu relevant al trecutului. 
Esenţial însă, e vorba de cla-
nurile beligerante ale guelfilor 
şi ghibelinilor, unii adepţi ai 
statului papal, „independent”; 
alţii ai sfântului imperiu roman 
(germanic sau, prin extensie, 
pan-european). Familiile nobi-
liare, aflate în dispută fără fina-
litate, aproape că s-au distrus 
reciproc, iar Italia fărâmiţată 
până pe la mijlocul secolului al 
XIX-lea. Iar cei care au servit 
taberele beligerante s-au căsăpit 
reciproc multă vreme după.

Personajul emblematic în 
această confruntare shakespe-
areană e Mercuţio, prietenul 
lui Romeo, probabil cel mai 
luminos personaj din toată 
dramaturgia marelui Will. 
Prietenul model, ludicul, opti-
mistul, spiritualul companion 
exemplar, el moare într-o bătaie 
de stradă, într-un război străin, 
luptele dintre clanuri nefiind 
cauza vieţii sale. 

Tinereţea mea zbuciumată 
a coincis, pe un segment al ei, 
cu dorinţa de libertate, după 
sufocante interdicţii ale statului 
totalitar, cu trezirea conştiinţei 
naţionale, cu apariţia unei cauze 
nobile: recuperarea adevărului 
istoric şi a dreptului la opinie. 
Toate deveneau, brusc, mai lim-
pezi ca niciodată. Ne înscriam 
voluntari în toate campaniile 
(inclusiv, militare), pentru a ne 
apăra firea şi neamul. Ne revolta 
numai insistenţa în prostie a 
semenilor (când aveam deja ac-
ces la toate sursele de informare 
şi dreptul la opinie!). Râdeam 
de cei care aveau misiunea să 
ne spioneze, deoarece noi ne 
expuneam deschis opiniile: ce 
să mai afle din discuţiile parti-
culare, dacă noi, cu o sinceritate 
dezarmantă pentru băgătorii de 

Avem politicieni foarte princi-
piali în Republica Moldova. Oa-
meni care nutresc idealuri înalte şi 
urmăresc scopuri nobile. Inşi care 
nu se abat o iotă de la programele 
lor electorale şi de la convingerile 
lor ferme. Nu a fost an electoral 
în RM fără această paradă a prin-
cipialităţii, în realitate, un bal al 
orgoliilor şi un bâlci al vanităţilor 
sterpe.

Suntem în preajma unor noi 
alegeri parlamentare şi hamsterii 
noştri politici învârt în continu-
are aceleaşi roţi. Socialiştii s-au 
aliat cu comuniştii. Animozităţile 
şi definiţiile deşucheate pe care 
şi le împărţiseră, după divorţul 
de acum un deceniu, Voronin şi 
Dodon au fost lăsate deoparte, 
căci şi PSRM, şi PCRM au de în-
fruntat „duşmani“ comuni mai 
importanţi: NATO şi jandarmul 
român. Dragostea de patrie curge 
năvalnic prin arterele acestor gar-
dieni ai suveranităţii moldovene, 
acoperind cu şuvoaiele ei orice 
neînţelegere din trecut. 

La unionişti, dragostea de ţară 
se manifestă altfel, prin dezbinare. 
„Liberali“ expiraţi, dar încă în-
crezători în şansa şi în misiunea 
lor istorică, trec sub aripa AUR. 
Unde e chemat şi PUN, lucru care 
îi displace profund lui Octavian 
Țâcu, supărat pe atitudinea de 
descălecători a unioniştilor de 
peste Prut. Este adevărat că dacă 
vrei să descalifici unionismul în 
Basarabia, trebuie să pui în frun-
tea lui tot ce ţipă şi provoacă mai 
tare. Şi sigur că e nevoie, în viitor, 
de o formaţiune unionistă de bun-
simţ, aici Țâcu are dreptate, dar, 
făcând abstracţie de AUR, are oare 
şanse la noi o mişcare unionistă 
pură, în afara oricăror alianţe? 
Pe de altă parte, cât de disperată 
trebuie să-ţi fie principialitatea 
ca să vezi în AUR vehiculul politic 
al Unirii?

Partidul Maiei Sandu are nevo-
ie de aliaţi în viitorul Parlament 
dacă vrea cu adevărat la guver-
nare. Altfel, se va repeta scena-
riul din legislativul actual sau va 
fi nevoie de sprijinul băieţilor 
de nădejde ai lui Usatâi pentru 
a forma cabinetul şi numi Pro-
curorul General (mai important 
decât orice guvern într-o ţară care 
pretinde reforme autentice). Şi 
asta numai dacă Partidul Nostru 
trece pragul electoral. Totuşi, 
Maia Sandu a pus veto pe orice 
cârdăşie, darămite colaborare, 
cu partidele proeuropene (cu sau 
fără ghilimele) şi unioniste (cu sau 
fără ghilimele) compromise, din 
punctul ei de vedere, atât moral, 
cât şi politic. 

Jocul asumat de liderul-spe-

ranţă este riscant şi nu denotă 
neapărat un calcul electoral. 
Preşedintele pare să nu înţelea-
gă sau să nu accepte, principial, o 
evidenţă: lupta politică nu este o 
competiţie a virtuţilor. Există vo-
inţa de a realiza ceva cu adevărat 
util pentru ţara ta, apelând la toate 
mijloacele disponibile, şi voinţa 
de a arăta că eşti singura persoană 
sau formaţiune care are dreptul 
moral de a promova reformele, 
binele şi adevărul. Adoptând cea 
de-a doua cale, Maia Sandu uită 
că voinţa fără putere, în politică, 
e un moft intelectual. PAS-ul va 
ponta alături de cea care le face 
jocul. Acum. Dar nu se ştie dacă 
vor proceda la fel când vor con-
stata că, din cauza excesului de 
principialitate, au pierdut guver-
narea la mustaţă.

Până la urmă, ce e mai bine 
pentru o ţară necăjită ca RM: o 
putere fără voinţă sau o voinţă 
fără putere? Ce este teatrul politic 
RM: un lac al lebedelor sau un 
„regat al lui Caliban“ (cum bine 
spunea cineva despre altceva)? Ce 
fel de mănuşă vrem să aruncăm 
în faţa adversarilor care au spo-
liat ţara până la temelii, una de 
fier sau una de mătase? Se poate 
desfunda o latrină dacă nu eşti 
pregătit să-ţi mânjeşti mâinile? 
Fără un răspuns la aceste între-
bări, scorul de la 11 iulie nu va 
avea nicio relevanţă.

RM rămâne un teritoriu al 
experimentelor politice. Am 
trecut până în prezent aproape 
prin toate etapele nefaste pe care 
le presupune un parcurs postto-
talitar şi postimperial. Am fost 
conduşi de foşti nomenclaturişti, 
deghizaţi în salvatori naţionali. 
Am fost guvernaţi de patrioţi şi 
de politicieni de meserie, care 
au redus toată politica la vorbe, 
împlinindu-şi, în culise, visurile 
lor americane în sărăcia cumpli-
tă a Basarabiei. Am trecut prin 
microdictaturi care, oricât de mi-
cro, tot ne-au lăsat cu nişte fiori 
în spinare. Apoi, ne-am bucurat 
de incalificabila domnie a lui Do-
don, smulsă parcă dintr-o istorie 
a postcolonialismului african. 
Acum, la guvernare ar putea veni 
cineva care nu prea dă semne 
că ar şti ce este guvernarea şi 
nici cum se exercită aceasta (cu 
mezalianţele, compromisurile, 
eşecurile şi cu murdăriile ei cu 
tot). Un mănunchi de idealişti 
categorici pregătiţi să dea şi să 
nu ia lecţii politice. Oameni con-
vinşi că schimbarea are chipul 
lor ori nu-l are deloc. Şi gata 
oricând să renunţe la vis dacă 
nu-l pot realiza singuri. 

Încă nu e târziu pentru o mare 
coaliţie pentru normalitate, pen-
tru ieşirea din impasul generat 
de ambâţul, egoismul şi nerozia 
politică a ultimelor trei decenii. 
Alternativa o ştim şi cred că nu 
ne-o mai dorim nici noi şi nici po-
liticienii care s-au săturat să ne tot 
bălăcim în mlaştina postsovietică. 
Prin urmare, Rubiconul ar trebui 
trecut împreună. Legiunile se pot 
decima mai târziu.

H a r t a  l u m i i

Experimentul 
continuă?

seamă, spuneam exact acelaşi 
lucru în presa scrisă, în pole-
micile publice şi în discuţiile 
private?

Tot atunci, având în vedere 
că adepţii imperiului defunct nu 
aveau de gând să predea armele 
odată cu sucombarea URSS (şi 
a întregului tacâm de odioase 
instituţii-abrevieri), înţelegând 
că lupta va continua încă multă 
vreme, deveneam intransigenţi. 
Nu admiteam nicio alianţă, nici 
cu adversarii evidenţi (agrari-
eni, comunişti renăscuţi sau alţi 
comsomolişti din jurul foştilor 
secretari de partid), nici cu no-
menclaturiştii reformaţi în „de-
mocraţi”, dar nici coaliţii cu alte 
mişcări unioniste, proeuropene, 
prooccidentale... Pentru că noi 
eram sinceri şi dezinteresaţi (ce 
echipă frumoasă făceam!), iar 
colegii noştri din alte partide 
erau, neapărat, fie profitori, fie 
provocatori, fie erau manipulaţi. 
În toţi şi în toate vedeam lucră-
tura KGB-ului, care nu murise. 

Netrădând cauza, ne-am 
pomenit vânduţi, succesiv, de 
chiar liderii noştri. Poate că 
erau tactici necesare aceste 
mişcări năucitoare ale liderilor 
pe tabla şahului politic, poate 
jocuri de conjunctură (trebuie şi 
liderii să trăiască din ceva, de ce 
să nu-şi vândă şi ei carisma?), 
poate raţiuni de ordin înalt, noi 
nu mai puteam să ştim. Muri-
sem, ca Mercuţio, răpuşi, reci-
proc, în lupte stradale fratricide, 
în confruntările cu oamenii de 
aceeaşi credinţă şi de aceleaşi 
aspiraţii (dar închinându-ne 
unor zei diferiţi).  

Prologul din tragedia lui 
Shakespeare („Two households, 
both alike in dignity, / In fair 
Verona, where we lay our sce-
ne,/ From ancient grudge break 
to new mutiny,/ Where civil blo-

od makes civil hands unclean”) 
constată cu precizie şi disperare 
cum cele două familii de nobili, 
de oameni cu demnitate, se 
afişează ca două clanuri neîm-
păcate, cu ranchiună şi eternă 
revoltă reciprocă, de neîmpăcat. 
Chiar dacă motivele, politice, 
demult nu mai sunt valabile, 
luptele continuă şi ura exclude 
orice alte sentimente. Iar benefi-
ciarii, invizibili, profită, departe 
de dramele vulgului...

P.S. Cei implicaţi inconştient 
în aceste confruntări ajung în 
Purgatoriul lui Dante. Dar pe 
cei care seamănă ură, aruncând 
vreascuri în acest devastator foc 
al autodistrugerii, îi aşteaptă 
al optulea cerc al Infernului 
dantesc. Nu mă apuc să citez. E 
prea oribilă pedeapsa aleasă de 
celebrul florentin pentru semă-
nătorii de vrajbă. 

Adrian CIUBOTARU

Mircea V. CIOBANU

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Netrădând 

cauza, ne-am 
pomenit vânduţi, 

succesiv, de 
chiar liderii 

noştri.  Murisem, 
ca Mercuţio, 

răpuşi, reciproc, 
în lupte stradale 

fratricide, în 
confruntările 
cu oamenii de 

aceeaşi credinţă 
şi de aceleaşi 
aspiraţii (dar 

închinându-ne 
unor zei diferiţi).  
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Cea mai surprinzătoare descope-
rire pe care am făcut-o în armată a 
fost că se poate dormi în picioare. 
Până atunci crezusem că efortul de 
a te menţine în poziţie verticală, 
prin comenzi trimise de creier pi-
cioarelor, te împiedică să adormi. 
Dar am constatat, când am fost de 
planton noaptea, între orele 2 şi 
6, că dacă eşti foarte-foarte obosit 
poţi să treci dirijarea corpului pe 
pilot automat. (Totuşi, după câteva 

minute, când inevitabil îţi pierzi echilibrul şi eşti gata-gata să cazi, te 
trezeşti speriat şi îţi corectezi poziţia.)

Am făcut armata după terminarea facultăţii, timp de şase luni, în 
1972, la apărare civilă, într-o unitate militară situată între Bucureşti 
şi Ploieşti (coordonatele ei exacte nu le pot divulga, sunt secret mili-
tar!). Am făcut-o pentru că am vrut s-o fac şi, în plus, am făcut-o cu 
plăcere, neconsiderând-o, ca toţi cunoscuţii mei, o şcoală a umilinţei 
şi depersonalizării, un calvar, un loc de detenţie din care aştepţi zi şi 
noapte să te eliberezi.

La examenul medical dinaintea începerii stagiului militar, am avut 
ocazia să scap definitiv de armată. Printr-o întâmplare, oculista era 
o prietenă de familie, care mi-a şoptit: „Alex, vrei să te scutesc pen-
tru totdeauna de armată? Prefă-te că de la rândul trei în jos nu mai 
reuşeşti să descifrezi literele!”

Era vorba de acele rânduri de litere de o mărime descrescătoare 
de pe panoul cu care oftalmologii 
le verifică pacienţilor acuitatea 
vederii. Iniţial am avut o reacţie 
mecanică şi m-am bucurat pen-
tru că pur şi simplu oricine s-ar fi 
bucurat oferindu-i-se o astfel de 
şansă. Dar, după câteva secunde, 
mi s-a făcut ruşine. Cum să nu plec 
în armată?! Nu sunt bărbat? Dacă 
începe un război, cine apără ţara? 
Alţii? Totdeauna am năzuit să fiu 
în rând cu lumea. I-am explicat 
cândva unui filosof, remarcabil 
prin vocea lui gravă, că nici mort 
nu aş vrea să mă sustrag pentru 
că ar însemna să nu mai fiu în 
rând cu lumea. S-a uitat la mine 
ca la un idiot.

Am citit deci cu glas tare toate 
literele, de la cele mai mari până la 
cele mai mici. Doctoriţa s-a mirat, 
dar i-am făcut semn cu mâna să 
lase lucrurile aşa.

În armată am învăţat să mă su-
pun necondiţionat. Să mă supun 
temporar şi într-un anumit scop 
bine stabilit, nu să mă supun în 
general. Firea mea liberă a rămas 
neatinsă de acest regim de dis-
ciplină. Cum s-ar putea duce un 
război dacă, în loc să execute cu 
stricteţe ordinele unui comandant 
– care are o viziune de ansamblu 
asupra situaţiei –, soldaţii ar începe să se contrazică între ei, ca la un 
talk-show, sub tirul inamicului? 

Tot în armată mi-am dat seama că aş putea fi în egală măsură şi 
soldat, şi general. De altfel, cred că un bărbat întreg este unul care ştie 
şi să se supună, şi să conducă. Să se supună raţional, şi să conducă 
responsabil.

Îmi plăcea când mergeam cu plutonul din care făceam parte în pas 
cadenţat, pe şosele şi prin păduri, cântând cântece soldăţeşti simpa-
tic-deocheate. Mă simţeam puternic, parte a unui întreg invincibil, 
pentru care mi-aş fi dat şi viaţa oricând, cu inima uşoară.

Foarte importanţi în armată sunt bocancii, grei, indestructibili, cu 
care calci fără grijă pe spini, pe cioburi de sticlă sau chiar pe şerpi. 
Nu se poate duce un război în tenişi. Datorită bocancilor soldăţeşti, 
plutonul nostru părea un tanc cu numeroase şenile mici când înainta 
prin pădure.

Trăgeam foarte bine cu arma (şi cu AKM-ul, şi cu precarul pistol 
Carpaţi, care erau atunci în dotarea recruţilor aflaţi la instrucţie). 
Chiar şi acum, la bătrâneţe, sunt un bun ţintaş (am un pistol cu bioxid 
de carbon şi permis de port-armă).

Mi-au rămas în minte, din armată, multe situaţii şi întâmplări pi-
toreşti. Mi-amintesc, de pildă, că într-un sat din apropierea cazărmii 
exista o prostituată, specializată în soldaţi. Avea un picior de lemn şi 
mulţi dintre clienţi se iscăleau pe el. Aşa se face că proteza era plină 
de semnături şi chiar de unele aprecieri ca o carte de onoare în care 
vizitatorii unui muzeu îşi lasă impresiile.

Plutonul nostru era instruit de un maior inteligent, ferm şi binevoitor 
în acelaşi timp. Ne plăcea tuturor fără rezerve. Odată ne-a explicat ce 
măsuri ar trebui să luăm pentru protecţia populaţiei dacă România 
ar fi bombardată de avioane venite din Est. „Din Est?! – ne-am mirat 
noi –, dar acolo e URSS, cu care suntem  prieteni.”

Maiorul a precizat. „Este vorba de avioane ale NATO care din gre-
şeală ne-au depăşit teritoriul spre Est şi s-au întors din drum.”

Se poate dormi în picioare

Alex ȘTEFANESCU 

Când nu ne place nimic

El, analistul, lustruitor de 
scaune în studiourile TV, îl ia în 
derâdere pe un moldovean care, 
având gradul de doctor în ştiinţe, 
munceşte fierar betonist în Ger-
mania. 

Păi, omule, fiecare cu alegerea 
sa. Poate nu ştii cât câştigă (nu 

UE a anunţat că acordă Mol-
dovei circa 600 de milioane de 
EURO, sprijin ca parte a Progra-
mului de Recuperare Economica 
post-pandemică.

Subiectul zilei
Câteva lucruri importante tre-

buie menţionate pentru a evita 
speculaţiile în spaţiul public:

1. UE va genera asemenea 
pachete de ajutor şi pentru alte 
ţări din regiune, nu doar pentru 
Moldova.

2. Acest pachet a fost elaborat 
de UE luând în calcul necesităţile 
ţării, dar în funcţie de impactul 
pandemiei. Asistenţa aceasta este 
extrem de importantă atât pentru 
mersul reformelor, cât şi pentru 
revitalizarea economiei.

3. Aceşti bani sunt oferiţi în 
schimbul reformelor şi nu sunt 

dăruiţi niciunui actor politic lo-
cal. De aceea, acest ajutor nu ar 
trebui să fie folosit în campania 
electorală pentru anticipate. 

4. Nici Preşedinţia, nici Par-
lamentul dizolvat sau Guvernul 
interimar, nu are vreun merit par-
ticular pentru această asistenţă a 
UE, care, după cum am menţionat 
mai sus, va fi oferită şi altor state.

Relaţia preferenţială cu UE are 
impact valoros pentru Moldova. 
Totuşi, această asistenţă a UE va 
depinde de cum se implementează 
reformele, în particular cele legate 
de statul de drept.

fură) un doctor în ştiinţe în Re-
publica Moldova? Mai nimic. E 
una să „şezi” pe diplomă (analistul 
nostru a terminat o facultate de 
prestigiu din România) şi să scuipi 
în pod (fie şi la TV) şi cu totul 
alta-i să-ţi iei lumea-n cap şi să 
munceşti la greu, nu, nu pentru 
tine, pentru familia ta şi viitorul 
copiilor tăi.

Noi mereu încercăm să-i con-
trapunem pe cei plecaţi celor 
rămaşi acasă. Fals! Fiecare cu 
alegerea sa. Şi slavă Domnului 
că o avem, această alegere. Că 
(încă) nu suntem o Republică 
Belarus...

Dar...
Analistul ştie foarte bine, ni-

meni, nicăieri nu ne aşteaptă cu 
„colaci în coadă”.

Acum ceva ani am fost profund 
marcat de o poveste. După o în-
tâlnire cu nişte moldoveni aşe-
zaţi în nordul Italiei, o doamnă 
m-a invitat să-mi arate oraşul. 
Cea mai frumoasă privelişte se 
deschide de pe un pod peste un 
râu. „Frumos, nu?”, mă întrebă 
doamna. Zic: „Da!”. „Păi, conti-
nuă moldoveanca noastră, eu am 
dormit luni întregi sub acest pod... 
Zilnic mă urcam pe el şi aveam o 
singură dorinţă – să mă arunc în 
apele râului... Acum sunt ok, am 
o mică afacere, familia este lângă 
mine, dar la început...”

Gânduri bune să aveţi!

Ion STURZA

Capitalele Americii

#2 Indianapolis, capitala sta-
tului Indiana

Indy (numit aşa de urmaşii oa-
menilor care au alungat de acolo 
indienii) este oraşul cu cel mai 
mare brad de crăciun din lume, 
cea mai mare arenă sportivă din 
lume şi cel mai mare muzeu al 
copiilor din lume (cel puţin aşa 
cred localnicii). Fondat în 1821, 
Indianapolis este ceea ce se nu-
meşte la americani „oraş planifi-
cat”, adică a fost construit special 

pentru a fi capitală.
Denumirea genială, formată 

din cuvintele Indian (în cinstea 
popoarelor americane native) şi 
polis (în cinstea cuvântului grec 
polis – oraş), a fost inventată (in-
credibil de inventiv) de unul din 
primii judecători ai curţii federale 
din Indiana. Indy este al 18-lea 
oraş ca număr de populaţie în SUA 
(aproape 900 de mii de locuitori, 
cam cât Chişinăul, dacă includem 
toate suburbiile plus morţii care 
votează la alegeri).

Noi am venit în Indianapolis 
strict pentru a pune bifa că am 
fost, altfel nu e mare destinaţie 
turistică (dacă nu eşti fan Indi-
ana Colts sau racing Indy 500). 
Oraşul nu impresionează tare, e 
exact stereotipul oraşului ameri-
can: beton, sticlă şi zgârie-nori. 
Centrul istoric e aranjat, dar 
destul de plictisitor. În general, 

Indianapolis e plictisitor cam în 
tot, nu degeaba e poreclit „Nap-
town” – adică oraşul în care poţi 
să tragi un pui de somn. În schimb 
e curat şi aranjat.

Oraşul merită însă vizitat pen-
tru muzeele sale, în special muzeul 
de istorie a popoarelor native şi de 
artă a popoarelor native, dar mai 
ales pentru Muzeul Copiilor, care 
este cel mai mare din lume, am-
plasat pe o suprafaţă de aproape 
40 km şi în care se păstrează de ex. 
rămăşiţele dinozaurului Dracorex 
hogwartsia, descoperit recent în 
statul Iowa. Elvis Presley a ţinut 
ultimul său concert din viaţă în 
Indianapolis, iar eu am scris (pro-
babil) prima şi ultima mea postare 
despre acest oraş.

P.S. Dacă mi-aş face o listă cu 
oraşe în care să îmi petrec restul 
vieţii, Indianapolis nu ar intra 
în ea.

Dumitru SLIUSARENCO 

Dionis CENUȘĂ

Rog redacția să pună premiul meu 
la mormântul lui Sergiu Gavriliță

Să fi fost eu VIP Magazin şi 
să fi aflat, de pildă, rezultatele 
votului în favoarea lui Voronin 

la categoria Omul Secolului, aş fi 
închis votul şi l-aş fi numit drept 
laureat, cu titlu de excepţie, pe 
interminabilul Vladimir Beşlea-
gă. Dar VIP-ul Rodicăi are legile 
lui, ce să-i faci? Nu degeaba a fost 
aleasă anul trecut sau cu doi ani 
în urmă Irina Vlah drept Omul 
Anului... 

Ce fac cu premiul meu? Nu 
ştiu, pentru că mi-a fost acor-
dat în 2013, pe când trăia Sergiu 
Gavriliţă, dar atunci n-am pu-
tut să merg să-l iau, că era iarnă 

grea şi lunecuş. Sergiu zicea să 
ne vedem şi să mi-l dea, dar din 
păcate s-a stins... Aşa m-am ales 
şi eu cu premiul VIP, pe care nu 
l-am văzut niciodată. Nici nu 
ştiu dacă s-a păstrat prin vreun 
sertar din redacţia lor. Dacă se 
va găsi pe undeva, rog redacţia 
să-l acorde lui Sergiu Gavriliţă cu 
titlul post-mortem. Adică să pună 
premiul meu la mormântul lui 
Sergiu. Lasă să-l fure boschetarii, 
va fi mai drăguţ!

Pavel PĂDURARU

Am făcut

armata după 
terminarea 

facultăţii, timp de 
şase luni, în 1972, la 
apărare civilă, într-o 

unitate militară 
situată între 

Bucureşti şi Ploieşti 
(coordonatele 
ei exacte nu le 

pot divulga, sunt 
secret militar!). 

Am făcut-o pentru 
că am vrut s-o 

fac şi, în plus, am 
făcut-o cu plăcere, 

neconsiderând-o, ca 
toţi cunoscuţii mei, 
o şcoală a umilinţei 
şi depersonalizării.
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Patimi geopolitice la Dereneu

La aproape 30 de ani de la reactivarea 
Mitropoliei Basarabiei, conflictul 
nedeclarat dintre cele două mitropolii, 
Mitropolia Moldovei, supusă canonic 

Patriarhiei Ruse, şi Mitropolia Basarabiei, de 
sub jurisdicţia Patriarhiei Române, continuă 
să mocnească. Un rol aparte în aplanarea sau 
aprofundarea acestei confruntări îl are configuraţia 
politică a guvernării, din diferite perioade. Este şi 
cazul bisericii din satul Dereneu, raionul Călăraşi, 
unde slujesc doi preoţi, unul din partea Mitropoliei 
Basarabiei şi altul desemnat de Mitropolia 
Moldovei. Conflictul de la Dereneu durează de 
aproape patru ani. După preluarea puterii de către 
PSRM şi venirea la conducerea comunei Dereneu a 
unui primar socialist, conflictul s-a aprofundat.

Comuna Dereneu numără ofi-
cial puţin peste 1100 de locuitori. 
În realitate, în sat ar locui cel mult 
800 de persoane, comunitatea fi-
ind afectată, ca şi majoritatea lo-
calităţilor rurale din R. Moldova, 
de fenomenul migraţiei.

În ultimii ani, puţinii locuitori 
din Dereneu s-au divizat în două 
tabere. Primii îl susţin pe preotul 
Marin Florinel, care în 2018 a tre-
cut de sub jurisdicţia Mitropoliei 
ruseşti sub cea a Mitropoliei ro-
mâne. O altă tabără o reprezin-
tă adepţii preotului Alexandru 
Popa. Acesta a activat o perioadă 
în cadrul Mitropoliei Basarabiei, 
după care a trecut la Mitropolia 
Moldovei şi a fost desemnat să-l 
înlocuiască pe Marin Florinel la 
parohia de la Dereneu.

Confruntarea îi ciocneşte pe oa-
menii din sat, chiar şi rudele apro-
piate au ajuns să se certe pentru că 
ţin cu un preot sau cu altul.

Satul cu două biserici 
într-o curte

Biserica cu Hramul „Adormi-
rea Maicii Domnului” din comuna 
Dereneu datează din secolul 16 şi 
este inclusă în Registrul de stat al 
monumentelor istorice. În perioa-
da sovietică, lăcaşul de cult a fost 
închis şi profanat de-a lungul mai 
multor ani. În 1992, după căderea 
cortinei de fier de la Prut, în satul 
Dereneu a venit din România Ma-
rin Florinel, proaspăt absolvent al 
facultăţii de teologie. 

Găsind biserica într-un hal fără 
de hal, tânărul preot şi-a suflecat 
mânecile şi, cu susţinerea comuni-
tăţii şi graţie donaţiilor din afară, 
a început să muncească la reabi-
litarea lăcaşului.

Lângă biserică au fost ridicate 
şi două construcţii accesorii. Una 
din ele serveşte ca reşedinţă pentru 
familia preotului Marin Florinel, 
iar alta a fost destinată pentru ac-
tivitatea parohiei.

La 23 august 2017, prin decizia 
Ministerului Justiţiei, a fost înre-
gistrat statutul Comunităţii Reli-
gioase Parohia ortodoxă „Adormi-
rea Maicii Domnului” din cadrul 
Mitropoliei Basarabiei, din Dere-
neu, Călăraşi, în redacţie nouă, cu 
schimbarea denumirii din Biseri-
ca cu Hramul „Adormirea Maicii 
Domnului” – parte componentă a 
Bisericii Ortodoxe din Moldova, 
în Comunitatea Religioasă Paro-
hia ortodoxă „Adormirea Maicii 
Domnului” din cadrul Mitropoliei 

Basarabiei.
Marin Florinel şi-a argumentat 

decizia de a trece la Mitropolia Ba-
sarabiei prin taxele exagerate im-
puse enoriaşilor de către Mitropo-
lia Moldovei. Astfel, taxele au fost 
anulate, iar enoriaşii au fost liberi 
să achite pentru serviciile biseri-
ceşti în măsura posibilităţilor sau 
„după cât îi lasă inima”. Anularea 
taxelor a prins la majoritatea eno-
riaşilor din Dereneu, astfel preotul 
Florinel având o susţinere largă.

Într-o duminică din martie 
2018, la biserica din Dereneu a ve-
nit un grup de persoane, locuitori 
ai satului, dar şi străini, care l-au 
scos forţat pe Florinel din biserică 
şi au schimbat lacătul. În lăcaşul 
de cult a fost adus să slujească Ale-
xandru Popa, iar Marin Florinel a 
improvizat un altar într-unul din 
imobilele de lângă biserică, unde 
a început să slujească pentru eno-
riaşii care îl susţin.

De atunci, în fiecare zi de dumi-
nică sau de sărbătoare ortodoxă, în 
aceeaşi curte au loc concomitent 
două liturghii, iar enoriaşii care 
vin la cele două biserici, de multe 

ori, nici nu se salută între ei.

Violenţe şi atacuri verbale

După izgonirea lui Marin Flo-
rinel din biserică, au avut loc mai 
multe cazuri de violenţă şi atacuri 
verbale. S-a ajuns chiar şi la aplica-
rea forţei fizice, preotului Florinel 
fiindu-i fracturată o mână. Într-o 
seară, la casa în care locuieşte pre-
otul şi familia sa au venit nişte inşi 
necunoscuţi, cu constituţie atleti-
că, iar slujitorul bisericii i-a întâm-
pinat cu o bărdiţă în mână. „Nu 
puteam să-i întâmpin cu plăcinte 
şi vin dacă au venit să mă atace”, 
şi-a argumentat preotul gestul.

Adepţii Mitropoliei Moldovei 
au încercat să instaleze un gard 
între biserică şi imobilele rămase 

în gestiunea preotului Florinel. 
„Ca să nu le permită enoriaşilor 
să vină la mine”, a opinat Florinel. 
„Ca să nu se bată credincioşii între 
ei de Paşti”, a fost explicaţia lui 
Alexandru Popa.

Recent, pe reţelele de socializa-
re a fost distribuită o înregistrare 
video, în care trei locuitoare din 
Dereneu, susţinătoare ale parohu-
lui din partea Mitropoliei Moldo-
vei, i-au adus preotului învinuiri 
grave: delapidări de sute de mii de 
lei din donaţiile enoriaşilor, viol şi 
chiar omucidere.

Deşi protagonistele filmuleţului 
susţin că crimele au fost comise 
cu mai mulţi ani în urmă, până 
în prezent nu a fost depusă nicio 
plângere şi nu există niciun dosar 
în care parohul Florinel să aibă 
statut de bănuit sau învinuit. În 
schimb, în gestiunea forţelor de 
ordine şi a instanţelor se află mai 
multe dosare, contravenţionale, 
penale şi civile, iniţiate în baza 
plângerilor depuse de Florinel.

Preotul Marin Florinel: 
„Nu le convin că sunt român”

Preotul Marin Florinel recu-
noaşte că a depus mai multe plân-
geri la organele de drept: „Trebuie 
să mă apăr şi să-mi caut dreptatea. 
Vreau pe cale paşnică, prin lege”.

Parohul s-a confesat că regretă 
cel mai mult divizarea enoriaşi-
lor şi că o mare parte din vină ar 
purta-o PSRM-ul care susţine di-
rect Mitropolia pro-rusă. „Eram 
aproape un copil când am venit 
aici. Am muncit mult ca biserica 
să arate ca acum. La intrare era o 
uşă sculptată în lemn, o adusesem 
din România. Au scos-o şi au pus o 
uşă metalică, ca la un apartament 
ordinar. Sunt persecutat, amenin-
ţat, nici nu vă închipuiţi prin câte 
am trecut în aceşti ani. S-a ajuns 
chiar şi la conflicte din cauza cine 
să îngroape morţii. Acum în sat 
este primar Vasile Revenco, fost 
preşedinte al Federaţiei de rugby şi 
prieten cu deputatul Vasile Bolea. 
Ştiu că are misiunea de a scăpa de 
românul din sat, adică de mine”, 
a declarat Florinel. 

Întrebat dacă nu a încercat să 
discute cu Alexandru Popa pentru 
a soluţiona conflictul pe cale paş-
nică, preotul a răspuns: „Cum să 
discut cu el dacă nici nu se salută 
cu mine?”.

Preotul Alexandru Popa: 
„Marin Florinel trebuie 
să se retragă”

Preotul Alexandru Popa a fost 
mai zgârcit în declaraţii. Acesta a 
spus că nu poartă nicio vină şi că 
execută ordinele superiorilor săi: 
„Eu sunt mic, fac ce mi se spune, 
respect canoanele, ierarhia bise-
ricească. Am fost trimis să slujesc 
aici şi mă conformez”.

Totuşi, preotul Popa a declarat 
că Marin Florinel ar trebui să se 
conformeze situaţiei şi să plece.

Popa a respins acuzaţiile de vio-
lenţă şi atacuri verbale în privinţa 
lui Florinel.

Întrebat despre o eventuală dis-
cuţie cu rivalul său pentru aplana-
rea unor potenţiale conflicte pe 
viitor, preotul a răspuns: „Ce fel 
de discuţii sau tratative pot să fie 

dacă el scrie permanent plângeri 
împotriva mea şi suntem în pro-
cese de judecată?”.

Implicarea politicului

Atunci când s-a declanşat con-
flictul la biserica din Dereneu,  ac-
ţiunile reprezentanţilor Mitropo-
liei Moldovei au fost susţinute de 
către consilierii locali din partea 
PDM şi PSRM. Elena Oaserele, 
primăriţa comunei Dereneu, din 
perioada respectivă, a încercat să 
contribuie la soluţionarea paşnică 
a conflictului, invitându-i la o dis-
cuţie pe cei doi preoţi, însă Alexan-
dru Popa nu a dat curs invitaţiei.

Elena Oaserele a susţinut iniţi-
ativa unui grup de săteni care au 
colectat peste 400 de semnături în 
favoarea preotului Marin Florinel. 
Fosta primăriţă a declarat în repe-
tate rânduri că este de partea ma-
jorităţii locuitorilor din Dereneu 
care îl susţin pe Marin Florinel, 
iar adepţii Mitropoliei Moldovei 
recurg la provocări. În consecin-
ţă, primăriţa a fost ameninţată cu 
moartea.

În campania electorală din 
toamna anului 2019, Alexandru 
Popa a făcut agitaţie în favoarea 
lui Revenco, la fel ca şi alţi clerici 
ai Mitropoliei Moldovei.

Retragerea de la guvernare a 
PDM, în vara anului 2019, şi insta-
urarea guvernului pro-european al 
Maiei Sandu a fost ca o suflare de 
aer curat pentru reprezentanţii Mi-
tropoliei Basarabiei din Dereneu.

La 5 noiembrie 2019, ministra 
Educaţiei, Culturii şi Cercetării de 
atunci, Liliana Nicolaescu-Onofrei, 
şi Mitropolitul Petru al Basarabiei, 
au semnat un contract de trans-
mitere în folosinţă şi protejare a 
monumentului istoric, Biserica 
Adormirii Maicii Domnului din 
satul Dereneu, raionul Călăraşi, 
comunităţii religioase din cadrul 
Mitropoliei Basarabiei din satul 
Dereneu. Contractul semnat pe un 
termen de 50 de ani, a fost contra-
semnat şi de Marin Florinel.

Câştigarea alegerilor locale 
din toamna anului 2019 de către 
socialistul Revenco şi preluarea 
controlului total asupra guvernării 
la Chişinău a însemnat începutul 
unei noi perioade de presiuni asu-
pra adepţilor bisericii române. La 
21 august 2020, Agenţia Servicii 
Publice a înregistrat şi a consemnat 
în Registrul de stat al persoanelor 
juridice modificări prin care comu-
nitatea ortodoxă Adormirea Maicii 
Domnului din Dereneu trece în 
subordinea canonică a Patriarhiei 
Ruse.

Mitropolia Basarabiei a declarat 
că modificările au fost abuzive, cu 
uz de fals. Pe de altă parte, repre-
zentanţii Mitropoliei Moldovei şi 
funcţionarii de la Agenţia Servicii 
Publice au declarat că aceasta ar fi 
fost dorinţa enoriaşilor din Dere-
neu care au semnat o petiţie.

Adepţii Mitropoliei Basarabiei 
din Dereneu consideră că acest 
lucru nu s-a întâmplat fără impli-
carea primarului Revenco. L-am 
contactat la telefon pe primarul 
din Dereneu pentru o reacţie. „Vă 
rog să nu mă mai sunaţi niciodată”, 
ne-a răspuns acesta şi a închis.

Julieta SAVIȚCHI
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„Dreptatea” 
unui primar şorist 

Ion CERNEI

Cererea a fost respinsă de către 
consiliul local pe motiv că liderul 
nu deţine acte pentru construcţi-
ile de pe malul iazului.  Un avo-
cat din Orhei, specializat în drept 
administrativ, care îşi păstrează 
anonimatul, este de părere că anal-
fabetismul juridic bântuie printre 
primarii Partidului Şor.

Familia Rotaru a mai făcut câ-
teva cereri către Consiliul Local 
Clişova, dar s-a ales cu citaţii de 
la Inspectoratul de Poliţie Orhei şi 
Inspecţia Ecologică Orhei.

„Recent, am nivelat drumul de 
acces către iaz, am instalat ţevi, 
am săpat şanţuri pentru scurgerea 
apei, pe o distanţă de 2,2 km. Am 
scris un demers către primărie, pe 
2 aprilie, dar nu am primit răs-
puns. Anul trecut, la fel, am pri-
mit refuz pe motiv că denumirea 
„Fishing Park” nu este înregistra-
tă oficial. Anul acesta, după ce am 
depus demers, am fost chemat la 
poliţie şi am fost informat că pri-
marul de Clişova mă învinuieşte 
că aş fi pornit în mod neautorizat 
reparaţia drumului, prin instalarea 
ţevilor”, ne-a mărturisit Vladimir 
Rotaru.

Potrivit lui, ţevile au fost insta-
late pentru evacuarea apei adunate 
după ploaie, care face drumul im-
practicabil pentru mai mulţi fermi-
eri. Poliţia l-a anunţat pe Rotaru 

că demersul primarului de Clişova 
va fi transmis în judecată. 

„O altă declaraţie a fost adre-
sată Inspecţiei Ecologice Orhei, 
unde mi se incriminează că aş fi 
tăiat pomii din fâşia forestieră. Am 
dovedit contrariul. Copacii au fost 
daţi cu var şi curăţiţi cu scopul de 
a lărgi carosabilul. Apropo, repar 
drumul mereu. Nu ştiam că repa-
raţia drumului este un delict”, ne-a 
spus agentul economic.

Război între fostul şi 
actualul primar de Clişova

Menţionăm că soţia lui Vladi-
mir Rotaru, Elena Rotaru, este 
director la SRL „Rotor”. Ea a fost 
primar la Clişova pe parcursul a 
trei mandate din partea PLDM. Iar 
Vladimir Rotaru este unul din cei 
patru consilieri în opoziţie din con-

siliul local, ceilalţi cinci consilieri 
reprezintă Partidul Şor. Vladimir 
Rotaru deţine de un an funcţia de 
director regional la AIPA Orhei.

Într-un comunicat, Primăria 
Clişova „condamnă tentativele 
obraznice de a intimida APL”, pre-
cizând că iazul Fishing Park, pre-
cum şi hotelul construit pe malul 
acestuia sunt neautorizate.

„Intervenţiile provocatoare şi 
tendenţioase ale familiei Rotaru 
de a atrage APL în scandaluri au la 
origine refuzul primăriei Clişova 
de a participa alături de familia 
Rotaru la acapararea ilegală a 
proprietăţii publice, aşa cum li 

Un lider din Clișova, Orhei, este acuzat de primărie că repară ilegal un drum              

Directorul Agenţiei de Intervenţie şi 
Plăţi pentru Agricultură (AIPA) Orhei, 
Vladimir Rotaru, tot el lider agricol din 
satul Clişova, raionul Orhei, îl acuză pe 

primarul localităţii, Victor Coniuc, reprezentant al 
Partidului Șor, că nu i-ar permite construcţia unui 
drum spre iazul şi terenurile agricole care-i aparţin. 
Conflictul dintre primărie şi liderul agricol durează 
de mai bine de un an, de când Elena Rotaru, soţia 
liderului, directoare a SRL „Rotor”, a scris o cerere 
către primărie, prin care solicita să i se permită 
construcţia drumului pe o distanţă de 2.2 km, de la 
Valea Bozului până la iazul „Fishing Park”. 

s-a permis de-a lungul anilor, în 
special, la construcţia unui drum 
către un lac construit ilegal, parţial 
pe proprietate publică şi parţial 
pe cotele de teren ale localnicilor, 
în lipsa oricăror autorizaţii”, mai 
scrie în comunicat. 

Victor Coniuc ne-a comunicat că 
„iazul este construit ilegal. Vladi-
mir Rotaru nu deţine acte pentru 
iaz, mai mult, pământurile  au fost 
achiziţionate ilegal şi nu există ni-
cio autorizaţie de construcţie pen-
tru hotelul ridicat pe teritoriul de 
lângă lac. Vom permite construcţia 
drumului, în cazul când familia 
Rotaru perfectează documentele 
care ar legifera toate proprietăţi-
le. Vrem să se facă dreptate”, ne-a 
declarat primarul localităţii.  

Întreprindere agricolă 
cu 12 angajaţi

Ion Rotaru, fiul soţilor Rotaru, 
ne-a spus că de fapt toate proprie-
tăţile sunt cu actele în regulă şi că 
ei deţin titluri de proprietate asu-
pra terenurilor agricole. Clădirea 
nefinalizată de pe malul iazului 
nu este hotel. 

„O numim „Casa Fermierului”, 
unde trebuie să fie oficiu, cantină, 
duşuri pentru mecanizatori. Din 
1997 aici se află parcul  pentru 
maşini agricole. Alături cu iazul 
se află cele 80 de hectare de pă-
mânt care ne aparţin legal. Este 
o întreprindere agricolă cu 12 
angajaţi oficial. „Fishing Park” 
este parte a afacerii noastre. Totul 
este înregistrat la Camera Înre-
gistrării de Stat, pentru că sun-
tem întreprindere funcţională, 
cu aparat de casă care eliberează 
bonuri pentru pescarii amatori. 
Iazul este autorizat. Avem un act 
de îndeplinire a lucrărilor semnat 
de 12 persoane care reprezintă 
autorităţi precum Agenţia „Apele 
Moldovei”, Inspectoratul Ecologic 
de Stat etc. Apropo, SRL „Rotor” 
este specializat pe edificarea con-
strucţiilor hidrotehnice. În 20 de 
ani de activitate, avem construite 

circa 100 de iazuri ”, ne relatează 
Ion Rotaru. 

„Primăria trebuie 
să încurajeze oamenii 
cu iniţiative”     

Olga Cazacu, o locuitoare a 
satului, a remarcat că primarul 
tratează lumea corect şi nu are 
favoriţi în sat. De cealaltă parte, 
Constantin Munteanu, băştinaş, 
autorul cărţii „Clişova, istoria şi 
memoria unui sat de pe Răut”, este 
de părere că situaţia este una ati-
pică pentru baştina sa.

„Comunicatul primăriei m-a 
nedumerit. Primăria trebuie să 
încurajeze oamenii cu iniţiative. 
Agenţii economici trebuie susţinuţi 
să construiască drumuri, pensiuni 
rurale etc. Vladimir Rotaru este 
şeful AIPA, iar asta înseamnă sub-
venţionare de proiecte rurale la 
care trebuie să participe tot satul”, 
susţine localnicul.

Şi Viorel Gherciu, proprietar a 
70 de hectare de pământ la Clişova, 
preşedinte al ONG „ProRuralIn-
vest” din Chişinău, a remarcat că 
poziţia primăriei este lipsită de 
logică.

„Activitatea lui Vladimir Rotaru 
trebuia promovată ca un exemplu 
de succes. Primarul propune să 
lăsăm totul baltă şi să aşteptăm ku-
lioace cu pomeni electorale. Cine, 
dacă nu noi, cei care au pământuri 
în zona respectivă, trebuie să în-
treţină drumurile în stare bună?”, 
se întreabă fermierul. 

Un avocat din Orhei, specializat 
în drept administrativ, care îşi păs-
trează anonimatul, este de părere 
că analfabetismul juridic bântuie 
printre primarii Partidului Şor. 
Acesta vine cu o recomandare către 
preşedintele raionului Orhei, Dinu 
Țurcanu, să organizeze seminare 
pentru primarii din raion unde 
să fie familiarizaţi cu informaţii 
juridice elementare. Avocatul mai 
susţine că familia Rotaru deţine 
acte asupra proprietăţilor care le 
aparţin.

Soții Vladimir și Elena Rotaru

PSRM şi-a pus în 
funcțiune „garda 
tânără” la Edineț

PSRM şi-a folosit membrii din organizaţia 
de tineret de la Bălţi pentru a încerca să 
zădărnicească o vizită de lucru a preşedintei 
Maia Sandu la Edineţ. Acest fapt rezultă din 
relatările presei locale, dar şi din declara-
ţiile primarului Gheorghe Cojocaru, care a 
dezvăluit că grupul de aproximativ 20 de 
persoane care au participat la un protest 
pretins spontan în faţa Casei de cultură din 
Edineţ, unde şefa statului a mers marţi, 1 
iunie, pentru a se întâlni cu locuitorii ora-
şului, a fost adus de fapt organizat, cu un 

microbuz. „Mi-e ruşine de aceşti nesocotiţi 
organizaţi de structurile raionale. Chiar e 
josnic să apelezi la astfel de acţiuni de prost 
gust din spate, iar apoi să oferi flori cu spini. 
Cu foarte mulţi spini. Avem nevoie de deş-
teptare. Ajunge să fim conduşi de astfel de 
ticăloşi”, a scris el pe Facebook.

Reacţia primarului vine după ce grupul 
adus organizat la Edineţ s-a manifestat 
zgomotos, fiind necesară prezenţa poliţiei 
pentru a nu admite incidente. 

Evenimentul a fost difuzat pe mai multe 
canale de Telegram şi apoi redifuzat masiv 
de presa afiliată socialiştilor.

Jurnaliştii de la Nord News i-au găsit 
printre participanţi pe tinerii din aşa-zisa 
„gardă tânără” a PSRM de la Bălţi, observaţi 
anterior la alte evenimente alături de soci-
aliştii Igor Dodon, Alexandr Nesterovschi, 

Alexandr Usatîi sau Serghei Gramma. Ei au 
negat însă acest fapt, chiar dacă la protest 
a participat din umbră şi consilierul muni-
cipal din partea PSRM, Veaceslav Jucov. 
Mai mult, chiar dacă purtau pancarte pe 
care era scris: „Maia Sandu, fie-ţi frică de 
Dumnezeu, nu de Michalko sau Hogan!”, 
activiştii nu au ştiut să răspundă cel puţin 
la întrebarea cine sunt ultimii doi.

În legătură cu acest incident, Maia Sandu 
a scris, după vizita sa la Edineţ, că protestul 
este un drept constituţional, pe care îl res-
pectă. „În calitate de Preşedinte, voi face tot 
ce-mi stă în puteri pentru a schimba spre 
bine viaţa tuturor cetăţenilor – inclusiv a 
celor care au alte viziuni sau preferinţe po-
litice decât mine”, a subliniat şefa statului.

Menţionăm, în acest context, că, la sfâr-
şitul săptămânii trecute, liderul socialiştilor, 

Igor Dodon, a avut parte de o întâlnire mai 
puţin plăcută în raionul Dubăsari, la Corjova, 
satul de baştină al colegului său de coaliţie 
electorală, Vladimir Voronin. Aflat într-o 
vizită electorală în această localitate din 
stânga Nistrului, Dodon a fost întâmpinat 
cu huiduieli de un grup de veterani ai războ-
iului din 1992, care l-au făcut „trădător” şi 
„vânzător de ţară”, reproşându-i că a admis, 
în timpul mandatului său de şef al statului, 
instalarea unor noi posturi ilegale de control 
ale regimului separatist de la Tiraspol.

După aceasta, Vladimir Dodon, liderul 
organizaţiei teritoriale a PAS din Sadova, 
satul natal al lui Igor Dodon, le-a relatat 
jurnaliştilor de la TV8 că un necunoscut a 
sărit noaptea gardul curţii sale şi i-a spart 
pneurile automobilului.

Valeriu CAȚER

Primarul localității, Victor Coniuc, 
reprezentant al Partidului Șor
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La editura Tracus Arte din Bu-
cureşti a apărut un nou volum de 
poezie al lui Nicolae Popa, „Mi-
trofan plângăciosul”. Discursul 
elegiac se împleteşte cu cel ludic 
în poemele care au un personaj 
principal, pe nume Mitrofan, ob-
servator ager al acestei lumi care 
pluteşte spre amurgul său glorios.

O nouă carte 
de Nicolae Popa, „
Mitrofan plângăciosul”, 
a apărut la Tracus Arte, 
Bucureşti

Într-o amplă recenzie la anto-
logia lui Nicolae Popa „O mie de 
ani cu faţa la soare” (editura Arc, 
2019), publicată în revista „Viaţa 
Românească”, cunoscutul critic 
Ion Pop subliniază, referindu-se 
la grupajul din antologie în care 
apare protagonistul noii cărţi a lui 
Nicolae Popa: „Mitrofan plânge cu 
lacrimi de rouă şi caută luciul unui 
lac ce se îndepărtează mereu de 
el, iar când taie în curte o pasăre 
(ca mai devreme Ileana Mălăn-
cioiu), repară fantezist omorul 
metamorfozându-se în cocoşul 
ucis; sau încearcă să treacă strada 
înfruntând un nesfârşit convoi 
funebru, pentru a ajunge, dinco-
lo de râpi şi prăpăstii, la „Marele 
Crater”, în care speră să descopere 
„o piatră meteoritică, sau poate o 
piatră tombală, sau chiar o planetă 
pitică”; „bate drumul în căutarea 
unei uşi / în care să bată şi să nu 
i se deschidă”, mai bate o dată 
în cuie o uşă deja închisă, aştep-
tând, totuşi, „să bată pentru el ora 
deschiderii”… (Manevrarea abilă 
a verbului a bate devine foarte efi-
cientă aici în planul sugestiei unei 
obsesii a comunicării rămase în 
suspensie). Pe scurt, ipostazelor 
eului liric schiţate până acum i se 
mai adaugă una, propunând o altă 
nuanţă a aspiraţiei mereu împie-
dicate spre puritate, prospeţime 
de spirit, inocenţă infantilă”.

Potrivit lui Ion Pop, antologia 
„O mie de ani cu faţa la soare” 
consolidează „poziţia de frunte 

a scrisului lui Nicolae Popa: un 
poet profund, fantezist-elegiac, 
dispunând de o mare libertate de 
manevrare a cuvântului în poem, 
o prezenţă majoră în spaţiul liric 
românesc mai larg, numai formal 
îngrădit de apa Prutului”.

Radu Florescu: „Nicolae 
Popa este un poet care a 
câştigat pariul cu el însuşi”

Noua carte a lui Nicolae Popa, 
„Mitrofan plângăciosul”, este co-
mentată cu minuţiozitate şi empa-
tie de către poetul Radu Florescu, 
acesta chiar semnează prefaţa la 
volum, intitulată „Mitrofan plân-
găciosul, eul sacrificat”.

„În ultimii ani, literatura din 
Republica Moldova, în mod spe-
cial poezia, aduce în prim-plan 
poeţi de mare valoare, unul dintre 
aceştia fiind Nicolae Popa. Timid 
şi discret, prin cartea sa „Mitrofan 
Plângăciosul”, acesta trăieşte poe-
zia în toată splendoarea ei. Poezia 
lui are ca substrat condiţia simplă 
a omului prins în capcana timpu-
lui său, viaţa ca bucurie perpetuă, 
citadinul ca încercare supremă de 
a rezista prin rugăciune şi sme-
renie”, afirmă Radu Florescu, 
menţionând că „toate poemele au 
o poveste, ele se îndreaptă încet 
spre o anumită stare poetică, au 
un limbaj comun, uneori spaţiul 
în care se mişcă personajul este 
unul al fericirii, alteori al tristeţii. 
Cu toate că îşi schimbă deseori 
starea sufletească, Mitrofan, de-a 
lungul tuturor încercărilor la care 
este supus, păstrează o conştiinţă 
tragică… O continuă căutare a spa-
ţiului, a întoarcerii în lumea satu-
lui etern, multiplică la nesfârşit 
angoasele, iar lacrimile sunt din 
nou salvatoare. Mereu neliniştit, 
Mitrofan se pierde în ceilalţi, ca-
ută alături de ei orice semn pre-
monitoriu, uneori se ascunde în 
spatele unei măşti, alteori se lasă 
în voia sorţii – „El stă pe pragul 
bisericii puţin aplecat înainte./ Cu 
alură de cerşetor, dacă nu cumva 
de sfânt,/ însă nu cerşeşte şi nici 
nu se roagă./ Numai el ştie ce face 

acolo dacă nu cerşeşte/ şi nici nu 
se roagă.”

Analizând cartea şi punând în 
lumină frământările personajului 
central, Radu Florescu remarcă: 
„Să fii văzut dar să şi vezi, să tră-
ieşti şi să spui în acelaşi timp, face 
din Mitrofan un personaj care, 
întorcându-se mereu pe urmele 
sale, descoperă şi se redescoperă. 
Autorul este un poet care a câş-
tigat pariul cu el însuşi. Nu mai 
trebuie să demonstreze nimic. 
Trebuie doar din când în când să 
scrie şi să ne dea semn, pentru că 
poezia, nu-i aşa, obligă. În fond, 
esenţa lui Mitrofan plângăciosul 
poate fi găsită în acest superb 
poem: „La capătul coridorului e 
un/ scaun negru/ pe care se aşază/ 
o frumuseţe de nedescris în atât 
de puţine cuvinte”.

Dumitru Crudu: „De la 
Nicolae Popa am învăţat 
cum să înnoim poezia”

Pe ultima copertă a cărţii „Mi-
trofan plângăciosul” citim o măr-
turisire tulburătoare a lui Dumitru 
Crudu: „Pentru generaţia mea, Ni-
colae Popa este ceea ce a fost Mircea 
Ivănescu pentru optzecişti. Adică 
un poet de la care am învăţat cum să 
înnoim poezia. Când l-am cunoscut 
în 1985, Nicolae Popa deja era un 
poet de cult. De la Nicolae Popa, 
poeţii generaţiei mele au învăţat să 
scrie o poezie proaspătă, surprinză-
toare şi spectaculoasă. Țin minte şi 
acum cum am petrecut o noapte în 
iarna lui 1987, într-un bloc avariat 
de cutremur, unde poetul locuise 
înainte de cataclism şi de unde toată 
lumea fusese evacuată, dar poetul 

venea încoace când avea chef să 
scrie. Acolo, ne-a adus şi pe noi, 
câţiva tineri poeţi, pentru a discuta 
despre poezie. După o noapte de 
nesomn şi cafea, eu mi-am scris 
una dintre cele mai dragi poezii ale 
mele. Iar Nicolae ne-a citit tot ma-
nuscrisul unei cărţi noi care urma 
să apară. Nicolae Popa e un poet al 
viitorului. Dovadă e şi această nouă 
carte a sa, „Mitrofan plângăciosul”.

Amintim că Nicolae Popa s-a 
născut pe 13 februarie 1959 în sa-
tul Buda, Călăraşi, R. Moldova. 
A absolvit Şcoala Poligrafică din 
Chişinău, Universitatea de Stat 
din Moldova şi Seminarul de po-
ezie al Institutului de Literatură 
din Moscova. A debutat editori-
al cu volumul de poezii „Timpul 
probabil” (1983, Ed. Literatura 
artistică, Chişinău). A obţinut 
Premiul Uniunii Scriitorilor din 
România pentru volumul de poe-
zie „Lunaticul nopţii scitice” (Edi-
tura Cartier, 1996). A mai câştigat 
Premiul pentru poezie al Uniunii 
Scriitorilor din Republica Moldo-
va pentru anii 1996 („Lunaticul 
nopţii scitice”), 2003 („Careul cu 
raci”, Ed. Cartier), 2014 („Elegiile 
Casei Scriitorilor”, Ed. Vinea). În 
2019 a publicat prima sa antologie 
de poezie, „O mie de ani cu faţa la 
soare”, Editura Arc. Este autorul 
a două romane: „Cubul de zahăr”, 
1991, Ed. Hyperion (retipărit în 
două ediţii la Editurile Cartier, 
2005, şi Junimea, în 2017) şi 
„Avionul mirosea a peşte” (2013, 
Ed. Arc). A publicat volumul de 
proză „Păsări mergând pe jos”. 
„Povestiri de nepovestit” (Ed. 
Arc) şi trei microromane pentru 
copii şi adolescenţi. A participat la 
festivaluri şi simpozioane litera-
re în România, Georgia, Ucraina, 
Belgia, Grecia, Kazahstan, China, 
Rusia, Polonia, Bulgaria, Turcia.

Cartea „Mitrofan plângăciosul” 
poate fi găsită în librăriile din Ro-
mânia sau comandată direct de 
la Editura Tracus Arte, ea abia 
îşi începe drumul către cititor. 
Felicitări autorului pentru noul 
său volum!

Cornelia DONȚU

Nicolae Popa trăieşte poezia 
în toată splendoarea sa

Maestrul Eugen Doga a compus o piesă 
dedicată Uniunii Europene – „Odă Euro-
pei”. Noua creaţie muzicală a marelui com-
pozitor a fost lansată de curând la Palatul 
Republicii. Versurile sunt semnate de Ianoş 
Țurcanu. Piesa corală „Odă Europei” a fost 
interpretată în premieră absolută de Or-
chestra Simfonică a Filarmonicii Naţionale 
(director artistic şi prim-dirijor, Mihail 
Agafiţă) şi de Capela Corală Academică 
„Doina”.

„Aşa cum le dorim noi oamenilor o viaţă 
fericită, tare aş vrea să-i doresc o soartă 
fericită acestei piese, fiindcă ţin foarte mult 

la ea, dar şi la Europa. Şi îmi doresc să 
intrăm liber şi să ne simţim într-adevăr 
europeni, din punct de vedere geografic şi 
spiritual”, subliniază maestrul Eugen Doga.

Lansarea noii creaţii a avut loc pe 21 
mai în cadrul unui eveniment prilejuit de 
transmiterea în dar Filarmonicii Naţio-
nale a unui pian de concert PETROF, o 
producţie de marcă celebră din Cehia. La 
eveniment au vorbit Ambasadorul Cehiei în 
R. Moldova, dl Stanislav Kazecky, precum 
şi dl Peter Michalko, Ambasadorul Uniunii 
Europene în R. Moldova.

I. N.

Eugen Doga: „Îmi doresc 
să ne simțim europeni nu 
doar din punct de vedere 
geografic, dar şi spiritual”
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15 mai 2021. Pomparea apei din Ichel la Greblești 

UE/Ichelul furat 

În preajma satului Grebleşti, r-l 
Străşeni, apa râului Ichel e înver-
zită, bâhlită. Procesul de înverzire, 
numit eutrofizare, arată că apa nu-i 
curgătoare. Râul e înnămolit sau 
există baraje, aflăm de la Direcția 
Managementul Resurselor de Apă din 
cadrul Agenției „Apele Moldovei”. 

GAZETA de Chișinău a văzut că 
apa râului e înverzită într-o zi de 
sâmbătă, 15 mai, când, documentând 
probleme de mediu, am ajuns în satul 
Greblești. Pe malul râului am întâlnit 
un bărbat care ne-a spus că gârla s-a 
transformat în mlaștină deoarece în 
fâșia riverană există un iaz care este 
alimentat din Ichel. Unii localnici au 
protestat în fața autorităților locale 
și de mediu, dar fără a obține vreun 
rezultat concret. Asta deoarece, pre-
supune săteanul, proprietarul iazului 
ar beneficia de protecție. 

„Ichelul trebuie curăţat”

Mergând mai jos pe Ichel, ajun-
gem în satul Drăgușeni, r-l Strășeni, 
unde râuşorul reprezintă un canal 
înnămolit și e aproape secat. La Dră-
gușeni, alt bărbat, cu care ne-am în-
tâlnit pe drum, ne-a spus că „apa se 
oprește la Greblești pentru că acolo 
există un iaz”. Din Ichel sunt irigate 
terenurile agricole aflate pe valea 
Ichelului. Producătorii agricoli au 
obținut, în august 2020, prin modifi-
carea legii de către Parlament, acces 
ușor la apele de suprafață pentru a-și 
uda pământurile. 

Stăpânul iazului este Ion Chir-
cu din satul Greblești. „Eu pompez 
apă. Îmi acumulez apă. Este multă 
apă limpede, limpede. Poți s-o bei. 
Apa nu-i înverzită. Eu am dreptul 
să-mi acumulez apă, așa scrie în 
proiect. Pe urmă dau drumul la apă 
să curgă mai departe. Dacă apa ar 
fi bâhlită, n-aș pompa-o. E rău că 
oamenii aruncă gunoiul în râu, iar eu 
sunt nevoit să utilizez clor pentru a 
dezinfecta apa, altfel mor peștii din 
iaz”, afirmă Ion Chircu. Proprietarul 
iazului din Greblești mai susține că 
„e absurd să spui că nu-i apă în Ichel 
la Drăgușeni”. 

Apelată telefonic de GAZETA de 
Chișinău, Aliona Chircu, primar de 
Greblești, a precizat că problema ar 
veni din r-l Călărași, unde râul Ichel 
trece printr-un iaz. „La noi toată vara 
nu ajunge apă pe râu, nu încă să se 
înverzească. Apa la Greblești nu 
ajunge de la Călărași. Iazul nu are 
probleme. Râul Ichel trebuie să fie 

curățat, așa cum trebuie curățat și Bâ-
cul. Noi aproape toată vara nu avem 
apă deoarece la Onești, Călărași, sunt 
sute de hectare de terenuri agricole și 
iazuri”, declară Aliona Chircu. 

Rita Diacenco, șefa Inspecției 
pentru Protecția Mediului Strășeni 
(IPM), afirmă că bazinele acvatice de 
la Greblești sunt construite conform 
proiectului. „Toate bazinele acvatice 
sunt autorizate, construite conform 
proiectului, fără abateri. Am inspectat 
în anii trecuți. Anul acesta încă n-am 
inspectat. Este expertiză ecologică 
de stat. Când au fost abateri, noi le-
am sancționat”, ne-a comunicat Rita 
Diacenco. 

Angajații IPM Strășeni nu reușesc 
să facă față volumului mare de mun-
că. „Înțelegeți, suntem doi angajați 
la 39 de localități! Mai avem petiții, 
controale neplanificate. Odată pe an 
Ichelul este inspectat, ca și Bâcul. 
Apa n-a fost niciodată înverzită. 
Acum sunt ploi. Anul trecut nu era 
apă. Râul era uscat. Anul acesta nu 
am inspectat încă râul Ichel”, explică 
Diacenco.

Ichelul nu mai poate fi numit 
râu, crede Ştefan Roşca, primarul 
satului Cornova, r-l Ungheni. „Pe 
Ichel sunt un şir de iazuri. În ulti-
mul timp a fost secetă. Nu ajunge 
apă pentru a se umple iazurile. De 
când ţin minte, lacurile sunt făcu-
te pe râu. La Cornova sunt două 
iazuri. Ele curg din unul în altul. 
Eu nu ştiu cât e de normal, legal, 
dar aşa este din moşi-strămoşi. 
Tatăl meu îmi spunea că aceste 
iazuri erau. Asta de 80-90 de ani”, 
îşi aminteşte Ştefan Roşca, primar 
de Cornova. 

Alt iaz este în satul Năpădeni, 
r-l Ungheni, unde Ichelul se varsă 
în lacul artificial, a observat Ni-
colae Mateescu, pădurar în satul 
Hârceşti. Şi primarul oraşului 
Cricova, Valentin Guţan, crede 
că iazurile de pe cursul râuşorului 
Ichel sunt o problemă care stopea-
ză apa. Potrivit primarului, iazul 
de la Cricova se alimentează din 
apele subterane: minele de piatră 
şi izvoarele din preajmă. 

Râul Ichel, 
pe cale de dispariţie

Problema lacurilor artificiale 
pe cursul râurilor nu este nouă, ci 
agravată de faptul că multe dintre 
iazuri au fost date în arendă sau 
privatizate pentru piscicultură. 

Patrimoniul natural, între protejare şi risipire

„Noi doar înştiinţăm IPM care 
aplică amendă, dar asta nu îm-
bunătăţeşte situaţia. Trebuie de 
mers pe căi mai dure. Am modifi-
cat Legea apelor în 2018, care in-
terzice bararea pe râuri. Proiectul 
de construcţie a iazului se coor-
donează cu AAM. Nu-l autorizăm 
dacă nu corespunde cerinţelor. E 
vorba de iazurile noi. Cât priveşte 
cele vechi, vom acţiona când va fi 
aprobată metodologia. Cel puţin 
vom încerca. Clar că rezistenţa va 
fi mare, dar trebuie să întreprin-
dem ceva. În caz contrar, pierdem 
râurile interne”, consideră Radu 
Cazacu, director adjunct AAM. 
Legea apelor prevede că apa nu 
este produs comercial, ci patri-
moniu natural.

Curtea de Conturi a examinat 
rezultatele implementării Progra-
mului de dezvoltare a gospodăririi 
apelor şi a hidroamelioraţiei în 

Republica Moldova pentru anii 
2011-2020. Curtea a constatat că 
numărul limitat de resurse uma-
ne, direcţionate spre reparaţia şi 
întreţinerea digurilor şi barajelor, 
a determinat degradarea elemen-
telor de protejare a teritoriilor 
contra apelor mari din râuri şi 
râuleţe. 

Proasta administrare a între-
prinderilor de stat, al căror fon-
dator a fost AAM, a dus la degra-
darea şi distrugerea sistemului 
de irigaţie naţional, pierderea 
elementelor patrimoniului pu-
blic şi cheltuirea neperformantă 
a resurselor financiare publice. 
Constatarea se conţine în Rapor-
tul de audit privind performan-
ţa activităţii întreprinderilor de 
stat, al căror fondator a fost în 
anii 2015-2018 AAM.

Natalia MUNTEANU 

De-a lungul râului Ichel, de la Sineşti 
până la Coşerniţa, există câteva iazuri. 
Unele se află pe cursul râului, iar altele 
– în fâşia riverană. O cauză a faptului 

că Ichelul este foarte poluat, pe alocuri supus 
eutrofizării, sunt aceste lacuri artificiale, care au 
stăvilit apa gârlei. 

De această părere este specialis-
tul în protecţia mediului, Andrei 
Isac. „Multe iazuri au fost date în 
arendă pentru 49 de ani, încă de 
pe timpul guvernării comuniste. 
Nimeni nu poate face nimic. Docu-
mentele sunt legale”, menţionează 
Andrei Isac. 

Observaţii noi, 
probleme vechi

În R. Moldova avem circa patru 
mii de iazuri. Preşedinta Centrului 
Naţional de Mediu, Ina Coşeru, 
consideră că „patru mii de iazuri 
pe cursul râurilor este o aberaţie 
pentru că înnămolim şi distrugem 
râurile”. Potrivit Inei Coşeru, în 
râurile noastre sunt mulţi nu-
trienţi şi substanţe chimice, iar 
atunci când opreşti cursul râului 
aceste substanţe duc la eutrofiza-
rea sau înverzirea apei.

Radu Cazacu, director adjunct 
la Agenţia „Apele Moldovei” 
(AAM), afirmă că sunt foarte 
multe iazuri pe cursul râurilor, 
care au impact negativ asupra 
stării ecologice a râurilor. „Este 
încălcat regimul hidrologic al 
râurilor. Apa acumulându-se în 
lacuri, nu respectă regimul de 
evacuare a debitului ecologic. 
Iazurile reprezintă un risc sporit 
în caz de ploi abundente. Avem 
circa patru mii de iazuri, dintre 
care doar 50% respectă regulile”, 
declară Radu Cazacu. 

Problema iazurilor va fi rezol-
vată când Guvernul va aproba o 
metodologie de lichidare a iazu-
rilor care sunt un pericol pentru 
râuri. Deşi recunoaşte că sunt 
foarte multe iazuri, inclusiv ile-
gale, Radu Cazacu susţine că AAM 
n-are drept de control. 

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă
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Răvaşe patriotice (IV)

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

Vreau să acord ajutor concret...

Președintelui Republicii Moldova, dom-
nul Mircea Snegur 

Domnule președinte,
Drept motiv al adresării mele către 

președintele țării a servit informația din 
gazeta „Izvestia” din 18 octombrie curent, 
despre formarea în Moldova a armatei 
proprii. În legătură cu aceasta este nece-
sar ca toți soldații și ofițerii din armata 
sovietică originari din Moldova să se în-
toarcă la baștină.

Eu, Bratu Iuri Victorovici, în prezent 
maior în armata sovietică, m-am născut 
în 1959 în orașul Râbnița, RSS Moldove-
nească.

 După absolvirea Școlii de suvoroviști și 
a Școlii Superioare de Artilerie și Tehnică 
Rachetară, am făcut serviciul în unitățile 
militare în funcții de răspundere până la 
postul de șef al Statului Major al diviziei.

Actualmente, absolv Facultatea de elită 
a Academiei Militare de Forțe Antiaeriene 
din Kiev (în iulie 1992). 

În perioada serviciului meu în armata 
sovietică am acumulat deprinderi și expe-
riență în formarea și conducerea diferitor 
subunități în lucrul cu contingentul militar 
pentru diferite categorii.

Cunosc limba moldovenească. În aceste 
timpuri grele pentru RM, vreau să acord 
un ajutor concret în crearea și prosperarea 
forțelor armate ale Moldovei.

27 octombrie 1991. 
Cu respect, Bradu Iu. V.1

Este de datoria 
fiecărui moldovean...

Bună ziua!
Sunt locotenent-colonel al forțelor ar-

mate sovietice, Donciu Ștefan.
Gândul de a vă scrie mă urmărește de-

mult. E clar că după evenimentele politice 
care au loc în țară în ultima vreme, și mai 
ales după hotărârea președintelui Mircea 
Snegur de la Minsk, de a nu adera la pactul 
comun de apărare, de a forma propria 
armată – datoria fiecărui moldovean, 
oriunde l-ar fi purtat soarta de militar, 
e de a se întoarce la baștină. 

Pe scurt, despre mine. Născut în sep-
tembrie 1955, absolvent al școlii medii din 
Bălți (1973), al Institutului Politehnic din 
Chișinău (1978), Facultatea de Construc-
ții Industriale și Civile. Anul 1978 a fost 

În fondurile arhivistice ale Republicii Moldova este 
depozitat un număr considerabil de scrisori care prezintă 
nu numai interes personal, administrativ sau oficial, 
dar şi istoric. Printre aceste răvaşe un loc aparte îl au 

cele legate de crearea în condiţii extrem de dificile a Armatei 
Naţionale a Republicii Moldova. În ediţia curentă încheiem 
publicarea unor scrisori-document.

Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist

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

și începutul activității mele militare în 
calitate de constructor militar. 

Etapele mele de activitate militară:
1. șef de șantier în orașul Ujur, regiunea 

Krasnoiarsk;
2. șef de șantier în orașul Odessa;
3. șef de șantier, apoi șef secție con-

strucții în unitatea or. Bozea, Districtul 
Militar Transbaikalia;

4. șef adjunct de secție la Direcția de 
explorări a Districtului Militar Trans-
baikalia;

5. comandant de unitate a Direcției de 
construcții în Districtul Militar Trans-
baikalia.

Sper că cunoștințele mele modeste în 
procesul activității militare de până azi 
vor fi de folos plaiului meu natal.

Despre soție: născută în 1956, absolven-
tă a școlii medii din Cimișlia, a Institutului 
Politehnic din Chișinău, specialitatea con-
structor-economist. Avem doi copii: Florin 
și Maxim (respectiv, 1980 și 1985). Aștept 
răspuns cu propuneri sau fără, dacă v-am 
trezit un oarecare interes, pe adresa (este 
indicată adresa concretă din orașul Cita).

Donciu Ștefan2

 
Ministerul Apărării al Republicii Mol-

dova a manifestat o atenţie sporită pentru 
valorificarea cadrelor militare şi repatrie-
rea lor. Această instituţie a făcut un efort 
considerabil pentru soluţionarea acestor 
probleme organizatorice de importanţă 
vitală.

Drept dovadă poate servi şi scrisoarea 
oficială a ministrului Apărării al RM adre-
sată ministrului Apărării al CSI, pe care o 
propunem atenţiei Dvs.:

Nr. 904 din 19 mai 1992

Stimate Evghenii Ivanovici!
Conform dispoziției locțiitorului Dvs. 

pentru cadre din 31 martie 1992 cu nr. 173-
3-86080, din partea Ministerului Apărării 
al CSI au parvenit informații că în ultimul 
timp s-a mărit numărul ofițerilor veniți 
la dispoziția Dvs.

Cu totul altfel stau lucrurile la Minis-
terul Apărării al RM. Deși a fost semnată 
înțelegerea dintre Guvernul RM și Coman-
damentul General al Forțelor Armate ale 
CSI, procesul de întoarcere în republică a 
ofițerilor și plutonierilor decurge foarte 
încet.

Ministerul Apărării al RM a expediat pe 
adresa Direcției generale cadre a Forțelor 
Armate Unite ale CSI și la alte organe mai 
bine de 2000 de demersuri despre trimi-
terea urgentă a ofițerilor și plutonierilor 
care au dat acordul de a sluji în Forțele 
Armate ale RM. Conform datelor din 18 
mai 1992, din numărul total indicat, în 
republică s-au întors numai 92 de oameni.

Pe adresa noastră continuă să vină un 
număr impunător de scrisori care confir-
mă că, la locul aflării lor, ofițerii înfruntă 
multe piedici în procesul de transfer din 
alte regiuni în Moldova. În multe unități 
și subunități este ascunsă telegrama cu 
apelul conducerii Republicii Moldova către 
ofițerii originari din Moldova; sunt trimiși 

pe drumuri la tot felul de instanțe pentru 
a soluționa problema.

Din partea comandamentelor de diferite 
niveluri ne parvin declarații precum că 
cei care doresc să se întoarcă în Moldova 
vor fi eliberați numai la sfârșitul anului, 
când toate se vor clarifica (ce anume?).

Ministerul Apărării al RM confirmă 
repetat că toți militarii din Moldova, in-
diferent de naționalitate, la dorința lor, 
vor fi primiți în rândurile forțelor armate. 
Trebuie menționat că Ministerul Apărării 
al RM a respectat condițiile înțelegerii de 
degrevare din funcție a militarilor, mai 
bine de 200 de ofițeri și plutonieri din 
republică, care au dat acordul de a sluji, 
inclusiv în Federația Rusă – 175 de ofițeri.

În baza celor menționate mai sus, rog să 
dați dispoziția necesară organelor respon-
sabile de cadre ale Forțelor Armate Unite 
ale CSI privind urgentarea și simplificarea 
procedurii de degrevare pentru cei care 
doresc să se întoarcă în Moldova pentru 
a face serviciul militar mai departe, cu 
scopul de a evita acțiunile samavolnice și 
necontrolate ale ofițerilor care doresc să 
se întoarcă în patrie din Forțele Armate 
ale CSI. Pe viitor, vom face tot posibilul 
ca acest proces să se desfășoare operativ 
și civilizat, conform înțelegerilor stabilite.

Rog să fiu informat despre măsurile 
întreprinse.

Cu respect, ministrul Apărării al RM, 
general de divizie, Ion Costaș3

                                                
O scrisoare similară a fost expediată 

şi ministrului Apărării al Ucrainei, gene-
ral-colonelul Morozov Constantin Petrovici, 
cu numărul nr. 924 din 21 mai 19924.

Există numeroase demersuri şi solicitări 
ale Ministerului Apărării al RM adresate 
instituţiilor statului în scopul soluţionării 
problemei locative pentru militarii care au 
răspuns la apelul conducerii Republicii 
Moldova de a se întoarce la baştină şi a-şi 
face serviciul militar în Moldova.

Problema asigurării militarilor cu locu-
inţe a fost una din cele mai dificile deoarece 
Ministerul Apărării nu avea un fond locativ 
al său şi, în general, Republica Moldova nu 
a avut până atunci un minister al apărării. 
Toate au început de la zero. Una din difi-
cultăţile soluţionării pozitive a problemei 
legate de asigurarea cu locuinţe a fost faptul 
că mulţi militari ruşi, ucraineni etc., care 
îşi făceau serviciul în unităţile militare afla-

te pe teritoriul Republicii Moldova, după 
destrămarea URSS au refuzat categoric să 
continue serviciul militar în R. Moldova şi 
să restituie statului apartamentele şi casele 
primite de la autorităţile moldoveneşti. Cei 
hotărâţi să plece în Rusia, Ucraina, Bielo-
rusia etc. se eschivau prin toate mijloacele 
să întoarcă spaţiul locativ statului RM şi 
în multe cazuri îl vindeau.

O metodă de eschivare a acestora se 
menţionează în scrisoarea primarului 
oraşului Ungheni, Vasile Para, adresată 
Primului-ministru al RM, Valeriu Mura-
vschi:  (nr. 66 din 2 iunie 1992).

 În legătură cu formarea Armatei Na-
ționale a RM, un număr considerabil de 
militari a refuzat să depună jurământul 
militar RM și s-a transferat cu serviciul 
peste hotarele republicii. Pentru a obți-
ne profit nelegal, acești cetățeni folosesc 
diferite metode de înstrăinare a aparta-
mentelor în care au locuit.

Primăria dispune de fapte concrete 
când militarii aflați deja la noul loc de 
serviciu divorțează fictiv, iar soțiile lor 
înregistrează altă căsnicie fictivă și apoi 
apartamentul rămâne ultimei „soții”. Prin 
aceasta fondul locativ al unităților milita-
re și trupelor de grăniceri se micșorează 
considerabil și militarii care vin să se an-
gajeze în RM duc lipsă de spațiu locativ. 
Rugăm Guvernul Republicii să ia o decizie 
în această problemă.5

Astfel de încălcări grave au avut loc nu 
numai în oraşul Ungheni, dar şi în toate 
localităţile unde erau dislocate unităţi mili-
tare sau în apropierea lor. Cu toate acestea 
Guvernul RM, Ministerul Apărării al RM 
au izbutit să soluţioneze parţial problema 
asigurării cu locuinţe a militarilor întorşi 
în patrie.

Din documentele menţionate mai sus, 
putem observa că nivelul profesional al 
militarilor moldoveni este înalt. Lor le 
datorăm formarea Armatei Naţionale a 
Republicii Moldova. Totodată, acestor ofi-
ţeri le datorăm succesele ostaşilor noştri 
în diferite misiuni internaţionale.

1 Ibidem, pag. 222
2 Ibidem, pag. 286
3 Arhiva Armatei Naţionale a RM, Fondul 
Cancelaria al Ministerului Apărării al RM, 
d. 13, pag. 59-60
4  Ibidem, d. 13, pag. 92-93
5 Ibidem, d. 13, pag. 193
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

 D I G E S T

Presa franceză despre 
Laura Codruța Kövesi: 
„Une magistrate de choc”

Presa franceză semnalează în aceste 
zile faptul că începând de pe data 
de 1 iunie magistrata română Laura 
Codruţa Kövesi conduce noul Parchet 

european, instrument important de luptă 
împotriva fraudelor. Cotidianul „Le Monde”, 
revista „L’Express”, publicaţia economică „Les 
Echos” sunt doar câteva medii care relatează 
despre „rolul crucial” al Parchetului cât şi despre 
personalitatea magistratei române.

Cotidianul „Le Monde” o con-
sideră pe Laura Codruţa Kövesi 
drept o personalitate „emblema-
tică” în ce priveşte lupta împotri-
va corupţiei. Citez din articolul 
apărut pe 1 iunie: „Simbolul este 
puternic: cea care a prezidat prima 
zi a Parchetului european este o 
magistrată concediată de puterea 
din ţara ei, România, la ora când 
conducea Parchetul naţional an-
ti-corupţie.”

Crearea acestui parchet este 
considerată drept o decizie istori-
că în cadrul construcţiei europene, 
chiar dacă la el nu aderă cinci ţări 
membre ale Uniunii Europene. 
„Le Monde” reaminteşte că dez-
baterile în vederea creării Parche-
tului european au durat 20 de ani 
înainte de semnarea unui acord 
în acest sens în 2017.

Citez din nou din articolul 
publicat de „Le Monde”: „Res-
ponsabila română aduce la nivel 
european ceea ce a fost în ţara 
sa, un simbol al luptei împotriva 
acestui flagel numit corupţie care 
minează democraţia.” „Le Mon-
de” mai consideră că prin crearea 
acestei instituţii este adresat un 
mesaj în special ţărilor din Europa 
centrală tentate de iliberalism…

Revista „L’Express” publică un 
interviu cu Laura Codruţa Kövesi, 

iar magistrata română dă detalii 
despre dosarele pe care le va trata 
în fruntea unei echipe de 22 de 

procurori europeni şi de 140 de 
procurori delegaţi. În jur de 3000 
de dosare urmează să ajungă în 
faţa acestei echipe numai pentru 
fapte posterioare anului 2017. Iar 
în viitor Parchetul se aşteaptă la 
aproximativ 2000 de dosare pe an. 

S-ar putea de asemenea, arată La-
ura Codruţa Kövesi în interviul ei, 
ca noul plan de relansare a econo-
miei europene de 750 de miliarde 
de euro să suscite interesul unor 
oameni corupţi şi să se producă în 
contextul atribuirii acestor sume 
unele fraude şi delicte financiare.  

Laura Codruţa Kövesi mai 
aduce precizări foarte importante 
legate de independenţa Parche-
tului. Citez din răspunsurile sale 
publicate de revista „L’Express”: 
„Textele prevăd că procurorii 
europeni şi procurorii delegaţi 
sunt independenţi şi că nici un 
stat membru, şi nici o altă insti-

tuţie europeană nu le pot da in-
strucţiuni şi nu pot interveni în 
anchetele lor.”

Laura Codruţa Kövesi evocă în 
interviu şi momentele dificile prin 
care a trecut Parchetul Naţional 
Anticorupţie în România, când 

Liviu Dragnea, şeful partidului 
de guvernământ în 2017, acuzat 
de corupţie, a încercat să schimbe 
legile în favoarea sa. Mobilizarea 
românilor a fost atunci crucială 
pentru ca responsabilii corupţi 
să nu poată avea câştig de cauză, 
spune Laura Codruţa Kövesi. Ci-
tăm din nou din declaraţiile ei: 
„Cetăţenii români au înţeles im-
portanţa luptei împotriva corupţi-
ei, importanţa statului de drept şi 
au manifestat pentru a trăi într-o 
ţară cinstită. Acest sprijin popular 
a demonstrat că societatea româ-
nească era pe cale să se schimbe”.

Publicaţia economică „Les 

Echos” o numeşte pe Laura Co-
druţa Kövesi une magistrate de 
choc, încă un elogiu adus celei care 
va conduce Parchetul european. 
„Les Echos” regretă însă absenţa 
din dispozitiv a Ungariei, a Po-
loniei, a Irlandei, a Suediei şi a 
Danemarcei, ceea ce s-ar putea 
să limiteze capacitatea de acţiune 
a noii instituţii.

rfi.ro

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

Lunar, cele mai spirituale replici vor fi jurizate de 
consiliul redacţiei, iar autorii câştigători vor fi premiaţi 
cu un abonament la GdC. 

Publicăm comentariile la imaginea de vineri, 28 mai.

„Fiindcă eşti bălaie 
şi bănoasă, sunt gata să 
te iau mireasă”; „Hai cu 
mine-n ţara mea c-aici 
Maia, cu timpul, te va aresta”, Liviu Zagrencu, Chişinău.

„Stan Păţitul/ Şordan a încercat consoartei să-i scoată coasta cea de 
drac. S-a întâmplat însă invers, ea l-a-ncălecat”, Vasile Vârlan, satul 
Coteala, r-l Briceni.

„La plajă, la mare, fetiţele sunt goale…”, Silviu Cărăuş, Chişinău.
„El bronzat, ea – nebronzată,/ S-au văzut la mare-odată./ Şi, cât au 

mai stat la soare, /Ea a mers pe el călare”, Titus Pociumbanu, Glodeni.
„Munca la negru: Şi-a găsit şi ea, în fine,/ Lucru după cum a vrut/ Şi 

munceşte foarte bine;/ Negrul e satisfăcut...”, Ioan Toderaşcu, Vaslui.

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

Rusia va 
desfăşura 
noi unități 
militare 
în apropiere 
de granițele 
sale de vest

Rusia va desfăşura aproxima-
tiv 20 de noi formaţiuni şi unităţi 
militare în apropierea graniţelor 
sale occidentale până la sfârşitul 
acestui an, ca răspuns la acţiunile 
Alianţei Nord-Atlantice, a decla-
rat luni ministrul rus al apărării, 
Serghei Şoigu, citat de Reuters, 
RIA Novosti şi EFE.

„Acţiunile colegilor noştri 
occidentali distrug sistemul de 
securitate mondial şi ne obligă 
la contramăsuri adecvate”, a de-
clarat Şoigu, citat de Interfax, în 
cadrul unei reuniuni.

„Îmbunătăţim în mod constant 
componenţa de luptă a forţelor 
noastre armate. Aproximativ 20 
de noi formaţiuni şi unităţi mi-
litare vor fi formate în Distric-
tul militar Vest până la sfârşitul 
anului”, a reiterat el, adăugând 
că ameninţarea militară continuă 
să crească în direcţia strategică 
occidentală.

Țările NATO conduse de SUA 
şi-au intensificat zborurile avia-
ţiei lor strategice în zonă. Navele 
NATO echipate cu rachete ghidate 
intră sistematic în Marea Baltică, 
iar numărul exerciţiilor efectuate 
de ţările membre ale Alianţei este 
în creştere în apropierea frontie-
relor ruse, a enumerat Şoigu, citat 
de Interfax.

Şoigu a precizat că măsurile 
organizatorice luate de Rusia 
„sunt sincronizate cu furnizarea 
de armament şi tehnică moder-
nă”.

„În acest an, este planificată 
furnizarea a aproximativ 2.000 de 
echipamente noi trupelor acestui 
district” militar, a spus ministrul 
rus al apărării.

Comentariile ministrului rus 
intervin la o zi după ce preşedin-
tele american Joe Biden a spus că 
va face presiuni asupra omologu-
lui său rus Vladimir Putin atunci 
când se vor întâlni în iunie ca el să 
respecte drepturile omului.

După Agerpres
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Purtarea tocurilor şi efectul 
asupra sănătății

Apa caldă băută dimineaţa slăbeşte, te 
ajută să scapi de toxinele din corp şi îmbu-
nătăţeşte circulaţia sângelui. Fireşte, apa 
caldă nu te scapă de boli, dar poate reduce 
riscul apariţiei unora dintre acestea.

O poţi bea ca atare, simplă, sau sub for-
mă de ceai îndulcit cu puţină miere. Im-
portant e să fie caldă spre fierbinte, dar nu 
fiartă. Temperatura optimă, susţin experţii, 
ar fi de maximum 60 de grade Celsius.

Atunci când nu bei destulă apă, intesti-
nele tale absorb apa din alimentele pe care 
le mănânci. Iar asta duce, foarte probabil, 
la deshidratare, constipaţie, balonare şi, 
previzibil, la apariţia hemoroizilor.

Ca să eviţi problemele astea, bea în fi-
ecare dimineaţă, după trezire, un pahar 
cu apă caldă, care este mai uşor absorbi-
tă în intestine şi ajută şi la eficientizarea 
digestiei.

Este posibil ca un pahar cu apă caldă 
băută dimineaţa să stimuleze eliminarea 
toxinelor, prin ameliorarea constipaţiei.

Apa caldă este un bun vasodilatator, 
adică ajută la relaxarea vaselor de sânge şi 

îmbunătăţeşte circulaţia sanguină. În plus, 
ameliorează crampele musculare şi durerile 
articulare, scrie medicalnewstoday.com.

Un pahar cu apă caldă băut dimineaţa 
slăbeşte. Dar ştii de ce? Pentru că, spun 

experţii, ar ajuta la menţinerea senzaţiei de 
saţietate. Cu alte cuvinte, dacă iei ulterior 
micul dejun, acesta îţi va ţine de foame mai 
mult timp şi nu vei mai fi tentat să ronţăi 
tot felul de prostii.

Plus că apa caldă ajută la absorbţia efici-
entă a nutrienţilor din alimente, asigurân-
du-ţi astfel porţia binemeritată de energie.

Dacă bei apă caldă când ai nasul înfun-
dat şi simţi că te ia răceala, simptomele 
se vor ameliora vizibil. În plus, apa caldă 
elimină presiunea asupra sinusurilor şi 
astfel vei scăpa şi de chinuitoarele mi-
grene sinusale.

Apa caldă ajută de asemenea la înmu-
ierea secreţiilor nazale şi ale celor din gât, 
aşa că vei respira mult mai uşor şi tusea va 
fi dată uitării curând.

csid.ro

Apa caldă băută dimineața slăbeşte. 
Ce alte beneficii are pentru sănătate

De multe ori, odată cu încăl-
ţarea tocurilor, după primii paşi 
stima de sine creşte, vă simţiţi mai 
frumoase, implicit dorite şi astfel, 
tocurile devin opţiunea de zi cu zi 
a unor femei scunde, care lucrează 
la birouri sau care pur şi simplu 
vor să se simtă frumoase zilnic. 
Deşi toţi ştim că tocurile afectează 
sănătatea, moda câştigă în lupta 
cu recomandările medicale.

Ştim totuşi că, deşi sunt incon-
fortabile şi de multe ori provoacă 
iritarea pielii piciorului, băşici, 
dureri de spate şi de picior, ele 
continuă să fie opţiunea zilnică 
sau aproape zilnică pentru unele 
femei. Oare dacă ar şti, pe lângă 
neplăcerile de moment create de 
tocuri şi modificarile permanente 
asupra corpului, ar mai continua 
purtarea lor sau le-ar evita mai 
des?

Impactul tocurilor 
în funcţie de înălţimea lor

Standardele de frumuseţe ac-
tuale şi conceptul legat de faptul 
că înălţimea tocului este direct 
proporţională cu frumuseţea con-
tribuie la transformarea tocurilor 
într-o opţiune greu de refuzat. Le-
ziunile determinate de purtarea 
îndelungată a tocurilor sunt per-
manente şi afectează părţi vitale 
ale corpului.

În cazul tuturor pantofilor în-
alţi există şi un beneficiu pe care 
îl puteţi lua în calcul: dezvoltă 
musculatura gambelor, fac picioa-
rele să pară mai lungi şi corpul 
mai suplu. Totuşi, dezavantajele 
care apar sunt mult mai pertinen-
te implicând consecinţa cu atât 

mai nefastă cu cât tocurile sunt 
mai înalte şi au o bază mai mică 
de sprijin:

Joase (<2,5 cm). Cele mai 
multe nu oferă suport al arcului 
plantei.

Tocuri medii (4-5 cm). Pot pro-
voca probleme: de la bătături până 
la dureri de spate.

Tocuri înalte (6,3-10 cm). Pot fi 
dureroase la purtat şi sunt uneori 
dificile pentru mersul pe jos. Pro-
voacă multe probleme la nivelul 
picioarelor, cum ar fi degete încă-
lecate, monturi şi dureri de spate.

Extrem de înalte (>10 cm). 
Aplică o presiune foarte mare în 
picioare, mersul este foarte dificil 
şi provoacă probleme ale picioare-
lor, dureri de spate şi modificarea 
coloanei vertebrale. 

Modificările produse 
de tocuri

Picioare

În mod normal, picioarele au 
rolul de a acţiona asemeni unui 
arc în timpul mersului. Acestea 
amortizează modificările continue 
de distribuire a greutăţii. Purtarea 
tocurilor, în special a celor înalte 
anulează acest avantaj, mutând 
greutatea corpului spre metatar-
siene şi oasele delicate ale degete-
lor de la picior. De asemenea, cu 
cât tocul e mai înalt, cu atât mai 
mare impactul: s-a constatat că 
tocurile cui de 10 cm deplasează 
cu mai mult de 30% din cantita-
tea de presiune normal exercitată 
asupra piciorului. Tranziţia călcai 
- >vârf devine abruptă, forţân-
du-vă să schimbaţi mersul natural 

într- un mers sacadat. În plus, în-
desarea constantă şi prelungită a 
piciorului într-o încăpere extrem 
de strâmtă şi asupra căreia sunt 
exercitate câteva kilograme în plus 
poate duce la leziuni ale nervilor, 
monturi, unghii încarnate, degete 
încălecate, băşici, fasciită plantară 
şi chiar muşchi lezaţi.

Glezne şi gambe

Purtarea tocurilor forţează 
gleznele să se aplece spre anterior, 
o mişcare care poate restricţiona 
circulaţia la nivelul membrelor in-
ferioare. Pe termen lung, aceasta 
se traduce prin afectare venoasă 
inestetică şi chiar ireparabilă. 
De-a lungul timpului, adeptele 
stiletto (toc cui înalt şi vârf as-
cuţit) ajung la încordarea şi chiar 
scurtarea cronică a gleznei şi a 
tendoanelor gambei, ceea ce face 
mersul pe jos, chiar şi fără tocuri, 
dureros.

Genunchi

Un alt amortizor, genunchiul, 
este cea mai complexă articulaţie 
din corpul dumneavoastră. Este 
construit special pentru a face faţă 

presiunilor şi şocurilor, dar frec-
venta utilizare a tocurilor înalte 
poate adăuga un stres suplimentar 
pe porţiunile interioare ale ge-
nunchilor, ducând în ritm alert la 
uzură, şi eventual la osteoartrită. 
Se poate ajunge chiar la punctul 
în care există contact direct de os-
pe-os şi înlocuirea genunchiului 
este necesară.

Șolduri

Pentru a evita împiedicarea 
în pantofii incomozi, va trebui 
să împingeţi şoldurile în faţă, 
să arcuiţi spatele şi să împingeţi 
pieptul spre înainte. Această po-
ziţie lucrează muşchii exteriori ai 
şoldului şi întăreşte nefavorabil 
tendoanele.

Coloana şi oasele piciorului

Poziţia fiziologică a coloanei 
este curbă, în formă de „S” care 
acţionează pentru absorbirea 
şocului, şi reduce forţa exerci-
tată asupra vertebrelor. Femeile 
care utilizează vreme îndelungată 
tocurile ajung să îşi deformeze 
curbatura normală a coloanei ver-
tebrale. Astfel, porţiunea lombară 
ajunge să îşi aplatizeze curbura, 
iar coloana cervicală şi toraca-
lă să se deplaseze. Boli precum 
spondilolistezisul sau alunecarea 
unei vertebre peste cealaltă se în-
tâlneşte frecvent la aceste femei, 
regiunea lombară fiind predis-
pusă acestor tipuri de boli prin 
concentrarea greutăţii corpului în 
special pe seama acestor vertebre. 
Deformarea curburilor fiziologice 
ale coloanei pot fi permanente şi 
astfel şi durerea de spate, care nu 
dispare la mersul desculţ.

În plus, dacă mergeţi îndelun-
gat pe tocuri, există riscul fracturii 
oaselor de la picior.

Muşchi, tendoane şi fascii

De-a lungul timpului, purtând 

tocuri înalte, muşchii gambelor şi 
ai spatelui se scurtează, ceea ce 
duce la durere şi spasme muscu-
lare. Tocurile înalte determină o 
scurtare a tendonului lui Ahile, 
deoarece odată ce tocul este înalt, 
acesta exercită o presiune asupra 
lui şi se întăreşte. Îngroşarea ten-
donului lui Achile este nefavora-
bilă: acesta este conceput pentru 
a fi flexibil, astfel încât piciorul 
să poată sta plat sau pe vârfuri.

Nervi

Postura incorectă a coloanei 
aplică o presiune în plus asupra 
nervilor medulari. Stenoza de fo-
ramen este o boală a acestor nervi 
care apare la compresia anormală 
a unor părţi anatomice blocând 
sau reducând spaţiul în unul sau 
mai multe foramine. Simptomele 
clasice sunt dureri fulger asociate 
cu amorţeală, furnicături, slăbi-
ciune musculară, spasme, crampe. 
Una din aceste boli este reprezen-
tată de sciatică. 

Cuvânt final privind 
piciorul sănătos

Nu lăsaţi simţul stilului să pa-
ralizeze capacitatea dumneavoas-
tră de a suporta durere la fiecare 
pas şi de a altera starea de sănăta-
te a întregului corp. Există extrem 
de numeroase alternative pentru 
a arăta cu stil în pantofi cu toc 
mic sau chiar fără toc. Durerile 
de picioare şi leziunile majore pot 
fi evitate prin purtarea cu mode-
raţie a tocurilor. Pentru femeile 
care nu pot renunţa la purtarea 
zilnică a tocurilor, recomandă-
rile medicilor sunt ca înălţimea 
acestora să fie cât mai redusă, cu 
o bază pentru susţinere cât mai 
mare. Totuşi, o atenţie deosebită 
trebuie acordată în timpul sarci-
nii deoarece purtarea tocurilor 
este contraindicată gravidelor. 

romedic.ro

Femeile au trucurile lor când vine vorba 
despre frumuseţe. Purtarea tocurilor este 
unul din aceste trucuri: piciorul devine 
mult mai atrăgător, capătă o formă mult 

mai feminină şi creează iluzia unei înălţimi mai 
mari, asociată cu standardul de frumuseţe al 
modelelor. 
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A. Cozbinov, 
învingător al 
turneului 
M15 Kouvola

Tenismenul Alexander 
Cozbinov s-a impus în proba de 
dublu la turneul internaţional 
M15 Kouvola, desfăşurat în pe-
rioada 25-29 mai a.c. şi găzduit 
de Finlanda. Sportivul nostru 
de 25 de ani a făcut echipă cu 
italianul Francesco Vilardo, 
având parte de meciuri extrem 
de dificile: în runda inaugurală, 
ei au trecut de reprezentanţii 
gazdelor Ville-Petteri Ahti/Ale-
ksi Lofman (scor 6-1, 5-7, 10-6), 
în faza sferturilor de finală 
au dispus cu 6-2, 4-6, 10-7 de 
August Ehrnrooth (Finlanda)/ 
Karl Kiur Saar (Estonia), în 
semifinale s-au impus în faţa 
japonezilor Rimpei Kawakami/
Naoki Tajima (3-6, 7-6[7/4], 
10-8), ca în partida decisivă să-i 
surclaseze fără drept de apel pe 
elveţienii Luca Castelnuovo/ 
Yannik Steinegger (6-2, 6-3).

Campionatul 
național de 
orientare 
sportivă şi-a 
desemnat 
laureații

Campionatul Republicii 
Moldova la orientare sportivă, 
proba de sprint, a avut loc pe 23 
mai 2021 în oraşul Căuşeni. În 
categoria open, pe distanţa de 
2,1 km cu 15 posturi de control, 
la bărbaţi de departe cel mai 
bun a fost Victor Goev, iar la 
feminin (1,8 km, 13 PC) premiul 
I i-a revenit Elenei Maruşceac. 
În celelalte categorii trofeul 
principal şi l-au adjudecat: Arti-
om Grosu şi Alexandra Malîşe-
va (U-12), Gherciu Ştefan şi 
Diana Cestnova (U-14), Evgheni 
Gusenco şi Sofia Cemîrtan (U-
16), Ion Mafteuţă şi Mariana 
Losi (U-18), Igor Eriomenco şi 
Anastasia Korostyliova (U-20), 
Vasili Fomiciov şi Zlata Savino-
va (U-21). 

Norvegienele – 
cele mai tari 
în LC

Formaţia norvegiană de 
handbal feminin Vipers Kris-
tiansand a câştigat la 30 mai 
a.c. Liga Campionilor, după 
ce a surclasat în finală echipa 
franceză Brest Bretagne Hand-
ball, scor 34-28 (18-14), în 
cadrul turneului celor 4 de la 
Budapesta, Ungaria. Podiumul 
a fost completat de gazdele de 
la Gyor, deţinătoarele trofeului 
principal din ultimele trei ediţii, 
care au trecut cu 32-21 (18-8) 
de ȚSKA Moscova.

De menţionat că publicului 
spectator i s-a permis pentru 
prima data în acest an să asiste 
în tribunele cochetului Stadion 
Beach Soccer Arena din Parcul 
„La Izvor” al capitalei. Şi putem 
spune cu toată încrederea că ama-
torii fotbalului pe plajă autohton 
n-au rămas dezamăgiţi. Atmosfera 
creată în incinta Arenei de presta-
ţia plină de feeric a formaţiilor 
fotbalistice, dar şi de echipa de 
majorete predispunea la savura-
rea unui spectacol de zile mari. 
Însă haideţi să revenim la meciul 
propriu-zis.

Duelul portarilor

Prima repriză a fost una de ta-
tonare, ambele echipe căutând 
să intuiască punctele slabe ale 
adversarului şi să-şi protejeze la 
maximum propriile buturi. La pa-
uză scorul nu a suferit modificări. 

Supercupa Moldovei la 
fotbal pe plajă şi-a desemnat 
echipa câştigătoare

Iar în partea a doua a meciului cu 
o deosebită pregnanţă au ieşit în 
evidenţă portarii. Astfel, Ruslan 
Istrati, goalkeeperul clubului Nis-
tru, a deschis scorul cu o lovitură 
puternică de la propria poartă, tri-

miţând mingea în vinclu şi trezind 
exclamaţii de admiraţie şi uimire 
în tribune. Replica urmă imediat. 
De această dată veni rândul lui 
Oleg Chitoroagă, portarul celor 
de la  Djoker – conduşi de antre-
nor-jucătorul Leonid Podlesnov 

–, să înscrie cu un şut violent din 
propriul careu, balonul intrând 
în plasă şi datorită acţiunilor de 
intimidare ale atacantului djo-
kerist Nicolae Şchiopu, scor 1-1. 
Iar odată cu fluierul de încheiere 
a reprizei, Ruslan Istrati a mai 
marcat încă o dată (2-1), al doilea 
său gol parcă fiind tras la indigo 
cu prima reuşită, care a dus la 
deschiderea scorului. 

Spectacolul sportiv a continuat 
şi în mitanul al treilea, când Vic-
tor Iordachi reuşeşte egalarea, cu 
aproximativ trei minute înainte de 
expirarea timpului regulamentar, 
trimiţând partida în prelungiri. 
Repriza adăugată, cu o durată de 
trei minute, nu aduse câştig de 
cauză niciunei echipe, deşi ambele 

au avut ocazii destule de a trece în 
avantaj: BSC Nistru – CS Djoker 
2-2 (0-0, 2-1, 0-1, 0-0).

Loteria penalty-urilor

La lovituri de departajare s-au 

prezentat mai bine discipolii 
antrenaţi de Ruslan Pernai: 2-1 
pentru Nistru Chişinău (au înscris 
Nicolae Ignat, Alexandru Eremia, 
respectiv Serghei Nicolaiciuc). Cel 
mai bun jucător al meciului a fost 
desemnat portarul Ruslan Istrati 
(Nistru), premiul special fiindu-i 
înmânat acestuia de Eduard Creţu, 
preşedintele Federaţiei Sportive 
de Fotbal pe Plajă din Moldova. 
Andrei Negară, căpitanul echi-
pei învingătoare, a primit trofeul 
principal din mâinile lui Nicolae 
Cebotari, secretarul general al Fe-
deraţiei Moldoveneşti de Fotbal, 
iar medaliile au fost oferite de către 
preşedintele FSFPM, Eduard Cre-
ţu, şi Iurie Bulgăreanu, secretarul 
general al forului de profil.   

De remarcat că deţinătoarea 
Supercupei Moldovei a obţinut 
dreptul de a reprezenta ţara noas-
tră în cadrul turneului internaţional 
Euro Winners Cup 2021, ce se va 
desfăşura în perioada 12-19 iulie 
curent în oraşul Nazaré, Portugalia.

BSC Nistru Chişinău şi-a adjudecat, 
pentru a doua oară consecutiv, 
Supercupa Moldovei la fotbal pe plajă, 
învingând campioana naţională în 

exerciţiu, Djoker Chişinău, scor 4-3, după 
seria loviturilor de departajare. Supercupa 
s-a desfăşurat pe 29 mai a.c. şi s-a constituit 
într-o adevărată sărbătoare a performanţei şi 
a spectacolului, fiind organizată magistral de 
Federaţia Sportivă de Fotbal pe Plajă din R. 
Moldova (FSFPM), cu susţinerea FMF. 

Iulian BOGATU

Halterofilul 
Tudor Bratu, 
campion mondial 
printre juniori

Tudor Bratu a cucerit distincţia supremă 
la Campionatul Mondial de haltere rezervat 
juniorilor (15-20 de ani), ce a avut loc în pe-
rioada 23-31 mai a.c. la Taşkent, Uzbekistan. 
Această realizare reprezintă o premieră pentru 
R. Moldova – de la Independenţă încoace, 
după performanţa lui Tudor Casapu – în acest 
domeniu extrem de solicitant şi cu tradiţii 
solide pe ale noastre meleaguri. 

Conaţionalul nostru a evoluat în limitele 
categoriei de greutate de până la 89 de ki-
lograme, adjudecându-şi mai întâi medalia 
de argint în stilul smuls, cu rezultatul 155 
kg. El a fost devansat de ucraineanul Oleh 
Nikolayenko, care a reuşit să ridice 158 kg, 
distincţia de bronz revenindu-i germanului 
Raphael Friedrich (154 kg). La stilul aruncat, 
Tudor Bratu a înregistrat rezultatul de 191 kg, 

fapt ce i-a permis să urce pe treapta supremă 
a podiumului de premiere. În clasament el a 
fost urmat de reprezentantul Ecuadorului, 
Neiser Javier Grefa Vargas (190 kg), şi de cel 
al Federaţiei Ruse, Maksim Mogucev (188 kg).

Astfel, la total, compatriotul nostru a în-
vins în mod detaşat (346 kg), podiumul fiind 
completat de Maksim Mogucev (341 kg) şi 
Oleh Nikolayenko (339 kg).

„Mă mândresc cu faptul că am reprezentat 
merituos Republica Moldova la aceste Mon-

diale şi că Imnul nostru naţional a 
răsunat la ceremonia de premiere. 
Pe parcursul anului m-am antrenat 
mult şi cu mare sârguinţă, ceea ce 
mi-a oferit curaj şi încredere în forţele 
proprii”, a declarat Tudor Bratu după 
încheierea competiţiei.

„Acest rezultat extraordinar e 
foarte important pentru Federaţia 
de Haltere din Republica Moldova. 
Astfel, pentru prima dată în istorie, 
un halterofil moldovean a reuşit să 
cucerească titlul de campion mon-
dial la categoria de juniori. Băiatul 
şi-a gestionat cu multă înţelepciune 
efortul şi a demonstrat că este un 
mare sportiv”, a remarcat preşedin-

tele Federaţiei naţionale de haltere, Antonio 
Conflitti.

Reamintim că în cadrul aceluiaşi turneu, 
Teodora-Luminiţa Hîncu, reprezentanta şcolii 
moldoveneşti de haltere, s-a învrednicit de 
distincţia de bronz în categoria de greutate 
de 45 de kilograme, cu rezultatul de 145 kg la 
total (66 kg la stilul smuls şi 79 kg la aruncat).

Iulian BOGATU
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I n t e g r a m ă

S u d o k u

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

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

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

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

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

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

Te  c a u t !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”
04.06 „Cântec de leagăn…” de Dumitru Matco-

vschi, ora 18.00.
05.06 „Dosarele Siberiei” de Petru Hadârcă, ora 

18.00.
06.06 „Steaua fără nume” de Mihail Sebastian, 

ora 18.00.
08.06 „Maria Tănase. Aş muri, moartea nu-mi 

vine” de Nelly Cozaru, ora 18.30.
09.06 „În largul mării” de Slawomir Mrozek, 

ora 18.30.
10.06 „Take, Ianke şi Cadâr” de Victor Ion Popa, 

ora 18.00.

Teatrul Naţional „Satiricus. I. L. Caragiale”
05.06 „Nunta” de A. P. Cehov, ora 18.30. 
10.06 „Miliardul” de Jaan TÄTTE, ora 18.30.

Teatrul Naţional de Operă şi Balet 
„Maria Bieşu”

06.06 Concert de Gală, arii din opere celebre. 
Soliştii şi Orchestra TNOB „Maria Bieşu”. Dirijor 
– Svetlana Popov, ora 18.00.

13.06 „Madama Butterfly”, operă în trei acte, de 
Giacomo Puccini, ora 18.00.

Teatrul Geneza Art
05 – 06.06 „Madame Bovary” de Gustave Flau-

bert, ora 19.00.
09 – 10.06 „Citind pentru Auschwitz” de Bernard 

Schlink, ora 19.00.

Teatrul „Luceafărul”
04.06; 27.06 „Flori de mină” de Szekely Csaba, 

ora 18.30.

05.06; 19.06 „Tata” de Dumitru Matcovschi, ora 
18.30.

06.06; 20.06 „Testamentul” de Gh. Urschi, ora 
18.30.

11.06; 13.06; 25 – 26.06 „Fazanul” de Georges 
Feydeau, ora 18.30.

Spectacole pentru copii:
06.06; 20.06 „Păcală” după P. Dulfu, ora 12.00.

Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici”
06.06 „Răţuşca cea urâtă” de H. C. Andersen, 

ora 11.00; 12.30.

Teatrul Municipal de Păpuşi 
„Guguţă”

05.06 „Hai la drum spre Phantarun” de Laurenţiu 
Budău, ora 19.00.

06.06 „Ivan Turbincă” după Ion Creangă, ora 
11.00.

06.06 „Omul Pernă” de Martin McDonagh, ora 
19.00.

Filarmonica Naţională
„Serghei Lunchevici”

Palatul Republicii
11.06 Festivalul Internaţional „Zilele Muzicii Noi”, 

ediţia XXX. Orchestra Simfonică a Filarmonicii 
Naţionale, director artistic şi prim-dirijor – Mihail 
Agafiţa, ora 18.00.

Sala cu Orgă
11.06 Concertino Accordion Band prezintă o seară 

Astor Piazzolla (la 100 de ani de la naştere). Participă 
Cristina Scarlat, ora 18.00.

- Mărie, ai pus sare în ciorbă?  
- Da, am pus şi io şi mama...  
- Apăi, pun şi io şi mâncaţi-o voi!

Doi ciobani:
- Ioane, am găsit o modalitate ca să nu-ţi mai 

miroasă urât ciorapii!
- Care, mă?
- Nu-i mai porţi!

Un bătrânel  se  prezintă la  comisia  de în-
rolare.

- Vreau să mă înrolez ca voluntar.
- Câţi ani aveţi?
- Şaptezeci.
- Cam bătrân pentru un soldat...
- N-aveţi decât să mă înrolaţi ca general!

Poliţistul de la circulaţie către şoferul beat:
- În starea dumneavoastră cel mai bine ar fi să 

luaţi mâinile de pe volan.
- Ce? După ce că am băut atât să mai conduc şi 

fără mâini!?

Mă duc cu maşina la service, o parchez şi nici 
nu intru bine în atelier că îmi şi zice un mecanic:

- E ruptă cureaua, să ştiţi...
- Fantastic, zic. Dar cum v-aţi dat seama?
- Păi vă cad pantalonii!

Ion şi Maria la maternitate:
- No, Mărie, ce avem?
- Băiat.
- No, şi cu cine seamănă?
- Degeaba-ţi spun, că nu-l cunoşti.

A f i ş

Agenţia Naţională pentru Cercetare şi 
Dezvoltare anunţă despre lansarea con-
cursului proiectelor de cercetare şi inovare 
moldo-belaruse finanţate din bugetul de stat 
pentru anii 2022-2023. Detaliile cu privire la 
condiţiile de participare şi procedura de aplicare 

sunt publicate pe pagină web oficială a Agenţiei 
(http://ancd.gov.md). Termenul de recepţi-
onare a dosarelor este 01.06.21 - 30.06.21. 
Pentru întrebări ne puteţi contacta la adresa de 
e-mail: proiecte.itt@ancd.gov.md sau la tel.: 022 
– 270 – 445, 067733091.

A n u n ț
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Eşti dornic de a te face 
remarcat de anumite per-
soane. Comportamentul 
tău exuberant este însă 
deranjant pentru anumite 
persoane. Mai ales cei care 
te cunosc cu adevărat ştiu 
asta. Mai mult decât atât, 
devii chiar şi intruziv doar 
pentru a te asigura că nu 
treci neobservat. Ar fi bine 
să mai încetezi să pretinzi 
lucruri.

Lucrurile sunt mult mai 
complexe decât unele dis-
cuţii pasagere sau declaraţii 
punctuale cu privire la ceea 
ce simţim. Dacă intenţiile 
pe care le ai nu sunt susţi-
nute de acţiuni, totul rămâ-
ne fără sens. Atunci când 
ştii că cei din jur te sprijină 
necondiţionat, câştigi mult 
mai multă încredere în pro-
priile visuri.

Pentru perioada urmă-
toare, nu ai niciun plan 
stabilit şi obiective profe-
sionale notabile de înde-
plinit. Libertatea pe care o 
trăieşti în plan personal îţi 
organizează de la sine în-
treaga viaţă. Da, îţi place să 
fii înconjurat de persoane 
de calitate, cum le zici tu, 
dar asta nu înseamnă că tre-
buie să fii atât de tranşant 
cu cele pe care nu le placi.

Te îndrepţi spre direc-
ţia greşită în plan profe-
sional. Deşi dintotdeauna 
ţi-ai dorit o viaţă activă şi 
provocatoare în acest sens, 
destinul ţi-a demonstrat că 
fericirea, pentru tine, nu 
este acolo. Ideea de familie, 
de timp petrecut alături de 
cei dragi, este mai presus de 
orice. Poate este momentul 
să laşi lucrurile să decurgă 
de la sine.

Îţi este dificil să recu-
noşti, dar te simţi intrigat 
în raport cu schimbările 
care au loc în viaţa perso-
nală. Nu ştii cum să reacţi-
onezi şi cu atât mai puţin, 
să acţionezi. Ai nevoie de 
timp pentru a te obişnui 
cu noile sentimente induse 
de evenimente confuze. Nu 
vrei să mai preiei iniţiativa 
când vine vorba de anumite 
relaţii. 

Prezenţa celor dragi în 
viaţa ta va fi definitorie 
pentru modul în care vei 
reuşi să treci peste această 
perioadă sumbră. Ai dori 
să vorbeşti despre ceea ce 
simţi, dar ceva te blochează. 
Îşi doreşti ca cei din jur să te 
observe, dar, când o fac, îi 
respingi. Acţiunile tale sunt 
confuze. În viaţa profesio-
nală nu reuşeşti să demarezi 
un proiect important.

Chiar de la începutul 
săptămânii vei resimţi 
nevoia de a te retrage din 
mijlocul oricărei conexiuni 
emoţionale, din mijlocul ac-
ţiunii care are loc la birou, 
din mijlocul a tot ceea ce 
înseamnă social. Indiferent 
de escapada pe care o ai în 
minte, îţi dai seama că ai 
nevoie de ceea ce este în ju-
rul tău. Totul este confuz 
pentru tine.

Zi de zi duci „bătălii” în 
raport cu propriile senti-
mente şi emoţii. Eşti reti-
cent în faţa unui „nou înce-
put”, mai ales atunci când în 
joc se află lucruri sau valori 
în care crezi cu adevărat. Îţi 
este teamă că acţiunile tale 
le vor „strica”. Indiferent 
de ceea ce se întâmplă între 
voi, partenerul de viaţă va 
rămâne persoana cheie din 
viaţa ta.

Ai o viziune clară asupra 
lucrurilor. Nimic din ceea 
ce ar încerca să facă unii nu 
îţi va putea distrage atenţia 
de la obiectivele stabilite. 
Începutul acestei veri aduce 
o îmbunătăţire a tonusului 
psihic. Vitalitatea care te ca-
racterizează îşi „reintră” în 
drepturi. Totul îţi va fi mult 
mai clar şi astfel şi acţiunile 
tale vor fi mai exacte.

Rac

Nimic nu va fi la voia în-
tâmplării. Chiar dacă aceas-
tă vară pare să îţi aducă o 
serie de noutăţi pe toate 
planurile, tu eşti pregătit 
pentru orice provocare. Sta-
bilitatea de care ai parte în 
viaţa personală este conclu-
dentă pentru tot parcursul 
tău emoţional. Cu fiecare 
experienţă „ai crescut” tot 
mai mult şi asta se vede.

La începutul acestei veri 
au loc multe schimbări 
bruşte de situaţie. O ener-
gie negativă îţi adânceşte 
starea de apatie. Lucrurile 
se derulează în jurul tău 
într-un ritm ameţitor. Te 
laşi „înşelat” de aparenţe. 
Universul tău interior şi 
propriile emoţii sunt duale 
şi nu te mai poţi încrede nici 
în propria persoană.

Chiar dacă propriile 
visuri presupun acţiune 
şi perseverenţă, eşti con-
ştient că treci printr-un 
impas care te „blochează” 
la nivel energetic. Ai răb-
dare cu tine! O schimbare 
bruscă a dispoziţiei psihice 
te va agita destul de mult. 
Îţi doreşti să faci lucrurile 
să funcţioneze, indiferent 
de obstacolele pe care le 
întâmpini.

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

Căzând în genunchi în faţa preo-
tului, Alexei îşi mărturisea păcatele 
cu vocea-i catifelată, desluşită: „Eu 
am făcut moarte de om şi prea-
curvie, părinte. Sunt nişte ani de 
atunci. Aveam familie, aveam copii, 
când m-am îndrăgostit de o văduvă 
tânără şi visătoare. Lucram paznic 
la întreprinderea unde muncea şi 
ea. Ne întâlneam adesea la casa ei 
şi păcătuiam frumos, părinte. Nu 
ştiu dacă Dumnezeu ar trebui să 
pedepsească un asemenea păcat”. 

Povestea crimei

„Erau atât de dulci sărutările 
şi atât de fierbinţi îmbrăţişările 
ei, încât de multe ori în puşcărie 
îmi ziceam: De ce nu am murit în 

acele clipe de plăcută visare, ca să 
nu mai ajung să săvârşesc crima? 
Ce să zic, nespus de frumoasă şi 
iubăreaţă era văduva ceea. 

Şi iată, după vreo doi ani de  
dragoste, frumoasa mea, bună şi 
miloasă, a prins a deschide uşa şi 
unui prieten de-al meu, căruia îi 
vorbisem despre amorul nostru. 
Gelozia a prins a-mi înfierbânta ca-
pul şi a-mi învrăjbi inima. Stăteam 
nopţi întregi la locul meu de pază 
de la întreprindere şi mă gândeam 
cum să mă răzbun. Într-o noapte 
am luat arma şi m-am pornit spre 
casa amantei. Prietenul meu era la 
ea. M-am apropiat de fereastră. 
Perdeaua nu era trasă bine şi am 
început să pândesc. Am urmărit 
fiecare amănunt până în clipa când 
îndrăgostiţii au stins lumina şi au 
trecut în pat. 

Tiptil, în vârful degetelor, am 
mers până la uşă. Nu era încuiată. 
C-o mânie şi o ură nestăpânită am 
întrat în casă. Am aprins lumina 
de unde ştiam că se aprinde şi, în 
momentul când rivalul a sărit ca 
fript în picioare, am tras în el. N-a 
mai avut timp să facă o mişcare. A 
căzut la podea, iar eu, cu o bucurie 
neînţeleasă, i-am descărcat câteva 

Omorându-şi rivalul, a pedepsit 
cu moartea tot neamul (I)

focuri în cap, apoi m-am întors la 
serviciu. 

În noaptea ceea n-am avut o 
clipă de remuşcare. Eram chiar 
fericit că l-am terminat. Abia când 
am ajuns în închisoare am înce-
put să am mustrări de conştiinţă şi 
de atunci, nopţile, de cum aţipesc 
puţin, în faţă îmi apare prietenul 
omorât de mine şi mă lupt până 
mă trezesc cu fel de fel de vedenii 
înfricoşătoare...”, şi-a încheiat 
spovedania Alexei.

Paznic la biserică şi hoţ 
de lucruri sfinte

Preotul a stat îndelung de vorbă 
cu Alexei, apoi i-a dat canon, sfă-
tuindu-l să ia ocrotitor pe Sfântul 
Mare Mucenic Mina şi să citească 
în fiecare dimineaţă Acatistul Mai-
cii Domnului, iar seara cinstitul ei 
Paraclis. I-a mai spus ca la înche-

ierea rugăciunii să se roage pentru 
odihna prietenului omorât de el. 

Nu ştim citea ori nu citea din ce 
i-a recomandat preotul, dar Ale-
xei a prins a-şi rândui zilele mai 
plin de viaţă şi de speranţă. Şi-a 
ridicat, împreună cu soţia şi copiii 
mari deja, casa începută până a fi 
trimis în puşcărie. Mergea dumi-
nică de duminică la  biserică. Era 
binevoitor cu toată lumea. Părea 
a fi om cinstit, smerit şi evlavios 
şi părintele l-a pus paznic la bi-
serică, rugându-l pe Domnul să-l 
binecuvânteze şi să-l ajute să-şi 
mântuiască sufletul. 

Şi toate au prins a-i merge ca 
din apă. Foarte repede şi-a împo-
dobit casa şi în interior şi în exteri-
or. Îşi îmbrăca nevasta şi copiii cu 
haine din cele mai scumpe, încât 
vecinii chiar se mirau: „Uite cum 
îi merge dacă păzeşte Biserica! A 
făcut moarte de om, dar Dumnezeu 

Într-una din zile a venit la Sfânta Biserică 
un bărbat între două vârste să se 
mărturisească. Făcuse omul puşcăria, 
dar tulburarea şi neliniştea pentru crima 

săvârşită nu-i dădeau pace. Îi vom zice Alexei, 
prenumele adevărat fiind altul.

Nina NECULCE
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acum i le pune pe toate în palmă”. 
Toate, însă, au fost bune şi frumoa-
se până la o vreme.

Pentru că, vorba ceea, diavolul 
nu doarme. Peste un an de la nu-
mirea lui Alexei ca paznic, din bi-
serică au început să dispară odoare 
de cult de mare preţ. Azi un sfeşnic, 
mâine o icoană, poimâine o cruce 
de argint şi multe obiecte din aur. 
A fost anunţată poliţia. Au pornit 
cercetările, dar de urmele hoţului 
nici pomină. Cine era făptaşul fără 
frică de Dumnezeu nimeni nu ştia. 
S-au făcut slujbe la biserică, s-au 
înălţat rugăciuni. Dar hoţul nu era 
de găsit. 

Bătrânele mai cu credinţă au 
zis atunci: „Mai devreme ori mai 
târziu o să iasă la iveală hoţul. Nu 
se poate ca Dumnezeu să nu desco-
pere un aşa mare păcat”. Şi a mai 
trecut oleacă de timp. Din Biserică 
nu se mai fura nimic. Alexei conti-
nua să lucreze paznic. Dar vecinii 
au prins a se şuşoti. De unde până 
unde cineva a adus vestea precum 
că Alexei ar fi furat toate odoarele 
din biserică. 

Şi acel cineva convingea pe 
toată lumea că aşa este, că însuşi 
Alexei i-a povestit cum de la o habă 
de vreme nu se mai poate odihni 
noaptea din cauza vedeniilor care îl 
necăjesc, că pe la ora 24.00, noap-
te de noapte, aude un glas, care-i 
spune aşa: „Vei plăti cu moartea 
şi tu şi tot neamul tău dacă nu ai 
ascultat de cuvintele Evangheliei!” 

                  (va urma)



20

Săptămânal independentVineri / 4 iunie / 2021

Misterul anulat

Ardeiul iute – un insecticid 
natural eficient

A G R I C O L A

Cenuşa – un îngrăşământ valoros 
pentru sănătatea plantelor

Cenuşa nu este doar un deşeu rezultat 
în urma arderii, dar şi un fertilizant 
valoros pentru plante. După arderea 
masei vegetale, aproape toate macro 

şi microelementele utile rămân în cenuşă, cu 
excepţia azotului.

Copilirea roşiilor (tomatelor) presupu-
ne tăierea unor lăstari (copili) la plantele 
de roşii. Această metodă este aplicată în 
special de producătorii de roşii în sere, 
solarii, însă oferă rezultate bune şi în 
câmp deschis.

Copilitul la roşii se realizează cu aju-
torul foarfecelor speciale de grădină de 
dimensiuni mai mici sau cu mâna.

Cum se copilesc roşiile: se înlătură lăs-
tarii tineri ce cresc la baza tulpinii sau a 
frunzelor principale.

Copilirea lăstarilor la tomate asigură 
recolte de calitate. Potrivit unor studii, 
adaosul de recoltă generat prin această 
operaţiune poate fi de până la 20%.

Când se realizează copilitul

Perioada optimă de înlăturare a copili-
lor este considerată a fi înainte ca aceştia 
să atingă lungimea de 5 cm, mai exact 
lungimea de 2-3 cm a lăstarilor este op-
timă pentru a realiza copilitul. Realizând 
copilirea în această perioadă, lăstarii se 
cicatrizează mult mai repede.

Operaţiunea trebuie repetată o dată 

pe săptămână, în acest mod veţi reuşi să 
înlăturaţi lăstarii mici, fără ca aceştia să 
consume prea multă hrană.

De ce este generat adaosul de recol-
tă: pentru lăstarii ce trebuie înlăturaţi, 
planta asigură nutriţia necesară din con-
tul surselor destinate pentru formarea 
inflorescenţelor, fructelor.

În acest caz, planta se dezvoltă mai 
greu, frunzele şi inflorescenţele se 
formează mai încet.

Totodată, o parte din elementele nutri-
tive sunt pierdute în cazul în care copilitul 
este realizat mai târziu decât perioada 
recomandată.

Un alt avantaj important este faptul 
că rănile produse de lăstari mai mari se 
cicatrizează mai greu, astfel, pot fi punţi 
de pătrundere a bolilor în plante.

Totodată, înlăturând copilii, asigurăm 
o mai bună circulaţie a aerului şi pătrun-
dere a luminii, astfel, reducem riscul de 
apariţie a bolilor.

Important! Realizaţi lucrarea atent, 
fără a provoca frângerea tulpinii sau vă-
tămarea acesteia.

agrobiznes.md

Dăunătorii constituie o problemă serioa-
să pentru plantele de cultură, care, odată 
atacate, slăbesc cantitatea şi calitatea re-
coltei scade, iar în unele cazuri duce chiar 
la moartea plantelor.

Prin urmare, este important să fie între-
prinse la timp măsuri de protecţie.

Unul dinte cele mai eficiente remedii 
naturale este ardeiul iute, care sperie in-
sectele dăunătoare cu aroma sa. Are un 
gust înţepător şi conţine o cantitate mare 
de alcaloizi, care sunt toxici pentru unii 
dăunători. Aceasta însă este ineficient îm-
potriva bolilor bacteriene şi fungice ale 
plantelor.

Extractele din ardei iute au efect insec-
ticid asupra următoarelor tipuri de insecte: 
afide, tripşi, omizi, musculiţa albă, limacşi.

Reţete de preparare a extractelor 
din ardei iute

Macerat din ardei iute
1 kg de ardei iuţi proaspeţi se mărunţesc 

manual sau în maşina de tocat. Se plasează 
într-un recipient emailat sau din plastic, de 
10 litri şi se umple cu apă.

Se amestecă bine 
şi se lasă pentru 
macerare timp de 
10 zile. Ulterior se 
strecoară, iar înainte 
de aplicare se dizolvă 
în apă în următoarea 
doză: 100 ml la 10 l.

Decoctul din 
ardei iute

Nu mai puţin 
efectiv este decoc-
tul pe bază de ardei 
iute proaspăt, de-

oarece, la temperatură înaltă, substanţele 
care afectează negativ insectele dăunătoare 
sunt eliberate în apă.

Pentru prepararea decoctului se mărun-
ţesc 100 g de ardei proaspeţi, se pun într-un 
recipient şi se adaugă 1 l de apă. Se acoperă 
cu un capac şi se fierbe la foc mic timp de 
o oră şi jumătate.

După aceasta se strecoară, se pune în-
tr-un vas de sticlă şi se lasă pentru două 
zile într-un loc întunecat.

Înainte de aplicare se dizolvă 50-60 g de 
concentrat la 10 l de apă.

Infuzia din ardei iute
Infuzia se prepară pe bază de ardei iute 

uscat şi măcinat, plusul acestui tip de ex-
tracţie este că poate fi preparat oricând la 
necesitate, chiar şi atunci când nu sunt ardei 
proaspeţi.

Se iau 100 g de ardei iute măcinat, se pun 
într-un vas de sticlă şi se adaugă 1 l de apă 
clocotită. Se agită bine şi se lasă pentru o zi.

Pentru aplicare, 100 ml din soluţia ob-
ţinută se dizolvă în 10 l de apă.

agrobiznes.md

Cele mai importante sunt: po-
tasiul, calciul, magneziul, fosforul, 
fierul, sulful, siliciul, borul, man-
ganul ş.a. Toate fiind într-o formă 
uşor accesibilă pentru plante şi 
într-un raport echilibrat.

Beneficiile utilizării cenuşii

îmbogăţeşte solul cu macro şi 
microelemente;

îmbunătăţeşte calitatea solului 
acid (contraindicată, însă pentru 
solurile alcaline cu un pH mai 
mare de 7,5);

ajută microorganismele solu-
lui să descompună rapid materia 
organică;

înlesneşte înrădăcinarea 
plantelor;

combate unele boli şi dăună-
tori.

Care cenuşă este potrivită 
pentru plante?

Pentru a ajuta solul şi plantele 

este foarte importantă originea 
cenuşii pe care urmează să o uti-
lizăm în grădină.

Nu se recomandă utilizarea ce-
nuşii de la arderea diverselor de-
şeuri. De exemplu, dacă la ardere 
au fost folosite scânduri vechi cu 
resturi de vopsele sau hârtii inu-
tile (ziare, cutii, reviste lucioase) 
cu coloranţi, cenuşa rezultată va 
conţine reziduuri chimice.

Benefică pentru plante este 
cenuşa obţinută în urma arderii 
biomasei vegetale (lemne de foc, 
peleţi sau bricheţi obţinuţi din 
paie, ramuri tocate ş.a.).

Cantitatea de substanţe mine-
rale din cenuşă depinde de bio-
masa arsă, astfel în cea obţinută 
din lemn de esenţă tare (stejar, 
frasin, ulm) cantitatea de calciu 
este mult mai mare decât din cea 
de lemn moale. Lemnul tânăr, în 
comparaţie cu lemnul vechi, con-
ţine mult mai mult potasiu.

Aproximativ, în 100 g de cenu-
şă de lemn (1 pahar de 200 g) se 

conţin 3 g de fosfor, 8 g de potasiu, 
25 g de calciu.

Cenuşa rezultată în urma ar-
derii bricheţilor sau peleţilor din 
paie conţine mai multe substanţe 
hrănitoare: 5-6 g de fosfor, 10-16 
g de potasiu şi 5-10 g de calciu.

Cum şi pentru ce folosim 
cenuşa în grădină

1. Îngrăşământ
2. Cu ajutorul căruia se pot efec-

tua fertilizări radiculare şi foliare.

La pregătirea solului primăvara 
(dacă toamna nu au fost introduse 
îngrăşăminte) se introduc 100 g de 
cenuşă la 1 m2, ceea ce înlocuieşte 
1 lingură de sulfat de potasiu.

Cenuşa poate fi administrată şi 
la irigare, pentru aceasta 1 pahar 
de cenuşă (100 g) se dizolvă la 10 
l de apă şi se foloseşte la suprafaţa 
de 1-2 m2.

Nu se recomandă amestecarea 
cenuşii cu îngrăşămintele organi-
ce şi amoniacale (pentru a evita 
pierderile de amoniac), precum şi 

cu îngrăşăminte fosforice solubile 
în apă (cenuşa reduce absorbţia 
fosfaţilor de către plante).

2. Stimulator al creşterii
Seminţele pot fi înmuiate 

în infuzie de cenuşă înainte de 
plantare. Pentru aceasta se pun 
3 linguri de cenuşă într-un litru de 
apă pentru o săptămână, agitân-
du-se ocazional pentru dizolvarea 
uniformă. Infuzia se diluează cu 
apă în proporţie de 1:3 înainte de 
utilizare.

3. Combaterea dăunătorilor
Cenuşa nu distruge dăunătorii, 

însă le creează condiţii nefavora-
bile, astfel pot fi ţinuţi la distanţă.

Cenuşa contribuie la protecţia 
culturilor de boli şi dăunători, în 
special de afidele, puricele negru 
al cruciferelor, nematode, limacşi, 
melci.

Împotriva dăunătorilor se 
foloseşte infuzia de cenuşă de o 
zi (300 g de cenuşă la 10 l de apă) 
sau decoctul. Ultimul se prepară 
din 300 g de cenuşă la 10 l de apă şi 
se fierbe timp de 25-30 de minute.

După care se răcoreşte, se stre-
coară şi se dizolvă în 10 l de apă. În 
această soluţie se mai pot adăuga 
40-50 g de săpun de rufe.

agrobiznes.md

Copilitul lăstarilor la roşii 
– când şi cum se realizează
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Luni, 7 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 Conexiuni
12.00 Cantec şi poveste
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Banii tăi
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Zestrea românilor
15.30 România… în bucate
16.00 #NuExistaNuSePoate!
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Documentar: GEO 360°
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR 
Moldova
22.10 Câştigă România!
23.00 Reţeaua de idoli

23.50 Discover România
00.00 #NuExistaNuSePoate!
00.50 Discover România
01.00 România 9
02.00 Vreau să fiu sănătos!
03.00 Cantec şi poveste
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR 
Timişoara
10.45 Serial: Giuvaierul palatului, 
ep. 35
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor   
parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.30 Pofticioşi, la cratiţă!
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Giuvaierul palatului, 
ep. 36
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 Ştiri Tema zileiSport
21.00 România 9
22.10 Film: Între viaţă şi moarte
23.50 Vorbeşte corect!
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Pe datorie
00.55 Serial: Dragul de Raymond
01.50 Pofticioşi, la cratiţă!
02.20 Film: Între viaţă şi moarte
03.54 Sport
04.10 Telejurnal Ştiri Tema  
zileiSport
05.00 Breaking Fake News
05.25 In grădina Danei
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
12.55 Ziua cu stil
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Descălecaţi în Carpaţi
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialDoctor Quinn
16.50 Ziua cu stil
17.00 Glumeţii
17.30 România… în bucate
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.00 Reteaua de idoli
22.00 Memorialul Durerii
23.00 Serial: Doctor Quinn
23.55 Câştigă România!
01.10 Film: Mere roşii
02.40 România… în bucate
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Documentar:   
360°-GEO
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.35 Abraziv
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Planeta Clounela. Program de 
divertisment pentru copii
12.00 F/d
12.30 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire de argint
15.00 Serial Preţul pasiunii
15.45 F/d
16.00 Zona ARS
16.30 F/d
17.00 Ştirile (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 Ştirile
21.20 Săptămâna sportivă
21.50 Cântec, dor şi omenie
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.10 Tezaur
23.30 Film Jos cu dragostea

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie şi prietenii
07.00 Masha şi ursul
07.30 Talking Tom şi prietenii lui
08.00 Bebe Şef: Înapoi la treabă
08.30 Polly Pocket - Puterea celor mici
09.00 Aventurile Sirenelor H2O
09.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
10.00 Micul Meu Ponei - Viaţă de 
Ponei
10.30 Berry Bees - Albinuţe în misiune
11.00 Unde-i Waldo?
11.30 Acasă - Aventuri cu Tip şi Oh
12.00 Lassie şi prietenii
12.30 Curiosul George
13.30 Pettson şi Findus
15.00 Barbie: Dreamhouse Adventures
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Polly Pocket - Puterea celor mici
17.00 LEGO Friends: Fetele în Misiune
17.30 Eu şi Mia
18.00 Masha şi ursul
18.30 Micul Meu Ponei - Viaţă de 
Ponei
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Barbie şi Chelsea Ziua de naştere 
pierdută
21.10 Talking Tom şi prietenii lui
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii  
lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
03.00 Pompierul Sam
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
05.00 Talking Tom şi prietenii  
lui

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
08.45 Gusturile se discuţă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Las Fierbinţi
23.30 Film Jocul spionilor
01.00 Ştirile Pro TV
01.40 Lecţii de viaţa
02.40 La Măruţă
04.40 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Popcorn Show
10.00 Я не буду это   
есть - 3
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 Cabinetul din umbră
22.00 Pablo Escobar: Baronul raului
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
01.00 Lampa fermecată
01.30 Business Plan
01.50 Sa vorbim despre…
01.55 Copii şi 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 Gheţu
07.00 Ştiri de week-end
07.40 Reporter de Gardă
08.00 Best of mercur retrograd
09.00 Т/с
11.15 Teleshopping
11.30 Т/с
13.30 Iubeşte viaţa
14.30 Teleshopping
14.45 X/ф
17.30 Mercur retrograd
19.00 Ştirile TV8
19.45 Sport
20.00 Cutia neagră
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.45 Ştirile TV8
00.30 Sport
00.45 X/ф
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Film: CĂSĂTORIE DIN 
INTERES
11.15 Teleshopping
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 51
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii

14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 632
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite,  
ep. 635
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 52
21.00 Film: RĂZBUNARE ROŞIE
23.00 Cei 7 ani de masă
01.00 Poamă acră
03.00 Albumul Naţional
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Marți, 8 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 Dosar România
12.00 Cantec şi poveste
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Adevăruri despre trecut
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Zestrea românilor
15.30 România… în bucate
16.00 #NuExistaNuSePoate!
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Europa Azi
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR 
Moldova
22.10 Câştigă România!
23.00 Destine ca-n filme
00.00 #NuExistaNuSePoate!
00.50 Discover România
01.00 România 9
02.00 Sănătate cu de toate
02.30 Generaţia Fit

03.00 Cantec şi poveste
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR 
Timişoara
10.45 Serial: Giuvaierul palatului, 
ep. 36
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.30 Pofticioşi, la cratiţă!
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Giuvaierul palatului, 
ep. 37
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 Ştiri Tema zileiSport
21.00 România 9
22.10 Telecinemateca Baladă din Valea 
Morţii
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Pe datorie
00.55 Serial: Dragul de Raymond
01.50 Discover România
02.00 Revizie tehnică
06.05 România 9

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Vara amintirilor
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
12.55 Ziua cu stil
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialDoctor Quinn
16.50 Ziua cu stil
17.00 Glumeţii
17.30 România… în bucate
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.00 Destine ca-n filme
22.00 D’ale lu’ Mitică
23.00 Serial: Doctor Quinn
23.55 Câştigă România!
00.55 Vara amintirilor
01.55 Filler călătorie vara
02.00 Revizie tehnica
06.00 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Abraziv
09.35 Chişinău: ieri şi azi
09.45 Dimensiunea diplomatică
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Evantai folcloric
12.00 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire de argint
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.50 Respiro
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Găgăuz ogea
17.00 Ştirile (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 Ştirile
21.20 stil nou
21.50 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Tezaur
23.35 Film Adio, iubitule

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie şi prietenii
07.00 Masha şi ursul
07.30 Talking Tom şi prietenii lui
08.00 Bebe Şef: Înapoi la treabă
08.30 Polly Pocket - Puterea celor mici
09.00 Aventurile Sirenelor H2O
09.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
10.00 Micul Meu Ponei - Viaţă de 
Ponei
10.30 Berry Bees - Albinuţe în misiune
11.00 Unde-i Waldo?
11.30 Acasă - Aventuri cu Tip şi Oh
12.00 Lassie şi prietenii
12.30 Curiosul George

13.30 Barbie şi Chelsea Ziua de naştere 
pierdută
14.40 Talking Tom şi prietenii lui
15.00 Barbie: Dreamhouse Adventures
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Polly Pocket - Puterea celor mici
17.00 LEGO Friends: Fetele în Misiune
17.30 Eu şi Mia
18.00 Masha şi ursul
18.30 Micul Meu Ponei - Viaţă de 
Ponei
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Barbie în Cele 12 Prinţese 
Balerine
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
03.00 Pompierul Sam
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
09.00 Teleshoping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.35 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Las Fierbinţi
22.00 Film Ogligat sa ucida
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Lecţii de viaţa
01.40 La Măruţă
03.40 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Imi doresc
10.45 Teleshopping
11.00 Fabrica de ciocolata
12.00 Cabinetul din umbră
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 Chef de gatit
16.00 Padurea Antica
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 şi 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 Ştirile 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 Ştiri pe scurt
12.15 Т/с
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştirile TV8
17.30 Mercur retrograd
19.00 Ştirile TV8
19.45 Sport
20.00 Întreabă Gheţu
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.45 Ştirile TV8
00.30 Sport
00.45 Вечер. Настоящее время
01.45 X/ф
03.30 Efect 9.6
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 52
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
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. 633
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 636
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 53
21.00 Film: CU MOARTEA PE URME
23.00 Film: RĂZBUNARE ROŞIE
01.00 Fosta mea iubire
02.45 Albumul Naţional
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Miercuri, 9 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 şi poveste
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Europa 360 °
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Zestrea românilor
15.30 România… în bucate
16.00 #NuExistaNuSePoate!
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Europa Azi
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR 
Moldova
22.10 Câştigă România!
23.00 Memorialul Durerii
00.00 #NuExistaNuSePoate!
00.50 Discover România
01.00 România 9
02.00 Un doctor pentru dumnea-
voastră
03.00 Cantec şi poveste
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR 
Timişoara
10.45 Serial: Giuvaierul palatului, 
ep. 37
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.30 Pofticioşi, la cratiţă!
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Convieţuiri
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Giuvaierul palatului, 
ep. 38
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 Ştiri Tema zileiSport
21.00 România 9
22.00 Microbist de România
23.00 Serial: Jocurile timpului
00.15 Telejurnal Sport Meteo
01.00 Pe datorie
01.10 Serial: Dragul de Raymond
02.05 Telecinemateca Baladă din Valea 
Morţii
03.45 Levintza
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zileiSport
05.00 Politică şi delicateţuri
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
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09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
12.55 Ziua cu stil
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 Glumeţii
17.30 România… în bucate
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: Rubirosa
22.40 Vara amintirilor
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: Rubirosa
02.35 Glumeţii
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Memorialul Durerii
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Găgăuz ogea
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Chişinău: ieri şi azi
09.45 stil nou
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Focus. Europa
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire de argint
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Respiro
16.00 Fii tânăr!
16.30 Russkii mir
17.00 Ştirile (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 Ştirile
21.20 Moldova în eter direct
21.50 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Dimensiunea diplomatică
23.55 La noi în sat

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie şi prietenii
07.00 Masha şi ursul
07.30 Talking Tom şi prietenii lui
08.00 Bebe Şef: Înapoi la treabă
08.30 Polly Pocket - Puterea celor mici
09.00 Aventurile Sirenelor H2O
09.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
10.00 Micul Meu Ponei - Viaţă de 
Ponei

10.30 Berry Bees - Albinuţe în misiune
11.00 Unde-i Waldo?
11.30 Acasă - Aventuri cu Tip şi Oh
12.00 Lassie şi prietenii
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie în Cele 12 Prinţese 
Balerine
15.00 Barbie: Dreamhouse Adventures
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Polly Pocket - Puterea celor mici
17.00 LEGO Friends: Fetele în Misiune
17.30 Eu şi Mia
18.00 Masha şi ursul
18.30 Micul Meu Ponei - Viaţă de 
Ponei
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 My Little Pony: Equestria Girls - 
Rainbow Rocks
21.20 Talking Tom şi prietenii lui
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
03.00 Pompierul Sam
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV

13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Las Fierbinţi
23.00 Film O lupta personala 6: în 
spatiu restrins
00.40 Ştirile Pro TV
01.20 Film Antiglont
03.20 Lecţii de viaţa
04.20 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Я не буду это есть - 3
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 şi 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 Gheţu
07.00 Ştirile 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 Ştiri pe scurt
12.15 X/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Gheţu
17.00 Ştirile TV8
17.30 Mercur retrograd
19.00 Ştirile TV8
19.45 Sport
20.00 Cutia neagră
22.00 Новости
22.30 Regionalii
23.45 Ştirile TV8
00.30 Sport
00.45 Вечер. Настоящее время
01.45 X/ф
03.30 Regionalii
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 53
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Rebelul, ep. 30
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 634
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 1
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 637
20.00 Film: MITUL
22.45 Film: POVESTE DIN VESTUL 
SĂLBATIC
00.45 Film: CU MOARTEA  
PE URME
02.45 Albumul Naţional
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Joi, 10 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 Memorialul Durerii
12.00 Cantec şi poveste
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Amintiri din infern
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Fraţi de viţă
15.30 Micile vedete în bucătărie
16.00 #NuExistaNuSePoate!
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Europa Azi
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR 
Moldova
22.10 Câştigă România!
23.00 Garantat 100%
00.00 #NuExistaNuSePoate!
00.50 Discover România
01.00 România 9
02.00 Un doctor pentru dumnea-
voastră
03.00 Cantec şi poveste
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Exclusiv în România
10.45 Serial: Giuvaierul palatului, 
ep. 38
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.30 Fan/Fun urban
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Akzente
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Giuvaierul palatului, 
ep. 39
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 Ştiri Tema zileiSport
21.00 România 9
22.00 Dispăruţi fără urmă
23.00 Serial: Jocurile timpului
00.15 Telejurnal Sport Meteo
01.00 Pe datorie
01.10 Serial: Dragul de Raymond
02.05 Serial: Jocurile timpului
03.20 Eu pot!
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zileiSport
05.00 Profesioniştii…
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Reteaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
12.55 Ziua cu stil
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 Glumeţii
17.30 România… în bucate
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: Rubirosa
22.40 Vara amintirilor
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: Rubirosa
02.35 Glumeţii
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Filler călătorie vara
05.05 Reteaua de idoli
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Russkii mir
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
08.30 Domnului să ne rugăm

10.05 Chişinău: ieri şi azi
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Viaţa în ritm de dans

12.00 F/d
12.30 Moldovenii de pretutindeni
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire de argint
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.50 Erudit cafe
16.30 Tezaur
17.00 Ştirile (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 Ştirile
21.20 Musafirul
21.50 Cântec, dor şi omenie
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Zona ARS
23.30 Prin muzică în Europa

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie şi prietenii
07.00 Masha şi ursul
07.30 Talking Tom şi prietenii lui
08.00 Bebe Şef: Înapoi la treabă
08.30 Polly Pocket - Puterea celor mici
09.00 Aventurile Sirenelor H2O
09.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
10.00 Micul Meu Ponei - Viaţă de 
Ponei
10.30 Berry Bees - Albinuţe în misiune
11.00 Unde-i Waldo?
11.30 Acasă - Aventuri cu Tip şi Oh
12.00 Lassie şi prietenii
12.30 Curiosul George
13.30 My Little Pony: Equestria Girls - 
Rainbow Rocks
14.50 Talking Tom şi prietenii lui
15.00 Barbie: Dreamhouse Adventures
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Polly Pocket - Puterea celor mici
17.00 LEGO Friends: Fetele în Misiune
17.30 Eu şi Mia
18.00 Masha şi ursul
18.30 Micul Meu Ponei - Viaţă de 
Ponei
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Curiosul George 3 - Înapoi în 
junglă
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
03.00 Pompierul Sam
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
09.00 Teleshoping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.35 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 În Profunzime
22.00 Las Fierbinţi
23.00 Film Misiune în forta
01.00 Ştirile Pro TV
01.40 Film Lumea de dincolo: Trezirea 
la viaţa
02.40 Lecţii de viaţa
04.20 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Я не буду это есть - 3
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 şi 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 Ştirile 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 Ştiri pe scurt
12.15 X/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştirile TV8
17.30 Mercur retrograd
19.00 Ştirile TV8
19.45 Sport
20.00 Cutia neagră
22.00 Новости
22.30 Cutia neagră. Plus
23.45 Ştirile TV8
00.30 Sport
00.45 Вечер. Настоящее время
01.45 X/ф
03.30 Cutia neagră. Plus
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Start show România

10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 1
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 635
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 638
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 52
21.00 Serial: Mr. BEAN, ep. 7 +8
22.15 Serial: Mr. BEAN: INSPECTO-
RUL FOWLER, ep. 7+ 8
23.30 Film: POVESTE DIN VESTUL 
SĂLBATIC
01.30 Miezul problemei
02.45 Albumul Naţional
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Vineri, 11 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 Ora Regelui
12.00 Cântec şi poveste
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Europa mea
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Exclusiv în România
21.50 Discover România
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR 
Moldova
22.10 Gala umorului. Prima parte
23.00 Gala umorului. Partea a 2-a
00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10. 
Prima parte
00.50 Discover România
01.00 Femei de 10, bărbaţi de 10. 
Partea a II-a

02.00 Reţeaua de idoli
02.50 Discover România
03.00 Cântec şi poveste
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Exclusiv în România
10.45 Serial: Giuvaierul palatului, 
ep. 39
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.30 Europa mea
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Giuvaierul palatului, 
ep. 40
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 Ştiri Tema zileiSport
21.10 Film: Taxi 2: Operaţiunea Ninja
22.45 Vorbeşte corect!
22.50 MomentArt
23.00 Microbist de România
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Pe datorie
00.55 Serial: Dragul de Raymond
01.50 Serial: Jocurile timpului
03.05 Film: Taxi 2: Operaţiunea Ninja
04.35 Fan/Fun urban
05.00 Garantat 100%
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
12.55 Ziua cu stil
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 Glumeţii
17.30 România… în bucate
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.00 Gala umorului
23.00 Serial: Doctor Quinn
00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
02.00 România… în bucate
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 Documentar: 360°-GEO
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Ziua cu stil
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Portrete în timp
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.05 Ştirile (rus.)
09.15 Artelier
09.45 În ritmul dansului
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Moldova de Patrimoniu
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire de argint
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Ring star
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Prezintă orchestra Folclor
21.00 Ştirile
21.20 Zona ARS
21.45 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Pentru fiul meu
23.05 Reporter pentru sănătate
23.25 Chişinău: ieri şi azi
23.35 O seară în familie

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie şi prietenii
07.00 Masha şi ursul
07.30 Talking Tom şi prietenii lui
08.00 Bebe Şef: Înapoi la treabă
08.30 Polly Pocket - Puterea celor mici
09.00 Aventurile Sirenelor H2O
09.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
10.00 Micul Meu Ponei - Viaţă de 
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Ponei
10.30 Berry Bees - Albinuţe în misiune
11.00 Unde-i Waldo?
11.30 Acasă - Aventuri cu Tip şi Oh
12.00 Lassie şi prietenii
12.30 Curiosul George
13.30 Curiosul George 3 - Înapoi în 
junglă
15.00 Barbie: Dreamhouse Adventures
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Polly Pocket - Puterea celor mici
17.00 LEGO Friends: Fetele în Misiune
17.30 Eu şi Mia
18.00 Masha şi ursul
18.30 Micul Meu Ponei - Viaţă de 
Ponei
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Trei prieteni aventuroşi - Petre-
cere în Mullewapp
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
03.00 Pompierul Sam
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.15 Teleshopping
13.30 În Profunzime
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Film Liber la razbunare
23.00 Gusturile se discuţă
01.30 Ştirile Pro TV
02.10 Lecţii de viaţa
03.10 La Măruţă
05.10 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Я не буду это есть - 3
10.45 Teleshopping
11.00 Ora de Ras
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 şi 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 Ştirile 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 Ştiri pe scurt
12.15 X/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştirile TV8
17.30 Т/с Oamenii zâmbărele
18.00 Best of mercur retrograd
19.00 Ştirile TV8
19.45 Sport
20.00 Întreabă Gheţu
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.45 Ştirile TV8

00.30 Sport
00.45 X/ф
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 52
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Teleshopping
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 636
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 639
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 53
21.00 Film: REGATUL ASASINILOR
23.15 Film: MITUL
02.00 Miezul problemei
03.15 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 12 iunie

TVR Moldova

07.00 Mic dejun cu un campion
07.55 Dor în zbor
08.00 Documentar: religios Bucuria 
credinţei
08.30 Cap Compas
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 1, 2, 3 şi afli tot ce vrei!
10.00 Ferma
10.50 Discover România
11.00 Exclusiv în România
11.50 Discover România
12.00 Gala umorului
14.00 Telejurnal Ştiri
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 şi delicateţuri
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: Accident
00.35 Breaking Fake News
01.00 Destine ca-n filme
02.00 Film: Accident
03.35 Cap Compas
04.00 Politică şi delicateţuri
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Tezaur folcloric
08.00 Serial: Cireşarii
08.50 Vorbeşte corect!
09.00 1, 2, 3 şi afli tot ce vrei!
09.35 Eu pot!
10.35 Vreau să fiu sănătos!

 11.30 Levintza
12.00 Rugby Superliga Etapa 8
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: Profetul, aurul şi ardelenii
23.00 Dosar România
00.00 Profesioniştii…
01.00 Dosarele extratereştrilor
02.10 Film: Profetul, aurul şi ardelenii
03.53 Viaţa satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 MotorVlog
08.30 Serial: Armăsarul sălbatic
09.30 Generaţia Fit
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Descălecaţi în Carpaţi
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Fraţi de viţă
17.30 MotorVlog
18.00 Distracţiile lui Cazacu
18.30 Zile cu stil
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Jean De Florette
22.20 Serial: Păcatul şi ruşinea
00.00 Distracţiile lui Cazacu
00.30 Zile cu stil
01.10 Film: Jean De Florette
03.10 Telejurnal
03.40 Serial: Păcatul şi ruşinea
05.10 D’ale lu’ Mitică
06.00 Generaţia Fit

06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Moldovenii de pretutindeni
06.35 Chişinău: ieri şi azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 F/d
10.30 stil nou
11.00 Fii tânăr!
11.30 Musafirul
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.30 Respiro
12.40 Codul ECO
13.00 Miezul zilei
13.30 Prezintă orchestra Folclor
15.00 MeseriAşii
15.50 cântec. dor şi omenie
16.00 Artelier
16.30 Art-club (rus.)
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 La noi în sat
19.00 Mesager
19.45 Poezii
20.00 O seară în familie
21.00 Ştirile
21.15 Bună dimineaţa
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Film Monte Carlo

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie şi prietenii
07.00 Eu şi cei 7 pitici
08.00 Barbie: Dreamhouse Adventures
09.00 Barbie în Spărgătorul de nuci
10.30 Berry Bees - Albinuţe în misiune
10.50 Aventurile Sirenelor H2O
12.30 Polly Pocket - Puterea celor mici
13.30 Trei prieteni aventuroşi - Petre-
cere în Mullewapp
15.00 Barbie: Dreamhouse Adventures
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Polly Pocket - Puterea celor mici
17.00 LEGO Friends: Fetele în Misiune
17.30 Eu şi Mia
18.00 Masha şi ursul
18.30 Micul Meu Ponei - Viaţă de 
Ponei
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Piraţii care nu fac nimic: Poveşti 
din ţara legumelor
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Voltron - apărătorul legendar
00.00 Vânătorii de troli
00.50 Transformers: Academia 
Salvatorilor
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
03.00 Pompierul Sam
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

07.00 Ştirile Pro TV
08.45 O seară perfectă
09.45 Teleshopping
10.00 Film Pop Star Lizzie McGuire
12.00 isănătate
13.00 Teleshopping
13.15 Film Danseaza cu mine
16.00 În Profunzime
17.45 Teleshopping
18.00 Film Brandul nostru este criza
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Ştirile Pro TV
21.30 Gusturile se discuţă
22.45 Film Swat: Sub asediu
00.45 Ştirile Pro TV Chişinău
01.25 Serial Atletico Textila
02.25 Film Pop Star Lizzie McGuire
04.25 Film Danseaza cu mine

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Vorbeşte lumea
09.00 Ştirile Pro TV
10.00 La Măruţă
11.30 Acasă la Români
12.45 Teleshopping
13.00 ApropoTv
14.00 România, te iubesc!
14.45 Lecţii de viaţa
15.30 Arena bucătarilor
16.00 Lecţii de viaţa
17.00 Ce spun românii
18.00 I likeIT
18.30 Superspeed
19.00 România, te iubesc!
20.00 Arena bucătarilor
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Mostenirea
22.15 Acasă la Români
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 Lecţii de viaţa
01.15 I likeIT
01.40 Superspeed
02.00 Ştirile Pro TV
02.30 Las Fierbinţi
03.30 Mostenirea
04.30 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 Vanturile, Valurile
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 Gheţu
07.00 Ştirile 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 Ştiri de week-end
19.45 Что это было?
20.45 X/ф
01.00 Ştiri 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. 637
08.00 Teleshopping
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor
12.00 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.30 Film: CHINO METISUL
16.30 Film: VALEA RĂZBUNĂRII
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 640
20.00 Cei 7 ani de masă
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Poamă acră
01.45 Albumul Naţional
03.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Duminică, 13 iunie

TVR Moldova

07.00 Universul credinţei
07.55 Dor în zbor
08.00 Universul credinţei
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viaţa satului
13.00 Discover România
13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Ştiri
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 Ştiri
21.00 Vedeta populară
00.00 Teatru TV
02.20 Garantat 100%
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 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viaţa satului
13.00 Bilant cazuri coronavirus

13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică şi delicateţuri
15.30 Adevăruri despre trecut
15.55 Ai luat plasă! sez. 2, ep. 2
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
00.00 Replay
01.00 Dosarele extratereştrilor
02.10 Teleenciclopedia
02.55 Cooltura
03.20 Lumea azi
03.45 Universul credintei
05.25 Banii tăi
05.55 Vorbeşte corect!
06.00 Ai luat plasă! sez. 2, ep. 2

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Fraţi de viţă
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Aproape de soare
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: Falansterul
22.54 Film: Lautrec
01.00 Pescar hoinar
01.35 Film: Aproape de soare
03.15 Telejurnal
03.45 E vremea ta!
04.00 Serial: Armăsarul sălbatic
05.00 Ferma
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele credinţei
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring star
11.00 Ştirile
11.40 La datorie
12.00 Ştiinţă şi inovaţii
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
14.45 Respiro
15.00 Musafirul
15.30 Erudit cafe
16.10 Codul ECO
16.30 Moldovenii de pretutindeni
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinău: ieri şi azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.05 Orchestra de muzică populară 
Mugurel
21.00 Ştirile
21.20 Inchiderea stagiunii Filarmonicii 
Municipale din Cahul
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Inchiderea stagiunii Filarmonicii 
Municipale din Cahul
23.10 Film Dragoste şi alte dependente

Minimax

06.00 Curiosul George
06.30 Lassie şi prietenii
07.00 Eu şi cei 7 pitici
08.00 Barbie: Dreamhouse Adventures
09.00 Barbie în Lacul lebedelor
10.30 Berry Bees - Albinuţe în misiune
10.50 Aventurile Sirenelor H2O
12.30 Polly Pocket - Puterea celor mici
13.30 Piraţii care nu fac nimic: Poveşti 
din ţara legumelor
15.00 Barbie: Dreamhouse Adventures
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Polly Pocket - Puterea celor mici
17.00 LEGO Friends: Fetele în Misiune
17.30 Eu şi Mia
18.00 Masha şi ursul
18.30 Micul Meu Ponei - Viaţă de 
Ponei
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Pettson şi Findus
21.20 Talking Tom şi prietenii lui
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Voltron - apărătorul legendar
00.00 Vânătorii de troli
00.50 Transformers: Academia 
Salvatorilor
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
03.00 Pompierul Sam
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
05.00 Talking Tom şi prietenii lui

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
09.50 Teleshopping
10.00 Film Dance With Me

12.45 Gusturile se discuţă
14.15 Teleshopping
14.30 Film Eu şi printul 2
16.30 Film Logodnicul fals
18.00 Teleshopping
18.15 Film Inainte sa te cunosc
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Ştirile Pro TV
21.30 Film Baiatu’tatii
23.30 Gusturile se discuţă
00.45 Ştirile Pro TV Chişinău
01.25 Serial Atletico Textila
02.25 Film Eu şi printul 2
04.25 Film Logodnicul fals

ProTV InterNațional

06.00 Ce spun românii
01.00 I likeIT
07.30 La Măruţă
09.00 Ştirile Pro TV
10.00 Acasă la Români
11.30 Ce spun românii
12.15 Superspeed
12.45 Teleshopping
13.00 Arena bucătarilor
13.30 Lecţii de viaţa
14.30 Ce se întâmplă, doctore?
15.00 ApropoTv
15.45 Ce spun românii
16.30 Lecţii de viaţa
18.00 Acasă la Români
19.00 România, te iubesc!
20.00 Superspeed
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Mostenirea
22.15 Acasă la Români
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 ApropoTv
01.15 România, te iubesc!
02.00 Ştirile Pro TV
02.30 Las Fierbinţi
03.30 Mostenirea
04.40 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 Ştiri de week-end
07.40 Reporter de Gardă
08.00 Autoblog
08.30 Ждем в гости
09.30 Iubeşte viaţa
10.30 Bucătărim cu vitra la TV8
11.00 Т/с Familia

12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Gheţu
15.00 Teleshopping
15.15 Punct şi de la capăt
16.00 X/ф
18.30 Т/с Oamenii zâmbărele
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 13 cu rodica ciorănică
22.00 X/ф
00.30 Ştiri de week-end
01.10 Cutia neagră. Plus
02.00 X/ф
04.10 Iubeşte viaţa

Național

06.00 Vouă
06.30 Baronii
07.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 638
08.00 Teleshopping
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.45 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
11.15 Film: VALEA RĂZBUNĂRII
12.30 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
13.00 Start show România
16.00 Serial: Mr. BEAN, ep. 7+8
17.15 Serial: Mr. BEAN: INSPECTO-
RUL FOWLER, ep. 7 + 8
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, 
ep. 641
20.00 Film: HAOS ÎN DRAGOSTE
22.45 Film: REGATUL   
ASASINILOR
01.00 Start show România
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

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

Doctorul plin de atenție

Îmi cere să-i mai dau o mie,
Fiindcă, zice el, ar vrea
Să bea de sănătatea mea,
Chiar de nu scap de pandemie.. Gheorghe BÂLICI

Surorile Osoianu, suflet 
din sufletul neamului

învăţământ. Noi întotdeauna am 
lucrat în paralel. Niciodată nu am 
lăsat şcolile, grădiniţele, centre-
le de creaţie, tot timpul am avut 
colective de copii”, ne-a declarat 
cântăreaţa. 

Recent, Surorilor Osoianu le-a 
fost conferit titlul de ,,Artist al Po-
porului”. „Am fost înaintate pentru 
această înaltă distincţie cu vreo 6-7 
ani în urmă. Sigur că ne bucurăm, 
după 40 şi ceva de ani de muncă, a 
ajuns şi la noi titlul. Toată lumea 
ne zicea «artiste ale poporului», 
dar noi spuneam: noi nu suntem 
ale poporului, noi suntem din po-
por, care cântăm pentru popor”, 
ne-a mărturisit interpreta.

În toţi anii de activitate, Suro-
rile Osoianu şi-au păstrat auten-
ticitatea, iar Iulia Osoianu ne-a 
dezvăluit că în spatele succesu-
lui este multă muncă: ,,În primul 
rând, ne place foarte mult ceea 
ce facem. Îmbinăm creaţia cu 
îndrumarea copiilor şi cine dacă 
nu copiii sunt cei care dirijează 
cursul vieţii? Tot ce munceşti faci 
împreună cu copiii, o faci pentru 
oameni, pentru noi”.

Octavian GRAUR

Cannes 2021: Jodie 
Foster va primi trofeul 
Palme d’Or onorific

Jodie Foster va primi 
trofeul Palme d’Or onori-
fic la ediţia din acest an a 
Festivalului de Film de la 
Cannes (ce se va desfăşura 
în perioada 6-17 iulie), unde 
artista americană va deţine 
statutul de invitat de onoare 
al ceremoniei de deschidere.

Acest premiu onorific a fost 
atribuit la ediţiile precedente 
unor personalităţi ale indus-
triei cinematografice, precum 

Jeanne Moreau, Bernardo Bertolucci, Jane Fonda, Jean-Paul Belmondo, 
Manoel de Oliveira, Jean-Pierre Leaud, Agnes Varda şi Alain Delon.

Organizatorii Festivalului de la Cannes doresc astfel să o omagieze 
pe actriţa, regizoarea şi producătoarea Jodie Foster pentru „strălucita 
ei călătorie artistică, personalitatea ei unică şi puternica ei implicare 
în unele dintre chestiunile majore ale vremurilor noastre”.

„Cannes este un festival căruia îi datorez atât de mult; mi-a schimbat 
complet viaţa”, a declarat Jodie Foster.

 „Jodie Foster ne-a făcut un cadou uluitor prin venirea ei, care va 
celebra revenirea festivalului pe Croazetă. Aura ei este fără pereche: 
ea întruchipează modernitatea, inteligenţa strălucitoare a indepen-
denţei şi nevoia de libertate”, a declarat Pierre Lescure, preşedintele 
festivalului.

Agerpres

Biroul premierului britanic confirmă 
că Boris Johnson s-a căsătorit

Surorile Osoianu au în spate 
peste patru decenii de activitate. 
Sunt printre cele mai cunoscute 
interprete de muzică populară de 
la noi. În perioada pandemiei, 
când nu au avut concerte, artistele 
au dat un suflu nou unor piese din 
anii 80-90.  

Am reuşit să discutăm cu Iulia 
Osoianu. Interpreta ne-a spus că 
au muncit şi muncesc în continua-
re pentru a-şi bucura admiratorii. 

„Am lansat un dublu disc cu 

cele mai vechi cântece ale noastre, 
începând din anii 80 până în anii 
90. Am făcut un CD cu piese noi, 
acum vrem să filmăm. Avem multe 
piese de înregistrat şi videoclipuri 
de filmat”, ne-a comunicat Iulia 
Osoianu.

Interpretele, pe parcursul ani-
lor, au împărtăşit din talentul lor 
generaţiilor tinere. 

,,Poate în învăţământ ne im-
plicăm mai mult, dar tot ceea ce 
facem în cultură implementăm în 

Biroul premierului britanic 
a confirmat că Boris Johnson 
s-a căsătorit recent cu logod-
nica sa, Carrie Symonds, în ca-
drul a ceea ce presa britanică 
a calificat drept „o ceremonie 
secretă”, informează AFP.

Cotidianele „Mail on Sun-
day” şi „The Sun” au informat 
că Boris Johnson, 56 de ani, s-a 
căsătorit cu Carrie Symonds, 
33 de ani, în catedrala catolică 
din Westminster, în faţa prie-
tenilor apropiaţi şi a rudelor.

„Premierul şi dna Symonds s-au căsătorit ieri 
după-amiaza în cadrul unei ceremonii restrânse la 
catedrala din Westminster”, a confirmat duminică 
un purtător de cuvânt al Downing street, adăugând 
că noul „cuplu îşi va sărbători căsătoria cu familia 
şi prietenii săi în această vară”.

Boris Johnson este al doilea premier britanic care 
s-a căsătorit în timpul mandatului său, primul fiind 

Robert Jenkinson, în 1822.
Cuplul aştepta de mai 

multe luni să se căsăto-
rească după ce planurile 
lor iniţiale de nuntă au fost 
amânate anul trecut de pan-
demie. Cuplul s-a logodit în 
decembrie 2019 şi are un 
băieţel de un an, Wilfred.

Boris Johnson a mai 
fost căsătorit de două ori 
anterior. A avut patru co-
pii cu soţia sa anterioară, 
avocata Marina Wheeler, 

înainte ca aceştia să se despartă în 2018. Se crede 
că are şi o fiică născută dintr-o aventură.

Carrie Symonds, fostă responsabilă pe proble-
me de comunicare a Partidului Conservator, a dat 
naştere fiului lor la câteva săptămâni după ce Boris 
Johnson a ieşit de la terapie intensivă după un caz 
grav de coronavirus.

Agerpres

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă


