
23

VERZI  
SUNTEM,  
VERZI...
Vasile  
Vasilache

VINERI
25 IUNIE / 2021

PREȚ: 7,50 LEI

SĂPTĂMÂNAL INDEPENDENT
SOCIAL-POLITIC
DE ATITUDINE

www.gazetadechisinau.md

Despre exemple ce 
merită puse în practică
4 

Un portret statistic în 
ajunul parlamentarelor
6 

 ECONOMIE

Mai multă infrastructură militară 
separatistă la Vadul lui Vodă
7  

 POLITICĂ

Interviu 
cu Vlad Mircos
12 

  CULTURĂ

Ploaie de medalii pentru 
luptătorii din R. Moldova
17 

  SPORT

8 

Câteva cuvinte 
despre… 
fotbal? (II)

Un alt subiect care va fi discutat 
încă mult timp înainte este îndem-
nul UEFA către jucători de a înge-
nunchea în semn de solidaritate 
cu mișcarea BLM. Problematic 
nu este amestecul rău prevestitor 
de sport și de politică, ci faptul că 
reacțiile pe care le provoacă sunt 
exact opuse celor scontate.

Multe echipe și federații na-
ționale au respins ideea, între-
văzând, corect, în ritual nu atât 
o contracarare a rasismului, cât 
ingerința ideologicului în fotbal, 
o încercare de a atrage de partea 
unor idei masa enormă de oameni 
pentru care fotbalul nu reprezintă 
doar o simplă competiție sportivă.
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Republica Moldova reprezintă de ani buni un 
teritoriu important de tranzitare a drogurilor. 
Nivelul ridicat al corupţiei şi lipsa unui control 
asupra teritoriului din stânga Nistrului au 
făcut ca ţara noastră să ajungă un punct de 
intersectare a două căi strategice pentru 
traficanţii de droguri de provenienţă vegetală. 
Este vorba de drogurile provenite din Africa, 
aduse pe cale maritimă în Spania, cu destinaţia 
finală Federaţia Rusă, şi de drogurile produse 
în statele Asiei de Sud, în special în Afganistan 
şi Iran, cu destinaţia Uniunea Europeană, în 
special Germania şi Olanda.

Calea 
moldovenească 
a drogurilor
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Ce n-au reușit 
Smirnov-

Krasnoselski 
a făcut Pogolșa

Directorul Iovcev a fost demis

(70)

În perioada 14-25 iunie 
2021, abonații la „Gazeta de 
Chișinău” beneficiază
de o reducere de 10% 
Stimați prieteni, vă îndemnăm să ne susțineți. Abonați-vă 
la GAZETA de Chișinău pentru a doua jumătate a anului 
2021, în format electronic sau print, până pe 25 iunie 2021! 
În perioada 14-25 iunie 2021, abonații vor beneficia de o 
reducere de 10%. Puteți să perfectați un abonament la orice 
oficiu poștal sau online – pe gazetadechisinau.md – pentru 
părinții, bunicii, unchii, mătușile, frații, 
surorile, copiii rămași acasă. 

Ion Iovcev, octombrie 2018
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150: atât a putut 
CEC-ul lui Dodon

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

Adoptată după mai bine de opt 
ore de consultări cu ușile închise, 
cu reprezentanții Ministerului de 
Externe (MAEIE), această nouă 
hotărâre este în flagrantă con-
tradicție cu verdictul Curții de 
Apel (CA) Chișinău și cel al Curții 
Supreme de Justiție (CSJ), care 
au obligat CEC să se conformeze 
recomandărilor MAIE de a des-
chide 191 de secții în străinătate, 
consideră partidele care au con-
testat hotărârile CEC și au obți-
nut câștig de cauză în instanță, 
dar și mai mulți analiști politici. 
Pe de altă parte, CEC lasă să se 
înțeleagă că a ajuns de această 
dată la un acord cu MAEIE. 

După cum era de așteptat, 
noua decizie a Comisiei de a li-
mita drastic numărul secțiilor 
promise inițial diasporei a fost 
salutată de exponenții PSRM. 

CEC a invocat, din nou, lipsa 

banilor, dar și a timpului necesar, 
pentru a-și justifica refuzul de a 
suplimenta substanțial numărul 
de secții peste hotare.  

„Având la bază devizul de chel-
tuieli estimativ pentru organi-
zarea și desfășurarea alegerilor 
parlamentare anticipate din 11 
iulie 2021 întocmit în baza eva-
luării necesităților pentru 150 de 
secții de votare, CEC a transmis 
spre avizare finală MAEIE o listă, 
la fel, cu 150 de secții de votare”, 
potrivit unui comunicat al CEC.

„Numărul de secții este atât de 
mare cât poate asigura MAEIE 
pentru a funcționa la alegerile 
din 11 iulie 2021. Ministerul și-a 
modificat poziția inițială, pentru 
că la ora actuală există doar acest 
potențial de funcționare – 150 de 
secții”, a mai declarat, sec, Eu-
ropei Libere președintele CEC, 
Dorin Cimil.

Duminică, 20 iunie. Concert printre ruinele Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”. Artiștii au evoluat în cadrul 
spectacolului de închidere a stagiunii jubiliare 2020-2021 
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Întruniţi în seara zilei de miercuri, 23 iunie, 
într-o şedinţă extraordinară, membrii CEC 
au decis unanim înfiinţarea a numai 150 
de secţii de votare peste hotare pentru 

alegerile anticipate din 11 iulie. 

Ministerul de Externe nu a fă-
cut însă, deocamdată, niciun un 
comentariu pe marginea acestei 
decizii. 

Noua decizie a CEC a provo-
cat, în mod firesc, reacții dure din 
partea partidelor care au luptat 

în instanță pentru majorarea 
numărului de secții în străină-
tate. Astfel, potrivit PAS, CEC 
calcă în picioare dreptul la vot 
al cetățenilor și merge împotriva 
legii, a deciziilor judecătorești și 
a bunului-simț. 

„Oricâte bețe în roate ar pune 
Comisia Electorală Centrală, 
diaspora va ieși la vot! Oricât de 
tare s-ar chinui regimul corupt 
să rămână la putere împotriva 
voinței poporului, cetățenii vor 
învinge. Maxim Lebedinschi și 
gruparea sa socialistă din CEC 
vor răspunde pentru acest abuz 
– fiecare oră stată în ploaie sau 
arșiță, cu copii în brațe, la zeci și 
sute de kilometri distanță, fiecare 
buletin de vot care nu va ajunge 
vor fi pe responsabilitatea CEC”, 
susține PAS.

„Ceea ce vedem este conti-
nuarea unui sabotaj cras din 
partea CEC-ului. Cu părere de 
rău, putem să constatăm acest 
lucru, am vorbit și anterior, nu-i 
doar influențabil, dar controlat 
de doi agenți economici ai lui 
Igor Dodon. Este vorba despre 
Lebedinschi și Filipov. Întrebarea 
este: s-a folosit metoda „kulio-
kului”, sau alte pârghii? Eu cred 
că această întrebare urmează să 
fie examinată de Procuratură și, 
chiar dacă tehnic poate e greu 
deja de schimbat ceva, că au ră-
mas mai puțin de trei săptămâni, 

nimeni nu a eliminat responsabi-
litatea administrativă și penală 
pentru neexecutarea hotărârilor 
judecătorești”, a declarat la Jur-
nal TV vicepreședintele Platfor-
mei DA, Alexandr Slusari.

Totodată, și analistul poli-
tic Anatol Țăranu consideră că 
această decizie este partizană, 
care vorbește despre faptul că 
CEC are afiliere de partid foarte 
clară și spune că „atâta timp cât 
nu ne vom învăța să-i taxăm pe 
cei care ignoră poziția cetățeni-
lor, ei se vor comporta cu noi în 
acest mod”. 

Un alt analist politic, Igor 
Boțan, crede că hotărârea CEC 
cu privire la cele 150 de secții 
este definitivă, chiar dacă nu 
corespunde deciziei instanțelor 
de judecată. „Am convingerea că 
nu se va mai reveni la această 
problemă, pentru că nu mai avem 
timp. (...) Codul electoral prevede 
că decizia finală aparține CEC-
ului. Acum ministerul trebuie să 
lucreze eficient cu autoritățile 
țărilor gazdă”, spune el. 

Încântat s-a declarat însă prin-
cipalul propagandist al PSRM, 
deputatul Bogdan Țîrdea. „CEC 
nu a cedat nici în fața MAEIE, 
nici în fața lui Sandu, nici în fața 
lui Hogan. Bravo!”, a scris el pe 
canalul său de Telegram.

Valeriu CAȚER
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- Stimate domnule Valeriu 
Miţul, timp de 30 de ani aţi 
luptat ca oamenii din satul 
Dvs. să trăiască liber. Sun-
teţi unul din puţinii care 
nu aţi acceptat paşaportul 
cu aşa-numita cetăţenie 
eliberată de regimul se-
paratist. Putem spune azi 
că avem mai puţine cazuri 
de încălcare a drepturilor 
omului în această regiune?
Din păcate, viața oamenilor a 

rămas la fel de grea, poate chiar pe 
alocuri mai grea ca înainte. Dacă 
până în 2011 locuitorii din satele 
Corjova, Cocieri, Molovata Nouă, 
puteau călători liber peste râul 
Nistru, pe la Hidrocentrala de la 
Dubăsari, acum avem acolo un 
așa-numit post de grăniceri subor-
donat Tiraspolului, unde trebuie 
să prezinți actele la control. În 
timp ce pe malul drept, la capătul 
Hidrocentralei, a fost construită 
o stație și CUC timp de o lună a 
blocat lucrările și tot au încercat 
să zădărnicească construcția ei, 
acest post „de grăniceri” nu a 
trezit suspiciunea nimănui, nu 
a fost lichidat și acum împovă-
rează enorm viața oamenilor din 
regiune. De-a lungul anilor nu au 
apărut locuri de muncă și satele au 
continuat să se depopuleze. Tot-
odată, pentru că nu am acceptat 
pașaportul lor, continui să mai am 
probleme când revin acasă, mai 
sunt reținut pe la așa-numitele 
posturi „vamale”. 

Viața s-a împovărat, din păcate, 
și mai mult pe durata pandemiei. 
Ne-au blocat, ne-au instalat ca-
mere video care monitorizează 
intrările în sat, deși nu știm cine 
și în ce scop ne monitorizează. 

De-a lungul anilor am visat să 
fim liberi, să putem călători liber, 
dar nu știu cum se întâmplă că 
am ajuns să fim și mai izolați. Ne 
bucură proiectele care au mai fost 
finanțate de Uniunea Europeană, 
PNUD, unicele care au contribuit 

la ameliorarea imaginii localită-
ților noastre.

- Cum este văzut Chişinăul 
şi localităţile de pe malul 
drept, de la Corjova?
Chișinăul e capitala unde ur-

mărim cu tristețe cum se dau bă-
tălii între diferite grupări care au 
luptat de-a lungul anilor pentru 
propriile interese, unde nimeni, 
din păcate, nu s-a gândit în ulti-
mii ani la interesele și problemele 
oamenilor. E capitala cu instituții 
acaparate, marcate de corupție. 
Fiind pe malul stâng al Nistrului, 
mă bucur să văd că s-au luminat 
satele de pe malul drept, ce-i drept 
grație unor proiecte implemen-
tate de UE: la Ustia, Holercani, 
mai văd livezi noi când merg la 
Coșnița. Dar e iarăși vorba de in-
vestiții străine efectuate cu scopul 
de a apropia oamenii de pe cele 
două maluri cărora politicul le-a 
împovărat foarte mult traiul de-a 
lungul acestor ani.

- Suntem într-o nouă cam-
panie electorală, se simte 
suflul alegerilor în locali-
tăţile din stânga Nistrului?
Nici un concurent electoral nu 

are acces aici. Totodată se simte 
o mișcare deja prin intermediul 
întreprinderilor subordonate Ti-
raspolului, oamenilor li se dau in-
dicații de susținere a socialiștilor 
în frunte cu Igor Dodon. Așa se 
întâmpla și mai înainte, oamenilor 
li se spunea pe cine să voteze, pe 
cine vrea Moscova învingător la 
alegeri. Și aceste interese, evident, 
nu coincideau cu interesul nați-
onal al RM. 

Unica diferență e că la ultimele 
scrutine oamenii au fost plătiți. 
Acum doar 1% din ei își vor da 
votul conștient, restul nu vor veni 
la secțiile de votare dacă nu vor fi 
plătiți. Cât despre locuitorii din 
satele subordonate Chișinăului 
de pe malul stâng, cred că sunt 

foarte dezamăgiți și din această 
cauză se prezintă tot mai puțini 
alegători la secțiile de votare. 
Oamenii din satele subordonate 
Tiraspolului însă vor veni la vot. 
Pentru aceasta nici măcar nu va 
trebui să plătească Chișinăul, cred 
că banii vor veni  direct de la Mos-
cova prin intermediul Șerif-ului 
ori al altor întreprinderi de aici.

- Știm că v-aţi confruntat 
cu mari probleme de să-
nătate şi în acelaşi timp 
continuaţi să luptaţi pen-
tru apărarea drepturilor 
oamenilor la libera circu-
laţie, la informaţie. Cum 
vă susţine, ori poate chiar 
vă temperează familia în 
aceste eforturi ale Dvs.?
Am două fiice, Maria și Svetla-

na. Maria a absolvit universitatea 
la Cluj, este expert în PR și acum 
activează la Chișinău. Svetlana a 
plecat recent în Germania. Mi-aș 
fi dorit să fie ambele alături de 
noi, dar cu regret aici nu există 
locuri de muncă. Soția Tatiana 
este angajată a unei bănci și ar 
vrea și ea să trăim mai bine și 
liber. Familia mă susține și în 
același timp își face griji pentru 
starea mea de sănătate, să nu mă 
consum prea tare. Fiicele, când 
veneau de la studii, aveau proble-
me ca să ajungă acasă și au fost 
nevoite să accepte așa-numitul 
pașaport cu cetățenie eliberată 
de regimul separatist. Ele de mici 
au fost obișnuite că gospodăria 
noastră era filată. O văd și acum 
pe fata mai mică, dacă băteau la 
ușă, ieșea și spunea foarte vajnic 
că tata nu e acasă și nimănui nu 
permite fără voia părinților să in-
tre. Până a fi eu primar în 2003, 
era un primar comunist care, de 
regulă, se consulta cu adminis-
trația din or. Dubăsari când lua o 
decizie. Când am venit eu la pri-
mărie, era o clădire într-o stare 
avariată, cu o masă și un safeu. 

„Nu vom trăi liber dacă 
nu vom avea îndrăzneala 
să ne apărăm drepturile”

Timp de 30 de ani a apărat interesele Chişinăului în satul său de 
baştină, Corjova, Dubăsari. Timp de două mandate a fost primar. 
Apoi a fondat o asociaţie de veterani pentru a comemora în 
fiecare an la 2 martie, şi nu numai, memoria veteranilor care şi-

au pierdut viaţa în războiul de la Nistru. Era deja obişnuit că, la 2 martie, 
dimineaţa, este aşteptat la poartă de o maşină cu miliţie subordonată 
regimului separatist. Le reproşa: „Voi vă comemoraţi morţii voştri, daţi-ne 
voie să-i pomenim şi noi pe ai noştri”. De nenumărate ori a fost încarcerat 
de reprezentanţii regimului de la Tiraspol. Este vorba de Valeriu Miţul, 
fost primar de Corjova, omul căruia medicii i-au dat o speranţă timp de 
mai mulţi ani că va beneficia de un transplant la inimă. Apoi speranţa i-a 
fost luată. Acum îi funcţionează doar o mică parte din cord, dar chiar şi în 
această situaţie a găsit puteri să protesteze pe 29 mai, curent, faţă de vizita 
lui Igor Dodon în stânga Nistrului, după ce subalternul acestuia, Grigore 
Filipov, preşedinte al raionului Dubăsari, a spus o inepţie, că localităţile 
Corjova, Roghi, Vasilievca sunt parte a „rmn”.

Interviu cu Valeriu Mițul, veteran, activist civic pentru drepturile omului, fost primar de Corjova

Nimic mai mult. Treptat, am în-
ceput să atrag proiecte, finanțări. 
De la un scrutin la altul, veneau 
tot mai mulți alegători și acest fapt 
a început să deranjeze adminis-
trația de la Tiraspol. Am reparat 
drumuri, fântâni, stații. De câteva 
ori am fost arestat. Mai ales la 2 
martie, deja mă obișnuisem că 
eram așteptat dimineața la poartă. 
Le spuneam celorlalți combatanți 
că în caz că nu voi veni la eveni-
mentul de comemorare să-l orga-
nizeze în lipsa mea. Milițienilor 
le spuneam: „Voi vă comemorați 
morții, nu vă împiedicăm, permi-
teți-ne și nouă să-i pomenim pe ai 
noștri!”. Eu am luptat pe platoul 
Cocieri. Obosisem să ne ducem 
pe ascuns să punem o coroană… 
Am primit tot felul de amenințări, 
că voi fi împușcat, strangulat, că 
după vecinul meu, care a fost dus 
și bătut crunt într-o pădure de la 
marginea satului, eu sunt urmă-
torul. Mesajul mi-a fost transmis 
chiar de vecin. În satul nostru și 
în prezent sunt oameni dispăruți 
fără veste. În martie 2011, după 
ce am fost eliberat din izolatorul 
de la Dubăsari, am avut primul 
infarct. După aceea am avut două 
operații complicate, în urma că-
rora mi-au fost introduse două 
stenturi la inimă. Atunci m-au 
inclus în lista pentru transplant 
care era planificat pentru 2015, în 
cazul în care rezist până atunci. 
Am rezistat, dar Comisia republi-
cană m-a scos din listă deoarece 
medicamentele mi-au afectat grav 
ficatul. Acum 2/3 din cordul meu 
nu funcționează. Mi s-a spus că 
astfel de operații sunt posibile în 
Belarus, dar costă 100 de mii de 
euro. Statul nu are bani. Pentru 
unii poate nu e o sumă mare, pen-
tru alții e o chestiune de viață și 
moarte. Majoritatea celor care au 
fost în listă nu mai sunt.

Vreau să mai spun că, odată cu 
aceste probleme, am aflat că sunt 
înconjurat de foarte mulți oameni 
care îmi doresc binele, care au 

vrut și care m-au ajutat. Veneau 
oamenii din sat cu 10, 50, 100 de 
lei la poartă înainte de operație. 
Unii o întâlneau pe soția mea și se 
ofereau să ne ajute. Ne-au ajutat 
și alte organizații  de veterani care 
au organizat colecte și au venit 
cu kuliokul. Aproape ca la Dodon 
(râde obosit). Operația ne-a costat 
170 de mii de lei. Nici nu știu cum 
să le mulțumesc acestor oameni, 
le sunt foarte recunoscător. Acum 
e posibilă o nouă operație, care 
mi-ar asigura viața pentru încă 
un an, cel puțin până la o decizie 
ulterioară, dacă ar fi posibil un 
transplant. Mă deplasez cu greu 
și din ogradă ies doar cu mașina, 
dar sper să rezist. Mă bucur de 
lucrurile simple pe care mi le oferă 
fiecare zi. Mi-aș dori enorm să-mi 
văd fiicele îndreptate pe calea lor, 
să le văd copiii, nepoții…

- Chiar şi în aşteptarea 
unei noi operaţii pe cord, 
aţi organizat un protest pe 
malul Nistrului, pe 29 mai, 
când Igor Dodon a venit 
la Molovata Nouă. Ce v-a 
determinat să recurgeţi la 
acest gest?
El nu a venit singur, ci însoțit 

de Filipov, președintele raionului 
Dubăsari, care a declarat anterior 
că nu a putut face nimic pentru 
oamenii din localitățile noastre 
pe timpul pandemiei, deoarece 
acestea ar fi teritoriu controlat de 
Tiraspol. Este un fals. Iar politica 
promovată de Dodon în raport cu 
oamenii din stânga Nistrului este 
o politică a unui trădător. A meri-
tat chiar și în situația mea să ies 
să-i spun acest lucru în față. Sunt 
convins că nu vom trăi liber atât 
timp cât nu vom avea îndrăzneala 
să spunem adevărul în față, să ne 
apărăm drepturile și libertatea 
de opinie.

- Vă mulţumim.
Interviu realizat 

de Svetlana COROBCEANU
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UE/ Despre exemple ce merită 
puse în practică

Primarii pot schimba spre bine viaţa 
comunităţii prin implementarea unei 
soluţii eficiente mediului. Vorbim despre 
construcţia staţiei de epurare. Cum să 

facă asta,  care sunt cele mai eficiente metode 
şi la ce acte trebuie să acorde atenţie aceştia au 
aflat în cadrul unei mese rotunde organizate de 
GAZETA de Chişinău.

Evenimentul pregătit pentru 
primari și funcționari publici a 
avut loc vineri, 18 iunie, în satul 
Onișcani, r-l Călărași. Primarul 
de Onișcani, Gheorghe Grecu, a 
reușit să construiască în anul 2014 
o stație de epurare care funcți-
onează pe baza zonelor umede 
construite, la care s-au conectat 
90% dintre locuitorii satului. 

Stația de epurare de la Onișcani 
este un model excelent, deoarece 
canalizarea gravitațională este cea 
mai ieftină, a menționat Victor 
Stanchevici, directorul compa-
niei importatoare de stații de 
epurare. Potrivit lui Stanchevici, 
există stații de epurare destinate 
epurării apelor uzate prin metode 
mecanice, fizice, chimice, însă cea 
mai eficientă metodă e biologică. 

„Pașaportul tehnic al stației de 
epurare este obligatoriu. Dacă nu 

are un pașaport tehnic, nu vă ui-
tați la acea stație. Avizul sanitar 
nu e un certificat care dovedește 
că utilajul este bun. Avizul con-
firmă că tehnologia e aprobată de 
Institutul de Ecologie și Geogra-
fie din Republica Moldova, care 
studiază tehnologia, nu utilajul”, 
explică Victor Stanchevici. 

Cum se alege utilajul staţiei 
de epurare

Primarii trebuie să pornească 
de la un studiu de fezabilitate, ast-
fel aceștia vor cunoaște cât costă 
și care-i prețul de întreținere a 
apeductului, a sistemului de ca-
nalizare și a stației de epurare. 
Victor Stanchevici a menționat că 
e foarte important ca primarul să 
nu modifice proiectul când con-
strucția stației e în toi. 

Primari în vizită 
de documentare 
la staţia de epurare 
din Onişcani

Participanții, cinci primari ai 
localităților așezate pe râul Ichel, 
au vizitat stația de epurare din 
Onișcani. Gheorghe Grecu le-a 
vorbit colegilor primari despre 
construcția sistemului de cana-
lizare și a stației de epurare din 
localitate. Fiecare gospodărie din 
Onișcani plătește lunar câte 15 lei 
pentru canalizare și câte 50 de lei 
pentru apă. 

Primarul de Românești, Isidor 
Savin, l-a întrebat pe Gheorghe 
Grecu din ce bani sunt plătiți cei 
șase angajați care muncesc la sta-
ția de epurare din Onișcani. La 

rândul său, primarul Gheorghe 
Grecu i-a răspuns că salariații sunt 
remunerați din plata localnicilor 
abonați la serviciul de canalizare. 
„Cheltuielile sunt mari. Toate gos-
podăriile comunale sunt în minus. 
Îți trebuie administrator, contabil, 
energie electrică, încăpere etc., 
costuri care se adaugă la prețul 
abonamentului”, susține primarul 
de Onișcani. Primarul de Româ-
nești a menționat că sătenii săi 
ar fi nemulțumiți de tariful de 11 
lei pe care-l plătesc lunar pentru 
o tonă de apă. „I-aș aduce să vadă 
că e 15 lei doar pentru canalizare. 
La Românești pentru canalizare 
nu plătește nimeni pentru că este 
o echipă care spune: nu achitați!”, 
afirmă Savin. 

Apa contaminată cu nitrați din 

fântâni, gunoaiele, aerul poluat 
și substanțele chimice folosite în 
agricultură sunt principalii factori 
care influențează cel mai nociv 
asupra sănătății noastre. Cel puțin 
așa consideră locuitorii satului 
Onișcani cu care am discutat în 
preajma oficiului poștal. Gospo-
darii afirmă că își cresc legume-
le cu apă, aer și soare, adică fără 
pesticide și erbicide. 

Un pensionar ne-a spus că la 
Onișcani sunt foarte puține per-
soane care fac afaceri în agricul-
tură. Persoanele apte de muncă 
muncesc la stația de epurare, la 
Postul de Salvatori și Pompieri și 
la Centrul de Sănătate din Oniș-
cani.

Natalia MUNTEANU

Bucureștiul va 
sprijini sectorul 
Râșcani al 
Chișinăului
 

Sectorului 5 din București se va înfrăți 
cu sectorul Râșcani din Chișinău, care va 
beneficia astfel de un ajutor bazat pe im-
plementarea de proiecte, aplicații cu titlu 
gratuit – gestionarea parcărilor publice, 
cartografierea orașului, precum și de un 
schimb de experiență cu partea română. De-
clarații cu privire la stabilirea unor relații de 

colaborare și înfrățire cu sectorul Râșcani a 
făcut primarul sectorului 5 al municipiului 
București, Cristian Popescu Piedone, care 
a venit la Chișinău cu scopul de a vizita 
diverse obiective din oraș, inclusiv cele 
realizate cu suportul României. De ase-
menea, în perioada 21-23 iunie, delegația 
condusă de Piedone are programate discuții 
pe marginea proiectelor care urmează a 
fi realizate în colaborare cu autoritățile 
municipale din Chișinău.

În cadrul unei întâlniri pe care a avut-o 
luni cu primarul de Chișinău, Ion Ceban, 
Cristian Popescu Piedone a declarat că sem-
narea acordului de înfrățire cu sectorul 
Râșcani va aduce doar beneficii locuitorilor 

din Chișinău.
La rândul său, Ceban spune că munici-

piul Chișinău are nevoie de experiența și 
expertiza colegilor din București, pentru 
soluționarea problemelor din diverse do-
menii, în special pentru implementarea 
proiectelor privind parcările publice.

Menționăm însă în acest context că Ion 
Ceban, deopotrivă cu PSRM, la care pri-
marul rămâne conectat chiar dacă, formal, 
nu mai e membru de partid, au fost acuzați 
că au folosit în repetate rânduri proiecte-
le României, fără să menționeze sprijinul 
acesteia, inclusiv în scopuri electorale. 

Astfel, chiar la începutul acestei luni, 
liderul socialiștilor, Igor Dodon, care și-a 

filmat una dintre aparițiile pe vlogul său 
săptămânal de pe YoutTube în parcul „Alu-
nelul”, i-a atribuit meritul pentru reabilita-
rea acestuia lui Ceban, fără a pomeni sursa 
finanțării lucrărilor. De fapt, 80 la sută 
din costuri au fost suportate de Primăria 
sectorului 6 din București, care a alocat 
în acest scop 846 de mii de euro (peste 18 
milioane de lei). 

Totodată, în campania pentru preziden-
țialele din 2020, Dodon și-a asumat un pre-
tins merit pentru reparația unor grădinițe 
în localitățile unde a organizat întâlniri 
electorale, acestea fiind de fapt reparate cu 
bani alocați de Guvernul României.

V.V.

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Primari în vizită de documentare la stația de epurare din Onișcani
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A N C H E T Ă

Calea moldovenească 
a drogurilor

Republica Moldova reprezintă de 
ani buni un teritoriu important de 
tranzitare a drogurilor. Nivelul ridicat 
al corupţiei şi lipsa unui control asupra 

teritoriului din stânga Nistrului au făcut ca ţara 
noastră să ajungă un punct de intersectare a 
două căi strategice pentru traficanţii de droguri 
de provenienţă vegetală. Este vorba de drogurile 
provenite din Africa, aduse pe cale maritimă în 
Spania, cu destinaţia finală Federaţia Rusă, şi 
de drogurile produse în statele Asiei de Sud, în 
special în Afganistan şi Iran, cu destinaţia Uniunea 
Europeană, în special Germania şi Olanda.

Cele mai mari capturi de dro-
guri pe teritoriul Republicii Mol-
dova au avut loc pe filiera Asia de 
Sud – Uniunea Europeană. Ex-
perții consideră că fără protecția 
unor funcționari publici de rang 
înalt  din Chișinău, tranzitarea 
drogurilor pe teritoriul Republi-
cii Moldova nu ar fi fost posibilă.

Filiera Asia de Sud – 
Uniunea Europeană

Procuratura pentru Combaterea 
Crimei Organizate și Cazuri Speci-
ale a anunțat săptămâna curentă 
despre captura unui lot de heroină 
de 235 kg, cea mai mare cantitate 
de droguri depistată de forțele de 
ordine moldovenești de la decla-
rarea independenței Republicii 
Moldova. Procurorii au anunțat că 
drogurile au fost fabricate în Iran 
și că au ajuns mai întâi în Ucraina 
pe cale maritimă, fiind ascunse în 
cărămizi. Lotul de cărămizi a fost 
adus în Republica Moldova sub 
pretextul importului de materiale 
de construcție.

Deși este o captură record de 
droguri, acesta nu este singurul lot 
de proporții de heroină provenită 
din Asia de Sud, depistat pe terito-
riul Republicii Moldova. Primul lot 
de proporții a fost depistat în 2008, 
ascuns în saci cu fasole. Drogurile 
urmau să ajungă în Olanda. Ulteri-
or, au fost depistate și cantități mai 
mici, dar oricum de proporții. De 
exemplu, în 2018, poliția moldove-
nească a depistat un lot de 84 kg 
de heroină, la fel, de proveniență 
asiatică, trecută peste frontiera 
moldo-ucraineană. În 2015, un ce-
tățean bulgar a fost prins la postul 
vamal Giurgiulești-Galați cu un lot 
de 127 kg de heroină. Drogurile au 
fost introduse pe teritoriul Repu-
blicii Moldova pe la postul vamal 
Giurgiulești-Reni.

De fapt, riscul contrabandei cu 

droguri la frontiera moldo-ucrai-
neană există de-a lungul tuturor 
segmentelor frontierei. Și pe teri-
toriul Ucrainei au fost depistate 
mai multe loturi de proporții de 
heroină care urmau să tranzite-
ze teritoriul Republicii Moldo-
va pentru a ajunge în Europa de 
Vest.

În context, amintim despre 
confiscarea a 147 kg de heroină în 
portul Odesa pe 17 martie 2015 
și despre confiscarea a 500 kg de 
heroină din Turcia ajunsă în portul 
Ilichiovsk pe 5 iunie 2015.

Analiza mai multor cazuri a 
condus la identificarea a două 
rute de transportare a drogurilor: 
Afganistan – Iran – Turcia – Ucrai-
na (calea maritimă) – Republica 
Moldova - Uniunea Europeană 
(Olanda sau Germania), pe de 
o parte, și Afganistan – Iran – 
Azerbaidjan – Georgia – Ucraina 
(feribot) – Republica Moldova 
– Uniunea Europeană (Olanda/
Germania).

În Afganistan se produce ma-
cul opiaceu, materia primă furni-
zată Iranului pentru producerea 
heroinei.

Urma turcească

Procurorii au anunțat că doi din 
cei cinci reținuți săptămâna trecută 
în cazul celor 235 de kilograme de 
heroină sunt cetățeni turci. Unul 
din ei ar fi principalul figurant în 
dosarul respectiv și își camuflase 
ilegalitățile după paravanul unei 
afaceri specializate în exportul 
materialelor de construcție.

În mai 2018, la zece ani de la 
capturarea celor 200 kg de heroină 
ascunsă în fasole, Curtea Supremă 
de Justiție i-a condamnat definitiv 
pe doi polițiști moldoveni și doi 
cetățeni turci, de etnie curdă. 

Unul din ei, pe nume Cernit Mu-
rat, de profesie jurist, a fost con-
damnat la opt ani de închisoare. 
Acesta a fost eliberat înainte de 
termen și, la puțin timp după eli-
berare, a oferit un interviu pentru 
presă în care a pledat în continu-
are nevinovat și a spus că singura 
probă invocată de procurori a fost 
apelul telefonic primit de la Kara-
lar Murat, șoferul microbuzului în 
care au fost descoperite fasolele cu 
droguri. Acesta l-ar fi rugat să-i 

ofere suport juridic. Cernit Murat 
susține că lucra într-un birou de 
avocatură și acorda asistență ju-
ridică conaționalilor săi.

Karalar Murat a fost condamnat 
la 13 ani de închisoare și, la fel, 
a fost eliberat înainte de termen.

Practic, aproape de fiecare dată 
când era reținută o captură mai 
mare de droguri, de fiecare dată 
erau implicați cetățeni turci.

Sursele noastre susțin că un seg-
ment important din calea heroinei 
din Asia de Sud  spre Uniunea Eu-
ropeană ar fi controlată de familia 
Aydar, de etnie curdă, din Turcia, 
lucru cunoscut la nivel internați-
onal. Două piese importante din 
schema respectivă ar fi fost frații 
Cervet și Mehmed Aydar. Cervet 
Aydar a fost reținut cu mai mulți 
ani în urmă în Azerbaidjan, unde 
a ispășit o pedeapsă de 12 ani de 
închisoare pentru trafic de droguri.

Numele lui Mehmed Aydar figu-
rează și în cazul heroinei din fasole 
din 2008. De asemenea, amprenta 
lui Mehmed Aydar se regăsește și 
în alte cazuri de contrabandă cu 
heroină asiatică, depistate pe teri-
toriul Republicii Moldova. Mehmed 
Aydar a fost reținut în anul 2018, 
în dosarul celor 38 kg de heroină. 
Acesta a fost găsit mort peste o pe-
rioadă scurtă în celula în care era 
încarcerat, din Penitenciarul nr. 
13 din Chișinău. Nu avea semne 
de moarte violentă, iar expertiza 
a arătat că decesul ar fi survenit în 
urma unui stop cardiac.

Sursele noastre nu exclud că 
Mehmed Aydar ar fi fost lichidat 
după ce acesta ar fi încercat să 
negocieze cu persoane sus-puse 
din Chișinău care i-ar fi protejat 
ilegalitățile și ar fi fost implicate 
nemijlocit în traficul de droguri. 
Aydar ar fi solicitat de la aceștia 
eliberarea în schimbul tăcerii sale. 
Aceleași surse susțin că și  Karalar 
Murat ar fi negociat eliberarea sa 
în schimbul tăcerii cu persoane 
influente de la Chișinău și că ar fi 
avut mai mult noroc.

Controlul moldovenesc

Pentru ca să fie tranzitate dro-

gurile pe teritoriul Republicii Mol-
dova, este nevoie să fie traversate 
două frontiere. Acest lucru nu este 
chiar atât de simplu, în condițiile 
când la punctele de trecere a fron-
tierei sunt profesioniști speciali-
zați în depistarea drogurilor, câini 
antrenați special, utilaj modern, 
când există structuri specializate în 
combaterea traficului de droguri. 
Amintim că atât Uniunea Euro-
peană, cât și SUA au investit zeci 
de mii de euro și dolari în dotarea 
structurilor moldovenești antre-
nate în combaterea traficului de 
droguri, au oferit utilaj performant 
și au pregătit experți.

Experții susțin că acest lucru 
este posibil doar cu implicarea 
unor înalți demnitari de stat sau 
persoane influente care controlea-
ză anumite structuri ale statului.

Precizăm că niciodată în dosa-
rele de contrabandă cu heroina 
depistată pe teritoriul Republicii 
Moldova nu au figurat nume ale 
unor persoane influente, în majori-
tatea cazurilor pe post de învinuiți 
figurând șoferi sau angajați ai unor 
depozite.

Cel mai înalt funcționar moldo-
vean condamnat pentru trafic de 
droguri este un fost șef de direcție 
din Ministerul de Interne, Corneliu 
Savca. Polițistul a fost condamnat 
de către Curtea Supremă de Justiție 
la 14 ani de închisoare în dosarul 
heroinei din 2008, după ce a fost 
achitat de către Curtea Supremă 
de Justiție. Fostul polițist a reușit 
să dispară înainte de a fi încarcerat 
și a fost dat în urmărire generală.

Noi am reușit să-l contactăm pe 
Corneliu Savca pentru o declarație. 
Acesta ne-a spus că este nevino-
vat și că a nimerit de două ori în 
plasa unor intrigi puse la cale de 
persoane cu adevărat influente.

Savca a declarat că prima dată 
a fost folosit de către fostul pro-
curor general, Valeriu Gurbulea, 
care avea neînțelegeri serioase cu 
ministrul de Interne din perioada 
respectivă, Gheorghe Papuc. Pen-
tru a-l discredita pe Papuc în fața 
președintelui autoritar Vladimir 
Voronin.

Corneliu Savca susține că a doua 

oară a fost ținta răzbunării din par-
tea judecătorului Anatol Țurcan 
de la Curtea Supremă de Justiție. 
Acesta ar fi fost indus în eroare 
pentru a se răzbuna pe anumite 
persoane din anturajul lui Savca. 
„Eu am ieșit la fața locului imediat 
ce am primit informația pentru că 
acesta îmi era serviciul. Dar mai 
întâi i-am raportat ministrului de 
Interne care mi-a zis să plec acolo. 
Altcineva a controlat și mai conti-
nuă să controleze filiera de contra-
bandă a drogurilor din Afganistan 
către Uniunea Europeană. Gân-
diți-vă la cine a condus până nu 
demult Republica Moldova și mai 
continuă să aibă influență. Este 
Plahotniuc. Faptul că a fost reținut 
acest lot demonstrează că influența 
sa în controlul traficului de droguri 
a început să scadă. Totuși mai are 
mulți oameni fideli în Republica 
Moldova care îi fac jocurile”, ne-a 
declarat fostul polițist.

Urma lui Plahotniuc

Numele lui Plahotniuc figurează 
în mai multe dosare și investigații 
jurnalistice legate de traficul de dro-
guri. În iunie 2019, autoritățile din 
Rusia au anunțat deschiderea unui 
dosar penal pentru trafic de dro-
guri, în acesta fiind vizate mai mul-
te nume cunoscute de la Chișinău, 
printre care Vladimir Plahotniuc 
și Constantin Țuțu. Este vorba de 
filiera de contrabandă cu droguri 
din Africa în Federația Rusă care 
ar fi fost controlată în întregime 
de către Plahotniuc, în care ar fi 
fost antrenați mai mulți moldoveni.  

În martie 2021, jurnaliști din 
România și Bulgaria au publicat 
o anchetă că Plahotniuc, în com-
plicitate cu Iurie Luncașu, omul 
de afaceri care s-ar fi sinucis în 
august 2019, ar fi controlat cea mai 
puternică rețea de contrabandă cu 
cocaină din Columbia în Europa de 
Est și în special în Federația Rusă.

Cât privește filiera din Asia către 
Uniunea Europeană, Plahotniuc 
ar fi controlat doar un anumit 
segment, iar în 2018 ar fi inițiat o 
ofensivă de acaparare a segmen-
tului controlat de turci.
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Ion CHIȘLEA 

Un portret statistic în 
ajunul parlamentarelor

Miercuri, Biroul Naţional de 
Statistică a publicat breviarul 
„Republica Moldova – 2021”, unde 
sunt incluse cele mai importante 

statistici înregistrate la finele anului 2020 sau 
la începutul anului curent. Aşa cum suntem 
în plină campanie electorală pentru alegerile 
parlamentare şi peste trei săptămâni treburile 
statului vor fi preluate spre guvernare după 
toate probabilităţile de o nouă majoritate 
parlamentară. Informaţia este importantă 
pentru a şti în ce stare se află în prezent statul 
Republica Moldova. 

E C O N O M I E

Potrivit datelor BNS, populația 
cu reședință obișnuită era, la 1 
ianuarie, curent, de 2,6 milioa-
ne persoane, în scădere față de 
aceeași perioadă a anului 2020 
cu 46,8 mii, schimbarea dato-
rându-se, în special, pierderilor 
cauzate de migrația netă și sporul 
natural negativ al populației.

Speranța de viață la naștere 
s-a redus față de anul 2017 cu 0,8 
ani la populația masculină, iar la 
cea feminină cu 1,0 ani. Astfel, în 
medie, bărbații moldoveni trăiesc 
65,9 ani, iar femeile – 73,9. 

Și sporul natural este în des-
creștere. În anul 2020 s-au înre-
gistrat 30,7 mii de noi născuți, cu 
5,2% mai puțin față de anul prece-
dent. Pe de altă parte, au decedat 
40,7 mii persoane, în creștere cu 
11,7% față de 2019, nivelul mor-
talității rămânând a fi mai ridicat 
decât cel al natalității.

Starea natalității nu prea are 
de unde să se amelioreze așa cum 
în anul 2020 s-au înregistrat doar 
15,5 mii căsătorii, în scădere cu 
23,5% față de anul precedent. 
Totuși această scădere drastică 
poate fi pusă în mare parte pe sea-
ma pandemiei. Este interesant 
faptul că și numărul de divorțuri 
a fost mai mic cu 19,3% față de 
anul 2019.

Forţa de muncă, 
în scădere continuă

În 2020 forța de muncă a con-
stituit 867 de mii de persoane față 
de un milion în 2017. 

În agricultură, silvicultură și 
pescuit activau 176 mii de per-
soane față de 341 mii în 2017. Pe 
de altă parte, în industrie erau 
înregistrați mai mulți angajați, 
121 mii față de 107 mii. A crescut 
semnificativ numărul angajaților 
în construcții – de la 43 mii în 
2017 la 60 de mii în 2020, ceea 
ce se explică prin inițierea unor 
mari proiecte imobiliare în anii 
2017-2018. 

Totodată, comerțul a scăzut de 

la 154 mii în 2017 la 148 mii în 
2012. Așa cum în 2019 în această 
sferă erau angajate nu mai puțin 
de 164 mii de persoane, concluzia 
este că sfera a fost afectată dra-
matic de pandemia de COVID-19. 

Este în creștere numărul anga-
jaților din administrația publică, 
învățământ, sănătate și asistență 
socială, de la 183 de mii în 2017 
la 193 de mii în 2020. Totuși, în 
2019  în aceste domenii muncea 
un număr și mai mare de angajați 
– 198 de mii. 

Salariul mediu a crescut 
considerabil

Din 2017 până în 2020 salariul 

mediu brut a crescut de la 5 697 
la 8107 lei. În mare parte această 
creștere s-a datorat măririi sala-
riilor bugetarilor în preajma ale-
gerilor parlamentare din 2019 și 
celor prezidențiale din 2020, și 
nu creșterii economice, cum ar 
fi fost firesc. 

De remarcat că 2% din angajați 
primesc salarii mai mici de 2500 
de lei, 45% - de la 2500 până la 
6000 lei, 32% - de la 6000 lei la 10 
mii lei, iar 21% - peste 10 mii lei. 

În învățământ nu mai puțin de 
9% din angajați au salarii mai mici 
de 2500 lei, la fel și în domeniul 
artă, activități de recreere și de 
agrement.

De cealaltă parte, 62% ale an-
gajaților din informații și comu-
nicații au salarii de peste 10 mii 
de lei. Jumătate din angajații în 
activități financiare și de asigurări 
au salarii, la fel, mai mari de 10 
mii de lei. 

Majorarea salariilor a condus 
și la sporirea veniturilor medii 

lunare disponibile pentru o per-
soană de la 2 880 lei în 2017 la 
3 096 în 2020. În mediul urban 
venitul mediu de anul trecut era 
de 3 695,2, iar în cel rural – de 
2 702 lei. 

Cheltuielile medii lunare de 
consum ale populației în anul 
2020 au constituit pentru o 
persoană 2791,2 lei și au rămas 
practic la nivelul anului prece-
dent. Dat fiind că populația din 
mediul urban dispune de venituri 
mai mari, respectiv și cheltuielile 
de consum ale acestei categorii de 
populație sunt cu 1157,2 lei sau de 
1,5 ori mai mari față de cheltuielile 
populației din mediul rural. 

Aproape jumătate 
din venituri merg la procu-
rarea alimentelor

Aproape jumătate, mai bine zis 
43,5% din venituri, sunt cheltu-
ite pentru necesarul de consum 
alimentar. Pentru locuință, apă, 
electricitate și gaze se cheltuie 
16,1% din banii disponibili, pen-
tru îmbrăcăminte și încălțămin-
te – 8,8%, iar pentru mobilier, 
dotarea și întreținerea locuinței 
– 5,6%. De remarcat că în breviar 
nici nu sunt indicate cheltuielile 
pentru învățământ și instruire, 

pentru sănătate sau pentru con-
cedii și călătorii, fapt ce denotă 
că acestea sunt nesemnificative.  
De remarcat că totuși, comparativ 
cu alți ani, minimul de existență, 
calculat de BNS, este mai mic față 
de veniturile disponibile. 

În anul 2020, mărimea mini-
mului de existență a constituit în 
medie pe lună pentru o persoană 
2088 de lei.

Delimitarea minimului de exis-
tență pe medii de reședință relevă 
diferențe semnificative. Cea mai 
mare valoare este înregistrată 
pentru populația din orașele mari 
(Chișinău și Bălți) – 2318,8 lei, 
care este cu 12,7% mai mare com-
parativ cu minimul de existență 
pentru orașe mici – 2057,9 lei și 
cu 15,8% mai mult comparativ cu 
cel din mediul rural – 2002,8 lei.

Economia e în scădere

Conform datelor statistice, în 
anul 2020, Produsul intern brut 

(PIB) a însumat 206,3 miliarde 
lei, în prețuri curente de piață. 
Raportat la anul 2019, în termeni 
reali, economia s-a redus cu 7% 
deși în 2017 a fost înregistrată o 
creștere de 4,7%, în 2018 – de 
4,3% și de 3,7% în 2019.

Agricultura contribuie cu 9,5% 
la formarea PIB, industria prelu-
crătoare – cu 10,6%, construcțiile 
– cu 9,3%, iar comerțul cu 15,6%. 

Sectorul zootehnic, 
în cădere liberă

Sectorul agricol a scăzut dra-
matic anul trecut, în special din 
cauza secetei drastice, dar și a 
scăderii exporturilor cauzată de 
pandemia de COVID -19. Anul 
acesta se așteaptă o revenire spec-
taculoasă în sector. Însă, dincolo 
de aceste evoluții cauzate de situ-
ația climaterică, este de menționat 
căderea constantă, înregistrată în 
sectorul zootehnic. 

Statisticile ne arată că efectivul 
de bovine a scăzut de la 167 mii în 
2017 la 109 mii în 2020. Numărul 
vacilor s-a redus de la 113 la 71 de 
mii. Drept urmare, volumul lapte-
lui produs în Republica Moldova 
s-a redus de la 485 mii la 321 de 
mii de tone. 

Efectivul de porcine a scăzut de 

la 406 la 340 mii, iar cel de ovine 
și caprine – de la 842 la 617 mii.

Consumul de energie 
creşte 

O statistică interesantă relevă 
că, deși scade numărul populației, 
crește consumul de energie. Ast-
fel, dacă în 2017 au fost achizițio-
nați 1,035 miliarde metri cubi de 
gaze naturale, anul trecut volumul 
acestora a ajuns la 1,080 miliarde 
metri cubi. 

Și energia electrică consumată 
este mai mare. Dacă în 2017 vo-
lumul acesteia era de 4,308 mili-
oane megawați/oră, în 2020 – a 
ajuns la 4,602 milioane megawați. 
Reamintim că întregul consum de 
gaze Republica Moldova îl cum-
pără din Federația Rusă și circa 
80% din consumul de energie sunt 
achiziționate de regulă din regi-
unea separatistă transnistreană, 
centrala termoelectrică de acolo 
aparținând tot Federației Ruse.

Prețul 
petrolului, 
la nivelul 
maxim 
din ultimii 
doi ani  

Cotațiile petrolului la bursele 
internaționale au urcat la un nou 
maxim al ultimilor doi ani, pe 
fondul așteptărilor privind scă-
derea stocurilor din SUA cu peste 
7 milioane de barili. Dacă datele 
vor fi confirmate de Administra-
ția americană pentru Informații 
în Energie (EIA), ar fi a cincea 
scădere săptămânală consecutivă 
a stocurilor de petrol din SUA. 
Astfel petrolul marca Brent (Ma-
rea Nordului) se tranzacționează 
miercuri la un preț de peste 75 
de dolari/baril, în creștere cu 
0,96% față de referința de marți, 
22 iunie.

Moldova 
e scutită 
de o datorie 
de 32 milioane 
de dolari  

Republica Moldova va fi scutită 
de plata datoriei în valoare de 
32,5 milioane de dolari față de 
compania „Gater Assets Limited” 
după ce a câștigat un proces de 
judecată în Statele Unite. Potrivit 
anunțului făcut public de Moldo-
vagaz, valoarea totală a creanței 
menționate în dosarul intentat 
împotriva SA „Moldovagaz” și a 
Guvernului Republicii Moldova 
în cazul cererii de chemare în 
judecată din partea „Gater Assets 
Limited” constituia 32,5 milioane 
de dolari, dintre care 9,86 mili-
oane de dolari reprezenta datoria 
de bază pentru gazele naturale 
furnizate în 1998 companiei, iar 
22,64 de milioane este penalita-
tea, calculată începând cu anul 
2000, cu o rată de 6,375% pe an.

Recolta de 
struguri 
riscă să fie 
compromisă

După un an de secetă în care au 
înregistrat pierderi de milioane, 
viticultorii moldoveni se plâng că 
și în 2021, din cauza precipitațiilor 
abundente din ultima perioadă, 
vor avea din nou de suferit. Ploile 
au condus la dezvoltarea bolilor 
în plantațiile de viță-de-vie și, 
din această cauză, agricultorii în-
târzie cu tratamentele obligatorii 
fiind nevoiți să muncească contra 
cronometru pentru a efectua cel 
puțin o parte din lucrări.
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Mai multă infrastructură militară 
separatistă la Vadul lui Vodă

Delegația transnistreană în Co-
misia Unificată de Control (CUC) 
anunță, potrivit oficiosului de la 
Tiraspol, novostipmr.com, că pos-
turile nr. 9 A și B ale pacificatorilor 
urmează să fie „modernizate”. Este 
vorba de cele două posturi situate 
pe teritoriul controlat de Chișinău, 
la Vadul lui Vodă.

„În 2012, acest post a suferit 
din cauza naționaliștilor Moldo-
vei. De atunci, din cauza poziției 
Chișinăului oficial, nu s-a reușit 
îmbunătățirea infrastructurii – in-
stalarea unui modul nou și a altor 
obiective necesare. Acum există un 
plan cum se va schimba totul”, a 
declarat președintele delegației 
transnistrene în Comisia Unificată 
de Control, Oleg Beleakov.

Lucrările de „modernizare” la 
postul de pe malul stâng, controlat 
de Tiraspol, presupun, după spuse-
le comandantului militar superior 
al forțelor pacificatoare din partea 
Transnistriei, Nikolai Nikonov, 
instalarea unui nou vagon pentru 
serviciul militar, blocuri de apărare 
pentru blocarea drumului conform 
deciziei Comandamentului Militar 
Unit. 

De asemenea, regimul secesio-
nist a anunțat că sunt planificate 
modificări și la Postul 9 de pacifi-
catori de pe malul drept, controlat 
de Chișinău. „Aici vagonul pentru 
militari va fi mutat mai aproape de 
post, vor fi instalate bariere noi”, 
a detaliat Nikonov.

Ce presupune, de fapt, 
modernizarea posturilor

Toate aceste lucrări, potrivit 
președintelui delegației Tiraspo-
lului la Comisia Unificată de Con-
trol, Oleg Beleakov, au menirea 
să asigure securitatea traficului 
rutier, să creeze condiții pentru 
deplasarea oamenilor, mijloacelor 
de transport și pentru securitatea 
militarilor în aceste posturi”.

Solicitarea Tiraspolului a fost 
anunțată la aproape o săptămână 
de la declarația amenințătoare a 
Dumei de Stat a Federației Ruse 
la adresa Republicii Moldova și 
Ucrainei. 

Deputații ruși au acuzat Chiși-

năul și Kievul pentru intenția lor 
de a modifica actualul mecanism 
al operațiunii de menținere a păcii.   

„Tuturor trebuie să le fie clar că 
Federația Rusă, în calitatea sa de 
garant al reglementării conflictului 
transnistrean, păcii și liniștii pe 
malurile Nistrului, nu va permite 
ca cetățenii și compatrioții săi să fie 
puși în genunchi”, se menționează 
în declarația Camerei Inferioare a 
parlamentului Federației Ruse.

Parlamentarii ruși au acuzat 
forțele politice din Republica Mol-
dova că „folosesc orice posibilități 
pentru a consolida blocada Trans-
nistriei și procesul de negocieri și 
pentru a distruge mecanismul ope-
rațiunii de pacificare în regiune, 
care și-a demonstrat eficacitatea”.

Fostul membru al delegației 

Republicii Moldova la Comisia 
Unificată de Control, colonelul 
Serviciului de Informații și Securi-
tate Ion Leahu, afirmă că între cele 
două subiecte – „modernizarea 
porturilor de la Vadul lui Vodă și 
declarația Dumei de Stat – există 
o conexiune de 100%”.

„Aici acționează Kremlinul, și 
nu Krasnoselski și banda lui. Ac-
ționează persoane de la Moscova 
bine versate în arta propagandei. 
Ele elaborează planul și, în baza 
acestuia, acționează. A fost adop-
tată declarația Dumei de Stat și au 
urmat imediat acțiunile”, a sem-
nalat colonelul SIS.

Localnicii din zonă, 
nemulţumiţi de lipsa 
de reacţie a Chişinăului

Primarul de Pârâta, Iurie Sol-
tan, și-a manifestat indignarea 
față de lipsa de reacție a Delega-
ției Republicii Moldova la Comisia 
Unificată de Control. 

„De ce mai primesc bani cei de 
la Comisia Unificată de Control? 
Noi am fost cei care am scos blo-

Sub pretextul  „modernizării” posturilor de la Vadul lui Vodă, trupele transnistrene 
intenționează să își consolideze infrastructura militară în zona controlată de Chișinău 

Tiraspolul anunţă că a ajuns la un 
compromis cu Chişinăul pentru 
„modernizarea” posturilor A şi B de 
la Vadul lui Vodă, teritoriu controlat 

complet de autorităţile constituţionale. Mai 
exact, trupele secesioniste planifică să blocheze, 
din nou, drumul cu blocuri de beton şi să 
instaleze infrastructura militară necesară 
ridicată de localnici după omorârea lui Vadim 
Pisari de către un soldat rus în 2012.  

curile de beton în urma omorului 
consăteanului nostru Vadim Pi-
sari. Am organizat proteste. De ce 
sunt necesare aceste posturi într-o 
zonă aflată complet sub controlul 
Chișinăului?”, a întrebat indignat 
primarul de Pârâta. 

Pe podul de la Vadul lui Vodă 
a fost împușcat la 1 ianuarie 2012 
Vadim Pisari, 18 ani, originar din 
Pârâta, Dubăsari, de către un mi-
litar rus din forțele de menținere 
a păcii la același Post nr. 9.

Primarul de Coșnița, Alexei 
Gafeli, se pronunță de asemenea 
împotriva acestor posturi militare 
din cauza că afectează locuitorii 
din zona. 

„Este de neînțeles instalarea 
acestei tehnici militare în con-
dițiile în care zona se află sub 
controlul Republicii Moldova. 
Localnicii sunt împotriva acestei 
tehnici militare”, a spus alesul lo-
cal, relevând și piedicile pe care le 
creează pretinsele posturi vamale 
transnistrene care terorizează po-
pulația cu controalele lor. 

Autoritățile moldovenești au 
solicitat în mai multe rânduri 
Comisiei Unificate de Control 
examinarea problemei lichidării 
posturilor Nr. 9 A (malul drept al 
Nistrului) și Nr. 9 B (malul stâng) 

de la Vadul lui Vodă.
Solicitat să își exprime poziția 

față de intențiile Tiraspolului, re-
prezentanții Biroului politici de 
reintegrare au spus că vor veni cu 
un răspuns până la sfârșitul zilei.

Soldaţii ruşi sunt 
pe teritoriul controlat 
de Chişinău

Problema constă în faptul că 
cele două posturi sunt amplasate 
adânc în teritoriul controlat de 
autoritățile de la Chișinău. Mai 
exact, sunt situate la o distanță 
de 13 kilometri de linia de demar-
cație între teritoriul controlat de 
Chișinău și cel aflat sub jurisdicția 
Tiraspolului. 

La alte posturi pacificatoare – 
de exemplu, Nr. 8, la Dubăsari, 
Nr. 6, la Gura Bâcului –, soldații 
pacificatori sunt instalați pe linia 
de demarcație între forțele legale 
ale R. Moldova și cele nelegitime 
ale Transnistriei – șoseaua Râb-
nița–Tiraspol. 

Ion Leahu consideră că perse-
verența Tiraspolul în problema 

acestor posturi dezvăluie, de fapt, 
vechea lor intenție – mai precis, 
a Moscovei – să își consolideze și 
să își sporească prezența militară 
pe teritoriul R. Moldova.

„Ei încearcă să revină la efectivul 
pacificatorilor introdus în 1992 – 
2.400 de soldați – pentru a asigura 
pacea la Postul Nr. 9”, ne-a declarat 
colonelul, precizând că, din punct 
de vedere tactic, aceste posturi mili-
tare – nr. 9 A și nr. 9 B – înconjoară 
podul de la Vadul lui Vodă.

„Nu în zadar Tiraspolul susține 
că localitățile Coșnița, Pârâta, Do-
roțcaia și Pohrebea sunt ocupate 
temporar de Republica Moldova.”

Transnistria ignoră 
acordurile de la Odesa

Solicitările Chișinăului privind 
lichidarea celor două posturi se 
înscriu în prevederile Acordului 
de la Odesa, care stipulează su-
primarea treptată a posturilor 
pacificatoare și înlocuirea lor cu 
patrularea mobilă.

Potrivit Asociației Promo-Lex, 
la aproape 30 de ani de la crearea 
actualei misiunii de pacificare, ro-
lul său rămâne unul contestat de-
oarece nu a contribuit cu nimic la 
soluționarea conflictului și nici la 

rezolvarea numeroaselor probleme 
cu care se confruntă populația de 
pe cele două maluri ale Nistrului.

Discuțiile privind necesitatea 
transformării misiunii de men-
ținere a păcii din Moldova într-o 
misiune civilă internațională de 
monitorizare au devenit funda-
mentale după împușcarea lui Va-
dim Pisari.

În 2015, Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului în cauza Pisari 
vs. Moldovei și a Rusiei a constatat 
încălcarea dreptului la viață.

La 16 mai 2019, CEDO a comu-
nicat guvernelor de la Chișinău și 
Moscova un alt caz – Manole și 
Postica vs. Moldova și Rusia – pri-
vind activitatea necorespunzătoare 
a misiunii de pacificare și abuzurile 
pe care le admit persoanele înar-
mate de la aceste posturi.

Cauza respectivă se referă la 
incidentul din 2005, când solda-
ții ruși au reținut trei persoane și 
au deschis ilegal focul din arma 
automată Kalașnikov, fără avertis-
ment, creând pericol real pentru 
viața și integritatea fizică a zeci de 
oameni pașnici.

Tiruri rusești 
de somație 
în Marea 
Neagră 

Ministerul rus al Afacerilor 
Externe a acuzat, miercuri, 
Londra de „provocare flagran-
tă” și a convocat ambasadorul 
britanic după ce nava HMS De-
fender (foto, în portul Odesa) 
s-a apropiat de coastele Crimeii, 
transmite lemonde.fr. Crimeea 
este o zonă maritimă foarte sen-
sibilă unde Kremlinul încearcă 
să își instaleze hegemonia regi-
onală. Ministerul rus al Apărării 
a afirmat că a efectuat tiruri 
de somație în direcția navei 
britanice și chiar a bombardat 
traiectoria acesteia. Londra a 
dezmințit orice violare a drep-
tului internațional.  

Israel: 40% 
de vaccinați 
printre 
noii 
contaminați

Unele date epidemiologice 
relevate de statul evreu, potrivit 
lefigaro.fr, justifică îndoielile 
scepticilor față de vaccinuri 
în momentul în care și-a făcut 
apariția varianta Delta, for-
ma de coronavirus din India. 
Președintele Partidului Suve-
ranist, Patrioții, din Israel a 
declarat pe Twitter, comentând 
un articol al postului israelian 
i24 News: „40% din noii conta-
minați sunt vaccinați, potrivit 
fostului director general al Să-
nătății din Israel! Continuăm să 
vaccinăm toată populația sau să 
reflectăm, ne calmăm și autori-
zăm tratamentele?!”.

Macron 
deschide ușa 
UE pentru 
Kosovo

Președintele Franței, Em-
manuel Macron, a profitat 
de întrevederea cu premierul 
kosovar, pe 23 iunie, pentru a 
asigura țara sa că are vocația de 
a se asocia la UE, la momentul 
potrivit, cu mai multe condiții, 
transmite lefigaro.fr. Kosovo 
va trebui să angajeze „profunde 
transformări în materie econo-
mică, socială, de mediu, dar, de 
asemenea, cu privire la funcțio-
narea instituțiilor democratice, 
stat de drept și guvernare. Ko-
sovo este obligat de asemenea 
să își rezolve diferendul pe care 
îl care cu Serbia”.

I.G.

Ilie GULCA
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Elogiu 
celor tineri

A - p o l i t i c e

Partidele a doi dintre foştii preşedinţi 
ai Armeniei (Robert Kocharyan şi Serj 
Sargsyan), ambii loiali Moscovei, nu 
au luat, împreună, nici cât jumătate 

din numărul de voturi acordate formaţiunii 
premierului Nikol Pashinyan.

Nici măcar pe fundalul crizei 
provocate de cedările din Kara-
bahul de Munte și al valului de 
proteste al patrioților. Nu a fo-
losit nici jocul dublu al Kremli-
nului, care ar fi dorit revenirea 
în fruntea guvernării armene a 
oamenilor lui. Trecutul, se pare, 
nu mai poate fi întors. E vremea 
tinerilor, care vor schimbarea și 
nu se tem să greșească.

Tinerii au un avantaj enorm 
față de vârstnicii „înțelepți” și 
„experimentați”: ei au dreptul 
să greşească. Și doar în felul 
acesta ei pot să ofere alternati-
ve. Erorile lor sunt combustibi-
lul pentru roata evoluției. Din-
tr-o eroare a naturii, bronhiile 
nu știu cărei amfibii (apărută 
și ea, ca specie, în urma unei 
erori, pentru că, înainte de asta, 
era pește) deveneau plămâni, 
iar aripile înotătoare evoluau 
în aripi zburătoare. Dacă nu ar 
exista tinerețe (cu implicitul 
drept la greșeală), dacă toată 
lumea s-ar alimenta numai din 
tradiția trecutului, oricât de uti-
lă și aparent impecabilă, lucru-
rile nu ar evolua. Experiența, 
cu care se laudă vârstnicii (ca 
atu, în competiția cu tinerii), în 
esența ei, nu înseamnă altceva 
decât școala erorilor.  

Dacă greșelile sunt inevita-
bile, e mai bine să oferi acest 
câmp tinerilor. E mai trist când 
greșesc bătrânii, confirmând 
că experiența și înțelepciunea 
nu-s chiar întotdeauna de folos. 
Performanțele, fie cele provo-
catoare, de la începuturi, fie 
cele fundamentale, de la vârsta 
împlinirilor, nu pot să apară 
fără experiența (și experimen-
tul!) tinereții, fără tentativa 
de a produce altceva. Orice 
fenomen nou, fie că se numește 
Coșeriu, Aristotel sau Einstein, 
e remarcat nu pentru fidelitate 
tradiției, nu pentru că a imitat 
și urmat cât mai disciplinat 
modelele anterioare consacra-
te. Dimpotrivă, el este salutat 
pentru că a oferit altceva.

Se crede că tot ce ține de 
cultură înseamnă, mai ales, 
respectarea tradiției. Și doar 
știința și tehnologiile ar fi teri-
toriul noului, al experimentului. 
De parcă progresul s-ar referi 
numai la știință și tehnică. De 
parcă modernizarea ar fi apana-
jul industriei. Explicația e sim-
plă. Noi am căzut din feudalism 
direct în comunism, ambele 
epoci fiind reticente la nouta-

Un alt subiect care va fi dis-
cutat încă mult timp înainte este 
îndemnul UEFA către jucători de a 
îngenunchea în semn de solidari-
tate cu mișcarea BLM. Problematic 
nu este amestecul rău prevestitor 
de sport și de politică, ci faptul că 
reacțiile pe care le provoacă sunt 
exact opuse celor scontate.

Multe echipe și federații națio-
nale au respins ideea, întrevăzând, 
corect, în ritual nu atât o contra-
carare a rasismului, cât ingerința 
ideologicului în fotbal, o încerca-
re de a atrage de partea unor idei 
masa enormă de oameni pentru 
care fotbalul nu reprezintă doar o 
simplă competiție sportivă. Ca să 
nu se certe cu UEFA, federațiile nu 
au invocat mobilul principal al lup-
tei pe viață și pe moarte a acesteia 
cu rasismul: oportunismul politic. 
UEFA nu e chiar BLM, mai curând 
un grup (din cale afară de) numeros 
de funcționari care vor să se pună 
bine cu factorii politici. Din acest 
motiv, pentru niște oameni sus-
pectați mereu de corupție, fraude 
și alte măsluiri, e foarte important 
să fie loiali față de cei care le pot 
răscoli în orice moment birourile 
și pune capăt sinecurii (după cum 
s-a mai întâmplat, relativ recent, în 
epoca Blatter-Platini). Asociațiile 
internaționale de fotbal și nu nu-
mai sunt ca niște ordine medievale 
secrete, adevărate secte financiare, 
care au parazitat sportul și au extras 
un maximum de beneficii din banii 
pe care îi generează acesta. Cum să 
nu promoveze după asta ideologe-
mele potentaților zilei?

Implicarea în politic este întot-
deauna primejdioasă, dacă nu-i 
poți anticipa toate urmările, adică 
nu numai câștigurile, ci și efectele 
negative. Ce poate naște gesticula-
ția ostentativ BLM-istă s-a văzut 
la Sankt Petersburg, unde specta-
torii au huiduit echipele care au 
îngenuncheat. Rasismul adevărat, 
cel cultivat de mass-media oficială 
din Rusia, s-a revelat cu întreită 
putere în timpul acestui ritual buf. 
Totuși, dacă oamenii, oricât de în-
doctrinați, nu ar fi simțit ipocrizia 
și falsitatea gestului, ar fi fluierat 
poate mai puțin. Așa însă, nu au 
văzut decât o confirmare a ceea ce 
le spune de dimineață până sea-
ra Ostankino. De aici, reacția lor 
bădărănească. 

Falsul datează din clipa marti-
rizării lui Floyd. Lumea din afara 
Occidentului știe acest lucru (îl 
știu și mulți occidentali, doar că 
nu toți îl acceptă pe față), de asta 
vede în „lupta împotriva rasismu-
lui“ o ipocrită cauză politică de uz 
intern. Din clipa în care cineva 
din Vest încearcă să o impună și 
celorlalți, acuzându-i de rasism 
dacă nu se solidarizează, ceilalți 
pot manifesta o reacție adversă: 

cei care nu sunt rasiști, devin mai 
clemenți cu „ura de rasă“, iar cei 
care sunt, se înrăiesc și mai tare. 
La Sankt Petersburg, iresponsa-
bila politică UEFA de solidarizare 
necondiționată cu BLM a zădărât 
monstrul. Căci adevăratul monstru 
se ascunde în bârloguri ca Rusia 
fascizană a lui Putin, nu în departa-
mentele de poliție ale Americii sau 
în vestiarele cluburilor de fotbal. 
Cine nu a avut însă ochi să vadă, 
nu a văzut…

O temă de discuție ceva mai 
prozaică, dar nu mai puțin seri-
oasă din această cauză, mi-a fost 
furnizată de comentariile pe care 
le-am auzit și le-am citit de când 
cu Campionatul European la fot-
bal. Constat cu stupoare că nu 
numai în RM, ci și în România, 
în Rusia și chiar în Occident, a 
degradat enorm calitatea (gra-
maticală și semantică) a comen-
tariului fotbalistic. Și dacă pentru 
RM fenomenul e cât se poate de 
firesc și lesne explicabil (deși nu 
întotdeauna scuzabil), clișeizarea 
progresivă și, deseori, cretiniza-
rea debitului verbal sau scris de 
la televizor și din presa țărilor cu 
mari tradiții în domeniu este un 
indiciu clar al unui declin mai grav 
și mai general, care nu vine, bine-
înțeles, din lumea fotbalului, dar 
se răsfrânge poate cel mai vizibil 
asupra acesteia.

Am avut norocul să urmăresc 
mari meciuri acompaniate de vo-
cile lui Maslacenko, Rozanov și Ut-
kin. I-am prins chiar și pe Ozerov 
cu Maiorov. Copil rusificat cum 
eram pe la începutul anilor ’90, 
am învățat terminologia fotbalis-
tică și sportivă românească de la 
Cristian Țopescu și de la tânărul 
pe atunci Emil Grădinescu. Am 
descoperit, deși cu întârziere, o 
literatură de calitate și un limbaj 
viu, percutant în tabletele sportive 
ale lui Fănuș Neagu, de studiat cu 
lupa la institute de limbă și fol-
clor. Am văzut finala Mondialului 
din 1994 comentată de renumitul 
Barry Davies. La începutul anilor 
2000, am prins și o mulțime de 
alte transmisiuni de calitate din 
Vest. Toți acești oameni lucrau 
pentru publicul larg și nu puteau 
fi învinuiți de elitism. Dar asta nu-i 
împiedica să cultive și să promove-
ze un limbaj coerent și să lase post-
erității expresii memorabile. Azi 
însă, în spiritul nătâng și facebo-
ocizat al vremii, mi-e dat să citesc 
articole scrise infect, cu formule 
bătătorite și deja irelevante, sau, 
în Occident, scrise într-un limbaj 
robotizat, fără un pic de vlagă în el 
și frumos ca un proces-verbal. Dar 
mai ales mi-e dat să aud, cam de 
peste tot, o vorbire fără acorduri 
(nu doar gramaticale, ci și logice), 
cu fraze fără început și sfârșit, slab 
conectate la ceea ce se întâmplă cu 
adevărat pe teren și în care domi-
nantă e obsesia pentru salariile și 
transferurile jucătorilor, mai puțin 
pentru schemele tactice în desfă-
șurare. Și nu ar fi o tragedie dacă 
am ști sigur că lumea care îi citeș-
te și îi ascultă pe acești jurnaliști 
gândește și vorbește altfel. Mă tem 
însă că se regăsește în totalitate 
în acest haos al minții și al gurii.

H a r t a  l u m i i

Câteva cuvinte 
despre… fotbal? (II)

te, la alteritate, la orice suflu 
nou, necontrolat, necoordonat 
cu autoritatea supremă. Pe 
această prejudecată, unii tineri 
mai nimeresc și azi din aulele 
facultății direct în uniforma 
instituțională a paradigmelor 
birocratice, ucigătoare de liber-
tate și creativitate. Nu despre ei 
vorbim aici.

Tinerii ar trebui să încerce 
tot ce le oferă șansa și doar în 
limitele propriei educaţii și a 
bunului lor simț (nu în chin-
gile unor reguli-beton, fără 
alte explicații decât că „așa se 
cuvine”). Ceea ce numim noi 
„experiență” (cu semnul pozitiv, 
eminamente necesar), nu este 
urmarea disciplinată a unor 
tabieturi prescrise de oameni 
fără imaginație. „Experiența” 
adevărată o constituie rateurile, 
eșecurile, micile catastrofe. Și 
e bine ca ele să se întâmple în 
tinerețe, când suntem mai ires-
ponsabili, când avem dreptul la 
eroare.

Ne-am obișnuit să elogiem 
bătrânii, să vorbim despre 
vârsta înţelepciunii, să repetăm 
că „cine n-are un bătrân să și-l 
cumpere” și alte „adevăruri” de 
acest gen, până am îmbătrânit 
și noi. Încă puțin și vom ajunge 
să declarăm că suntem sarea 
acestui pământ, că totul ni se 
datorează și că fără noi nu se 
poate. Nici chiar așa! Multe 
lucruri frumoase s-au făcut mai 
curând în pofida noastră, nu 
datorită nouă. Iar alte multe nu 
s-au îndeplinit pentru că am 
fost peste măsură de precauți. 
Nu orice îmbătrânire a însem-
nat și acumulare de înțelepciu-
ne. Dimpotrivă, multe lucruri le 
învățăm de la cei tineri și... ce 
să mai vorbim: cine n-are niște 
tineri, să și-i facă! 

De fapt, nu există o vârstă 
mai frumoasă decât vârsta per-
petuă a unei libertăți depline, 

când nimeni nu-ți poate impu-
ne reguli, când îți poți face de 
cap cum vrei și cât vrei: vârsta 
maturității. De ce atunci le-am 
limita tinerilor (tocmai lor!) 
libertățile și dreptul de a greși? 
Libertatea lor e una dintre con-
solările necesare, de vreme ce 
încă nu au ajuns la vârsta ferici-
rii absolute... Și dacă bătrânețea 
e iminentă, tinerețea trebuie 
trăită plenar. Fie și pentru a nu 
îmbătrâni prematur.

O infuziune de tinerețe (cu 
toate tarele ei și cu imperfec-
țiunile iminente) îi dă socie-
tății o șansă în plus. Îi acordă 
ieșirea în largul universalității, 
oferindu-i plăcerea brizurilor 
marine în locul aerului stătut 
din bălțile autohtone... Tinerii 
trebuie lăsați să se manifeste. 
Și doar într-un caz ei trebuie 
descurajați: atunci când repetă 
modelele vechi. Când îi imită pe 
maturi, îmbătrânind înainte de 
vreme.

Adrian CIUBOTARU

Mircea V. CIOBANU

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Dacă greşelile  

sunt inevitabile, e mai 
bine să oferi acest 

câmp tinerilor. E mai 
trist când greșesc 

bătrânii, confirmând 
că experiența și 

înțelepciunea nu-s 
chiar întotdeauna de 
folos. Performanțele, 
fie cele provocatoare, 
de la începuturi, fie 

cele fundamentale, de 
la vârsta împlinirilor, 

nu pot să apară 
fără experiența 

(și experimentul!) 
tinereții, fără tentativa 
de a produce altceva.
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Am fost recent pe locurile unde 
în iunie 1941 ostașii români au lup-
tat cu mare jertfire de sine pentru 
eliberarea Basarabiei, la Prut, pe 
linia Bogdănești-Țiganca, care a 
fost cea mai mare și mai dureroasă 
bătălie a eroicei Armate Române, în 
Basarabia, la începutul războiului.

Am rămas stupefiat că, în acel 
loc, se mai află un PICHET al poli-
ției de frontieră a Basarabiei atunci 
dezrobite (astăzi, Republica Mol-
dova), care A PĂSTRAT INTACTĂ 

povestea VICIOASĂ și MINCINOASĂ a propagandei bolșevice de atunci.
În poveste, Armata Română și ostașii români, printre care și înaintașii 

noștri basarabeni – sunt numiți „agresori”, „dușmani” etc.
În schimb, niște enkavediști de aiurea – Buzîțkov, Kurban-Durdy 

etc. sunt glorificați ca mari eroi ai polițiștilor de frontieră...
Invadatorii au un memorial și un muzeu cu dioramă, afișate sub 

STELUȚĂ ROȘIE BOLȘEVICĂ.
Cu cuvântul „ai noștri” sunt notificați grănicerii sovietici, care 

făceau parte din odioasa poliție sovietică NKVD.
Și (cam) totul, în RUSește!
România trebuie să cunoască starea de spirit a organelor oficiale 

de la Chișinău – în cazul de față, Poliția de Frontieră sau Ministerul 
Apărării – care au rămas de pe timpurile bolșevice și mai sunt AN-
TIromânești.

Care ar trebui să fie reacția României?
1. Să se ia atitudine față de autoritățile din Chișinău ca să respecte 

adevărul istoric.
2. Să facă eforturi clare de a contracara propaganda ruso-sovietică 

ANTIROMÂNEASCĂ în Basarabia.

22 iunie 1941, 
zi de glorie a României

„Petrea Cruceniuc a fost un na-
ționalist „sui generis”. Răscoliți 
colecțiile săptămânalului „Cultura 
Moldovei”... Anii `57-`60 o să vă 
convingă. Mă adoptase și pe mine, 
umil învățător de la țară, în urma 
unui articol pe tema „Ortografia 
lui I.D. Ciobanu”, „lingvistul” de la 
Tiraspol. Redactor-șef era Petrea 
Cruceniuc. Un telefon în cancelaria 
școlii, în plin an de învățământ. 
I-am auzit vocea lui Bartolomeu 
Musteață: „Băh, n-ai vrea să lucrezi 
la „Cultura Moldovei”? O întreagă 
poveste și permutarea (fuga) mea 
la Chișinău. Iată-mă-s ziarist în 
cizme cu carâmb, pantaloni bufanți 
militari, spre uimirea celorlalți: 

Cruceniuc: „Noi facem astăzi numai 
îngrășământ pentru poezie”

„De unde l-a mai adus și pe ăsta?”. 
Îmi iau sumeția de a zice că Petrea 
Cruceniuc îngrămădise în sânul 
redacției „Cultura Moldovei” tot ce 
avea mai select ziaristica chișinău-
iană: Iosif Balțan, Abram Cotlear, 
Zenon Riaboșapca, Jac Herșco-
vici, Bartolomeu Musteață, Ghe-
orghe Remenco. Alăturase acestor 
brăzdași o pleiadă de debutanți: 
Vladimir Beșleagă, Serafim Saka, 
Anatol Codru, Ion Podoleanu, An-
drei Strâmbeanu, Leonid Busuioc, 
Alexandru Donos și alții. Cruce-
niuc avea fler politic, poate mai 
strălucitor decât cel poetic. Briza 
dezghețului hrușciovist bătea pe 
atunci constant și puternic în velă. 
„Cultura Moldovei” publicase deja 
„Cum am devenit moldovean” de 
George Topârceanu, ataca din nu-
măr în număr „limba și ortografia 
ciobănească”, iar Ion Vasilenco, 
tot în aceste pagini pleda, în 1957, 
pentru alfabetul latin, ca pe urmă 
să fie cărat la ospiciul de bolnavi 
mintal.

Ei bine, atmosferă și climat 
de „diversiuni”. Repet, sunt anii 

1957-1959. Apoi, o veste ca de po-
veste: „George nu este nume de 
moldovean!” „Ce caută olteanul 
George Topârceanu în Valea Bâcu-
lui?” „Drang nach Osten”? Ședințe 
care mai închise, care mai deschi-
se, plenare, intervenții și denun-
țuri la CC. (...) De atunci au trecut 
patru decenii. Scrântită lume mi-a 
fost dat să văd... Însă colectivul 
redacției era o familie, Cruce-
niuc – un „tătucă” și, la fiecare 
chenzină, ne invita la restaurantul 
„Moldova”. La un astfel de ospăț 
cineva din meseni, pare-mi-se, 
Bartolomeu Musteață, zice: „Bade 
Petre, n-ar strica să mai dăm și 
câte-un gherghef de poezie în pa-
ginile ziarului”. Mi s-a crestat în 
memorie replica lui Cruceniuc: 
„Măi băieți, măi! Credeți voi că 
astăzi se face poezie? Noi facem 
astăzi numai îngrășământ pentru 
poezie!”. După cele patru decenii, 
facem astfel de mărturisiri nu ca 
să blamăm poezia, ci doar ca să 
scoatem în vileag faptele și adevă-
rurile pe care le-a făptuit o inimă 
de poet...” (Vasile VASILACHE)

Sper ca următoarea guvernare să nu mai 
numească membri la CEC în funcție de 
loialitatea politică

CEC a decis cu câteva ore în 
urmă (23 iunie – nota red.) că 
în diasporă vor fi 150 de secții 
de vot la alegerile din 11 iulie. 
Soluția nu se conciliază nicicum 
cu hotărârile judecătorești, care 
sugerau că trebuie să fie cel pu-
țin 190. Decizia de astăzi a CEC 
este un indicator clar că CEC este 
sub călcâiul politicienilor. Sper 
ca această lecție să fie învățată 
și următoarea guvernare să nu 
mai numească membri la CEC 
în funcție de loialitatea politică.

Chiar dacă există întrebări se-
rioase cu privire la legalitatea 
hotărârii CEC, nu cred că ultima 
mai poate fi anulată în justiție și 
deschise mai multe secții – pur si 
simplu nu mai este timp – până 
la alegeri au rămas doar 18 zile. 
Pentru a deschide o secție nouă 
de vot nu e chiar așa de simplu. 
Chiar și 18 zile e foarte puțin.

Vin cu câteva clarificări des-
pre hotărârea de astăzi. În Ger-
mania vor fi 11 secții de vot (la 

prezidențiale au fost 6). În Marea 
Britanie de asemenea vor fi 11 (la 
prezidențiale au fost 7), inclusiv 
6 în Londra și 2 în Northampton 
(localități în care erau 3 și, re-
spectiv 1 secție și s-au terminat 
buletinele). În Franța vor fi 10, 
inclusiv 5 în regiunea Paris. În 
Italia vor fi 31 în loc de 29 de 
secții, iar unele secții au fost re-
alocate spre nordul Italiei, unde 
s-a votat masiv la prezidențiale. 

Judecând pur matematic în 
funcție de numărul secțiilor 
propuse, rezultă că în Germa-
nia, Marea Britanie și Franța 
vor fi trimise câte circa 50,000 
de buletine, de două ori mai 
mult decât s-a votat în turul 2 
la prezidențiale. Peste 130,000 
de buletine vor fi trimise doar în 
Italia, cu 50,000 de buletine mai 
mult decât s-a votat la preziden-
țiale. Doar în aceste 4 țări vor fi 
trimise mai multe buletine decât 
s-a votat în total în diasporă la 
prezidențiale în turul 2. Nu spun 
că situația este roz, însă este mai 
bună ca la prezidențiale. Între-
barea mea este dacă diaspora din 
cele 4 țări va ieși la vot pentru a 
folosi cel puțin 75% din aceste 
buletine? Apropo, în turul 2 al 
prezidențialelor în cele 4 țări 
au votat 60% din alegătorii din 
diasporă. Dacă în diasporă vor fi 
exprimate mai mult de 220,000 
de voturi, aceasta ar putea fi de-

terminant pentru componența 
viitorului Guvern.

Bineînțeles că vor fi cozi, însă 
acestea ar putea fi mai mici dacă:

a. Secțiile de vot din diasporă 
vor funcționa exemplar. Pentru 
aceasta este nevoie de mai multe 
computere, scanere și mai mulți 
membri ai secției de votare (cine 
poate, puteți contacta ambasa-
da sau consulatul din apropiere 
pentru a fi membri ai secției de 
votare). Sper ca MAE va face tot 
posibilul pentru a facilita votul. 

b. dacă aveți automobil, mer-
geți spre secțiile de votare mai 
puțin aglomerate, chiar dacă pu-
țin mai îndepărtate (recoman-
dare valabilă în special pentru 
Italia). Aceasta va permite celor 
care nu pot călători să voteze mai 
ușor. În curând MAE va publica 
adresa exactă a secțiilor de vo-
tare. Este clar unde se va vota 
masiv - localitățile în care s-au 
epuizat buletinele și în zonele în 
care s-au înregistrat preventiv 
multe persoane;

c. pentru cei care pot, veniți 
și votați în Republica Moldo-
va. Prindeți mai mulți iepuri 
deodată. Vă vedeți rudele, mai 
„convertiți” câțiva alegători, 
evitați cozile la votare, gustați 
din fructele și legumele moldo-
venești și vă vaccinați gratuit și 
fără rând.

Vladislav GRIBINCEA

Veronica BOLDIȘOR

Despre demiterea lui Iovcev
Presa anunța despre conce-

dierea directorului Ion Iovcev. 
Indiferent de motive, decizia e 
proastă. O consider un cadou 
pentru separatiști. De 29 de ani 
acest liceu este simbolul rezis-
tentei prin educație. Iar Iovcev 
este inima acestui liceu și-n târ-
gul Tiraspolului. Nu l-au clintit 
amenințările, nici lipsurile, nici 

intemperiile politice. Nu l-au inti-
midat cazacii și nici „sherifii”. Și-
au adus aminte acum. Indiferent 
de motive, cei implicați vor plăti 
un blam al trădării și al lipsei de 
respect pentru directorul liceului. 
Dl Iovcev e un cui prea mare bătut 
în acest liceu ca să-l poată scoate 
românofobii din actualul guvern. 
Să nu le permitem. Igor MUNTEANU

ZBORURI DIN R.MOLDOVA ÎN 
ITALIA. CARANTINĂ etc.

Văd discuții pe net pe tema 
zborurilor și a carantinei (izolare 
fiduciară) și vreau să clarific un pic 
situația la zi.

Toți cei care scriu că nu au fost 
puși în carantină, informați-vă, 
nu te pune nimeni în carantină 
la aeroport, tu ești obligat să faci 
autonom autodeclarație la AUSL, 
să completezi on line la intrare EU 

Digital Passenger Locator Form (din 24/06), să stai în carantină, iar 
la sfârșitul carantinei de 14 zile, faci test molecular. Testul îl puteți 
face, deja, în a zecea zi.

Cu rezultat negativ, ieși din carantină în a 14-ea zi. În plus, nu e 
de ajuns să ai testul negativ, trebuie să mai ai și comunicatul Depar-
tamentului de Sănătate al AUSL care certifică „ieșirea din carantină”. 

Ăștia sunt pașii prevăzuți de lege, astăzi. 
Încercați să vă țineți de ei, pentru a evita ulterioare probleme. Știți că 

statul italian nu uită nimic niciodată. În rest, fiecare e liber să facă ce vrea.
Pentru orice dubiu, sunați la linia verde 1500. 24/24.

Despre călătoria în Italia

Alexandru CAZACU DOR

Gheorghe MĂRZENCU

În presa de la Tiraspol mi-a fost 
dat să citesc de multe ori termenul 
de „terorist român”. România este, 
de altfel, „dușmanul” cel mai des 
invocat de aceeași presă „transnis-
treană”, portavoce a așa-numitelor 
autorități de la Tiraspol. În ciu-
da atmosferei cel puțin ostile, în 
Transnistria există oameni care își 
spun deschis români. Ei sunt infle-
xibili în dorința de a vorbi româ-

nește. Mai mult decât atât, administrează nu una, nu două, ci tocmai 
șase școli cu predare în limba română. Sau chiar opt, după ultimele 
date găsite de mine în presa de la Chișinău. Sunt școli unde copiii îl 
învață pe Eminescu, Creangă, Blaga și studiază Istoria Românilor. 

Am avut șansa să discut cu acești oameni, am filmat în școlile 
românești de dincolo de Nistru și pot să vă confirm că ei insistă să 
vorbească românește în ciuda unor „obstacole” uriașe. 

Încăpățânarea de a fi român într-un teritoriu ostil costă. Iar ei plă-
tesc cu vârf și îndesat. Nu, nu bani. Plătesc cu arestări, cu sănătatea, 
primesc amenințări telefonice cu moartea, școlile le sunt vandalizate. 

Sunt orori pe care tu, cel care citești acest text, s-ar putea să nu 
le fi conceput până acum. Nu este vina ta. Tu vorbești limba română 
ca și cum ai respira. Pentru ei acest fapt firesc este o luptă zilnică. 

Românii încăpățânați 
din Transnistria 

Vitalie COJOCARI
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„Am fost filați și de Tiraspol, 
și de conducerea de la Chișinău”

Ion Iovcev a condus liceul cu predare în limba 
română din Tiraspol timp de 29 de ani. A 
preluat conducerea instituţiei pe 27 mai 
1992, în perioada Războiului de pe Nistru. 

GAZETA de Chişinău a stat de vorbă cu Ion Iovcev 
care a povestit cum a ajuns director şi care au fost 
provocările prin care a trecut. 

- Stimate Domnule Ion 
Iovcev, cum aţi devenit 
director al Liceului Teo-
retic „Lucian Blaga” din 
Tiraspol?
În 1987, eram inspector la Di-

recția de învățământ Slobozia. În 
1988-1989, începuse Mișcarea de 
Eliberare Națională. Fiind din 
partea dreaptă a Nistrului, am fost 
tot timpul pentru schimbările care 
se așteptau în societatea noastră, 
eram foarte activ. În 1987-1988, 
aveam ore și la Institutul Pedago-
gic din Tiraspol, la catedra mate-
matică și fizică. Un inspector de 
la Direcția de învățământ Tiras-
pol, fiind moldovean, vorbitor de 
limbă română, a venit la Slobozia 
și, auzind cum vorbesc, mi-a pro-
pus să accept postul de director 
de școală. De la început am refu-
zat, dar totuși am acceptat, la 27 
mai 1992, să preiau conducerea 
acestei școli, deoarece era război, 
iar fosta directoare își schimbase 
locul de trai.

- În aceşti 29 de ani aţi şi 
predat?
Da, întocmai. În toți cei 29 de 

ani, am predat. La început ma-
tematica. De 25 de ani, predau 
numai fizica. Nu mai mult de nouă 
ore pe săptămână am predat la 
toate clasele, din a șasea până în a 
douăsprezecea. Am absolvit fizica 
și matematica și-mi plac foarte 
mult aceste discipline. 

- Cum e să fii tot timpul 
filat şi urmărit de separa-
tişti?
Ei, cum să vă spun?… Tot tim-

pul ești într-o stare psihologică 
încordată. Vă spun că nu doar din 
partea Tiraspolului. Pe parcursul 
anilor am fost filați și din partea 
conducerii din Chișinău, depinde 
ce regim era la conducere. Nu doar 
eu, dar și colegii mei din celelalte 
școli cu predare în limba română. 
Nu-i plăcea Chișinăului poziția pe 
care o aveam pentru apărarea a 
tot ce-i românesc: limba, istoria, 
tradițiile noastre românești. 

Tot timpul am stat pe poziții. 
E foarte greu, dar ne-am deprins. 
Este o activitate foarte frumoasă și 
nobilă, pentru că ești printre co-
piii și părinții care au mare, mare 
încredere în tine. Nu puteam să-i 
las în voia sorții. De-aceea nici 
n-am plecat. De-aceea eu și ceilalți 
colegi din școli, mai ales Bende-
rul/Tighina și Râbnița, mereu am 
fost pe baricade și-am apărat tot 
ce puteam apăra. Fără forțe mari, 
dar am rezistat. 

- Care a fost cea mai mare 
provocare la care aţi fost 

supus?
A fost atunci când am fost luat 

de acasă și mi-au pus o grenadă în 
sân, într-o mașină. Când am fost 
scos cu automatele din sovietul 
orășenesc al deputaților, așa se 
numește „casa albă” din Tiraspol. 
Și când miliția transnistreană a 
intrat în biroul meu. Altă dată, la 
Parcani, am fost reținut și ținut 
împreună cu șoferul și contabila 
în ger, amenințându-ne că avem 
valută străină, care erau lei mol-
dovenești – salariile profesorilor. 
Accidentele rutiere pe care le-am 
avut: și în 2003, și acum, pe 29 
aprilie. Au fost multe provocări, 
dar din toate am ieșit cu bine și 
bunul Dumnezeu m-a salvat. 

- Familia dvs. a fost supusă 
presiunilor?
Familia a suferit foarte mult. 

Cel mai mult m-am temut că am 
pus în pericol copiii mei, fetele 
mele. Astăzi fetele au plecat: una 
e în Italia, iar alta e la Brașov. 
De fapt, am jertfit și familia, ră-
mânând aici la Tiraspol. Apar-
tamentul cu două odăi din satul 
Caragaș și Liceul „Lucian Blaga” 
sunt locurile cele mai de suflet 
pentru mine. 

- Dvs. aveţi o casă sau un 
apartament la Tiraspol?

Nu, nu am un apartament la 
Tiraspol. Eu locuiesc în satul 
Caragaș într-un apartament cu 
două camere. Mi-am mai făcut 
acolo o verandă. Caragaș e la zece 
kilometri de Tiraspol, în r-l Slo-
bozia. Din anii tinereții am rămas 
în Transnistria, ca și cum tempo-
rar, fiind de la sudul Basarabiei, 
din fostul raion Vulcănești, astăzi 
r-l Cahul. 

- După mesajul de pe face-
book pe care l-aţi scris marţi, 
22 iunie, prin care anunţaţi 
eliberarea din funcţia de di-
rector al Liceului, aţi avut 
vreo reacţie din partea au-
torităţilor de la Chişinău?

Nu m-a sunat nimeni. Nimeni 
nu m-a întrebat nimic. E tăcere. 
Reacții au fost din partea deputa-
ților din opoziție, din partea unor 
ex-miniștri și ex-viceminiștri. 
M-au sunat, mă susțin. De fapt, 
cel mai dureros lucru nu e pleca-
rea din această funcție. Înțeleg 
că în viață, dacă este un început, 
este și un sfârșit. Doare modul 
cum au procedat, atât de josnic și 
de neplăcut. Ordinul pe care l-a 
semnat dna Pogolșa nici măcar nu 
e bine ticluit. În primul punct se 
arată că e în legătură cu împlinirea 
vârstei de 70 de ani. Putea să scrie 

articolul cutare din Codul muncii. 
Dar așa îți sugerează cât de bătrân 
ești. Doamne, cu ce încurc lumii 
aici? Am încă destulă energie. 

- Câţi elevi învaţă acum la 
Liceul Teoretic „Lucian 
Blaga”?
Pe parcursul anilor, numă-

rul lor a variat foarte mult. Era 
o tendință de creștere mare a 
numărului de elevi. Pe timpuri, 
erau 880. În Liceul „Alexandru 
cel Bun” erau peste două mii de 
elevi. Erau atâția doritori! Dar s-a 
făcut totul din partea Tiraspolului 
ca să-l închidă, iar Chișinăul nu 
prea ne-a ajutat să păstrăm aceste 
școli. Numărul elevilor a început 
să scadă după anul 2004, lovitura 
principală fiindu-ne dată când ne-
au luat școala. Avem acum 194 de 
elevi. În acest an, 27 de tineri au 
susținut examenele de bacalaure-
at, iar alți 22 de elevi au absolvit 
clasa a IX-a. 

Mă întorc iarăși la ordinul ăsta 
nechibzuit. Nefăcut la timp. Cum 
putea ministra să semneze așa un 
ordin care a paralizat activitatea 
școlii în întregime? Semnătura 
mea, dacă există așa un ordin, 
este nevalabilă. Trebuie semnate 
diplomele de bacalaureat. Trebu-
ie semnate dispozițiile de plată, 
trebuie achitate serviciile comu-
nale. Dacă va fi numit un director 
interimar, trebuie să meargă la 
Ministerul Justiției să schimbe 
semnătura. Sunt probleme grave 
la Tiraspol. Sunt atâtea nuanțe. 
Un om care n-a lucrat în asemenea 
condiții nu poate ști câte probleme 
sunt acolo.

- Dna ministră a ajutat 
într-un fel autorităţile 
neconstituţionale de la 
Tiraspol.
Mă gândesc că s-a făcut totul 

intenționat. E un cadou Tiraspolu-
lui, deoarece Tiraspolul tot timpul 

punea problema să-l elibereze pe 
Iovcev din funcția de director. 

Asta e o lovitură dată înainte 
de alegeri. E făcută la comandă. 
Mă pricep cam de unde vine. Nu-s 
nicăieri pe liste pentru funcția de 
deputat. Cum am fost pe poziții, 
așa rămân. Eu sunt pentru limba 
română, pentru istoria românilor 
și pentru reîntregirea neamului 
nostru. Am fost și rămân același 
Iovcev. Ăsta e sensul vieții mele. 
Asta e soarta mea. Asta e crucea 
pe care o duc. Am făcut-o bine, 
am făcut-o rău, nu știu, dar am 
făcut-o din inimă. 

- Aţi acceptat propunerea 
eurodeputatului Eugen 
Tomac de a-i fi consili-
er la Parlamentul Euro-
pean?
Mi-a telefonat foarte mul-

tă lume, la foarte puțini am 
răspuns. Mi-a telefonat și dl 
Tomac. La început am vorbit 
pe alte teme, dar mi-a telefo-
nat peste o oră să-mi spună că 
are o propunere pentru mine. 
Am acceptat pentru că vreau 
să demonstrez că nu sunt un 
pensionar neputincios, cum mă 
consideră unii.

- Cum credeţi, ce se va 
schimba în liceu după ple-
carea Dvs.?
Omul care va veni va trebui să 

treacă prin multe încercări. Mă 
tem că va suferi mult liceul nostru. 
Pe lângă funcțiile pe care trebu-
ie să le îndeplinești într-un liceu 
din partea dreaptă a Nistrului, 
acolo trebuie să fii diplomat, să ai 
caracter, să știi cu cine vorbești, 
cum să vorbești cu organizații-
le internaționale, cu cele pentru 
apărarea drepturilor omului. Vor 
fi probleme mari. 

Vor fi consecințe și în celelalte 
instituții de învățământ. Consider 
că semnarea acestui ordin este o 

lovitură puternică dată școlilor 
românești din stânga Nistrului, 
inclusiv celor din orașul Bender 
care se află pe malul drept al Nis-
trului. 

Folosindu-mă de ocazie, aș 
spune că, la masa de tratative 
pe care o are Chișinăul și Ti-
raspolul, nu trebuie să se pună 
problema cât costă serviciile 
comunale. Guvernul R. Mol-
dova trebuie să construiască 
edificii moderne pentru aceste 
școli. Noi suntem aici cuiul lui 
Pepelea. Singurele organizații 
pe care le mai are Republica 
Moldova în stânga Nistrului. 
Nu se face pentru că nu se do-
rește. În Transnistria școli cu 
predare în alfabetul latin sunt 
foarte puține, le vor distruge 
și pe acestea. Va avea loc ru-
sificarea definitivă, de 100%, 
a satelor din stângă Nistrului. 

- Care-i satisfacţia Dvs. cea 
mai mare la plecare?
Că am putut totuși să rup atâția 

tineri și tinere din ghearele ide-
ologiei comuniste, șoviniste din 
Tiraspol. Au devenit buni speci-
aliști. Au devenit cetățeni iubitori 
de limbă și neam. Sunt un om îm-
plinit. După cum spunea istoricul 
Nicolae Iorga, preotul, actorul și 
profesorul n-au profesie, dar au 
vocație. Asta-i vocația mea. Școala 
este totul pentru mine. Acolo e 
sufletul și inima mea. E dureros, 
e foarte dureros. 

- Dle Iovcev, vă mulţumesc 
pentru interviu. Vă doresc 
succes în următoarea eta-
pă profesională.
Mulțumesc, dar lupta încă nu 

s-a terminat! Nu cedăm așa ușor! 
Nu suntem făcuți de azi. Am trecut 
prin atâtea! 

Interviu realizat 
de Natalia MUNTEANU

Ion Iovcev, octombrie 2018 

Interviu cu Ion Iovcev, ex-director al Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din Tiraspol
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Crimele sovietice 
de la Consulatul 
Italian din Chișinău (I)

La sfârșitul lunii august 1941, 
când armata română alături de 
cea germană a eliberat Basarabia 
de bolșevici, autoritățile române 
au format o comisie de stat, pen-
tru a depista crimele ocupanților. 
Despre situația pe care a găsit-o 
administrația română în Basa-
rabia după un an de ocupație ne 
vorbesc documentele depozitate 
la Arhiva Națională a Republicii 
Moldova, adică constatările co-
misiei sus-pomenite. Să vedem 
ce spun documentele:

Documentul 1

„Siguranței
1941, Septembrie 8

Conducerea și Administrarea 
Basarabiei

Avem onoarea a vă raporta că, 
urmărind stabilirea actelor de 
atrocitate și banditism, comise 
de autoritățile sovietice în tim-
pul ocupației până la evacuarea 
Basarabiei, s-a cules o serie de 
informații privind desfășurarea 
acțiunii teroriste asupra popula-
ției locale, terorism executat mai 
ales prin intermediul serviciului 
N.K.V.D.-ului și al brigăzilor de 
securitate N.K.G.P. înființate în 
ultimul timp.

Totodată în ziua de 30 August 
a.c. s-a reușit să se identifice și 
unul din locurile amenajate spe-
cial pentru executarea și înmor-
mântarea deținuților politici.

În locul fostului Consulat Itali-
an de pe strada Viilor, în prezent 
ars complet, în partea din fund a 
curții într-un loc viran camuflat 
cu scânduri înalte în parte arse, 
se găsesc mai multe gropi mari, 
unele proaspete, iar altele mai 
vechi în care se află îngropați de-a 
valma mai mulți oameni politici 
executați.

S-au găsit și două tărgi pline 
de sânge cu urme de gloanțe la 
extremități, ceea ce denotă că per-
soanele puse pe tărgi dacă aveau 
convulsiuni, li se trăgeau focuri de 
revolver în cap pentru a se asigura 
că este mort (loviturile de armă 

tificați. Toți sunt legați la mâini, 
iar Filipenco, fost agent la C.III.A 
armată, are și picioarele legate.

Sentințele au fost date la tri-
bunalul Militar al N.K.V.D.-ului 
semnate de colonelul Zonov și ser-
genții Grigorenco și Gucianov, iar 
secretar Gruzinschi.

Cadavrele au fost ținute expu-
se la dispoziția publicului pentru 
a se putea identifica după ce au 
fost desinfectate de medicul Legist 
Filatov Petre.

În ziua de 7 septembrie 1941 
s-a oficiat un serviciu religios de 
un sobor de preoți în frunte cu 
Mitropolitul Bălan al Ardealului, 
după care cadavrele au fost băgate 
în sicrie de lemn împodobite cu 
flori și așezate pe care cu boi, în 
formă de cortegiu și înmormân-
tate în cimitirul ortodox, într-un 
loc rezervat pentru aceasta.

Coșciugele și carele cu boi au 
fost puse la dispoziție de către 
Primăria locală care a fost anun-
țată de noi.

Chestorul Poliției
Maior Al. Voiculescu
Șeful Bir. Siguranței
T. Andreescu”
ANRM,  F. 679, inv. 1, d. 20958, 

f. 3, 4, 5

Documentul 2

NOTĂ

La ordinul 100 B al Guverna-
torului:

1. Poliția a cules informații asu-
pra terorismului rusesc, conform 
instrucțiilor de serviciu ce le are, 
le-a verificat și a strâns probe și 
corpuri delicte.

La deshumare s-a procedat cu 
autorizația Curții Marțiale, sin-
gura instanță judecătorească din 
localitate.

După identificarea victimelor 
și încheierea acțiunii informative 
privind cazul celor de la Consula-
tul Italian, a extins investigațiile 
și în alte direcții în legătură cu 
aceasta (subteranele mitropoliei, 
identificarea altor locuri de cerce-
tare, strângere și a unor deținuți 
politici, secte naționaliști români).

Cu identificarea cadavrelor și 
stabilirea împrejurărilor asasina-
telor acțiunea polițenească era în 

mod legal încheiată, iar ceremonia 
funebră și tot aspectul propagan-
distic al acestui caz, căruia i-au dat 
mai multă importanță ofițerii și 
trupa germană, veniți în adevărat 
pelerinagiu cu aparate fotografi-
ce și blocnotesuri, revenea altor 
autorități.

Poliția din primul moment a 
sesizat prin buletinul informativ 
Comandamentul Militar, Inspect. 
de Poliție, Prefectura de Județ 
plus Conducerea Consistoriului 
Mitropolitan, Primăria și Serv. de 
propagandă pentru măsuri.

Cu toate că măsurile de desin-
fecție s-au luat tardiv și incom-
plet, personalul nostru a stat în 
aerul infect, expus molipsirii, de 
la început și până la sfârșit, fă-
cându-și datoria și dând concurs 
tuturora prin îndeplinirea unor 
acte ce depășesc atribuțiile poliției 
și-i jignesc prestigiul (punerea 
cadavrelor în coșciuge, strânge-
rea carelor, efectuarea lucrului în 
condiții antihigienice etc.). 

ANRM, F. 679, inv. 1, d. 20958, 
f. 6

Documentul 3

Proces-verbal 

Astăzi, șapte Septembrie, anul 
una mie nouă sute patru zeci și 
unu,

Noi, Dimitriu Elefterie, Comi-
sar, Șeful Bir. Judiciar, și Traian 
Andreescu, Comisar, Șeful Bir. 
Siguranței.

Ca urmare la procesul-verbal 
din 31 August 1941, cu privire la 
deshumarea cadavrelor dint str. 
Viilor din curtea Consulatului Ita-
lian, îngropate de către organele 
N.K.V.D-ului, asasinate după un 
scurt interogatoriu de acestea ca 
fiind suspecți, făcând cercetări a 
se stabili felul cum au fost asasi-
nați, am interogat pe numitul Lazo 
Andrei de ani 54, de origine etni-
că român, care este domiciliat pe 
str. Sfatul Țării (Viilor) vis-a-vis 
de fostul Consulat Italian, acesta 
declară:

Pe timpul rușilor în localul do-
nat de guvernul român mareșalu-
lui Badoglio, a fost instalată secția 
operativă a N.K.V.D.-ului, care a 
fost instalată cam pe la Crăciun în 

Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist

Astăzi, în temeiul documentelor de arhivă, 
ne vom opri mai detaliat la odioasele 
crime sovietice, săvârşite la fostul 
Consulat Italian din Chişinău.

se văd la capătul tărgilor).
Din informațiunile culese și din 

cercetările făcute reiese că execu-
ția se făcea după sistemul CEKA, 
prin împușcare pe la spate în cap 
de către doi călăi, dintre care unul 
evreu și altul rus care-și exercitau 
atribuțiile în mod consecutiv.

De asemeni s-au găsit mănuși 
lungi de cauciuc pline de sânge, 
cu care se ridicau cadavrele în-
sângerate și se aruncau în groapă.

Execuția se făcea în beciul con-
sulatului, unde sunt urme eviden-
te de aceasta și unde s-au găsit și 
cele două tărgi și mănușile.

Tot locul viran este înconjurat 
cu gard pe o suprafață de circa 
150 m x 60 m.

În timpul stăpânirii rusești, aici 
își aveau sediul Biroul central al 
serviciului N.K.V.D., unde se fă-
ceau ultimele și cele mai riguroase 
cercetări pentru deținuții politici.

S-au mai găsit și o căldare și 
un panou de carton cu nume-
roase perforări de gloanțe care, 
din cercetări, era folosit pentru 
exerciții de tragere în vederea 
execuției. Lovituri de gloanțe și 
câteva proiectile se mai află și 
azi în peretele subteranei unde 
se făceau împușcările.

Efectuându-se deshumarea, s-a 
scos din gropi comune un număr 
de 75 de cadavre până în seara 
zilei de 7 septembrie a.c., când s-a 
întrerupt lucrul. După actele găsi-
te la ei, în majoritate sentințe de 
condamnare, s-au identificat nu-
miții: Tanțu Pavel și Tanțu Petre 
(primul funcționar la postul de ra-
dio local, iar secundul învățător), 
fiii fostului prefect de Lăpușna, 
Vasile Tanțu, și Maior în Regi-
mentul Moldovenesc. Preotul Tu-
dorache, Nazarov, subdirector la 
Banca orașului, Tâslaru Ion, Banu 
Ilie, funcționar C.F.R., Doroftei 
Dionisie (informator C.III.A.), 
Truscă Ene Grigore, Schiba Nico-
lae, Vieru Dumitru, Guțu Teodor, 
căpitan pensionar, Roșca Ilarion, 
șef de secție de Jandarmi în Co-
muna Strășeni, Suruceanu (fără 
alt nume, deoarece nu s-a putut 
ceti în sentință), Popescu Ion, 
funcționar comunal, și Bădăluță, 
fost primar în Comuna Durlești. 
Dintre cadavrele neidentificate 
se observă un cadavru îmbrăcat 
în rasă preotească, elevi din liceu 
identificați după șepci, studenți și 
restul de cadavre, după îmbrăcă-
minte par a fi oameni intelectuali.

Dintr-o groapă au fost scoa-
se 15 cadavre, dintre care unul a 
fost identificat după sentință a 
lui Cernevschi Vladimir, fost șef 
de secție de gardieni publici la 
chestura Chișinău, ceilalți neiden-

anul 1940. Aici erau mereu aduși 
arestați, de către două mașini, una 
neagră și alta gri, ambele mari și 
puternice. Acestea erau mașini 
dube cu vreo 10 celule, în care se 
băgau arestații. Mașinile nu circu-
lau decât noaptea între orele 23-4 
dimineața. Cu acestea se ridicau 
arestații, iar în locul pe unde tre-
ceau provocau teroare. De multe 
ori se auzeau noaptea focuri de 
armă, dar în ziua de 13 Iulie a.c. 
a auzit mai multe focuri sub forme 
de salve, care au durat cam până 
în ziuă. În continuare a auzit că 
execuția era făcută de doi călăi, 
pe care nu-i cunoaște la figură, dar 
știe că unul era evreu, iar celălalt 
rus. Adaugă că toți vecinii din îm-
prejurimi spuneau despre călăul 
rus când se ducea la execuție mama 
sa o bătrână rusoaică credincioasă 
care în tot timpul cât fiul ei lipsea 
de acasă se ruga cu candila aprinsă 
lui Dumnezeu pentru el.

Mai menționează că atunci 
când se făceau arestările privea 
discret pe fereastră cum erau 
transportați arestați și cel care 
scăpa de acolo făcea impresia că 
ar fi scăpat de la mare groază.

Continuând cercetările și con-
trolându-se de noi cu amănunțime 
întreaga clădire, s-a constatat că 
execuția se făcea în beciul clădi-
rii, unde sunt urme evidente de 
lovituri ale proiectilelor. În acest 
beciu au fost găsite și două tărgi 
pline de sânge cu urme de gloanțe 
la extremități, ceea ce denotă că 
victimele puse pe targă, dacă mai 
aveau convulsiuni, li se trăgeau 
focuri de revorver în cap spre a 
se convinge că a murit.

Tot în beciu au fost găsite și o 
pereche de mănuși de cauciuc cu 
care se ridicau cadavrele pentru a 
fi transportate la groapă. Pe mă-
nuși se văd pete mari de sânge.

S-au mai găsit și una căldare 
de tablă cu găuri provocate de 
gloanțe precum și un panou pe 
care era desenat un craniu de om 
deasemenea perforat de proiectile, 
folosite pentru exerciții de tragere.

În gropile de unde s-au scos 
cadavrele au mai fost găsite șepci 
de elevi de liceu, haine de stră-
jeri, insigne studențești, haine 
militare, rase preoțești, precum 
și uniforme ale funcționarilor de 
la Soc. de Tramvaie Chișinău.

Toate acestea a fost aruncate 
în gropi peste cadavre, pentru 
motivul de a face să dispară ori-
ce urmă.

Anexăm și copia despre sen-
tințele traduse din limba rusă 
după original a fraților Tanțu și 
Cernevschi Vladimir.

Pentru care am încheiat pre-
zentul proces-verbal spre cel legal.

 L.Ș. Comisari, 
  (semnătura)”
ANRM, F. 679, inv. 1, d. 20958, 

f. 1, 2, 3
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– Dragă Vlad Mircos, dacă 
ţi s-ar permite să te întorci 
pentru o oră în copilărie, 
cu cine și în ce loc ai vrea 
să-ţi petreci acea oră?
V.M.: Pe covorul verde de 

iarbă fragedă din curtea largă 
și umbrită de vița-de-vie a casei 
părintești din satul Antonești, ra-
ionul Cantemir, alături de părinți 
și sora Adelina.

– Ce cântece auzeai acasă, 
în măhală sau la şcoală? 
Întreaga zi în difuzorul instalat 

pe cerdacul din fața casei răsunau 
minunatele cântece interpretate 
de Anastasia Lazariuc, Ion Suru-
ceanu, Nina Crulicovschi, Ion și 
Doina Aldea-Teodorovici, Ștefan 
Petrache, Olga Ciolacu, Iurie Sa-
dovnic, Formația „Noroc” și mulți 
alții. La televizor vizionam, toto-
dată, numeroase emisiuni muzi-
cale difuzate de TVR. La școală 
cântam în corul condus de talen-
tatul învățător de muzică Vasile 
Cociu, participam la festivaluri 
raionale și republicane.

– Cine te-a sfătuit să ur-
mezi Școala de Muzică din 
Cantemir?
Totul a pornit de la pasiunea 

nestăvilită față de muzică a tatălui 
meu, Chiril Mircos, profesor de fi-
zică. El a învățat de mic să cânte la 
harmonică, iar în anii studenției a 
studiat baianul. Când am împlinit 
zece ani, tata mi-a cumpărat un 
baian mic, învățându-mă notele 
muzicale și câteva piese simple, ca 
la 12 ani să fiu admis la Școala de 
Muzică din Cania, raionul Cante-
mir, unde-am făcut naveta pe jos 
sau cu bicicleta timp de trei ani.

– La ce vârstă ai început 
să compui muzică? 
La Școala de Muzică din Cania 

se organizau anual Concursuri ale 
tinerilor compozitori. Sub îndru-
marea profesorului de specialitate 
Vladimir Sumatohin am compus 
câteva piese instrumentale care 
au fost apreciate de juriu. Am 
participat cu ele și la concursuri 
republicane organizate de Uniu-
nea Compozitorilor și Muzicolo-
gilor, am primit diplome chiar din 
mâna compozitoarei Zlata Tcaci. 
Mai târziu, în timpul studiilor la 
Colegiul de Muzică din Tiraspol, 
n-am scris muzică. Inspirația m-a 
vizitat din nou la începutul anu-
lui 1991, după demobilizarea din 
rândurile Armatei Sovietice. Au 
început a-mi veni în minte melodii 
lirice pentru cântece de muzică 
ușoară, pe care le-am adus în fața 
spectatorilor alături de câțiva 
consăteni, foști colegi de școală, 
printre care Cristina Isac, Vasile 
Nemțanu, Iurie Nechit și alții. Cu 
ei am întemeiat o mică formație 
vocal-instrumentală, prezentând 
cu succes concerte în incinta Școlii 
medii din Antonești, actualmente 
Gimnaziul „Liubomir Chiriac”. 

– Cine dintre compozitorii 
basarabeni te-a îndrumat 

şi te-a susţinut?
La Academia de Muzică „Ga-

vriil Musicescu” i-am avut drept 
profesori de orchestraţie și ci-
tirea partiturilor pe reputații 
compozitori Vasile Zagorschi și 
Pavel Rivilis. Au fost importante 
și studiile teoretico-practice ob-
ținute la Conservator grație unor 
distinși profesori, precum Vladi-
mir Axionov, Svetlana Țircunov, 
Felix Biriucov, Victoria Melnic, 
Constantin Rusnac, Galina Co-
cearov, Margareta Belîh, Elena 
Mironenco, Irina Suhomlin, Lu-
dmila Reaboșapca și alții.

În 1994, am reușit să pun pe 
muzică două poezii semnate de 
Mariana Vlaicu și Eduard Boboc 
– „E albă noaptea” și „Mă doare 
dragostea”. În primăvara acelu-
iași an, am început colaborarea cu 
poeta Galina Furdui, care a com-
pus versurile la piesele „Doar tu” 
și „Cântă dorul într-o stea”. Am 
încredințat interpretarea și înre-
gistrarea în studio a celor patru 
cântece Cătrinei Pâslaru, lansarea 
a avut loc în toamna aceluiași an la 
Radio Moldova, astfel s-a produs 
debutul meu în compoziție.

Pe parcursul anilor de studii 
am mai colaborat cu cântăreții 
Nina Crulicovschi, Vlad Negruzzi, 
Ina Apostol și Cezara, lansând, 
totodată, piesele instrumentale 
„Rătăcire”, „Nostalgie” și „Stea 
hoinară”. Am realizat, de ase-
menea, partiturile la piesa corală 
„Adio”, scrisă pe versuri de George 
Bacovia, și la liedul „Lacul”, com-
pus pe versurile marelui Mihai 
Eminescu. În anii de după Con-
servator am muncit foarte mult de 
sine stătător, ascultând și anali-
zând un număr mare de creații și 
autoinstruindu-mă mereu. 

– Ai avut perioade când 
grijile cotidiene te-au în-
depărtat de muzică?
Bineînțeles, am avut și ase-

menea perioade, trebuia să mă 
ocup de soluționarea numeroase-
lor probleme de rutină cotidiană. 
Nu m-am lăsat, însă, nici pentru o 
clipă de creație, așternând pe note 
melodiile ce-mi veneau în minte 
și inițiind noi colaborări. Înce-
pând cu anul 2008, atunci când 
mi-am creat propriul mini-studio 
de creație, activitatea mea com-
ponistică s-a intensificat, reușind 
să colaborez pe parcursul anilor 
cu numeroși interpreți de muzică 
ușoară.

– Cum ai îmbinat munca 
de pedagog cu activitatea 
de creaţie?
Destul de eficient. Am cola-

borat cu unii dintre elevii cărora 
le-am predat disciplinele muzi-
cal-teoretice la instituțiile de învă-
țământ artistic unde-am activat pe 
parcursul a peste două decenii. Și 
la ora actuală mă bucur nespus să 
ascult în interpretarea discipolilor 
mei lucrări vocale și instrumenta-
le, care răsună frecvent în cadrul 
concertelor, festivalurilor și con-
cursurilor prezentate la Școala de 

„Nu m-am lăsat de muzică nici 
în momentele cele mai grele”

Arte „Valeriu Poleakov”, dar și pe 
alte scene din Chișinău.

– Ți-ai adunat creaţiile în 
culegeri?
Doar piesele scrise pentru pian 

le-am reunit recent într-o culegere 
cu genericul „Visul stelelor”. Pie-
sa cu aceeași denumire, dedicată 
soției Tatiana, am compus-o în 
anul 1997, imediat după absol-
virea Conservatorului. Prima 
ediție a culegerii, scoasă de sub 
tipar anul trecut, din cont pro-
priu, cuprinde 18 piese, iar cea 
de-a doua, realizată în acest an cu 
suportul Ministerului Educației, 
Culturii și Cercetării, conține 20 
de piese. Prefața este semnată de 
Galina Furdui, de care mă leagă 
o colaborare prolifică de circa un 
sfert de veac. Cartea mai conți-
ne un amplu studiu muzicologic, 
semnat de compozitorul Adrian 
Beldiman, precum și opinii, re-
flecții cu privire la creația mea. 
Bineînțeles, numărul impunător 
de piese vocale, instrumentale și 
orchestrale, realizate până în pre-
zent, ar putea fi înmănuncheate 
în mai multe albume pe CD, însă 
n-am ajuns deocamdată să mă 
ocup de aceasta.

– Ce genuri ai abordat? Te 
rog să faci o clasificare a 
lucrărilor tale muzicale.
Am scris, în cea mai mare par-

te, piese vocale de muzică ușoară 
pentru copii, adolescenți și tineri. 
Am compus, de asemenea, 20 de 
piese pentru pian, câteva dintre 
ele având și versiuni orchestrale. 

Am realizat câteva lucrări corale, 
printre care una vocal-simfonică, 
înregistrate cu Orchestra Simfo-
nică Națională și Capela Corală 
„Moldova” – colective artistice din 
cadrul Companiei „Teleradio-Mol-
dova”. Am adaptat, de asemenea, 
unele din piesele mele vocale și in-
strumentale pentru vioară, flaut, 
nai, saxofon, chitară clasică etc. 

– Una dintre cele mai fru-
moase piese pe care le-am 
auzit în ultimul timp este 
o creaţie a ta, intitulată 
„Ochii mamei”. În ce îm-
prejurări ai compus-o? 
Mă bucur că această melodie a 

reușit să-ți răscolească sufletul, la 
fel și altor ascultători. Piesa „Ochii 
mamei” reprezintă versiunea in-
strumentală a cântecului „Ochii 
tăi, măicuţă”, scris pe versurile 
Galinei Furdui și interpretat de 
Maria Codreanu. Melodia am 
compus-o acum patru ani, la so-
licitarea Mariei, care și-a dorit în 
repertoriul său un cântec dedicat 
celei mai scumpe ființe – mama. 
A fost ideea mea ca versurile să 
se axeze pe imaginea ochilor ma-
mei, care ne privesc cu dor și ne 
vor urmări mereu cât vom trăi. 
Am lucrat cu multă inspirație la 
această piesă, prima persoană care 
a ascultat-o fiind, ca de obicei, 
soția Tatiana, care întotdeauna 
audiază noile mele lucrări, fiind 
ca o reprezentantă a publicu-
lui. Nu pot să nu amintesc aici 
că cea mai importantă realizare 
din viața noastră comună este fiul 
Cristian-Laurențiu, născut la 7 

Interviu cu compozitorul Vlad Mircos

ianuarie 2005. Mă bucur mult că 
piesa „Ochii mamei” produce o 
impresie puternică asupra tuturor 
ascultătorilor.

– Cum ai ales-o pe violonis-
ta Oxana Mardari pentru a 
interpreta „Ohii mamei”? 
Cu Oxana Mardari suntem co-

legi de mai mulți ani la Școala de 
Arte „Valeriu Poleakov”, ea este 
profesoară de vioară și canto. 
Partitura la piesa „Ochii mamei”, 
scrisă pentru două viori și pian, 
a răsunat acum doi ani în cadrul 
școlii, fiind foarte apreciată. Di-
rectorul școlii, dl Mihai Rusu, mi-a 
mărturisit după unul din concer-
te că melodia conține în ea ceva 
magic, fermecător, înălțându-te 
parcă spre înălțimile celeste. La 
începutul acestui an Oxana Mar-
dari a venit cu propunerea de a 
înregistra piesa la studioul reputa-
tului regizor Andrei Lifenco, unde 
a suprapus pe rând trei partiții de 
vioară. De la finele lunii martie și 
până acum piesa a fost prezentată 
la mai multe posturi de radio și 
televiziune, interpreta reușind să 
realizeze și un frumos videoclip la 
ea. Am oferit piesa „Ochii mamei”, 
precum și videoclipul, mai multor 
posturi de Radio-TV care, sperăm, 
le difuzează. Totodată, poate fi 
oricând vizualizată și pe pagina 
mea de Facebook.

– Îţi vin în minte portative, 
sunete sau melodii?
Destul de frecvent, la orice oră 

a zilei, aflându-mă acasă, la școa-
lă, pe stradă sau în transport, îmi 
vin în minte diverse fragmente 
melodice, pe care le înregistrez la 
dictafon, revenind ulterior la ele, 
așternându-le pe note și perfec-
ționându-le.

–  Oamenii de artă o duc 
greu în R. Moldova. Ce 
sfaturi le poţi oferi ca să 
reziste?
Nu prea există rețete și povețe 

în această privință. Important, 
cred, e să trăiască în pace și ar-
monie cu ei înșiși și cu lumea din 
jur. Să-și asculte mereu inima și 
cugetul, având alături oameni 
dragi și apropiați, cu care să îm-
partă bucuriile, tristețile și nevo-
ile, oameni de suflet, cărora să le 
pese de ei în momentele dificile. 
Să iubească cu adevărat arta, să 
trăiască cu demnitate, să mun-
cească cu dăruire.

– Dacă am dori să audiem 
piese de-ale tale, unde le 
găsim?
Pe canalul meu de Youtube, 

unde sunt stocate, de asemenea, 
și o serie de concerte, întâlniri 
de creație, interviuri oferite dife-
ritor posturi locale de Radio-TV 
etc.

– Îţi mulţumesc, dragă 
Vlad, şi inspiraţie în con-
tinuare!

Interviu de Irina NECHIT
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Unii se duc la stația peco din 
apropiere, alții în pădurea de 
alături, iar unii, în caz de urgen-
ță, își fac nevoile în grajd la cai. 
Pe teritoriul școlii este doar un 
veceu vechi în curte, amplasat la 
vreo 300 de metri de locul pen-
tru antrenamente, din cele care se 
găsesc în curțile din gospodăriile 
rurale. Lucrurile ar putea fi ușor 
schimbate dacă nu ar exista niș-
te bariere impuse de funcționari 
care, cel mai probabil își urmăresc 
anumite interese, departe de ale 
celor care se antrenează la această 
școală.

Tentativa de conectare la 
reţeaua de canalizare

Școala republicană de hipism 
este amplasată în câteva clădiri 
vechi, de peste o sută de ani, cu 
statut de monument istoric, în-
tr-o zonă verde de pe strada Calea 
Orheiului din Chișinău. În 2016, 
administrația școlii a construit câ-
teva grupuri sanitare pentru elevi 
și angajați și a depus o cerere la 
Regia „Apă-Canal” pentru conec-
tarea la sistemul de canalizare.

Timp de doi ani au fost efec-
tuate tot felul de proiecte și lu-
crări adiționale pentru a întruni 
condițiile de conectare la rețeaua 
orășenească de canalizare, chiar 
dacă aceasta trece pe alături. Toa-
te lucrările au fost avizate pozitiv 
de către responsabilii de la Regia 
„Apă-Canal”.

Când au fost îndeplinite toate 
condițiile și urma să fie pusă ulti-
ma semnătură pentru conectarea 
la sistemul de canalizare, adminis-
trația Școlii de hipism se pome-
nește cu un inspector de la Regia 
„Apă-Canal” care întocmește un 
proces-verbal și aplică 20 de mii 
de lei amendă pentru... conectare 
ilegală la sistemul de canalizare. 

„Nu eram conectați. A trebuit 
să invităm specialiști, să demon-
străm că nu ne foloseam de siste-
mul de canalizare, ne-am adresat 
în judecată. Am câștigat în cele 
din urmă procesul și amenda a 
fost anulată. Dar s-a pierdut timp 
prețios și resurse”, ne-a declarat 
Alexandru Timciuc, directorul 
Școlii republicane de hipism.

Regia „Apă-Canal” impune 
noi condiţii

După încheierea procesului de 
judecată administrația Școlii de 
hipism a revenit din nou cu so-
licitarea de conectare la rețeaua 
de canalizare. Însă cei de la Regia 

Apă-Canal le-au impus o condiție 
contractuală pe care administrația 
Școlii de hipism nu a putut s-o 
accepte. 

„Mi-au spus că urmează să 
achit pentru evacuarea apelor 
uzate volumul echivalent cu cel 
al apei utilizate. La noi consumul 
de apă este mare. Apa se folosește 
pentru adăparea și spălarea cai-
lor, la stropirea terenurilor pentru 
antrenament, la irigare. Deșeurile 
biologice ale cailor sunt depozita-
te, prelucrate special și vândute ca 
îngrășământ pentru agricultură. 
Veniturile provenite din vânza-
rea îngrășământului biologic sunt 
înregistrate la contabilitate. Deci 
deșeurile biologice ale animalelor 
nu sunt evacuate prin rețeaua de 
canalizare, acest lucru este impo-
sibil. Dacă am fi acceptat această 
condiție, ar fi trebuit să aruncăm 
în vânt sume considerabile din 
bugetul și așa mic de care dispu-
nem”, ne-a explicat Alexandru 
Timciuc.

Poziția administrației Șco-
lii de hipism și pentatlon a fost 
susținută și de Agenția Națională 
pentru Reglementări în energetică 
(ANRE). Experții instituției au 
elaborat și un raport pe mai multe 
pagini, cu argumente că cei de la 
regia „Apă-Canal Chișinău” nu 
au dreptate.

Contor de sute de mii de lei

Regia „Apă-Canal Chișinău” „a 
mers în întâmpinarea” Școlii repu-
blicane de hipism și le-a propus să 
instaleze un contor pentru apele 
reziduale. Administrația Școlii de 
hipism a fost inițial de acord, fără 
să știe că le-a fost întinsă o altă 
capcană.

Responsabilii de la Regia 
„Apă-Canal Chișinău” le-au pro-
pus să se adreseze la Compania 
Techno-Test SRL, specializată în 
instalarea contoarelor de acest fel.

În scurt timp, Școala de hipism 
a primit și oferta comercială din 
partea companiei, care s-a dove-
dit a fi una halucinantă. În ofer-
ta comercială au fost incluse: 25 
de mii de lei, costul lucrărilor de 
proiectare, 160 de mii de lei pen-
tru amenajarea unui rezervor cu 
capacitatea de 7,5 metri cubi, 80 
de mii de lei pentru pompă, 150 
de mii de lei pentru contor, 350 
de mii de lei pentru lucrările de 
construcție a rețelei de canalizare 
și a rezervorului, precum și pentru 
lucrările de amenajare a teritoriu-
lui. În total – 845 de mii de lei.

„Este o sumă foarte mare pen-

Şcoala de hipism, lipsită 
de confortul civilizației

Școala republicană de hipism şi pentatlon din 
Chişinău, în cei peste 60 de ani de existenţă, 
nu a avut niciodată un grup sanitar. Școala 
este conectată la apeduct, dar nu este 

conectată la sistemul de canalizare care trece pe 
alături. Astfel, cei peste 230 de elevi şi peste 80 de 
angajaţi ai şcolii care nu au posibilitatea să se spele 
elementar pe mâini după antrenamente, mai sunt 
puşi în situaţia să se descurce cum pot atunci când 
au nevoi personale. 

tru noi în condițiile când bugetul 
anual al școlii este de puțin peste 
5 milioane de lei. Din acești bani 
trebuie în primul rând să întreți-
nem animalele, 130 la număr, să 
achităm apa, resursele energetice, 
salariile angajaților, să efectuăm 
unele lucrări de reparație”, ne-a 
explicat directorul școlii.

Mai mult, firma solicita achi-
tarea plății totale în avans, fiind 
oferită garanție pentru calitatea 
lucrărilor și a utilajului pe un ter-
men de doar un an.

Administrația școlii le-a expli-
cat celor de la Techno-Test că este 
prea costisitor pentru instituție și 
că nu pot fi justificate cheltuielile 
pentru volumul de ape reziduale 
preconizat.

Atunci compania a venit cu o 
altă ofertă, de 174 de mii de lei, 
dintre care 25 de mii pentru lu-
crările de proiectare, iar 149 de 
mii, pentru contor. Din oferta 
comercială reiese că prețul total 
al serviciilor urmează să fie defi-
nitivat după efectuarea lucrărilor 

de proiectare „unde va fi dimen-
sionat colectorul de ape uzate, în 
baza lui selectate pompele și va fi 
stabilit volumul total de lucrări și 
echipamentele necesare.

Legea îi obligă pe agenții 
economici care au întreprinderi 
de producere să aibă stații de 
pre-epurare proprii în cazul în 
care deșeurile de producție con-
țin substanțe nocive. Acest lucru 
însă nu se referă și la școli, când 
în sistemul de canalizare ajung 
aceleași ape menajere ca și în ca-
zul consumatorilor casnici.

Monopol sau abuz în 
serviciu?

Administrația Școlii de hipism 
a efectuat o investigație proprie 
în privința firmei Techno-Test, 
recomandată de funcționarii de la 
Regia Apă-Canal Chișinău. „Am 
verificat din surse externe și am 
constatat că administratorul și 
fondatorul SRL Techno-Test, Ghe-
orghe Burdilă, are același nume 

de familie cu fostul director eco-
nomic al Regiei Apă-Canal, Ion 
Burdilă. Bănuiesc că ar fi în relații 
de rudenie, iar cei de la Regie fac 
lobby pentru această firmă. Un 
funcționar chiar mi-a reproșat că 
lupt de parcă aș lua acești bani din 
propriul buzunar. Dar este vorba 
de bani publici, cine va răspunde 
pentru cheltuirea lor irațională? 
Eu nu-mi permit acest lucru, nu 
mă pot implica în schemele lor”, 
ne-a declarat Alexandru Timciuc.

Directorul Școlii republicane 
de hipism ne-a spus că a identifi-
cat încă trei firme prestatoare de 
servicii în domeniu, în care Ghe-
orghe Burdilă apare în calitate de 
cofondator sau administrator și 
că aceste firme dețin monopolul 
în domeniu.

Surse din cadrul Regiei 
„Apă-Canal Chișinău” ne-au co-
municat, sub protecția anonima-
tului, că Ion Burdilă deține acum 
funcția de șef al Direcției audit al 
întreprinderii și că este verișor 
cu Gheorghe Burdilă, deși primul 
infirmă acest lucru. „El spune co-
legilor că nu este adevărat, dar 
toți știu că sunt rude. Ei locuiesc 
pe aceeași stradă, se întâlnesc 
cu diferite ocazii, sărbători. Ion 
Burdilă a încercat să promove-
ze în diferite proiecte firmele lui 
Gheorghe Burdilă”, ne-a declarat 
sursa de la „Apă-Canal Chișinău”.

Nu am reușit să-l contactăm 
pe Ion Burdilă, deoarece nu a 
răspuns nimeni la telefoanele de 
serviciu ale Regiei. 

Proces interminabil în 
instanţă

Administrația Școlii de hipism 
s-a adresat cu cerere în instanța 
civilă, prin care a solicitat obli-
garea Regiei „Apă-Canal Chiși-
nău” să-i conecteze la rețeaua de 
canalizare orășenească. Dosarul 
se află în gestiunea Judecătoriei 
Chișinău din 2019, iar ședințele de 
judecată sunt programate o dată 
la două luni. Anul trecut aproape 
că nu au avut loc ședințe din cauza 
restricțiilor impuse de pandemie. 

Julieta SAVIȚCHI
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Monstruoasa coaliție 

Pentru ca ridicolul să fie ab-
solut, acel tratat nici măcar nu a 
fost vreodată adus în Parlamentul 
nostru pentru ratificare. A ră-
mas un petic de hârtie, menit să 
ne amintească de cea mai mare 
umilință pe care ne-a provocat-o 
un guvern vreodată.

Participând la o dezbatere 
găzduită de Radio Guerilla, am 
rămas năucit auzind cum minis-
trul de Externe semnatar al odio-
sului tratat la 8 noiembrie 2010 a 
mărturisit că regimul Băsescu se 
afla sub presiunea cancelarului 
Angela Merkel pentru a semna 
acel act mizerabil.

Omul, un intelectual adevă-
rat și autentic, figură centrală 
în mișcarea „conservatoare” din 
România, fiu de poet basarabean, 
nici măcar nu și-a pus vreodată 
problema că el nu era plătit să 
fie cureaua de transmisie dintre 
Berlin și București, ci pentru a-i 
aminti lui Merkel că românii își 
doreau fix aceleași drepturi ca 
germanii, adică își doreau reîn-
tregirea țării.

Cea mai mare umilinţă
pe care ne-a provocat-o 
un guvern vreodată

Sunt convins că respectivul 
nici astăzi nu are vreun regret 
privind fapta sa, cum nu are, pro-
babil, niciun regret nici instigato-
rul moral al abominabilei fapte, 
președintele de atunci, Traian 
Băsescu. Sunt la fel de convins 
că fostul ministru se consideră 
genial pentru că a inventat con-
servatorismul fără identitate 
națională, alături de colegii lui 
intelectuali, mai dispuși să dez-
bată polemica dintre Trump și 
Biden, decât să rostească vreo-
dată cuvântul cu U (unire).

Oare cum s-a ajuns aici 

Pe 8 noiembrie 2010, cu doar trei 
săptămâni înainte de alegerile 
parlamentare din Republica Moldova, 
ministrul nostru de Externe de atunci şi 

primul ministru al Republicii Moldova, Vladimir 
Filat, au semnat, la Bucureşti, tratatul între 
România şi Republica Moldova privind regimul 
frontierei de stat. Adică guvernul României a 
coborât în cel mai jalnic loc în care a fost vreodată 
în istorie, semnând un tratat de recunoaştere 
a frontierei dintre România şi provincia sa, 
Basarabia. Motivul acelei josnicii era sprijinirea 
lui Vladimir Filat ca să câştige alegerile din 
Republica Moldova din acel an. 

sau cum s-a transformat „fake news”-ul găinii care 
a născut pui vii în campanie împotriva Unirii românilor

după ce, cu nici 70 de ani mai 
devreme, o întreagă naţiune 
s-a jertfit pe sine pentru ace-
eaşi Basarabie?

624.740 de militari a pierdut 
această țară în războiul dus cu 
URSS pentru realipirea Basa-
rabiei: peste 70.000 de morți, 
245.000 de răniți și peste 
300.000 dispăruți. Totul pentru 
ca acum guvernul de la București 
să devină sponsorul principal al 
Basarabiei „independente”, adică 
ruptă de România.

În ziua de 22 iunie 1941, atunci 
când a început un război pe viață 
și pe moarte împotriva Uniunii 
Sovietice, România era o țară ex-
trem de săracă și avea o armată 
prost înarmată și insuficient in-
struită.

România avea, atunci, a 
doua cea mai înapoiată eco-
nomie din Europa, în vreme 
ce URSS recuperase în mare 
parte decalajele cauzate de 
războiul civil şi avea o per-
formanţă mai bună cu cel 
puţin o treime mai bună 
decât a noastră. În 1938, în 
anul considerat cel mai bun al 
perioadei interbelice, România 
avea un nivel al PIB/locuitor (în 
dolari 1960) de doar 29% din ni-
velul celei mai avansate națiuni 
europene de atunci, Marea Bri-
tanie, iar URSS se situa cu ace-
lași indicator la nivelul de 39% 
din nivelul britanic. România 
avea, așadar, o performanță de 
trei sferturi din cea sovietică și 
o populație de 14 ori mai mică 
(aproape 14 milioane de locui-
tori am avut la recensământul 
din aprilie 1941 față de 200 de 
milioane de cetățeni sovietici). 
URSS era, deci, o economie 
de 20 de ori mai mare decât 
a noastră.

„Armata română avea, la 22 
iunie 1941, 27.500 de ofiţeri, 
33.390 de subofiţeri şi 623.524 
trupă. Jumătate din trupele 
noastre şi o treime din corpul 
ofiţeresc se găseau pe marginea 
Prutului (armatele 3, 4 şi Cor-
pul 2 armată, 10.361 de ofiţeri, 
15.990 subofiţeri şi 354.005 sol-
daţi). Armata de Uscat însuma 
191 batalioane de infanterie, 11 
batalioane de mitraliere, patru 
batalioane de tancuri, 197 baterii 

tunuri câmp, 87 baterii obuzie-
re grele, 44 baterii tunuri lungi, 
60 escadroane, 25 batalioane 
de pioneri, 34 de companii an-
titanc, 20 de companii a.a., 54 
de companii de armament greu. 
Aviaţia militară dispunea de 50 
de escadrile, din care şase de le-
gătură, una de transport, una 
sanitară, trei de recunoaştere, 15 
de bombardament, 17 de vână-
toare, 7 de observaţie cu 1 061 de 
aparate de zbor, din care 621 la 
dispoziţia unităţilor operative şi 
440 în şcoli şi centre de instruc-
ţie. Principala forţă operativă 
care a acţionat pe Frontul de 
Est a fost Gruparea Aeriană de 
Luptă ce avea 253 de avioane de 
luptă, din care erau operative 
205, deservite de 208 echipaje.

Marina Militară se compunea 
din Divizia de Mare şi Divizia de 
Dunăre, totalul navelor fiind de 
39, dintre care 22 maritime şi 17 
fluviale, dintre care patru distru-
gătoare, submarinul „Delfinul”, 
trei vedete torpiloare, trei pui-
toare de mine, două crucişătoare 
auxiliare, şapte monitoare, opt 
vedete torpiloare, două pontoane 
de minare (pe fluviu). Efectivul 
total al Marinei se ridica la 15 
113 militari, dintre care 1 002 
ofiţeri”.

De ce a intrat România 
în război împotriva unui 
inamic de 30 de ori mai 
bine înarmat?

Atunci, în dimineața zilei de 
22 iunie 1941, armata pe care o 
atacau soldații români, Arma-
ta Roșie, avea 303 divizii și 22 
de brigăzi separate, cu un total 
de 5,5 milioane de militari. Pe 
frontul de Vest, acolo unde urma 
să-i înfruntăm și noi, sovieticii 
aveau 166 de divizii și brigăzi 
și 2,6 milioane de combatanți. 
Împreună, toate forțele Axei care 
atacau simultan URSS în acea zi 
aveau 181 de divizii și 18 brigăzi, 
cu 3 milioane de militari.

Confruntarea a avut loc pe trei 
fronturi: cel de Nord-Vest, cel 
de Vest și cel de Sud-Vest. Deși 
în primele săptămâni de război, 
trupele Axei au avansat sute de 
kilometri, au distrus 46 de divizii 
sovietice și au luat milioane de 
prizonieri, la 1 august, Stalin a 
mobilizat și mai mulți oameni, 

ajungând să dispună de o forță 
colosală de 401 de divizii. În afa-
ră de cei 5,5 milioane de soldați 
existenți în 1941, sovieticii aveau 
să aducă pe front, până la sfâr-
șitul războiului, încă 29 de mili-
oane de oameni, de două ori mai 
mult decât populația României 
de dinainte de război.

URSS avea un buget al apărării 
de 11 miliarde de dolari, adică 
o treime din bugetul unional, o 
sumă care îi uimea inclusiv pe 
americani. Cât privește dotarea 
tehnică, sovieticii au început și 
au terminat războiul cu un nu-
măr de tancuri (18-20.000) mai 
mare decât al tuturor celorlalte 
țări beligerante la un loc! Pe lân-
gă miile de avioane fabricate în 
Uniune, Moscova a mai primit 
aproape 10.000 de avioane din 
Statele Unite. Asta așa, ca să în-
țelegem corect raportul de forțe 
de pe câmpul de luptă.

Lupta disproporționată pe 
care o începea armata noastră 
în ziua de 22 iunie 1941 trebuie 
înțeleasă și în contextul în care 
românii nu mai participaseră 
la un război încă din 1919 din 
campania contra Ungariei co-
muniste. Pe când Armata Roșie 
trecuse printr-un război civil de 
doi ani (1918-1920), printr-un 
război cu Polonia (1919-1921), 
apoi prin trei conflicte armate cu 
China (războiul din 1929, invazia 
din Xinjiang-1934 și rebeliunea 
din Xinjiang-1937), apoi ocupase 
jumătate din Polonia (1939) și 
participase la Războiul de Iarnă 
după invazia Finlandei în noiem-
brie 1939. Era clar că sovieticii 
aveau o experiență de luptă net 
superioară.

Slăbiciunea militară a Româ-
niei era atât de mare încât Hitler 
ne dădea mereu exemplu negativ: 
„Deşi ar fi trebuit să îşi micşoreze 
armata şi să şi-o doteze cu ar-
mament, românii fac contrariul 
şi îşi cresc numărul de soldaţi”, 
spunea dictatorul german.

Ei bine, de ce a intrat România 
în război împotriva unui inamic 
de 20 de ori mai puternic econo-
mic și de 30 de ori mai numeros 
și mai bine înarmat? Pentru un 
singur și explicit motiv: pentru 
Basarabia, pentru readucerea mi-
lioanelor de români dintre Prut și 
Nistru înapoi în țara lor și pentru 
reîntregirea națiunii române.

Republica Moldova este 
cât se poate de departe de 
Reunirea cu România

După 44 de ani de ocupaţie 
sovietică, Basarabia a deve-
nit „independentă”, în loc să 
revină înapoi în graniţele Ro-
mâniei. Nu există nicio îndoială 
că, în ultimii 30 de ani de exis-
tență, experimentul „Republica 
Moldova” s-a dovedit un eșec de 
mari proporții. Republica re-
spectivă este cel mai sărac 
stat european, pe locul 89 
din lume. 

România (locul 44 în lume, 
cu un PIB/locuitor de trei ori mai 
mare decât cel de peste Prut), din 
care Republica Moldova nu vrea 
să facă parte, a avut cea mai 
mare creştere economică 
agregată din Uniunea Eu-
ropeană din ultimii 14 ani, 
ajungând să depășească țări mult 
mai avansate (Grecia, Croația, 
Slovacia și Lituania). România nu 
a mai depășit Grecia la indicatorul 
PIB/locuitor (prețuri comparabi-
le, PPP) niciodată din 1913. Cât 
despre Slovacia, niciodată nu am 
fost măcar prin preajmă, darmite 
să-i depășim...

Republica Moldova este statul 
din care s-a furat într-o singură 
zi o șeptime din PIB, fix 1 miliard 
de dolari. Tot Republica Moldova 
este statul care are o datorie către 
o singură companie (Gazprom) în 
valoare de două treimi din PIB-ul 
său. Și tot aceeași republică este 
campioană europeană absolută la 
deficit comercial, cu aproape 30% 
din PIB. Mai rău de atât nu cred 
că se poate. Motiv pentru care 
o treime din cetățenii celei mai 
sărace republici de pe continent 
au plecat în străinătate la muncă, 
neavând niciun fel de încredere 
în viitorul propriului stat. Și tot 
o treime din cetățeni au cerut 
și au primit cetățenia altui stat 
(România).

Cu toate acestea, Republica 
Moldova este cât se poate de 
departe de Reunirea cu Româ-
nia. Cum este posibil așa ceva? 
Printr-o monstruoasă coaliție 
dintre politicienii auto-denumiți 
„pro-ruși” și cei auto-intitulați 
„pro-europeni”. De fapt, aceste 
două forțe politice sunt unite de 
un mare obiectiv comun: ținerea 
teritoriului dintre Prut și Nistru 
în afara României. Lipsa de adec-
vare și de realism a partidelor de 
la Chișinău este absolută: cu 80% 
din populație de etnie română, cu 
o treime din populație cu cetățe-
nie română, cu România principal 
sponsor și partener comercial, 
partidele de la Chișinău își do-
resc un viitor în afara României, 
adică în afara Uniunii Europene 
și a NATO.

„Monstruoasa coaliție” (din 
februarie 1866) a fost o alianță 
împotriva naturii, dintre conser-
vatori și liberalii radicali, consti-
tuită în scopul îndepărtării de la 
putere a lui Alexandru Ioan Cuza. 

Petrișor Gabriel PEIU 
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

P R I V I R E A

Un ziar bun se 
menține datorită 
cititorilor săi

De fapt, liberalii „roșii” C. A. Ro-
setti și Ion C. Brătianu și-au dat 
mâna cu conservatorul Lascăr Ca-
targiu și cu moderatul Ion Ghica, 
cu Dimitrie A. Sturdza, cu Nicolae 
Golescu și cu alții din Top 300 ai 
acelor zile pentru a pune apă în 
vinul reformelor inițiate de Cuza.

Monstruoasa coaliţie, pen-
tru a alunga definitiv Româ-
nia din Basarabia

Și dacă în 1866 monstruoasa 
coaliție s-a făcut împotriva lui 
Cuza, în zilele noastre, la Chiși-
nău ea se face pentru a alunga 
definitiv România din Basarabia.

„Pro-europenii” şi 
„pro-ruşii” sunt uniţi de 
patru idei mari: naţiunea 
civică, neutralitatea, stata-
litatea şi „reîntregirea cu 
Transnistria”. „Naţiunea 
civică” este baza naraţiunii 
moldoveniste, ideea cum că 
liantul dintre cetăţenii repu-
blicii este atitudinea civică, 
nicidecum etnia (82% din 
ei fiind români, aşa cum i-a 
găsit ultimul recensământ) 
sau limba română. 

Neutralitate înseamnă că 
nu vor să adere la NATO, 
statalitate înseamnă perpe-
tuarea statului fără naţiune 
şi fără graniţe Republica 
Moldova, iar „reîntregirea” 
înseamnă unirea Basarabiei 
cu Transnistria, cu trupele 
ruse cu tot. De fapt, Repu-
blica Moldova este o ficţiune, 
corect ar fi să se numească 
Basarabia, dacă tot nu mai 
este cu Transnistria. 

Exact ca în Principatele 
Unite în 1866, membrii co-
aliţiei de la Chişinău se ra-
portează la capitale europe-
ne diferite, unii la Berlin şi 
alţii la Moscova, dar susţin 
aceleaşi principii. Pentru ei, 
România este un partener la 
fel de special şi de important 
precum Ucraina sau Rusia. 
Niciodată nu vor vorbi des-
pre România, fără a aminti 
şi de Rusia sau de Ucraina.

„Naţiunea civică”, 
baza naraţiunii 
moldoveniste

Monstruoasa coaliție de la 
Chișinău crede în soluția rămâ-
nerii trupelor ruse în Transnis-
tria. Cine mai are vreo iluzie ar 
trebui să citească interviul dat de 
liderul „pro-europenilor”, Igor 
Grosu, în calitate de premier 
desemnat al republicii. Omul 
măcar e sincer.

„Sabina Fati: Deci o parte a 
armamentului rus din Trans-
nistria spuneţi că ar trebui să 
rămână pe loc?

Igor Grosu: Armamentul 
vechi, pentru că am înţeles că 
există muniţie şi arme din peri-
oada celui de-al Doilea Război 
Mondial, ar trebui distrus la faţa 
locului şi o altă parte ar putea 
fi administrat, încât să nu fie 
periculos”.

Este evident că dacă „o parte 
din armament” va rămâne pentru 
a fi „administrat”, va rămâne și ci-
neva să-l administreze. Și cine ar 
putea să-l administreze mai bine 
decât “Grupul Operativ al Trupe-
lor Ruse” – GOTR? Și ar pleca, în 
viziunea lui Grosu, doar trupele 
formate din „pacificatori”...

Diferenţele dintre mem-
brii monstruoasei coaliţii 

de la Chişinău sunt doar de 
nuanţe.

De exemplu, poziția oficială 
a Rusiei, îngânată și de PSRM/
PCRM, este aceea că în 1992 a 
avut loc un “război civil”, nicide-
cum invazie rusească urmată de 
ocupație. Rusia, iubitoare/făcă-
toare de pace, doar s-a interpus 
între părțile implicate in “războiul 
civil”, sa nu se mai omoare mol-
dovenii civici între ei.

Iar moldoveniștii „pro-euro-
peni” au o variantă mai soft: “nu 
e conflict interetnic, religios (gen 
Karabagh), ci este un conflict po-
litic”. Adică același lucru cu teza 
rusa, din moment ce Rusia nu 
există în acesta narațiune.

Iar partidul lui Grosu, PAS, 
gândește fix la fel ca cel al lui 
Dodon, doar că adaptat la dis-
cursul propriu, “justițiar”. Ei spun 
că e “conflict politic” sugerând 
interese politice locale, un fel de 
baroni locali care vor ei puterea. 
Dar toată lumea știe că existența 
Transnistriei nu are nicio legătură 
cu corupția de la Tiraspol, ci doar 
cu voința Kremlinului.

O grămadă de soldăţei 
de la Bucureşti în solda 
„monstruoasei coaliţii”

Ceea ce este, însă, demn de 
remarcat la „monstruoasa coali-
ție” de la Chișinău este faptul că 
reușește să țină mobilizați o gră-
madă de soldăței de la București. 
O mână pestriță și arghirofilă de 
tovărășei din România s-au vopsit 
cu culoarea „experților” și le ex-
plică românilor de ce trebuie să 
renunțe la ideea Reunirii.

De fapt, toți acești broscoi ai 
moldovenismului, mercenari an-
gajați de mult în această bătălie, 
nu fac decât să schimbe stăpânul 
plătitor, dar rămân cu același țel: 
să ucidă unionismul în Basara-
bia. O lume pestriță, spuneam, 
unită de o istorie comună: toți 
susținătorii români ai „pro-eu-
ropenilor” și toți detractorii Uni-
rii au fost, la origini, plătiți să-i 
cânte osanale lui Vladimir Filat, 
cel care și-a surclasat până și co-
legii din republicile caucaziene, 
organizând, senin, furtul unui 
miliard de dolari, adică o șepti-
me din PIB. Apoi, s-au mutat toți 
la coadă la casieria generosului 
Vladimir Plahotniuc. Acum își 
numără rublele primite de la noii 
stăpâni. În fruntea lor, un fost 
trepăduș grafoman al fostului 
președinte Băsescu, care toarnă 
zilnic așa-zise expertize, de fapt 
imnuri de slavă închinate mol-
doveniștilor civici.

Problema tuturor menestre-
lilor anti-unioniști de la Bucu-
rești este că s-au făcut de râs de 
multe ori până acum. Cine să-i 
mai creadă pe intriganții care 
au fost în stare să facă un tratat 
de recunoaștere a frontierei „ro-
mâno-moldovenești”? Cine să-i 
mai creadă pe caraghioșii care îi 
cântau osanale lui Filat, în vreme 
ce acesta îi umilea în direct din 
mijlocul „acțiunii în așternuturi” 
cu Olga Roman? Cine să-i mai 
creadă pe penibilii care îl duceau 
pe Iohannis la Chișinău să-l bine-
cuvânteze pe Filat exact în zilele 
când acesta desfășura extragerea 
miliardului de dolari? Și, până 
la urmă, cine să mai creadă în 
savantlâcul unuia care va rămâne 
în istorie ca inventatorul „găinii 
care a născut pui vii”?

spotmedia.ro

Deși publicația „Gazeta de Chi-
șinău” a apărut pe data de 31 ia-
nuarie 2020 și am anunțat despre 
apariția lui pe piața mediatică pe 
rețelele de socializare, pe pagina 
web a publicației și prin interme-
diul unicului distribuitor de ediții 
periodice, Î.S. „Poșta Moldovei”, 
care dispune de un serviciu plătit 
numit „Ziarul săptămânii”, „Ga-
zeta de Chișinău” încă nu este 
cunoscută de lumea de la noi. 
Oamenii însă doresc să citească 
un ziar bun și să se informeze 
dintr-o sursă credibilă.

Ne convingem că suntem puțin 
cunoscuți după ce discutăm cu 
locuitorii din satele în care mer-
gem pentru a promova săptămâ-
nalul și din apelurile telefonice 
întâmplătoare primite la redacție, 
când potențialii noștri cititori sus-
țin că abia atunci află de existența 
„Gazetei de Chișinău”.

Miercuri, 23 iunie 2021, de di-
mineață, la redacție a sunat Na-
talia Pintiuc (73 de ani) din satul 
Lunga, raionul Florești. Femeia a 
lucrat în calitate de bibliotecară 
43 de ani, timp în care a citit presa 
care apărea în spațiul mediatic 
din Republica Moldova. 

„Aveam pe timpuri ce citi. 
Eram informată. Vedeam ce scriu 
în ziare. Chiar am plâns când s-au 
închis mai multe ziare care se edi-
tau în limba română la Chișinău, 
așa cum a fost „Timpul”, „Jurnal 
de Chișinău”, ne-a mărturisit ea.

Natalia Pintiuc ne-a anunțat 
că abia acum a aflat de existența 
săptămânalului „Gazeta de Chiși-
nău”. „Merg la poștă, mă abonez 
chiar azi! Sunt bucuroasă că voi 
ține în mâini un ziar bun”, ne-a 
mai spus aceasta, după ce a citit 
o ediție.

„Aveți autori buni de texte și 
pagini diverse, interesante. Vă 
mulțumim că sunteți!”, a ținut să 
accentueze locuitoarea din Lunga, 
Florești.

Stimați prieteni, abonați-vă la 
„Gazeta de Chișinău”, astfel veți 
contribui la menținerea în spațiul 
nostru mediatic a unui ziar bun, 
generalist, care informează corect.

Vă anunțăm că în perioada 14-
25 iunie 2021, abonații la „Gazeta 
de Chișinău” beneficiază de o re-
ducere de 10%.

Stimați prieteni, vă îndemnăm 

Ofertă specială 
pentru poștași!
 

Publicația „GAZETA de Chișinău” îndeamnă poștașii să  abo-
neze locuitorii satelor și orașelor la ziarul nostru pentru a doua 
jumătate a anului 2021.

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

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

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

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

Redacția 

să ne susțineți, perfectând un abo-
nament la orice oficiu poștal sau 
online – pe gazetadechisinau.md 
– pentru părinții, bunicii, unchii, 
mătușile, frații, surorile, copiii 
rămași acasă. 

Pentru conaționalii noștri aflați 
peste hotare avem o ofertă speci-

ală. Dacă reușiți să perfectați un 
abonament pentru cei dragi de 
acasă, atunci primiți gratuit prin 
poșta electronică ziarul în format 
print, la prima oră, în fiecare zi 
de vineri.

Victoria POPA 
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Ce se întâmplă în corpul tău când 
exagerezi cu mâncatul de sărbători

În sezonul lor, poți pregăti un sirop din 
flori de tei absolut spectaculos. Mirosul 
îmbătător al teiului înflorit poate fi păstrat 
într-o sticlă și savurat pe parcursul între-
gului an. Poți folosi acest sirop din flori 
de tei ca ingredient-surpriză în cocktailuri 
nonalcoolice, limonade răcoritoare sau 
chiar în iaurturi. În plus, poate fi un exce-
lent topping pentru înghețată sau prăjituri 
reci, precum panna cotta sau cheesecake. 

E de preferat să folosești pentru aceas-
tă rețetă flori de tei culese imediat după 
înflorire, bine scuturate de praf și insecte. 
Ai nevoie doar de 4 ingrediente pentru a 
face sirop din flori de tei: lămâi, zahăr și 
nectar de agave (sau miere) și, desigur, 
florile de tei. Acestora li se adaugă, firește, 
puțină apă, pe care nu am mai pus-o la 
socoteală.

Iată mai jos rețeta de sirop din flori de 
tei, cu două variante de preparare, dar și 
beneficiile teiului pentru sănătatea ta.

VARIANTA 1:
Ingrediente
200 de grame flori de tei
2,5 litri de apă
4 lămâi
400 de grame de zahăr
plus 400 de mililitri nectar de agave sau 

încă 400 de grame de zahăr
Mod de preparare
Pune apa, zahărul și nectarul de aga-

ve într-o oală pe foc. Cât timp se dizolvă 
zahărul și ajunge amestecul la punctul de 

fierbere, scutură florile de tei și spală-le 
sub un jet de apă rece.

Dacă vrei ca siropul să fie mai vâscos, 
lasă mai mult timp pe foc. Dacă îți place 
consistența, ia oala de pe foc și adaugă flo-
rile de tei în siropul cu zahăr, plus sucul 
de la cele 4 lămâi și coaja de la o lămâie. 
Amestecă bine.

Lasă oala cu sirop de tei la temperatura 
camerei până se răcește, apoi introdu-o la 
frigider, cu un capac deasupra.

Lasă la infuzat 3-4 zile, apoi scoate florile 
de tei cu ajutorul unei site și pune siropul 
rezultat în sticle cu capac. Păstrează-le la 
frigider.

VARIANTA 2:
Ingrediente
200 de grame flori de tei
2,5 litri de apă
800 de grame miere sau 800 de grame 

de zahăr
sucul de la 4 lămâi
Mod de preparare
Pune florile de tei scuturate și spălate în-

tr-un borcan mare cu apă și sucul de lămâie. 
Se lasă acoperit cu capac, la loc răcoros, 
timp de 3-4 zile. În fiecare zi se amestecă 
în lichid, ca să fie florile scufundate, altfel 
vor face mucegai.

După ce trec cele 4 zile, se scot florile 

de tei (poți folosi o sită sau un tifon) și 
se adaugă mierea sau zahărul. Se toarnă 
lichidul într-o oală și se aduce la fierbe-
re, până siropul capătă consistența dori-
tă. Atenție însă: prin fierbere, mierea își 
pierde conținutul de minerale, vitamine și 
enzime active.

După fierbere, siropul se pune în sticle 
sterilizate și se păstrează într-un loc răcoros 
și întunecat.

Beneficiile florilor de tei

Florile și frunzele de tei au numeroase 
beneficii pentru sănătatea fizică și psihică. 
Ele conțin uleiuri esențiale, aminoacizi și 
zaharuri cu efecte neurosedative și antis-
pastice, benefice în cazul persoanelor care 
se confruntă cu stres psihologic, nervozitate 
și insomnie.

Ceaiul din flori de tei este excelent în caz 
de răceală, gripă sau alte infecții respira-
torii. Totodată, poate fi util și persoanelor 
care vor să slăbească, deoarece reglează 
tranzitul intestinal și are efect diuretic.

În combinație cu bicarbonatul de sodiu, 
ceaiul de tei folosit în gargară ameliorează 
durerile în gât, tusea și inflamațiile.

Ceaiul din flori de tei este benefic și per-
soanelor care se confruntă cu incontinența 
urinară sau cu pietrele la rinichi.

Infuzia din flori de tei poate ameliora 
totodată cearcănele, iritațiile și pielea us-
cată, lipsită de strălucire.

csid.ro

Sirop din flori de tei – rețeta super 
ușoară, din 4 ingrediente

De cele mai multe ori, excese-
le alimentare se manifestă prin 
dureri abdominale, senzații de 
greață, diaree sau stare de vomă. 
Atunci când exagerezi cu mânca-
tul de sărbători, metabolismul își 
accelerează activitatea, ceea ce 
crește probabilitatea de alterare 
a stării generale. De asemenea, 
se pot produce următoarele eve-
nimente: 

Creşte secreţia 
sucurilor gastrice

Procesul de digestie a hranei 
de către organism presupune, 
printre altele, descompunerea 
alimentelor și distrugerea germe-
nilor infecțioși. Activitatea prin 
care hrana este parțial digerată 
și descompusă are loc la nivelul 
stomacului, într-un mediu acid. 
Pentru a descompune alimentele, 
stomacul produce acid clorhidric. 
În mod normal, cantitatea de acid 
de la nivelul stomacului este una 
constantă. 

Atunci când mâncăm în exces, 
cantitatea acidului clorhidric 
crește și poate apărea ascensiu-

nea sucurilor gastrice către eso-
fag. Deoarece esofagul nu poate 
găzdui soluții acide, ascensiunea 
conținutului gastric și a acidului 
clorhidric la nivelul său poate 
duce la apariția refluxului gas-
troesofagian. Arsurile esofagiene 
și scăderea apetitului alimentar 
sunt simptomele principale care 
pot indica un nivel crescut al su-
curilor gastrice. 

Creşte nivelul zahărului 
din sânge

Când exagerezi cu mâncatul 
de sărbători, în încercarea de a 
păstra nivelul zahărului din sânge 
la un nivel optim, organismul va 
produce o cantitate mai mare de 
insulină decât în mod normal. În 
majoritatea cazurilor, producția 
excesivă de insulină se manifestă 
prin oboseală, letargie, sete cres-
cută și dureri de cap. O valoare 
crescută a nivelului de insulină 
are ca rezultat, de asemenea, 
creșterea tensiunii arteriale, ce 
favorizează dezvoltarea unor pro-
bleme cardiovasculare, în special 
la persoanele vârstnice.

Excesele alimentare din perioada 
sărbătorilor reprezintă o problemă 
comună, care poate deveni o ameninţare 
pentru sănătate. Consumul excesiv de 

alimente, pus adesea pe seama stresului, poate 
afecta corpul într-o varietate de moduri.

Stomacul se extinde 
dincolo de dimensiunea 
normală

Când exagerezi cu mâncatul de 
sărbători poate avea loc creșterea 
în diametru a stomacului. Sto-
macul extins va împinge asupra 
organelor din vecinătate, oferind 
o senzație de disconfort. De regu-
lă, cu cât cantitatea de mâncare 
ingerată este mai mare, cu atât 
va crește și disconfortul resimțit. 
Senzația de preaplin este însoțită 
adesea de alte simptome, precum 
balonare, reflux gastric, greață sau 
diaree. Consumul de alimente în 
exces poate provoca, de aseme-
nea, exces de gaze și senzații de 
balonare. Alimentele picante și 

cu un nivel ridicat de grăsimi sau 
carbohidrați predispun la apariția 
gazelor intestinale. Mâncatul pe 
fugă favorizează, de asemenea, 
balonarea și gazele. Gazele intes-
tinale în exces pot cauza dureri 
sau crampe abdominale.

Caloriile în exces se depun 
sub formă de grăsimi

Mâncatul excesiv din timpul 
sărbătorilor poate avea urmări 
vizibile, deoarece predispune la 
îngrășare. Chiar și excesele tem-
porare, precum cele din preajma 
sărbătorilor, pot deveni pericu-
loase pentru organism. Pe ter-
men lung, consumul excesiv de 
alimente ar putea crește riscul de 

cancer și alte probleme cronice 
de sănătate. 

Procesul de reglementare a 
apetitului şi foamei 
este perturbat

Mâncatul excesiv perturbă 
echilibrul dintre hormonii care 
afectează reglarea foamei: grelina, 
responsabilă pentru stimularea 
poftei de mâncare, și leptina, 
care suprimă pofta de mâncare. O 
eventuală întrerupere a sincroni-
zării, amplorii sau duratei impul-
sului de feedback dintre grelină și 
leptină poate promova creșterea 
în greutate. Grelina este implica-
tă în reglarea pe termen scurt a 
apetitului uman, iar activitatea sa 
este esențială în procesul digestiv. 

În cazuri rare, 
apare perforaţia gastrică

În cazuri extrem de rare, obi-
ceiurile de alimentație excesivă 
pot conduce la apariția perforației 
gastrice, condiție cu potențial fa-
tal. Un singur episod de supraali-
mentare poate determina dilata-
rea gastrică acută severă, în lipsa 
unui istoric tipic al tulburărilor 
alimentare. Perforația gastrică 
reprezintă o condiție gravă și se 
manifestă prin distensie abdomi-
nală severă și dureri abdominale 
acute intense.

romedic.ro
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Avem medalii 
la Campionatul 
European 
de box

Doi pugiliști din R. Moldova 
au urcat pe treapta a III-a a po-
diumului de premiere la Campio-
natul European de box, categoria 
de vârstă Under-22, desfășurat în 
perioada 17-24 iunie a.c. la Roseto 
degli Abruzzi, Italia. Astfel, Andrei 
Chiriacov (81 kg) a obținut două 
victorii, împotriva kosovarului 
Besart Pireva și a finlandezului 
Nikita Nystedt, fiind apoi nevoit 
să abandoneze din cauza acci-
dentărilor suferite și renunțând 
la lupta pentru titlu. La feminin, 
de distincția de bronz s-a învred-
nicit compatrioata noastră Daria 
Kozorez (+81 kg). La turneu au 
participat peste 300 de boxeri din 
41 de țări.

 

Victorie 
pentru echipa 
Moldovei 
la Cupa Davis

Echipa de tenis a Moldovei s-a 
impus pe 22 iunie curent cu 3-0 în 
disputa contra reprezentativei sta-
tului Andorra în meciul contând 
pentru Cupa Davis. Evenimentul 
a avut loc la Skopje, Macedonia 
de Nord. Selecționata noastră, 
condusă de căpitanul Iurie Go-
rban, în prima partidă a învins 
grație evoluției lui Ilia Snițari, 
care a dispus cu 6-1, 6-2 de Da-
mien Gelabert. A urmat victoria 
lui Alexander Cozbinov în fața lui 
Eric Cervos Noguer, scor 6-0, 6-0, 
iar la dublu Snițari și Cozbinov au 
învins perechea Gelabert/Noguer: 
6-1, 6-1. În următoarele două par-
tide din cadrul grupei IV a Zonei 
Europene, tricolorii vor întâlni 
naționalele Macedoniei de Nord, 
San Marino și Kosovo.

Jocurilor 
Olimpice 
de la Tokyo, 
cu spectatori 
în tribune

Jocurile Olimpice de la Tokyo 
se vor desfășura cu spectatori 
locali în tribune, cu o limită de 
50 la sută din capacitatea fiecărei 
arene și de maxim 10 mii de per-
soane, potrivit unei decizii luate 
pe 21 iunie a.c. de organizatori. 
Însă Yuriko Koike, guvernatoa-
rea prefecturii Tokyo, a avertizat 
că „dacă va exista o modificare 
radicală în situația infectărilor, 
va trebui să reexaminăm această 
situație și să luăm în considera-
re o absență a spectatorilor din 
arene”. Reamintim că JO de la 
Tokyo 2020 au fost amânate 
pentru perioada 23 iulie – 8 au-
gust 2021, din cauza pandemiei. 

Învingător în stil 
de campion

În continuare, în faza sferturi-
lor de finală, conaționalul nostru 
s-a impus fără drept de apel în fața 
maghiarului Barnabas Krisztian 
Papp, scor 9-0. Apoi urmă un meci 
destul de dificil în semifinale, în 
care sportivul moldovean l-a în-
vins (4-1) pe Arman Melkonyan, 
reprezentantul redutabilei școli 
de lupte din Armenia. Iar partida 
finală, disputată împotriva atle-
tului din Turcia, Alperen Berber, 
s-a dovedit la fel de încrâncenată. 
După prima jumătate a confrun-
tării, tabela electronică consemna 
scorul egal de 1-1. Totuși pregă-
tirea fizică mai bună și măiestria 
tehnică superioară a conaționalu-
lui nostru și-a spus până la urmă 
greul cuvânt, el învingând cu 7-2.

Ploaie de medalii pentru 
luptătorii din R. Moldova la 
Campionatul European de cadeți

Marşul premianţilor

O evoluție de toată frumuse-
țea a demonstrat și compatriotul 
nostru Mihai Guțu (categoria 80 
kg, stilul greco-roman), care s-a 
învrednicit de titlul de vicecampi-
on european. În primul său meci 
din cadrul turneului, în calificări, 
el l-a depășit într-o luptă strân-
să pe italianul Riccardo Crimi, 
scor 6-4. Apoi l-a învins cu 2-0 
pe ucraineanul Ivan Țîbaniov, 
campion european printre șco-
lari, în 2018. În sferturi, com-
patriotul nostru a trecut într-un 
meci extrem de disputat de rusul 
Aleksandr Krikuha (3-1), ca în se-
mifinale să obțină încă o victorie 
binemeritată, anihilând rezistența 
suedezului Hamza Sertcanli (5-3). 
În finala mare, Mihai Guțu a cedat 
în fața reprezentantului redutabi-
lei școli georgiene de lupte, Achiko 
Bolkvadze. 

Șirul de medalii obținute de 
cadeții noștri la cea mai impor-
tantă competiție continentală nu 
se încheie cu această realizare. 
Astfel, în posesia distincției de 
bronz intră luptătorul de greco-ro-
mane Maxim Sarmanov (48 kg). 
În faza sferturilor de finală, el 
nu lăsă nicio șansă georgianului 
Tornike Vașakmadze (8-1), însă 

apoi a fost învins de turcul Ser-
vet Angi (7-15). În lupta pentru 
un loc pe podiumul de premiere, 
moldoveanul s-a impus, prin tuș, 
în fața lui Armen Ghevorghian, un 
puternic atlet din Armenia.  

Grație acestor strălucite rezul-
tate, noua generație a luptătorilor 
noștri de stil greco-roman s-a cla-
sat pe locul 7 din 31 de țări parti-
cipante la Campionatul European, 
un rezultat ce vine să încununeze 
activitatea plină de dăruire și sa-
crificii a antrenorilor selecționa-
tei Mihai Cucul, Roman Zgardan, 
Vladimir Culacli, Serghei Timco, 
dar și a altor specialiști de mare 
clasă ce și-au făcut o profesiune 
de credință din munca grea, însă 
plină de farmec, cu copiii.  

De asemenea, titlul de vice-
campion european și l-a adjudecat 
luptătorul nostru de stil liber Ion 

Laurențiu Marcu, în categoria de 
greutate de 65 kg. Traseul său ma-
gistral la aceste competiții el l-a 
început cu un succes înregistrat 
prin superioritate tehnică în lupta 
contra letonului Jekabs Kikurs. 
În faza următoare a concursului, 
reprezentantul Republicii Moldo-
va a trecut după mari încercări de 
sportivul din Armenia, Anușavan 
Barseghian (4-2), ca în semifinale 
să-și demonstreze superioritatea 
în disputa cu atletul din Unga-
ria, Marcell Nagy (7-2). În finala 
mare, Ion Laurențiu Marcu a ce-
dat într-o luptă strânsă, сu 6-8, 
în fața atletului osetin (Federația 
Rusă), Marat Fadzaev. Delegația 
Republicii Moldova de lupte libere 
a fost ghidată la aceste întreceri 
continentale de selecționerii Iu-
rie Gurin, Maxim Gîlca și Sergiu 
Gurin.

Luptătorul moldovean de stil greco-
roman, Alexandru Solovei, a cucerit 
titlul de campion european printre 
cadeţi, în limitele categoriei de 

greutate de până la 71 de kilograme. Astfel, în 
cadrul competiţiei ce a avut loc în perioada 
14-20 iunie curent la Samokov, Bulgaria, în 
meciul său inaugural el l-a surclasat cu 6-1 pe 
reprezentantul Belgiei, Ibrahim Tabaev, sportiv 
talentat de origine cecenă. 

Secvențe de luptă cu participarea noului campion european Alexandru Solovei

Iulian BOGATU

Republica Moldova a mai obținut o cotă de 
calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo – 
a doua la proba de tir cu arcul. Astfel, după 
obținerea foii olimpice de către Alexandra 
Mîrca, și Dan Olaru, un alt discipol al an-
trenoarei Irina Cecanova, țintește succesul 
olimpic. Atletul din Chișinău a reușit această 
performanță la turneul de calificare indivi-
duală de la Paris, rezervat sportivilor din 
Europa și desfășurat în perioada 18-21 iunie 
a.c., unde au fost puse în joc ultimele șapte 
bilete de acreditare olimpică pentru bărbați 
și cinci pentru femei. Dan Olaru a reușit să 
se califice in extremis, în etapa shoot-off.

În finală, sportivul nostru de 24 de ani 
a cedat în fața reprezentantului Federației 
Ruse, Galsan Bazarjapov, intrând în posesia 
medaliei de argint. De asemenea, la turneul 
ce a avut loc în capitala Franței au obținut 
bilete de calificare olimpică atleți din Ucraina, 
Finlanda, Rusia, Ungaria, Israel și Polonia. 

În prezent, Dan Olaru ocupă locul 36 în 
ratingul mondial. Este de menționat că el și-a 
asigurat participarea la Jocurile Olimpice 

pentru a doua oară în carieră, după ce în 
2012 a acces la Olimpiada de la Londra, prin 
cucerirea medaliei de bronz la Campionatul 
European desfășurat în același an la Amster-
dam, Țările de Jos, la vârsta de doar 15 ani. 
La evenimentul olimpic din capitala Marii 
Britanii, Dan Olaru s-a învrednicit de onoarea 
de a fi port-drapelul delegației Republicii 
Moldova la ceremonia de deschidere. Astfel, 
el a devenit cel mai tânăr sportiv moldovean 
care a participat vreodată la Olimpiadă și 
primul arcaș care a reprezentat Republica 
Moldova la un turneu olimpic.

De asemenea, Dan Olaru a obținut în anul 
2016, la Nottingham, Marea Britanie, titlul 
de campion european la mixt, în tandem cu 
coechipiera sa Alexandra Mîrca. În același an, 
echipa formată din Dan Olaru și Alexandra 
Mirca s-au impus la turneul de seria Grand 
Prix desfășurat în Bulgaria. Iar în 2018, Dan 
Olaru devine vicecampion european la Leg-
nica, Polonia.

Iulian BOGATU

Dan Olaru, calificat 
la Jocurile Olimpice de la Tokyo
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I n t e g r a m ă

S u d o k u

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

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

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

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

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

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

Te  c a u t !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cm înălțime, talia 80 cm, vrea să împartă destinul solitar cu un bărbat 
suplu, cu simțul umorului, carismatic, îndemânatic, tandru, brunet și 
chipeș. Locuiesc în cel mai frumos sat din preajma orașului Căușeni. 
Traiul e similar celui urban. (08)

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

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

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

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

Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”
22.06; 23.06; 24.06; 25.06; 26.06; 27.06 „Strice-

re”, spectacol imersiv, numit și „Labirint sau galerie 
psihologică”, prevăzut pentru 20 de spectatori (zece 
cupluri), ce vor participa la reprezentație în calitate 
de actori sui-generis, orele 18.00; 20.00.

Teatrul Naţional „Satiricus. I. L. Caragiale”
26.06 Premieră! „Parlamentul sau comisia de 

ancheta” de Mirel Talos, ora 18.30. 

Teatrul Naţional de Operă şi Balet 
„Maria Bieşu”

27.06 Gala de operă încheie stagiunea TNOB 
„Maria Bieșu”, ora 18.00.

Teatrul Geneza Art
26 – 27.06; 29 – 30.06 „Zacs”, ora 19.00.

Teatrul „Luceafărul” 
25 – 26.06 „Fazanul” de Georges Feydeau, ora 

18.30.
27.06 „Flori de mină” de Szekely Csaba, ora 18.30.

Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici”
27.06 „Sarea în bucate” de P. Ispirescu, ora 11.00; 

12.30.

Teatrul Municipal de Păpuşi „Guguţă”
26.06 „Ziua de naștere a motanului Leopold” de 

A. Hait, ora 11.00.
27.06 „Fapta bună mult adună” după Ion Crean-

gă, ora 19.00.

Filarmonica Naţională 
„Serghei Lunchevici”

29.06 Rezervația Cultural-Națională „Orheiul 
Vechi”, Eco-resort Butuceni 

Album of Memories. History of the country, his-
tory of destiny by Baruch Berliner, Klezmer Music 
Night. „Select Cvartet end Friends”. Art director 
– Mihail Agafița, producător – Nachum Slutzker, 
ora 19.00.

01.07 Concert-ședință de terapie muzicală în ca-
drul proiectului „Terapia prin muzică”, ed. a VII-a. 
Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale „S. 
Lunchevici”, prim-dirijor – Mihail Agafița. În pro-
gram: F. Mendelssohn Bartoldy, Baruch Berliner, 
narator – Nicolae  Jelescu, producător – Nachum 
Slutzker, ora 19.00.

Sala cu Orgă
25.06 Recital de orgă în cadrul Festivalului „J.S. 

Bach”. Alexander Fiseisky /Rusia/ prezintă: Pre-
ludiul, BWV 552/1 Preludii corale, BWV 669-689 
Fuga, BWV 552/2, ora 19.00. 

27.06 Recital de chitară – María Esther Guzmán 
(Spania) prezintă: J.S. Bach; A. de Cabezón; M. 
Praetorius, ora 19.00. 

30.06 Închiderea Festivalului „J.S.Bach”/ Închi-
derea stagiunii 2020-2021, „Pasiunile după Ioan”, 
Concert vocal-simfonic: Orchestra Națională de 
Cameră, Corul Național de Cameră și Corul AMTAP 
conduse de Ilona Stepan, soliști: Tony Bardon, tenor 
/România/, Anastasia Cușnir, soprană, Lilia Istra-
tii, mezzo-soprană, Andrei Otean, bariton, Roman 
Ialcic, bas-bariton, dirijor – Cristian Florea, 19.00.

Carul cu bancuri
- Mamă, mi-a spus doctorul că nu pot avea 

copii!
- Este ereditar, fiule. Nici tac-tu n-a putut.

Știți cum ar fi fost dacă Adam și Eva ar fi fost 
chinezi?

Păi încă ar fi rămas în grădina raiului, fiindcă ar 
fi ignorat mărul și-ar fi mâncat șarpele!

Ce îi cumpără cadou un scoțian îndrăgostit iu-
bitei sale?

Un ruj de buze, pentru că îl poate lua înapoi, 
în timp.

- Astăzi am pierdut controlul asupra mașinii.
- Cum așa? Ai condus prea repede?
- Nu. Nevastă-mea a luat permisul.

Eu și prietena mea suntem foarte diferiți. Eu sunt 
real, iar ea nu e.

Rozi către Gheorghe:  
- Vreau să merg la Paris, să-mi cumpăr parfum, 

poșetă și pantofi.  
- No, bine tu, dar toate astea le poți cumpăra și 

de aici, de la noi!  
- Mulțumesc, asta e tot ce am vrut să aud!

- Doctore, ce să iau când mă dor picioarele?  
- Autobuzul!

- Ce nu trebuie să mâncăm în post, părinte?  
- Unii pe alții, fiule!

Consumul de morcovi îmbunătățește vederea!!!  
Consumul de vin, chiar o dublează!

Astăzi am alergat pe bandă. Casiera de la Kaufland 
a spus că, dacă nu cobor, cheamă paza.

98% din români sunt mulțumiți de salariile lor. 
Sondajul s-a făcut pe un eșantion de 465 de persoane 
din clădirea parlamentului.

Guvernul a anunțat că nu sunt motive de creștere 
a prețurilor la carburanți, de aceea ele vor crește 
fără niciun motiv!

Ce bine e să știi să-ți ții gura! Îmi iese și mie câte-
odată, dar și atunci mi se citește subtitrarea pe față.

- Gogule, ascultă-mă, merg eu acasă de la serviciu 
și văd o broască. O iau acasă, o hrănesc, o scald și 
o culc lângă mine să o încălzesc. Când mă trezesc, 
observ că s-a transformat, ca în poveste, într-o blondă 
superbă cu țâțe maaari! Mă crezi?  

- Te cred! De ce?  
- Pentru că nevastă-mea nu mă crede, mă!

- Auzi, știi cum ții un prost în suspans:  
- Cum?  
- Îți spun mâine...

A f i ş
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Ești o personalitate pu-
ternică și tot ceea ce ți se 
întâmplă are un efect pozitiv 
asupra motivației tale. Cauți 
să îți depășești limitele și îți 
reușește acest lucru. Când 
vine vorba de relațiile im-
portante din viața ta, conti-
nui să rămâi o fire asertivă și 
dedicată. Indiferent de ceea 
ce se întâmplă între voi, par-
tenerul de viață va rămâne 
persoana cheie din viața ta.

Ești reticent în fața 
unui „nou început”, mai 
ales atunci când în joc se 
află lucruri în care crezi cu 
adevărat și îți este frică să 
se „strice”. Astrele te ajută 
să îți menții încrederea în 
tot ceea ce reprezintă fru-
mos. Chiar dacă inițial nu 
ai crezut că este vorba de 
acest lucru, unele situații 
de la birou te forțează să îți 
negi valorile.

Odată ce încrederea în-
tr-un nou început va aduce 
în prim plan doar oportuni-
tățile care pot apărea, ești 
conștient că totul va decur-
ge mult mai lin. Ideea de a 
fi acasă în mijlocul famili-
ei primește o semnificație 
mult mai profundă pentru 
tine. Poate că e vorba de sta-
rea de bine pe care o percepi 
ca fiind autentică doar în 
acest context.

Reușești să te adaptezi 
cu succes oricărui context 
social din care faci parte. 
Când nu știi ce trebuie să 
spui, păstrează pentru tine 
argumentele pentru a evita 
să îi jignești pe cei din jur. 
Zilele de weekend le petreci 
alături de familie. Epuiza-
rea din timpul săptămânii 
nu poate fi „anulată” de-
cât prin intermediul celor 
dragi.

Deși evenimentele din 
această săptămână vor fi 
destul de ostile și de con-
fuze pentru tine, o să re-
ușești să privești lucrurile 
cu maturitate. Tot ceea ce 
trăiești te ajută să desco-
peri lucruri noi despre 
tine. Maniera în care alegi 
să faci lucrurile te ajută să 
înțelegi dacă dezvoltarea 
carierei este pe o pantă 
ascendentă.

Ești entuziasmat, opti-
mist și îți exprimi sentimen-
tele într-un mod jovial și 
destul de neobișnuit pentru 
tine. Îți dai seama că acest 
fel de a fi ți se potrivește 
foarte bine. Te ajută să ai 
încredere în tine. Pe par-
cursul acestei săptămâni, 
nu mai optezi pentru un 
comportament dramatic, 
ci lași ca totul să decurgă 
de la sine.

Partea financiară a fost 
dintotdeauna de o impor-
tanță majoră în relația pe 
care o ai. Ești o fire inde-
pendentă din acest punct 
de vedere și nu accepți ca 
partenerul tău să inves-
tească în tine din punct de 
vedere material. O astfel de 
abordare ți se pare complet 
aberantă. Zile pline de eve-
nimente importante pentru 
statutul tău profesional.

Alegi să ieși mai mult 
din zona de confort. Ceea 
ce găsești dincolo este ui-
mitor. În sfârșit reușești 
să privești către sine 
cu empatie și blândețe. 
Atunci când trebuie să 
iei decizii radicale, încă 
îți este dificil să pui totul 
în balanță. Un punct de 
vedere din exterior te va 
ajuta întotdeauna să gă-
sești soluția optimă.

În viața ta se întâmplă 
constant lucruri asupra 
cărora nu ai niciun con-
trol. Frica ce îți va invada 
simțurile îți va conduce 
practic toate acțiunile. 
Din cauza incertitudinii pe 
care o resimți, este posi-
bil să faci unele greșeli pe 
care nu le vei mai putea 
repara. Încearcă să intri 
într-o stare susținută de 
autocontrol.

Ești o persoană directă și 
plină de umor. Aceste două 
calități te ajută să fii sincer 
apreciat de către colegii de 
la birou. Planurile pe care le 
ai pentru weekend nu pre-
supun prea multă mișcare. 
Îți dai seama că stai foarte 
prost la acest capitol. Este 
nevoie să faci o schimbare 
radicală în ceea ce privește 
stilul de viață.

Pentru că nu te simți 
bine din punct de vedere 
psihic, în zilele următoa-
re o să ai tendința să te 
„ascunzi”. Indiferent de 
momentul zilei, profiți de 
timpul petrecut cu sine. 
Ai nevoie de o reîncărcare 
energetică și acest lucru nu 
se va întâmpla decât atunci 
când vei anula orice tendin-
ță de a mai suferi pentru 
ceilalți.

Având parte de reușite, 
începi să ai mai multă în-
credere în tine. Ceea ce se 
întâmplă în jur nu îți mai 
induce sentimente de infe-
rioritate. Astrele te susțin 
necondiționat, dar niciodată 
nu vei reuși să îți îndeplinești 
visurile dacă nu vei acționa 
în acest sens. Te adaptezi 
atât de repede contextelor 
încât cei din jur sunt uimiți 
de siguranța ta de sine.

H O R O S C O P  S Ă P T Ă M Â N A L

Berbec Taur Gemeni Rac Leu Fecioară

Balanță Scorpion Săgetător Capricorn Vărsător Pești

 N-a reușit mama îndurerată să 
încheie rugăciunea, că Simionel a 
și cerut de mâncare. La trapeză, 
spre mirarea Alexandrei, micuțul 
a mâncat o străchinuță de borș și o 
bucată bună de pâine. „Mare este 
Dumnezeu și nenumărate sunt 
minunile lui!”, și-a zis. După aceea 
femeia a continuat să înalțe rugă-
ciuni la Maica Domnului. Simio-
nel s-a vindecat și creștea sănătos, 
fiind împodobit cu darul vorbirii 
și cu o memorie de invidiat.

Doi fraţi despărţiţi 
de un gard

Băiatul Costel, pe care îl aveau 
Dumitru și Angela, era răsfățat din 
cale afară. Iar Simionel creștea 
cuminte și ascultător, cu frică și 

dragoste de Dumnezeu. Ager la 
minte, a învățat repede să scrie 
și să citească și Alexandra l-a dat 
de șase ani la școală. A învățat în 
aceeași clasă cu Costel și au stat 
într-o bancă în toți anii de școală. 
Costel nu se prea trăgea la carte, 
în schimb lui Simionel îi era atât 
de dragă, încât se lipea ca ceara 
de lumânare de memoria lui.

 Cu toate acestea, după absol-
virea școlii, Simionel n-a putut 
merge la vreo facultate. Deoarece 
bugetul familiei era prea modest, a 
ales o școală de meserii din centrul 
raional. Costel însă, care le-a făcut 
părinților zile fripte cât a învățat 
la școală, a intrat la o universitate 
din Chișinău. Și de cum a plecat 
de acasă, trimite, mamă și tată, 
parale! Zicea că învață, că are 
nevoie ba de o carte, ba de alta, 
ba că trebuie să plătească niște 
cursuri și tot așa. În realitate, o 
ținea prin baruri și restaurante. 
Din banii primiți de acasă dădea 
mită profesorilor și trecea de la 
un an la altul cu cele mai bune 
note în matriculă. 

Dumitru aflase de purtările lui, 
dar nu mai putea să îi facă nimic. 
Era băiat mare. Și când își arunca 

Nu extratereștrii și nici Duhul Sfânt 
i-au adus copilul pe pământ (2)

ochii peste gard, văzând cu câtă 
hărnicie muncește celălalt băiat, 
care era și el sânge din sângele 
lui, se întreba: „De ce unul are 
parte de toate bunătățile și nu 
e mulțumit, iar altul se spetește 
muncind și nu se plânge că îi este 
greu? De ce unul păcătuiește de 
dimineață până în seară, iar altul 
nu greșește cu nimic în viață?”. 

Îi era milă de Simionel. Îi venea 
uneori așa un dor să îl cuprindă ca 
pe un fiu, dar se temea de ceea ce 
ar putea urma. Ținea la familie, la 
autoritatea pe care o avea în sat. 
Însă Dumnezeu i-a dat cugetul 
cum să îl ajute pe băiat, nu știa 
doar cum și când să facă pasul. 

În sfârșit, a venit ziua cea tri-
misă de Sus. L-a chemat la el pe 
băiat când soția era la școală și 
i-a zis: „Simionel, mă bucur că ai 
crescut așa de frumos și de voinic. 
Știu că mama ta nu are bani să 
te ajute să îți continui studiile. 
Eu am hotărât să te ajut ca pe 

propriul meu copil”. Și i-a întins 
un plic cu o sumă mare de bani. 
În acele clipe era gata să îi spu-
nă adevărul, dar și-a amintit de 
promisiunea făcută în noaptea de 
vis și s-a răzgândit. „Să rămână 
o taină, așa cum vrea Alexandra. 
Și dacă până la urmă Dumnezeu 
va rândui să o dezlegăm, o vom 
dezlega”, și-a zis în gând și a ieșit 
să îl petreacă pe Simionel până 
la poartă. 

„E taina noastră pe care 
trebuie s-o luăm cu noi 
în mormânt”

Anii au trecut. Costel a termi-
nat cu note mituite facultatea, dar 
n-a lucrat o zi la bancă pentru că 
nu era chemarea lui. A plecat să-și 
câștige banul în Germania, unde 
și-a întâlnit jumătatea – o ucrai-
neancă brunetă și foarte cochetă 
cu care s-a căsătorit și au ales să 
locuiască acolo. El muncește șofer 

Nina NECULCE
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de livrare a coletelor, iar ea – în-
tr-un depozit de cosmetice.

Simionel a terminat cu emi-
nență facultatea la Chișinău și a 
făcut studii universitare de mas-
ter la București. Acolo a rămas să 
muncească, acolo și-a găsit jumă-
tatea. Au făcut două nunți: una la 
București și una în Moldova. La 
nuntă au fost invitați și Dumitru 
cu Angela, adorați și iubiți de Si-
mionel. În mesajul de felicitare, 
Dumitru le-a dorit mirilor viață 
lungă cu noroc, le-a oferit o sumă 
frumușică de bani și era cât pe ce 
să dezvăluie secretul, dar, când 
s-a uitat la Alexandra, și-a muș-
cat limba.

 La începutul lunii aprilie, anul 
trecut, soția lui Dumitru s-a stins 
din viață răpusă de COVID. În 
primăvara acestui an, Dumitru a 
cerut-o în căsătorie pe Alexandra, 
dar ea i-a respins cererea cu deli-
catețe: „Să rămânem vecini buni și 
în continuare cu acest dar frumos 
între noi, Simionel! Eu sunt îm-
plinită și fericită și necăsătorită 
la 60 de ani ai mei”. 

„Dar eu credeam că am putea 
scoate gardul dintre noi, că fiul 
nostru trebuie să știe cine este 
tatăl lui, că...”. Alexandra nu l-a 
lăsat să-și ducă gândul până la 
capăt. Privindu-l drept în ochi i-a 
spus: „Să nu le facem emoții în 
plus copiilor! E taina noastră pe 
care trebuie s-o luăm cu noi în 
mormânt, așa cum mi-ai promis 
în noaptea aceea de vis.” 

Alexandra şi-a strâns odoraşul la piept 
şi s-a îndreptat spre Icoana Făcătoare 
de Minuni cu chipul Maicii Domnului. 
A aprins lumânarea de la sfeşnicul din 

preajmă şi a căzut în genunchi în faţa icoanei, 
ţinându-l strâns de mânuţă pe băieţel. 
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Misterul anulat

S A T I R Ă  Ș I  U M O R

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

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

Publicăm comentariile la imaginea de vineri, 
18 iunie.

„Mai bine urli acum decât să turbezi când vezi 
rezultatele votării. Fă-ți partidul tău și vei urla cu 
toți ciracii de la tribună!”, 

Titus Pociumbanu, Ciuciulea, Glodeni.
„Când văd că hoții și bandiții nu se mai dau jos 

din fotolii, îmi vine să urlu; Îmi vine să urlu când 
îmi arată osul 
din oglindă”,

Petru Simon, 
Cașcalia, Căușeni.

„Când hămăie proștii cei mari la mine, îmi vine să urlu!”,
Silviu, Chișinău.
„Nu vă vine a crede? Da, vreau să urlu, dar îmi iese doar un sche-

lălăit jalnic precum al unui partid fără șanse în alegeri!”,
Vladimir, Chișinău.
„Îmi vine să urlu când văd atâta prostie și neînțelegere în orga-

nizarea alegerilor. Mă tem că o să urle și oamenii, după alegeri”, 
Angela, Chișinău.

Vă rugăm să comentaţi imaginea de mai sus.

I m a g i n e a  c o m e n t a t ă

E p i g r a m e 
a n t o l o g i c e

Uşa
Monumentală, te desfide,
Tăcută, rece, nepătrunsă;
Din când în când se mai deschide,
Dar numai dacă este unsă.

Alegerile
Campanii, presă, vâlvă mare, 
Supervizori occidentali, 
O agitație în care
Se-aleg rechinii de șacali. 
           
In memoriam Caţavencu
Rugăm dar pronia cerească, 
Acolo jos, sub postament, 

Pagină îngrijită de Gheorghe Bâlici

De-a pururea să-l odihnească! 
... Avem destui în Parlament. 

Centura de castitate
Această veche ustensilă
Pe când părea un straniu scut, 
Pe-atât era de inutilă; 
Veghea un bun de mult pierdut. 

Jean BUHMAN

Uneia
Doamna Ics – smerită față – 
De când e, n-a dus-o greu,
Că s-a descurcat în viață
Încurcându-se mereu.
            
În compensaţie
Constat, adesea, când n-am

 treabă, 
Şi prin localuri fac popas, 
Că unde e mâncarea slabă, 
E responsabilul mai gras. 

Servilului
Smerit ca-n fața unor moaște, 
Mereu încovoiat de trunchi, 
Pe șeful său el nu-l cunoaște
Decât din tălpi până-n 

genunchi. 

Unui expozant
Ai pictură la Apollo, 
Şi probabil e divină, 
Că tot timpul, de acolo, 
Iese lumea și se-nchină! 

 Alexandru CLENCIU 

Găina și 
Porumbiţa

La voi, spunea găinii, cândva, 
o porumbiță,

Ce căuta prin curte un vierme, 
o bobiță,

Relația cu soțul e tare primi-
tivă,

Purtarea lui e dură, barbară, 
abuzivă!

Bărbatul meu e gingaș, e ca un 
copilandru,

E calm întotdeauna, şi liniștit 
şi tandru!

Eu sunt a lui pe viață şi el e 
tot ce am,

Pe când al tău e mare curvar 
şi poligam!

Se scoală de cu noapte sau 
dis-de-dimineață

Şi cât e ziulica vă calcă prin 
coteață,

Prin curte, prin grădină, pe un’ 
se nimerește,

Pe urmă cucurigă triumfător, 
firește.

Mă uit câteodată de sus şi sunt 
mirată,

Cum poți răbda ca proasta: ești 
zilnic violată!

Oi fi având dreptate şi tu, dar, 
negreșit,

De când mă ştiu pe lume, așa 
m-am pomenit.

E vorba-aici de soartă, deci nu 
prea am ce face

Şi – cum spunea poetul – mă 
sperii, dar îmi place.

Deducem că, în lumea puțin 
evoluată,

Sunt cazuri când violul e dra-
goste curată.

Petru Ioan GÂRDA, 
Cluj-Napoca

Lui Visarion i-a surâs mult 
așteptatul noroc. Vila sa de la 
marginea pădurii s-a dovedit a 
fi liberă-liberă! Soția plecase ur-
gent într-o deplasare și avea să 
se întoarcă seara târziu... Nebun 
de bucurie, el a dat un telefon 
adoratei consoațe a șefului său, 
care într-un fel era și adorata lui, 
invitând-o urgent la o întâlnire 
de taină. Zis și făcut!

...Numai ei știu ce a fost aco-
lo, numai ei în doi s-au scăldat în 
plăcerea marii iubiri. Și tot amân-
doi s-au trezit din vraja amorului 
și în sfârșit au pus picioarele pe 
pământ.

- Mâncăm ceva? - a întrebat-o 
el.

- Nu, răspunse ea.
- Poate un pic de șampanie?
- Nu, nu și iarăși nu! Vreau 

acasă. Ș-apoi, Doamne ferește 
de surprize...

- Ce fel de surprize? Vila e îm-
prejmuită cu un gard de trei metri. 
Am patru porți, pe care nu le poate 
deschide nici cel mai iscusit hoț, 
dacă nu cunoaște codul.

Iubiții  s-au îmbrăcat, s-au 
chitit și au ieșit afară. Ea – cu 
o gentuță din piele de crocodil, 
el  – cu o telecomandă sofis-
ticată.

- Pe care poartă dorești să ieși? 
a întrebat-o Visarion, zâmbind pe 
sub mustață. Pe prima? A doua? 
A treia? A patra?

- Pe care s-a deschide.
Parcă a zis-o într-un ceas rău. 

Visarion s-a apucat să apese bu-
toanele, însă nu s-a deschis nici 
o poartă.

- Drăcia dracului! - a exclamat 
el. Parcă formasem corect codul.

- Mai încearcă.
- Dacă greșesc încă o dată, a 

treia e ultima – se blochează porți-
le și aici ne cântă cucul dimineața!

- Visarioane, glumești? Nu 
cumva ai uitat codul?

- Asta mă pune pe gânduri. 
L-am instalat împreună cu un 

prieten. La întrebarea care cifre 
să pun, el m-a sfătuit să aleg ceva 
ce nu se uită: anul nașterii mele, 
al soției, alt an memorabil.

- Și?
- Eram chercheliți, el mi-a 

instalat un cod și a zis că a pus 
anul Unirii. Și m-a întrebat dacă 
țin minte când a fost Unirea, iar 
eu i-am răspuns: „Cum să nu?”.

- Păi, formează anul Unirii!
- L-am format o dată. Nu-i 

acela.
- Doamne ferește! - a exclamat 

ea înspăimântată.
- Stai că acușica facem ceva, 

zise Visarion și iar a prins a forma 
cifre. Nici de data asta porțile nu 
s-au deschis.

- Drăcia dracului! A rămas 
ultima șansă... - și el s-a apucat 
de cap.

- Fă ceva, Visarioane!!! Tele-
fonează-i prietenului, întreabă-l.

- Da de unde să-l iau? E plecat 
în România. Dar stai că mi-a venit 
o altă idee.

A scos telefonul mobil și a for-
mat un număr:

- Alo, Sergiu, știu precis că 
știi. E vorba de viață și de moar-
te! Spune în ce an a fost Unirea? 
Cum așa care Unire? Ce? Au fost 
mai multe? Tocmai două? Mie-
mi trebuie numai una. Altfel mă 
prăpădesc!

După ce a notat ceva pe o foiță 
de hârtie, Visarion și-a pus frun-
tea pe palmă. Iar adorata aștepta 
înfrigurată verdictul.

- Deci? Sergiu a spus că au fost 
două uniri – una în 1859, iar alta 
în 1918. Din ele trebuie să alegem 
o variantă. Ce zici?

Văzându-și amanta încurcată 
de tot, el a zis și mai încurcat:

- Fie ce-o fi! Alegem 1918... - și 
a format cifrele.

Scârțâind, fără mare poftă, 
porțile s-au deschis.

- Ura-a-a! - a strigat Visarion. - 
Am nimerit, am ghicit anul Unirii! 
Porțile s-au deschis! - și a luat-o 

P r o z ă  s c u r t ă F a b u l ă

ADAM: Mă chinuiește o în-
trebare: cuvântul femeie are şi 
plural?

ROMEO: Cele mai proaste 
locuri din teatru sunt cele de la 
balcon.

MARX: Cred că am greșit 
atunci când mi-am investit Ca-
pitalul în Rusia.

DARWIN: Încă din leagăn eram 
intrigat de faptul că părinții se 
maimuțăresc întruna în fața co-
pilului.

BUDAI-DELEANU: La români, 
buda-i în fundul curții, iar la un-
guri e lângă Pesta.

BUREBISTA: Mi-am dat seama 
prea târziu că vinul se poate face 
şi din surcele.

DECEBAL: După ce n-aveam 
decât brânză, viezure şi varză, Bu-
rebista ne-a scos din dicționar şi 
zaibărul.

LENIN: Am vrut să-i demon-
strez lui Copernic că o revoluție 
poate dura şi mai puțin de 365 
de zile.

DIOGENE: Caut un om căruia 
să-i placă damful cugetărilor mele.

MOȘ CRĂCIUN: Mă întreb 
dacă şi la Capul Horn va trebui 
să intru tot pe horn.

RUDOLF: Pentru că sunt ren, 
românii m-au hrănit cu mușchi 
la grătar.

GUTENBERG: Eram nemulțu-
mit pentru că pe vremea mea nu 
prea se făcea carte.

NAPOLEON: N-am reușit să 
ocup Rusia, dar am reușit să ocup 
toate ospiciile.

MUNCHAUSEN: Nu degeaba 
se spune că nemții au fost cei mai 
mari inventatori.

ALZHEIMER: Una este să te 
uiți la televizor şi alta este să te 
uiți pe closet.

KOCH: Femeile cu pieptul 
mare mă bagă în boală.

PARKINSON: Sunt în căutarea 
unui dentist căruia să nu-i tre-
mure mâna.

PASTEUR: Jur că n-am fost în 
viața mea microbist.

FREUD: Psihiatrul meu crede 
că sunt obsedat sexual.

BABEȘ: Habar n-am avut că 
mă cheamă şi Bolyai.

ESCULAP: Medicii români 
m-au rugat să le găsesc de lucru 
în Germania.

ROENTGEN: Personal, cel mai 
mult îmi plac filmele de dragoste.

Mihai FRUNZĂ, Brăila

C i t a t e  p r e s u p u s e

Din gândirea lui ...

Codul genetic

pe doamnă la un dans nebunatic 
de fericit.

- Acușica vine un taxi... Unde 
locuiești? - a întrebat-o el.

- Pe bulevardul Unirii, fu răs-
punsul.

- Drăcia dracului!
Igor GROSU
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Luni, 28 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 Europa 360°
12.30 Drumuri aproape
12.55 Ambasadorii succesului
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 #Creativ
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Frați de viță
15.30 România… în bucate
16.00 Memorialul durerii
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 #EU alegElectorala 2021
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 #EU alegElectorala 2021
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Câștigă România!
23.00 Dosar România
00.00 Memorialul durerii
01.00 Frați de viță
01.30 România… în bucate
02.00 Vreau să fiu sănătos!

03.00 Europa 360°
03.30 Drumuri aproape
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 #EU alegElectorala 2021

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
10.00 Teleshopping
10.15 Team România Best of
10.45 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 48
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Serial: Dragul de Raymond
13.50 Team România
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 România 9
18.00 Team România
18.15 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 49
19.30 Vorbește corect!
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
21.30 Serial: Jocurile timpului
00.10 Telejurnal Știri Sport Meteo
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.00 Serial: Dragul de Raymond
01.55 Serial: Jocurile timpului
04.28 Sport
04.45 Tema zilei
05.05 România 9
06.00 Politică și delicatețuri

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Armăsarul sălbatic
09.30 Teleșcoala
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Descălecați în Carpați
14.00 Film: Misterele Aurorei Teagarden: 
trei dormitoare și un cadavru
14.50 Ziua cu stil
15.00 Documentar: 360°-GEO
16.00 Serial: Doctor Quinn
17.00 Frați de viță
17.30 România… în bucate
17.57 Olimpiade de aur
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 #Generații
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câștigă România!
00.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
01.10 Film: Ciprian Porumbescu
03.30 Telejurnal
04.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
04.55 Filler călătorie vara
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

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

09.45 Rapsodia satului
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Planeta Clounela. Program de diver-
tisment pentru copii
12.00 F/d
12.25 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.35 Serial Iubire de argint
15.05 Serial Pentru fiul meu
15.45 F/d
16.00 Zona ARS
16.25 Respiro
16.30 Călătorii culinare
17.00 Știrile (rus.)
17.15 Concert L. Moraru
18.10 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Dezbateri electorale
21.00 Știrile
21.30 Tribuna electorală
21.50 Povestea terapeutică
22.00 Știrile (rus.)
22.25 Serial Pentru fiul meu
23.10 Săptămâna sportivă
23.40 Film Omul care știa prea puțin
01.15 Bună dimineața
03.00 Dimensiunea diplomatică
03.55 Reporter pentru sănătate
04.25 Cine vine la noi?
05.15 Respiro
05.20 La noi în sat
03.55 F/d

AgroTV

07:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIȘtiri,  Informativ/Analitic
08:00:00 TELEMAGAZIN  
08:15:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program educational/ Informativ  
08:30:00 DE LA TRAPA, LA SAPA  Pro-
gram de divertisment 
09:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIȘtiri,  Informativ/Analitic
10:00:00  Să ne cunoaștem Țara  Educati-
onal/Cultural
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 Program AGRO TV România     
13:45:00 TELEMAGAZIN 
14:00:00 INTERVIURI CU SOROCENI
15:00:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
16:00:00  Program AGRO TV România   
17:00:00 TELEMAGAZIN 
17:15:00 ȘIRETLICURI DE GRĂDINĂRIT   
Program educational/ Informativ  
17:40:00  DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 DESPRE NOI, ALTFEL   Program 
educational/ cultural 
18:50:00 CU ALTE CUVINTE   Program 
educational/ Informativ
19:00:00 ȘTIRI     Program Informativ  
19:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
20:30:00 ZONA VERDE   Program educati-
onal/ Informativ  
21:00:00  LANDȘAFT PENTRU TINE  
Program de divertisment 
21:30:00  SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educational/ Informativ
21:45:00  DECORURI PENTRU SALON     
Program educational/ Informativ
22:00:00  ȘTIRI     Program Informativ 
22:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
23:30:00  Program AGRO TV România
02:00:00 ȘTIRI     Program Informativ  
02:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
03:30:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
08.45 Teleshopping
09.00 Gusturile se discuță
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
16.00 Lecții de viața
17.00 Știrile Pro TV
18.00 O seară perfectă
20.00 Știrile Pro TV
21.00 Te votezi la Pro TV
22.00 O seară perfectă
00.00 Știrile Pro TV
00.40 Serial Atletico Textila
01.40 Lecții de viața
02.40 La Măruță
03.40 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
18.45 I likeIT
19.15 Lecții de viața
20.30 Las Fierbinți
21.00 Știrile Pro TV
21.30 Mostenirea
22.15 La Bloc
23.00 Ce spun românii
23.45 Teleshopping
00.15 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
02.30 Las Fierbinți
03.15 Mostenirea
04.00 Acasă la Români
05.00 Lecții de viața

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 Dezbateri electorale Jurnal TV
22.00 Pablo Escobar: Baronul raului
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
01.00 Lampa fermecată
01.30 Business Plan
01.50 Sa vorbim despre…
01.55 Copii și parinti
02.00 Триггер
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Dora Show

TV8

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

Național

06.00 Albumul Național
08.00 Film: ÎN NUMELE PRIETENIEI
11.15 Teleshopping
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 57
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 11
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 653
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 12
18.30 Știri Național TV

19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 656
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 58
21.00 Film: NECAZURI DULCI
23.00 Cei 7 ani de masă
01.00 Poamă acră
03.00 Albumul Național
04.45 Vouă
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 29 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 Europa 360°
12.30 Drumuri aproape
12.55 Ambasadorii succesului
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Fan urban
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Frați de viță
15.30 România… în bucate
16.00 Vara amintirilor
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 #EU alegElectorala 2021
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 #EU alegElectorala 2021
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Câștigă România!
23.00 Rețeaua de idoli
23.50 Discover România
00.00 Vara amintirilor
00.50 Discover România
01.00 Frați de viță
01.30 România… în bucate
02.00 Sănătate cu de toate
02.30 Generația Fit
03.00 Europa 360°
03.30 Drumuri aproape
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 #EU alegElectorala 2021

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
10.00 Teleshopping
10.15 #Creativ
10.45 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 49
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Serial: Dragul de Raymond

13.50 Team România
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 România 9
18.00 Team România
18.15 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 50
19.30 Vorbește corect!
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
21.30 Telecinemateca Întoarcerea din Iad
23.10 Legende și mistere, 26 eps
23.40 Vorbește corect!
00.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
00.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.50 Serial: Dragul de Raymond
01.45 Telecinemateca Întoarcerea din Iad
03.20 Vorbește corect!
03.40 Sport
04.00 Tema zilei
04.20 Telejurnal Știri
05.05 România 9
06.00 Eu pot!

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Memorialul Durerii
08.50 Teleshopping
09.00 Repere sacre - Solemnitatea Sfinților 
Apostoli Petru și Paul
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Cap compas
14.00 Film: Misterele Aurorei Teagarden: 
casa familiei Julius
14.50 Ziua cu stil
15.00 Documentar: 360°-GEO
16.00 Serial: Doctor Quinn
17.00 Frați de viță
17.30 România… în bucate
17.57 Olimpiade de aur
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 #Generații
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câștigă România!
00.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
01.10 Film: Selma - Regatul Unit
03.25 Telejurnal
04.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
04.55 Filler călătorie vara
05.00 Mic dejun cu un campion
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 La datorie
09.35 Chișinău: ieri și azi
09.45 Dimensiunea diplomatică
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Evantai folcloric
12.00 F/d
12.25 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.35 Serial Iubire de argint
15.05 Serial Pentru fiul meu
15.50 Respiro
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Găgăuz ogea
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Portretul savantului
18.30 Reporter pentru sănătate
19.00 Mesager
19.50 Dezbateri electorale
21.00 Știrile
21.30 Tribuna electorală
21.50 Povestea terapeutică
22.00 Știrile (rus.)
22.25 Serial Pentru fiul meu
23.10 Focus. Europa
23.35 Ave Maria. În memoria Mariei Bieșu
01.05 Bună dimineața
02.50 stil nou
03.20 Moldova de Patrimoniu
03.50 F/d
04.20 Cine vine la noi?
05.10 Cântec, dor și omenie
05.20 Erudit cafe

AgroTV

07:00:00  ȘTIRI     Program Informativ  
07:30:00 TELEMAGAZIN  
07:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
08:00:00  INTILNIREA DE LA 8    Emisiu-
ne cu personalitati. Program educational/
Cultural
09:00:00  ȘTIRI     Program Informativ    
09:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
10:30:00 Program AGRO TV România  
11:00:00 TELEMAGAZIN  
11:15:00 ȘIRETLICURI DE GRĂDINĂRIT    
Program educational/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00 Program AGRO TV România  
13:45:00 TELEMAGAZIN  
14:00:00  ȘTIRI     Program Informativ    
14:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show 
15:30:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România 
17:00:00 TELEMAGAZIN  
17:15:00 ȘIRETLICURI DE GRĂDINĂRIT    
Program educational/ Informativ

17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism
18:30:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
19:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
19:30:00 Just Vlog Educativ/ divertisment 
20:00:00  INTILNIREA DE LA 8    Emisiu-
ne cu personalitati. Program educational/
Cultural
21:00:00 DESPRE NOI, ALTFEL   Program 
educational/ cultural 
21:30:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program educational/ Informativ
21:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
22:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
22:30:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România 
02:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
02:30:00 MUZICA PETNTRU TOTI  
03:15:00 Program AGRO TV  
România 
    
ProTV

06.00 Știrile Pro TV
08.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuță

15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 O seară perfectă
20.00 Știrile Pro TV
21.00 Te votezi la Pro TV
22.00 O seară perfectă
00.00 Știrile Pro TV
01.40 Serial Atletico Textila
02.40 Lecții de viața
03.40 La Măruță

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
18.45 Superspeed
19.15 Lecții de viața
20.30 Las Fierbinți
21.00 Știrile Pro TV
21.30 Mostenirea
22.15 La Bloc
23.00 Ce spun românii
23.45 Teleshopping
00.15 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
02.45 Las Fierbinți
03.30 Mostenirea
04.15 Acasă la Români
05.15 Lecții de viața

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 Dora Show
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 Dezbateri electorale Jurnal TV
22.00 Pablo Escobar: Baronul raului
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Dora Show
01.30 Business Plan
01.50 Sa vorbim despre…
01.55 Copii și parinti
02.00 Marea excursie americana
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Secretele Puterii

TV8

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

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național

08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 58
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 12
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 654
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 13
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 657
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 59
21.00 Film: HOLOGRAMĂ PENTRU REGE
23.00 Film: NECAZURI DULCI
01.00 Fosta mea iubire
02.45 Albumul Național
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 30 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
11.50 Discover România
12.00 Europa 360°
12.30 Drumuri aproape
12.55 Ambasadorii succesului
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Selfie
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Frați de viță
15.30 România… în bucate
16.00 Vara amintirilor
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 #EU alegElectorala 2021
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 #EU alegElectorala 2021
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Câștigă România!
23.00 Memorialul Durerii
23.50 Discover România
00.00 Vara amintirilor
00.50 Discover România
01.00 Frați de viță
01.30 România… în bucate
02.00 Un doctor pentru dumneavoastră
03.00 Europa 360°
03.30 Drumuri aproape
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 #EU alegElectorala 2021

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
10.00 Teleshopping
10.15 Breaking Fake News
10.45 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 50
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Serial: Dragul de Raymond
13.50 Team România
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Conviețuiri
17.00 România 9
18.00 Team România
18.15 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 51
19.30 Vorbește corect!
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
21.30 Adevăruri despre trecut
22.00 Microbist de România
23.00 Serial: Godunov, ep. 3
00.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
00.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.50 Serial: Dragul de Raymond
01.45 Legende și mistere
02.15 Ora Regelui
03.05 Pro Patria
03.30 Sport
03.50 Meteo
03.55 Tema zilei
04.20 Telejurnal Știri
05.05 România 9
06.00 Garantat 100%

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Armăsarul sălbatic
09.30 Teleșcoala
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Film: Misterele Aurorei Teagarden: 
casa familiei Julius
14.50 Ziua cu stil
15.00 Documentar: 360°-GEO
16.00 Serial: Doctor Quinn
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17.00 Frați de viță
17.30 România… în bucate
17.57 Olimpiade de aur
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Jackie și Ryan
21.50 Veniți de gustați!
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câștigă România!
23.56 Serial: Sub soarele Ecuatorului
01.10 Film: Jackie și Ryan
02.45 România… în bucate
03.10 Telejurnal
03.40 E vremea ta!
04.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
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 dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Chișinău: ieri și azi
09.45 stil nou
10.15 F/d
11.00 Cuvintele credinței
11.45 Portretul savantului
12.00 F/d
12.30 Focus. Europa
13.00 Miezul zilei
13.35 Serial Iubire de argint
15.10 Serial Pentru fiul meu
15.50 Cântec, dor și omenie
16.00 Fii tânăr!
16.30 Russkii mir
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.20 Artelier
19.00 Mesager
19.50 Dezbateri electorale
21.00 Știrile
21.20 Tribuna electorală
21.50 Povestea terapeutică
22.00 Știrile (rus.)
22.25 Serial Pentru fiul meu
23.15 Dimensiunea diplomatică
23.50 La noi în sat
00.30 Erudit cafe
01.10 Bună dimineața
02.55 O seară în familie
03.50 Chișinău: ieri și azi
04.00 F/d
04.20 Cine vine la noi?
05.15 Cuvintele credinței

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI     Program Informativ      
07:30:00  TELEMAGAZIN    
07:45:00  DECORURI PENTRU SALON   
Program educational/ Informativ
08:00:00  LANDȘAFT PENTRU TINE  
Program educational/ Informativ 
08:20:00  BATALIA SERELOR    Program 
educational/ Informativ
08:45:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program educational/ Informativ
09:00:00 ȘTIRI     Program Informativ     
09:30:00  Să ne cunoaștem Țara  Educati-
onal/Cultural  
10:00:00 Program AGRO TV România  
11:00:00 TELEMAGAZIN   
11:15:00 ȘIRETLICURI DE GRĂDINĂRIT    
Program educational/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment 
11:55:00 Program AGRO TV România  
13:45:00 TELEMAGAZIN   
14:00:00 ȘTIRI     Program Informativ      
14:30:00  Să ne cunoaștem Țara  Educati-
onal/Cultural  
15:00:00 INTERVIURI CU SOROCENI   
16:00:00  Program AGRO TV România  
17:00:00 TELEMAGAZIN   
17:15:00 ȘIRETLICURI DE GRĂDINĂRIT   
Program educational/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment 
18:00:00 SERA IDEALĂ    Program educa-
tional/ Informativ
18:25:00 MAGIA DECUPAJULUI    Pro-
gram educational/ Informativ
18:50:00 CU ALTE CUVINTE    Program 
educational/ Informativ
19:00:00 ȘTIRI     Program Informativ     
19:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Podcast 
Program educativ/informativ
20:00:00  DESPRE NOI, ALTFEL   Program 
educational/ cultural 
20:30:00  SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educational/ Informativ
20:45:00  BATALIA SERELOR    Program 
educational/ Informativ
21:00:00 Show 9ow!   Program de diver-
tisment 
21:45:00  DECORURI PENTRU SALON    
Program educational/ Informativ
22:00:00 ȘTIRI     Program Informativ     
22:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Podcast 
Program educativ/informativ
23:00:00  DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
23:55:00 Program AGRO TV România  
02:00:00 ȘTIRI     Program Informativ       
02:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Podcast 
Program educativ/informativ 
03:00:00 MUZICA PETNTRU TOTI   
03:30:00 Program AGRO TV România  

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
08.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 sănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță

17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Te votezi la Pro TV
22.00 Las Fierbinți
23.00 Film Cursa mortala
00.00 Știrile Pro TV
00.40 Serial Atletico Textila
01.40 Lecții de viața
02.40 La Măruță
03.40 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
19.45 Lecții de viața
20.30 Las Fierbinți
21.30 Mostenirea
22.15 La Bloc
23.00 Ce spun românii
23.45 Teleshopping
00.15 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
02.30 Las Fierbinți
03.15 Mostenirea
04.15 Acasă la Români
05.15 Lecții de viața

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 Dora Show

14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Eva
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
22.00 Pablo Escobar: Baronul raului
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
01.00 Lampa fermecată
01.30 Business Plan
01.50 Sa vorbim despre…
01.55 Copii și parinti
02.00 Marea excursie americana
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Cabinetul din umbră

TV8

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

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 59
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 13
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 655
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 14
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 658
20.00 Film: ASASINUL DIN BANGKOK
22.00 Film: VÂNĂTOAREA DE POLIȚIȘTI
00.00 Film: HOLOGRAMĂ PENTRU REGE
02.00 Albumul Național
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Joi, 1 iulie

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 Garantat 100%
12.00 Europa 360°
12.30 Drumuri aproape
12.55 Ambasadorii succesului
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Distractiile lui Cazacu
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Frați de viță
15.30 România… în bucate
16.00 Vara amintirilor
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 #EU alegElectorala 2021
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 #EU alegElectorala 2021
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Câștigă România!
23.00 Garantat 100%
00.00 Vara amintirilor
00.50 Discover România
01.00 Frați de viță
01.30 România… în bucate
02.00 Un doctor pentru dumneavoastră
03.00 Europa 360°
03.30 Drumuri aproape
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 #EU alegElectorala 2021

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
10.00 Teleshopping
10.15 Istorii ascunse Coronini - Cetate
10.45 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 51
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Serial: Dragul de Raymond
13.50 Team România
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Akzente
17.00 România 9
18.00 Team România
18.15 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 52
19.30 Vorbește corect!
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
21.30 Izolați în România
22.00 Dispăruți fără urmă
23.00 Serial: Godunov, ep. 4
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.50 Serial: Dragul de Raymond
01.45 Dispăruți fără urmă
02.35 Vreau să fiu sănătos!
03.25 Istorii ascunse
03.50 Meteo
03.55 Tema zilei
04.20 Telejurnal Știri
05.05 România 9
06.00 Profesioniștii…

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Reteaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Armăsarul sălbatic
09.30 Teleșcoala
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Natură și aventură
14.00 Film: Misterele Aurorei Teagarden: o 
aventură ilicită
14.50 Ziua cu stil
15.00 Documentar: 360°-GEO
16.00 Serial: Doctor Quinn
17.00 Frați de viță
17.30 România… în bucate
17.57 Olimpiade de aur
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: O mamă de coșmar
21.45 Veniți de gustați!
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câștigă România!
00.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
01.10 Film: O mamă de coșmar
02.40 România… în bucate
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!
04.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
04.50 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 dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 Știință și inovații
10.15 O seară în familie
11.15 La noi în sat
12.00 F/d
12.25 Moldovenii de pretutindeni

13.00 Miezul zilei
13.35 Serial Iubire de argint
15.05 Serial Pentru fiul meu
15.55 Erudit cafe
16.35 Dor de voi. Emisiune muzicală
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.10 Chișinău: ieri și azi
18.20 Tezaur
19.00 Mesager
19.50 Dezbateri electorale
20.40 Poezii
21.00 Știrile
21.20 Tribuna electorală
21.50 Povestea terapeutică
22.00 Știrile (rus.)
22.25 Serial Pentru fiul meu
23.15 stil nou
23.45 Prin muzică în Europa
00.45 Fii tânăr!
01.15 Bună dimineața
03.00 Musafirul
03.30 Dor de voi. Emisiune muzicală
03.50 Tezaur
04.20 Cine vine la noi?
05.15 Poezii
05.30 Moldova de Patrimoniu

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI     Program Informativ      
07:30:00  TELEMAGAZIN    
07:45:00  DECORURI PENTRU SALON    
Program educational/ Informativ 
08:00:00 INTILNIREA DE LA 8    Emisiune 
cu personalitati. Program educational/
Cultural 
09:00:00 ȘTIRI     Program Informativ     
09:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Podcast 
Program educativ/informativ
10:00:00 Program AGRO TV România  
11:00:00 TELEMAGAZIN   
11:15:00 ȘIRETLICURI DE GRĂDINĂRIT  
Program educational/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment 
11:55:00  Program AGRO TV România  
13:45:00 TELEMAGAZIN   
14:00:00 ȘTIRI     Program Informativ      
14:30:00  ABC-ul FERMIERULUI Podcast 
Program educativ/informativ
15:00:00 PRODUS AUTOHTON     Program 
educational/cultural
15:30:00 Program AGRO TV România  
17:00:00 TELEMAGAZIN   
17:15:00 ȘIRETLICURI DE GRĂDINĂRIT   
Program educational/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment 
18:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism 
18:30:00 Să ne cunoaștem Țara  Educatio-
nal/Cultural
19:00:00 ȘTIRI     Program Informativ     
19:30:00 DE LA TRAPA, LA SAPA  Pro-
gram de divertisment
20:00:00 INTILNIREA DE LA 8    Emisiune 
cu personalitati. Program educational/
Cultural 
21:00:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment 
21:45:00  DECORURI PENTRU SALON    
Program educational/ Informativ
22:00:00 ȘTIRI     Program Informativ     
22:30:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România  
02:00:00 ȘTIRI     Program Informativ      
02:30:00 MUZICA PETNTRU TOTI   
03:15:00 Program AGRO TV România  

ProTV

06.00 Știrile
06.00 Știrile Pro TV
08.30 Teleshoping
08.45 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.35 Gusturile se discuță
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Te votezi la Pro TV
22.00 Las Fierbinți
23.00 Film Siguranta națională

01.00 Știrile Pro TV
01.40 Serial Atletico Textila
02.40 Lecții de viața
03.40 La Măruță

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
19.45 Lecții de viața
20.30 Las Fierbinți
21.30 Mostenirea
22.15 La Bloc
23.00 Ce spun românii
23.45 Teleshopping
00.15 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
02.45 Las Fierbinți
03.30 Mostenirea
04.15 Acasă la Români
05.15 Lecții de viața

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 și parinti
02.00 Monster
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Dora Show

TV8

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

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Start show România
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 14
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 656
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 15
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 659
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 58
21.00 Serial: Mr. BEAN, ep. 13 +14
22.15 Serial: Mr. BEAN: INSPECTORUL 
FOWLER, ep. 13 + 14
23.30 Film: ASASINUL DIN BANGKOK
01.30 Poamă acră
03.30 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Vineri, 2 iulie

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 Destine ca-n filme
12.00 Europa 360°
12.30 Drumuri aproape
12.55 Ambasadorii succesului
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 MotorVlog
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Femei de 10, bărbați de 10
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 #EU alegElectorala 2021
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 #EU alegElectorala 2021
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Câștigă România!
23.00 Femei de 10, bărbați de 10
00.50 Discover România
01.00 Destine ca-n filme
02.00 Dosar România
03.00 Europa 360°
03.30 Drumuri aproape
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 #EU alegElectorala 2021

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
10.00 Teleshopping
10.15 Izolați în România
10.45 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 52
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Serial: Dragul de Raymond
13.50 Team România
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!

15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.00 Cooltura
17.50 MomentArt
18.00 Team România
18.15 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 53

19.30 Vorbește corect!
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.10 Film: Căpitanul Alatriste
23.45 Microbist de România
00.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.50 Serial: Dragul de Raymond
01.45 Film: Căpitanul Alatriste
04.10 Sport
04.30 Telejurnal Știri
05.15 Exclusiv în România
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Armăsarul sălbatic
09.30 Teleșcoala
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Pescar hoinar
14.00 Film: Misterele Aurorei Teagarden: o 
aventură ilicită
14.50 Ziua cu stil
15.00 Documentar: 360°-GEO
16.00 Serial: Doctor Quinn
17.00 #Generații
17.59 Memorialul Durerii
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Gala umorului
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câștigă România!
00.00 Drag de România mea!
02.00 Documentar: 360°-GEO
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 #Generații
04.50 Filler călătorie vara
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 dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.05 Știrile (rus.)
09.15 Artelier
09.45 Art-club (rus.)
10.15 Rapsodia satului
10.45 F/d
11.00 Prin muzică în Europa
12.00 F/d
12.25 Moldova de Patrimoniu
13.00 Miezul zilei
13.35 Serial Iubire de argint
15.05 Serial Pentru fiul meu
16.00 Ring star
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.20 Musafirul
19.00 Mesager
19.50 Dezbateri electorale
21.00 Știrile
21.20 Tribuna electorală
21.50 Povestea terapeutică
22.00 Știrile (rus.)
22.25 Serial Pentru fiul meu
23.10 Zona ARS
23.35 O seară în familie
00.30 Art-club (rus.)
01.05 Bună dimineața
02.50 Dor de voi. Emisiune muzicală
03.50 F/d
04.20 Cine vine la noi?
05.10 Reporter pentru sănătate
05.30 stil nou

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN  
07:45:00 PROFU DE NUTRITIE  Program 
educational
08:00:00  LANDȘAFT PENTRU TINE   
Program educational/ Informativ
08:20:00  BATALIA SERELOR   Program 
educational/ Informativ
08:45:00  SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educational/ Informativ
09:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
09:30:00 SERA IDEALĂ    Program educa-
tional/ Informativ
10:00:00 MAGIA DECUPAJULUI    Pro-
gram educational/ Informativ
10:30:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 ȘIRETLICURI DE GRĂDINĂRIT   
Program educational/ Informativ
11:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
11:55:00 Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN 
14:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
14:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  
15:30:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
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despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN 
17:15:00 ȘIRETLICURI DE GRĂDINĂRIT    
Program educational/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 BAȘTINA   - Magazin agricol     
18:30:00 PRODUS AUTOHTON    Program 
de divertisment
19:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
19:25:00 CU ALTE CUVINTE   Educațio-
nal/informativă
19:30:00  POLITICI AGRICOLE  talk show 
20:00:00 DESPRE NOI, ALTFEL   Program 
educational/ cultural 
20:30:00 ZONA VERDE   Program educati-
onal/ Informativ
21:00:00  LANDȘAFT PENTRU TINE  
Program educational/ Informativ
21:30:00 SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educational/ Informativ
21:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
22:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
22:30:00  POLITICI AGRICOLE  talk show
22:30:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ȘTIRI     Program Informativ      
02:30:00 MUZICA PETNTRU TOTI
03:15:00 Program AGRO TV România
   
ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 O seară perfectă
20.00 Știrile Pro TV
21.00 Te votezi la Pro TV
22.00 O seară perfectă
00.00 Știrile Pro TV
00.40 Serial Atletico Textila
01.40 Lecții de viața
02.40 La Măruță
03.40 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
18.45 Arena bucătarilor
19.15 Lecții de viața
20.00 Las Fierbinți
21.00 Știrile Pro TV
21.30 Mostenirea
22.15 La Bloc
23.00 Ce spun românii
23.45 Teleshopping
00.15 La Măruță

02.00 Știrile Pro TV
02.45 Las Fierbinți
03.30 Mostenirea
04.15 Acasă la Români
05.15 Lecții de viața

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 și parinti
02.00 Monster
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
06.00 Zerodoi pe TV

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Cutia neagră
07.00 Știrile TV8
07.45 Sport
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 Știri pe scurt
12.15 X/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Știrile TV8
17.30 Т/с Oamenii zâmbărele
18.00 Best of mercur retrograd
19.00 Știrile TV8
19.45 Sport
20.00 Întreabă Ghețu
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.45 Știrile TV8

00.30 Sport
00.45 X/ф
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 58
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Teleshopping
13.30 Specialiști în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 15
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 657
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 16
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 660
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 59
21.00 Film: LUPUL DE MARE. Partea I
23.00 Film: VÂNĂTOAREA DE POLIȚIȘTI
01.00 Poamă acră
03.00 Albumul Național
04.45 Vouă
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 3 iulie

TVR Moldova

07.00 Mic dejun cu un campion
07.55 Dor în zbor
08.00 Documentar: Bucuria credinței
08.30 Cap Compas
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 1, 2, 3 și afli tot ce vrei!
10.00 Ferma
10.50 Discover România
11.00 România veritabilă
11.30 Izolați în România
12.00 #Generații TVR 65
12.55 Ambasadorii succesului
13.00 #Generații TVR 65
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Breaking Fake News
15.00 Vedeta populară
17.00 Politică și delicatețuri
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Lectia de istorie
19.45 Discover România
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Drag de România mea! Prima parte
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Drag de România mea! Partea a doua
23.00 Film: Răzbunarea Haiducilor
00.30 Breaking Fake News
01.00 #Generații TVR 65
02.00 Film: Răzbunarea Haiducilor
03.30 Cap Compas
04.00 Politică și delicatețuri
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Tezaur folcloric
08.00 Serial: Cireșarii
08.45 Vorbește corect!
09.00 1, 2, 3 și afli tot ce vrei!
09.35 Eu pot!
10.35 Vreau să fiu sănătos!
11.30 Team România Best of
12.00 #Creativ
12.30 Pofticioși, la cratiță!
13.00 Serial: Dragul de Raymond
13.50 Vorbește corect!
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora Regelui
17.00 Vedeta populară
18.50 Teleenciclopedia Aventurierii artei 
moderne: picasso și cubiștii
19.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.49 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Live stadion
21.00 Rugby World Rugby - meci test
23.00 Dosar România
00.00 Profesioniștii…
01.00 Dosarele extratereștrilor
02.10 Film: Cea mai frumoasă vară
03.35 Sport
03.45 Meteo
03.50 Viața satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Generația Fit
08.30 MotorVlog
09.00 Zile cu stil
09.30 Euromaxx
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Descălecați în Carpați
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbați de 10
17.00 Frați de viță
17.30 MotorVlog
18.00 Distracțiile lui Cazacu
18.30 Zile cu stil
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: S-o salvăm pe Flora!
22.10 Serial: Păcatul și rușinea
00.00 Distracțiile lui Cazacu
00.35 Femei de 10, bărbați de 10
02.25 Film: S-o salvăm pe Flora!
04.05 Telejurnal
04.40 E vremea ta!
05.00 D’ale lu’ Mitică
05.55 Ziua cu stil
06.00 Generația Fit
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Moldovenii de pretutindeni

06.35 Chișinău: ieri și azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Magazinul copiilor
10.05 F/d
10.30 stil nou
11.00 Fii tânăr!
11.30 Musafirul
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.30 F/d
12.45 Chișinău: ieri și azi
13.00 Miezul zilei
13.35 Concert L. Moraru
14.35 Dor de voi. Emisiune muzicală
15.00 MeseriAșii

16.00 Artelier
16.30 În ritmul dansului
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.10 La noi în sat
19.00 Mesager
19.50 Poezii
20.05 O seară în familie
21.00 Știrile
21.15 Bună dimineața
21.20 Tribuna electorală
21.25 Portrete în timp
21.55 Tribuna electorală
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Tribuna electorală
22.25 Film Fiica președintelui
00.10 Concert în Europa
00.55 Chișinău: ieri și azi
01.05 Bună dimineața
02.50 La noi în sat
03.35 Reporter pentru sănătate
03.55 F/d
04.20 O seară în familie
05.30 Purtătorii de cultură

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI     Program Informativ  
07:30:00 TELEMAGAZIN    
07:45:00  DECORURI PENTRU SALON    
Program educational/ Informativ 
08:00:00 MUZICA PETNTRU TOTI 
09:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
09:30:00 POLITICI AGRICOLE  talk show
10:00:00 DESPRE NOI, ALTFEL   Program 
educational/ cultural 
10:30:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN      
11:15:00 MUZICA PETNTRU TOTI
12:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism
12:15:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
12:30:00  INTERVIURI CU SOROCENI
13:40:00 MUZICA PETNTRU TOTI
14:00:00  ȘTIRI     Program Informativ  
14:30:00 Program AGRO TV România
15:00:00 ZONA VERDE   Program educati-
onal/ Informativ
15:30:00  POLITICI AGRICOLE  talk show
16:00:00 DESPRE NOI, ALTFEL   Program 
educational/ cultural 
16:30:00 TELEMAGAZIN      
16:45:00 Program AGRO TV România
17:45:00 TELEMAGAZIN      
18:00:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  
19:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMANII   
Știri,  Informativ/Analitic 
20:00:00 DE LA TRAPA, LA SAPA  Pro-
gram de divertisment
20:30:00 Să ne cunoaștem Țara  Program 
educational/ cultural
21:00:00 PRODUS AUTOHTON    Program 
educational/ cultural
21:30:00 ZONA VERDE  Program educatio-
nal/ Informativ
22:00:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
22:30:00  RETROSPECTIVA SAPTAMANII   
Știri,  Informativ/Analitic 
23:30:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
00:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMANII   
Știri,  Informativ/Analitic 
03:00:00 MUZICA PETNTRU TOTI
04:50:00 Program AGRO TV România  
   
ProTV

06.00 Strile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
08.35 O seară perfectă
10.35 Teleshopping
10.50 Film Cartea Junglei 2
12.00 isănătate
13.00 Teleshopping
13.15 Film Laguna albăstra
15.30 Film Strumpfii 2
17.30 Teleshopping
17.45 Film Cawboy Shaolin
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Știrile Pro TV
21.30 Gusturile se discuță
22.45 Film 12 incercari: Izolarea
00.30 Știrile Pro TV Chișinău
01.10 Serial Atletico Textila
02.10 Film Laguna albăstra
04.10 Film Strumpfii 2

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 La Măruță
11.30 Acasă la Români
12.45 Teleshopping
13.00 ApropoTv
14.00 România, te iubesc!
14.45 Lecții de viața

15.30 Arena bucătarilor
16.00 Lecții de viața
17.00 Ce spun românii
18.00 I likeIT
18.30 Superspeed
19.00 Lecții de viața
20.00 Las Fierbinți
21.00 Știrile Pro TV
21.30 Mostenirea
22.15 Acasă la Români
23.45 Teleshopping
00.15 Lecții de viața
01.00 I likeIT
01.30 Superspeed
02.00 Știrile Pro TV
02.30 Las Fierbinți
03.15 Mostenirea
04.00 Arena bucătarilor
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 Cabinetul din umbră
16.45 Teleshopping
17.00 Our Infinite Universe
18.00 Asfalt de Moldova
19.00 Jurnalul săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Monster
23.00 Jurnalul săptămânii
00.00 Asfalt de Moldova
02.00 Pablo Escobar: Baronul raului
03.00 Dora Show

TV8

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

Național

06.00 Vouă
06.30 Baronii
07.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 658
08.00 Teleshopping
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.00 Din viața romilor
12.00 Stan și Bran - momente de exceptie
12.30 Specialiști în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiții de la bunica
14.00 Film: LUPUL DE MARE. Partea I
16.00 Film: MĂ NUMESC NIMENI
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 661
20.00 Cei 7 ani de masă
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Poamă acră
01.45 Albumul Național
03.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Duminică, 4 iulie

TVR Moldova

07.00 Universul credinței
07.55 Dor în zbor
08.00 Universul credinței
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viața satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viața satului
12.55 Ambasadorii succesului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Amintiri din infern
15.00 Drag de România mea!
17.00 Rețeaua de idoli
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 România veritabilă
19.00 Conexiuni
19.55 Ambasadorii succesului
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Ambasadorii succesului
21.10 Gala Crucea Roșie
23.00 Teatru TV
00.00 Portret - Florina Cercel
00.30 Distractiile lui Cazacu
01.00 #Generații TVR 65
02.00 Teatru TV
03.00 Portret - Florina Cercel
03.30 MotorVlog
04.00 Rețeaua de idoli
04.50 Discover România
05.00 Telejurnal Moldova

TVR 1

07.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.00 In grădina Danei
10.35 Viața satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viața satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică și delicatețuri

15.30 Adevăruri despre trecut
16.00 Ai luat plasă! sez. 2, ep. 5
17.00 Exclusiv în România
17.45 MomentArt
18.00 Dosar România
19.00 Omul și timpul
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.10 Gala Crucea Roșie
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Dosarele extratereștrilor
02.10 Teleenciclopedia
02.55 Serial: Dragul de Raymond
03.45 Meteo
03.55 Universul credintei
05.35 In grădina Danei
06.05 Ai luat plasă! sez. 2, ep. 5

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură și aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Frați de viță
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Un echipaj pentru Singapore
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!
20.09 Film: Furtună în pacific
21.45 Vara amintirilor
22.10 Film: Legenda pianistului de pe 
ocean 121’
00.25 #Generații
02.15 Film: Un echipaj pentru Singapore
03.50 Telejurnal
04.25 Film: Furtună în pacific
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele credinței
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Spectacol muzical La mulți ani, 
doctore!
10.30 Ring star
11.00 Știrile
11.40 Abraziv
12.00 Dor de voi. Emisiune muzicală
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei

13.35 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 Musafirul
15.30 Erudit cafe
16.10 Codul ECO
16.30 Moldovenii de pretutindeni
17.00 Știrile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chișinău: ieri și azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.05 F/d
21.00 Știrile
21.25 F/d
22.00 Știrile (rus.)
22.25 Prin muzică în Europa
00.25 Purtătorii de cultură
00.55 Poezii
01.10 Bună dimineața
02.55 Evantai folcloric
03.50 Chișinău: ieri și azi
04.00 Concert în Europa

AgroTV

06:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMANII   
Știri,  Informativ/Analitic  
07:00:00 Să ne cunoaștem Țara  Program 
educational/ cultural
07:30:00 TELEMAGAZIN      
08:00:00 SERA IDEALĂ    Program educa-
tional/ Informativ
08:30:00 MAGIA DECUPAJULUI    Pro-
gram educational/ Informativ
09:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMANII   
Știri,  Informativ/Analitic 
10:00:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show   
11:00:00 TELEMAGAZIN        
11:15:00 RETETA SAPTAMANII Program 
de divertisment
11:40:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educational
12:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism 
12:30:00  INTERVIURI CU SOROCENI  
13:40:00 MUZICA PETNTRU TOTI  
14:00:00 BAȘTINA   - Magazin agricol    
14:45:00 RETETA SAPTAMANII Program 
de divertisment 
15:00:00  ZONA VERDE Program educati-
onal/ Informativ
15:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Podcast 
Program educativ/informativ  
16:00:00 PRODUS AUTOHTON    Program 
de divertisment  
16:30:00 TELEMAGAZIN        
16:45:00 Program AGRO TV România  
17:45:00 TELEMAGAZIN        
18:00:00 BAȘTINA   - Magazin agricol  
18:30:00 RETETA SAPTAMANII Program 
de divertisment
19:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMANII   

Știri,  Informativ/Analitic 
20:00:00 Just Vlog Educativ/ divertisment   
20:30:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment  
21:00:00 Show 9ow!     Program de 
divertisment 
22:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMANII   
Știri,  Informativ/Analitic
23:00:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
00:00:00 Program AGRO TV România  
02:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMANII   
Știri,  Informativ/Analitic    
03:00:00 Să ne cunoaștem Țara  Program 
educational/ Cultural
03:30:00 BAȘTINA   - Magazin agricol  
04:00:00 Program AGRO TV România  

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.45 Teleshopping
10.00 Film Strumpfii 2
12.00 Gusturile se discuță
13.15 Teleshopping
13.30 Film Shanghai Noon
15.15 Teleshopping
15.30 Film Romy și Michelle: Anii tineretii
17.00 Film Miss Agent Secret 2: Inarmata 
și seducatoare
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.30 Film Ziua independentei: Renasterea
23.30 Film Cod de onoare
01.30 Știrile Pro TV Chișinău
02.10 Serial Atletico Textila
02.10 Film Romy și Michelle: Anii tineretii
04.10 Film Miss Agent Secret 2: Inarmata 
și seducatoare

ProTV InterNațional

06.00 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 Acasă la Români
11.30 Ce spun românii
12.15 Superspeed
12.45 Teleshopping
13.00 Arena bucătarilor
13.30 Lecții de viața
14.30 Ce se întâmplă, doctore?
15.00 ApropoTv
15.45 Lecții de viața
17.15 Ce spun românii
18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
19.30 Lecții de viața
20.30 Las Fierbinți
21.30 Mostenirea
22.15 Acasă la Români
23.30 ApropoTv
00.15 Teleshopping
00.45 Ce se întâmplă, doctore?
01.15 România, te iubesc!
02.00 Știrile Pro TV
02.30 Las Fierbinți
03.15 Mostenirea
04.00 Superspeed
04.30 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 Monster
00.30 Patrula
01.15 Pablo Escobar: Baronul raului
03.00 Dora Show
05.00 Ora Expertizei

TV8

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

Național

06.00 Vouă
06.30 Baronii
07.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 659
08.00 Teleshopping
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.00 Stan și Bran - momente de exceptie
10.30 Film: MĂ NUMESC NIMENI
13.00 Start show România
16.00 Serial: Mr. BEAN, ep. 13+14
17.15 Serial: Mr. BEAN: INSPECTORUL 
FOWLER, ep. 13 + 14
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 662
20.00 Film: O DRAGOSTE MODERNĂ
22.45 Start show România
01.45 Albumul Național
03.30 Baronii

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

Puterea tandreței

De la o fată un voinic
Doreşte totul sau nimic,
Iar unul slab şi mărunţel
O-ncepe de la degeţel... Gheorghe BÂLICI

Voci unite pentru ,,Rugăciune”

găină”, se menționează într-un alt 
comentariu.

În ziua când a fost lansat 
videoclipul, corul ,,Bravissimo” 
a distribuit un mesaj pe rețelele de 
socializare: ,,Sufletele frumoase 
se adună laolaltă, iar prietenia 
sinceră este cea care învinge 
întotdeauna! Ne-am dorit atât 
de mult să aducem un strop de 
frumos și pace în inimile voastre, 
iar rezultatul este magic. Vocea 
de aur a sopranei Valentina Na-
fornița, presărată cu diamante 
de îngeri ale copiilor din corul 
,,Bravissimo”, prelucrate într-o 
armonie perfectă de către dom-
nișoara dirijor, Elena Radu, aduc 
la suprafață cele mai lăuntrice și 
profunde stări sufletești.”

Valentina Nafornița a urcat pe 
cele mai renumite scene de tea-
tru de operă din lume. De curând, 
ea și-a anunțat admiratorii că va 
cânta la Teatrul de Operă al Pa-
latului Versailles. ,,Sunt foarte 
încântată să anunț debutul meu 
la Opera Regală de la Versailles, 
interpretând Contessa din „Nunta 
lui Figaro”. Ce loc fantastic și spe-
cial pentru a interpreta Contessa, 
nu? Aștept cu nerăbdare să mă 
întorc în Franța, în noiembrie, și 
să am această experiență regală”, 
a menționat soprana.

 
Octavian GRAUR

Jean-Michel Jarre, 
starul unui concert la 
Palatul Élysée cu ocazia 
Fęte de la musique

Franța redescoperă atmosfera 
‘’lumii de dinainte’’ de pandemie 
prin intermediul a numeroase mi-
niconcerte organizate luni cu ocazia 
Fęte de la musique în toată țara 
și, în special, printr-un show cu 
Jean-Miche Jarre la Palatul Élysée, 
informează AFP.

Pionierul muzicii electronice va 
fi acompaniat de Marc Cerrone la 
acest concert organizat cu ocazia 
celei de-a 40-a ediții a Fete de la 
Musique.

Însă chiar dacă Franța îşi rela-
xează restricțiile odată cu sfârșitul 
lockdown-ului şi al purtării măști-
lor în exterior, un protocol sanitar 
va fi respectat pentru acest concert care va avea loc în curtea de onoare 
a Palatului Élysée.

Publicul va putea participa așezat, respectând distanțarea socială, 
capacitatea de ocupare a spațiului fiind de 65%.

În plus, pentru orice eveniment de peste 1.000 de persoane, certi-
ficatul sanitar este obligatoriu. Capacitatea de ocupare maximă auto-
rizată pentru sălile de concerte sau pentru evenimentele în aer liber 
rămâne la 65% în limita a 5.000 de spectatori, care pentru moment 
trebuie să fie așezați.

Guvernul a anunțat luni reluarea concertelor cu public în picioare 
din 30 iunie. 

Degustare de carne de pui in vitro în Israel

Soprana Valentina Nafornița, 
alături de corul ,,Bravissimo” 
din România, a lansat recent un 
videoclip la piesa ,,The Prayer” 
(Rugăciunea). Cover-ul a adunat 
numeroase aprecieri din partea 
admiratorilor de pe ambele maluri 
ale Prutului. Potrivit presei din 
România, videoclipul a fost filmat 
într-o catedrală din București.

Pe parcursul anilor, mai mul-
ți cântăreți au interpretat piesa 
,,The Prayer”, însă Celine Dion și 

Andrea Bocelli sunt cei care i-au 
dat glas primii, în anul 1998. Iar 
acum, vocea Valentinei s-a îm-
pletit armonios cu vocile copiilor 
din corul ,,Bravissimo”, dirijor – 
Elena Radu, astfel încât celebrul 
cântec a primit o nouă haină, cel 
puțin asta spun zecile de comen-
tarii făcute de către internauți.

,,Foarte frumos. Vocile copiilor 
vă completează perfect”, a scris 
un admirator. ,,Absolut divin! Am 
ascultat până la capăt cu pielea de 

Un restaurant din 
apropiere de Tel Aviv ser-
vește carne de pui obținu-
tă în laborator, prezentată 
drept un produs ecologic 
ce poate răspunde cererii 
tot mai mari de alimente 
din partea unei populații 
în creștere, relatează AFP.

La parterul unei clădiri 
fără pretenții din Ness Zi-
ona, în centrul Israelului, 
un restaurant numit sugestiv „The Chicken’’ (‚’Puiul’’) 
servește burgeri într-un cadru inedit în care, dincolo 
de încăperea elegantă, iluminată discret, oaspeții pot 
să vadă prin ferestre laboratorul în care tehnicienii 
lucrează în spatele unor cuve mari din inox.

„Este pentru prima dată în lume când se poate 
gusta carne cultivată în laborator observând în același 
timp procesul de producție’’, a declarat entuziasmat 
Ido Savir, directorul companiei SuperMeat.

În laboratorul său, celu-
lele extrase din ouă de pui 
fertilizate sunt cultivate în 
bioreactoare şi hrănite cu 
lichide de origine vege-
tală bogate în proteine, 
grăsimi, zahăr, minerale 
şi vitamine. Datorită aces-
tor lichide nutritive, celu-
lele se dezvoltă la fel ca în 
corpul animalului şi devin 
ţesut muscular şi grăsime.

„A fost delicios’’, a declarat Gilly Kanfi, care s-a 
descris drept „carnivoră’’.

Rabinul Eliezer Simcha Weisz, membru al Marele 
Rabinat al Israelului, consideră că obținerea cărnii 
care respectă mediul şi animalele ar putea rezolva 
unele „probleme din lume’’ şi că puiul de laborator 
ar putea fi etichetat în curând cușer.
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