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Diaspora

Îmi mai stă în minte 
o gravă acuzaţie a unei 
profesoare în etate, rostită la 
un consiliu pedagogic: copiii 
noştri nu ne mai seamănă! Ei 
sunt altfel! În original (era o 
şcoală „mixtă” şi problemele 
esenţiale încă se discutau în 
limba rusă), fraza suna astfel: 
„Вы посмотрите на них, они 
уже совсем на нас не похо-
жи!”. Era cea mai bună dovadă 
că ceva se întâmplă. Or toată 
esenţa şcolii sovietice (din 
care venea bătrâna profesoară) 
se construia pe un principiu 
esenţial: să creştem copii 
ascultători. 
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Secretarul Mitropoliei Moldovei, Vadim 
Cheibaș, ne-a spus că donația a fost făcută la 
apelul autorităților moldovene pentru a suplini 
cererea de vaccin rusesc. „Biserica nu face 
politică și nu-i bine să facă”, susține pe de altă 
parte preotul Viorel Cojocaru de la Biserica 
„Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Chișinău.

Vaccinare 
cu iz politic

6  i u l i e  1 9 4 9

  ANCHETĂ

A - p o l i t i c e

Va fi extras 
AURul din câmpul 

electoral?

Concurenți periculoși

(71)

Amintiri 
pentru neuitare
Valeriu Darie avea doar șase ani când a fost deportat 
împreună cu familia și își amintește foarte bine cum s-a 
întâmplat acest lucru. În seara de 5 spre 6 iulie 1949, oamenii 
din Moșeni, r-nul Râșcani, știau că în pădurea Borosenilor, 
un sat din vecinătate, au tras mai multe camioane cu militari 
sovietici și că pe parcursul nopții vor da năvală în sat. Listele 
cu cei care urmau să fie „ridicați” erau pregătite din timp de 
către „activiștii satului”, dar, nefiind cunoscute, gospodarii 
stăteau cu toții în așteptare, ațipind uneori, când îi mai fura 
somnul. 

24 iunie 2021. Caravana electorală AUR a fost reținută de trupele ruse de ocupație la Varnița-Tighina
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În plină campanie electorală, 
Mitropolia Moldovei a donat 1000 
de vaccinuri Sputnik V din cele 2000 
primite pentru clerul său din partea 
Patriarhiei moscovite
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Maia Sandu are informații despre 
procurori care lucrează pentru 
Platon și așteaptă reacția lui Stoianoglo

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

„Atunci când vorbim despre 
personajele acestea care conti-
nuă să-şi bată joc de cetățenii R. 
Moldova, trebuie să ştim că ei nu 
acționează de unii singuri. Din 
gruparea lui Platon fac parte ju-
decători, procurori şi oameni din 
alte instituții publice, dar şi din 
afara lor, pentru că aşa funcțio-
nează aceste grupări”, a declarat 
şefa statului într-o emisiune la 
Jurnal TV.

Totodată, ea a acuzat lipsa unei 
reacții corespunzătoare din partea 
procurorului general, Alexandr 
Stoianoglo. 

„Hoții s-au unit pentru că văd 
un pericol, folosesc televiziunile 
pe care le au ca să se promove-
ze. În cazul lui Platon, lista de 
ilegalități e lungă, nu există în-
treprindere serioasă care să nu 
fi fost atacată de gruparea lui 
Platon, e vorba de Fertilitatea 

Călăraşi, Fertilitatea Străşeni, 
MoldovaGaz, Red-Nord şi multe 
alte întreprinderi, nu mai zic de 
bănci şi de sistemul de asigurări 
şi de faptul cum a folosit sistemul 
judecătoresc pentru Laundromat. 
Cum se poate ca, din `95 încoace, 
un om să comită atâtea abuzuri şi 
să nu fie sancționat niciodată?”, 
spune Maia Sandu.

Ea a evitat să facă o legătură 
directă între Stoianoglo şi infracți-
unile pe care le impută lui Platon, 
dar a lăsat să se înțeleagă că pro-
curorul general nu demonstrează 
rezultatele activității sale în lupta 
contra corupției în sistemul ju-
decătoresc şi cel al procuraturii.

Amintim că, anterior, Vea-
ceslav Platon, condamnat şi 
apoi achitat la solicitarea Pro-
curaturii Generale într-un dosar 
privind „furtul miliardului”, a 
amenințat-o pe Maia Sandu cu 

Reprezentanți ai Mitropoliei Moldovei s-au vaccinat împotriva Covid-19 la Centrul Municipal de Vaccinare
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Președinta Maia Sandu susține că deține 
informații cu privire la procurori care 
lucrează în interesul controversatului 
afacerist Veaceslav Platon, iar aparițiile 

acestuia la TV, care s-au întețit în ultima vreme, 
ar fi determinate de frica unei noi majorități 
parlamentare, care va promova reforme ce-i vor 
bloca orice cale de realizare a unor scheme de 
corupție. 

judecata, deoarece l-a numit cap 
al unei grupări criminale care a 
adus grave prejudicii economiei 
R. Moldova. La fel, Platon şi-a 
făcut recent apariția în calitate 
de persoană de încredere a can-
didatului independent Veaceslav 
Valico, considerat o persoană din 
anturajul lui Vladimir Plahotniuc, 
declarând într-o emisiune TV că 
Maia Sandu nu se deosebeşte cu 
nimic de oligarhul fugar, „când 
promovează valorile europene şi, 
în acelaşi timp, acționează tupeist 
împotriva legii şi Constituției”.

Valeriu CAȚER

Agenția Servicii Publice (ASP) va percepe tarife pentru servicii 
de stare civilă, care înainte erau gratuite, la prețuri ce sfidează 
bunul-simț, potrivit deputatului Platformei DA, Alexandr Slusari. 
Acesta a reacționat după ce ASP a anunțat modificări la prețurile 
pentru înregistrarea căsătoriei, eliberarea duplicatului certificatului 
de stare civilă şi eliberarea certificatului de capacitate matrimonială. 
În acest fel, potrivit lui Slusari, ASP caută să spele sute de milioane 
de lei folosite pentru modernizarea centrelor multifuncționale, dar 
şi credite bancare luate în favoarea unor persoane din anturajul 
lui Vladimir Plahotniuc şi PD, inclusiv pentru „licitații inutile” 
care au costat 500 de milioane de lei.

În replică, directorul ASP, Vladislav Zara, invocă o decizie de 
guvern din 2017, modificată la final de decembrie 2019, când 
cabinetul de miniştri condus de Ion Chicu era pe plecate, care 
anticipa o modificare a metodologiei de calculare a tarifelor pentru 
serviciile de stare civilă.

Drept urmare, înregistrarea căsătoriei în regim curent, care 
până acum era gratuită, va costa 260 de lei. Tarifele la înregistrarea 
căsătoriei în regim de urgență se dublează. Înregistrarea schimbării 
numelui, care era gratuită, va costa 290 de lei. Eliberarea încă gra-
tuită a duplicatului certificatului de stare civilă sau extrasului de 
pe actul respectiv va costa 210 şi, respectiv, 230 de lei. Eliberarea 
certificatului de capacitate matrimonială va costa de trei ori mai 
mult decât în prezent, iar tariful pentru întocmirea şi expedierea 
interpelărilor de solicitare a certificatului va creşte de cinci ori. 

„Sunt doar câteva exemple elocvente de nesimțire”, a scris Slusari. 
În acest context, portalul Mold-Street menționează că, de la 1 

iunie, în conformitate cu aceeaşi decizie a cabinetului de miniştri, 
ASP a majorat tarifele pentru unele servicii oferite proprietarilor 
şi şoferilor de automobile, dar şi pentru cele de înregistrare a 
companiilor sau a modificărilor în documentele entităților juridice.

Totodată, ASP a lansat cea mai scumpă licitație din istoria sa, 
pentru achiziționarea blanchetelor cu tehnologii de personalizare 
pentru actele de identitate din sistemul național de paşapoarte, 
permise de conducere şi certificate de înmatriculare. La aceasta 
s-au înscris trei companii, ofertele cărora oscilează între 162 de 
milioane şi 480 de milioane de lei.

V.V.

Tarifele pentru serviciile 
ASP au luat-o razna
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Dan Negru este unul dintre 
elevii care au media zece la Ba-
calaureat. Tânărul a studiat la 
profil real. A susținut examene 
la matematică, informatică şi 
limba română. A fost scutit de 
proba la limba engleză deoarece 
are certificatul Cambridge. 

Chiar dacă a fost un an cu în-
vățământul online, Dan Negru 
susține că „profesorii au reuşit 
să-şi facă bine treaba, iar exa-
menele au fost destul de uşoare”. 
Însă „pentru a lua zece pe linie 
e nevoie de multă muncă în toți 
anii de liceu”, zice Dan care se 
pregăteşte să plece la studii în 
Olanda pentru că „acolo există 
mai multe oportunități”. 

Altă tânără cu zece pe linie este 
Dana Țopa, absolventă a Liceului 
Teoretic „Mircea Eliade”. Dana 
crede că studiile de la distanță 
nu i-au împiedicat pe elevi să se 
pregătească de Bacalaureat şi să 
obțină note mari. Cele mai mari 
emoții Dana le-a avut la examenul 
de limba română deoarece eva-
luarea este oarecum subiectivă. 
Dana Țopa vrea să-şi continue 
studiile la o facultate de medi-
cină din România sau Republica 
Moldova, în funcție de unde va fi 
admisă cu finanțare din bugetul 
de stat. 

Elevii aleg să studieze 
peste hotare

Și Laura Gherman a obținut 
zece pe linie. „Temele au fost des-
tul de uşoare. La istorie am scris 
despre Alexandru Ioan Cuza, pla-

nul Marshall şi Ștefan cel Mare. 
La română am scris despre iu-
bire. Subiectele erau potrivite”, 
îşi aminteşte Laura. Absolventa 
a fost eliberată de la examenul 
pentru limba engleză deoarece 
deține certificatul TOEFL. Laura 
Gherman va studia la o facultate 
de business şi administrare în 
Belgia. 

Mulți elevi aleg să studieze 
peste hotarele Republicii Mol-
dova. „Elevii merg la studii în 
Franța, Olanda, Austria, Elveția 
şi România. În R. Moldova, cu pă-
rere de rău, nu rămâne nimeni”, 
menționează Zinaida Vârlan, di-
rector adjunct pentru educație la 
Liceul de Creativitate şi Inventică 
„Prometeu-Protalent”. Absolvenți 
ai Liceului „Prometeu-Protalent” 
au luat note de zece la limba ro-
mână, alții la chimie şi fizică. 

Exercițiu pentru 
evaluatorii la limba 
și literatura română 
de la Bacalaureat

În acelaşi timp, pe facebook.
com a început o polemică pe 
marginea evaluării examenelor 
de Bacalaureat. Viorica Oleinic, 
mamă a unui absolvent, propune 
Ministerului Educației un experi-
ment. „Vreau ca Ministerul Edu-
cației să realizeze măcar o dată 
acest experiment: profesorii de 
română să scrie lucrarea de Ba-
calaureat, apoi să se confrunte cu 
evaluatorii. Vreau să fiu cea care 
scrie, apoi şi cea care evaluează. 
Problema nu e în test, problema e 
în verificarea tendențioasă. Pro-
blema nu e a elevilor slabi, e a 
celor buni, cărora li se dă peste... 
pix”, scrie Viorica Oleinic. 

La postarea Vioricăi Oleinic a 
comentat Tatiana Potâng, fostă 
viceministră a Educației. „Re-
gret foarte mult că în procesul de 
evaluare sunt taxați copiii care 
gândesc în afara algoritmului, 
copiii creativi, care ies din tipa-
re, or tocmai asta ar trebui să 

Bacalaureatul la liceul 
„refugiat” de la Grigoriopol

„Nu suntem unul și același popor, e un fapt cert… Dacă ar fi așa, atunci la Moscova ar circula, 
cel mai probabil, grivna, iar deasupra Dumei de Stat ar fâlfâi bicolorul galben-albastru.”

Vladimir Zelenskiy, președintele Ucrainei
https://www.pravda.com.ua
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Sunt tineri excepționali, care au luat 
zece pe linie la probele de Bacalaureat 
2021. Astfel, în Republica Moldova sunt 
16 „zeciști”, cu cinci mai mult față de 

2019. Trei dintre aceștia au studiat la Liceul 
Teoretic „Mircea Eliade” din Chișinău. Totodată, 
nu toți elevii din Republica Moldova se bucură 
de condiții normale de studii. Colegii lor din 
Grigoriopol sunt nevoiți să facă zilnic naveta – 
52 de kilometri – până la liceul din Doroțcaia, r. 
Dubăsari.

Inițiative ale părinților pentru evaluatorii de Bac

formeze lecțiile de literatură!”, 
comentează Potâng. 

„Testul de Bacalaureat nu este 
o probă de creativitate. Clar. Și 
dacă ar fi – cum se va evalua? 
În plus, cred că mulți elevi nu 
s-ar descurca. Dar dacă abordăm 
testul ca pe o probă standardi-
zată, să se verifice echilibrat 
răspunsul pentru fiecare item. 
Trebuie să ne înțelegem, să con-
venim odată şi odată – cum îi 
învățăm pe elevi să scrie şi cum 
verificăm? Nu a fost niciodată 
nici măcar o formare pentru 
cum se formulează răspunsul 
la nişte itemi de bac. Și cred că 
mulți dintre profesori îi învață pe 

elevi să urmeze o structură, dar 
să omită clişeele. Atunci, dacă 
îi învățăm să scrie neclişeizat, 
de ce sunt verificați clişeizat şi 
inechitabil?”, se întreabă retoric 
Viorica Oleinic. 

Examenele s-au desfăşurat în 
Centrele de Bacalaureat. Toate 
centrele specializate au fost do-
tate cu camere video ca să pre-
vină, astfel, cazurile de copiere 
la examene. 

Elevii care fac naveta 
la Doroțcaia

GAZETA de Chişinău a discu-
tat cu Eleonora Cercavschi, di-

rector la Liceul Teoretic „Ștefan 
cel Mare şi Sfânt” din oraşul Gri-
goriopol, care are sediul în satul 
Doroțcaia, r-l Dubăsari. Din anul 
2002, zilnic, toți elevii se depla-
sează spre şcoală cu autobuzul. 
Școlarii parcurg 52 de kilometri 
în fiecare zi, tur-retur. 

Cei 15 absolvenți au susținut 
examenele de Bacalaureat în satul 
Pârâta, r-l Dubăsari. 

„Ne bucurăm că nu avem note 
negative. Avem note de la zece 
până la cinci. Media nu ne bucu-
ră. Am avut medii şi mai mari. În 
linii generale, este bine. În ulti-
mii doi ani am studiat în situa-
ții destul de critice. Copiii sunt 
chinuiți pentru că vin la şcoală 
de la zeci de kilometri. Învață du-
pă-amiază”, se plânge Eleonora 
Cercavschi. 

Situația a influențat rezultate-
le examenelor de Bacalaureat?, 
o întreb pe Eleonora Cercavschi. 
„Fără doar şi poate că influențea-
ză pentru că elevii revin acasă 
de la şcoală după 52 de kilome-
tri parcurşi. Ajung acasă la ora 
20:00. Ei în ziua ceea mai sunt 
în stare să se pregătească de lec-
ții?! Nu sunt în stare. Dimineața 
se trezesc şi se pregătesc pentru 
lecții. Ajung obosiți la şcoală. 
Creierul lor nu se odihneşte. Și 
condițiile de studii nu-s acelea 
care trebuie: suntem două şcoli 
într-o clădire. Doroțcaia înva-
ță dimineața, iar Grigoriopol – 
după-amiază. Ne deranjăm unii 
pe alții. Sunt lucruri care trebuie 
rezolvate, dar nimeni nu doreşte 
să le rezolve”, declară Eleonora 
Cercavschi, director la Liceul Te-
oretic „Ștefan cel Mare şi Sfânt”. 

Absolvenții îşi vor continua 
studiile în România şi R. Moldo-
va. „Avem copii foarte buni, care 
merită să rămână în R. Moldova, 
dar, dacă nu se vor schimba lu-
crurile – vor rămâne doar bătrâ-
nii. Poate nici bătrânii. Și ăştia 
vor pleca”, consideră Eleonora 
Cercavschi. 

În total, 87,52% dintre absol-
venții de licee din R. Moldova au 
promovat în acest an examenul 
național de Bacalaureat, con-
form datelor făcute publice de 
Ministerul Educației. 16 dintre 
cei 11.727 de absolvenți care au 
promovat Bacalaureatul au luat 
zece pe linie, față de 11, cât au 
fost în anul 2019. Numărul can-
didaților cu nota medie mai mare 
sau egală cu opt este de 3.026, în 
comparație cu 2.371 în 2019, iar 
725 de candidați au nota medie 
mai mare sau egală cu nouă, față 
de 535 în 2019.

Natalia MUNTEANU

Absolvente ale Liceului Teoretic „Mircea Eliade”
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Julieta SAVIȚCHI

A N C H E T Ă

O viață de om pentru 
câteva kilograme de pește

Ion Morari, un bărbat de 41 de ani din satul 
Rădeni, raionul Călărași, și-a găsit moartea 
în apropiere de un iaz, unde venise la 
pescuit cu încă patru consăteni de ai săi. 

Bărbatul a avut o moarte violentă, răpus de trei 
alice dintr-o armă de vânătoare, chiar în fața 
fiului în vârstă de 13 ani. Ion Morari a lăsat în 
urmă trei copii, cel mai mic în vârstă de șase ani, 
o văduvă îndurerată, o casă aproape de finisare, 
o mamă rămasă fără sprijin la bătrânețe.

Oamenii din Rădeni au doar 
cuvinte de laudă pentru Ion, spun 
că era un bun gospodar şi săritor 
la nevoie, fiind profund indignați 
de cele întâmplate: „Nu se poate 
să-i ei viața omului pentru vreo 
doi peşti!”.

A doua zi de la tragedie, în 
mass-media a apărut informația, 
cu referire la surse din poliție, 
că Ion Morari s-a împuşcat din 
greşeală. Rudele defunctului sunt 
indignate şi îşi fac griji că dosa-
rul ar putea fi muşamalizat: „Au 
bani şi îi vor cumpăra pe toți!”. 
De cealaltă parte, paznicii de la 
iaz, implicați în altercație, susțin 
că nu poartă nicio vină şi că ei au 

fost nevoiți să se apere pentru că 
au fost atacați.

La pescuit pe furiș

Tragedia a avut loc cu două 
săptămâni în urmă, într-o noapte 
de weekend. Ion Morari, împreu-
nă cu finul său de cununie, Anatol 
Moisei, şi încă trei consăteni de ai 
lor s-au dus la pescuit la iazul de 
lângă sat. Ion l-a luat şi pe Marcel, 
fiul mai mare, pe care în ultima 
perioadă îl lua deseori cu el.

Aceştia s-au dus seara târziu, 
cu două căruțe, oprindu-se la pes-

te 600 de metri de iaz. Au întins 
plasele în iaz, după care au revenit 
la locul de popas, unde au cinstit 
câte un păhărel şi au gustat din 
merindele luate de acasă. Bărbații 
spun că a fost mai degrabă o ieşire 
la natură, o întâlnire ca între băr-
bați, pescuitul fiind pe planul doi.

De fapt, cei cinci veniseră la 
pescuit pe furiş, iazul fiind în pro-
prietate privată, ca să nu achite 
taxele şi să pescuiască cu plasele, 
lucru interzis de proprietari. În 
una din căruțe se aflau şi două 
arme de vânătoare, deținute ilegal 
de Ion Morari şi Anatol Moisei.

Două versiuni și un copil 
luat ostatic

* Prima versiune
Fiecare parte are versiunea sa 

asupra celor întâmplate. Am reu-
şit să discutăm cu Anatol Moisei. 
Bărbatul recunoaşte că s-au dus să 
pescuiască ilegal. „Pe la jumăta-
te de noapte, ne-am dus la iaz să 
verificăm plasele. Băiatul a rămas 
să doarmă în căruță. Era linişte, 
nu prevestea nimic o tragedie. Nu 

am luat cu noi nici armele, nici 
telefoanele, pentru că ne duceam 
în apă. 

După ce am verificat plasele, 
ne-am pornit înapoi spre locul 
de popas. La jumătate de cale 
în direcția noastră au început să 
împuşte. Ne-am ascuns care şi pe 
unde. Eram cam speriați. Focuri-
le s-au oprit, apoi l-am auzit pe 
năşelul că striga să lase copilul. 
Am auzit din nou focuri de armă. 
M-am ridicat şi am văzut doi băr-
bați, dintre care unul îl ținea pe 
Marcel de după gât. 

Am luat arma din căruță şi 

m-am dus să-l ajut pe băiat. Nă-
şelul zăcea cu fața în jos la pământ 
şi gemea înfundat. Alături de el 
erau doi bărbați străini. Unul îl 
ținea cu o mână pe Marcel de după 
gât. Iar în altă mână avea două 
arme, cu o țeavă, dintre care una 
ghintuită. Celălalt ținea în mână 
arma lui năşelul. Unul din bărbați 
mi-a zis să las arma jos. Eu i-am 
scos gloanțele şi am pus arma jos. 

Mă temeam să nu ajung şi eu 
la fel ca năşelul. Credeam că tră-
iesc ultimele minute din viață. Un 
bărbat mi-a zis că ce s-a făcut s-a 
făcut şi să sun la salvare. Dar eu 
nici nu aveam telefonul la mine”, 
îşi aminteşte Anatol Moisei.

Bărbatul susține că ceilalți trei 
care veniseră cu ei la pescuit nu au 
mai ieşit din ascunzişuri. Au dat 
bir cu fugiții, care şi cum a putut.

Anatol ne-a mai declarat că nu 
îşi închipuie cum a fost rănit unul 
din cei doi paznici în picior: „Eu 
nu am tras niciun foc de armă, 
nu i-am atins cu un deget, nu le-

am zis un cuvânt urât. Când vezi 
doi înarmați şi un om zăcând la 
pământ, parcă mai poți zice ceva? 
Nu ştiu cum a fost rănit unul din 
ei, nici năşelul nu a tras, cred că 
s-o fi împuşcat singuri între ei”.

La înmormântarea lui Ion au 
venit din Portugalia Valeriu şi 
Constantin Morari, fratele mai 
mare şi, respectiv, mai mic, al 
victimei.

Valeriu Morari ne-a spus că 
a vorbit cu nepotul său şi acesta 
i-a povestit cu lux de amănunte 
despre cele întâmplate.

„Ei s-au dus la căruță şi l-au 
luat cu forța pe Marcel. Prin aceas-
tă metodă intenționau să-l facă pe 
tatăl băiatului să iasă din ascun-
zătoare. Îi spuneau: „Cheamă-l 
pe tat-to!”.

Ion a luat arma şi a pornit spre 
ei, strigând să nu ducă nicăieri 
băiatul. Apoi a urmat încăierarea 
şi Ion a fost împuşcat. Are trei 
răni de alice: în burtă, în picior 
şi în mandibulă. Încă nu e gata 
expertiza, cunoaştem care din răni 
i-a fost fatală. Dar nu putea să se 
împuşte singur de trei ori”, ne-a 
povestit Valeriu Morari.

Și cel de al doilea frate al de-
functului a prezentat argumen-
te că este imposibil ca Ion să se 
împuşte singur. „Arma este mai 
lungă decât brațul. Închipuiți-vă, 
cum a putut s-o țină îndreptată 
împotriva sa, să se împuşte singur 
şi încă de mai multe ori? A fost 
împuşcat de la distanță şi poate 
chiar cu arma lui”, susține Con-
stantin Morari.

*A doua versiune
Cei care s-au încăierat cu Ion 

Morari sunt frații Viorel şi Ion Bo-
joga, locuitori din satul Iapulgeni, 
raionul Cimişlia. Ion se află în Pe-
nitenciarul nr. 13, pe numele său 
fiind eliberat mandat de arestare 

pe un termen de 30 de zile.
Pe Viorel Bojoga l-am găsit pe 

malul iazului de lângă Rădeni. Era 
chiar în ziua când a fost înmor-
mântat Ion Morari, la a patra zi 
de la incident.

Viorel Bojoga şchiopăta puțin. 
Bărbatul ne-a demonstrat două 
răni de alice la piciorul stâng, cu 
diametrul unui bob de mazăre. 
Apoi ne-a arătat şi pelicula Roent-
gen pentru a ne convinge că o alice 
i-a nimerit în os şi că extragerea 
este imposibilă: „Este pe viață, nu 
se poate de făcut nimic”.

Viorel Bojoga ne-a spus că au 
fost angajați în calitate de paznici 
la iaz de către Rodica Scurtu din 
Rădeni. Bărbatul spune că pesca-
rii-braconieri sunt cei care i-au 
atacat şi au început să împuşte 
în direcția lor, iar ei doar s-au 
apărat.

„Era aproape ora 4 dimineața. 
Eu şi fratele ne-am zis să dăm o 
raită pe malul iazului să vedem 
ce se întâmplă. Aveam şi o armă 
cu noi. Telefoanele le-am lăsat în 
maşină. Când ne-am apropiat de 
salcie, cum ne uitam cu lanterna 
pe apă, în direcția noastră au înce-
put să împuşte. Au fost trase vreo 
opt focuri. În momentul acesta noi 
ne-am aşezat, am stat vreo zece 
minute, parcă s-au calmat, nu s-a 
mai tras. Atunci ne-am pornit la 
deal, ca să vedem cine sunt şi să 
spunem la stăpână. Ne-am pornit 
încetişor la deal. 

Acolo am găsit două căruțe şi 
doi cai. Într-o căruță era plasa 
cu peşte. L-am cântărit pe urmă, 
erau 17 kilograme de peşte care 
abia începuse să populeze iazul. 
În cea de a două căruță am văzut 
că doarme un copil. Era acope-
rit peste cap. Am lăsat copilul să 
doarmă şi am luat plasa cu peşte 
din cealaltă căruță. Fratele a vrut 
să dezlege calul. În acest moment, 

Valeriu și Constantin Morari vor dreptate pentru fratele lor

Iazul de la Rădeni
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au început să împuşte din nou în 
direcția noastră. Atunci m-au ră-
nit pe mine”, şi-a prezentat ver-
siunea sa Viorel Bojoga.

Bărbatul recunoaşte că a luat 
copilul din căruță. „Eu am trezit 
copilul şi l-am luat lângă mine. 
M-am gândit că este unica şansă 
ca să scap. Desigur că mă durea 
piciorul, dar ce trebuia să fac? 
Am pus copilul lângă mine şi am 
strigat: „Nu trageți, că copilul este 
lângă mine!”. Am luat copilul şi 
ne-am dat oleacă mai la vale, în 
loc deschis. 

În momentul acesta, tatăl lui 
venea cu arma îndreptată spre noi. 
Am înțeles că e tatăl lui, deoarece 
striga: „Lăsați-mi copilul jos că vă 
omor!”. Eu i-am zis că nu-i dau 
drumul pentru că mă tem de ei. El 
s-a apropiat de mine şi m-a lovit 
cu patul armei peste mână, apoi la 
umăr. Eu am scăpat copilul şi am 
căzut jos. Fratele era cu mâinile 
libere, a văzut că am scăpat copilul 
şi a vrut să-i ia arma atacatorului. 

Atunci s-a produs şi împuşcă-
tura şi tatăl copilului a fost rănit 
în burtă. A venit şi camaradul său, 
cu arma spre noi. I-am zis să lase 
arma jos, că s-a făcut nebunia, tre-
buie s-o rezolvăm şi să chemăm 
salvarea. El a scos cartuşele, a 
pus arma jos şi a fugit. Nu a fost 
atins nici cu un deget. Nu-mi era 
mie a fugi după el. Ședea omul 
lat. Am luat copilul, am luat sacul 
cu peşte, ne-am dus la maşină şi 
împreună am întâlnit salvarea. 
Maşina lor nu a putut intra. Me-
dicii au venit cu maşina mea. Ei 
pot să confirme că minorul era la 
mine în maşină. Bărbatul era viu 
când l-am lăsat, iar când au ajuns 
medicii, peste vreo 15 minute, era 
deja mort.

Peste vreo 10 minute a venit şi 
poliția. Nouă nu ne-a dat voie să 
mergem nicăieri, pentru că făceau 

percheziții prin maşini, prin casă”, 
ne-a spus Bojoga.

Bărbatul susține că în timpul 
încăierării dintre fratele său şi 
victimă a fost efectuată o singu-
ră împuşcătură, că ultimul a fost 
rănit în burtă şi că nu înțelege 
de unde s-a luat rana în barbă: 
„Se aud nişte vorbe că avea o 
zgârietură. Poate că a alergat şi 
s-a împiedicat, s-a lovit de vreo 
creangă. Nu ştiu”.

Câte arme au fost?

Polițiştii au găsit la fața locului 
30 de tuburi de cartuşe. Surse din 
Poliție ne-au comunicat că au fost 
ridicate patru arme de vânătoare, 
una a defunctului, una a finului 
său şi alte două ale paznicilor, 
toate deținute ilegal.

Că au fost patru arme ne-a spus 
şi Anatol Moisei.

Valeriu Bojoga susține însă că el 
şi fratele său aveau doar o armă. În 
schimb, declară că de cealaltă parte 

Peștele descoperit în căruță

erau mai multe arme: „Trăgeau în 
direcția noastră din toate părțile”.

Deşi când şi-a prezentat versi-
unea, Viorel Bojoga nu a spus că 
a tras şi el din armă, în cele din 
urmă a declarat că au fost trase 
patru focuri în aer: „Trei gloanțe 
au fost trase pe mal, atunci când a 
fost deschis focul asupra noastră. 
Unul a fost tras puțin mai în deal. 
Poliția a găsit tuburile de cartuşe 
şi le-a ridicat”.

Ridică semne de întrebare nu-
mărul de cartuşe. Polițiştii ar fi 
găsit în jur de 30 de tuburi. Unul 
a fost descoperit de echipa noas-
tră, în iarbă. Viorel Bojoga ne-a 
declarat că, inițial, au fost trase 
opt focuri de armă în direcția lor, 
apoi ei au tras încă patru focuri, 
în timp ce Ion Bojoga se încăiera 
cu Ion Morari a fost tras un sin-
gur foc. Deci, 13 focuri. În timp 
ce paznicii se aflau lângă căruță, 
în direcția lor au mai fost trase 
câteva focuri de armă. Rezultă că 
au fost trase aproximativ 17 focuri.

Pare-se că a fost o adevărată 
rafală şi nu este clar când au reuşit 
Morari şi Moisei să tragă atâtea 
focuri din cele două arme de vâ-
nătoare doar în timpul cât cei doi 
paznici au luat plasa cu peşte din 
căruță şi au dezlegat calul. 

Mai apare întrebarea cum nu 
s-a trezit copilul, oricât de strâns 
ar fi dormit, în timp ce lângă el 
se împuşca? O altă întrebare este 
cum a putut un tată, care îşi iu-
bea fiul, era mândru de el şi îl lua 
peste tot, să împuşte în direcția 

căruțelor, ştiind că acolo este şi 
copilul său?

Arme „uitate” 
pe malul iazului

Întrebat de unde are armă, Bo-
joga ne-a declarat că a găsit-o pe 
malul iazului cu vreo trei săptămâni 
înainte de tragedie. Întrebat de ce 
nu a predat-o poliției, Viorel Bojoga 
ne-a declarat că a decis să o păstre-
ze din considerente de securitate. 
„Dacă nu aveam arma, nu se ştie 
ce avea să se întâmple cu mine!”.

Oamenii din Rădeni ne-au spus 
că pe malul iazului se aud des îm-
puşcături pe timp de noapte şi că 
ar împuşca paznicii în aer pentru 
a-i speria pe potențialii braconieri.

Cine sunt stăpânii 
și paznicii de la iaz

Iazul de lângă Rădeni este, 
din 2010, proprietatea familiei 
Scurtu. Inițial, a fost gestionat de 
fostul primar de Rădeni, Constan-
tin Scurtu. După ce acesta a de-
cedat, bazinul acvatic a trecut în 
proprietatea exclusivă a văduvei 
sale, Rodica Scurtu, profesoară la 
şcoala din Rădeni. Datele cadas-
trale arată că peste jumătate de an 
după ce au cumpărat bazinul ac-
vatic, Rodica şi Constantin Scurtu 
l-au dat în arendă Întreprinderii 
Individuale „Scurtu Constantin”, 
al cărei singur fondator şi admi-
nistrator este Rodica Scurtu.

Oamenii din sat arată cu de-

Tubul de cartușe descoperit de jurnaliștii de la Gazeta de Chișinău

getul la ginerele Rodicăi Scurtu, 
polițistul Vasile Sclifos, şi susțin 
că acesta ar fi dat iazul în arendă 
unor persoane nu prea curate în 
fața legii. Locuitorii din Rădeni 
ne-au mai spus, că însuşi polițistul 
Sclifos le pare dubios şi că acesta 
are afaceri în domeniul schimbu-
lui valutar.

Din Declarația de avere şi in-
terese personale depusă de Vasile 
Sclifos pentru anul 2020, aflăm 
că acesta este ofițer de patrulare, 
iar până nu demult s-a aflat timp 
de trei ani în concediu de îngrijire 
a copilului.

Polițistul deține în proprietate 
o casă şi două apartamente, toate 
trei imobile fiindu-i donate. Omul 
legii mai are în proprietate şi pa-
tru maşini, dintre care una, un 
Mercedes, a procurat-o în 2019 
cu 17 mii de euro.

Vasile Sclifos a declarat şi patru 
afaceri, un lombard, două case 
de schimb valutar şi un atelier de 
reparții auto, toate în Chişinău.

Dar cel mai mult impresionează 
datoriile pe care le are polițistul 
către şase persoane fizice, 230 de 
mii de euro şi 200 de mii de lire 
sterline, toate oferite fără nicio 
dobândă. Cinci dintre creditori 
i-au dat bani lui Sclifos pe un ter-
men de 40 de ani.

Viorel Bojoga ne-a declarat că 
el şi fratele său au fost angajați în 
calitate de paznici de către Rodica 
Scurtu, prin intermediul „unor 
cunoscuți”, dar uneori pe acolo 
mai vine şi Vasile Sclifos, deoarece 
„doamna Rodica nu este la anii 
când să alerge pe dealuri”.

Bojoga ne-a mai comunicat că 
a lucrat cu fratele său Ion, de 27 
de ani, în Federația Rusă, au făcut 
nişte bani, dar au obosit şi au ales 
să se facă paznici la iaz ca să se 
mai odihnească.

Am trimis mai multe mesaje, 
prin intermediul paznicului, că 
dorim să vorbim cu Vasile Sclifos, 
dar nu am mai fost contactați de 
polițist.

Rodica Scurtu ne-a răspuns la 
telefon şi ne-a declarat că paznicii 
au fost atacați şi s-au apărat.

Așteptări mari de la poliție

Atât rudele, cât şi locuitorii din 
Rădeni, ne-au declarat că doresc 
ca ancheta să fie corectă şi să nu 
se muşamalizeze dosarul. „Pe om 
nu-l mai întorci de pe lumea cea-
laltă. Dar a fost un om bun şi vrem 
să-i rămână amintirea nepătată, 
că nu s-a împuşcat el singur”, ne-
au spus rădenenii.

Și Viorel Bojoga aşteaptă ca 
oamenii legii să-i facă dreptate: 
„Nu ştiu cu ce se ocupă poliția. 
Am fost atacați, eu am fost rănit, 
ni s-a furat peştele. Fratele meu 
care s-a apărat pe el şi pe mine stă 
în închisoare, iar cineva se plimbă 
în libertate”.

Cristina Vicol, ofițerul de presă 
al Inspectoratului de Poliție Călă-
raşi, ne-a comunicat că în legătură 
cu acest caz a fost pornit un dosar 
penal pentru omor din culpă, însă 
pe moment se efectuează exper-
tizele balistice şi medico-legale, 
după care ar putea fi luate alte 
decizii, în funcție de rezultat. 

Întrebată de ce poliția a co-
municat a doua zi presei, în lip-
sa rezultatelor expertizelor, că 
Ion Morari s-a împuşcat singur, 
Cristina Vicol ne-a spus că băiatul 
victimei ar fi declarat că vinovat 
de cele întâmplate s-ar face tatăl 
său. Acest lucru a fost infirmat de 
mama şi unchii minorului.Casa familiei Morari
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Cine e vinovat de creșterea 
vârstei de pensionare?

De la 1 iulie, vârsta de pensionare a 
femeilor din Republica Moldova a 
crescut cu încă jumătate de an și 
constituie 59 de ani și jumătate. 

Majorarea se face în baza unei legi, adoptată 
încă în 2017 în cadrul unei reforme complexe 
a sistemului de pensionare. Potrivit acestei 
reforme, în fiecare an, la 1 iulie, vârsta de 
pensionare a femeilor crește cu jumătate de an 
pentru ca până în 2028 să ajungă la 63 de ani, 
fiind egalată cu cea a bărbaților. 

E C O N O M I E

De asemenea, din 1 iulie, a 
crescut şi vârsta de pensionare a 
judecătorilor, care va fi de 50 de 
ani şi jumătate până la următoa-
rea majorare din luna iulie a anul 
viitor. Și vârsta de pensionare a 
judecătorilor urmează să ajungă 
la 63 de ani, însă într-un orizont 
de timp mai îndepărtat. 

Maia Sandu?  

Dacă majorarea vârstei de pen-
sionare a judecătorilor nu ridică 
mari semne de întrebare, în cazul 
femeilor avem o reacție destul de 
virulentă a unei părți a publicului, 
preponderent a celei care votează 
cu partidele de stânga, proruseşti 
şi antioccidentale. 

Concluziile, destul de puerile, 
sunt că vinovați de această ma-
jorare s-ar face preşedinta Maia 
Sandu sau unele organizații occi-
dentale, finanțatoare ale Republi-
cii Moldova. 

Bineînțeles, preşedinta Maia 
Sandu nu are nimic cu aceste ma-
jorări ale vârstei de pensionare, ea 
intrând în funcție abia cu jumă-
tate de an în urmă. Mai mult, nu 
instituția prezidențială majorează 
sau scade vârsta de pensionare. 
Aceasta intră în competența par-
lamentului, care trebuie să adopte 
legi în acest sens. Eventual, preşe-
dintele ar putea să nu promulge o 
astfel de lege, dacă are suficiente 

argumente pentru asta. 
Însă, în anul 2017, preşedintele 

de atunci al Republicii Moldova, 
Igor Dodon, nu s-a opus acestei 
legi şi a promulgat-o fără  obiecții. 

Sau Fondul Monetar 
Internațional?

Altă opinie pe care am văzut-o 
este că vinovat de majorarea 
vârstei de pensionare s-ar face 
Fondul Monetar Internațional, 
care, în schimbul împrumuturi-
lor acordate Guvernului, îi cere 
să promoveze o serie de reforme 
antipopulare, inclusiv cea de ma-
jorare a vârstei de pensionare. 

Este adevărat că în Memoran-
dumurile semnate de Guvernul 
Republicii Moldova şi Fondul 
Monetar pot apărea angajamente 
ale guvernului de la Chişinău de 
a face reforme nepopulare, însă 
în principiile de colaborare ale 
FMI cu statele partenere nu există 
astfel de prevederi. Unica cerință 
a FMI înainte de semnarea unui 
Acord de împrumut, este ca statul 
să implementeze o serie de refor-
me care să nu admită acumularea 
de noi datorii şi deficiențe de or-
din financiar. Altfel spus, vă dăm 
bani, dar voi fiți buni şi învățați-vă 
să administrați rațional treburile 
statului, astfel încât să-i puteți 
rambursa la timp, cel puțin. Este 
o abordare absolut firească a unei 
instituții financiare, care trebuie 
să se asigure că îşi va primi banii 
înapoi. Deja este de datoria Gu-
vernului să găsească domeniile, 
unde pot fi optimizate cheltuielile, 
unde pot fi economisiți banii, al-
tfel spus. Și deseori acestea sunt 
domeniile cu un impact social pu-
ternic, precum sistemul pensiilor.

Iar sistemul pensiilor este unul 
din cele mai nesustenabile dome-
nii din Republica Moldova. 

Cresc transferurile din 
Bugetul de Stat

Din cauza că numărul angaja-
ților, adică a contribuabililor la 
sistemul de pensii, e din an în an 
mai mic, iar numărul pensionari-
lor creşte, acumulările la Fondul 
național de pensii sunt tot mai 
mici față de necesități cu fiecare 
an. Adică, pentru a plăti aceste 
pensii, în mare parte foarte mici, 
în Bugetul Asigurărilor Sociale 
de Stat, nu se acumulează sufi-
cienți bani, care sunt transferați 
de la Bugetul de Stat. Astfel, anul 
trecut de la Bugetul de Stat în 
BASS au fost transferați aproape 
9,8 miliarde de lei, cu 22,8% mai 
mult față de anul precedent. Este 
vorba despre bani, care ar tre-
bui să fie investiți în învățământ, 
ocrotirea sănătății, infrastruc-
tură, susținerea businessului 
autohton etc. Adică banii care 
ar trebui investiți în viitor sunt 
redirecționați la Fondul de pensii 
deoarece acesta nu face față chel-
tuielilor, iar statul este obligat 
să asigure minimul de existență 
pentru cetățenii săi inclusiv pen-
tru cei de vârsta a treia. 

Salariile cresc, numărul 
contribuabililor scade

Problema e în sustenabilitatea 
sistemului de pensii. La modul 
simplu, pentru a acumula mai 
mulți bani, ar trebui să avem 
mai mulți angajați sau salarii mai 
mari. La modul ideal, ar trebui să 
avem mai mulți angajați cu sala-
rii mai mari. Și dacă la capitolul 
salarii stăm bine, atunci nu e atât 
de bine în ce priveşte numărul an-
gajaților. Oficial, din 2017 până 
în 2020,salariul mediu brut pe 
economie în Republica Moldova 
a crescut de la 5 697 până la 8107 
lei. Nu este, însă, o creştere moti-
vată de progresul economiei, adi-
că salariile au crescut mai repede 
decât veniturile, fapt ce afectează 
iarăşi capacitatea de plată a statu-
lui. Totuşi, salariile au crescut, iar 
odată cu ele, şi impozitul social, 
care ajunge în bugetul asigurărilor 
sociale de stat.

De cealaltă parte, avem o re-
ducere constantă a numărului 
contribuabililor. În 2020, forța 
de muncă a constituit 867 de mii 
de persoane față de un milion în 

2017 şi există tendința ca aceasta 
să scadă în continuare. 

Cheltuielile Bugetului 
de asigurări sociale cresc 
cu circa două miliarde 
de lei anual

Pe de altă parte, numărul pen-
sionarilor a fost în scădere în ulti-
mul an, grație acestei reforme de 
majorare a vârstei de pensionare, 
însă mărimea pensiei a crescut. 
Astfel, la 1 ianuarie 2021, existau 
686 251 de pensionari cu o pen-
sie medie de 2104 lei, pe când la 
începutul anului 2020 erau 696 
011 pensionari cu o pensie medie 
de 1901 lei. Astfel, avem o creştere 
a pensiei medii cu 200 de lei şi o 
reducere cu circa 10 mii de per-
soane a numărului de pensionari. 

Prin urmare cresc şi cheltuieli-
le bugetului social. Dacă în 2021 
Bugetul executat al asigurărilor 
sociale de stat a însumat 21,6 mi-
liarde lei, în 2020 acesta a fost 
de 24,2 miliarde, iar pentru anul 
curent se preconizează a fi cheltu-
ită sumă de 26,4 miliarde de lei, 
dintre care peste 11 miliarde vor 
fi transferuri de la bugetul de stat. 

Acestea au fost rațiunile sta-
tului atunci când a fost decisă 
majorarea vârstei de pensionare. 
Alternativa ar fi doar micşorarea 
mărimii pensiilor. 

Care ar fi soluția optimă 
pentru sistemul de pensii?

Până la urmă, soluția optimă 
pentru sistemul de pensii este 
majorarea numărului de contri-
buabili. Acest obiectiv poate fi 
îndeplinit doar prin deschiderea 
de locuri noi de muncă şi destul 
de bine plătite, pentru a atrage 
o parte din concetățenii noştri 
plecați peste hotare. 

De asemenea, crearea unui 
climat intern favorabil, care să 
le inspire oamenilor speranța în-
tr-un viitor mai bun. 

De fapt, exact aici ar trebui 
să caute cei nemulțumiți cauza 
majorării vârstei de pensionare. 
Managementul prost al statului pe 
parcursul ultimilor treizeci de ani, 
însoțit de delapidări răsunătoare 
i-au alungat din țară pe potențialii 
contribuabili la Fondul de pensii. 
Acum trebuie de făcut ca aceştia 
să se întoarcă, măcar parțial. 

Moldovagaz 
a încheiat 
anul trecut cu 
pierderi de 
677 milioane 
de lei 

Potrivit serviciului relații pu-
blice al companiei, această cifră 
totală a pierderilor se datorea-
ză mai multor factori majori. 
Astfel, 151,2 milioane de lei 
reprezintă pierderile din achi-
tarea serviciilor de transport 
a gazelor naturale. Alte 130,6 
milioane de lei reprezentă devi-
erile tarifare negative (diferența 
dintre prețul efectiv de achiziție 
şi cel inclus în tarif), iar o altă 
componentă a pierderilor în 
valoare de 365,5 milioane de 
lei este condiționată de crearea 
rezervelor pentru stingerea 
creanțelor neperformante.

Datoria de stat 
a R. Moldova 
a crescut cu 
15,3 miliarde 
lei

Datoria de stat a R. Moldova a 
ajuns la un total de 72,6 miliarde 
de lei, ceea ce constituie 32,9% 
din Produsul Intern Brut (PIB), 
informează Curtea de Conturi, 
care a examinat raportul auditului 
asupra managementului datoriei 
de stat, garanțiilor de stat şi recre-
ditării de stat în anul 2020. Audi-
torii au stabilit că, la finele anului 
2020, soldul datoriei sectorului 
public a constituit 72,6 miliarde 
de lei, înregistrând o creştere cu 
15,3 miliarde de lei față de anul 
2019. Ponderea majoră în totalul 
datoriei sectorului public o deține 
datoria de stat, căreia îi revin 
93,4%.

Turismul 
internațional 
nu își va 
reveni până 
în 2023

Sosirile de turişti internați-
onali vor stagna în acest an, cu 
excepția unor piețe occidentale, 
ceea ce va provoca pierderi 
de până la 2.400 miliarde de 
dolari, arată un studiu publicat 
miercuri de ONU, care adaugă 
că sectorul nu îşi va reveni com-
plet până în 2023, transmite 
Reuters.

Conform acestui raport, vac-
cinarea împotriva COVID-19 şi 
certificatele sunt vitale pentru 
a restabili încrederea în turis-
mul internațional, care asigură 
venituri importante pentru 
multe țări, în special mici țări 
insulare care se bazează pe sec-
torul turismului pentru locuri 
de muncă.
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AUR, între provocare 
și victimizare 

Nota directorului Serviciului de 
Informații şi Securitate (SIS) des-
pre pericolul pe care l-ar prezen-
ta participarea AUR la campania 
electorală din Republica Moldova 
a stârnit un val de acuzații venind 
dinspre membrii acestei formați-
uni la adresa directorului acestei 
instituții, Alexandr Esaulenco, şi 
a şefei statului, Maia Sandu.  

„Esaulenco este cetățean doar 
al Republicii Moldova. Benefici-
ara informațiilor directorului SIS 
este Maia Sandu, cetățeană a Ro-
mâniei, ca şi noi – dl Chirtoacă, 
dl Bilețchi ş.a. Directorul SIS ne 
impută că noi ne-am întâlni la 
terase, la cafea şi ceai, cu cetă-
țeni ai României, probabil, colegi 
de-ai noştri. Și aceştia ne-ar da 
consultare electorală, iar noi i-am 
fi plătit cu bani din România”, a 
declarat Valeriu Munteanu pentru 
„Gazeta de Chişinău”, explicând 
acuzațiile formulate de directorul 
Esaulenco.  

Prin demersul său, Esaulenco, 
insistă Munteanu, ar fi solicitat 
CEC să scoată AUR din cursa elec-
torală pentru pericolul pe care îl 
prezintă această formațiune pen-
tru securitatea statului.

„Declarăm cu toată sinceritatea 
că nu am utilizat niciun consultant 
din România. Ne-am întâlnit doar 
cu prietenii şi colegii noştri din 
AUR. Nu am plătit niciun ban în 
afara celor declarați la CEC”, a spus 
Valeriu Munteanu, afirmând că 
ceea ce îi nemulțumeşte pe mem-
brii AUR este faptul că au fost filați 
de SIS fără un dosar penal. 

Filajul poate să fie efectuat 
în cadrul unui dosar

„Măsurile speciale de investi-
gații – filajul, interceptarea tele-
foanelor, filmarea, fotografierea 
etc. – pot să fie realizate în cadrul 
unui dosar penal. Dacă nu există 
acest dosar, este o încălcare gravă 
din partea SIS, iar dacă există, aş 
vrea să ştiu ce ni se impută nouă 
şi dlui Bilețchi”, a precizat fostul 
deputat şi ministru PL.

AUR a depus o reclamație la 
Procuratura Generală pentru a 
afla ce anume stă la baza aces-
tei urmăriri. De asemenea, for-
mațiunea a depus un demers la 
Preşedinție, sub al cărei control 
se află SIS, pentru „a afla dacă 
opinia directorului Esaulenco este 
împărtăşită de Maia Sandu”.

Acuzațiile AUR la adresa şefei 
statului sunt explicate de repre-
zentanții AUR prin faptul că SIS se 
află sub conducerea Preşedinției. 

„Maia Sandu nu a avut obiecții 
față de Esaulenco, director SIS 

pus de Plahotniuc şi păstrat de 
Dodon. Vrem să aflăm de la Maia 
Sandu dacă aceste demersuri de 
scoatere a AUR din campania 
electorală sunt în consonanță cu 
viziunea dumneaei de campanie 
electorală corectă”, a precizat 
Munteanu.

De partea cealaltă, Maia Sandu 
a respins aceste acuzații, spunând, 
într-o emisiune de la Jurnal TV, 
că „Preşedinția nu verifică rapoar-
tele financiare ale partidelor în 
campania electorală”.

La rândul său, SIS a publicat un 
comunicat în care susține că acți-
unile sale nu se realizează în baza 
unor indicații, ci în baza cadrului 
legislativ care reglementează ac-
tivitatea serviciului special: „În 
calitate de instituție cu atribuții 
în domeniul asigurării securității 
naționale, Serviciul are în vizor 
evenimentele cu potențial de a 
genera riscuri la adresa securită-
ții, produsul analitic fiind remis 
beneficiarilor legali pentru a lua 
decizii în consecință”.

„În pofida oricăror insinuări, 
menționăm că SIS nu monitori-
zează partidele politice, dar co-

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) 
a solicitat Procuraturii Generale 
să spună dacă filajul Serviciului 
de Informații și Securitate (SIS) 

este realizat în cadrul unui dosar penal. De 
asemenea, membrii aceleiași formațiuni o 
acuză pe șefa statului, Maia Sandu, de faptul 
că demersul Serviciului ar fi fost dispus de la 
Președinție. De cealaltă parte, șefa statului 
a declarat că nu stă să verifice rapoartele 
financiare ale partidelor politice. 

rectitudinea acțiunilor acestora 
în scopul identificării şi excluderii 
oricărei imixtiuni şi influențe ex-
terne asupra proceselor demo-
cratice din Republica Moldova.”

Serviciile de consultanță 
sunt legale

SIS a adresat, pe 18 iunie, o scri-
soare CEC în care solicită luarea 
unei decizii „pentru înlăturarea 
cauzelor şi condițiilor ce contri-
buie la amenințarea securității de 
stat” de către formațiunea Alianța 
pentru Unirea cu România (AUR). 

SIS argumentează că liderul 
acestui partid a menționat în 
cadrul unei emisiuni televizate 
că sunt consiliați în materie de 
campanie electorală de experți 
din România.

„În acest context, în confor-
mitate cu art. 39, 52 din Codul 
Electoral, se constată o bănuială 
rezonabilă a factorului extern în 
treburile interne ale statului”, se 
menționează în nota SIS  adre-
sată CEC.

Mai exact, Esaulenco s-a refe-
rit la următoarea declarație a lui 
Vlad Bilețchi, făcută în cadrul unei 
dezbateri televizate: „Noi suntem 
o echipă mare, pan-românească. 
Nu suntem de unii singuri. Dacă 
ar fi existat cheltuieli [cu consi-
lierii – i.g.], acestea ar fi existat, 
ele ar fi fost raportate în raportul 
săptămânal de cheltuieli care se 
depune la CEC. AUR este parti-
dul cel mai transparent şi cel mai 
corect în privința finanțării”, a 
declarat Bilețchi. 

În răspunsul său către SIS, 
Comisia Electorală Centrală a 
comunicat că „serviciile de con-
sultanță în domeniul organizării 
campaniilor electorale din străi-
nătate – prestate de persoane fi-
zice şi juridice – nu sunt interzise 
de prevederile legale.

Totodată, reprezentanții CEC 
au subliniat că rapoartele financi-
are prezentate de AUR nu denotă 
că ar utiliza mijloace financiare 
din străinătate. Cu toate acestea, 
reprezentanții Comisiei au infor-
mat SIS că vor „examina supli-
mentar corectitudinea şi modul 
în care sunt reflectare cheltuielile 

din campania electorală” de către 
AUR.

Ce spune AUR despre 
acuzațiile de provocări

Scandalurile în care a fost 
implicată această formațiune în 
regiunea autonomă găgăuză şi la 
Varnița, hotarul administrativ al 
Republicii Moldova cu regiunea 
transnistreană, au trezit bănuieli 
la anumiți comentatori politici 
că AUR ar fi vrut intenționat să 
provoace situații tensionate.

„Cei de la AUR au decis în urmă 
cu o săptămână să forțeze acest 
punct vamal de pe Nistru, unde 
sunt instalate pichete de pretinşi 
grăniceri transnistreni. Atmosfera 
a fost tensionată şi risca să de-
genereze într-un conflict care 
ar putea să angreneze simbolic 
România într-o situație fără pre-
cedent”, se menționează într-o 
analiză G4media. 

Munteanu respinge aceste acu-
zații, argumentând că AUR este 
o formațiune înregistrată legal în 

cursa electorală şi că voieşte doar 
să ajungă la cât mai mulți cetățeni 
ai Republicii Moldova.

„La începutul campaniei electo-
rale, noi am contractat un autocar 
şi ne-am angajat să ajungem în 
cele patru puncte cardinale ale 
Republicii Moldova. Am ajuns 
deja la Naslavcea, Giurgiuleşti, 
Criva şi Palanca. Nu am putut să 
trecem prin Cimişlia şi Cahul şi 
să nu intrăm în Basarabeasca. 
Acolo a ieşit primarul Valentin 
Cimpoieş, în stare de ebrietate, şi 
a început să ne atace”, ne-a relatat 
Munteanu.

„Exact pentru acelaşi lucru am 
mers în regiunea găgăuză, pentru 
că sunt oamenii noştri. Pentru 
acelaşi lucru am vrut să ajungem 
în stânga Nistrului pentru că acolo 
s-a dorit deschiderea celor trei 
secții de votare. Nimeni nu ne 
vede când mergem la Ialoveni şi 
Orhei, Glodeni etc.”

„Și din moment ce suntem înre-
gistrați ca partid care participă le-
gal la această campanie electorală 
şi acesta este teritoriul Republicii 
Moldova şi aceştia sunt cetățenii 
noştri, nu există problemă.”

Record 
de decese 
provocate 
de COVID-19 
în Rusia

Epidemia de Covid-19 con-
tinuă să facă ravagii în Rusia, 
unde cifrele record se succed în 
fiecare zi. Miercuri, 30 iunie, 
țara a înregistrat cel mai ridicat 
număr de decese cotidiene de la 
începutul pandemiei, de acum 
un an şi jumătate. După cifrele 
anunțate de guvern, 669 de per-
soane au murit de Covid-19 în 
24 de ore, depăşind recordul de 
652 de decese stabilit în ajun. 
În total, de la începutul pande-
miei, 5,5 milioane de persoane 
au fost infectate; agenția de 
statistice Rosstat a numărat la 
sfârşitul lui aprilie, 270.000 de 
morți.

A murit 
Donald 
Rumsfeld, 
de două ori 
secretar 
al Apărării 
al SUA

Un eşec este suficient câte-
odată să marcheze o întreagă 
carieră. Numele lui Donald 
Rumsfeld, scrie lefigaro.fr, ră-
mâne pentru totdeauna asociat 
celui mai mare fiasco militar 
din istoria SUA. Invazia Ira-
kului în 2003, pentru a căuta 
arme de distrugere în masă 
inexistente, precum şi recur-
gerea generalizată la tortură, 
sunt principalele moşteniri 
ale fostului secretar american 
al Apărării al lui George W. 
Bush. Retragerea americană din 
Afghanistan va marca sfârşitul 
celui mai lung război din istoria 
SUA. 

Putin a decis: 
URSS nu 
poate să fie 
comparat 
cu nazismul 

Falsificarea evenimentelor 
istorice a devenit un delict ce se 
pedepseşte în Rusia, conform 
unei controversate legi pro-
mulgate joi de preşedintele rus, 
Vladimir Putin. Actul norma-
tiv interzice negarea „rolului 
decisiv al poporului sovietic în 
zdrobirea Germaniei naziste şi 
a misiunii umanitare a Uniunii 
Sovietice în eliberarea țărilor 
Europei”, relatează EFE şi DPA. 
Noile reglementări interzic 
asimilarea publică a acțiunilor 
guvernului sovietic cu cele ale 
reprezentanților Germaniei 
naziste şi ale puterilor Axei din 
Europa.

I.G.

Ilie GULCA

De la incidentele cu pretinșii grăniceri transnistreni la „filajul” SIS 
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Iunie spulberat
H a r t a  l u m i i

Iunie e luna patimilor la basarabeni. Luna în 
care trecutul nostru tragic își face simțită 
prezența – o stafie care ne bântuie ființa 
mai abitir ca oricând. Iunie e, probabil, 

singura perioadă a anului din care nu putem 
evacua memoria, oricât ne-am căzni. 

Ea revine, întrucât obiectul 
ei e peste tot: în înfățişarea 
străzilor şi a caselor, în felul de 
a fi, gândi şi vorbi al nostru şi 
al oamenilor din jur, în însăşi 
denumirea şi chiar în istoria 
recentă a țării în care trăim. Tot 
ce putea fi mai catastrofal, mai 
nimicitor în veacul trecut pen-
tru petecul nostru de pământ şi 
pentru mâna noastră de oameni 
a ținut să se întâmple în acest 
răstimp afurisit al anului. 

Nicio sărbătoare, laică sau 
religioasă, nici o altă zi sau lună 
a anului, cu date mai senine, 
nu pot acoperi şi nici disloca 
cu lumina lor acea pată de 
întuneric care se cască exact în 
mijlocul calendarului. E ca o 
gaură în timpul istoric pe unde 
au pătruns demonii, o gaură pe 
care nu am astupat-o nici azi. 
Drept dovadă e chiar răul care 
continuă să zburde în linişte şi 
să se răsfețe printre noi. 

Simțim că ceva nu e în regulă, 
că organismul este bolnav, că 
ceva ne prejudiciază normalita-
tea. Auzim voci din interior şi din 
afară care ne arată cauza răului. 
Dar ne-am obişnuit şi cu ele, şi 
cu maleficul din noi. Suntem 
surzi atât la semnele bolii, cât 
şi la indicațiile doctorilor. Vrem 
doar să ştim cât mai puțin despre 
ceea ce ne macină şi ne anulează 
cu adevărat şansele, şi poate de 
aceea ne-am învățat să trecem cu 
iuțeală şi voită inconştiență peste 
datele care marchează nu numai 
apariția răului printre noi, ci şi 
momentul în care am început să 
dispărem noi înşine, puțin câte 
puțin. Mai întâi, ni s-a luat tre-
cutul. Apoi, ni s-a luat limba din 
gură. Cu timpul, ne-am pierdut 
mintea, iar în anii în care răul a 
crezut că suntem deja destul de 
zombificați, dăruindu-ne o apa-
rență de libertate, ne-am pierdut 
şi sufletul. 

O vreme, elitele noastre 
cultural-intelectuale şi, pe un 
segment foarte îngust, politi-
ce (vocile lăuntrice pe care le 
pomeneam mai sus), au ținut 
trează atenția publicului asupra 
unor date cu negru din calen-
dar. Cu vremea, au obosit şi 
ele să tot tragă de clopot şi să 
strige în pustiu. Acum, clopo-
tul lor e clopoțelul care sună 
recreația, adunându-i în grabă 
pe foştii comilitoni şi confrați 
(de breaslă, condei, arme etc.) 
la întruniri care seamănă tot 
mai apăsat cu nişte formalități 
de Blajini decât cu comemorări 
ale unor tragedii naționale. 
Conferințe, mitinguri ş.a.m.d. 
organizate cu prilejul unor 
aniversări (câți oare şi-au adus 
aminte, în dimineața zilei de 12 

Îmi mai stă în minte o gra-
vă acuzaţie a unei profesoare 
în etate, rostită la un consiliu 
pedagogic: copiii noştri nu ne 
mai seamănă! Ei sunt altfel! În 
original (era o şcoală „mixtă” 
şi problemele esențiale încă se 
discutau în limba rusă), fraza 
suna astfel: „Вы посмотрите 
на них, они уже совсем на нас 
не похожи!”. Era cea mai bună 
dovadă că ceva se întâmplă. Or 
toată esența şcolii sovietice (din 
care venea bătrâna profesoară) se 
construia pe un principiu esenți-
al: să creştem copii ascultători. 
Mesajul şcolii se mai schimba, 
directivele se ajustau noilor ce-
rințe social-politice (Hruşciov îl 
critica pe defunctul Stalin, epoca 
Brejnev critica voluntarismul 
lui Hruşciov, iar perestroika lui 
Gorbaciov denunța stagnarea din 
timpul lui Brejnev); însă elevii nu 
trebuie să-şi pună întrebări, ei 
trebuie să respecte directiva cea 
mai recentă. 

Mi-am amintit de acest caz 
în legătură cu diaspora noastră, 
de care nu prea îşi bate capul 
orânduirea, dar care devine fac-
tor important (şi chiar decisiv) 
în timpul campaniilor electo-
rale. Unii mizează pe ea, alții îi 
îngrădesc participarea la vot. 
Motivul ar fi cel numit în ali-
neatul de mai sus: ei nu ne mai 
seamănă. Ei sunt alții! Oameni 
liberi, în primul rând, care nu 
depind de preşedinții de colhoz 
sau de orice alți şefi, ei îşi pot 
exprima opinia liber. 

Acum mai bine de două 
decenii (v-am povestit-o şi pe 
asta?), eram, împreună cu un 
grup de profesori în Danemar-
ca, o țară cu totul altfel. Ghidul 
nostru inteligent, înțelegând că 
nu poate să ne explice în detalii 
felul danezilor de a fi (lucru 
absolut important pentru nişte 
străini, ca să nu nimerim în si-
tuații jenante), ne dăduse sfatul 
prețios: urmăriți (în stradă, în 
cafenea, în cantină, în locuri 
de agrement) ce fac danezii şi 
procedați la fel. 

Diaspora noastră, stranierii 
noştri, care azi îşi joacă meciul 
vieții pentru alte echipe, nu 
e neapărat omogenă. Cunosc 
oameni care au muncit peste 
hotare în timpurile când la noi 
totul se prăbuşea, iar apoi au 
revenit şi azi îşi cresc livezile 
autohtone, dezvoltate din capi-
talul incipient european. Alții 
au prins proiecte de dezvolta-
re şi îşi gestionează afacerea 
de acasă. Cineva s-a stabilit 
definitiv sau pe durată lungă în 
Europa, dar trimite permanent 
bani, susținându-şi familiile şi 
rudele. Sunt şi dintre cei care 

muncesc să supraviețuiască, nu 
neapărat să adune, doar că în 
străinătate munca lor e apreci-
ată, iar acasă nu. Unii sunt cu 
dorul de casă, alții etalează un 
soi de aroganță, declarând că 
nu vor reveni niciodată „în țara 
asta”, definitiv pierdută pen-
tru ei. Le putem reproşa lipsa 
de patriotism, dar ce rost are? 
Sunt acolo şi dintre cei care, 
pur şi simplu, au evadat, fără să 
le pese de ce se întâmplă acasă 
şi s-au dus la „de-a gata”, cum 
le reproşează cei rămaşi. Unii 
şi acolo caută un loc mai cald, 
o muncă mai relaxantă cu un 
salariu mai gras. Dar cei mai 
mulți vor să muncească, doar că 
munca să le fie apreciată şi ei 
respectați. Dincolo de ironiile 
unora (bancurile despre moldo-
venii angajați în construcții mai 
circulă şi azi în Rusia, alături de 
cele despre negustorii din Cau-
caz şi măturătorii din Asia Mij-
locie), compatrioții noştri se pot 
mândri că Moscova a crescut nu 
dintr-odată, cum zice prover-
bul, ci, inclusiv, datorită lor. 
Concetățenii noştri proiectează 
vile în Mallorca şi reconstruiesc 
Sankt Petersburgul.

Există, dincolo de preocu-
pările economice personale, şi 
diaspora activă, care nu-i indi-
ferentă şi care vrea schimbarea 
acasă (tocmai asta îi deranjează 
pe politicienii învechiți în rele). 
Ei au însuşit intuitiv lecția 
profesorului danez, procedând 
în toate ca europenii. Și tocmai 
asta, ziceam, îi enervează pe cei 
din vechea gardă: ei, moldo-
venii plecați, moldovenii care 
au văzut lumea, nu ne mai sea-
mănă! Ei refuză să fie docili şi 
să asculte de indicațiile ştabilor 
politici şi administrativi. 

Când se vor anula vizele de 
reşedință (nişte formalități 
birocratice, inexacte şi inutile 
până şi poliției), se va dovedi că 
noi (sau ai noștri), cei adevă-
raţi, cei creativi, liberi şi activi, 
care plătesc polițele tuturor, 
sunt dincolo, iar noi, cei de aca-
să, aparenții, dar falşii patrioți, 
suntem un fel de diasporă în-
străinată. Un fel de separatiști 
încăpățânați, legați de glie şi 
de tradiţie, în loc să fim legați 
de viitorul nostru şi al copiilor 
noştri. Toate se pot rezolva 
dacă nu vom fi ipocriți, dacă 
vom dori să fim şi noi altfel, să 
ne stoarcem ultimele picături 
de umilință, de mentalitate de 
sclavi; să nu mai semănăm cu 
noi cei de ieri.

Cred că ați remarcat această 
scenă: în diferite oraşe, europe-
nii îi aplaudă pe moldovenii care 
stau la coadă pentru a vota. Ei 
aplaudă implicarea, dar şi faptul 
că în felul acesta moldovenii 
promit să revină la baştină. Să 
extindă experiența şi practicile 
europene, să extindă Europa. Iar 
asta înseamnă o şansă pentru 
toți. Fenomene aparent con-
tradictorii, migrările, în istoria 
lumii, sunt un proces firesc şi 
permanent, iar exodurile sunt 
soluții temporare.  

A - p o l i t i c e

Diaspora

iunie a.c., şi fără a arunca mai 
întâi o privire edificatoare în 
Facebook, că se împlinesc fix 
80 de ani de la primul mare val 
de deportări din Basarabia?) 
sunt numite, în batjocură, de 
chiar oamenii de cultură care 
le pun la cale sau participă la 
ele, „vărsări de muci”. O ironie 
necesară, nici vorbă, dat fiind 
sentimentul de zădărnicie care 
te însoțeşte, inevitabil, la aceste 
întâlniri posace cu patosul lor 
de mucava şi cu suferința lor 
teatrală, dar ironia nu este în 
stare, din nefericire, să rezol-
ve problema. Este adevărat că 
vin acolo şi mulți pentru care 
suferința nu este doar o vorbă 
goală, dar atmosfera generală e 
de prezență obligatorie la bise-
rică atunci când chiulăngeala de 
la slujbe e un păcat mai capital 
decât necredința. 

Tristul adevăr e că nu ne 
mai pasă cu adevărat. Ne-am 
resemnat, ne e în bască. Ne-am 
învățat să reluăm, în zilele cu 
pricina, nişte gesturi şi datini ca 
într-un mit al eternei reîntoar-
ceri, fără a mai pune prea multă 
noimă în ele. Știm că există 
acolo o semnificație profundă, 
un adevăr dureros şi necesar, 
o nevoie de a reactualiza mai 
curând o suferință decât ritu-
alul acesteia, dar nu ne ajută. 
Vrem să ne vadă lumea alături 
de preoți, aplaudând predica 
sau chiar rostind-o în locul 
acestora. Vrem să fim liniştiți 
că ne-am făcut datoria. 

Iar turma simte nepăsarea 
păstorului. Turma nu dă nicio-
dată greş. Turma merge cu ade-
vărat doar după păstorul care 
vrea să o îndemne, nu şi după 
cel care şi-a asumat „misiunea”, 
„datoria” şi „crucea”. Alte trei 
cuvinte care nu mai înseamnă 
nimic. 

Între cele două date de 
amară amintire din iunie, ziua 
în care a început primul val 
de deportări (12 iunie 1941) 
şi ziua în care Armata Roşie a 
invadat Basarabia pe 28 iunie 
1940, providența a mai stre-

curat o zi de pomenire. Cea a 
lui Eminescu, proclamat sus şi 
tare de toată „suflarea” Basara-
biei drept poetul cel mai mare, 
cel mai iubit şi cel mai repre-
zentativ. Poet-simbol, reper 
zeificat al culturii şi al nației, 
bietul Eminescu nu are parte de 
linişte mai ales în ziua în care 
ar merita poate cea mai adân-
că reculegere şi o pioasă (cu 
adevărat pioasă) revenire măcar 
la unele dintre textele lui. E pe 
de-a dreptul jenantă râvna şi 
insistența jurnaliştilor de a le 
solicita personalităților publice 
(mai cu seamă politicienilor) re-
citaluri din Eminescu. E şi mai 
stingheritoare bâlbâiala politici-
enilor. Pe de-a dreptul penibil e 
refuzul lor de a învăța cap-coa-
dă, şmechereşte, măcar o strofă 
dintr-un poem eminescian, 
ştiind prea bine că ar putea fi 
iscodiți de reporteri. Culmea 
ipocriziei nu este însă nici pro-
vocarea clişeizată a fătucilor cu 
microfoane, nici nerozia obsti-
nată a politicienilor, ci reacția 
răutăcioasă a celor care salută 
„curajul” reporterilor şi se bu-
cură (cu un resentiment prost 
camuflat) de prostia reconfir-
mată, certificată audiovizual, a 
aleşilor. Asemenea scene trebu-
ie să întristeze adevăratele elite 
şi nu să le întărească în iluzia 
superiorității lor morale. Și să-i 
îndemne la adevărata şi singura 
lor formă de acțiune socială şi 
politică: modelarea prin idei, 
scris, dezbateri, implicare civică 
etc. a conştiinței celor care îi 
aleg pe nerozi. 

De vreo opt decenii, trăim în-
tr-un iunie nesfârşit, chiar dacă 
ni se pare că avem şi alte luni 
pe an. Suntem cu toții plozii 
unei împreunări silite şi crunte. 
Corciturile unui rău străin cu 
candoarea, dar şi cu metehnele 
noastre. Iunie este luna în care 
ne-am născut aşa cum suntem, 
dar popoarele au privilegiul 
de a se naşte de mai multe ori. 
În cazul nostru, ar fi bine să o 
facem prin martie. Iunie trebuie 
spulberat.

Adrian CIUBOTARUMircea V. CIOBANU

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă
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Pe scurt, împreună cu Georgia 
şi Ucraina, R. Moldova celebrează 
astăzi o zi importantă, deoarece 
se împlinesc 7 ani de la semnarea 
Acordului de Asociere. Sunt mul-

Subiectul Zilei
te beneficii care merită descriere 
detaliată, dar vreau să punctez 
trei dintre acestea:

1. R. Moldova a obținut o piață 
alternativă pentru exporturile sale 
(chiar dacă încă nu pentru toate).

2. Accesul la piața UE oferă o 
manevră mai mare în dialogul cu 
Rusia, lucru care a redus depen-
dența de deciziile (geo)politizate 
ale Moscovei.

3. Acordul de Asociere anga-
jează R. Moldova în reforme, la 
nivel de discurs, proces legislativ 
şi paşi practici, iar aceasta este 
mai bine decât stagnarea şi lipsa 

de perspectivă. Acest proces per-
mite apropierea malurilor, dar şi o 
influență pozitivă în creştere a UE 
asupra reglementării conflictului 
transnistrean.

Documentul a devenit atât 
de indispensabil că nici forțele 
pro-ruse de la Chişinău nu pot 
renunța la acesta. 

Acum, ceea ce contează este 
ca politicul să nu împiedice insti-
tuțiile să-şi facă temele, iar dacă 
şi decide să se implice, atunci 
doar pentru a combate corupția 
(nicidecum nu pentru a politiza 
procesele).

Elementele politice insalubre ies la suprafață   
reşedinței de la Condrita, cu ge-
neralul sovietic cu vocabular de 
adevărat mojic rusesc, de sutele 
de aşa-numiții experți politici de 
pe cuprinsul „întregii Uniuni” (în 
realitate agenți ai serviciilor secre-
te ruseşti), la suprafața mizeriei 
politice moldoveneşti au răsărit, 
în toată amploarea şi nimicnicia 
lor, reprezentanții eşalonului 2 şi 
3 ai războiului hibrid. 

Niciodată Rusia n-a mizat doar 
pe 2-3 scule docile locale, ci s-a 
asigurat cu „rezervă de aur” din 
celelalte eşaloane. Sunt diaboli-
ce metodele ruseşti de recrutare 
din mediul politic şi non-politic 
al Republicii Moldova. V-ați fi 
imaginat vreodată că un oarecare 
Serghei Perciun, reprezentant al 
unui oarecare partid, la 30 de ani 
de la proclamarea Independen-
ței să opteze, cu insistență şi cu 
tupeu bolşevic, pentru refacerea 
URSS-ului şi pentru includerea 
Republicii Moldova în Federația 
Rusă, inclusiv pentru încorpora-
rea armatei naționale în armata 
rusă de ocupație din Transnistria? 
Dacă aceste conserve ruseşti mai 
pretind că reprezintă „poporul 
moldovenesc”, ce să mai zicem de 
un alt reprezentat al „menajeriei 
politice” de dincolo de râu? E cea 

mai concludentă concluzie că cei 
de pe Liubeanka (FSB-ul rusesc) 
deja tratează Republica Moldova 
la pachet cu România. Durerea şi 
regretul e chiar dublu că o căzătu-
ră morală şi politică totală, cum ar 
fi un oarecare Rizea, ne compro-
mite (de o manieră tipic kgb-is-
tă) valorile şi idealurile noastre 
naționale. Din păcate „națiunea 
civică dâmbovițeană” crescută, 
educată şi finanțată generos de 
către serviciile secrete ruseşti, nu 
se rezumă doar la acest element 
insalubru şi penal. Mai sunt şi al-
ții, de ani buni, aici la Chişinău, 
care activează, chipurile, ca ofițeri 
sub acoperire, cu nobila misiune 
de a ferici „națiunea civică mol-
dovenească”.

Încă o dată mă conving cât 
de necesară a fost constituirea 
blocului preelectoral PAS, DA 
şi PUN pentru o salubrizare de 
substanță a clasei politice de la 
noi, pentru a sparge definitiv nu-
meroasele baloane politice, care 
au ieşit la suprafață în actuala 
campanie electorală. Doar prin 
efortul comun avem reala posibi-
litate să curățim (odată şi pentru 
totdeauna) clasa noastră politică 
de corupți, oligarhi, dar şi de tră-
dători de Neam şi de Țară.

Auzi?? Da tu n-ai consilieri plă-
tiți de nemți?

Serviciul de Informații şi Secu-
ritate (SIS) al R. Moldova scrie ra-
poarte îngrijorate preşedintei Maia 
Sandu, în subordinea căreia se află, 
dezvăluind că – oroare! – patidul 
AUR, filiala moldovenească, este 
consultat electoral de consilieri 
străini, adică români! Ceea ce ar 
fi interzis de către legislația elec-
torală din R. Moldova.

Fără ca AUR să fie my piece of cake, da hai nu nervaț poporu, vă 
rog frumos!

Apăi ori suntem globalişti ori nu mai suntem?!
Să nu m-apuc amu să număr pozele Maiei cu domnu Ludovic de 

la PNL la Bucureşti, şi nici cu domnu Iohannis la Cotroceni! Să nu 
ne-apucăm noi amu să numărăm cât sprijin, în copeikă, ați primit de la 
Berlin sub paravanul „organizațiilor” voastre „non-guvernamentale”, 
unde „analistul politic independent” de la institutul cutare, plătit de 
Deutschland, vă face propagandă la televizoare toată ziua.

Maia Sandu are o echipă de consilieri la Preşedinție care sunt co-
laboratorii istorici ai KAS, fundația CDU-ului.

Aspectul surrealist al acestei acuzații ține nu doar de aplicarea 
formalismului brut al „regulilor” astea electorale doar atunci când le 
convine lor, pentru ca în rest descinderea comisarei europene pentru 
Vecinătate la Chişinău în plină campanie electorală alături de Maia 
Sandu şi condiționarea, fără perdea, a asistenței financiare pentru R. 
Moldova de votarea unei majorități PAS în Parlament, cât şi puzderia 
de ong-uri şi presă „pro-occidentală” finanțată de la Brusel şi care 
hamăie toată ziua pentru Maia – să nu se pună pentru ei ca „influență” 
şi „consultanță” externă.

Surrealismul situației ține în primul rând de constatarea neadecvării 
la un fapt: un milion de moldoveni au cetățenie română! Un milion 
de moldoveni din vreo trei, câți suntem în total, sunt DEJA ȘI ÎN 
ACELAȘI TIMP cetățeni români!

Ce valoare mai are, în aceste condiții, interzicerea „consultării” en-
tităților politice moldoveneşti de către unii şi alții de pe la Bucureşti?!

Când Dodon şi esujdem farinae erau consultați de armate de „po-
lit-tehnologi”, cum le zic ruşii, de la Moscova n-am auzit ca SIS-ul să 
se autosesizeze!

Când Dodon era 
consultat de armate 
de „polit-tehnologi”, 
n-am auzit ca SIS-ul 
să se autosesizeze!

Marcela ȚUȘCĂ

Suntem în zonă aridă, nu ca 
în Europa de vest, unde vara este 
semnificativ mai moale. Nu mai co-
piați fără minte trendurile la modă. 
Nu mai dați exemple ale Parisului 
şi Amsterdamului pentru aspecte 
care NU se pliază pe Chişinău.

Avem nevoie de parcuri şi străzi 
cu copaci mari, îngrijiți, dar mari. 
Nu avem nevoie de parcuri beto-
nate. Și avem nevoie de străzi cu 

fâşii verzi de copaci.
Și nu mai aberați cu bicicletele. NU va trece populația Chişinăului pe 

biciclete ca în Amsterdam sau Berlin din cauza climei şi reliefului. Iar 
pentru entuziaşti sunt suficiente trotuarele. Doar că acestea trebuie păs-
trate atât pentru pietoni, cât şi pentru biciclişti. Construcțiile din contul 
trotuarelor (inclusiv terase, scări etc.) trebuie să fie interzise. Cea mai 
bună planificare au 
făcut-o arhitecții Ber-
nadazzi şi Șciusev în 
Chişinău: carosabil pe 
centru, fâşie verde cu 
copaci imediat lateral 
față de carosabil şi 
trotuarul pietonal de 
circa 3-4 metri, sufici-
enți şi pentru pietoni 
şi pentru biciclişti. 
Partea proastă este 
că arhitecții moderni 
admit ciopârțirea tro-
tuarelor, iar pe alocuri 
tăierea fâşiilor verzi. 
Partea proastă e că 
noile cartiere inclusiv 
în periferie NU se mai 
proiectează după mo-
delul lui Bernadazzi şi 
Șciusev. Foarte rău.....

Nu mai aberați cu bicicletele!

Sergiu GAIBU 

Dionis CENUȘĂ

Iurie RENIȚĂ

Actuala campanie electorală 
a scos în evidență dimensiunile 
incredibile ale influenței nefaste 
ruseşti asupra Republicii Mol-
dova. Doar infantilii politici şi 
răuvoitorii nu pot şi nu doresc 
să recunoască această tristă re-
alitate. Atâtea elemente politice, 
profund alterate şi insalubre, au 
ieşit la suprafață pe la diverse 
televiziuni. Aceasta este, din 
păcate, adevărata față politică 
a Republicii Moldova. Războiul 
hibrid rusesc este experimentat 
cu mult succes aici, în Republica 
Moldova. Dincolo de implicarea 
deschisă a Moscovei în campania 
electorală şi, în general, în via-
ța politică de la noi, dincolo de 
tradiționalele conserve ruseşti 
cu iz autohton de tuşonkă alte-
rată şi cu peşti furați din lacul 

„Real” și „viabil”
Neterminatul ăsta, Kulmins-

ki, nu e doar sfetnicul Maiei, ci 
şi imaginea eşantionului repre-
zentativ de gândire al PAS. Fac 
abstracție de discursul absolut 
imbecil, din orice unghi îl abor-
dezi, logic, gramatical, analitic 
şi întreb, care e diferența între 
statalismul primitiv al lui Dodon, 
alimentat de fobii sovietice, şi cel 
schizo-imberb al parameciului 

îndopat cu bani europeni pentru 
pârțurile lui neuronale. Într-un 
stat real şi normal, alde ăsta ar 
mai face politică doar la o cin-
zeacă la birtul de lângă fabrica de 
reciclare a deşeurilor, la ieşirea 
din tură.

Republica de lângă Moldova 
este „reală” şi „viabilă” direct 
proporțional cu submediocritatea 
pseudo-elitelor politice proprii.

Valentin BUDA

O să vină și cumpărătorul tău
bucurie specific copilăriei. Oa-
menii veneau, plecau şi nimic 
nu cumpărau. 

- Mamă, mamă, vreau să-ți 
spun ceva!

- Lasă-mă, că am treabă, se 
răsti femeia la ea.

Avea până în 50 de ani. Cu mâi-
nile bătătorite de muncă, chipul 
înnegrit de soare şi ochii adânciți 
în orbite, femeia era preocupată 
să-i arate bine marfa pe trotuar. 
Mă apropii. Glasul mic, neajutorat 
şi necăjit al copilei se aude din 
nou:

- Mamă, mamă...

- Închide gura ți-am zis, nu vezi 
că am cumpărător!

Micuța lăsă întristată în pă-
mânt capul sufocat de soare. 

I-am cumpărat mamei sale 
mai mult de jumătate din mica 
marfă pe care o avea. Zmeură, 
păstăi, pătrunjel etc. I-am dat 
şi un sfat de suflet (rămâne 
între noi). Micuța s-a înviorat 
pe dată.

-Vezi, mamă, ai vândut! Asta 
voiam să-ți spun, o să vină şi 
cumpărătorul tău, da nu mă as-
culți!

Mi-au dat lacrimile...

Stela  POPA

Fetița stătea în stânga ei pe 
un scăunel improvizat din nişte 
cutii. Fără pălărie pe cap, în plin 
soare ucigător, cu ochi mai mult 
decât trişti, fără niciun licăr de 
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Mașinile preferate ale 
magistraților din instanțele 
ierarhic superioare

Mai mulți judecători moldoveni și-au 
procurat în anul trecut automobile. 
Radiografia declarațiilor de avere ale 
magistraților, depuse pentru anul 

2020, scoate în evidență preferințele magistraților 
pentru bolizii pe patru roți.

Bunăoară, dacă judecătorii 
din instanțele de fond şi-au luat 
maşini mai vechi, la prețuri acce-
sibile pentru cetățenii de rând, cei 
din instanțele ierarhic superioare 
au preferat automobile de lux cu 
care se deplasează la serviciu. 

Curtea Supremă de Justiție

În 2020, trei judecători de la 
Curtea Supremă de Justiție şi-au 
cumpărat maşini noi. Judecătorul 
Victor Boico şi-a procurat anul 
trecut un SUV nou, Hyundai 
Tucson.

Prețul declarat al automobilu-
lui este de 430.000 de lei (peste 
20.000 de euro). Magistratul 
susține că maşina a fost procu-
rată în leasing. Până a se vedea 
la volanul vehiculului, Victor 
Boico s-a deplasat cu un Mitsu-
bishi Outland, fabricat în 2009, 
pe care l-a cumpărat în 2011 cu 
doar 20.000 de lei.

Ca şi colegul său, magistrata 
Liliana Catan a dat preferință 
unui suv. Judecătoarea şi-a cum-
părat anul trecut un automobil 
de model Toyota RAV 4, fabricat 
în 2016, pentru care a scos din 
buzunar 375.000 de lei (aproape 
18.000 de euro).

Liliana Catan mai deține în 
proprietate un automobil Toyota 
Camry, fabricat în 2016 şi pro-
curat în 2018 cu 300.000 de lei.

Şi Tamara Chişcă-Doneva a 
optat de asemenea pentru un 
SUV, doar că mai vechi şi mai 
modest decât ale colegilor săi.

Este vorba de o Dacia Dus-
ter, de vreo zece ani, estimată 
la 130.000 de lei (peste 6.000 
de euro). Magistrata mai deține 
în proprietate din 2017 un auto-
mobil de model Audi, fabricat în 
2013, estimat la 283.029 de lei.

Printre maşinile preferate ale 
magistraților de la Curtea Su-
premă se numără cele de model 
Mercedes şi de producție japone-
ză. Anii trecuți, unii au scos din 
buzunare sume de peste jumătate 
de milion de lei ca să ajungă la 
volanul unui bolid.

Singurul magistrat din insti-
tuție care nu a raportat niciun 
mijloc de transport este Nina 
Vascan.

Curtea 
de Apel Chișinău

Magistrații de la Curtea de 
Apel Chişinău nu au rămas mai 
prejos decât colegii lor din in-
stanța ierarhic superioară.

Cu cel mai costisitor automobil 
se poate lăuda magistrata Nelea 

Budăi. Aceasta şi-a procurat o 
TOYOTA LAND CRUISER PRA-
DO 150, adusă proaspăt de la uzi-
nă, pentru care a achitat 846.253 
de lei (peste 40.000 de euro).

Oxana Robu a intrat în posesia 
unui automobil de model Vol-
vo, fabricat în 2019, care costă 
480.000 de lei (circa 23.000 de 
euro). Magistrata mai deține în 
posesie două maşini de model 
Mercedes, produse în 2003, ra-
portate la câte 30.000 de lei fie-
care (puțin peste 1.400 de euro).

Stelian Teleucă a scos din bu-
zunar anul trecut 200.000 (9.523 
de euro) pentru un automobil  
BMW 520, fabricat cu aproape 
nouă ani în urmă. Stelian Teleucă 
mai deține în proprietate un auto-
turism de model BMWX1 produs 
în 2014, raportat în 2017 la prețul 
de 300.000 de lei.

Elena Cojocari conduce din 
2020 un Hyundai Santa Fe nou.

Doar că, spre deosebire de 
colegii care au achitat bani grei 
pentru maşinile lor, Elena Cojo-
cari nu a plătit niciun sfanț. Ma-
gistrata susține că automobilul 
care costă cel puțin 20.000 de 
euro i-a fost oferit de o rudă să 
se folosească gratuit de el.

Și Maria Negru a dat prefe-
rență unui SUV. Magistrata şi-a 
cumpărat anul trecut o Toyota 
RAV4, fabricată în 2017 pentru 
care a achitat 300.000 de lei 
(14.285 euro).

Acelaşi model de maşină şi-a 
ales anul trecut şi Boris Bârca. 
Doar că, spre deosebire de Ma-
ria Negru, al lui este mai nou cu 
un an şi l-a costat mai ieftin cu 
aproape 35.000 de lei.

Denis Băbălău a declarat 
două automobile de model Sko-
da, dintre care una produsă în 
anul trecut. Magistratul susține 
că ambele i-au fost transmise în 
folosință gratuită şi nu le ştie 
prețul.

Angela Bostan, magistrata 
ajunsă recent în atenția opini-
ei publice pentru că a fost fila-
tă de oamenii lui Platon, la fel, 
şi-a cumpărat anul trecut maşi-
nă. Aceasta a declarat un Lexus 
NX200T, fabricat în 2014, pentru 
care a achitat 250.000 de lei.

Steliana Iorgov şi-a procurat 
un autoturism de model Nissan 
Qashqai, fabricat în 2019, în va-
loare de 20.700 de euro.

Nu a ratat să se înnoiască 
în 2020 şi Ala Malâi, care şi-a 
procurat cu 26.000 de euro un 
automobil de model Mazda CX-5, 
produs în 2018.

Silvia Vrabie a preferat mo-
delul Mercedes. Magistrata s-a 

împrumutat cu aproape 17.000 de 
dolari ca să-şi cumpere o maşină 
de acest model, chiar dacă a fost 
fabricată în 2008.

Olga Cojocaru şi-a cumpărat 
anul trecut două maşini. E vorba 
de o Skoda Superb, fabricată în 
2018, la prețul de 15.653 de euro, 
şi de un PEUGEOT 208, care ar fi 
costat mai puțin de o mie de euro.

Cel mai mult se pare- că i-a 
mers anul trecut Silviei Gârbu. 
Magistrata şi-a procurat un au-
tomobil Renault Megane, fabricat 
în 2011, pentru care ar fi achitat 
doar 10.000 de lei.

Curtea
de Apel Bălți

Spre deosebire de colegii de 
la instanța de apel din Chişinău, 
magistrații Curții de Apel Bălți 
au maşini mai modeste. Numărul 
celor care şi-au cumpărat anul 
trecut maşini noi este mai mic.

Oxana Burdeniuc a scos din 

buzunar 350.000 de lei pentru 
a-şi cumpăra Mercedes GLC-220, 
fabricat în 2016.

Maşina a costat-o pe magis-
trată cu 62.000 de lei, mai mult 
decât întreg salariul pe care l-a 
câştigat anul trecut.

Andrian Ciobanu a optat 
pentru o maşină mai ecologică. 
Magistratul a renunțat la 25.300 
euro pentru un Ford Mondeo 
Hybrid care, pe lângă benzină, 
mai poate fi alimentat şi cu elec-
tricitate.

Dumitru Puşca şi-a cumpărat 
un SUV de model Volvo XC 60, 
fabricat în 2013 în valoare de 
200.000 de lei.

Colegul său, Eduard Rățoi, a 
optat pentru Mercedes E270, deşi 
vechi de 20 de ani, dar care l-a 
costat mai ieftin cu 122.000 de 
lei decât automobilul lui Puşca.

Cea mai norocoasă printre 
magistrații de la Curtea de Apel 
Bălți pare să fie Stela Procopciuc. 
Judecătoarea a reuşit să-şi cum-

Mercedes GLC-220
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pere cu 45.000 de lei un auto-
mobil de model Renault Kadjar 
aproape nou.

Ala Rotaru însă nu s-a zgârcit 
pentru automobil. Magistrata a 
cheltuit 20.320 de dolari pentru 
plăcerea de a conduce un automo-
bil nou de model Toyota C-HR.

Doi dintre magistrații Curții 
de Apel Bălți au declarat că nu 
dețin niciun automobil.

Curțile de apel 
din Cahul şi Comrat

Cu totul alta este situația la 
curțile de apel din Cahul şi din 
Comrat, unde numărul de ma-
gistrați este mai mic decât în 
Chişinău şi Bălți.

Anul trecut, doi magistrați de 
la instanțele respective au rapor-
tat mijloace de transport noi.

Este vorba de Vitalie Movilă de 
la Curtea de Apel Cahul. Acesta 
şi-a procurat un autoturism de 
model Renault Megane Scenic, 
fabricat în 2016, pentru care a 
plătit 173.880 de lei.

Ludmila Caraianu de la Cur-
tea de Apel Comrat şi-a ales o 
Toyota Corolla nouă, în valoa-
re de 15.600 de dolari. Pentru 
a-şi cumpăra automobilul dorit, 
magistrata s-a împrumutat cu 
100.000 de lei.

Acest articol este realizat în 
cadrul proiectului „Consolida-
rea statului de drept şi asigu-
rarea transparenței sistemului 
judecătoresc”, implementat de 
A.O. „Juriştii pentru drepturile 
omului” cu suportul National En-
dowment for Democracy, care nu 
influențează în niciun fel subiec-
tul şi conținutul investigațiilor 
publicate.

Sursa: anticoruptie.md



11

Vineri / 2 iulie / 2021social-politic      de atitudine
O B S E R V A T O R

Vaccinare cu iz politic

Într-un comunicat pe site-ul 
Mitropoliei Moldovei se anunță: 
„Cu binecuvântarea ÎPS Mitropolit 
Vladimir, Direcția mitropolitană 
în persoana Secretarului Mitropo-
liei, Prot. mitr. Vadim Cheibaş, 
a oferit o mie de doze de vaccin 
Sputnik V pentru a suplimenta 
stocul de la Palatul Republicii”.

Vaccinurile au venit drept aju-
tor umanitar din partea Patriarhi-
ei Ruse şi sunt distribuite de către 
Mitropolia Moldovei pe teritoriul 
Republicii Moldova.

Vadim Cheibaș: „Nu se 
duce o evidență a clerului 
care se vaccinează”

Secretarul Mitropoliei Mol-
dovei, Vadim Cheibaş, a declarat 
pentru GAZETA de Chişinău că 
Mitropolia a primit drept donație 
2000 de doze de vaccin Sputnik 
V, dintre care a donat, la rândul 
ei, 1000. Serurile sunt păstrate 
la ANSP, în condițiile prevăzute. 
„Donația s-a făcut fără a se ține 
cont de numărul clerului, dar 
într-o cantitate posibilă dată de 
donator.”

Potrivit lui Cheibaş, preoții se 
vaccinează la libera alegere. „Și 
azi s-au vaccinat preoți la Centrul 
unic de vaccinare din Chişinău. 
Urmează să se mai vaccineze. 
Suntem în proces. Nu se duce o 
evidență a clerului care se vacci-
nează”, ne-a mai spus Cheibaş.

La întrebarea de ce au donat 
în plină campanie electorală 
cele 1000 de doze de vaccinuri 
Sputnik V, Cheibaş ne-a spus 
că „donația nu s-a făcut în plină 
campanie electorală. Am apelat la 
Patriarhia moscovită încă în luna 
martie, dar am primit lotul de vac-
cinuri în iunie. Iar donarea celor 

cinei. Aşa cum omenirea dăinuie 
azi tot datorită unor vaccinuri. 
Omenirea pierea demult din cauza 
Covid-19 sau de gripă spaniolă. E 
o prostie să nu crezi în vaccin şi 
să negi un lucru propagat nu de 
un partid politic, dar de medicină, 
care este credibilă. 

„În lădița Sf. Pantelimon 
este și vaccinul 
împotriva Covid-19”

Noi avem medici buni în Si-
naxarul bisericii. Sfinții tratau 
şi cu darul lui Dumnezeu, şi cu 
medicamente. În iconografie, 
Icoana Sf. Pantelimon este cu o 
lădiță de medicamente în mână, 
nu doar cu crucea. În lădița Sf. 
Pantelimon este şi vaccinul îm-
potriva Covid-19”, crede parohul 
Borşevschi.

Pavel Borşevchi nu cunoaşte 
preoți care s-ar fi vaccinat recent 
cu Sputnik V, chiar dacă Patri-
arhia Rusă a dăruit Mitropoliei 
Moldovei, pentru cler, 2000 de 
doze de vaccin Sputnik V.

„Nu ştiu ceilalți confrați de-ai 
mei, dar de la parohia mea, acum 
o lună, s-au vaccinat doi dintre 
preoți în România. Au cetățenia 
română şi s-au vaccinat cu Pfizer.”

„Din vaccin nu avem voie 
să facem politică”

Parohul bisericii „Sf. Dumitru” 
a ținut să mai spună că „este greşit 
să stigmatizezi biserica din cau-
za unui confrate care nu judecă. 
Biserica nu este împotrivă vacci-
nurilor, indiferent de cine sunt 
produse. Aici nu e vorba de Putin, 
Dodon sau Năstase. Cei care fac 
politică prin vaccin nu au minte. 
Din vaccin şi din medicină nu 
avem voie să facem politică”, a 
opinat preotul Borşevschi.  

Viorel Cojocaru, preot la Bi-
serica „Sf. Apostoli Petru şi Pa-
vel” din Chişinău, ne-a spus că 
părerea lui despre vaccinare e 
subiectivă. 

Viorel Cojocaru: „Trebuie 
să respectăm libera 
alegere a creștinului”

„Ca preot, las decizia la libera 
alegere a credinciosului. Nu sun-
tem împotrivă, dar nici nu putem 
obliga oamenii. Nu ține de atribu-
ția bisericii să convingă lumea să 
se vaccineze. Și nu este atribuția 
bisericii să supună pe cineva vacci-
nării. Trebuie să respectăm libera 
alegere a creştinului. Aici e necesar 
ca doar medicii să se pronunțe. 
Recomandăm credincioşilor să se 
consulte cu medicii de familie”, 
ne-a comunicat Viorel Cojocaru, 
care ne-a mai spus că preoții de la 
Mitropolia Basarabiei se vaccinea-
ză, iar „tipurile de vaccin sunt alese 
la sugestia medicului de familie, 
din ceea ce oferă statul”.

Cât priveşte vaccinarea ce se 
promovează, Viorel Cojocaru 
crede că este o chestiune politi-
că, care îl depăşeşte. „Biserica nu 
face politică şi nu-i bine să facă. 
Este obligatoriu să se ocupe de 
sănătatea sufletească.” 

„În electorală această 
faptă poate fi interpretată 
diferit”

Referindu-se la donația făcută 
de Mitropolia Moldovei, de 1000 
de vaccinuri, Viorel Cojocaru a 
opinat că „depinde de obiectivul 
acestei donări. De fapt, 1000 de 
vaccinuri sunt nesemnificative 
pentru statul nostru. Iar în proce-
sul electoral această faptă poate fi 
interpretată şi comentată diferit”.

Preotul a ținut să menționeze 
că enoriaşii nu s-au plâns după 
vaccinare, dar după boală da, 

problema fiind una psihologică, 
legată de postcovid. Un impact 
semnificativ l-a avut panica din 
societate, creată de pandemie. 

„Credincioşii trebuie să aibă 
încredere mare în Dumnezeu şi 
să asculte de medici, acesta a fost 
mesajul promovat în discuții cu 
pacienții infectați cu Covid-19, pe 
care medicii, uneori, nu reuşeau 
să-i scoată din depresie şi atunci 
apelau la noi.”

Vasile Ciobanu: 
„Împărtășania e vaccinul 
vaccinurilor”

Întrebat despre procesul de vac-
cinare, parohul Vasile Ciobanu de la 
Biserica „Sf. Nicolae” din Costeşti, 
Ialoveni, ne-a spus că Mitropolia 
şi-a exprimat exhaustiv părerea 
despre aceasta într-un comunicat. 

„Vaccinarea este la libera ale-
gere a fiecăruia, pentru că ches-
tiunea este biologică, ține de me-
dicină, şi nu este teologică. Iar 
noi, preoții, nu suntem specialişti 
ca să ne pronunțăm”, a comentat 
preotul Vasile Ciobanu, care a fost 
infectat cu Covid-19.  

„Am anticorpi – 5,82 şi nu mă 
vaccinez. Mă vaccinez când mă 
împărtăşesc. Or cuminecarea este 
vaccinul vaccinurilor, în opinia 
mea”, a conchis preotul Vasile 
Ciobanu.

Din totalul de 20 de mii de doze 
de vaccin de Sputnik V aduse de 
curând în R. Moldova, 3000 au fost 
repartizate municipiului Chişinău. 

La maratonul de vaccinare an-
ti-Covid-19 din 26 iunie, populația 
a avut alegerea de a se vaccina cu 
Sputnik V, AstraZeneca, Sinovac 
şi Sinofarm.

Secretarul Mitropoliei Moldovei, Vadim 
Cheibaș, ne-a spus că donația a fost făcută 
la apelul autorităților moldovene pentru a 
suplini cererea de vaccin rusesc. „Biserica 

nu face politică și nu-i bine să facă”, susține pe de 
altă parte preotul Viorel Cojocaru de la Biserica 
„Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Chișinău. În 
opinia sa, „în procesul electoral, această faptă poate 
fi interpretată și comentată diferit”.

1000 de doze pentru maraton a 
venit în urma unui apel din partea 
autorităților. Stocul de 3000 de 
vaccinuri Sputnik V dat pentru 
maraton se epuizase la ora 11.00 şi 
afară mai rămâneau peste 1000 de 
oameni nevaccinați. Autoritățile 
din domeniu cunoşteau că avem 
depozitate dozele şi ne-au cerut 
ajutorul”, a explicat secretarul 
Mitropoliei.

Despre donația făcută de Mi-
tropolia Chişinăului a anunțat şi  
edilul Ion Ceban pe contul său de 
facebook. Primarul scria că ma-
ratonul de vaccinare împotriva 
Covid-19 este organizat de Pri-
măria Chişinău şi de Ministerul 
Sănătății.

Potrivit lui Ion Ceban, 4362 de 
persoane s-au vaccinat în cadrul 
maratonului din 26 iunie. Astfel, 
4000 de persoane au fost imu-
nizate cu Sputnik V şi 362 – cu 
AstraZeneca şi Sinopharm.

Pavel Borșevschi: 
„Vaccinul, o realizare 
în medicină”

GAZETA de Chişinău a întrebat 
preoți de la cele două mitropolii 
ce părere au despre procesul de 
vaccinare şi dacă aceştia se vacci-
nează cu serul donat de ruşi. 

Pavel Borşevschi, parohul Bise-
ricii „Sf. Dumitru” din Chişinău, 
Mitropolia Moldovei, ne-a spus 
că nu s-a vaccinat, pentru că a 
fost infectat cu Covid-19 şi are 
anticorpi, iar medicii încă nu-i 
recomandă să se imunizeze.

„Dar mă voi vaccina numai-
decât. Optez pentru un vaccin 
european sau nemțesc. Trebuie 
să avem discernământ şi fiecare 
dintre noi să gândească. Pentru 
că e mare păcat să nu cugeți – e 
o virtute dată de Dumnezeu. Nu 
trebuie să-ți dicteze nimeni ce este 
bine şi ce este rău, trebuie să cu-
getăm”, ne-a mărturisit preotul.

„Orice lucrare a medicinei tra-
diționale, dar care nu e în concor-
danță cu scriptura, un creştin nu 
poate s-o nege. Atunci când un 
creştin vorbeşte că vaccinul este 
de la diavol, mintea lui este de 
acolo, numai nu de la Dumnezeu. 
Vaccinul este o realizare a medi-

În plină campanie electorală, Mitropolia Moldovei a donat 1000 de vaccinuri Sputnik V 
din cele 2000 primite pentru clerul său din partea Patriarhiei moscovite

Victoria POPA
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Unul dintre cele mai specta-
culoase evenimente desfăşurate 
de Ziua Națională a Portului Po-
pular (27 iunie) în R. Moldova a 
fost Heptagonul Portului Popular 
din raionul Ungheni, cu popas în 
şapte localități – Ungheni, Chiri-
leni, Florițoaia Nouă, Măcăreşti, 
Grăseni, Mănoileşti, Cetireni. O 
participantă activă la Heptagon, 
Ina Bilețchi, ne povesteşte cum 
a adunat de-a lungul anilor o co-
lecție impresionantă de costume 
naționale româneşti.

O expoziție personală 
în cadrul Heptagonului 
Portului Popular 
de la Ungheni

Ina Bilețchi, profesoară de lim-
ba şi literatura română, directoa-
re a Școlii de Arte „Doina şi Ion 
Aldea-Teodorovici” din Corneşti, 
conducătoare a Ansamblului fol-
cloric „Codrenii”, a fost prezentă 
la manifestările din majoritatea 
localităților incluse în Heptagonul 
Portului Popular organizat de Sec-
ția Cultură Ungheni în parteneriat 
cu Consiliul Raional Ungheni. În 
satul Manoileşti, bunăoară, ea a 
participat cu o expoziție persona-
lă a portului popular, amenajată 
într-un cort destinat anume expo-
natelor sale. Multă lume a vizitat 
cortul cu veşminte populare din 
colecția Inei Bilețchi.

După un an pandemic, serbarea 
Portului Popular de la Ungheni 
a reunit un public numeros, pe 
fețele oamenilor se citea entuzi-
asmul de a celebra pe viu, nu doar 
virtual, valorile perene ale neamu-
lui. Ina Bilețchi a trăit momente 
deosebit de emoționante, mai ales 
că a revenit la activitatea sa cul-
turală după luni dificile în care 
a fost bolnavă de Covid-19 şi l-a 
învins, iar primăvara aceasta a 
avut o intervenție la inimă şi, cu 
ajutorul medicilor, cu susținerea 
familiei, şi-a revenit de curând. 

O personalitate cu rădăcini 
puternice

Personalitate puternică, Ina 

Bilețchi e mândră de rădăcinile 
sale: „M-am născut într-o familie 
de oameni cu suflet mare. Părin-
ții mei se numeau Alexandra şi 
Ilarion Berdeaga. Tata a fost un 
cunoscut dirijor de fanfară. Mama 
a lucrat brigadieră în fostul sov-
hoz. În familia noastră mereu s-a 
cântat. Ziua, plecând cu mama în 
câmp, eram mereu urcată prin co-
paci şi cântam, împreună cu sora. 
După muncă, seara, veneau la noi 
membrii fanfarei şi tata făcea cu ei 
repetiții, până s-a deschis Casa de 
Cultură. De la mama am învățat 
cântecele „La lelița sub cerdac”, 
„Să vii, puiule, să vii” şi multe 
altele. Am păstrat mereu tradi-
țiile de Crăciun, de Anul Nou, de 
Paşti, în ciuda interdicțiilor din 
perioada sovietică. Moştenind 
de la tata dragostea de muzică şi 
de folclor, am început a purta ie 
de mică, dar având doar o ie în 
familie, o îmbrăcam noi, toate 
surorile, pe rând”.

„Frumoasa poveste a copilăriei 
mele s-a întrerupt repede, odată 
cu decesul mamei, ea a murit de 
cancer. Eram în clasa a VI-a, am 
rămas şase copii orfani. Au venit 
vremuri grele pentru noi. În timp 
ce fetele de seama mea se jucau, eu 
dădeam casa cu var, făceam mânca-
re, spălam. La un an după decesul 
mamei, eu şi surorile am fost luate 
la un internat, iar fratele intrase la 
facultate”, ne spune Ina Bilețchi.

Ina Bilețchi a absolvit Faculta-
tea de Litere a Universității de Stat 
din Moldova, cu teza de licență în 
domeniul folclorului. Apoi a lucrat 
profesoară de gimnaziu, de liceu, 
iar din anul 2013, în urma unui 
concurs, a ocupat postul de direc-
tor al Școlii de Arte pentru Copii 
„Doina şi Ion Aldea-Teodorovici” 
din oraşul Corneşti, aici lucrează 
până în prezent (Școala de Arte 
a împlinit de curând 40 de ani).

De-a lungul activității sale pe-
dagogice a căutat în permanență 
piese folclorice sau obiecte de artă 
populară în Corneşti. Se interesa 
cine dintre oamenii din sat ştiau 
vreun obicei sau vreun cântec vechi 
şi mergea la acei oameni în vizită. 
Sătenii îşi deschideau sufletul şi îi 

Ina Bilețchi: „Am adunat 
o colecție de costume populare 
timp de 40 de ani”

arătau toată zestrea lor. Neapărat 
îi dăruiau ceva – o cămaşă veche, 
un prosop ori vreun cântec.

Aşa a colecționat primele că-
măşi: o cămaşă cu poale de la bă-
trâna Alexandra Brăguța, apoi o 
cămaşă de sărbători de la Ludmila 
Postolachi, iar de la familia Chi-
rică, o cămaşă în care gospodina 
casei a fost mireasă. Consătenii au 
aflat că aduna piese pentru mu-
zeul şcolii şi îi aduceau prosoape, 
cusături, perdele, horboțele, bro-
boade şi alte obiecte. Ina Bilețchi 
a cutreierat şi satele învecinate, 
găsind şi acolo piese valoroase.

Un prilej de a celebra 
tradiția

În prezent, Ina Bilețchi are în 

colecția sa personală peste 20 de 
cămăşi, 10 catrințe şi multe alte 
obiecte de meşteşugărit, icoane, 
covoare, ceramică, piese de artă 
populară. Vreo 5-6 cămăşi din 
colecție au vârsta de peste 100 
de ani.

„Costumul nostru popular, 
specific zonei codrului, este cu 
diverse ornamente florale, vegeta-
le, geometrice. Predomină pomul 
vieții, crucea. Culorile specifice 
sunt: verde, roşu, negru, dar şi 
albastru, pentru că în apropiere 
e Prutul”, povesteşte Ina Bilețchi.

Ea mai are în colecție şi cos-
tume româneşti din Bucovina: 
„Mi le-a dăruit mama soacră, 
Ecaterina Bilețchi, din regiunea 
Cernăuți, Dumnezeu s-o ierte. Îi 
voi rămâne recunoscătoare pentru 

totdeauna. Am în colecție multe 
cămăşi confecționate de mâinile 
ei, mai am prosoape, ştergare, fețe 
de pernă, cearşafuri”.

Pentru Ina Bilețchi, costume-
le naționale reprezintă o comoa-
ră inestimabilă: „În afară de ii, 
catrințe, opinci, cămăşi pentru 
bărbați, am adunat de-a lungul 
anilor şi multe icoane, obiecte 
de meşteşugărit, vreo 10 covoa-
re, prosoape, vase, cusături pe 
pânză, broboade, băsmăluțe şi 
altele. Colectarea acestor perle a 
însemnat mult pentru mine. Au 
fost drumuri, emoții, lacrimi, 
amintiri... Am deschis un muzeu 
în incinta Școlii de Arte din Cor-
neşti, cu instrumente folclorice 
şi port popular, ele sunt păstrate 
cu mare dragoste”.

Costumul popular 
renaște?

La întrebarea dacă simte că as-
tăzi ia, portul popular renasc, Ina 
Bilețchi ne-a răspuns: „Da, acum a 
devenit o modă să porți ie sau cos-
tum popular, aşa că majoritatea 
copiilor din Corneşti au ii, chiar 
confecționate de ei, sub îndru-
marea unei profesoare talentate, 
Antonina Negară. Iar cei peste 35 
de elevi, membri ai Ansamblului 
folcloric „Codrenii” de la Școala 
de Arte „Doina şi Ion Aldea-Teo-
dorovici” din oraşul Corneşti (for-
mație cu titlul de Ansamblu Mo-
del), poartă cu mândrie costume 
populare, participând la diverse 
festivaluri raionale, naționale şi 
internaționale”.

Costumul național ne trans-
mite forțe vitale, ne alimentează 
bucuria de a trăi. Colecția Inei 
Bilețchi trezeşte admirație, suc-
cesul acesteia l-a determinat pe 
Vasile Iucal, directorul Muzeului 
de Istorie şi Etnografie de la Un-
gheni, să o invite pe dna Bilețchi 
să inaugureze o expoziție similară 
şi la muzeul raional. O vom putea 
vizita, cu recunoştință pentru cea 
care a adunat-o, păstrând-o cu 
sfințenie.

Irina NECHIT

Capodopere 
de Goya, 
Rubens, 
Botticelli, 
în aer liber, 
la Chișinău

Ambasada Spaniei la Bucureşti 
organizează, în colaborare cu Muze-
ul Național Prado din Madrid şi cu 
sprijinul Muzeului Național de Istorie 
a Moldovei şi al Consulatului Onorific 
al Spaniei la Chişinău, expoziția în aer 
liber „Muzeul Prado iese în stradă”. 
Fotografiile vor putea fi admirate în 

perioada 1-31 iulie 2021 la Muzeul 
Național de Istorie a Moldovei din 
Chişinău.

Locuitorii şi vizitatorii Chişinăului 
vor avea ocazia să admire 22 dintre cele 
mai reprezentative opere ale Muzeului 
Prado, una dintre principalele instituții 
culturale ale Spaniei şi unul dintre cele 
mai importante muzee din lume.

Expoziția îşi propune să scoată arta 
în stradă şi să o apropie de public cu 
ajutorul unor reproduceri magnifi-
ce, prezentate la o scară de 1:1, ale 
unor capodopere semnate de: Goya, 
Velázquez, Rubens, Botticelli, Rem-
brandt sau Hieronymus Bosch.

Expoziția a fost prezentată anterior 
în numeroase oraşe din America Cen-
trală şi de Sud, Filipine, SUA, Spania 
şi România şi ne invită la un periplu 

prin vastele colecții de pictură găzdu-
ite de Muzeul Prado, oferind o ima-
gine cuprinzătoare asupra picturii 
europene de la începutul secolului al 
XII-lea până în primii ani ai secolului 
al XX-lea.

De asemenea, pe parcursul lunii 
iulie, iubitorii de film se vor putea 
bucura de nouă filme spaniole gru-
pate în scurte cicluri tematice: filme 
de comedie, clasice, filme regizate de 
femei, drame şi de animație. Filmele 
dispun de subtitrare în limba româ-
nă şi vor putea fi urmărite în peri-
oada 3-31 iulie 2021, în fiecare zi de 
weekend, începând cu orele 21.00, în 
curtea Muzeului Național de Istorie 
a Moldovei. Accesul publicului va fi 
gratuit.

I.N.

Ina Bilețchi împreună cu discipoli ai săi de la Școala de Arte din Cornești 
ne prezintă costume naționale din zona codrului
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„Militarii, însoțiți de cei care 
au întocmit listele cu „duşmanii 
poporului” au venit pe la trei, pa-
tru dimineața. Intrau în curțile 
oamenilor, băteau violent la uşă 
şi la geamuri şi le ordonau aces-
tora să iasă din casă cu strictul 
necesar, mai bine zis cu ce reu-
şeau să apuce. 

„Au venit pe la trei, 
patru dimineața...”

Împreună cu sora mea Dora, 
mai mare decât mine cu un an, 
ne-am lipit speriați de mama 
şi bunica din partea tatei şi am 
urcat, peste puțin timp, în cami-
onul în care au fost ticsite mai 
apoi încă trei familii. Un  frate 
al mamei, flăcăuan de vreo 14 
ani, care locuia în casa bunicii 
din partea mamei, a auzit gălăgia 
din gospodăria noastră şi a aler-
gat să vadă ce se întâmplă. Și-a 
dat seama imediat şi a început 
să care din casă la maşină covoa-
re, plăpumi şi perne, alte lucruri 
care ne-au fost pe urmă de folos 
în cei şase ani de şedere la mare 
depărtare de cuibul nostru drag 
din Moşeni. Băiatul acesta, ager 
şi descurcăreț, a înjunghiat şi un 
godăcel din gospodăria noastră 
pe care l-a hăcuit, fără a-l mai 
pârli, şi l-a pus într-o putinică, 
transmițându-ne-o nouă în coşul 
maşinii, pentru drum...”, îmi po-
vesteşte Valeriu Darie.

Interlocutorul meu îmi spune 
în continuare că, pe drum, carnea 
s-a stricat foarte repede şi a fost 
aruncată. Doi saci de făină, pe 
care a avut grijă să-i ia bunica 
Maria, ajutată de vecini, au ajuns 
însă cu bine până în Kurgan, prin-
zându-le bine la început...  

Tata a murit de inimă rea 
aflând că familia i-a fost 
deportată

Îl întreb pe Valeriu unde se 
afla atunci tatăl său, unde era 
bunelul şi observ că i se ume-

zesc ochii. „Bunelul nu mai era 
în viață, iar tatăl meu a fost luat 
după război, în 1945, fiind dus, 
împreună cu alți bărbați tineri 
din Moşeni, pe care îi ademeni-
seră la Râşcani, să lucreze undeva 
în Rusia, în mină. Tatăl meu era 
fost vânător de munte, cu armata 
făcută la Braşov, şi cred că acesta 
a fost motivul principal pentru 
a fi condamnat în 1945. Politica 
aceasta de distrugere a celor mai 
tineri şi voinici bărbați s-a apli-
cat pe întreg teritoriul Basarabi-
ei ocupate, eliminându-se astfel 
potențialii luptători împotriva 
regimului. Tatăl meu a murit în 
1949, cred că de inimă rea, după 
ce a aflat, cumva, că familia i-a 
fost deportată. Cu toate că am 
adresat nenumărate demersuri 
şi la procuratură, şi la SIS, ori-
unde, până în prezent nu ştiu ni-
mic despre el. Știu că s-a stins în 
închisoare şi aceasta este toată 
informația de care dispun până 
acum”, relatează Valeriu.

Tortura drumului 
apocaliptic cu trenul

Despre drumul parcurs cu 
trenul, timp de două săptămâni, 
Valeriu Darie povesteşte ceea ce 
nicidecum nu-i poate ieşi din 
memorie. Condițiile în care erau 
transportați deportații erau ca 
pentru animale, lipsind şi cele 
elementare, pentru satisfacerea 
necesităților fiziologice. 

„Într-un colț al vagonului, 
era ruptă o porțiune de scându-
ră, probabil special, şi acolo ne 
era WC-ul. Acolo, îmi cer scuze, 
mergeau, toți, când îi apuca ne-
voia. Ce să mai vorbim, o bătaie 
de joc de oameni cum nu s-a mai 
văzut! Claie peste grămadă toți, 
mâncare – doar peşte sărat cu 
apă... Trenul mergea mai mult 
noaptea, iar ziua stătea pe linie 
moartă. Țin minte, nu ştiu după 
a câta zi, că ajunsesem la râul 
Volga şi, când au fost scoşi din 
vagoane, oamenii au început să 
se ierte, să-şi ia rămas bun, cre-
zând că acolo vor fi împuşcați, 
pe mal de apă. Ne-au lăsat să ne 
mai spălăm, ne-am scăldat şi am 
mers mai departe”, îşi deapănă 
firul amintirilor Valeriu.

A trăit și a lucrat de rând 
cu cei maturi

Cei şase ani pe care i-a avut de 
trăit în deportare Valeriu Darie, 

Amintiri pentru neuitare

Valeriu Darie avea doar șase ani când a 
fost deportat împreună cu familia și își 
amintește foarte bine cum s-a întâmplat 
acest lucru. În seara de 5 spre 6 iulie 

1949, oamenii din Moșeni, r-nul Râșcani, știau că în 
pădurea Borosenilor, un sat din vecinătate, au tras 
mai multe camioane cu militari sovietici și că pe 
parcursul nopții vor da năvală în sat. Listele cu cei 
care urmau să fie „ridicați” erau pregătite din timp 
de către „activiștii satului”, dar, nefiind cunoscute, 
gospodarii stăteau cu toții în așteptare, ațipind 
uneori, când îi mai fura somnul. Nenorocul putea 
să cadă peste casa oricui, frica și neliniștea apăsând 
greu peste tot satul.

în satul Uzkovo, raionul Kurtamîş 
din regiunea Kurgan, împreună 
cu mama, bunica şi surioara mai 
mare cu un an, au trecut cu greu 
şi i-au lăsat un gust amar pentru 
toată viața. 

„Am locuit într-un cătun din 
mijlocul pădurii într-o casă din 
bârne, construită de ruşii depor-
tați şi ei, la rândul lor, în alte 
locuri ale Siberiei. Locuiam mai 
multe familii împreună şi, pen-
tru a se economisi spațiu, noi, 
copiii, dormeam în nişte paturi 
făcute sub acoperiş. De te ridi-
cai, te loveai de tavan. Parinții 
dormeau la podea, ziua strân-
gându-se aşternutul. Acolo am 
făcut şcoala primară, de patru 
clase, repetând clasa întâi, ca să 
învăț mai bine limba rusă. Sora 
mea Dora, deşi învățase în clasa 
întâi la Moşeni, a repetat şi ea 
doi ani la rând această clasă. Pe 
lângă şcoală, în timpul vacanțe-
lor şi în timpul liber, noi, copiii, 
îndeplineam anumite munci de 
rând cu cei maturi. Împreună cu 
sora, după ce curățeam zăpada 
din jurul copacului, îl tăiam cu 
„Drujba-2”, o beschie manuală pe 
care ne învățasem să o mânuim 
chiar de la începutul aflării noas-
tre la Uzkovo. Mă întreb şi acum 
cum de rezistam noi, aşa mici şi 
fragili, la o temperatură de minus 
40-45 de grade?!...

Mai făceam mături din crengu-
țe de mesteacăn, care se îngropau 
şi deveneau siloz pentru animale, 
ajutam la împachetarea lânii în 
nişte saci foarte mari în care ne 
băgam şi călcam lâna”, ne mai 
spune bărbatul.

Deportatul îşi aminteşte cu 
drag de bunica sa care era foarte 
cărturară, de la care păstrează şi 
acum o biblie veche în slavonă, 
ce a călătorit cu familia până în 
Uzkovo şi înapoi, alte cărți reli-
gioase. „Bunica a murit în 1953, 
după Stalin. Două zile s-a făcut 
foc pentru a se dezgheța pămân-
tul unde a fost  înmormântată. 
Vrednică şi evlavioasă femeie mai 
era! Ce a făcut, ce a dres, dar a 
țesut covoare moldoveneşti şi în 
Kurgan. A susținut-o pe mama 
cum a putut, fiindu-ne la toți 
un sprijin de nădejde. În 1968, 
cumnatul meu a făcut tot posi-
bilul şi a transportat osemintele 
ei din Kurgan la Moşeni, unde a 
fost reînhumată”, menționează 
Valeriu.

Suferințele 
de după suferințe

După iernile siberiene când 
aducea apă de la singura fântâ-
nă din cătun, apa făcându-se sloi 
de gheață până acasă, după ce a 
văzut desțelenirea începută de 

domnişoare din satul Moşeni, 
care însuşeau din mers profesia 
de tractorist, după toate sufe-
rințele, a revenit la baştină, în 
1955, la vârsta de 12 ani. În casa 
părintească era şcoală primară 
şi, împreună cu sora şi mama, au 
recuperat doar o şandrama din 
întreaga lor gospodărie. „Mama 
a vândut o maşină de cusut „Sin-
ger”, cu vreo trei sute de ruble, şi 
a cumpărat acea încăpere, aco-
perită la început cu stuf, dintr-o 
singură cameră, unde pregăteam, 
până la deportare, hrană pentru 
animale. Ni se rupea sufletul când 
ne uitam la casa noastră în care 
nu aveam dreptul să intrăm... Am 
învățat într-o altă şcoală din sat, 
luată de sovietici cu japca de la 
alți deportați, pe urmă, la Pârjota 
şi la Râşcani. Mama, fie-i țărâna 
uşoară, a mai ridicat o casă când 
eram în armată”, ni se destăinuie 
Valeriu Darie.

Regrete 
și doleanțe

Timp de o viață, Valeriu Darie 
a reuşit să lucreze în mai multe 
domenii: la început ca zootehnici-
an, într-un mare complex de vite 
mari cornute, unde a dat mâna 
cu Bodiul, acesta promițându-i 
că o să-l facă erou, dacă va lucra 
bine, apoi la Ministerul Agricul-
turii, la Ministerul Economiei, la 
Primăria Chişinău. 

La vârsta pe care o are este 
optimist şi plin de viață. „Face 
sport” în grădina sa de la Dum-
brava cu sapa şi hârlețul şi aş-
teaptă să vină alegerile. Îi pare 
rău că unioniştii nu se pot uni, că 
la evenimentele de comemorare 
a celor care s-au stins în Siberii 
nu vin tinerii. Se bucură pentru 
cele două fiice ale sale stabilite 
la Iaşi, pentru nepoți. Despre so-
ție ne spune că mai lucrează soră 
medicală şi la vârsta de... ceva 
ani şi după pensionare.

La sfârşitul discuției, Valeriu 
Darie a adresat un mesaj tuturor 
alegătorilor: „Ca să nu se întoarcă 
timpurile de restrişte, vedeți cum 
votați! Ar putea fi ultima noastră 
şansă oferită de providență!”.

Destinul unui învingător al deportării

Gheorghe BÂLICI
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Valeriu Darie, născut în 1943, deportat la 6 iulie 1949

Șandramaua recuperată cu 300 de ruble după revenirea din Siberia
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Crimele sovietice la Consulatul 
Italian din Chișinău (II)

Documentul 4
Chestura Poliției Chişinău
Bir. Siguranței
Direcțiunea Generală a Poliției

Urmare la telegrama Nr.__ 
procedându-se la deshumarea 
celor arestați şi executați de 
N.K.V.D., serviciul județean şi 
îngropați în curtea localului fos-
tului consulat italian de pe str. Vi-
ilor nr. 102, s-au scos din gropile 
comune până astăzi 54 de cadavre 
de bărbați, care după aspectul lor, 
precum şi din diverse acte reiese 
că sunt intelectuali. Victimele în 
majoritate au fost executate prin 
împuşcare în cap din spate.

Într-o groapă s-au găsit toate 
cadavrele cu mâinile legate.

S-a mai găsit o căldare şi un 
panou având desenat un craniu cu 
numeroase perforări de gloanțe 
care denotă că au fost folosite în 
vederea execuției.

S-au identificat până acum în-
tre cadavre: doi frați Tanțu Pe-
tre şi Pavel, fiii fostului Prefect 
de Lăpuşna, preotul Tudorache, 
Nazarov etc.

La Tanțu Petru s-a găsit în bu-
zunar sentința de condamnare 
dată de Tribunalul N.K.V.D. la 
data de 23 iunie a.c. pentru mo-
tivul că inculpatul e fiu de ofițer 
din fosta armată imperialistă.

S-au găsit costume preoțeşti, 
de elevi de liceu şi de studenți.

Se constată că împuşcarea s-a 
făcut în serii, iar cadavrele au fost 
aruncate în gropi comune în stare 
muribundă şi în dezordine. Des-
humarea continuă.

Totodată raportăm că în sub-
teranele Palatului Metropolitan 
local, unde se afla instalat Con-
sistoriul bisericii şi fabrica de 
lumânări şi unde sub ruşi era 
secția de spionaj a N.K.V.D.-ului, 
s-au descoperit mai multe celule 
individuale unde erau deținute 
persoanele cele mai suspecte şi 
mai importante care trebuiau să 
fie cercetate cu o grijă deosebită.

În aceeaşi subterană, pe lângă 
birourile de cercetări amenajate, 
s-au găsit instrumente speciale 
de tortură folosindu-se îndeosebi 

form statutului social – slujbaş, 
fost membru al Partidului „Fron-
tul Renaşterii Naționale”, cu stu-
dii începătoare, a lucrat ca con-
ductor principal în transportul 
feroviar, locuitor al or. Chişinău, 
fără antecedente penale.

3. Doroftei Deonisii Ivanovici, 
anul naşterii 1910, originar şi lo-
cuitor al oraşului Chişinău, din 
familie de slujbaşi, slujbaş, cu 
studii începătoare, fost membru 
al Partidului „Frontul Renaşterii 
Naționale”, a lucrat ca conductor 
principal în transportul feroviar, 
fără antecedente penale, cetățean 
român.

4. Truşco Ene Gheorghivici, 
anul naşterii 1895, originar din 
satul Valdo-Vineşti, județul Ro-
man, român, supus român, din 
țărani mijlocaşi, conform statu-
tului social – slujbaş, cu studii 
începătoare, a lucrat ca conductor 
principal în transportul feroviar, 
locuitor al or. Chişinău, fără an-
tecedente penale.

5. Schiba Nicolai Andreievici, 
anul naşterii 1905, originar din 
oraşul Perm – URSS, rus, supus 
român, fost membru al Partidului 
„Frontul Renaşterii Naționale”, 
cu studii medii, a lucrat ca con-
ductor principal în transportul 
feroviar, locuitor al or. Chişinău, 
fără antecedente penale.

6. Vieru Dmitrii Fiodorovici, 
anul naşterii 1893, originar şi lo-
cuitor al or. Chişinău, moldovean, 
supus român, din țărani săraci, 
conform statutului social – sluj-
baş, fost membru al Partidului 
„Frontul Renaşterii Naționale”, 
cu studii începătoare, a lucrat ca 
conductor principal în transpor-
tul feroviar, locuitor al or. Chi-
şinău, fără antecedente penale.

7. Guțu Fiodor Ivanovici, anul 
naşterii 1899, originar din oraşul 
Gorodici-Nou, județul Soroca, 
moldovean, supus român, din ță-
rani săraci, conform statutului 
social – slujbaş, fost membru al 
Partidului „Frontul Renaşterii 
Naționale”, cu studii medii, a lu-
crat ca agent de primire-predare 
a bunurilor dintr-o țară străină în 
URSS, fără antecedente penale, 

- de infracțiune, prevazută în 
art. 54-6 alin.1 din Codul Penal 
al Republicii Sovietice Socialiste 
Ucrainene, 

a stabilit:
În baza celor expuse, Tribu-

nalul Militar consideră demon-
strată vinovăția acuzaților Tisla-
ru, Banu, Truşco, Schiba, Guțu, 
Doroftei şi Vieru, în infracțiunea, 
prevăzută la art. 54-6 alin. I din 
CP al RSSU, şi, conducându-se de 
art. 87-I din CP al RSSU, 

a condamnat: 
P e Tislaru Ivan Pavlovici, 

Banu Ilia Ivanovici, Truşco Ene 
Gheorghievici, Schiba Nicolai An-
dreievici şi Guțu Fiodor Ivanovici 
la pedeapsa capitală prin ÎMPUȘ-
CARE, fără confiscarea averii din 
motivul lipsei acesteia.

Pe Doroftei Deonisii Ivanovici 
şi Vieru Dmitrii Fiodorovici – la 
25 de ani de detenție fiecare şi 
5 ani de privare de drepturi fie-
care, fără confiscarea averii din 
motivul lipsei acesteia.

Termenul de pedeapsă pentru 
Doroftei şi Vieru, avându-se în 
vedere ancheta preliminară, se va 
calcula: pentru Doroftei – de la 
12 iulie 1940, pentru Vieru – de 
la 9 septembrie 1940.

Sentința poate fi contestată la 
Colegiul Militar al Judecătoriei 
Supreme a URSS, prin Tribunalul 
Militar al Circumscripției Mili-
tare Odesa, în decurs de 5 zile 
din momentul înmânării copiei 
sentinței.

Confirmat prin semnături.
Corect: Secretarul
(semnătura) 
ANRM, F. 679, inv. 1, d. 

20958, f. 40
 
Documentul 7
Extras din sentință
în numele Uniunii Republici-

lor Sovietice Socialiste

În anul 1940, octombrie, ziua 
12, sesiunea în deplasare a Tribu-
nalului Militar al Circumscripției 
Militare Odessa în şedință judi-
ciară închisă în oraşul Chişinău, 
în componența:

Preşedintelui: jurist militar 
tov. Zonov 

Membri: tov. Grigorenco
tov. Guceanov 
Secretar: tov. Gruzinschi

Examinând dosarul privind 
acuzarea cetățeanului Cernea-
vschi Vladimir Filipovici, născut 

Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist

Continuăm să comemorăm victimele 
odioaselor crime sovietice, săvârșite la 
fostul Consulat Italian din Chișinău. La 
sfârșitul lunii august 1941, autoritățile 

române au format o comisie de stat, pentru a 
depista crimele ocupanților. Despre cum a găsit 
administrația română Basarabia ne vorbesc 
documentele de arhivă depozitate la Arhiva 
Națională a Republicii Moldova, adică constatările 
comisiei nominalizate mai sus. 

curentul electric.
Instalațiile au încercat să le 

distrugă dar sunt în măsura de 
a fi reconstruite.

Suntem în căutarea persoa-
nelor ce au fost anchetate şi au 
rămas în viață.

Cadavrele urmează a se înmor-
mânta la cimitirul ortodox.

Chestorul Poliției
Maior Al. Vasilescu
ANRM, F. 679, inv. 1, d. 

20958, f. 22, 23
 
Documentul 5
GUVERNĂMÂNTUL BASA-

RABEAN
Nr. 231/c
16 septembrie 1941

Domnule chestor,
În urma ordinului expres al 

Domnului Mareşal Antonescu, 
Conducătorul Statului, ne veți 
înainta de urgență patru copii 
de pe întregul dosar în legătură 
cu descoperirile de la fostul Con-
sulat Italian, cuprinzând în afară 
de datele anchetei, fotografii fă-
cute la fața locului, (patru serii) 
foto copii după sentințele găsite 
asupra victimelor (patru serii) 
declarații etc.

Trebuie să fim în posesia aces-
tui material până la 20 septem-
brie a.c.

L.Ș. Guvernatorul Basarabiei
Lt. colonel D. Rădulescu 
(semnătura) 
ANRM, F. 679, inv. 1, d. 

20958, f. 32

Documentul 6
(tradus din rusă – Al. Moraru)
Extras din sentință
în numele Uniunii Republici-

lor Sovietice Socialiste

Sesiunea în deplasare a Tribu-
nalului Militar al Circumscripției 
Odesa, în componența juriştilor 
militari Grigorenko, Stepanov 
şi alții, în anul 1941, iunie, ziua 
8, în oraşul Chişinău, în urma 
examinării în proces judecătoresc 
închis a dosarului cu privire la 
acuzarea lui:

 1. Tislaru Ivan Pavlovici, anul 
naşterii 1896, locuitor al oraşului 
Chişinău, RSSM, supus român, 
din țărani-mijlocaşi, conform 
statutului social – slujbaş, cu 
studii începătoare, până la arest 
a lucrat ca conductor principal în 
transportul feroviar, fost membru 
al Partidului „Frontul Renaşte-
rii Naționale”, fără antecedente 
penale.

2. Banu Ilia Ivanovici, anul 
naşterii 1885, român, supus ro-
mân, din țărani-mijlocaşi, con-

în anul 1897, locuitor al oraşului 
Chişinău, cu studii începătoare, 
conform statutului social – sluj-
baş, fost membru al Partidului 
„Frontul Renaşterii Naționale”, 
fără antecedente penale, de in-
fracțiunea prevăzută de art. 54-13 
din CP al RSSU.

În conformitate cu cele expuse, 
Sesiunea în deplasare a Tribu-
nalului Militar, recunoscându-l 
pe Cerneavschii drept vinovat în 
conformitate cu art. 54-13 din 
CP al RSSU, 

a condamnat: 
CP al RSSU  
pe Cerneavschii Vladimir Fi-

lipovici, în baza art. 54-13 din 
sancțiunea art. 54.2 din CP al 
RSSU, la pedeapsa capitală – prin 
împuşcare, cu confiscarea averii 
personale.

Sentința poate fi contestată 
prin recurs la Colegiul Militar al 
Judecătoriei Supreme a URSS în 
timp de 5 zile de la data înmânării 
copiei sentinței.

Autentifică prin semnături:
Secretarul Tribunalului Mi-

litar
Juristul militar de rangul III
(semnătura) 
ANRM, F. 679, inv. 1, d. 

20958, f. 42

Documentul 8
Extras din sentință în numele 

Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste

În anul 1940, octombrie, ziua a 
10, Sesiunea Tribunalului Militar 
al Circumscripției Militare Ode-
sa, în şedință judiciară închisă în 
oraşul Chişinău, în componența:

Preşedintelui: jurist militar 
tov. Zonov 

Membri: tov. Grigorenco
 tov. Guceanov 
Secretar: tov. Gruzinschi

Examinând dosarul privind 
acuzarea cetățeanului Filipenco 
David Milentievici, născut în anul 
1915, originar din satul Doroțca-
ia, RSSM, din culaci, neştiutor de 
carte, fără de partid, fără ante-
cedente penale, de infracțiunea 
prevăzută la art. 54-1 din CP al 
RSSU, în baza celor expuse Se-
siunea în deplasare a Tribuna-
lului Militar l-a recunoscut pe 
Filipenco vinovat de activitate 
contra URSS şi 

l-a condamnat: 
pe Filipenco David Milentie-

vici, în baza art. 54-13, cu sanc-
țiunea art. 54.2 din CP al RSSU, 
la pedeapsa capitală – prin îm-
puşcare, fără confiscarea averii 
din motivul lipsei acesteia.

Sentința poate fi contestată 
la curtea de casație a Colegiului 
Militar al Judecătoriei Supreme 
a URSS în timp de 5 zile de la 
data înmânării copiei sentinței 
acuzatului.

Autentifică prin semnături:
Secretarul Tribunalului Mi-

litar
Jurist militar de rangul III
(semnăturile) 
ANRM, F. 679, inv. 1, d. 

20958, f. 44
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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

Despre alegeri
Alexei Marinat
1924 – 2009

Prin unele amănunte, decem-
brie 1946 se aseamănă cu decem-
brie 1997: frig în case, stomacurile 
goale şi deznădejde în suflet. Mă 
sculam la ora 5 dimineața şi fier-
beam caşă la plita electrică – cât 
era bună tensiunea curentului în 
rețea! Caşa o mâncam împreună 
cu Ion Racul, consătean, coleg de 
şcoală şi coleg de studenție. 

Acum, tot la 5 dimineață mă 
scol, fierb caşă, dar o mănânc 
împreună cu soția. Totuşi, este 
o diferență! Dar e acelaşi frig, 
aceeaşi foamete şi deznădejde. 
Peste 51 de ani, situația în Chişi-
nău e mai gravă, într-un anumit 
sens, mai crâncenă şi mai plină 
de deznădejde. 

Atunci, în 1946, când treceai 
noaptea prin oraş, puteai să te 
împiedici de morți, aşternuți la 
pământ. Acum, dacă treci prin 
oraş, când se întunecă, te acapa-
rează vlăjganii, hoții, bandiții, te 
bat cu răngi de fier, te lasă gol 
şi schilodit, aşternut la pământ. 

Te pradă şi ziua în amiaza 
mare. Soției mele i-au apucat cuş-
ma din cap, ziua, lângă Pretura 
Botanica, vecinei mele i-au smuls 
poşeta din mână, iar pictorului 
Alexei Grabco, mergând ziua în 
troleibuz, i-au tăiat buzunarul de 
la pantaloni, pe sub palton, şi i-au 
scos 170 de lei – pensia pentru 
două luni! De aşa măiestrie n-au 
ştiut nici hoții din Odesa în anii 
de înflorire a hoției.

În anii 1946-47, societatea era 
împărțită în săraci şi bogați. Să-
racii erau moldovenii. Cei bogați 
erau alolingvii. Moldovenii mu-
reau de foame ca muştele. Dintre 
ruşi n-a murit nimeni de foame. 

Cel puțin, n-am auzit de la nimeni 
să fi murit de foame un rus. 

A murit un student rus în urma 
bolii de tifos exantematic, într-o zi 
cu profesorul de latină Lotoțchi, 
care a murit de foame. După foa-
metea din 1946-47, moldovenii 
care au mai rămas în viață – mulți 
dintre ei ! – au fost deportați în 
Siberia, la Polul Nord şi în Kaza-
hstan. Dintre ruşi n-am auzit să 
fi fost cineva deportat.

Și astăzi societatea este împărți-
tă în bogați şi săraci. Cei săraci sunt 
moldovenii, cu o mică excepție: în 
afară de cei care au furat la timp, 
în momentul potrivit, la modul po-
trivit, din vârful piramidei, până la 
şefii de bază, directorii întreprin-
derilor şi hamalii de la depozite. 
Moldovenii de la sate mor şi astăzi 
de foame şi de frig. La mulți copii 
le ghiorăie mațele de foame şi la 
oraşe. Învățătorii, medicii, pictorii, 
muzicienii, actorii, toți intelectualii 
– sug laba, ca urşii, prin bârloguri, 
în timpul hibernării.

Mă întreb şi astăzi, ca în ajunul 
anului 1947: ce ne aşteaptă în anul 
ce vine? În anul ce vine, în 1998, 
vom avea alegeri parlamentare. 
În noaptea spre duminica de 22 
martie, vom avea somnul cel mai 
dulce... mulți moldoveni nu se vor 
duce la alegeri, vor dormi cu dul-
cele somn al laşității, al indife-
renței, al nepăsării şi indolenței. 

Oamenii au pierdut încrederea 
în partide, în deputați. Partidele 
toate sunt democratice şi toate 
se numesc pe scurt : „FTRȚ”, 
„PMȚD”, ca şi cum ar fi codificate 
ca „Ozerlag”, „Minlag”, „Steplag”, 
„Siblag”... În urma votării pentru 
listele de partide, în parlament 

E clar că, în acest ajun de An Nou, mă voi 
întreba: ce ne așteaptă în anul ce vine? Tot 
așa mă întrebam cu 51 de ani în urmă, adică 
în decembrie 1946: ce ne așteaptă în anul 

ce vine? Îmi vine mai ușor să-mi amintesc datorită 
jurnalelor „Eu și lumea” din anii 1946-47, pe când 
eram student la Universitatea din Chișinău.

nimeresc foşti secretari ai comi-
tetelor de partid care în 1949 au 
deportat populația de moldoveni 
în Siberia, la Polul Nord, şi în pus-
tiurile din Kazahstan. 

Întrebați-i pe alegătorii din 
Glodeni (sau Balatina) cum a ni-
merit primul secretar al lor din 
1949 astăzi în parlament, după 
ce i-a vânat pe democrații din 
Bucureşti, în anii de după război, 
fiind în comisia de Control pentru 
România din partea Moscovei, şi 
după ce i-a trimis la moarte pe 
moldoveni? Cum l-au ales ei în 
1994, în parlament, pe călăul lor? 

Călăii din toate vremurile erau 
camuflați, şedeau în ascunziş şi, 
când apăreau în public să-şi facă 
datoria, îmbrăcau pe față un cio-
rap cu găuri pentru ochi, dar să fie 
ales deputat în parlamentul țării 
– aşa ceva încă nu s-a întâmplat 
în istoria omenirii.

Pe listele de partide pentru 
votare în parlament se nimeresc 
şi oameni cinstiți, dar impasibili, 
care se scobesc în nas în timpul 
şedințelor cu 1700 de lei pe lună. 
Dar se nimeresc mulți aventurieri, 
dibaci la măsluire, care se ocupă 
cu şarlatanii politice, ştiind că ni-
meni nu le va cere socoteală: el 
nu are o adresă concretă – unde a 
fost ales deputat, ca şi cum nu ar 
avea patrie, ca în cântecul: „Moi 
adres Soviețkii Soiuz”!

Iar alolingvii şi comuniştii (de 
fapt, comunişti sunt şi agrarienii, 
şi interfrontiştii, şi socialiştii) se 
vor duce la alegeri, toți ca unul, 
vor bate la uşă dis-de-dimineață, 
cu noaptea în cap, să li se deschidă 
mai repede ca să-şi facă datoria: ei 
ştiu ce vor! Pe când partidele mol-
doveneşti, democrate şi naționa-
le, se mănâncă între ele, gata să-i 
sugrume beregata concurentului 
său. Interfrontiştii, socialiştii, co-
muniştii, au şi făcut alianță, vor 
ține cadența (poate fără tobe, dar 
se vor ține de unicul principiu – să 
biruie!) şi vor birui.

Abia după alegeri, partidele 

democratice moldoveneşti se vor 
dezmetici, le vor mai trece aerele, 
înfumurarea, orgoliile deşarte, 
făloşenia, îngâmfarea cu care s-au 
tratat, trecând unii pe lângă alții, 
nevrând să stea de vorbă, nevrând 
să formeze o coaliție, ignorând o 
convenție a tuturor partidelor, 
pe o platformă unică electorală, 
pentru binele țării, în interesul 
națiunii. Atunci îşi vor spune: 
„Proşti am fost!”.

Doamne, când vom prinde la 
minte?! Atâta timp, cât vom târî 
picioarele spre secția de votare, 
rătăciți, şi cu preşedinții partide-
lor sfădiți, rânzoşi şi țâfnoşi, vom 
rămâne cu buza umflată. Vor râde 
şi curcile de noi. O să ne spună în 

drum şi în pragul casei noastre: 
„Cito, mulî, ne vîşlo po vaşemu! 
Teperi sopite v dve dîrki”.

Mă doare, acum, mă doare de 
ieri, mă doare de peste 50 de ani, 
şi durerea se numeşte „înfrânge-
re”.

... Ce ne aşteaptă după alegeri 
în anul ce vine?

decembrie, 1997 
Din mapa cu povestiri, ce 

n-au intrat în cartea „ Călătorii 
în jurul omului ” din 2004  

Imagini din arhiva scriitorului, 
puse la dispoziția redacției 

de către fiul acestuia, Andrei 
Marinat, căruia îi exprimăm pro-

funda noastră recunoștință
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Consecințele clinice ale expunerii 
prelungite la soare

Ce se întâmplă în corp când faci sport? 
Activitatea fizică implică o serie de mo-
dificări în corp, majoritatea sistemelor şi 
organelor fiind stimulate. Iată care sunt 
principalele modificări ce apar imediat cum 
începem antrenamentul fizic şi pe parcursul 
efortului fizic susținut:

Inima și vasele de sânge

Inima pompează mai mult sânge către 
muşchi, pentru a le asigura mai mult oxi-
gen.

Creşte totodată fluxul sanguin către 
muşchii scheletici activi şi către piele, pe 
măsură ce temperatura corpului creşte.

Răspunsul sistemului cardiovascular la 
exercițiile fizice este direct proporțional cu 
necesarul de oxigen al muşchilor scheletici.

Plămânii

Ventilația pulmonară creşte aproape 
imediat de la debutul exercițiilor.

În timpul efortului, pe măsură ce 
muşchii sunt mai solicitați, necesită mai 
mult oxigen şi produc mai mult dioxid 
de carbon. Pentru a face față noilor 
solicitări, frecvența respirației creşte de 
la aproximativ 15 respirații pe minut (în 
starea de repaus) la 40-60 de respirații (în 
timpul antrenamentului).

Mușchii

Muşchii se contractă din ce în ce mai 
repede şi mai puternic, iar pentru aceasta 

au nevoie de glucoză şi adenozină trifosfată 
(ATP). Pentru a produce mai multă ATP, 
organismul are nevoie de mai mult oxigen; 
când nu are suficient, este favorizată acu-

mularea de acid lactic în muşchi (excesul 
de acid lactic din muşchi produce febra 
musculară).

Temperatura corpului şi la nivel mus-

cular creşte, ceea ce ajută muşchii să folo-
sească glucoza şi acizii graşi pentru a arde 
caloriile şi a produce astfel energia necesară 
pentru menținerea efortului.

Creierul

Un flux sanguin mai bogat ajunge şi la 
creier, de aceea celulele cerebrale încep să 
funcționeze la un nivel mai ridicat, făcân-
du-te mai alert şi oferindu-ți o capacitate de 
concentrare mai bună după antrenament.

O serie de neurotransmițători sunt 
eliberați în timpul efortului fizic, printre 
care endorfinele, serotonina, dopamina, 
glutamatul şi acidul gamma-aminobutiric 
(GABA).

Endorfinele sunt eliberate în general sub 
acțiunea stimulilor stresanți sau dureroşi, 
astfel că diminuează durerea resimțită în 
timpul antrenamentului, ajutându-te să 
rezişti mai mult la intensități mai ridica-
te. De asemenea, au un efect de reducere 
a stresului, oferind o stare euforică după 
activitatea fizică, efect susținut şi de sero-
tonină, care îmbunătățeşte starea de spirit.

Alte modificări

Pentru a regla temperatura corpului, 
care creşte în timpul efortului fizic, glandele 
sudoripare încep să secrete transpirația.

După un antrenament intens, rinichii 
filtrează o cantitate mai mare de proteine 
în urină şi încearcă să mențină organismul 
hidratat producând mai puțină urină.

romedic.ro

Ce se întâmplă în corp când faci sport?

La nivel global, 90% dintre ca-
zurile de îmbătrânire prematură 
a pielii au legătură cu efectele 
radiațiilor solare. 1 din 3 cance-
re diagnosticate este cancer de 
piele, iar între 50 şi 70% dintre 
cancerele de piele au legătură di-
rectă cu expunerea prelungită la 
radiațiile UV.

Există trei tipuri principale de 
radiații solare de mare risc, după 
cum urmează:

UVB (penetrează epiderma) – 
responsabile de roşeață, arsuri 
solare, hiperpigmentare şi cancer 
de piele;

UVA (pătrunde până în derm) 
– afectează ADN-ul celular, ge-
nerează stres oxidativ, îmbătrâ-
nirea prematură a pielii, apariția 
ridurilor şi a petelor pigmentare, 
precum şi a cancerului de piele;

IR (ajunge în hipoderm) – in-
duc stresul oxidativ, îmbătrânirea 
accelerată a pielii şi degradarea 
integrității mitocondriale.

Fiecare persoană dispune de 
un aşa-numit capital solar, care 
se referă la cantitatea totală de 

radiații UV pe care pielea sa o poa-
te absorbi în timpul vieții, fără 
riscul de a dezvolta leziuni severe. 
Acesta diferă de la o persoană la 
alta şi este definit de la naştere. 
Acest capital solar se deteriorează 
în timp mai rapid sau mai lent, 
în funcție de comportamentul 
persoanei relativ la expunerea la 
soare. În momentul în care capi-
talul solar s-a consumat, pielea nu 
mai are capacitatea de a se proteja 
sau repara, putând apărea diferite 
patologii, cea mai gravă dintre ele 
fiind cancerul de piele.

Consecințele clinice ale expu-
nerii prelungite la soare fără o 
protecție solară corespunzătoare 
sunt multiple.

Printre cele mai frecvent întâl-
nite afecțiuni sunt:

Eritemul actinic (arsura sola-
ră) – cauzat în principal de către 
radiațiile UVB, este bifazic: o fază 
imediată după doar câteva secun-
de şi o fază târzie, după aproxi-
mativ cinci ore. Eritemul durează 
72 de ore, timp în care celulele 
trec printr-un proces de „moarte 

Soarele este un aliat prețios în viața noastră 
de zi cu zi, oferindu-ne multiple beneficii. 
Cu toate acestea, expunerea prelungită 
la soare, în lipsa unei fotoprotecții 

corespunzătoare, poate avea efecte negative 
asupra pielii. Radiațiile ultraviolete afectează 
pielea după doar 15 minute de expunere la soare.

celulară” şi ulterior sunt eliminate 
prin descuamare;

Pigmentarea – radiațiile UVA 
sunt responsabile de foto-oxida-
rea melaninei, având efect imedi-
at, pe când radiațiile UVA + UVB 
activează tirozinaza şi creşterea 
numărului de melanocite, având 
efect prelungit;

Îmbătrânirea prematură a 
pielii – consecință a radiațiilor 
UV ce cresc stresul oxidativ şi al-
terează proteinele, acizii nucleici, 
membranele şi fibroblastele, pre-
cum şi mecanismele de sinteză 
celulară şi capacitatea reparatorie 

a celulelor. Pielea va fi uscată, îşi 
pierde elasticitatea şi fermitatea, 
apar riduri profunde, pete pig-
mentare (lentigo solare), purpură, 
telangiectazii, atrofie a epidermei, 
deshidratare;

Fotodermatoze – erupții de-
clanşate sau agravate de soare, 
fie datorită fotosensibilizării, ca 
o reacție alergică declanşată de o 
substanță, în prezența radiațiilor 
UV, fie prin agravarea unor boli 
de piele preexistente;

Stări precanceroase sau can-
cere cutanate (keratoza actinică, 
carcinomul şi melanomul) – toate 

acestea au ca principală cauză ex-
punerea prelungită la soare. Cel 
mai agresiv dintre acestea este 
melanomul;

Imunosupresia – radiațiile UV 
scad imunitatea şi pot facilita re-
plicarea virală (herpes simplex).

Pentru a ne bucura în siguranță 
de soare se recomandă evitarea 
expunerii în intervalul orar 11-16 
şi folosirea produselor fotopro-
tectoare cu spectru larg. Este im-
portantă aplicarea unei cantități 
suficiente a produsului de foto-
protecție, astfel încât să acopere 
toată suprafața pielii expuse la 
soare, în mod uniform şi reaplica-
rea acestuia la fiecare 2-3 ore sau 
imediat după ieşirea din apă, ori 
după activități sportive. Cremele 
de fotoprotecție trebuie aplicate 
nu numai când persoana stă la 
plajă, ci în orice situație în care 
pielea este expusă, pe față sau pe 
alte zone, la radiațiile UV, chiar şi 
în afara sezonului estival (expune-
re profesională, expunere cotidi-
ană pe stradă, activități sportive, 
etc). Copiii cu vârsta de până la 
trei ani nu trebuie expuşi direct în 
razele soarelui. De asemenea, este 
indicată purtarea îmbrăcămintei 
din materiale naturale, în culori 
deschise, precum şi protejarea 
capului cu ajutorul unei pălării 
cu boruri largi sau al unui 
chipiu. Este total contraindicată 
expunerea la surse artificiale de 
radiații UV (solar).

saptamanamedicala.ro
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Debut de 
succes pentru 
R. Moldova 
la Europenele 
de lupte

Două medalii au cucerit 
luptătorii moldoveni de stil 
liber la Campionatul European 
pentru juniori ce se desfăşoară 
în perioada 28 iunie – 4 iulie 
curent la Dortmund (Germa-
nia). Astfel, Stanislav Novac a 
devenit vicecampion european 
în cat.70 kg, învingându-l cu 
4-3 în semifinale pe reprezen-
tantul Turciei, Mevlut Ozde-
mir, şi cedând în finală în fața 
azerului Turan Bayramov. În 
cat. 61 kg, conaționalul nostru 
Pavel Andrusca în lupta pentru 
distincția de bronz l-a învins 
cu 8-4 pe atletul din Turcia, 
Hamza Zopali. În următoarele 
zile vor intra în concurs repre-
zentanții luptelor feminine şi 
celor greco-romane.

Selecționata 
Ucrainei, 
printre 
primele 
8 echipe 
la Europene

Reprezentativa Ucrainei 
a învins în faza optimilor de 
finală naționala Suediei, scor 
2-1 după prelungiri, în cadrul 
Campionatului European la 
fotbal, pe stadionul Hampden 
Park din Glasgow. Discipolii 
lui Andriy Șevcenko au deschis 
scorul în minutul 27, printr-un 
şut violent executat din interi-
orul careului de Oleksandr Zin-
cenko, fotbalist care de trei ani 
străluceşte la Manchester City. 
Scandinavul Emil Forsberg a 
egalat în min. 43, printr-o exe-
cuție din afara careului. Scorul 
a rămas neschimbat până în 
timpul adăugat al prelungiri-
lor (120+1 min.), când Artiom 
Dovbyk a finalizat cu capul din 
careul mic, după o centrare 
superbă a lui Zincenko. În sfer-
turi, fotbaliştii din țara vecină 
vor juca pe 3 iulie a.c. la Roma 
contra selecționatei Angliei.

A fost arestată 
femeia 
vinovată 
de accidentul 
de la 
Turul 
Franței

Femeia în vârstă de 30 de 
ani, care a provocat cel mai 
grav accident din istoria Turu-
lui Franței, a fost arestată de 
poliția din Landerneau. Ea s-a 
predat pe 27 iunie a.c., la câte-
va ore după ce a produs invo-
luntar un accident prin pancar-
ta scoasă în fața plutonului de 
ciclişti. Astfel, în carambolul 
creat au fost răniți peste 50 de 
sportivi. Femeia este acuzată 
de rănirea neintenționată a 
atleților şi periclitarea vieții 
acestora.   

În prima zi de concurs naționa-
la Moldovei s-a impus cu un sec 
3-0 în fața reprezentativei statului 
Andorra, lucru despre care sub-
semnatul a scris mai în amănunt 
în numărul precedent al Gazetei 
de Chişinău. 

Consecvența victoriilor

Apoi urmă o victorie colectivă 
la fel de spectaculoasă obținută în 
compania echipei Kosovo. Astfel, 
în prima partidă Ilia Snițari l-a 
surclasat cu 6-0, 6-1 pe Meldin 
Mustafi, după care Alexander Coz-
binov l-a învins cu acelaşi scor pe 
Fresk Sylhasi. În partida de dublu, 
Alexander Cozbinov a făcut pere-

Echipa Moldovei a promovat 
cu o treaptă în Cupa Davis

che cu Maxim Cazac, trecând cu 
6-0, 6-3 de Granit Bajraliu/Fresk 
Sylhasi, scor general 3-0.

După aceste victorii obținute 
fără drept de apel, echipa noas-
tră mai avea nevoie să depăşeas-
că formația din San Marino, în 
vederea promovării într-o grupă 
valorică superioară. Lucru care îi 
reuşi cu brio, cu acelaşi însufle-
țitor şi neverosimil scor de 3-0. 
De această dată meciul însă se 
dovedi mult mai dificil, adversa-
rii aspirând şi ei la promovare. 
Prima partidă începu cât se poate 
de bine pentru Moldova, numă-
rul 1 al selecționatei noastre, Ilia 
Snițari, impunându-se la scor în 
fața lui Stefano Galvani: 6-2, 6-1. 
Cel de-al doilea meci i-a adus față 
în față pe Alexander Cozbinov şi 
Marco De Rossi. Primul set şi-l 
adjudecă compatriotul nostru (6-
3), pe al doilea îl cedă cu acelaşi 
scor, impunându-se printr-un 
efort susținut în cel decisiv (6-3, 
3-6, 6-3). 

Calificare cu anticipație

Meciul de dublu se dovedi 

la fel de încrâncenat ca şi cel 
precedent. Primul set a aparți-
nut concurenților noştri, pere-
chii Stefano Galvani/Marco De 
Rossi (4-6). Apoi Ilia Snițari şi 
Alexander Cozbinov au preluat 
inițiativa, nelăsând rivalilor lor 
nicio urmă de şansă, scor final 
4-6, 6-3, 6-3, echipa Moldovei 
calificându-se astfel în Grupa a 
III-a a Cupei Davis. 

În ultima sa partidă din cadrul 
turneului, care nu mai conta în 
ecuația de promovare grație suc-
ceselor fenomenale obținute de 
băieții noştri, selecționata Re-
publicii Moldova s-a confruntat 
cu reprezentativa gazdelor, în 
care a cedat după o luptă strân-
să, extrem de solicitantă, cu 1-2. 
Astfel, la rampă li s-a permis să 

iasă componenților mai tineri ai 
tricolorilor, în vederea acumulării 
unei experiențe competiționale 
extrem de prețioase. Chiar dacă 
în primele două meciuri Andrei 
Gorban a fost învins de Kalin 
Ivanovski (1-6, 1-6), iar Maxim 
Cazac de Gorazd Srbljak (1-6, 
0-6), aceste două speranțe ale te-
nisului moldovenesc au reuşit să 
se mobilizeze exemplar în proba 
de dublu, învingându-i pe Obrad 
Markovski şi Stefan Micov, scor 
2-6, 3-1 (prin abandon).

În clasamentul general, națio-
nala Moldovei s-a clasat pe prima 
poziție, cu 10 victorii în palma-
res, fiind urmată de selecționata 
Macedoniei de Nord (9 victorii), 
care de asemenea s-a calificat în 
a III-a grupă valorică. 

Selecționata de tenis a Republicii 
Moldova a promovat în Grupa a III-a 
a Zonei Europene din cadrul Cupei 
Davis. Realizarea a venit să încununeze 

evoluția reușită a tricolorilor în cadrul Grupei a 
IV-a, turneul desfășurându-se în perioada 22-26 
iunie curent la Skopje, Macedonia de Nord. 

Iulian BOGATU

Canotoarea Daniela Cociu s-a învrednicit 
de două medalii de aur şi de una de argint la 
Campionatele Europene de kaiac-canoe pentru 
juniori şi tineret (Under-23) desfăşurate în pe-
rioada 24-27 iunie curent la Poznan (Polonia).  

Astfel, sportiva originară din Chircăieşti, 
Căuşeni, s-a impus la individual, în cadrul 
regatei C-1, pe distanța de 500 de metri, cu 
timpul de 2 minute 8.867 de secunde. Pe treap-

ta a II-a a podiumului de premiere a urcat 
atleta din Croația, Vanesa Tot, cu rezultatul 
de 2:09.544 min., la o distanță de +0.677 sec. 
față de lider, iar reprezentanta Federației Ruse, 
Arina Hojainova, a cucerit distincția de bronz 
(2:09.744; +0.877).

În cadrul aceluiaşi turneu, sportivele noas-
tre de 21 de ani (Daniela Cociu/Maria Olăra-
şu) au obținut aurul continental la proba de 

dublu (C-2, 200 m), cu rezultatul de 44.956 
de secunde. Este de menționat că discipolele 
dublului campion olimpic Viktor Reneiski 
în lupta pentru întâietate au depăşit reduta-
bilele echipaje ale Rusiei, Marina Gureeva/
Anastasiya Vajinskaia (45.343; +0.387), şi 
Poloniei, Aleksandra Jacewicz/Julia Walczak 
(45.85; +0.894). 

În plus, fetele din R. Moldova au devenit 
vicecampioane europene la canoe dublu pe 
distanța de 500 m, înregistrând timpul de 
1:58.503 min. Podiumul a fost completat de 
campioanele Giada Bragato/Bianka Nagy 
(Ungaria, 1:58.18) şi Annika Loske/Ophelia 
Preller (Germania, 2:00.946). Reamintim 
că echipajul Daniela Cociu/Maria Olăraşu a 
obținut recent, într-o luptă dramatică, bilete 
de acreditare olimpică, această realizare fiind 
o premieră pentru proba de canoe feminin 
din R. Moldova.  

Nu au dezamăgit nici compatrioții noştri în 
cadrul probei masculine de canoe-2, la juniori. 
Astfel, pe distanța de 500 de metri, echipajul 
alcătuit din Mihail Culceac şi Mihai Chihaia 
şi-a adjudecat distincția de argint, cu rezultatul 
1 minut 43 de secunde 500/1000. Ei au fost 
devansați de perechea din Federația Rusă, 
Dumitru Rotaru/Maksim Karataev (1 min. 42 
sec. 340/1000), pe treapta a III-a podiumu-
lui de premiere urcând atleți din România, 
Florin Drînga şi Cosmin Nițu (1 min. 44 sec. 
500/1000).

Iulian BOGATU

Daniela Cociu, dublă 
campioană europeană la canoe

Drumul spre victoria europeană a echipajului Daniela Cociu/Maria Olărașu
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I n t e g r a m ă

S u d o k u

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

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

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

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

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

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

Te  c a u t !

„Caut o femeie cu sufletul bun”
Un bărbat de 65 de ani, 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 își caută jumătatea
Are 68 de ani. Locuieşte în unul din satele raionului Ialoveni. Vrea 

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

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

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

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

42 de ani, care să mă înțeleagă şi să o înțeleg, să mă iubească şi să o 
iubesc... Aştept 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 şi 
chipeş. Locuiesc în cel mai frumos sat din preajma oraşului Căuşeni. 
Traiul e similar celui urban. (08)

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

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

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

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

Teatrul Național „Mihai Eminescu”
03.07 „Pomul vieții” de Dumitru Matcovschi, 

ora 18.00.
04.07 „Dosarele Siberiei” de Petru Hadârcă, ora 

18.00.

Teatrul Geneza Art
03.07 „Frumoasa călătorie a urşilor Panda, ora 

19.00.
04.07 „Labirint” de Rajiv Joseph, ora 19.00.

06.07 „Coco Chanel – Oglinzi” de Edmonde Char-
les-Roux, ora 19.00.

08.07 „LOVE ME XXI”, ora 19.00.
10 – 11.07 „Toc” de Laurent Baffie, ora 19.00.

Teatrul Municipal 
de Păpuși „Guguță”

03.07 „Povestea porcului” după Ion Creangă, 
ora 11.00.

04.07„La izvor” de Iulian Filip, ora 19.00.

- Doctore, mă doare capul, mă doare stomacul, 
mă dor mâinile şi picioarele, am dureri în spate!  

- Dar în rest eşti bine?

Când deschizi televizorul şi vezi emisiuni gen 
Acces direct, pe cele ale lui Măruță şi Capatos, Asia 
Expres, Insula iubirii etc., realizezi că oricât de rău 
e virusul ăsta, tot prostia rămâne adevărata ame-
nințare la siguranța națională!

Cum naiba să lucrez până la 70 de ani, dacă 
eu acum m-am dus până în bucătărie şi am uitat 
de ce...

M-am uitat la meteo, a zis Busu că o să fie frig 
până se face cald!

Cea mai potrivită vârstă pentru căsătorie este 
75-80.  

El nu mai aude, ea abia mai poate vorbi...

Suntem un popor legat puternic de pământ:  
- economia la pământ; 
- cultura la pământ;
- educația la pământ;  

- viitorul la pământ.  
Să ne fie țărâna uşoară!

Cică marijuana te ajută să slăbeşti. E logic. Nu 
poți mânca atunci când un dragon păzeşte frigiderul.

Ion avea 35 de ani şi era tot neînsurat. Într-o zi, 
la un bar, se întâlneşte cu Gheorghe şi se bagă la o 
bere, unde încep să discute:

- Mă Ioane, dar tu chiar nu ai găsit vreo fată să 
îți placă?

- Ba da! Mai multe chiar!
- Păi şi atunci care e problema?
- Nu i-au plăcut mamei, mă! Indiferent pe cine-i 

prezint, mamei nu-i place!
- Păi atunci e simplu! Data viitoare alege o fată 

care să-i semene mamei tale şi precis o să o placă.
Peste un timp, se întâlnesc iar. Ion era supărat foc.
- Ce ai, Ioane, de eşti aşa supărat?
- M-am luat după tine şi am dus acasă o fată 

leit mama.
- Și ce-a zis maică-ta? Nu i-a plăcut?
- Ba da! Cât a stat fata la mine, erau nedespărțite!
- Și atunci care e baiul?
- Asta e prima pe care n-o suportă tata!

A f i ş

- 1 IT & EMS officer
- 1 Monitoring and implementing officer*

Candidates are requested to send to Regional Office 
for Cross Border Cooperation Iaşi an application 
folder containing the following documents: 
  - letter of intention and CV in European format (in 
English language), 
  - photocopies of the relevant university diplomas 
and professional experience,
  - identity document (copy)
  - legal certificate showing not having a criminal 
record (if not possible a personal declaration stating 
that the candidate has no criminal record)
* Where these official documents are in other 
language than Romanian/Moldovan, an authorized 
English translation is requested. 
The deadline for submission of the application folder 
is on July 16th, 2021.).
*The position  is open until december, 31th, 2021,, 
with an expectation for additional 12-18 months, 
and the possibility to become a permanent one if the 
budget will allow it.

The selection will take place on July 21th, 
2021 at 10.00 AM hours (Romanian time), at the 
headquarters of Regional Office for Cross Border 
Cooperation Iasi. 

The selection will have the following sections:  written 
test according to the bibliography, English language 
test, computer operating skills test, interview.
The bibliography and additional information can be 
found at the headquarters of the Regional Office for 
Cross Border Cooperation Iaşi or on the web sites  
www.brctiasi.ro, www.ro-md.net 

For further information, please contact 
Mr Silviu Simionescu, 

silviu.simionescu@brctiasi.ro.
Address: 2A, Dimitrie Ralet Street, Iasi - Romania 

         Programme funded by the
     EUROPEAN UNION

Regional Office for Cross Border Cooperation Iași 
is currently looking for candidates to fill the following job positions for Joint Technical Secretariat (JTS) of 

the Joint Operational Programme Romania– Republic of Moldova 2014 – 2020: 
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Chiar dacă de multe ori 
nu îți dai seama de aceas-
tă dinamică, simți nevoia 
să deții controlul în cadrul 
relației personale. Acest as-
pect ți se reproşează mereu. 
A nu fi mereu la curent cu 
ceea ce se întâmplă în ju-
rul tău îți conferă o stare 
de anxietate. Cu siguranță, 
în spatele acestei emoții se 
află un blocaj profund.

Având în vedere atracția 
energetică dintre planetele 
Saturn şi Pluto, zilele ur-
mătoare vor fi caracteriza-
te de aventură şi riscuri. Ai 
tendința să ieşi tot mai des 
din starea de confort tocmai 
pentru a testa anumite limi-
te. De multe ori, este posi-
bil să ieşi rănit din aceste 
acțiuni. Indiferent de acest 
aspect, pentru tine face sens 
tot ceea ce trăieşti.

În plan profesional, re-
uşeşti să îți expui punctul 
de vedere într-o manieră di-
plomată. Capacitatea ta de 
a te adapta imprevizibilului 
le conferă celor din jur posi-
bilitatea de a crea în raport 
cu tine relații autentice şi 
prospere. Eşti unul dintre 
cei mai buni negociatori pe 
care îi are echipa şi îți place 
acest statut.

Chiar dacă de cele mai 
multe ori găseşti soluții 
creative la situațiile în care 
te afli, ai nevoie şi de cer-
titudine. Lipsa de control 
asupra anumitor aspecte 
îți poate induce o stare 
de anxietate. Planurile de 
vacanță sunt bine contu-
rate în mintea ta. Trebuie 
doar să rezervi locul unde 
îți doreşti să ajungi alături 
de partener.

În jurul tău sunt multe 
oportunități, însă tu te sim-
ți restricționat în acțiuni. 
În spatele acestei judecăți 
se află un blocaj care te 
împiedică să te organizezi 
mai bine pentru a face tot 
ceea ce îți doreşti. Atunci 
când este necesar, adre-
sează întrebările pe care 
le ai în minte pentru a fi 
sigur de realitatea care te 
înconjoară.

Convingerea în raport cu 
ceea ce îți doreşti te ajută să 
faci întotdeauna ca lucrurile 
să se întoarcă în favoarea 
ta. În acest moment, te afli 
într-un punct de cotitură al 
carierei. Ți-ai dori să poți să 
o iei de la capăt în alt dome-
niu de activitate. Cuvintele 
sunt principalul tău inamic 
atunci când vine vorba de 
situațiile conflictuale.

Atunci când vine vorba 
de viața profesională, ştii 
întotdeauna care îți sunt 
prioritățile. Cu toate astea, 
uneori te laşi acaparat de 
ideile celor din jur şi alegi, 
inconştient, să „păşeşti” pe 
drumul altora. Îți doreşti 
alte lucruri pentru tine. In-
diferent de cât de mare este 
dorința, nu reuşeşti să ieşi 
din zona de confort. 

Ai nevoie de o nouă mo-
tivație pentru a face ca lu-
crurile să se întoarcă în fa-
voarea ta. A te îndepărta în 
mod echilibrat de anumite 
persoane din viața ta poate 
scoate la iveală lucruri im-
portante despre propriile li-
mite. Atunci când relațiile pe 
care le ai îți aduc mai multe 
frustrări decât împliniri, tre-
buie să te îndepărtezi.

Sunt anumite relații din 
viața ta asupra cărora te vei 
„opri” mereu, dar fără nicio 
rezoluție. Nu le vezi finalita-
tea, dar nu reuşeşti să le mai 
percepi nici sensul pe care 
îl au în viața ta. Indiferent 
că suntem de acord sau nu 
cu acest adevăr, avem pu-
terea să modificăm „şinele” 
propriului drum.

Deşi este posibil ca în 
anumite contexte să nu re-
uşeşti să îți expui ideile, în 
această săptămână te mulțu-
meşti cu şansa de a cunoaşte 
oameni deosebiți. Reuşitele 
celor din jur te motivează şi 
mai mult să îți urmezi pro-
priile visuri. Determinarea 
cu siguranță nu îți va lipsi. 
E nevoie să apară şi oportu-
nitățile potrivite.

Simți o mare uşurare 
psihică atunci când lucru-
rile iau forma pe care ți-o 
doreşti. Indiferent de zona 
de interes în care activezi, ai 
nevoie să faci paşi calculați 
pentru a atinge obiectivele 
creionate. Pentru fiecare 
dintre noi, viața este un 
carusel. Nimic din ceea ce 
facem nu poate fi întru totul 
controlat.

Te simți blocat în tot 
felul de gânduri şi senza-
ții. Demotivarea şi lipsa de 
energie pe care le resimți 
te fac să te afunzi în rutina 
de zi cu zi. Propriul confort 
ar trebui să fie mereu pri-
mordial. Chiar dacă nu îți 
dai seama de acest lucru, îi 
răneşti pe cei din jur prin 
prisma atitudinii delăsătoa-
re pe care o ai.

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

Eugenia nu l-a iubit nicioda-
tă pe Marin. Dar viața lor a curs 
liniştit cât au fost împreună, cu 
multă dragoste pentru cele două 
fetițe – Lina şi Magda – care veni-
seră ca nişte raze de lumină peste 
zilele ei cenuşii. Când a hotărât să 
plece în Italia, fetele aveau 12 şi 
13 ani. Cu sufletul pustiit şi ini-
ma strânsă, le-a lăsat în grija lui 
Marin. 

Adevărata dragoste 
o aștepta în Italia

E ştiut că printre străini nimeni 
nu te aşteaptă, nimeni nu te mân-
gâie. Dar Eugeniei i-a mers. La 
câteva luni, şi-a întâlnit adevărata 
dragoste într-un orăşel din nor-
dul Italiei. Dumnezeu i-a scos în 
cale un bărbat înalt şi subțire, din 

Craiova. Omul s-a dovedit a fi cu 
bună creştere şi cu înțelepciune. 
Era de-o seamă cu Eugenia şi nu 
fusese căsătorit niciodată.   

Și zilele au prins a se perinda 
pentru amândoi cu căldură şi spe-
ranță în bine. Însoțită de Dragoş, 
Eugenia a văzut toate minunile 
Italiei, a asistat la Spectacolul 
Frumuseții, vizitând Vaticanul, 
oraşele Roma, Florența, Milano, 
Catania, Veneția. Dar locurile în-
cântătoare, încărcate de istorie, 
dragostea ce i-o oferea Dragoş nu 
au făcut-o să uite de toate pe lume 
şi nici de cei de acasă. Le trimitea 
lună de lună bani, comunica cu ei 
la telefon.

Marin se dă în vârtejul 
plăcerilor

În acel colț de sat, unde locuia 
Marin cu fiicele sale, aproape toa-
te femeile plecaseră peste hotare. 
Marin, ademenit de alți  „holtei” 
de teapa lui, s-a dat în vârtejul 
plăcerilor cu femei din satul vecin, 
lăsând fiicele mai mult de capul 
lor. Aşa s-a scurs un an, al doilea, 
al treilea. Paharul a devenit grija 
lui zilnică. Nu îi păsa cum învață 
fetele, ce fac după lecții. 

Iar fetele îşi vedeau de ale lor, 

Pierderea și câștigul Eugeniei (I)

la fel ca ceilalți colegi, cu unul sau 
ambii părinți plecați peste hotare 
(astfel de copii erau vreo 20 în 
clasă). Se adunau după ore ba la 
un coleg, ba la altul. La început, 
priveau filme, se jucau la calcu-
lator, spuneau bancuri. Însă în 
vacanța mare „şezătorile” lor şi-au 
schimbat puțin câte puțin decorul. 
Într-o seară, cineva a cumpărat 
bere, apoi, altcineva – lichior şi 
tot aşa. Băieții au prins a cumpăra 
votcă. Și, încet-încet, zile şi nopți 
gaşca din cinci băieți şi cinci fete 
se scălda în fum de țigară, băutură 
şi destrăbălare. 

Lina şi cu Vasile, colegul ei de 
bancă, când se duceau la aceste 
chefuri, nu consumau alcool şi nici 
nu fumau. În momentul când sora 
ei şi celelalte fete se retrăgeau în 
camerele alăturate cu băieții, ea 
se lipea tremurând de Vasile şi 

zicea: „Doamne, mi-i teamă că o 
s-o termine rău colegele noastre. 
Îmi fac griji pentru sora mea, care 
nu vrea să mă asculte...”.

Magda cu încă trei colege 
rămân însărcinate

A avut dreptate Lina. Fetele au 
plătit scump pentru acea vară de 
distracții. La începutul anului şco-
lar, au înțeles că sunt însărcinate. 
La şcoală erau palide, absente la 
tot ce vorbea profesorul. Despre 
neaşteptata noutate ştiau doar 
cei din gaşcă. Nimeni nu a suflat 
o vorbă nimănui. Mircea, băia-
tul care a făcut sex cu Magda, a 
vorbit cu o asistentă medicală cu 
experiență. 

Aceasta s-a tocmit să le elibe-
reze de sarcină contra 50 de euro 
pentru fiecare. Înfricoşate, adoles-

Nina NECULCE FO
T

O
-S

IM
B

O
L

centele au achitat taxa din banii 
trimişi de către părinți şi s-au dat 
pe mâna asistentei. Când a văzut-o 
Lina pe soră-sa cum arăta după 
avort – albă ca varul, cu ochii 
în fundul capului –, s-a speriat 
grozav. A întrebat-o cum a fost. 
„Îngrozitor! Îmi venea să mă dau 
cu capul de pereți.” După aceea, 
toate s-au lăsat îngrijite câteva 
zile de băieții din gaşcă şi de Lina. 
Magda se simțea cel mai prost. Au 
chemat asistenta. I-a făcut câteva 
injecții. Lina se ruga într-un colț al 
casei: „Doamne, fie-Ți milă de ea! 
N-o lăsa să moară!”. Și-a revenit 
cu greu... 

Fetele nu mai erau aceleaşi la 
şcoală. Trupurile lor au fost mu-
tilate de chin şi durere. Inima le-a 
îmbătrânit şi purta în ea dureri 
fără de leac. Nu mai zâmbeau ca 
altădată. Profesorii nu puteau în-
țelege ce se întâmplă cu ele. Și, 
probabil, nu au mai înțeles, căci 
toți din caşcă au păstrat secretul.

Coşmarul prin care au trecut 
aceste eleve din clasele a IX-a şi 
a X-a a zdruncinat cel mai tare 
sufletul Magdei. Și fata, vrând să 
cunoască altceva decât discoteca, 
țigările şi alcoolul, a început să 
meargă duminică de duminică la 
biserică. Iar vacanța de primăvară 
a petrecut-o la mănăstire. A în-
vățat multe lucruri frumoase şi 
s-a întors acasă mai potolită în 
mişcări şi mai cuminte la vorbă. 
Avea voce frumoasă şi a început să 
cânte în strană. Îi stătea bine ală-
turi de cântărețele mai în vârstă, 
chiar înfrumuseța corul bisericesc.

(va urma)

Eugenia nu avea nici 17 ani când a cerut-o 
Marin în căsătorie. S-a măritat pentru 
că așa au vrut părinții. Se temeau să nu 
rămână nemăritată, căci mai veneau 

încă patru fete din urmă. Ziceau: „Fata trebuie 
măritată când este întrebată că, dacă îi trece 
vremea, rămâne fată bătrână”. Şi au măritat-o 
fără voia ei.
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Misterul anulat

Usturoi pulverizat pe roșii 

A G R I C O L A

Regenerarea pomilor după 
ploi cu grindină

Pentru unii pare incredibil, dar aricii sunt 
de mare ajutor în grădină, hrănindu-se 
cu diverși dăunători ai plantelor. Care 
este rolul lor, cum putem să-i atragem 

și să-i păstrăm printre culturile noastre, veți afla 
mai jos.

Cum să faci și să aplici?

Utilizarea preparatelor naturale, cum 
ar fi pulverizarea usturoiului, este sănă-
toasă şi sigură pentru plante, oameni şi 
mediu. De aceea, merită să protejați ro-
şiile împotriva dăunătorilor şi a unor boli 
bacteriene şi fungice folosind preparate de 
usturoi. Aflați cum să faceți şi să folosiți 
un spray de usturoi pe roşii pentru a le 
menține sănătoase şi arătoase!

Usturoi pulverizat pe roşii. Nu uitați să 
pulverizați bine ambele părți superioare şi 
inferioare ale frunzelor de roşii.

Cum funcționează pulverizarea 
usturoiului pe roșii?

Acțiunea usturoiului în protecția roşii-
lor se bazează pe proprietățile sale bacte-
ricide şi fungicide. Mirosul caracteristic al 
usturoiului descurajează şi dăunătorii. Pre-
paratele cu usturoi au fost folosite de mai 
multe generații, în special în grădinile 
casnice, unde cultivarea roşiilor şi a altor 
legume se desfăşoară la scară mică.

Pulverizarea usturoiului pe roșii 
trebuie făcută regulat pentru a fi 
eficientă 

Extractele şi decocturile de usturoi aju-
tă la combaterea afidelor, a acarienilor, a 
muştei albe, previn unele boli bacteriene şi 

fungice. Toate părțile plantei sunt pulveri-
zate temeinic, iar frunzele de ambele părți 
(de jos şi de sus). Pulverizarea usturoiului 
trebuie efectuată frecvent (de preferință 
săptămânal) ca măsură de precauție în 
perioada de risc de dăunători şi boli şi în 
caz de infestare.

Cum se face un spray de usturoi 
pentru roșii?

1. Extract de usturoi pentru pul-
verizarea pe roșii

Pregătirea extractului:
- cățeii de usturoi (aproximativ 200 g) 

se pisează şi se macină,
- se toarnă 10 litri de apă şi se lasă de-

oparte timp de 24 de ore,
- se strecoară printr-o sită cu plasă fină,
- se toarnă preparatul finit în pulveri-

zator şi se pulverizează.
Atenție! Această soluție trebuie aplicată 

imediat după preparare.

2. Decoct de usturoi pentru pulve-
rizarea roșiilor

Pregătirea decoctului:
- cățeii de usturoi se macină şi se mă-

runțesc (aproximativ 200 g),
- se toarnă 10 litri de apă şi se lasă de-

oparte timp de 24 de ore,
- se pune la fiert timp de 20 de minute,
- se răceşte şi se strecoară printr-o sită 

cu ochiuri fine,

- se toarnă preparatul în pulverizator şi 
se poate folosi.

Merită știut! Decoctul are o durată de 
valabilitate mai mare decât extractele. Poa-
te fi depozitat timp de aproximativ două 
luni într-un loc umbrit într-un recipient 
închis, etanş. Dacă faceți o cantitate mai 
mare, trebuie să turnați în borcane decoctul 
fierbinte şi să îl păstrați într-un loc răcoros.

Sfat bun! O cantitate mică de săpun, 
utilizat în mod obişnuit în grădinărit, poa-
te fi adăugată extractelor şi decocturilor 
pregătite. Pulverizarea se lipeşte apoi mai 
bine de frunzele şi lăstarii plantei.

Îngrășământ de usturoi pentru 
udarea roșiilor

Pe lângă extractul de usturoi şi decoctul 
pentru pulverizarea roşiilor, merită să pre-
parați și un îngrășământ de usturoi, 
care este utilizat pentru udarea plantelor 
(nu pulverizare).

Îngrășământul de usturoi diluat în 
proporție de 1:10 întăreşte planta şi previne 
dezvoltarea bolilor fungice şi a atacurilor 
de dăunători. Ar trebui să fie pregătit în-
tr-un recipient din lemn sau plastic, pla-
sat la umbră sau umbră parțială. Trebuie 
acoperit, dar nu strâns (de preferință cu 
tifon). Timpul de pregătire este de 2-4 săp-
tămâni. După o săptămână, o mică cantitate 
de spumă se va forma la suprafață, semn că 

începe să fermenteze. După 2-3 zile, trebuie 
agitat. Va fi gata de utilizare atunci când 
nu se formează un nou strat de spumă. Ar 
trebui să fie de culoare maro.

Folosim îngrășământul numai pen-
tru tratarea solului din a doua săptămâ-
nă după plantarea roşiilor, de preferință o 
dată pe săptămână până la coacerea fruc-
telor de roşii. 

Nu uitați să nu udați frunzele!
Pregătirea îngrăşământului:
Pregătiți ingredientele:
- căței de usturoi (75 g);
- sau frunze şi coji proaspete de usturoi 

(500 g);
- frunze şi coji uscate de usturoi (200 g);
- mărunțiți materialul pregătit şi turnați 

10 litri de apă;
- se lasă deoparte timp de 2-4 săptămâni 

să fermenteze;
- se diluează 1:10 şi se strecoară.
sfaturi-idei-si-povesti-despre-viata.ro

În cazul afectării pomilor de 
grindină, în termene cât mai re-
strânse (până la 24 de ore) este 
necesar de efectuat tratări de 
profilaxie cu fungicide, cum ar fi 
cele pe bază de cupru, ditianon 
şi fosfonați de potasiu, captan.

Dacă elementele pomilor nu 
sunt vătămate puternic de grin-
dină şi rănile nu sunt prea mari, 
şarpantele şi ramurile de garnisire 
se restabilesc timp de una-două 
vegetații.

În acest caz tăierile se efectu-
ează conform recomandărilor în 
vigoare pentru specia respectivă, 
eliminându-se, în primul rând, 
ramurile mai puternic vătămate.

Dacă coaja de pe trunchi şi ra-
murile principale au fost vătămate 
puternic de căderile de grindină, 
pentru o mai bună cicatrizare a 
plăgilor apărute pe tulpină şi 
şarpante, rănile se curăță cu un 
cuțit bine ascuțit până la țesutul 
sănătos.

Aceasta contribuie la o mai 
bună cicatrizare a rănilor. Ramu-
rile vătămate foarte puternic, cu 
răni mari, adânci până la lemn, se 
înlocuiesc prin tăieri de reducție 
până la locul, unde sunt vătămate 
mai puțin, deasupra unei ramuri 

sănătoase sau mai slab atacate.
Pomii de prun vătămați de 

grindină favorizează formarea 
drajonilor la baza trunchiului. 
Ei consumă o parte de substanțe 
nutritive, secătuiesc pomii şi ser-
vesc ca plante-gazdă pentru boli 
şi dăunători.

Drajonii trebuie eliminați pe 
parcursul perioadei de vegetație 
imediat după apariția lor. Elimi-
narea drajonilor se face de la bază, 
fără a lăsa cep.

Rănile mari se netezesc cu cu-
țitul, se dezinfectează cu soluție 
de sulfat de cupru, sau sulfat de 
fier în concentrație de 3% şi se ung 
cu mastic de livadă sau vopsea pe 
bază de ulei.

Restabilirea pomilor 
afectați de ploi torențiale 
și revărsări ale apelor

Pomii fructiferi îşi asigură 
necesarul de apă la 90-95% din 
sol prin absorbția radiculară. La 
90-95% din capacitatea de câmp 
a solului, apare insuficiența de 
oxigen pentru o activitate normală 
a sistemului radicular.

Excesul de apă din sol reduce 
activitatea fiziologică a rădăcinilor 

şi provoacă asfixia lor, ca rezultat 
se reduce activitatea fotosintetică 
şi procesele vegetale în plantele 
pomicole.

Stagnarea apei în perioada de 
repaus în plantațiile pomicole 
până la 15-20 de zile, nu afectează 
puternic sistemul radicular, iar 
în perioada de vegetație activă, 
stagnarea apei la suprafața solu-
lui pe parcursul a câteva zile are 
consecințe negative, ca asfixia 
multor rădăcini.

Pentru speciile sâmburoase, în 
perioada ploilor torențiale şi in-
undațiilor îndelungate este foarte 
periculos când apa de infiltrație se 
poate uni cu cea freatică şi plan-
tele pot pieri în câteva zile.

Măsurile principale de preve-
nire a inundărilor şi a umidității 
excesive a aerului în livadă con-
stau în:

evitatarea locurilor cu mare 
pericol de inundație, cu pânza 
apei freatice relativ superficială, 
precum şi a celor cu soluri grele 
şi cu apă stagnantă, în contextul 
alegerii terenului pentru fondarea 
plantației pomicole;

protejarea prin diguri, iar în 
cazuri excepționale, excesul tem-
porar de apă de evacuat prin sis-
temul bine proiectat şi amenajat 
pentru evacuarea apei suplimen-
tare prin canale de scurgeri de pe 
terenurile temporar inundate;

fondarea plantațiilor pomico-
le cu asociații soi/portaltoi care 
suportă mai bine excesul de umi-
ditate din sol;

înierbarea intervalelor din-
tre rânduri cu ierburi graminee 
multianuale, care în procesul de 
transpirație elimină o cantitate 
mare de apă din sol;

după retragerea apelor, de efec-
tuat afânarea frecventă a solului 
pentru a mări evaporarea apei, a 
îmbunătăți regimul de aerisire şi 
a intensifica activitatea fiziologică 
a sistemului radicular;

respectarea densității reco-
mandate la plantarea pomilor;

utilizarea sistemului de con-
ducere şi tăiere a pomilor care nu 
admite supraîndesirea coroanei cu 
microstructură vegetativă.

Regenerarea în astfel de plan-
tații pomicole se efectuează prin 
mugurii dorminzi de la baza ra-
murilor anuale şi multianuale.

Ramurile multianuale aflate 
complet sub apă se scurtează pu-
ternic la lemn cu vârsta de 2-3 ani, 
iar cele anuale bine dezvoltate la 
1/3-1/2 din lungimea lor.

În cazul ramurilor parțial îne-
cate, se păstrează vârful înfrunzit, 
iar ramurile anuale laterale expu-
se inundării se scurtează la 1/2 
şi mai mult, adică până la zona 
mugurilor dorminzi.

O atenție deosebită necesită 
fertilizarea plantelor după inun-
darea puternică pentru restabi-
lirea suprafeței foliare cu lingo-
gumat de caliu pentru evitarea 
stresului hidric şi îngrăşăminte-
lor complexe prin tratarea foliară 
pentru a intensifica dezvoltarea 
creşterilor anuale şi a maturiza 
țesuturile lor pentru a nu fi afec-
tate de temperaturile joase din 
timpul iernii.

agrobiznes.md
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Luni, 5 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 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 Vorbeşte 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 Câştigă România!
23.00 Dosar România
00.00 Vara amintirilor
00.50 Discover România
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. 53
12.00 Teleshopping
12.30 Serial: Dragul de Raymond
13.50 Team România
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 România 9
18.00 Team România
18.15 Serial: Giuvaierul palatului
19.30 Vorbeşte 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 ȘtiriSport Meteo
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.00 Serial: Dragul de Raymond
02.20 Serial: Jocurile timpului
04.55 Meteo
05.05 România 9
06.00 Politică şi 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 Teleşcoala
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Descălecați în Carpați
14.00 Film: Misterele Aurorei Teagarden: 
un copilaş buclucaş
14.50 Ziua cu stil
15.00 Documentar: 360°-GEO
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 Frați de viță
17.30 România… în bucate
17.57 Olimpiade de aurSydney 2000
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 #generații
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câştigă România!
00.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
01.10 Film: Legenda pianistului de pe 
ocean 121’
03.20 Telejurnal
03.55 E vremea ta!
04.10 Serial: Sub soarele Ecuatorului
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.35 Abraziv
06.55 Bună 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 La noi în sat
11.00 Chişinău: ieri şi azi
11.10 Viața în ritm de dans
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
16.00 Zona ARS
16.30 Călătorii culinare
17.00 Știrile (rus.)
17.15 Concert L. Moraru
18.20 Artelier
19.00 Mesager
19.50 Dezbateri electorale
21.10 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 Fiica preşedintelui

AgroTV

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

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chişinău
07.00 Știrile Pro TV
09.15 Gusturile se discuță
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
20.00 Știrile Pro TV
21.00 Te votezi la Pro TV
22.00 Las Fierbinți
23.00 Film Caine de lupta
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 Vorbeşte 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
04.00 Acasă la Români
05.00 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Popcorn Show
10.00 Военное дело: топ 10
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 şi parinti
02.00 Триггер
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Reporter de Gardă
05.15 Întreabă 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 Iubeşte 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 Vouă
06.30 Albumul Național
08.30 Film: O DRAGOSTE MODERNĂ
11.15 Teleshopping
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 59
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 16
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 660
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 17
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 663
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 60
21.00 Film: TEROARE LA ÎNALȚIME
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, 6 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 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 Vorbeşte corect!
15.00 Frați de viță
15.30 România… în bucate
16.00 Memorialul Durerii
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 Câştigă România!
23.00 Rețeaua de idoli
23.50 Discover România
00.00 Memorialul Durerii
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
12.00 Teleshopping
12.30 Serial: Dragul de Raymond
13.50 Team România
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo

14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 România 9
18.00 Team România
18.15 Serial: Secretele de la palat, ep. 1
19.30 Vorbeşte 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 Diligența
23.20 Legende şi mistere
23.50 Vorbeşte corect!
00.00 Telejurnal ȘtiriSport Meteo
00.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.50 Serial: Dragul de Raymond
02.00 Revizie tehnică
06.05 Eu pot!

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Memorialul Durerii
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Armăsarul sălbatic
09.30 Teleşcoala
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Cap compas
14.00 Film: Misterele Aurorei Teagarden: 
un copilaş buclucaş
14.50 Ziua cu stil
15.00 Documentar: 360°-GEO
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 Frați de viță
17.30 România… în bucate
17.57 Olimpiade de aur Sydney 2000
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 #generații
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câştigă România!
00.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
01.00 Vara amintirilor
02.00 Revizie tehnica
06.00 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună 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 Abraziv
09.35 Cântec, dor şi omenie
09.45 Dimensiunea diplomatică
10.20 Respiro
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 Unda bugeacului
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.10 Chişinău: ieri şi azi
18.20 stil nou
19.00 Mesager
19.50 Dezbateri electorale
21.10 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 Prezentarea pianului Petrof. Con-
cert cu participarea Orchestrei Simfonice 
a Filarmonicii Naționale

AgroTV

07:00:00  ȘTIRI     Program Informativ  
07:30:00 TELEMAGAZIN  
07:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educațional
08:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educațional/ Informativ
08:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educațional/ Informativ
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 GRĂDINĂ-
RIT    Program educațional/ 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 STRABUNA    Emisiu-
ne despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România 
17:00:00 TELEMAGAZIN  
17:15:00 ȘIRETLICURI DE GRĂDINĂ-
RIT    Program educațional/ 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 DESPRE NOI, ALTFEL   Pro-
gram educațional/ cultural 
20:30:00 SERA IDEALĂ    Program 
educațional/ Informativ

21:00:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educațional/ Informativ
21:30:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program educațional/ Informativ
21:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educațional
22:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
22:30:00 DATINA STRABUNA    Emisiu-
ne 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 Vorbeşte 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
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Te votezi la Pro TV
22.00 Las Fierbinți
23.00 O seară perfectă
00.00 Știrile Pro TV
00.40 Serial Atletico Textila
01.40 Lecții de viața
02.40 La Măruță
04.40 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 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 Военное дело: топ 10
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 şi parinti
02.00 Marea excursie americana
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Secretele Puterii

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Cutia neagră
07.00 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 găseşte o cale, 
ep. 60
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. 17
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 661
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 18
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 664
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 61
21.00 Film: DRUMUL FĂRĂ ÎNTOAR-
CERE
23.00 Film: TEROARE LA ÎNALȚIME
01.00 Fosta mea iubire
02.45 Albumul Național
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 7 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 Memorialul Durerii
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 Vorbeşte 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 Câştigă România!
23.00 Memorialul Durerii
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 Omul şi timpul
10.45 Serial: Secretele de la palat, ep. 1
12.00 Teleshopping
12.30 Serial: Dragul de Raymond
13.50 Team România
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Conviețuiri
17.00 România 9
18.00 Team România
18.15 Serial: Secretele de la palat, ep. 2
19.30 Vorbeşte 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. 5
00.00 Telejurnal ȘtiriSport Meteo
00.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.50 Serial: Dragul de Raymond
02.10 Telecinemateca Diligența
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 Teleşcoala
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Film: Misterele Aurorei Teagarden: 
crimă la cinema
14.50 Ziua cu stil
15.00 Documentar: 360°-GEO
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 Frați de viță
17.30 România… în bucate
17.57 Olimpiade de aur Sydney 2000
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Secretele din grădina de 
trandafiri
21.45 Veniți de gustați!
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câştigă România!

P R O G R A M E  T V
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23.56 Serial: Sub soarele Ecuatorului
01.00 Film: Misterele Aurorei Teagarden: 
un copilaş buclucaş
02.35 România… în bucate
03.00 Sport
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 Unda bugeacului
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Respiro
10.30 Portrete în timp
11.00 Cuvintele credinței
11.45 Respiro
12.00 F/d
12.30 Focus. Europa
13.00 Miezul zilei
13.35 Serial Iubire de argint
15.05 Serial Pentru fiul meu
15.50 Respiro
16.00 Fii tânăr!
16.30 Svitanok
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.10 Chişinău: ieri şi azi
18.20 Moldova de Patrimoniu
19.00 Mesager
19.50 Dezbateri electorale
21.10 Știrile
21.20 Tribuna electorală
21.50 Povestea terapeutică
22.00 Știrile (rus.)
22.25 Serial Pentru fiul meu
23.10 Dimensiunea diplomatică
23.45 La noi în sat

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI     Program Informativ     
07:30:00  TELEMAGAZIN   
07:45:00  DECORURI PENTRU SALON   
Program educațional/ Informativ
08:00:00  LANDȘAFT PENTRU TINE  
Program educațional/ Informativ 
08:20:00  BATALIA SERELOR    Program 
educațional/ Informativ
08:45:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program educațional/ Informativ
09:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
09:30:00  Să ne cunoaştem Țara  Educati-
onal/Cultural  
10:00:00 Program AGRO TV România 
11:00:00 TELEMAGAZIN  
11:15:00 ȘIRETLICURI DE GRĂDINĂ-
RIT    Program educațional/ 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 cunoaştem 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 GRĂDINĂ-
RIT   Program educațional/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educațional/ Informativ
18:25:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educațional/ Informativ
18:50:00 CU ALTE CUVINTE    Program 
educațional/ Informativ
19:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
19:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Podcast 
Program educativ/informativ
20:00:00  DESPRE NOI, ALTFEL   Pro-
gram educațional/ cultural 
20:30:00  SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educațional/ Informativ
20:45:00  BATALIA SERELOR    Program 
educațional/ Informativ
21:00:00 Show 9ow!   Program de 
divertisment
21:45:00  DECORURI PENTRU SALON    
Program educațional/ Informativ
22:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
22:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Podcast 
Program educativ/informativ
23:00:00  DATINA STRABUNA    Emisiu-
ne despre folclor
23:55:00 Program AGRO TV România 
02:00:00 ȘTIRI     Program Informativ      
02:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Podcast 
Program educativ/informativ 
03:00:00 MUZICA PETNTRU TOTI  
03:30:00 Program AGRO TV România 

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chişinău
07.00 Știrile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshoping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Te votezi la Pro TV
22.00 Las Fierbinți
23.00 O seară perfectă
00.00 Știrile Pro TV
00.40 Serial Atletico Textila
01.40 Lecții de viața
02.40 La Măruță

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV

10.30 Vorbeşte 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 Военное дело: топ 10
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 şi parinti
02.00 Marea excursie americana
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Cabinetul din umbră

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Întreabă 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 găseşte o cale, 
ep. 61
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. 18
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 662
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 19
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 665
20.00 Film: DISPĂRUT ÎN MISIUNE
22.15 Film: WAR PIGS
00.00 Film: DRUMUL FĂRĂ ÎNTOAR-
CERE
02.00 Albumul Național
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii
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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 Vorbeşte 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 Câştigă 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 Caraşova - Cine sunt 
caraşovenii?
10.45 Serial: Secretele de la palat, ep. 2
12.00 Teleshopping
12.30 Serial: Dragul de Raymond
13.50 Team România
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Akzente
17.00 România 9
18.00 Team România
18.15 Serial: Secretele de la palat, ep. 3
19.30 Vorbeşte 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. 6
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.50 Serial: Dragul de Raymond
02.10 Dispăruți fără urmă
03.00 Vreau să fiu sănătos!
03.50 Meteo
03.55 Tema zilei
04.20 Telejurnal Știri
05.05 România 9
06.00 Profesioniştii…

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 Teleşcoala
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Natură şi aventură
14.00 Film: Misterele Aurorei Teagarden: 
crimă la cinema
14.50 Ziua cu stil
15.00 Documentar: 360°-GEO
16.00 SerialDoctor Quinn
17.00 Frați de viță
17.30 România… în bucate
17.57 Olimpiade de aur Sydney 2000
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Fiica pierdută
21.45 Veniți de gustați!
22.00 Serial: Doctor Quinn
23.00 Câştigă România!
23.56 Serial: Sub soarele Ecuatorului
01.00 Film: Misterele Aurorei Teagarden: 
crimă la cinema
02.35 România… în bucate
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 Serial: Sub soarele Ecuatorului
05.00 Filler călătorie vara
05.05 Reteaua de idoli
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Svitanok
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 Tezaur
10.15 O seară în familie
11.10 Portretul savantului
11.25 Rapsodia satului
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
15.50 Erudit cafe
16.30 În ritmul dansului
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.20 Musafirul

19.00 Mesager
19.50 Dezbateri electorale
21.10 Știrile
21.20 Tribuna electorală
21.50 Povestea terapeutică
22.00 Știrile (rus.)
22.25 Serial Pentru fiul meu
23.10 Prin muzică în Europa

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI     Program Informativ     
07:30:00  TELEMAGAZIN   
07:45:00  DECORURI PENTRU SALON    
Program educațional/ Informativ 
08:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educațional/ Informativ
08:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educațional/ Informativ
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 GRĂDINĂ-
RIT  Program educațional/ 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 BATALIA SERELOR      Program 
educațional/cultural
15:30:00 Program AGRO TV România 
17:00:00 TELEMAGAZIN  
17:15:00 ȘIRETLICURI DE GRĂDINĂ-
RIT   Program educațional/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 CALATORII CU GUST Program 
de turism
18:30:00 Să ne cunoaştem Țara  Educati-
onal/Cultural
19:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
19:30:00 DE LA TRAPA, LA SAPA  Pro-
gram de divertisment
20:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educațional/ Informativ
20:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educațional/ Informativ
21:00:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
21:45:00  DECORURI PENTRU SALON    
Program educațional/ Informativ
22:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
22:30:00 DATINA STRABUNA    Emisiu-
ne 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
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshoping
13.45 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 Ala micu’
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 Vorbeşte 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 Военное дело: топ 10
10.45 Teleshopping
11.00 Ora de Ras
12.00 Secretele Puterii
13.45 Teleshopping
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Eva
18.00 Ora de Ras

19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cabinetul din umbră
22.00 Pablo Escobar: Baronul raului
23.00 Jurnalul orei 23

00.00 Asfalt de Moldova
01.00 Ora de Ras
01.50 Sa vorbim despre…
01.55 Copii şi parinti
02.00 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. 19
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 663
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 20
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 666
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 60
21.00 Film: INVINCIBILII
23.30 Film: DISPĂRUT ÎN MISIUNE
01.30 Albumul Național
03.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii
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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 Vorbeşte 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 Câştigă 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: Secretele de la palat, ep. 3
12.00 Teleshopping
12.30 Serial: Dragul de Raymond
13.50 Team România
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.00 Cooltura
17.50 MomentArt
18.00 Team România
18.15 Serial: Secretele de la palat, ep. 4
19.30 Vorbeşte 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: Invizibil NU SE REIA

23.00 Microbist de România
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.50 Serial: Dragul de Raymond
02.10 Legende şi mistere
02.40 Istorii ascunse Caraşova - Cine sunt 
caraşovenii?
03.05 Pro Patria
03.30 Sport
03.50 Meteo
03.55 Omul şi timpul
04.20 Telejurnal Știri
05.05 Discover România
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 Teleşcoala Clasa
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Pescar hoinar
14.00 Film: Misterele Aurorei Teagarden: 
tipar pentru crimă
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 Câştigă 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
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Artelier
09.45 În ritm de dans
10.15 Viața mea
10.45 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?
18.10 Chişinău: ieri şi azi
18.20 Tezaur
19.00 Mesager
19.50 Dezbateri electorale
21.10 Știrile
21.25 Ediție specială
22.00 Știrile (rus.)
22.25 Serial Pentru fiul meu
23.10 Zona ARS
23.35 O seară în familie

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI     Program Informativ     
07:30:00  TELEMAGAZIN   
07:45:00 PROFU DE NUTRITIE  Program 
educațional
08:00:00  LANDȘAFT PENTRU TINE   
Program educațional/ Informativ
08:20:00  BATALIA SERELOR   Program 
educațional/ Informativ
08:45:00  SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educațional/ Informativ
09:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
09:30:00 SERA IDEALĂ    Program 
educațional/ Informativ
10:00:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educațional/ Informativ
10:30:00 Program AGRO TV România 
11:00:00 TELEMAGAZIN  
11:15:00 ȘIRETLICURI DE GRĂDINĂ-
RIT   Program educațional/ 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 STRABUNA    Emisiu-
ne despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România 
17:00:00 TELEMAGAZIN  
17:15:00 ȘIRETLICURI DE GRĂDINĂ-
RIT    Program educațional/ Informativ
17:40:00 DELICIILE Program de diver-
tisment
18:00:00 BAȘTINA   - Magazin agricol     
18:30:00 BATALIA SERELOR     Program 
de divertisment
19:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
19:25:00 CU ALTE CUVINTE   Educațio-
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nal/informativă
19:30:00  POLITICI AGRICOLE  talk 
show 
20:00:00 DESPRE NOI, ALTFEL   Pro-
gram educațional/ cultural 
20:30:00 ZONA VERDE   Program educa-
țional/ Informativ
21:00:00  LANDȘAFT PENTRU TINE  
Program educațional/ Informativ
21:30:00 SEZONUL DE RECOLTARE   
Program educațional/ Informativ
21:45:00 PROFU DE NUTRITIE Program 
educațional
22:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
22:30:00  POLITICI AGRICOLE  talk 
show
22:30:00 DATINA STRABUNA    Emisiu-
ne 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 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Te votezi la Pro TV
22.00 Las Fierbinți
23.00 Film Cei patru fantastici
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 Vorbeşte 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 Военное дело: топ 10

10.45 Teleshopping
11.00 Ora de Ras
12.00 Cabinetul din umbră
13.45 Teleshopping
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Eva
18.00 Fii sănătos
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Триггер
21.00 Zerodoi pe TV
22.00 Cealalta Basarabie
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
01.00 Ora de Ras
01.50 Sa vorbim despre…
01.55 Copii şi parinti
02.00 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. 60
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Teleshopping
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Veterinarul, ep. 20
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 664
17.15 Serial: Veterinarul, ep. 21
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 667
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 61
21.00 Film: LUPUL DE MARE. Partea 
a II-a
23.00 Film: WAR PIGS
00.45 Poamă acră
02.45 Albumul Național
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 10 iulie

TVR Moldova

07.00 Mic dejun cu un campion
07.55 Dor în zbor
08.00 Documentar: religios Bucuria 
credinței
08.30 Cap Compas
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 1, 2, 3 şi 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 Omul şi timpul
15.00 Gala Crucea Roşie
16.50 Discover România
17.00 Politică şi 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: Haiducii lui Șaptecai
00.30 Omul şi timpul
01.00 #Generații TVR 65
02.00 Film: Haiducii lui Șaptecai
03.30 Cap Compas
04.00 Politică şi delicatețuri
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Tezaur folcloric
08.00 Serial: Cireşarii
08.45 Vorbeşte corect!
09.00 1, 2, 3 şi 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 Serial: Dragul de Raymond
13.50 Vorbeşte corect!
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora Regelui
17.00 Gala Crucea Roşie
18.50 Teleenciclopedia
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 Profesioniştii…
01.00 Dosarele extratereştrilor
02.10 Film: Cronica întâlnirilor dezas-
truoase
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 PREMIERA
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: Nebuni şi frumoşi
22.10 Serial: Păcatul şi ruşinea
23.55 Distracțiile lui Cazacu
00.30 Femei de 10, bărbați   
de 10
02.20 Film: Fiica pierdută
03.50 Euromaxx
04.20 Telejurnal
04.50 E vremea ta!
05.05 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 Chişinău: ieri şi 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.)
09.10 Reporter pentru   
sănătate
09.30 Magazinul copiilor

10.00 F/d
10.30 stil nou
11.00 Fii tânăr!
11.30 Musafirul
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.30 Dor de voi. Emisiune muzicală
13.00 Miezul zilei
13.30 Concert L. Moraru
14.30 F/d
15.00 MeseriAşii
16.00 Artelier
16.30 Art-club (rus.)
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 La noi în sat
19.00 Mesager
19.45 Poezii
20.00 O seară în familie
21.00 Știrile
21.15 Bună dimineața
21.20 Dor de voi. Emisiune muzicală
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Film: Pact cu diavolita
23.55 Concert în Europa

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI     Program Informativ     
07:30:00 TELEMAGAZIN       
07:45:00  DECORURI PENTRU SALON    
Program educațional/ 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   Pro-
gram educațional/ 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 
educațional 
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 educa-
țional/ Informativ 
15:30:00  POLITICI AGRICOLE  talk 
show  
16:00:00 DESPRE NOI, ALTFEL   Pro-
gram educațional/ 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 SĂPTĂMÂ-
NIIȘtiri,  Informativ/Analitic 
20:00:00 DE LA TRAPA, LA SAPA  Pro-
gram de divertisment  
20:30:00 Să ne cunoaştem Țara  Program 
educațional/ cultural
21:00:00 BATALIA SERELOR     Program 
educațional/ cultural 
21:30:00 ZONA VERDE  Program educa-
țional/ Informativ 
22:00:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment  
22:30:00  RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIȘtiri,  Informativ/Analitic 
23:30:00 DATINA STRABUNA    Emisiu-
ne despre folclor 
00:30:00 Program AGRO TV România   
02:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIȘtiri,  Informativ/Analitic 
03:00:00 MUZICA PETNTRU TOTI   
04:50:00 Program AGRO TV România     

ProTV

06.00 Strile Pro TV Chişinău
07.00 Știrile Pro TV
08.30 O seară perfectă
09.45 Teleshopping
10.00 Film Cartea junglei 2
11.45 Teleshopping
12.00 isănătate
13.00 Film Regina frumusetii
14.45 Film George, trasnitul junglei
16.45 Teleshopping
17.00 Film Cavalerii Shaolin
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chişinău
21.00 Gusturile se discuță
22.15 Film Ben-Hur
00.00 Știrile Pro TV Chişinău
00.40 Serial Atletico Textila
01.40 Film Air Force One
03.40 Film George, trasnitul junglei

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
19.00 Știrile Pro TV
19.30 Lecții de viața
20.30 Las Fierbinți
21.30 Mostenirea
22.15 Acasă la Români
23.45 Teleshopping
00.15 Lecții de viața
01.00 I likeIT
01.30 Superspeed
02.00 Știrile Pro TV
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
14.15 Teleshopping
14.45 Cabinetul din umbră
16.45 Teleshopping
17.00 Tombola Tirex
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. 665
08.00 Teleshopping
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.00 Din viața romilor
12.00 Stan şi Bran - momente de exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiții de la bunica
14.30 Film: LUPUL DE MARE. Partea 
a II-a
16.30 Film: NAVAJO JOE
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 668
20.00 Spune-mi adevărul
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: INVINCIBILII
02.15 Albumul Național
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Duminică, 11 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 Folclor
21.55 Ambasadorii succesului
22.00 Folclor
23.00 Teatru TV
01.00 #Generații TVR 65
02.00 Teatru TV
04.00 Rețeaua de idoli
04.50 Discover România
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Amintiri din infern
06.00 Conexiuni

TVR 1

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

16.00 Ai luat plasă! sez. 2, ep. 6
17.00 Exclusiv în România
17.45 MomentArt
18.00 Dosar România
19.00 Omul şi timpul
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.00 Muzici şi tradiții în Bucuresti 
Best of
23.00 Garantat 100%
00.00 Cooltura
00.50 Dosarele extratereştrilor
02.00 Teleenciclopedia
02.45 Serial: Dragul de Raymond
03.55 Universul credintei
05.35 In grădina Danei
06.05 Ai luat plasă! sez. 2, ep. 6

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre Duminica a XV-a de 
Peste An
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Frați de viță
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Plecarea vlaşinilor
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Reteaua de idoli
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Întoarcerea vlaşinilor
22.10 Film: Totul despre mama mea 102’
00.00 #generații
02.00 Film: Plecarea vlaşinilor
03.45 Sport
04.25 E vremea ta!
04.40 Pescar hoinar
05.05 Ferma
05.55 Ziua cu stil
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele credinței
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.10 Moldova de Patrimoniu
09.40 Poezii
10.00 Ring star
11.00 Știrile
11.15 Respiro
11.40 La datorie
12.00 Știință şi inovații
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.15 Respiro
15.30 Erudit cafe
16.10 Codul ECO
16.30 Moldovenii de pretutindeni
17.00 Știrile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinău: ieri şi azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.00 Dor de voi. Emisiune muzicală
21.00 Știrile
21.20 Ediție specială. Dezbateri poste-
lectorale
22.40 Film Tigerland

AgroTV

06:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIȘtiri,  Informativ/Analitic  
07:00:00 Să ne cunoaştem Țara  Program 
educațional/ cultural
07:30:00 TELEMAGAZIN      
08:00:00 SERA IDEALĂ    Program 
educațional/ Informativ
08:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR    
Program educațional/ Informativ
09:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIȘtiri,  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 
educațional
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 educa-
țional/ Informativ
15:30:00 ABC-ul FERMIERULUI Podcast 
Program educativ/informativ  
16:00:00 BATALIA SERELOR     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 SĂPTĂMÂ-
NIIȘtiri,  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 SĂPTĂMÂ-
NIIȘtiri,  Informativ/Analitic
23:00:00 DATINA STRABUNA    Emisiu-
ne despre folclor

00:00:00 Program AGRO TV România  
02:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIȘtiri,  Informativ/Analitic    
03:00:00 Să ne cunoaştem Țara  Program 
educațional/ Cultural
03:30:00 BAȘTINA   - Magazin agricol  
04:00:00 Program AGRO TV România  
     
ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chişinău
07.00 Știrile Pro TV
09.15 Teleshopping
09.30 Film George of the Jungle
11.15 Gusturile se discuță
12.30 Teleshopping
12.45 Film Shanghai Knights
14.45 Teleshopping
15.00 Film Te voi revedea în vis
17.00 Film Gasca nebuna
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chişinău
21.00 Film Cursa exploziva
23.00 Film În inima marii
01.30 Știrile Pro TV Chişinău
02.10 Serial Atletico Textila
02.10 Film Resident Evil: Rasplata
04.10 Film Gasca nebuna

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
14.15 Teleshopping
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 Strange Empire
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 Iubeşte 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 şi de la capăt
16.00 X/ф
18.30 Т/с Oamenii zâmbărele
19.00 Știri de week-end
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 13 cu rodica ciorănică
22.00 X/ф
00.30 Știri de week-end
01.10 Cutia neagră. Plus
02.00 X/ф
04.10 Iubeşte viața

Național

06.00 Vouă
06.30 Baronii
07.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 666
08.00 Teleshopping
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.30 Stan şi Bran - momente de exceptie
11.00 Film: NAVAJO JOE
13.00 Start show România
16.00 Stan şi Bran - momente de exceptie
16.30 Spune-mi adevărul
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 669
20.00 Film: DRAGOSTE CU MINCIUNI
23.00 Start show România
02.00 Albumul Național
03.45 Vouă
04.00 Baronii

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

Schimbarea postelectorală promisă

Când cu bandiții cei de soi
Se vor uni bandiți mai noi,
Să nu v-apuce întristarea
C-aceasta și va fi schimbarea!... Gheorghe BÂLICI

Scala din Milano 
organizează o serie de concerte 
gratuite în aer liber 

teatru vor susține 14 concerte cu 
un repertoriu ce va varia de la jazz 
la Vivaldi şi Donizetti, Brahms, 
Bach şi Rachmaninoff.

Firul conductor al tuturor aces-
tor concerte va fi omagiul adus 
marelui muzician argentinian 
Astor Piazzolla, virtuoz al ban-
doneonului, care a revoluționat 
tangoul deschizându-l către jazz 
şi muzica clasică în anii ‚70 şi ‚80, 
cu ocazia împlinirii unui secol de 
la naşterea sa.

Această serie de concerte se va 
încheia la data de 14 iulie cu o zi 
a porților deschise în legendara 
sală italiană, cu Verdi, Rossini şi 
Puccini în program.

Scala a decis de asemenea să 
reducă prețurile anumitor abo-
namente pentru sezonul viitor.

Agerpres

Turiștii se plâng 
de „invazia buburuzelor” 
pe plajă

Zilele acestea, 
plajele româneşti 
sunt „luate cu asalt” 
de insecte, iar cele 
mai vizibile sunt bu-
buruzele. Se aşază 
peste tot, inclusiv pe 
corpurile turiştilor 
întinşi pe şezlonguri. 

Buburuzele şi alte 
insecte au luat cu 
asalt litoralul, iar tu-
riştii aflați în concediu la mare se plâng de „invazia” acestora. 

„Stoluri, hoarde, cârduri, turme şi cirezi de muşte, musculițe, albi-
nuțe şi purici zburători au năvălit şi-au cotropit plaja cu tot ce are ea 
pe ea. Plus buburuze pişcăcioase, să nu le uit! Mai ales buburuze, cu 
catralioanele! Băi, da’ ce le mai place crema de protecție solară, n-ai 
văzut aşa ceva, ce-or pune-n ea, miere?”, scrie Mioara. 

Adrian Bîlbă, directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii 
Constanța, a explicat pentru Radio Constanța de ce au ieşit buburu-
zele pe plajă. 

„Atunci când se încălzeşte şi dacă se încălzeşte şi brusc, ies multe. 
Ele trebuia să iasă de vreo lună, dar a tot fost frig şi asta le-a oprit din 
stadiul de adult epibiont, un adult care stă şi doarme, adică doarme 
de frig. Cum a dat căldura, toată lumea s-a trezit, sunt multe, invazia 
este mare, au ieşit brusc şi au ajuns peste tot.” Acum, ele caută să 
mănânce, să se reproducă şi să-şi depună ponta, spune specialistul. 

adevărul.ro

Serghei Lavrov susține că școlile 
occidentale îi învață pe elevi că 
Iisus Hristos a fost bisexual 

Scala din Milano se aventurea-
ză în afara nobilelor sale ziduri 
pentru a oferi, la jumătatea lunii 
iulie, o serie de concerte gratuite 
în aer liber în zone emblematice 
din oraşul situat în nordul Italiei, 
relatează AFP marți.

„Este un semnal al revenirii, 
mergem să ne întâlnim cu pu-

blicul pentru că opera, muzica şi 
baletul sunt pentru toată lumea”, 
a declarat marți în fața presei 
Dominique Meyer, care ocupă 
funcția de director la Scala din 
Milano de la jumătatea anului 
2020.

În perioada 11-13 iulie, orches-
tra, corul şi baletul prestigiosului 

Ministrul rus de externe, 
Serghei Lavrov, a scris în co-
tidianul rusesc „Kommersant” 
un editorial critic la adresa 
democrațiilor liberale, în care 
susține că elevii din şcolile 
occidentale sunt învățați că 
Iisus Hristos a fost bisexual 
şi non-binar, potrivit „The 
Moscow Times”. 

„În mai multe țări occiden-
tale, elevii învață la şcoală că 
Iisus Hristos era bisexual”, a 
declarat Serghei Lavrov, care 
a mai descris presupusele în-
vățături drept nişte „încercări 
de a încălca însăşi natura umană”, pe lângă dreptul 
internațional.

Șeful diplomației de la Moscova a făcut această 
afirmație, fără să o susținută cu vreun exemplu, 
subliniind în acelaşi timp „permisivitatea fără limite” 
a Statelor Unite ale Americii şi a Europei, care „vor 
să impună o ordine bazată pe reguli asupra unor 
țări precum China şi Rusia, pe care le eticheteze 

„democrații autocratice”.
Site-ul de ştiri rusesc It’s 

My City a transmis că origi-
nile probabile ale afirmației 
lui Lavrov fac referire la un 
videoclip viral pe platformele 
TikTok şi Telegram, în care 
o mamă din Australia îşi as-
cultă copiii cum dezbat ori-
entarea sexuală a lui Isus. În 
videoclip, fiul femeii spune 
că Iisus este bisexual „pentru 
că iubeşte toți oamenii din 
lume” şi non-binar „pentru 
că poartă o rochie”. „Am 
învățat asta la şcoală”, mai 

spune băiatul. 
Observatorii ruşi sunt de părere că această critică 

a ministrului Lavrov față de Occident are ca scop 
crearea unui sprijin din partea unui public intern 
conservator înaintea alegerilor parlamentare din 
această toamnă. 
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