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Disonanță sau 
oportunism? 
(II)

O idee pe cât de nobilă, 
pe atât de prost înțeleasă și 
stângaci instrumentată este, 
de pildă, pacifismul. Pacifis-
mul e bun dacă vrei să previi 
războiul. Când acesta din 
urmă izbucnește și, mai ales, 
aduce în scenă un agresor 
cu intenții evident malefice, 
promovarea pacifismului de-
vine un soi de echilibristică 
mentală, cu rezultate deseori 
penibile. 

Adrian CIUBOTARU
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Oamenii din stânga 
Nistrului, alertați de 
spectrul terorismului 
și al războiului S o c i e t a t e

Taberele de vară 
își încep activitatea 
din luna iunie
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Prețul unui bilet pentru odihna în taberele de vară din 
municipiul Chișinău va fi de 320 de lei pentru o zi, ceea 
ce constituie o creștere de 20 de lei pe zi, față de anul 
2021. Ministerul Educației și Cercetării a aprobat un 
proiect privind noile prețuri pentru taberele de vară, 
în care se menționează majorări de până la 47%.

Panglicarii sfidează 
legea, garantul legii 

se spală pe mâini

9 мая, Memorial 3 

Au așteptat cu nerăbdare să treacă 
pandemia, ca să iasă din carantina 
instituită de autoritățile separatiste de 
la Tiraspol, dar acum s-au pomenit din 
nou izolați și amenințați de riscuri și 
mai grave care le afectează atât ramura 
agriculturii, cât și cea a turismului. 
Este vorba de oamenii din localitățile 
din stânga Nistrului, subordonate 
Chișinăului, care, odată cu instituirea 
„codului roșu de alertă teroristă” de 
către Tiraspol, se confruntă cu noi 
impedimente de deplasare. 

Tudor Bratu, vicecampion 
mondial la haltere
17 
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Ivan Lisun, 97 de ani, veteran de război, în gospodăria sa din satul Zolociv, regiunea Harkov, distrusă de rachetele lui Putin 
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Tarifele pentru transportul 
public, în coadă de pește

„Municipalitatea a prevăzut 
în proiectul de ajustare a pre-
țurilor, care se axează pe re-
alitățile actuale, recomandat 
de experți, un amplu pachet 
social care conține subvenții 
pentru călători. Acestea se re-
feră la faptul că toți pensionarii 
– 200 de mii de persoane, vor 
călători gratuit. În comparație 
cu un număr redus de cetățeni 
care în prezent călătoresc gra-
tuit, iar alt număr de persoane 
procură abonamentele la preț 
redus. Circa 40 de mii de copii 
și elevi până în clasa 5-a vor 
călători gratuit. În prezent, cir-
culă doar copiii până la 7 ani. 

De asemenea, alte 18 categorii 
de  persoane, inclusiv cele vul-
nerabile, vor călători gratuit”, 
a menționat primarul, în cadrul 
unui briefing din 11 mai.

Prețul propus de 6 lei va fi 
același, atât pentru capitală, cât 
și pentru suburbii. Posesorii de 
abonamente vor putea călători 
din suburbie în Chișinău și retur, 
indiferent dacă utilizează trolei-
buzul sau autobuzul, prețul și 
abonamentul va rămâne unic și 
neschimbat. 

Proiectul respectiv a fost criti-
cat de către unii deputați și con-
silieri municipali ai Partidului 
Acțiune și Solidaritate (PAS).
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O nouă discordie în capitală a fost 
declanșată de proiectul primarului Ion 
Ceban, legat de ajustarea tarifului în 
transportul public de pasageri. Potrivit 

edilului, necesitatea ajustării tarifelor este dictată 
de scumpirea carburanților, dar și de faptul că 
în Chișinău se atestă cel mai mic tarif pentru 
călătoria în transportul public, în raport cu alte 
raioane, precum și cu țările din regiune. 

„Nu este corect să mărești 
prețul când nu oferi 
condițiile necesare 
de confort”

„Transportul public din Chiși-
nău este defectuos și ineficient. 
Atunci când unica măsură pe care 
o întreprinzi este să crești tarifele, 
fără nici o tentativă de a reforma și 
a eficientiza, de a scoate corupția 
din proces, înseamnă să transmiți 
costul ineficienței și al corupției 
direct pe umerii cetățeanului”, a 
scris pe pagina sa de Facebook 
deputatul PAS, Dumitru Alaiba. 

Contactat de reporterul „Gaze-
tei de Chișinău”, Dumitru Ivanov, 
consilier municipal al PAS, a de-
clarat că, pentru a fi implementat 
proiectul de majorare a tarifului, 
este necesar să fie dezvoltate unele 
aspecte în domeniul transportu-
lui.

 „Pentru a majora tariful la că-
lătoriile cu transportul public în 
municipiul Chișinău trebuie să se 
implementeze până la final deci-
zia CMC 6/3 din 2020, prin care 
s-a aprobat planul de reînnoire a 

parcului rulant al transportului 
public. Decizia prevedea mai mul-
te aspecte cheie pentru creșterea 
calității transportului public în 
municipiu și anume: dezvoltarea 
rețelei de benzi dedicate; revizu-
irea schemei de rute; realizarea 
auditului funcțional și financiar la 
cele două întreprinderi municipa-
le de transport public; implemen-
tarea tichetării electronice. Abia 
după realizarea acestor acțiuni 
se poate vorbi despre majorarea 
tarifelor, deoarece nu este corect 
să mărești prețul când nu oferi 
condițiile necesare de confort chi-
șinăuienilor”, a spus consilierul.

„Gazeta de Chișinău” a solicitat 
opinia unor chișinăuieni referitor 
la o posibilă majorare a prețului 
de până la 6 lei la călătoriile cu 
transportul public.

„Va fi un moment dureros 
pentru chișinăuieni”

„Majorarea tarifelor la trans-
portul public va fi un moment 
dureros pentru chișinăuieni, mai 
ales pentru bătrâni, studenți și 
persoanele care au un salariu mic. 
În ultima perioadă totul s-a scum-
pit și există riscul ca cele două 
întreprinderi mari de transport 
public din municipiul Chișinău să 
intre în faliment. Cu toate acestea, 
consider că autoritățile municipa-
le trebuie să facă în așa mod ca 
populația să nu aibă de suferit”, a 
menționat Eliza Mihalache.

De asemenea, Dumitru Grosu, 50 

de ani, a spus pentru „Gazeta de Chi-
șinău”: „Noi de mulți ani mergem 
aproape gratis cu transportul public. 
Tarifele trebuia majorate cu mult 
timp în urmă, însă nici un primar 
nu a putut să-și asume această deci-
zie. Pe fundalul tuturor scumpirilor, 
această majorare ne va afecta, de 
aceea, este necesară o subvenționa-
re pentru oamenii care într-adevăr 
sunt vulnerabili financiar”.

„Dacă vă pasă de Chișinău, 
puteți găsi 350 
de milioane”

Subiectul ajustării tarifelor în 
transportul public de pasageri din 
capitală a fost dezbătut joi, 12 mai, 
la ședința Consiliului Municipal 
Chișinău. În cadrul acesteia, Ion 
Ceban a menționat că Primăria 
ar putea să nu majoreze tarifele 
pentru călătoriile cu autobuzul 
și troleibuzul, cu condiția că gu-
vernarea va aloca anual munici-
palității 350 de milioane de lei. 

„Eu cred că din 40 de miliarde 
de lei, dacă vă pasă de Chișinău, 
puteți găsi 350 de milioane de lei 
pe care să-i indexați anual la rata 
inflației, suplimentar la cele 700 
de milioane pe care îi pune muni-
cipalitatea. Atunci vă promit că nu 
ridicăm tariful”, a spus primarul, 
adresându-se către conducerea 
Republicii Moldova. 

Amintim că tariful la călătoriile 
cu transportul public în Chișinău 
nu a fost schimbat din anul 2009. 

Doina BURUIANĂ10.05.2022, Riga, Poster plasat pe o clădire vizavi de Ambasada Rusiei la Riga
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Nimeni nu se află în afara 
legii, nici măcar deputații

Dintre cele peste 300 de per-
soane din toată republica ce au 
încălcat legea, 17 au statut special, 
fiind deputați în Parlamentului 
Republicii Moldova.

Prezent la „marșul victoriei”, 
organizat la 9 mai la Chișinău de 
către „Comitetul Național Coor-
donator «Victoria», reporterul 
„Gazetei de Chișinău” a obser-
vat că printre cei care au purtat 
panglica au fost Igor Dodon, Vlad 
Batrîncea, Bogdat Țârdea, Maxim 
Lebedinschi, Vladimir Odnostal-
co, Constantin Starîș, Oleg Reid-
man și alți deputați ai Blocului 
Comuniștilor și Socialiștilor. 

În acest context, „Gazeta de 
Chișinău” a contactat-o pe purtă-
toarea de cuvânt a Inspectoratului 
General al Poliției (IGP), care a 
confirmat numărul deputaților 
documentați în legătură cu acest 
caz și a mai menționat următoa-
rele:

„Cele 17 procese-verbale cu im-
plicarea parlamentarilor au fost 
prezentate Procuraturii Generale. 
Ulterior, procurorii trebuie să în-
ainteze în Parlament, iar Comisia 
judiciară numiri și imunități se va 
întruni și va da un aviz”, a declarat 
șefa Serviciului de presă al IGP, 
Diana Fetco.

Pe de altă parte, Viorel Cer-
năuțeanu, șeful IGP, a explicat 
pentru portalul Anticoruptie că 
„amenda se aplică doar după ridi-
carea imunității”. De asemenea, el 
a subliniat că parlamentarii care 
au purtat panglica bicoloră riscă 
amendă în valoare de 9.000 de lei. 

Purtătoarea de cuvânt a Procu-
raturii Generale, Mariana Cher-
pec, a precizat joi pentru „Gazeta 
de Chișinău” că, până în prezent, 
nu au recepționat procesele-ver-
bale de la IGP. 

„După ce le vom recepționa, 
vom efectua toate procedurile le-
gale în acest caz și vom informa 
opinia publică”, a declarat Mari-
ana Cherpec.

De asemenea, „Gazeta de Chi-
șinău” a expediat o solicitare către 
Parlamentul Republicii Moldova, 
pentru a afla dacă instituția s-a 
autosesizat privitor la acest caz 
și ce acțiuni întreprinde în acest 
sens. 

„Parlamentul nu se poate auto-
sesiza privind ridicarea imunități 
deputaților, or această compe-
tență aparține Procurorului Ge-
neral. De asemenea, informăm 
că la adresa Parlamentului nu a 
venit vreo informare sau o listă a 
deputaților care ar fi implicați”, 

“Statele Unite nu văd dovezi că Rusia intenţionează să îşi extindă războiul în Republica 
Moldova în acest moment. Continuăm să monitorizăm îndeaproape situaţia şi să îm-
părtăşim informaţii cu partenerii noştri de aici.” 

Ambasadorul SUA la Chişinău, Kent D. Logsdon 

D
I
X
I
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ne-a răspuns Direcția comunicare 
și relații publice a Legislativului.

Referitor la (ne)amendarea de-
putaților care au purtat panglica 
negru-oranj am cerut un comen-
tariu pentru „Gazeta de Chișinău” 
analistului politic Nicolae Negru.

„Din punctul meu de vedere, 
nimeni nu se află în afara legii, 
nici măcar deputații. Imunitatea 
lor se referă la declarații politice, 
nu la încălcarea Codului penal. 
Prin urmare, ar trebui să fie pe-
depsiți și cei care și-au prins, la 9 
mai, panglica neagră-portocalie în 
piept”, a declarat comentatorul.

Pe de altă parte, ex-președin-
tele Republicii Moldova, Igor 
Dodon, a menționat într-o trans-
misiune live că dacă va fi tras la 
răspundere administrativă pentru 
faptul că a purtat panglica „Sfân-
tul Gheorghe”, se va adresa la 
Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului (CtEDO). 

„Eu consider că aprobarea le-
gii prin care s-a interzis panglica 
este o greșeală. Fiecare cetățean 
trebuie să decidă dacă să o poarte 
sau nu”, a mai spus Dodon. 

De asemenea, Partidul Soci-
aliștilor din Republica Moldova 

(PSRM) a difuzat un comunicat 
de presă prin care a informat că 
juriștii lor „vor acorda consultanță 
juridică deplină fiecărui locuitor 
al țării care a considerat oportun 
să poarte panglica Sf. Gheorghe 
în cadrul acțiunilor dedicate Zilei 
Victoriei și a fost amendat”. 

Amintim că, pe 20 aprilie 
curent, Legislativul a adoptat 
legea care interzice simbolurile 
războiului „V” și „ Z” și pangli-
ca negru-oranj, folosite de tru-
pele ruse în cadrul invaziei din 
Ucraina. 

Doina BURUIANĂ

Marcarea zilei de 9 mai s-a sfârșit cu 
procese-verbale pentru mai mulți indivizi 
care, sfidând legislația, au purtat panglica 
bicoloră în timpul manifestațiilor dedicate 

„Zilei Victoriei”.

17 parlamentari, documentați pentru că au purtat panglica negru-oranj la parada de 9 mai

Diplomatul român Bogdan Aurescu, mi-
nistrul afacerilor externe al României, a 
vorbit la Digi24 despre ajutoarele financiare 
acordate Republicii Moldova în contextul 
războiului din Ucraina.

„După cum știți, am fost în contact direct 
cu omologii din Republica Moldova. Am 
discutat cu ministrul de Externe, domnul 
Nicu Popescu, atunci în proximitatea in-
cidentelor, acum două săptămâni, domnul 
președinte Iohannis a discutat cu președin-
tele Maia Sandu”, a spus Bogdan Aurescu.

Întrebat de jurnalistul de la digi.24 
care este situația Republicii Moldova, cât 
de îngrijorătoare este, Bogdan Aurescu a 
răspuns: 

„Am reacționat imediat după ce autori-
tățile Republicii Moldova și-au exprimat 
poziția oficială cu privire la acele incidente, 
pentru că era firesc și normal ca mai întâi să 
reacționeze autoritățile Republicii Moldova, 
și am întărit apelul la responsabilitate pe 
care președintele Maia Sandu l-a făcut cu 

acea ocazie. Continuăm să susținem Repu-
blica Moldova pe toate celelalte dimensiuni, 
unde are nevoie de sprijin. Trebuie spus 
că în acest moment nu există niciun fel 
de element care să indice vreo intenție a 
Federației Ruse de a extinde războiul în 
Republica Moldova ca întreg, totuși are o 
serie de slăbiciuni generate de fluxul foarte 
mare de refugiați care afectează capacitatea 
administrativă și financiară a Republicii 
Moldova”, a spus diplomatul. 

Bogdan Aurescu susține că atunci când 
se cheltuiește pe zi peste un milion de euro, 
pentru un stat ca RM este o sarcină com-
plicată. 

„Când ai peste 100.000 de refugiați și 
cheltuiești peste un milion de euro pe zi 
pentru gestionarea acestei situații este în-
tr-adevăr o sarcină complicată pentru auto-
ritățile unui stat destul de mic, ca Republica 
Moldova, de asemenea există vulnerabili-
tăți economice generate de contextul crizei 
din Ucraina, absența unor piețe de export 

pentru anumite produse ale Moldovei”, a 
declarat diplomatul pentru digi24. 

„Am discutat cu Ucraina 
să importăm energie electrică 
pentru a-i susține economia”

Diplomatul a mai adăugat că: „Noi am 
încercat să găsim soluții și pentru chestiunile 
care țin de securitatea energetică, să identifi-
căm surse alternative de gaz, am discutat cu 
Ucraina pentru export de electricitate atât 
în Republica Moldova, cât și în România, 
este și o formă de sprijin pentru economia 
Ucrainei să cumpărăm electricitate de la ei. 
Am organizat pe 5 aprilie, împreună cu omo-
logii mei germani și francezi, acea conferință 
de creare a unei platforme de sprijin pentru 
Republica Moldova, unde am strâns aproape 
660 de milioane de euro pentru Republica 
Moldova, și vom avea o conferință de presă 
în luna iulie, cel mai probabil la București, 
pentru a continua acest efort”. 

Bogdan Aurescu a mai spus că urmează 
ca RM să primească un ajutor bugetar de 
10 milioane de euro pentru sprijin. 

„Am reușit să mai facem o donație, care 
va fi transferată în perioada următoare, 
de 10 milioane de euro, ca sprijin buge-
tar pentru Republica Moldova, acordul de 
grant nerambursabil de 100 de milioane de 
euro a intrat la sfârșitul săptămânii trecute 
și o să începem să finanțăm proiecte din 
acei bani, și încercăm să sprijinim cât mai 
mult Republica Moldova prin preluarea de 
refugiați, prin trimiterea de ajutor umanitar 
în valoare de aproximativ 80 de tone de 
produse de diverse feluri pentru a sprijini 
efortul de gestionare a crizei refugiaților, 
am donat 5.000 de tone de păcură pentru 
sistemul energetic din Republica Moldova, 
300 de tone de combustibil. Este un efort pe 
care noi îl vom face în continuare, împreună 
cu Republica Moldova, pentru a încerca 
să limităm efectele acestei situații”, scrie 
digi24.ro.

„Am reușit să mai facem o donație, de 10 milioane de euro, 
ca sprijin bugetar pentru Republica Moldova”
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Taberele de vară își încep 
activitatea din luna iunie

Prețul pentru un bilet este mai scump ca în anii trecuți

Angajăm sudori, montori și lăcătuși. Salariul net 
12 Euro/oră. Cazarea și transportul sunt asigurate de 
angajator. Pentru detalii suplimentare sunați la nr. 
de tel. (WhatsApp): +46739815073; E-post: montage.
se.no@gmail.com

A n u n ț  d e  a n g a j a r e

După perioada pandemică din 
anii 2020-2021, când nu au fost 
organizate tabere de odihnă, aces-
tea își reiau activitatea. În acest 
an, costul maxim al unui bilet în 
tabere va fi mai mare cu 47% față 
de anul 2019. Potrivit unui proiect 
al Ministerului Educației și Cerce-
tării, costul pentru o zi în tabăra 
de odihnă și întremare a sănătății 
s-a majorat de la 211 la 310 lei.

Șeful taberei „Romanița” din 
Călărași, Vasile Lozinschi, a de-
clarat pentru „Gazeta de Chișinău” 
că prețul pentru un bilet va fi mai 
mare în acest an, însă deocamdată 
nu a fost aprobat de către autori-
tățile responsabile. 

„Vom activa în acest an. Înce-
pând cu 1 iunie, personalul didac-
tic și auxiliar este deja în com-

ponență totală, facem pregătiri. 
Activăm în șapte ture câte 100 de 
copii. Biletul va fi mai scump, dar 
încă nu a fost aprobat de către 
Consiliul raional, din câte cunosc, 
va fi mai mare cu 50%.

În 2019, a fost 1800 de lei pen-
tru 10 zile, în acest an ne așteptăm 
la un preț de 2500 de lei”, menți-
onează Lozinschi.

Vasile Cazacu, directorul taberei 
„Zâmbet” de la Vadului lui Vodă ne 
spune că încă nu cunoaște nimic 
despre cum vor activa în această 
vară și nici cât vor costa biletele.

„Nu am activat doi ani, acum 
încă nu știm nimic. Așteptăm 
deciziile primăriei, MEC-ului, 
direcției de învățământ.

Până în 2021, un bilet la tabă-
ră costa aproximativ 2000 de lei, 
pentru un sejur de 10 zile. În acest 
an la sigur că prețul pentru un bilet 
va fi mai mare, deoarece totul s-a 
scumpit. În prezent, am început pre-
gătirile cu forțele proprii și așteptăm 
deciziile”, punctează Cazacu.

Pentru tabere în școlile 
sportive, prețul 
va fi mai mare

Costul pentru o zi în tabăra 

După ce în 2020 taberele de vară au fost 
închise din cauza pandemiei Covid-19, 
iar în 2019 au activat doar cu sejur de 
zi, începând cu 1 iunie acestea își reiau 

activitate deplină. Din cauza scumpirilor în lanț, 
prețul pentru un bilet s-a majorat, însă anumite 
categorii de copii vor beneficia de reduceri sau 
de odihnă gratuită achitată din bugetul de stat. 
Prețul unui bilet pentru odihna în taberele de 
vară din municipiul Chișinău va fi de 320 de lei 
pentru o zi, ceea ce constituie o creștere de 20 de 
lei pe zi, față de anul 2021. Ministerul Educației 
și Cercetării a aprobat un proiect privind noile 
prețuri pentru taberele de vară, în care se 
menționează majorări de până la 47%. școlilor sportive a crescut de la 

51 la 370 de lei, anunță MEC. În 
tabăra turistică costul pentru o zi 
este estimat la 340 de lei, în tabă-
ra sportivă pentru elevii claselor 
superioare – 316 lei. Odihna în 
tabăra de întremare cu sejur de 
zi va costa 243 de lei.

Finanțarea taberelor de vară 
pentru copii și adolescenți se va 
efectua din bugetul de stat și bu-
getele locale, din sumele plătite 
de părinți și din resursele aloca-
te de întreprinderi, organizații și 
asociații, urmând ca autoritățile 
fiecărei unități administrativ-te-
ritoriale să stabilească prețurile 
biletelor, menționează Ministerul 
Educației și Cercetării.

Biletele achiziționate de Casa 
Națională de Asigurări Sociale vor 
fi repartizate Confederației Nați-
onale a Sindicatelor din Moldova, 
care va distribui biletele de odihnă 
organizațiilor sindicale primare și 
unităților economice.

Pe lângă biletele de odihnă re-
partizate de CNAS, autorităților 
administrației publice li se reco-
mandă să acorde gratuit 25% din 
totalul biletelor copiilor din fami-
liile beneficiare de ajutor social, 
dar și copiilor aflați sub tutelă/
curatelă, celor plasați în servicii de 
tip familial sau încadrați în centre 

de plasament temporar. O parte 
din bilete va ajunge gratuit la co-
piii care au obținut performanțe la 
studii sau sunt învingători la olim-
piadele școlare și extrașcolare.

Autoritățile publice locale pot 
comercializa restul biletelor cu 
20% din prețul acestora.

În municipiul Chișinău vor 
activa mai multe tipuri de 
tabere

Direcția Generală Educație Ti-
neret și Sport a declarat pentru 
„Gazeta de Chișinău” că pe timpul 
verii în municipiul Chișinău vor 
activa mai multe tipuri de tabere. 
Astfel cu sejur de o zi vor activa 
13 tabere, pentru care vor fi 
distribuite 1.111 bilete, trei tabe-
re constante cu 6.550 de bilete, 
tabere sportive în afara orașului, 
pentru care vor fi repartizate 1.291 
de bilete de odihnă. Pentru cele 
din urmă din bugetul municipal 
au fost alocate peste 3. 570.000 
de lei. 

Costul biletului pentru taberele 
cu sejur de zi constituie 2.250 de 
lei, cu 50 de lei mai mult decât în 
2021, plata părinților va fi de 450 
de lei, cu 10 lei mai mult. 

1.092 de bilete cu titlu gratuit 
vor fi distribuite copiilor cu sta-

În ultimele 12 luni, prețurile la produsele 
alimentare au crescut cu peste 30%, anunță BNS

Biroul Național de Statistică 
informează că prețurile medii 
de consum în luna aprilie 2022 
comparativ cu luna aprilie 2021 
au crescut cu 27,07%, inclusiv 
la produse alimentare – cu 
30,17%, mărfuri nealimentare 
– cu 19,13% și servicii prestate 
populației – cu 34,40%.

Prețurile medii de consum 
în luna aprilie 2022 compa-
rativ cu luna decembrie 2021 
(de la începutul anului curent) 
au crescut cu 15,22%, inclusiv 
la produse alimentare – cu 
17,86%, mărfuri nealimentare 
– cu 9,54% și servicii prestate 
populației – cu 19,86%.

Prețurile medii de consum 
în luna aprilie 2022 față de 
luna martie 2022 au crescut 
cu 5,56% (informativ: în luna 
aprilie 2021 față de martie 2021 
acestea au înregistrat o creștere 
cu 1,48%). Creșterea prețurilor 
medii de consum a fost determi-
nată de majorarea prețurilor la 
produsele alimentare cu 5,72%, 
la mărfurile nealimentare cu 
1,61% și la serviciile prestate 
populației cu 11,13%.

În luna aprilie 2022 față de 
luna martie 2022, creșteri mai 
accentuate au fost marcate la 
următoarele produse alimenta-
re: tomate – cu 37,8%, castra-
veți – cu 20,6%, cartofi – cu 
17,9%, ceapă – cu 16,6%, mar-

garină și alte grăsimi vegetale 
– cu 12,7%, crupe – cu 9,3%, 
orez – cu 8,0%, miere natura-
lă de albine – cu 6,5%, făină 
de grâu și porumb – cu 6,1%, 
și, respectiv, cu 5,7%, carne, 
preparate și conserve din carne 
– cu 5,6%, ulei vegetal – cu 
4,1% etc. 

Pentru serviciile presta-
te populației, în luna aprilie 
2022 față de luna martie 2022 
au fost înregistrate creșteri 
de prețuri/tarife în medie cu 
11,13%, în particular urmare 
a majorării prețurilor regle-
mentate pentru furnizarea 
gazelor naturale și a tarifelor 
reglementate la energia ter-
mică, pentru care, începând 

cu aprilie 2022, nu mai sunt 
oferite compensări ale diferen-
ței de preț acordate de către 
Guvern consumatorilor casnici 
în perioada rece a anului (no-
iembrie 2021 – martie 2022). 
Creșteri lunare mai accentuate 
a prețurilor (tarifelor) la servi-
ciile prestate populației au fost 
înregistrate la: serviciile pentru 
energie electrică – cu 34,9%, 
repararea uneltelor mici și 
accesoriilor – 11,8%, serviciile 
casnice și gospodărești – cu 
7,4%, serviciile de transport în 
trafic raional, interraional și 
internațional – cu 6,5%, ser-
viciile de transport urban – cu 
5,3% etc., informează radiochi-
sinau.md.

tut de copil orfan sau rămas fără 
îngrijirea părintească la trei tabe-
re – „Alunelul” din satul Bardar, 
„Poienița Veselă” de la Dănceni și 
„Cireșarii” de la Vadul lui Vodă.

La taberele constante prețul 
unui bilet va fi de 3.200 de lei 
pentru un sejur de 10 zile, prețul 
pentru o zi va fi de 320 de lei, cu 
20 de lei mai mult decât în 2021. 

Pentru un bilet la tabăra „Cire-
șarii” de la Vadul lui Vodă, părinții 
vor achita 640 de lei, iar la „Poie-
nița Veselă” și „Alunelul” prețul 
va fi de 768 de lei. În taberele 
constante, 1.911 bilete vor fi cu 
titlu gratuit, menționează DGETS.

În total, în sezonul estival 2022 
vor fi eliberate 8.952 de bile-
te de odihnă, dintre care 2.354 
cu titlu gratuit, pentru care din 
bugetul municipal vor fi alocate 
mijloace financiare în valoare de 
26.314.502 de lei.

De asemenea, Ministerul Edu-
cației urmează să achiziționeze o 
sută de bilete și va suporta chel-
tuielile de transport tur-retur 
pe teritoriul Republicii Moldova 
pentru elevii din România, în baza 
Acordului privind colaborarea în 
domeniile științei, învățământului 
și culturii între Guvernul Republi-
cii Moldova și Guvernul României, 
semnat în 1992. De asemenea, va 
procura un pachet turistic pen-
tru vizitarea obiectivelor și loca-
lităților turistice din Republica 
Moldova pentru o sută de elevi 
din România. 

Alte 300 de bilete vor fi achi-
ziționate pentru elevii din insti-
tuțiile de învățământ general din 
raioanele de est ale Republicii 
Moldova și orașul Bender, sub-
ordonate MEC. 150 de bilete vor fi 
oferite pentru copiii din Ucraina, 
în baza Acordului dintre Guvernul 
Republicii Moldova și Guvernul 
Ucrainei privind colaborarea în 
domeniile învățământului, științei 
și culturii, semnat în anul 1993.

Carolina CHIRILESCU
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Oamenii din stânga 
Nistrului, alertați de spectrul 
terorismului și al războiului

Oleg Gazea, primarul comunei 
Molovata Nouă și Roghi, situa-
tă pe malul stâng al Nistrului și, 
totodată, nu departe de hotarul 
ucrainean, ne spune că oamenii 
sunt foarte îngrijorați de războ-
iul din țara vecină, dar și de pro-
vocările care au loc pe teritoriul 
transnistrean. 

Afaceri afectate 
de „codul roșu” instituit 
de Krasnoselski

„Situația este încordată. Chiar 
zilele acestea mi-a venit un tânăr 
la primărie care mi-a zis că își 
perfectează în regim de urgență 
actele pentru că îi e teamă că nu 
va putea ieși din RM în cazul unei 
escaladări a situației. Agricultorii 
care au terenuri dincolo de șo-
sea stau și ei la îndoială dacă să 
lucreze ori nu pământul, pentru 
că investițiile sunt costisitoare și 
nu au nicio garanție că vor putea 
strânge roada”, ne spune prima-
rul. Totodată, pe malul Nistrului, 
la Molovata Nouă, sunt câteva 
pensiuni și tabere de odihnă. 
Acum toate sunt pustii. Au apărut 
noi posturi militare pe teritoriul 
orașului Dubăsari, controlat de 
Tiraspol, au fost aduse blocuri de 
beton. Oamenii stau mult timp la 
rând și sunt controlați minuțios, 
inclusiv automobilele. Nimeni nu 
riscă să ajungă acum aici.

Totuși, locuitorii din Molovata 
Nouă ne spun că, deși sunt îngrijo-
rați de eventualitatea unei escala-
dări, deja timp de 30 de ani trăiesc 
în condiții dificile și s-au obișnuit 
cu provocările și impedimentele 
create de regimul separatist. „Cea 
mai importantă legătură cu malul 
drept la momentul actual rămâne a 

fi bacul. Dacă e vânt, ceață, acesta 
nu circulă. Deseori avem proble-
me cu transportarea produselor 
pentru instituțiile sociale, dar și 
agricultorii, agenții economici 
se confruntă cu dificultăți atunci 
când vor să-și transporte marfa”, 
ne spune Alexandrina, o locuitoare 
a satului Molovata Nouă.

Angajații de la „Struguraș”, 
trimiși în concediu

Nina Ursu, directoarea sta-
țiunii „Struguraș” de pe malul 
Nistrului, ne spune că, din cauza 
„codului roșu de alertă teroristă” 
instituit de Tiraspol, au fost nevo-
iți să-i trimită în concedii forțate 
pe angajați în perioada 1 – 9 mai. 
Acum oamenii s-au întors la ser-
viciu, dar stațiunea rămâne goală. 
120 de persoane care urmau să 
ajungă la sanatoriu și-au anulat 
rezervările. „Vreo 15 persoane 
urmau să ajungă azi la noi con-
tra plată, iar restul – cu bilete de 
tratament oferite de CNAS. Toți 
și-au anulat vizitele. Se tem de 
alerta teroristă, dar și de războiul 
din Ucraina”, ne spune Nina Ursu.

Conducerea instituției spera 
ca măsurile instituite de Tiras-
pol să fie anulate la 10 mai. Re-
cent, liderul nerecunoscut Vadim 
Krasnoselski a anunțat prelun-
girea „codului roșu de alertă te-
roristă” până pe 25 mai. „Dorim 
să ne reluăm activitatea care și 
așa a fost afectată de pandemie. 
Oamenii așteaptă salarii. Sperăm 
să dispară cât mai curând aceste 
blocaje, altfel ne vine foarte greu 
să rezistăm din punct de vedere 
economic”, ne-a mai spus Nina 
Ursu.

Cozi de 400 m la posturile 
militare separatiste

Într-o situație similară este și 
comuna Cocieri din care face parte 
și localitatea Vasilievca, situată 
chiar lângă hotarul ucrainean, 
din raionul Dubăsari. Oamenii 
sunt îngrijorați de războiul din 
preajmă, dar și de provocările de 
pe teritoriul controlat de regimul 
de la Tiraspol.

Au așteptat cu nerăbdare să treacă 
pandemia, ca să iasă din carantina 
instituită de autoritățile separatiste de 
la Tiraspol, dar acum s-au pomenit din 

nou izolați și amenințați de riscuri și mai grave 
care le afectează atât ramura agriculturii, cât 
și cea a turismului. Este vorba de oamenii din 
localitățile din stânga Nistrului, subordonate 
Chișinăului, care, odată cu instituirea „codului 
roșu de alertă teroristă” de către Tiraspol, se 
confruntă cu noi impedimente de deplasare. Ca să 
ajungă pe malul drept al Nistrului, stau câte o oră 
la cozi de automobile de sute de metri, în preajma 
posturilor de control fortificate recent cu noi 
blocuri de beton armat.

„De două ori am mers pe ma-
lul drept al Nistrului. O dată am 
stat 45 de minute la așa-numitul 
control vamal de la podul de la 
Lunca. Era un rând de vreo 400 
de metri. A doua oară am stat mai 
mult de o oră. Militarii de acolo 
verifică amănunțit automobilele 
și oamenii. Locuitorii sunt foarte 
îngrijorați”, ne spune Ion Mițcul, 
secretarul primăriei Cocieri.

Oamenii urmăresc cu atenție 
știrile, iar cei mai informați se 
pregătesc să se refugieze în cazul 
unei escaladări. „Totuși dacă în 
primele zile ale invaziei ruse în 
țara vecină erau foarte panicați, 
ne întrebau ce ar putea urma și 
ce ar trebui să întreprindă, acum 
s-au obișnuit cu aceste riscuri și 
s-au mai liniștit. Aici oamenii, din 
păcate, știu ce înseamnă războiul. 
Și așa au fost necăjiți și sărăciți 
de-a lungul anilor, cel mai mult 
își doresc să trăiască în pace”, ne 
mai spune Ion Mițcul.

Riscuri semnalate 
de serviciile 
de informații ale SUA

Situația din Transnistria, ofi-
cial recunoscută ca fiind ocupată 
militar de Rusia, a ajuns din nou 
în centrul atenției la începutul 
acestei săptămâni. Serviciile de 
informații americane au anunțat 
că războiul dus de Putin în Ucrai-
na va deveni „mai imprevizibil” 
și că s-ar putea intensifica în lu-
nile următoare. O declarație în 
acest sens a fost făcută marți de 
directoarea serviciului de infor-
mații din SUA, Avril Haines, în 
cadrul audierilor din Comitetul 
Serviciilor Armate al Congresului 
American. Ea a menționat că o 
victorie a Rusiei în Donbas s-ar 
putea să nu pună capăt războiu-
lui și că Putin ar putea încerca să 
ajungă în Transnistria. 

„Evaluăm că președintele Putin 
se pregătește pentru un conflict 
prelungit în Ucraina, în timpul 

căruia încă intenționează să atingă 
obiective dincolo de Donbas. Pe 
termen scurt, Putin vrea să captu-
reze cele două regiuni separatiste 
Donețk și Lugansk, să controle-
ze orașul Herson și, eventual, să 
extindă un pod pe uscat în sudul 
Ucrainei până în Transnistria”, a 
spus șefa comunității de informa-
ții din SUA. Ea a mai precizat că, 
pentru a ajunge în Transnistria, 
Putin ar trebui să lanseze o mobi-
lizare totală în Rusia, pas pe care 
încă nu l-a făcut.

MA: „Sunt potențiale 
scenarii”

Ministerul Apărării al Repu-
blicii Moldova a emis imediat o 
reacție în care a precizat că ofici-
alul american a vorbit de potenți-
ale scenarii care deocamdată nu 
amenință securitatea din regiune 
și a îndemnat populația „la calm 
și discernământ”.

„Autoritățile Republicii Mol-
dova sunt în strânsă cooperare 
și schimb de informații, inclusiv 
cu partenerii din SUA. Instituțiile 
abilitate din țara noastră exami-
nează în continuare tot spectrul 
de scenarii, care vizează evoluți-
ile de securitate din regiune, iar 
cumulul de informații nu indi-
că asupra riscului de extindere 
a războiului pe teritoriul nostru. 
Avem planuri clare de acțiuni pen-
tru prevenirea oricăror scenarii 
de destabilizare. Viața și sigu-
ranța cetățenilor este prioritatea 
noastră”, a anunțat Ministerul 
Apărării.

Chiril Moțpan: 
Este necesară 
o campanie de informare

Fostul deputat și colonel de 
poliție, Chiril Moțpan, consideră 
că semnalele de alarmă venite de 
peste ocean nu trebuie neglijate. 
Or, primul semnal de război pen-
tru Ucraina, tot de acolo a venit. 

Mulți au sperat să fie unul fals, 
iar acum vedem că Ucraina se 
confruntă cu o realitate diabolică.

„Suntem actori „în rezervă” pe 
scena unui război, nu spectatori, 
și nu ne putem permite luxul de a 
trăi iluzia păcii când la nici apro-
ximativ 100 de km de Chișinău 
războiul provoacă un adevărat 
măcel. Cu tot respectul, dar po-
litica „băgatul capului în nisip” nu 
este cea mai bună soluție. Există 
riscul ca starea generală de rela-
xare să ducă la pierderea vigilenței 
și a reacției de apărare, ceea ce 
poate fi fatal pentru o națiune”, 
a comentat Chiril Moțpan.

Fostul deputat consideră că cea 
mai bună soluție ar fi o strategie 
de informare a populației în caz 
de război. 

„Fără panică, trebuie să cu-
noaștem cum să ne salvăm în 
cazul în care putem fi atacați. 
Din informațiile pe care le po-
sed, adăposturile antiaeriene 
din R. Moldova ar fi pe jumătate 
privatizate, iar o parte din ele 
sunt într-o stare deplorabilă și 
nefuncționale. Pentru securitatea 
cetățenilor, aceste adăposturi ar 
trebui să fie trecute urgent din 
gestiunea autorităților locale în 
cea a Ministerului de Interne sau 
a Ministerului Apărării. Oamenii 
trebuie să cunoască primii pași 
în caz de primejdie, la cine să 
apeleze, să aibă încrederea că au 
pe cine conta și că există condiții 
de minimă securitate pentru a se 
simți protejați”, a mai spus fostul 
deputat.

El a adăugat că, în condițiile în 
care știrile de ultimă oră spun că 
Serviciile de Informații americane 
susțin că Rusia vrea coridor spre 
Transnistria și e pregătită pentru 
un război de durată – iar războiul 
din Ucraina a dus la o deteriorare 
a securității în spațiul european, 
dar și euroatlantic –, Republica 
Moldova nu trebuie să mizeze pe 
soartă și să lase lucrurile la voia 
întâmplării.

Svetlana COROBCEANU
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De ce s-a scumpit uleiul:  
Abuzul Trans Oil sau 
conjunctura pieței? 

Grupul de companii Trans Oil abuzează 
de poziția dominantă pe piața de 
floarea-soarelui și a uleiului vegetal. 
Acuzația a fost adusă de Alexandru 

Slusari, director executiv al organizației Forța 
Fermierilor, care cere Consiliului Concurenței 
demararea unei anchete în legătură cu 
scumpirea uleiulUI vegetal. De cealaltă parte 
Trans Oil spune că nu controlează prețurile de 
pe piață. 

E C O N O M I E

Compania spune că prin scum-
pirea recentă a uleiului încearcă 
să-și recupereze pierderile supor-
tate în martie pe fundalul unor 
prețuri înalte la materia primă. 

Materie primă mai ieftină, 
ulei mai scump

Alexandr Slusari învinuiește 
Trans Oil că, după declanșarea 
războiului din Ucraina, ar fi în-
ceput să importe din țara veci-
nă semințe de floarea-soarelui, 
grâu, porumb și soia la prețuri 
mai mici decât cele de pe piața 
internă. Drept urmare, prețurile 
pe piața internă s-au prăbușit de 
la 18 la aproape 12 lei per kg. 

El afirmă că, deși mai există 
unele cantități de semințe de 
floarea-soarelui pe piața inter-
nă, Trans Oil preferă să cumpere 
doar din Ucraina, lăsându-i pe 
fermierii moldoveni cu producția 
nevândută. 

Totodată, din cauza deficitului 
de semințe pe piețele internațio-
nale, care a dus la creșterea pre-
țurilor la ulei, grupul și-a majorat 
semnificativ veniturile din export. 

Alexandru Slusari mai spune 
că, deși prețurile la care cumpă-
ră Trans Oil materia primă s-au 
redus semnificativ, compania a 
majorat prețul la uleiul vegetal pe 
piața internă cu circa 30 la sută, 
făcând abuz de poziția dominantă 
pe care o deține pe această piață, 
deși Vajha Jhashi, proprietarul 
grupului, promitea la începutul 
războiului că prețurile la ulei nu 
vor crește.  

Transoil: Noi nu controlăm 
prețurile la semințe

Grupul Trans Oil a menționat, 
în replică, că prețul semințelor 
de floarea-soarelui și a cerealelor 
ar fi setat de așa-numiții market 
makeri, în speță exportatorii mari 
din Ucraina și Rusia, precum și de 
clienții majori ai acestora. Rusia 
este cel mai mare exportator de 

cereale, iar Ucraina e cel mai mare 
exportator de oleaginoase și ulei 
de floarea-soarelui. 

Pe de altă parte, prețul de achi-
ziție pe piața moldovenească ar fi 
setat de oferta țărilor din bazinul 
Marii Negre: Rusia, Ucraina, Ro-
mânia, Bulgaria și într-o proporție 
mai mică – de cea din Serbia și 
Ungaria. Prețul cerealelor este de-
terminat de cererea din Turcia 
și Orientul Mijlociu, iar  prețul 
culturilor oleaginoase și l uleiului 
– din țarile Europei occidentale 
și ale Extremului Orient.  

Trans Oil spune că după de-
clanșarea războiului din Ucraina, 
preturile la cereale și semințe în 
regiunea Mării Negre au explodat,  
din cauza imposibilității logistice 
de a le exporta. Porturile ucrai-
nene, care reprezentau principala 
cale de comerț al cerealelor ucrai-
nene, au fost blocate de navele 
militare rusești. Doar după  câteva 
săptămâni, s-au conturat noi rute 
de export. Acum din Ucraina se 
exportă în special pe calea ferată 
prin Polonia, prin porturile ucrai-
nene de la Dunăre, prin România 
pe calea ferată și cu camioanele, 
și prin Republica Moldova. După 
stabilirea noilor rute de transport, 
volumele de cereale și oleaginoase 
au reapărut pe piață, iar prețul de 
piață a scăzut de la 950 de dolari 
la începutul lunii martie, la 630 de 
dolari, pentru o tonă de semințe 
de floarea-soarelui, înregistrat 
în prezent. 

Trans Oil spune că este o re-
venire la normal, așa cum până 
la război  prețul semințelor de 
floarea-soarelui oscila între 600 
și 650 de dolari pentru o tonă.

Din această cauză ar fi fost 
scumpit și uleiul. Trans Oil recu-
noaște că la începutul lunii martie 
s-a angajat public de a menține 
prețul acestuia la nivelul de până 
la începerea războiului, pe dura-
ta stării de urgență instituită de 
Parlament sau până la sfârșit de 
aprilie. 

Însă, din cauza că prețurile au 
fost menținute mici, deși materia 
primă s-a scumpit cu 50%, com-
pania ar fi suportat pierderi de  
peste 70 de milioane de lei. Acum 
aceasta spune că, prin scumpi-
rea uleiului, recuperează aceste 
pierderi.

„Monopol absolut”

Astfel a fost calificat Trans Oil 
într-o emisiune TV de deputatul 

În patru luni 
Moldovagaz 
a transferat 
către Gazporm 
350 milioane 
de dolari 

Moldovagaz a transferat 
Gazprom-ului în primele patru 
luni ale anului curent pentru 
gazele naturale consumate o 
sumă mai mare de trei ori față 
de aceeași perioadă a anului 
trecut, deși volumul fizic al 
gazului importat s-a redus cu 19 
la sută. Potrivit serviciului de 
relații cu publicul al Moldova 
Gaz, în lunile ianuarie-apri-
lie, în Republica Moldova a 
fost importat un volum de 519 
milioane de metri cubi de gaze 
față de 639 de milioane de 
metri cubi în aceeași perioadă a 
anului trecut, fiind înregistrată 
o reducere a consumului fizic cu 
120 de milioane de metri cubi. 
În schimb volumul plăților, 
efectuate aproape în întregime 
de consumatori, a crescut de 
trei ori, de la 2,235 miliarde 
la 6,573 miliarde de lei, ceea 
ce reprezintă aproape 350 de 
milioane de dolari. 

Numărul 
refugiaților 
ucraineni peste 
hotare poate 
ajunge 
la 7 milioane 

Ucraina a pierdut aproape 
cinci milioane de locuri de 
muncă de la începutul agresi-
unii ruse, anunță un studiu al 
Organizației Internaționale a 
Muncii (OIM). Dacă va con-
tinua, criza poate perturba și 
piețele de muncă din țările 
vecine, inclusiv din Republica 
Moldova. Se estimează că de la 
începutul războiului 4,8 mi-
lioane de locuri de muncă au 
fost pierdute în Ucraina. Stu-
diul estimează că, dacă osti-
litățile ar escalada, pierderile 
de locuri de muncă vor crește 
la șapte milioane. Dacă însă 
luptele ar înceta imediat, ar fi 
posibilă o recuperare rapidă, 
cu revenirea a 3,4 milioane de 
locuri de muncă. Dacă ostili-
tățile ar continua, refugiații 
ucraineni ar fi nevoiți să rămâ-
nă în exil mai mult, punând și 
mai multă presiune asupra pie-
ței muncii și asupra sistemelor 
de protecție socială din statele 
vecine, crescând șomajul în 
multe dintre ele. Ar fi vorba în 
principal de Ungaria, Republi-
ca Moldova, Polonia, România 
și Slovacia.

Ion CHIȘLEA 

PAS, Vladimir Bolea, președin-
tele Comisiei pentru agricultură 
și industria alimentară. Potrivit 
acestuia, fiind un producător au-
tohton, Trans Oil reușește întot-
deauna să aibă prețuri mai mici la 
ulei decât cele de import. Astfel, 
ar fi vorba de un monopol absolut 
la producerea și vânzarea uleiului 
îmbuteliat. Deputatul spune că 
spre lucrul acesta s-a mers vreo 
10 ani, atunci când au fost vân-
dute toate elevatoarele, morile, 
unui grup de vreo 12 SRL-uri afi-
liate Trans Oil. Astfel, uleiul este 
concentrat acum în mâinile unui 
singur producător și acesta majo-
rează fără niciun obstacol prețul, 
deși cumpără materia primă la 
prețuri cu mult mai reduse. 

„Pentru că este situație de 
urgență, vom introduce uleiul 
în lista produselor social impor-
tante, unde adaosul comercial este 
plafonat până la 20%. Și totodată 
Consiliul Concurenței trebuie să 
facă o analiză cât mai rapidă, dacă 
nu azi, mâine și ca în Occident 
să aplice sancțiuni ca să le treacă 
gustul de astfel de activități”, a 
spus Vladimir Bolea.

Consiliul Concurenței: 
Poziția dominantă 
nu reprezintă 
o încălcare în sine

Și Consiliul Concurenței a 
răspuns la solicitarea lui Alexandr 
Slusari. 

Consiliul a relatat că desfășoară 
acum o investigație de cunoaș-
tere a pieței comercializării și 
procesării culturilor cerealiere și 
oleaginoase, iar informațiile rele-
vante cu privire la funcționarea 
piețelor cercetate sunt actualizate 
periodic.

În cadrul investigației au fost 
constatate scumpirile semnifi-

cative ale prețurilor de comer-
cializare cu amănuntul la uleiul 
de floarea-soarelui la începutul 
lunii mai, iar Consiliul Concu-
renței a solicitat documentele 
și informațiile relevante de la 
Trans Oil. În cazul în care va 
constata încălcări ale legislației în 
domeniul concurenței, Consiliul 
Concurenței promite că va iniția 
investigația solicitată.

Totodată, autoritatea a precizat 
că deținerea unei poziții dominan-
te pe piață nu este o încălcare în 
sine. Reprezintă o încălcare abu-
zul de poziție dominantă. Adică, 
neavând o concurență sănătoasă, 
poate să majoreze prețurile, deși 
costurile de producere nu-i dic-
tează asta. 

Respectiv, dacă vor fi con-
statate încălcări ale legislației 
concurenței, cum ar fi, spre exem-
plu, practicarea unor prețuri exce-
sive de către întreprinderea care 
ocupă poziția dominantă pe piață, 
Consiliul Concurenței promite că 
va sancționa încălcările. 

În același timp, autoritatea 
solicită persoanelor care dispun 
de orice informații despre posi-
bilele încălcări ale legislației de 
concurență, să le prezinte pentru 
eficientizarea procesului de colec-
tare a datelor relevante. 

Notă: Grupul de companii 
Trans-Oil este proprietar a trei 
cele mai mari fabrici de ulei ve-
getal din Republica Moldova: din 
Bălți, Ceadîr-Lunga și Giurgiu-
lești. Mai mult, prin terminalul 
de ulei vegetal din Portul Giur-
giulești, Trans-Oil controlează în 
mare parte și exporturile de ulei. 
Compania mai are în proprieta-
te și majoritatea capacităților de 
stocare și păstrare a cerealelor și 
semințelor de floarea-soarelui din 
Republica Moldova.
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„Oamenii de afaceri 
din regiune își doresc 
menținerea statu-quo-ului”

În regiunea transnistreană a Republicii Moldova 
există mai multe grupări care luptă pentru putere. 
Oamenii de afaceri din regiune, care beneficiază de 
acordul de liber și schimb cu UE, sunt împotriva 

războiului. Ei sunt conștienți de faptul că escaladarea 
conflictului transnistrean ar putea pune în pericol 
afacerile lor. „Gazeta de Chișinău vă oferă un interviu 
cu președintele Comisiei securitate națională, apărare 
și ordine publică, Lilian Carp, despre provocările din 
Transnistria și relațiile dintre Chișinău și Kiev. 

- Stimate Domnule Carp, spu-
neți-ne, vă rog, ce se întâmplă 
în Transnistria? Ce reprezintă 
provocările despre care auzim 
în fiecare zi de acolo?   
E greu de spus. Sunt mai multe 

scenarii. Unul dintre scenarii este că 
sunt mai multe grupări care ar încer-
ca să oblige factorii de decizie de la 
Tiraspol să ia o poziție mai dură față 
de Ucraina. 

Dacă observați, provocările înre-
gistrate chiar la sediul mgb-ului, în 
localitatea Maiak, raionul Grigoriopol, 
mă refer la antenele doborâte, sunt în-
dreptate împotriva Ucrainei. Sunt niște 
provocări organizate foarte precaut. 

Un alt scenariu este că se urmărește 
verificarea potențialului militar pe care 
îl are Tiraspolul. Acest din urmă scena-
riu este puțin probabil. Chiar dacă a fost 
declarat cod roșu de pericol terorist, în 
afară de instalarea blocurilor de beton, 
noi nu vedem alte acțiuni.

Pretinsa armată transnistreană nu 
și-a mobilizat nici efectivul aflat în ser-
viciul militar în termen. De regulă, tot 
efectivul trebuie să stea în cazărmi când 
există asemenea situații. Ei nu se află 
în regim de cazarmă.

- Ar trebui să credem că la Tiras-
pol sunt mai multe grupări, și 
nu avem de-a face cu un singur 
punct de control...
Absolut. Eu nu pot să vă dau detalii. 

Sunt mai multe grupări. Ceea ce pot 
să vă spun este că oamenii de afaceri 
din regiune își doresc menținerea sta-
tu-quo-ului. Ei beneficiază foarte mult 
de regimul de liber schimb cu Uniunea 
Europeană, de regimul de asociere... 
Asta le aduce beneficii și își dau bine 
seama că schimbarea situației ar duce 
la pierderea afacerilor. 

- Care este cuvântul ce vă vine 
în cap atunci când vă gândiți la 
Bucea?
Oroare... Ce am văzut eu acolo este 

foarte grav. Am văzut camera de tor-
tură și locul în care au fost îngropați 
locuitorii orașului Bucea. 

Primul cuvânt este oroare. Am vor-
bit și cu parohul bisericii unde a fost 
făcută groapa comună. După spusele 
lui, au fost omorâți enoriași care ve-
neau la această biserică, oameni care au 
protestat împotriva invaziei rusești în 
Ucraina. Au fost omorâți oameni pentru 
simplul fapt că își iubesc țara. 

- Am înțeles că au fost omorâți 
în primul rând intelectualii... 
Cei care țin la ideea națională.
În Ucraina, toată lumea își iubește 

țara, fie că este vorba de profesor, fie 
de altă categorie profesională. 

- Care sunt principalele subiecte 
despre care ați discutat cu omo-
logii Dvs. de la Kiev?
Am discutat despre acțiunile pe 

care le-am putea întreprinde pentru 
integrarea refugiaților ucraineni de 
pe teritoriul Republicii Moldova. Am 
discutat despre ajutorul umanitar pe 
care l-am transmis și pe care urmează 
să îl transmitem. 

De asemenea, am vorbit despre trimi-
terea unui grup de geniști care ar ajuta 
la deminarea localităților eliberate de 
sub ocupația rusească.

Geniștii Republicii Moldova au fost 
în mai multe misiuni de acest gen și 
sunt capabili să facă față unor aseme-
nea sarcini.

- În mai multe interviuri acor-
date, oficialii ucraineni și-au 
exprimat nemulțumirea față de 
faptul că Republica Moldova nu 
acordă suficient sprijin Ucrai-
nei. Ce au în vedere demnitarii 
ucraineni prin aceste declarații? 
Nu știu ce au în vedere... Probabil, au 

avut speranța să obțină tehnică militară 
din partea Republicii Moldova. Noi nu 
avem așa ceva. În cei 30 de ani de zile, 

în Republica Moldova, nimeni nu a avut 
grijă să modernizeze armata.

Mai mult, Republica Moldova, con-
form Constituției sale, nu are voie să 
transmită tehnică militară unor state 
care se află în conflicte militare.

- Sunt convins că serviciile secre-
te ucrainene știu în ce stare sunt 
avioanele de vânătoare moldove-
nești. De ce insistă Kievul ca Mol-
dova să îi vândă aceste avioane? 
Eu cred că au nevoie de piese de 

schimb. Cel mai mult mă miră faptul 
că sunt țări care au posibilități de zeci 
de ori mai mari decât Republica Mol-
dova și au adoptat aceeași poziție ca 
autoritățile moldovenești.

Eu nu înțeleg această insistență pe 
niște lucruri care nu pot să fie realizate 

nici din punct de vedere legal și nici din 
punct de vedere tehnic. 

Noi ne gândim cum să le casăm ca 
să nu mai avem cheltuieli pentru a le 
asigura securitatea. Ele sunt fier vechi. 
Constat că și în Republica Moldova sunt 
unii care se revoltă din cauza deciziei 
luate în acest caz.

Aceste avioane nu pot să decoleze. 
Dacă am fi avut avioane bune, care se pot 
ridica de la sol, ar fi trebuit să rămână 
în dotarea Armatei Naționale pentru a 
putea proteja spațiul aerian al Republicii 
Moldova. Din păcate, noi nu putem să 
ne protejăm astăzi spațiul aerian.

- Ați discutat ceva despre Trans-
nistria?
Am discutat despre Transnistria, des-

pre provocările care se înregistrează în 
această regiune, în linii generale, ne-au 
întrebat dacă există riscuri de declan-
șare a ostilităților militare. La etapa 
actuală, nu există riscul să escaladeze 
conflictul transnistrean. 

Interviu realizat de Ilie GULCA 

Rusia avertizează 
Finlanda dacă aderă 
la NATO

Rusia a avertizat joi Finlanda cu măsuri de răs-
puns, inclusiv tehnico-militare, în urma deciziei 
istorice a liderilor acestei țări de a susține aderarea 
ei la NATO, care, conform Moscovei, pune în pe-
ricol stabilitatea și securitatea în nordul Europei, 
relatează agenția EFE, citată de agerpres.ro. „Rusia 
se va vedea obligată să adopte măsuri de răspuns 
atât tehnico-militare, cât și de altă natură pentru 
a contracara amenințările care au apărut pentru 
securitatea sa națională!”, menționează MAE rus 
într-un comunicat. 

Suedia intenționează să 
trimită cererea 
de aderare la NATO 

Guvernul suedez intenționează să trimită cererea 
de aderare la NATO săptămâna viitoare, urmând 
exemplul Finlandei, ambele țări nordice schim-
bându-și politica de securitate de după Al Doilea 
Război Mondial după invazia rusă din Ucraina, a 
relatat joi cotidianul „Expressen”, potrivit agerpres.
ro. Parlamentul suedez va dezbate luni situația 
privind securitatea, iar apoi premierul Magdalena 
Andersson va convoca o ședință de guvern, unde 
va fi luată decizia oficială de înaintare a cererii. 

Ucraina continuă 
să contraatace 
la nord de Harkov

Forțele ucrainene continuă un contraatac la nord 
de cel de-al doilea oraș ca mărime, Harkov, și recu-
ceresc mai multe orașe și sate spre granița cu Rusia, 
a anunțat joi Ministerul Apărării al Marii Britanii. 
După estimările responsabililor militari britanici, 
citați de Reuters, Rusia și-a retras unitățile din 
zonă, iar forțele sale ar putea să se redistribuie după 
ce se vor reface pe malul de est al râului Siverski 
Doneț. Miercuri, Ucraina a declarat că a respins 
forțele ruse din est pentru a recuceri Pitomnik, un 
sat de pe șoseaua principală la nord de Harkov, la 
jumătatea distanței de granița cu Rusia.

Ursula von der Leyen: 
Rusia este „amenințarea” 
la adresa ordinii 
mondiale

Rusia este „amenințarea cea mai directă” la 
adresa ordinii mondiale din cauza invaziei lansate 
împotriva Ucrainei, a declarat joi, la Tokyo, preșe-
dinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, 
informează AFP, citată de agerpres.ro. Rusia „este 
astăzi amenințarea cea mai directă la adresa ordinii 
mondiale, cu războiul barbar împotriva Ucrainei și 
pactul său îngrijorător cu China”, a declarat Von 
der Leyen, după întrevederea sa cu premierul nipon 
Fumio Kishida, alături de președintele Consiliului 
European, Charles Michel. 

Primul militar rus acuzat 
de crime de război 
va fi judecat în Ucraina

Un militar rus, de 21 de ani, capturat în Ucrai-
na, va fi primul reprezentant al forțelor armate 
ruse care va fi judecat pe teritoriul ucrainean, a 
anunțat miercuri procurorul general de la Kiev, 
Irina Venediktova, potrivit EFE și Ukrinform. Va-
dim Șișimarin, comandantul unui grup din cadrul 
unității 32010 a Diviziei a 4-a de blindate de gardă 
Kantemirovskaia, din regiunea Moscova, va fi trimis 
pe banca acuzaților pentru presupusa ucidere a 
unui civil în regiunea Sumî, nord-estul Ucrainei, 
a indicat Venediktova pe pagina sa de Facebook.

I.G.

M a p a m o n dInterviu cu președintele Comisiei securitate națională, 
apărare și ordine publică, Lilian Carp
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Evadarea în Europa
A - p o l i t i c e

Un dictator à la Toamna 
patriarhului, în faza terminală. 
Despre mica isterie de la Chiși-
nău nu are rost să vorbim prea 
mult, dar un amănunt trebuie 
reținut. Interzicerea simbolu-
rilor și-a avut efectul, cei care 
au purtat panglica bicoloră au 
făcut-o dintr-un gest de sfida-
re-disperare, uneori cu elemen-
te de clovnerie/ bufonadă, dar 
nu au fost prezente celelalte 
semne ale agresiunii ruse în 
Ucraina. În schimb, am trecut 
cu toții în revistă armata pe 
care va miza Kremlinul atunci 
când (= dacă) frontul va ajunge 
la Nistru. 

Poate că am vrea noi să nu 
ne legăm de război, dar contea-
ză ce intenții are el, războiul, 
în legătură cu noi. Nu îi vom 
provoca pe transnistreni, avem 
o înțelegere cu ei de neamestec 
reciproc (ați sesizat ironia?), 
nici ucrainenilor nu le trebuie 
acest lucru (la câte mai au ei de 
îndurat, la ce le-ar trebui încă 
un focar?). În fine, nici trans-
nistrenii înșiși nu vor compli-
cații, de vreme ce o duc ca în 
sânul lui Dumnezeu, făcând, 
ziceam, contrabandă cu ucrai-
nenii, afaceri cu moldovenii, 
tolerați de europeni și favorizați 
de guvernările de la Chișinău, 
toate câte au fost. 

Toate astea însă nu înseamnă 
nimic dacă patronii lor de la 
Moscova doresc să folosească 
capul de pod care este Trans-
nistria, fie în scopuri strategice, 
de cucerire a Europei și lumii, 
fie doar tactice, de provocări în 
scopul menținerii focului moc-
nind al războiului în vatra de la 
Nistru. Transnistria împreună 
cu Moldova, la pachet, deoare-
ce enclava din stânga Nistru-
lui a existat doar ca butuc la 
picioarele Moldovei visătoare 
de libertate. Poate că, atunci 
când vor considera necesar, 
rușii vor recunoaște mai întâi 
„independența”, apoi, ane-
xând Transnistria la Rusia, vor 
înghiți și Moldova în „zona sa 
de protecție”. Fără să-i întrebe 
pe moldoveni sau transnistreni. 
Or războiul din 2014 nu l-a 
solicitat populația din regiunile 
Donețk și Luhansk, ci oamenii 
Moscovei, locuitorii regiunii 
fiind nevoiți să se supună ori să 
evadeze din zonă.

Războiul le acutizează pe 
toate și, fără să ne gândim prea 
mult, folosim limbajul antu-
rajului războinic. Evadarea e 
din acest registru. Evadarea, ca 
salvare (din infern, din închi-
soare sau din armata străină, ca 
Apostol Bologa din romanul lui 

Erorile de percepție și de 
judecată ale intelighenției 
sunt, în general, explicabile 
prin angajamentele și par-
tis-pris-urile ei ideologice. E 
greu să renunți la imaginea 
structurată a lumii pe care 
ți-o oferă o ideologie, indi-
ferent de motivele care te-au 
făcut să aderi la aceasta. Nici 
cei care cred în forța sote-
riologică a teoriei, închipu-

indu-și că aspirațiile și viziunile lor sunt sau ar trebui să fie 
aspirațiile întregii lumi, nici cei care se lipesc de un sistem de 
idei la modă doar pentru că aceasta rentează nu vor admite vre-
odată că au gândit strâmb și că au greșit în fond, promovând un 
principiu sau altul. Cel mult, vor accepta niște erori de parcurs 
și, cu foarte puține excepții, vor da vina nu pe teorie și ideolo-
gie, ci pe realitatea care se încăpățânează să nu fie conformă cu 
acestea.

O idee pe cât de nobilă, pe atât de prost înțeleasă și stângaci 
instrumentată este, de pildă, pacifismul. Pacifismul e bun dacă 
vrei să previi războiul. Când acesta din urmă izbucnește și, mai 
ales, aduce în scenă un agresor cu intenții evident malefice, 
promovarea pacifismului devine un soi de echilibristică men-
tală, cu rezultate deseori penibile. Un activist și militant de 
stânga bulgar, Stanislav Dodov, propune „10 măsuri alternative 
pentru strategia «Mai mult 
război împotriva războiu-
lui»“ (articol publicat inițial 
pe dVersia.net, acum și pe 
Platzforma.md). Citite cumva 
în afara contextului, unele 
îndemnuri ale autorului pot 
câștiga chiar și simpatia celor 
care nu-i împărtășesc neapă-
rat convingerile politice – de 
exemplu, sporirea asistenței 
umanitare sau anularea 
datoriei externe a Ucrainei. 
Altele sunt mai discutabile, 
dar nu și condamnabile din 
acest motiv – la urma urmei, 
fiecare visează cum poate. De 
neînțeles este însă caracterul 
explicit „alternativ“ al măsu-
rilor: autorul ori nu știe ce în-
seamnă cuvântul „alternativ“, 
ori chiar asta are în vedere, 
că ar putea exista alternative, 
azi, acum, în aceste condiții, 
la susținerea militară a Ucrai-
nei, pe care o cataloghează 
drept „mai mult război împo-
triva războiului“ – o pledoarie 
evidentă împotriva militaris-
mului care nu are nicio legă-
tură cu situația în care se află 
armata și poporul ucrainean. 

Să „accelerăm tranziția 
verde“, să „interzicem mercenarii“ și „serviciul militar obliga-
toriu peste tot în lume“, după cum spune Dodov, și Kremlinul 
se va speria așa de tare că va opri operațiunile militare din țara 
vecină și armatele lui se vor întoarce, rușinate și cumințite, 
acasă. Mai mult, să-i tragem de urechi pe cei care „insistă că 
[furnizarea de arme Ucrainei] e lipsită de alternativă și că orice 
altceva, în afara ajutorului militar, ar fi imoral“. Sau să luptăm 
pentru pace promovând o neutralitate activă, după cum afirmă 
Vitalie Sprânceană (traducătorul articolului semnat de Dodov 
și coeditorul Platzformei), capabilă să transforme RM într-o 
țară fruntașă a mișcării globale de nealiniere și mai că nu orga-
nizatoare de noi conferințe Bandung în regiune.

Nu prea știu cine a declarat că ar fi „imoral“ să-i acordăm 
Ucrainei și ajutor nonmilitar, dar mă tem că modul acesta de 
a pune problema maschează o altă agendă decât cea morală. 
Totodată, nu-mi prea dau seama cum ar putea deveni RM, un 
stat cât o prăpastie și cu o Transnistrie prorusă în coastă, o 
platformă de negocieri pentru părțile beligerante. Tipul acesta 
de discurs nu se lasă înțeles cu uneltele logicii formale. Căci nu 
este menit să ofere soluții realiste la probleme reale, ci să pro-
moveze un anumit sistem de idei, distorsionând realitatea exact 
atât cât este necesar ca sistemul să pară viabil. 

(va urma)

Disonanță sau 
oportunism? (II)

Adrian CIUBOTARU

H a r t a  l u m i i

A trecut și „ziua victoriei” moldovenilor 
asupra nemților și baloanele s-au 
dezumflat. Dar aerul stătut, extirpat 
din ele, mai face furtuni în spațiul 

comunicării. Lumea a văzut un Putin îmbătrânit 
și bolnav, cu picioarele învelite în pătură (la 
parada militară, simbol al organismului războinic 
viguros!), mai însingurat ca niciodată. 

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Mircea V. CIOBANU

Rebreanu), ca soluție extremă. 
Nu e de mirare că și ucrainenii 
și-au propus acest scop priori-
tar și strategic în plină operați-
une militară: evadarea în Euro-
pa, în UE, de vreme ce umbrela 
NATO le-a fost interzisă. Prin 
apărarea militară înverșunată, 
ucrainenii își caută calea de 
salvare în lumea civilizată. 

Nu e de mirare că moldo-
venii au depus, ca și georgie-
nii, dosare pentru integrarea 
europeană deplină întru 
salvare. Simplu spus, mesajul 
era acesta: despre nuanţe vom 
vorbi altă dată, acum trebuie să 
ne salvăm ființa însăși. Având 
în vedere contextul și pericolul 
real de a mirosi praful pe pușcă 
și a ne pomeni la mila agresoru-
lui, orice deviere de la direcția 
strategică salvatoare trebuie 
tratată nu doar cu suspiciune, 
ci și cu dispreț. Nu mai este loc 
de capricii, elefanţii monstruoşi 
ai lui Hannibal sunt la porțile 
cetății.

Pe de altă parte, fără impli-
carea fiecăruia dintre noi, în 
context războinic (anticipat de 
pandemie, de criza energetică și 
implicit economică), ascensiu-
nea RM în UE e atât de rapidă 
și cumva surprinzătoare, încât 
ni se pare că toate decurg de la 
sine, fără niciun efort. Or planul 
strategic, susținerea masivă din 
partea partenerilor de dezvolta-
re, sprijinul cald și convingător 
al europarlamentarilor români 
(în primul rând al celor români, 
o manifestare excepțională de 
fraternitate!), vizitele înalților 
demnitari din toată lumea – 
toate  astea nu sunt lucruri 
făcute din inerţie. Trebuie să 
meriți această atitudine, trebuie 
să depui efort ca să-i convingi 
pe parteneri. 

În condițiile acestui război 
de supraviețuire, tactica aleasă 
pare a fi cea mai viabilă. Și dacă 
tot vorbim în termeni militari: 

e o ofensivă masivă, pe toate 
fronturile, pentru cucerirea re-
dutelor europene. Și atacul este 
atât de vertiginos, încât asta îi 
derutează nu doar pe oponenți, 
ci și pe adepți, surprinzând 
și propriile dispozitive. E o 
avansare în forță de felul celora 
când avangarda înaintează atât 
de rapid, încât infrastructura 
auxiliară nu reușește să țină 
pasul. Există și un pericol în 
aceste cazuri, deoarece forțele 
de avangardă pot să rămână 
fără susținere, fără muniții și 
fără alimentarea necesară.

În aceste condiții cu totul 
speciale, ar trebui să punem 
umărul cu toții. Nu să pună 
(cineva, de la guvern și alte in-
stituţii de stat, la tot poporul), 
ci să punem. Fiecare la locul lui. 

O idee  

pe cât de nobilă, 
pe atât de prost 

înțeleasă și stângaci 
instrumentată este, 
de pildă, pacifismul. 

Pacifismul e bun 
dacă vrei să previi 

războiul. Când 
acesta din urmă 

izbucnește și, 
mai ales, aduce 

în scenă un 
agresor cu intenții 
evident malefice, 

promovarea 
pacifismului 
devine un soi 

de echilibristică 
mentală, cu rezultate 

deseori penibile.

Poate

că am vrea noi 
să nu ne legăm 
de război,  dar 

contează ce 
intenții  are el , 

războiul,  în 
legătură cu noi. 

Nu îi  vom provoca 
pe transnistreni, 

avem o 
înțelegere cu ei 

de neamestec 
reciproc (ați 

sesizat ironia?), 
nici  ucrainenilor 

nu le trebuie 
acest lucru (la 

câte mai au ei  de 
îndurat,  la ce le-
ar trebui încă un 

focar?). 
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…Toată lumea știe, în afară de 
moldo-ivani, șoșoace și ruși, cine a 
început războiul, cine ucide popu-
lația pașnică, cine sunt criminalii, 
cine a dezlănțuit urgia și ura. 

…Nu vreau să-i înțeleg pe 
demnitarii, savanții și intelectu-
alii care și-au înghițit limba, pe 
oamenii de cultură fără voce, pe 
formatorii de opinie care o fac pe 
imparțialii și aruncă intenționat în 
același cazan teroriștii și apărăto-
rii, bandiții înarmați și populația 
civilă, călăii cu victimele, flutu-

rând în studiouri drapele neutre 
și cuvinte false despre iubire, îm-
păcare, pace și dialog. 

…Coloana a cincea, înfrățită cu 
mutanții locali, repetă minciunile 
lui Putin și așteaptă cu nerăbdare 
prăbușirea și capitularea Kievului. 

…Învățați și voi, moldo-ivani-
lor, cât încă lumea civilizată nu 
v-a întors definitiv spatele: nu poți 
fi în același timp și cu cel rău, și 
cu cel bun; și cu Putin oleacă, și 
cu Zelenski ceva mai mult; și cu 
pașaport românesc, și împotriva 
României; și cu Iuda, și cu Dum-
nezeu. 

…Voi, care ați profitat de mun-
ca altora, de ajutorul poporului 
român, al americanilor și euro-
penilor, de ce așteptați cu flori 
armata rusă ca să reinstaleze sâr-
ma ghimpată pe Prut?

…Nu-mi vine să cred, când aud 
în spațiul public, la diferite emisi-
uni, că în numele păcii și al priete-

niei între popoare, Ucraina trebuia 
să capituleze din prima zi. Slavă 
Domnului! că mai există popoare, 
care nu-și întâmpină asasinii și 
„eliberatorii” cu fanfara preziden-
țială și cu flori, pâine și sare!

…Nu în stânga, ci în dreapta 
Nistrului, nu puțini stau în aș-
teptarea trupelor teroriste ale 
lui Putin, iar alții se frământă la 
mijloc de drum și își mută tigva 
când pe un scaun, când pe celă-
lalt, chinuindu-se să anticipeze 
în care parte înclină biruința, ca 
să reușească să-i felicite la timp 
pe învingători. Iar anumiți pa-
cifiști de paie, pretinși analiști 
și moderatori, se fac a nu vedea 
Monstrul de alături, refuzând să 
audă țipetele mamelor, copilelor 
și pruncilor lui Hristos, sfâșiați 
de odioasa fiară de la Kremlin.

…Dumnezeu să apere și să bi-
necuvânteze popoarele care luptă 
pentru libertate!

Moldo-ivanii. Pe două scaune… 
stricate și rușinoase

1) La Moscova, Putin arăta ca 
un om senil, care parcă-parcă a 
înțeles că nu numai el are acces la 
jucărică cu buton. Avea o fiziono-
mie tristă, uneori absentă, care îi 
trăda un amalgam de sentimente 
dureroase – inutilitate, singurătate, 
trădare, frică etc. 2) La Chișinău, 
Dodon s-a întrecut pe sine la pros-
tie. Cu un zâmbet întins pe toată 
fața, fără a înțelege până unde s-a 

băgat în tărâțele rusești, cu „cățel și purcel” din urma lui, ca să arate 
cat de „dur” poate fi el, în sfidarea legii... Dar, chipul lui trăda și o 
frică enormă, deoarece funia ajunge la par, iar spatele lui e tot mai 
descoperit cu un Putin ramolit, lângă un Voronin tot mai expirat. 
Politicieni corupți, bolnavi de putere, lacomi, nesimțiți, care credeau 
că totul le este permis în democrație. Sper că acest an va pune punct 
la multe crime și fărădelegi comise de ei.

Concluzii după 9 mai 2022

Ludmila POPOVICI

În contextul „zilei victoriei” pe 
care o serbează și unii moldoveni, 
cineva îmi amintea de eliberarea 
rusă pe ritmurile muzicii „davai 

ceas, davai palton”. Îi spuneam interlocutorului că gustul ruși-
lor pentru ceasuri e mai vechi decât se crede, e încă din secolul 
trecut. Nu voia să mă creadă. Pentru a-l convinge postez mai jos 
o caricatură a vestitului caricaturist francez Cham, publicată la 
11 iunie 1854 în ziarul „Le Charivari”. Amintesc că atunci Rusia 
ocupase Principatele Române ca garanție că Imperiul Otoman îi 
va satisface pretențiile.

„Davai 
ceas, 
davai 
palton”

Alecu RENIȚĂ

De la război, tata s-a întors cu 
două medalii la piept și un glonte 
în șold. Medaliile le-a pus la un 
fund de sertar, iar glontele îl poar-
tă tot timpul cu dânsul. Toamna, 
când plouă, glontele prinde rugină 
și tata geme de durere prin somn. 
Douăzeci de ani la rând, mama 
îi tot pune comprese cu sare să 
i-o potolească, iar durerea nu-i 

mai trece. Când am încercat cu 
frate-meu să-i tragem glontele-a-
fară cu magnetul, tata s-a trezit 
din somn și a râs de noi ca de 
proști. Glontele l-am ascuns așa 
de bine, măi copii, să nu-mi mai 
trebuiască.

De 9 mai mama scoate meda-
liile din sertar și le freacă cu sodă 
de mâncare. Să strălucească mai 
tare. Le prinde pe jacheta tatei 
și-l trimite în sat la serbare. Acolo 
cântă fanfara, se țin cuvântări de 
la tribună și toți veteranii primesc 
în dar câte o garoafă roșie. Garoa-
fele le aduc în cutii de carton de la 
raion cu mașina. În satul nostru 
garoafe nu are nimeni în grădină. 
Mai ales în luna mai. La serbare, 
tata se duce cu medaliile la piept, 
iar înapoi vine cu ele în buzunar. 

Zice că zângănesc prea tare când 
merge.

Eu mă pricep de ce tata își scoa-
te medaliile de la piept. În drum 
spre casă, tata trece prin poarta lui 
nenea Chimu și a lui nenea Profir. 
Ei niciodată nu sunt chemați la 
serbare. Tot războiul, nenea Chi-
mu, fiindcă a fost deportat cu toa-
tă familia, a împletit garduri din 
sârmă ghimpată pentru lagărele 
de prizonieri în Siberia. Iar nenea 
Profir, luat prizonier la Odesa, a 
stat în unul din ele.

Sub nucul lui nenea Chimu stau 
toți trei până seara târziu, beau 
vin pe rând dintr-un singur pahar 
și-și amintesc de vremurile când 
erau toți tineri, era pace și umblau 
la aceleași fete din sat. (extras din 
VITRALII)

De ce tata își scoate medaliile de la piept

Lorina BĂLTEANU

Mihai GRIBINCEA

9 mai. Anul 2022. Putler, singur 
la tribună (și nu tribuna Mausole-
ului)! Fără oaspeți din străinătate, 
fără generali în jurul lui (vreo 8-9 

au fost omorâți recent în războ-
iul din Ucraina), într-un discurs 
aiurit, care nu conține nimic nou 
(NATO a venit în teritoriile noastre 
(?), neonaziștii și teroriștii ucrai-
neni etc., etc... Am fost amenințați 
(?)... nevoiți să acționăm... Armata 
noastră luptă eroic etc.

Apoi s-a așezat, trist, cu mâi-
nile încrucișate...

Șoigu, slăbit, tot cu o mutră 
tristă, fără aroganța de odinioa-
ră, într-o mașină decapotabilă de 
origine străină, a coborât și a ra-
portat comandantului principal...

O butaforie!
Deși mulți... Și... în marșul 

triumfal al orchestrei militare și 
urletele de ,,uraaa” (de fiară hă-
ituită) din gâtlejurile soldaților. 

Măreția armatei ruse a fost 
spulberată definitiv în acest răz-
boi pe care Putler l-a declanșat 
împotriva Ucrainei! 

În acest an, de 9 mai, Rusia este 
unica țară din lume unde fasciș-
tii sărbătoresc victoria... asupra 
fascismului. 

Paradoxuri contemporane!
Slavă Ucrainei!

Paradoxuri contemporane

Nina GONȚA

Sub impresia interviurilor lua-
te astăzi de către corespondenții 
Radio Moldova și Moldova 1 de-
monstranților care au mărșăluit 
la complexul memorial „Eternita-
te” din Chișinău și în localitățile 
Comrat și Bălți.

Într-un mod inexplicabil, unii 
cetățeni de-ai noștri dau senzația că 
ar fi mai marcați de ororile Războ-
iului Al Doilea Mondial, de care ne 

despart opt decenii, decât de atrocitățile comise în Ucraina de trupele 
rusești acum, în regim real, practic sub privirile noastre. 

Înțelegem că, de fapt, pe unii îi interesează doar sângele văr-
sat de „ai lor”, arătând un dezinteres total față de suferințele 
altora. Tot așa cum aceia care astăzi au proslăvit militarismul 
rusesc, agățându-și la piept panglicile „de Colorado”, altădată 
au refuzat cu obstinație să cinstească memoria victimelor de-
portărilor staliniste.

Pe unii îi interesează doar 
sângele vărsat de „ai lor”

Vlad ȚURCANU

Duduie toată nația în urma ști-
rii difuzată de agenții că „Natalia 
Morari revine pe sticlă” cu „un 
nou produs media”.

Umila mea persoană crede că 

revenirea în trombă a „fătucii cu 
interes” pune punct întregii mas-
carade cu „urmărirea”, „căutarea 
internațională” și „pedepsirea” 
interlopului V. Platon, după scoa-
terea de după gratii a acestuia cu 
concursul direct al ziaristei „in-
tegre și cu viziune”, precum și al 
procuraturii.

Adică „punct și de la capăt”, o 
regulă stabilită, clar și fără inter-
pretări, de vedeta în cauză încă 
de la microfonul europeilibere, 
pus la dispoziția ei mulți ani la 
rând pentru a impulsiona, aici, 
în „gubernia” noastră, traducerea 

în fapt a proiectelor globaliste, cu 
precădere a celui de luptă cu co-
rupția (Nu vă mai amintiți îndem-
nul ei profund „patriotic” către 
moldoveni de a uita de „adevăruri 
istorice” și „supărări geopolitice”, 
articulat, acum câțiva ani, de la 
acest microfon: „Moldova are ne-
voie de un proiect politic pro-eu-
ropean nou și acest lucru devine 
tot mai palpabil. El trebuie nea-
părat construit de jos și nu de sus, 
altfel istoria se va repeta. Oamenii 
integri și cu viziune ar trebui să 
demonstreze acum capacitatea 
de a se organiza, să uite, măcar 

Natalia Morari, „punct și de la capăt”

Ștefan SECĂREANU

pe o perioadă, despre adevăruri 
istorice, supărări geopolitice și să 
înceapă să schițeze un program 
concret de dezvoltare”?).

Iată că „istoria se repetă”!
De fapt, revenirea „palpabilă” 

a „revoluționarei cu portavoce de 
la 7 aprilie 2009” nu înseamnă 
altceva decât încă un PAS hotă-
rât spre „traducerea în viață” a 
înțelegerilor (atâtea vizite direct 
la Kozak în Kremlin pentru un 
acord „convenabil” cu gazul!) de 
nepedepsire a sculelor rusești 
din RM: după spectacolul cu Do-
don, kuliokarul, dus, chipurile, 
chiar la Procuratura generală, 
dar rămas neatins, liber, vesel, 
durduliu și cu panglica de Co-

lorado în piept, iată că este pe 
cale de a se încheia și spectacolul 
cu pseudoanchetarea, lăsatul să 
fugă peste hotare, pseudoda-
tul în urmărire internațională, 
pseudocăutarea internațională a 
mereu necuviinciosului suspect 
și fericitului pungaș V. Platon.

Evident, „noul produs media” 
va fi unul „palpabil” pentru că 
„palpabil” va fi și „suportul fi-
nanciar” al acestuia, dar tot atât 
de „palpabilă” va fi, neîndoios, și 
masa de creduli, ca să nu zic, de 
„idioți utili”, gata să aștepte cu 
gura căscată și să aplaude frenetic 
ciripitul înduioșător de manipula-
tor al păsărilor călătoare întoarse 
acasă chiar pe vreme de război.
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Procedura de examinare a conducătorilor 
auto, ajustată la practicile europene

Astfel, potrivit unui comuni-
cat emis de către Agenția Servicii 
Publice (ASP), pentru acești can-
didați, exercițiile din subproba 
„poligon” vor fi efectuate în con-
diții de traseu, și nu pe poligonul 
de pe lângă centrele de examina-
re. De asemenea, candidații vor 
avea de executat în cadrul probei 
trafic una din următoarele mane-
vre speciale: menținerea benzii la 
deplasarea în marșarier pe o dis-
tanță de circa 20 m; întoarcerea 
vehiculului în sens opus, folosind 
mersul înainte și înapoi (o tenta-
tivă din trei mișcări); încadrarea 
vehiculului în limitele spațiului 
de parcare, la intrare sau la ieșire 
(paralel, oblic sau în unghi drept, 
prin mers înainte sau înapoi, pe 
teren plat, o tentativă).

În acest context, am solicitat 
opinia directorului unei școli auto 
din Chișinău, Denis Țurcanu, re-
feritor la noua metodologie.

„A fost schimbată 
procedura, nu și c
omplexitatea 
examenului”

„Despre aceste modificări se 
vorbește de mai mult timp. Con-
sider că noua metodologie este 
una necesară, fiindcă doar în Re-
publica Moldova și în câteva țări 
europene mai exista modelul de 
examinare a conducătorilor auto 
constituit din trei etape.

Datorită acestor modificări va 
fi scurtat timpul de susținere și, de 
asemenea, se vor reduce rândurile 

acumulate pentru înscrierea la 
examenele auto.

Este necesar de menționat că 
a fost schimbată procedura, nu și 
complexitatea examenului. Acele 
exerciții care erau efectuate pe 
poligon vor fi demonstrate în con-
diții reale și vor fi mai obiective. 
Cât privește proba trafic, la aceas-
ta s-a mărit numărul de puncte 
de penalizare, dar s-a majorat și 
timpul acesteia. De asemenea, au 
fost în sfârșit anulate traseele de 
examinare tradiționale, care pro-
vocau neînțelegeri între cursanți 
– unii fiind instruiți constant pe 
aceste trasee, iar alții în alte regi-
uni. Aceste situații creau condiții 
inegale pentru candidați. De acum 
înainte, examinatorii vor alege 
traseul de examinare în funcție de 
mai mulți factori, precum fluxul 
de vehicule, ambuteiaj etc. 

Sunt sigur că în următoarele 
2-3 luni vor fi implementate unele 
schimbări, însă nu multe. Eu cu-
nosc care sunt cele mai bune prac-
tici europene și aș spune că noi, în 
principiu, am ajustat procedura de 
examinare a conducătorilor auto 
la aceste standarde europene”, a 
declarat Denis Țurcanu, pentru 
„Gazeta de Chișinău”.

De asemenea, reporterul „Ga-
zetei de Chișinău” a solicitat și 
opinia președintelui Asociației 
Patronale „Uniunea Școlilor Auto 
și a Centrelor de Instruire”, Vea-
ceslav Nicic.

„Dacă ne referim la excluderea 
subprobei poligon și includerea 
unor elemente ale acesteia la proba 
de trafic, atunci – da, este bineve-
nită, pentru că viitorul candidat 
merge doar o singură dată la exa-
minarea practică, fiind pregătit să 
conducă vehiculul în toate condiți-
ile. Problema noii metodologii este 
că aceasta nu a fost aprobată legal, 
ci impusă fără consultații și fără 
transparență. Acum apar situații 
diferite când cursantul este obligat 
să efectueze unele manevre speci-
ale din noua metodologie, însă nu 

Începând cu ziua de 10 mai, în Republica 
Moldova au fost puse în aplicare noile 
prevederi ale Regulamentului privind 
procedura de examinare a conducătorilor 

auto. Una dintre principalele modificări se referă 
la desfășurarea probei practice pentru candidații 
la obținerea permisului de conducere categoria B. 

este clară legalitatea lor și dacă în 
general sunt posibile”, a menționat 
Veaceslav Nicic.

Pe marginea noilor prevederi 
s-a pronunțat și o tânără din Chi-
șinău, care urmează în următoa-
rele luni să susțină examenele 
pentru obținerea permisului.

„Excluderea subprobei 
poligon are atât plusuri, 
cât și minusuri”

„Sinceră să fiu, sunt un pic in-
certă. Da, este și o noutate bună, 
dar și nu prea. Pentru că va fi mult 
mai complicat de susținut. De 
exemplu, dacă parcarea o susți-
neam pe lângă centrele de instru-
ire ale ASP, acum va trebui susți-
nută în trafic, iar aceasta complică 
cu mult examenul – dar dacă vom 
avaria automobilele efectuând 
parcarea? Chiar dacă faci multe 
lecții practice, la un moment dat te 

poți panica, stresa și nu va merge 
așa cum ți-ai propus. Aici depinde 
foarte mult și de examinator, dacă 
e calm, nu strigă, chiar și dacă ai 
primit calificativul respins, vei 
pleca liniștit și vei fi sigur că data 
viitoare cu siguranță susții. Exclu-
derea subprobei poligon are atât 
plusuri, cât și minusuri, urmează 
să le simt pe propria piele”, a spus 
Cristina Tomac, pentru „Gazeta 
de Chișinău”. 

Pe de altă parte, Daniel Bostan, 
șofer cu experiență de peste cinci 
ani, a subliniat că: „nu contează 
modalitatea de desfășurare a exa-
menelor auto, ci pregătirea. Dacă 
ai fost instruit bine și ai învățat 
Regulamentul circulației rutiere, 
te descurci în orice circumstanțe”.

Menționăm că, potrivit noilor 
prevederi, candidații la obținerea 
permisului de conducere categoria 
A și subcategoriile AM, A1, A2 și 
B1 vor susține proba practică pe 

teren special amenajat, iar dura-
ta acesteia va fi de minimum 15 
minute. Candidații la obținerea 
permisului de conducere din cate-
goriile/subcategoriile BE, C1, C1E, 
C, CE vor susține proba practică 
pe traseu, în condiții reale de tra-
fic, cu testarea aptitudinilor de a 
exercita manevrele de conducere 
corespunzătoare.

Totodată, Regulamentul pre-
vede reducerea numărului de do-
cumente pe care cetățenii trebuie 
să le prezinte pe suport de hârtie, 
fiind necesare doar buletinele de 
identitate. 

Modificările operate în proce-
dura de examinare pentru obți-
nerea dreptului de a conduce și 
alinierea acestora la standardele 
europene va face posibilă semna-
rea acordurilor de conversiune a 
permiselor de conducere moldo-
venești dintre Republica Moldova 
și alte state.

În Republica Moldova a fost înregistrat primul 
caz probabil de hepatită acută severă de etiologie 
necunoscută la copii, anunță Ministerul Sănătății 
(MS). Copilul a fost internat la 7 mai curent la 
Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de 
Copii din Chișinău, cu simptome specifice hepatitei 
virale acute. 

Potrivit MS, pe parcursul spitalizării au fost 
efectuate investigații complexe, toate probele la 
virușii hepatici cunoscuți sunt însă negative și au 
fost excluse, de asemenea, alte cauze care determină 
afectarea ficatului. Astfel, cazul este considerat de 
etiologie necunoscută. În prezent, copilul este în 
continuare internat în spital, fiind în stare gravă, 
dar stabilă. 

Investigațiile, în conformitate cu recomandă-
rile Centrului European de Prevenire și Control 
al Bolilor și ale Organizației Mondiale a Sănătății 
(OMS), sunt în desfășurare pentru a fi determinată 
cauza simptomelor. 

Conform datelor OMS, până la 10 mai, 348 de 
cazuri probabile de hepatită acută severă de etiologie 

necunoscută au fost raportate în 21 de țări. Infor-
mațiile epidemiologice și clinice cu privire la eveni-
mentul de sănătate publică rămân a fi limitate. Până 
în prezent, nu a fost identificat niciun agent cauzal.

În continuare se colectează date suplimenta-
re și se efectuează diverse studii. În următoarele 
săptămâni se așteaptă să existe mai multe dovezi 
pentru a putea fi determinată etiologia și, în baza 
acesteia, să fie emise recomandări pentru a stabili 
acțiunile necesare de prevenire și control.

În acest context, cu unele sfaturi a venit mi-
nistra sănătății, Ala Nemerenco: „Recomandăm 
respectarea bunelor practici de igienă personală 
– spălarea regulată a mâinilor, curățarea și dezin-
fectarea suprafețelor. Fiți, vă rog, atenți la semnele 
de manifestare a hepatitei acute – icter (culoarea 
galbenă a feței și sclerei), culoare întunecată a uri-
nei, greață, vomă, dureri abdominale, diaree, și 
adresați-vă medicului de familie sau la serviciul 
de urgență la apariția primelor simptome”, a scris 
ministra pe pagina sa de Facebook. 

D.B.

Prin prezenta, în temeiul art. 100, 108 și art. 276 2 alin. (3) din Co-
dul de procedură civilă, Judecătoria Strășeni, Sediul Călărași, dispune 
comunicarea publică a pârâtei Jdanov Tatiana, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în satul Seliștea Nouă, r-l Călărași, despre examinarea cauzei 
civile intentată la cererea reclamantului I.P. „Centrul de Excelență în 
Energetică și Electronică” împotriva lui Jdanov Constantin și Jdanov 
Tatiana privind încasarea datoriei în mărime de 36 668 de lei.

Se comunică pârâtei că se va examina cauza în procedura cererilor 
cu valoare redusă în procedură scrisă, fără citarea participanților la 
proces.

Pârâta se obligă să prezinte în termen de 30 de zile, de la data co-
municării publice, pe adresa Judecătoriei Strășeni, cu sediul în orașul 
Călărași, str. Alexandru cel Bun 153, biroul nr. 01, și a reclamantului, 
o referință, precum și toate probele necesare, în două exemplare de 
copii de pe ea și înscrisurile anexate. În cazul referinței în termenul 
stabilit de instanță, cauza se va examina în baza materialelor prezente 
la dosar.

Judecător – Valeriu Arhip

A v i z  p u b l i c

Primul caz probabil de hepatită 
acută severă de etiologie 
necunoscută la copii, înregistrat 
în Republica Moldova

Doina BURUIANĂ
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România după 15 ani 
în Uniunea Europeană

Petrișor Gabriel Peiu este 
doctor al Universității 
Politehnica din București (1996), 
a fost consilier al premierului 
Radu Vasile (1998-1999) și al 
premierului Adrian Năstase 
(2001-2002), subsecretar de 
stat pentru politici economice 
(2002-2003) și vicepreședinte al 
Agenției pentru Investiții Străine 
(2003-2004). Este coordonator 
al Departamentului de Analize 
Economice al Fundației 
Universitare a Mării Negre 
(FUMN).

Cu ocazia zilei de 9 mai s-au 
spus foarte multe lucruri despre 
Uniunea Europeană și despre 
evoluția României. Dar cel mai 
„cinstit” mod de a caracteriza 
evoluția țării noastre în interi-
orul blocului continental este 
să ne comparăm cu evoluția 
celorlalte state. Și să ne rapor-
tăm la media europeană. Din 
acest punct de vedere, nota care 
poate fi acordată global unei 
țări pentru performanța econo-
mică se numește PIB/locuitor, 
metodologia PPS (purchasing 
power standards – la stan-
dardul puterii de cumpărare). 
Urmărind acest indicator o să 
găsim, în anul 2021, România 
pe locul 22 din UE, la 73% din 
media Uniunii.

În anul 2021, România 
e pe locul 22 din UE 
la PIB/locuitor

În urma noastră se găsesc: 
Bulgaria (55%), Grecia (65%), 
Slovacia (68%), Croația (70%) 
și Letonia (71%). Imediat dea-
supra noastră sunt Portugalia 
(74%), Ungaria (76%), Polonia 
(77%) și Spania (84%).

Stăm bine, stăm rău? Hai 
să vedem cum eram nu foarte 
demult, acum 11 ani, în 2010. 
România se situa la 52% din 
media europeană, având în 

spate doar Bulgaria (45%). 
În fața noastră erau: Letonia 
(54%), Croația (61%), Lituania 
(61%), Polonia (63%). Ungaria 
se afla deja la 66%, Slovacia la 
76%, Portugalia la 83%, Grecia 
la 85%, iar Spania la 95% din 
media europeană. Practic, cea 
mai mare creștere a avut-o Po-
lonia (cu 24 de puncte procen-
tuale și-a redus decalajul față 
de media europeană), urmată 
de România (cu 21 de puncte 
procentuale ne-am redus noi 
decalajul față de media euro-
peană). Grecia, Portugalia și 
Slovacia s-au prăbușit, Spania a 
căzut dureros, iar Croația și Un-
garia au crescut mult mai puțin. 
În ritmul în care își reduce Ro-
mânia decalajele față de media 
UE, peste 10 ani vom avea în 
spate cam 8 state (Portugalia și 
Ungaria, cu certitudine).

În 13 ani ne-au intrat net 
40 de miliarde de euro

Desigur că această creștere a 
economiei măsurată global cu 
indicatorul PIB/locuitor PPS se 
resimte și în bunăstarea româ-
nilor, care au ajuns să consume 
cam 79% din consumul mediu 
al unui european.

Al doilea mare indicator care 
măsoară succesul integrării 
noastre în Uniunea Europeană 
este faptul că am primit, până la 
finalul lui septembrie 2020, 60 
de miliarde de euro și am plătit 
către bugetul UE 20 de miliarde 
de euro. Adică, în 13 ani ne-au 
intrat net 40 de miliarde de 
euro care ne-au finanțat în bună 
măsură agricultura, infrastruc-
tura și dezvoltarea generală.

În anul 2021 am mai primit 
peste 4 miliarde de euro și am 
contribuit cu vreo 2 miliarde de 
euro. Deci încă peste 2 miliar-
de de euro intrări nete de bani 
către economia noastră.

În schimb, am pierdut 3 
milioane de cetățeni care au 
plecat de la noi către alte state 
ale Uniunii, un nivel nemaia-
tins de niciun alt stat european. 
Grecia n-a pierdut mai mult de 
câteva sute de mii de cetățeni 
și a trecut prin cea mai mare 
prăbușire economică a lumii 
contemporane. Este clar că ple-
carea atâtor milioane de oameni 
din România în străinătate este 
un fenomen care transcende 

Petrișor PEIU

Proiectul unei Uniuni Europene care 
să solidarizeze continentul european 
are, ca orice proiect politic unificator, 
învingători și învinși. Marii învingători 

sunt, fără îndoială, statele din centrul și nordul 
continentului. Tot învingători, dar de mai mică 
anvergură, sunt și statele estice, care și-au redus 
enorm decalajele față de media europeană. Iar 
învinșii sunt statele sudice, mediteraneene, care 
se afundă, din an în an, în postura de codașe ale 
tuturor clasamentelor.

diferența de nivel de trai dintre 
noi și vest și exprimă cea mai 
profundă frustrare socială a 
vreunei națiuni europene mo-
derne față de propriul stat.

Care să fie explicația unei 
asemenea catastrofe demogra-
fice în contextul unui asemenea 
parcurs economic de excepție? 
Ai fi zis că atâta creștere econo-
mică o să aducă aici imigranți, 
nu o să pună românii pe fugă. 
Ei bine, frustrarea celor care 
părăsesc pentru totdeauna 
această țară nu este îndreptată 
împotriva economiei, ci împo-
triva unui stat care nu reușește 
deloc să semene cu un stat 
european. 

De ce au plecat românii în 
număr așa de mare deși 
economia noastră este atât 
de performantă?

Statul român a eșuat în a 
strânge impozite de la o econo-
mie care crește în ritm accele-
rat și, în același timp a reușit 
să cheltuie la același nivel cu 
state mult mai bine chivernisi-
te. Rezultatul? Servici publice 
deplorabile, educația prăbușită, 
sănătatea în colaps, statul do-
minat de niște clanuri mafiote.

De ce au plecat românii în 
număr așa de mare deși eco-
nomia noastră este atât de 
performantă? Păi hai să ve-
dem. În primul rând, pentru că 
orice om care trăiește aici are 
a doua cea mai mică speranță 
de viață la naștere din Uniune. 
În condițiile în care speranța 
medie de viață este de 80,4 ani 
la nivelul Europei, la noi, numai 
în București-Ilfov poți spera să 
depășești 75 de ani! 

De ce ar alege cineva să 
trăiască într-o țară în care va 
pierde minim 5 ani din viață?

Cum s-a ajuns aici? Păi nu 

este niciun secret: statul român 
este extrem de zgârcit cu chel-
tuielile pentru sănătate

Și nici cu educația nu este 
mai darnic statul român, tot 
penultimii din Europa fiind și 
la acest capitol, la fel ca și la 
sănătate.

Țara europeană cu cea mai 
mică pondere a absolvenți-
lor de facultate

Deci, încă o dată mă întreb: 
de ce ar rămâne cineva într-o 
țară care nu cheltuie pentru 
educația copiilor săi? Și dacă 
vreți să știți unde a dus igno-
rarea educației de către statul 
român, aflați că suntem țara eu-
ropeană cu cea mai mică ponde-
re a absolvenților de facultate.

Iar educația insuficientă 

aduce după sine lipsa forței de 
muncă bine plătite. Suntem, 
așadar, și ultima națiune eu-
ropeană ca pondere a celor din 
industria IT&C, bine plătită, în 
totalul forței de muncă:

De unde să vină progresul 
tehnologic și salariile mari, 
dacă nu ai forță de muncă pen-
tru domeniul cel mai modern? 
De la casierele de la supermar-
ket, de la lucrătorii la bandă?

O economie performantă, 
și un stat sub-performant 

Concluzia este, cred, destul 
de clară: România are o eco-
nomie care a performat după 
aderarea la Uniunea Europea-
nă. Dar are și un stat care a 
sub-performat. Care nu reușeș-
te să modernizeze țara, care nu 
reușește să gestioneze politici 
publice de nivel european, nu 
reușește să ne educe copiii și nu 
reușește să ne vindece atunci 
când ajungem la spital. Dacă 
este un eșec care a venit după 
aderare, acesta este numărul 
uriaș de oameni plecați din 
țară. Dar aceștia nu au plecat 
din cauza Uniunii, ci au profitat 
de libertatea de circulație pen-
tru a pleca și pentru a lăsa în 
urmă această frustrare imensă.

În acest context, cred că cea 
mai potrivită atitudine a guver-
nanților ar fi renunțarea, pen-
tru acest 9 mai, la statistici fes-
tiviste și fanteziste, la vopsirea 
în roz a unei situații complicate. 
Guvernul ar face bine să profite 
de uriașa majoritate pe care o 
are pentru a putea să îndrepte 
lucrurile în țară. Onestitatea 
cu care ar recunoaște eșecul 
statului în transferarea creșterii 
economice către nivelul de trai 
al cetățenilor ar fi un bun punct 
de plecare.

După gandul.ro

Concluzia

este, cred, 
destul de clară: 
România are o 
economie care 

a performat 
după aderarea 

la Uniunea 
Europeană. Dar 

are și un stat care 
a sub-performat. 
Dacă este un eșec 
care a venit după 
aderare, acesta 
este numărul 

uriaș de oameni 
plecați din țară.
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„Să reinventăm Frumusețea”

– Dragă Ion Diviza, felici-
tări pentru premiera piesei 
tale „Se caută un prieten”, 
montată la Teatrul „Li-
curici”. Ai putea să prezinți 
subiectul piesei, în câteva 
fraze?
Subiectul e următorul: Vara, la 

căsuța bunicuței vine în ospeție 
nepoțica Mărioara, care se împrie-
tenește aici cu motanul Michiduș. 
Părinții îi dăruiesc fetiței un papa-
gal, Corcoduș, ea îl adoră. Michi-
duș și Corcoduș devin și ei prieteni, 
dar în curând se ceartă și papagalul 
îl părăsește, zburând într-o direcție 
necunoscută. Motanul își înțelege 
greșeala și pleacă în căutarea pri-
etenului pe care l-a jignit. După 
multe peripeții, cei doi eroi se în-
tâlnesc – e o poveste cu happy-end. 

– Cine, ce te-a inspirat? Care a 
fost punctul de pornire al piesei?

Mai în glumă, mai în serios, voi 
spune că vina e a regizorului Va-
sile Clichici. Ne cunoșteam, cu el 
și cu regretatul Titus Jucov, încă 
de prin 1980, când ne-am întâlnit 
întâmplător la Sankt Petersburg. 
Atunci când Vasile și-a creat o 
trupă de teatru pentru copii, mi-a 
solicitat colaborarea. Am scris 
pentru această trupă mai multe 
scenarii. Am colaborat frumos 
mai înainte și cu maestrul Titus 
Jucov; piesele „Vânt-Vântuleț” și 
„Mister Șobolanus” s-au jucat pe 
scena „Licurici”-ului. Am scris, de 
asemenea, texte pentru cântece la 
câteva spectacole. Cu Vasile avem, 
totuși, o colaborare mai fructu-
oasă...

– Regizorul Vasile Clichici 
a avut anumite cerințe față 
de tine, ți-a sugerat să mo-
difici ceva?
Ca secretar literar de teatru (la 

Teatrul Național Satiricus „I. L. Ca-
ragiale” – n.n.) pot afirma că orice 
piesă prezentată unui regizor va su-
porta, pe parcursul montării, anu-
mite modificări, mai mari sau mai 
mici. Evident, nu vorbesc de clasici, 
ci de autorii contemporani. Arta 
dramaturgiei se învață în teatru. Cu 
certitudine, atunci când conturează 
desenul viitorului spectacol, un re-
gizor este și arhitect. Deci răspund 
la întrebarea ta: Firește că regizorul 
mi-a sugerat anumite lucruri; pe 
parcurs am mai intervenit în text, 
am modificat pe ici, pe colo...

– Ai avut prieteni în copilă-

rie? Te-ai ciondănit cu ei? 
Mai comunici și azi cu vre-
un prieten din copilărie?
Am avut, firește. Chiar mai mul-

ți. Unul, ca să accentueze cât de 
mult mă aprecia ca prieten, îmi 
zicea „drug”. O vreme, eu am fost 
„câinele” lui „drugu”. Apoi am 
devenit și eu „stăpân”, și aveam 
deja „câinele” meu. Câinele nu se 
cuvenea să iasă din cuvântul stăpâ-
nului, trebuia să-i fie credincios, fi-
ind supus la tot felul de încercări... 
Iată așa! Abia la vârsta mea de azi 
înțeleg ce copilărie fabuloasă am 
avut... Prietenii din copilărie nu 
se uită. Mă întâlnesc și azi, mai 
ales la Blajini, cu unii dintre ei. 
Cu alții deja ne vom întâlni într-o 
lume mai bună...

– Ce înseamnă pentru tine, 
de fapt, prietenia? O pre-
țuim cu-adevărat?
Prietenia e mai scumpă decât 

orice pe lume. În primele zile de 
studii la facultatea de jurnalistică, 
un bun profesor, pe nume Crav-
țov, ne-a cerut să scriem câte un 
eseu pe care urma să-l citim și să-l 
discutăm împreună. Lucrarea mea 
se intitula „Prietenul meu”. Era 
despre Vasile, un coleg de clasă, cu 
care mergeam la pescuit, la cules 
ciuperci, la furat cireșe... Eseul 
a fost apreciat de colegii de stu-
denție, dar mai ales de o colegă de 
clasă, pe care am rugat-o să mi-l 
bată la mașină... Vasile a rămas în 
sat, unde și-a întemeiat o familie. 
Cu mare regret, a avut un sfârșit 
tragic, și-a pus capăt zilelor... Trist! 
O prietenie se păstrează (trebuie 
păstrată!) precum o căsnicie. Să 
fim îngăduitori, înțelegători, răb-
dători, iertători. Dacă ești prieten 
adevărat, îi ierți, creștinește, prie-
tenului toate păcatele, așa cum ți 
le iartă și el. Nu porți supărare cu 
lunile, cu anii... Îl ajuți, îl respecți, 
îi iubești sufletul... Să ne păstrăm 
pe cât e posibil prietenii, căci fără 
ei viața noastră e aidoma unui co-
dru cu un singur copac. Și acela 
găunos, la sigur...

– Dă-mi un exemplu când 
te-a salvat un prieten.
Există un asemenea episod chiar 

în eseul despre care vorbeam mai 
sus: Odată, pe când eram la pescuit 
într-o localitate vecină, doi tipi au 
sărit cu pumnii la mine. Și atunci 
a apărut ca din senin Vasile, l-a 
înșfăcat pe unul, apoi pe altul și, 

împreună, i-am pus pe fugă... Aces-
ta-i un exemplu așa, mai copilăros...

– Cum ți-au părut specta-
torii la premiera piesei „Se 
caută un prieten”? 
Copiii au fost foarte receptivi 

și foarte activi. Spectacolul este 
interactiv, replicile actorilor, tex-
tele cântecelor mobilizându-i pe 
copii să rezoneze și să se implice 
personal în acțiunile desfășurate 
pe scenă și în sală. Copiii de azi 
sunt frumoși și curioși, la fel ca și 
cei de ieri. Iar părinții lor ar trebui 
să le fie foarte recunoscători crea-
torilor de teatru, teatrelor pentru 
copii, trupelor de păpușari pentru 
că reușesc să-i desprindă măcar 
pe o oră de la ecranele tabletelor 
și smartphone-urilor.

– Care este opinia ta pri-
vind teatrul pentru copii 
din R. Moldova?
Fără teatrul pentru copii n-ar 

exista teatru în general. Dragostea 
pentru arta zeițelor Melpomene și 
Thalia se naște și se cultivă anume 
în săli precum sunt „Licurici” sau 
„Guguță”, dar și pe scenele im-
provizate prin școli și grădinițe 

de unele teatre școlare, populare, 
de amatori...

– De ce avem atât de puține 
spectacole pentru copii?
Dar de ce avem atât de puține 

teatre pentru copii? De ce nu avem 
un teatru (sau mai multe) pentru 
adolescenți? Sărăcia materială naș-
te sărăcia spirituală. Și viceversa.

– Pentru ce spectacole ai 
mai scris scenarii, texte 
pentru cântece etc.?
Am să enumăr unele care s-au 

jucat la „Satiricus”: „Ho ţară!” și 
„Opriți globul Moldovei, vreau să 
cobor!” (în colaborare cu Sandu 
Grecu), „Ciuleandra” de Liviu Re-
breanu (versiune scenică, în ver-
suri), „Triunghiul păcatului” de 
Tudor Mușatescu (scenariu, texte 
pentru cântece), „Unde mergem, 
domnilor?” după Ion Luca Cara-
giale, Vasile Alecsandri, Bogdan 
P. Hasdeu (texte pentru cântece), 
„Hercule” de Fr. Dürrenmatt (texte 
pentru cântece), „Moțoc” după Gri-
gore Ureche, Costache Negruzzi, 
Vasile Alecsandri (în colaborare 
cu Sandu Grecu), „Ce e viața omu-
lui?” de Arcadi Arkanov (traduce-

re, adaptare, în colaborare cu Igor 
Grosu). De asemenea, am tradus 
opt piese din repertoriul teatrului.

– Ai scris și cărți de epigra-
me, șarje, versuri umoris-
tice. Când ți-ai dat seama 
că ai simțul umorului – în 
copilărie?
Da, cu certitudine. Am citit toa-

te cărțile de umor pe care le-am 
putut găsi în biblioteca școlii și în 
cea sătească. Am oferit amicilor și 
inamicilor replici hazoase, dar și 
colțoase, pentru care am și primit, 
vorba ceea... Prin clasa a noua am 
scris primele epigrame. Dar mă 
consider totuși om serios. Uneori, 
prea serios!

– Ce rol are umorul în pe-
rioada tristă, dramatică pe 
care o traversăm?
Râsu-plânsu a fost dintotdeau-

na o stare de grație a românului. 
Umorul e aproape sinonim cu bu-
curia – e una din puținele noas-
tre mângâieri în aceste timpuri de 
restriște...

– Mai ai liniște după iz-
bucnirea războiului din 
Ucraina? Cum îți contro-
lezi frica?
Cum să am liniște, dacă nu am 

pace?... De două luni nu-mi mai 
rup ochii de la smartphone, calcu-
lator, televizor... Cine s-ar fi gândit 
că vom trăi asemenea grozăvenii în 
plin secol 21? Mă tem doar pentru 
viața copiilor și nepoțeilor mei. 
În privința mea nu-mi fac griji 
(aproape că) mi-am trăit traiul, 
mi-am mâncat mălaiul!...

– De ce să mai consumăm 
produse de artă în vremuri 
când bombele și rachete-
le zboară pe cer și distrug 
orașe și sate?
Ca să mai uităm de toate relele, 

să reînviem/reinventăm Frumuse-
țea. Salvarea vine de la Cel de Sus, 
iar distrugerea de la cel de jos, care 
se crede mai presus decât alții.

– Care e modul tău de a-i 
invita pe oameni la teatru?
Ca om al teatrului, le promit 

și chiar le ofer uneori... bilete de 
favoare!

– Mulțumesc mult și inspi-
rație în continuare!

Interviu de Irina NECHIT

Pe 14 și 15 mai 2022, în curtea Muzeului Național 
de Etnografie și Istorie Naturală se va desfășura 
Târgul Meșterilor Populari. La Târg vor participa 
cunoscuți meșteri populari din toate domeniile: cera-
miști, lemnari, țesători, pielari, meșteri ce împletesc 
fibre vegetale, confecționează salbe și instrumente 
muzicale. 

Târgul are drept scop promovarea meșteșugurilor 
tradiționale, a meșterilor populari și a patrimoniului 
muzeal, fiind dedicat Zilei Internaționale a Muzeelor 
și Nopții Europene a Muzeelor, care va avea, în acest 
an, genericul Forţa Muzeelor.

Muzeul Național de Etnografie și Istorie Natu-

rală are colecții ce reflectă ocupațiile de bază ale 
oamenilor și cultura tradițională de pe teritoriul 
Basarabiei, iar mai târziu a Republicii Moldova. În 
prezent, Muzeul Național de Etnografie și Istorie 
Naturală deține un patrimoniu de circa 210 mii de 
piese. În contextul Zilei Internaționale a Muzeelor 
și Nopții Europene a Muzeelor, Muzeul deschide 
larg ușile pentru o colaborare fructuoasă cu meșterii 
populari ce practică diferite genuri de artizanat, 
pentru redescoperirea, recunoașterea și valorificarea 
patrimoniului cultural material și imaterial.

I.N.

Târgul Meșterilor Populari de Ziua Muzeelor

Interviu cu Ion Diviza, dramaturg, epigramist, secretar literar la Teatrul „Satiricus”
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Aproape 
de poar-
ta pieței 
centrale, 
pe strada 
Armeneas-
că din Chi-
șinău, poți 
fi martor 
la niște 
scene care 
te fac să 
râzi și să plângi totodată. Vânzătorii ambu-
lanți, neautorizați, cu care luptă autoritățile 
de vreo trei decenii democratice încoace, își 
stâng rapid marfa la vederea polițiștilor care, 
de diminecioară, apar mergând agale, parcă 
permițându-le celor care nu și-au găsit un loc 
în piață să reușească ascunderea legăturelelor 
de ceapă verde, mărar, pătrunjel...

Se vede cu ochiul liber că reprezentanții 
puterii nu prea sunt dispuși să aplice litera le-
gii față de femeile de la țară. Polițiștii, în ma-
joritatea cazurilor, sunt și ei feciori de țărani 
gospodari din toată republica și când îi trimit 
șefii cei mari să vadă ce mai vinde poporul în 
centrul orașului, aceștia nu au încotro și se 
supun anevoie.

Dacă se întâmplă, de exemplu, ca vreo 
babă surdă să nu reacționeze la semnalele 
colegelor de pe trotuar și să rămână cu marfa 
nestrânsă, bravii polițiști nu o amendează, nu 
o arestează, ci o roagă frumos „să nu încalce 
ordinea publică, să se conformeze și să-și 
strângă producția, care, în caz de nesupunere, 
îi poate fi confiscată”.

Așa cum nimeni nu este dispus să se certe 
cu statul care are grijă permanentă de cetă-
țean, și octogenara în cauză dă dovadă de spi-
rit patriotic de cel mai înalt nivel. Își strânge 
resemnată ce a reușit să adune dis-de-dimi-
neață din grădinuța ei, bagă totul în sacoșă, 
după care, ca și celelalte femei cu kulioacele 
pline, stă și așteaptă să plece poliția. 

În această zi însă reprezentanții puterii nu 
se grăbesc să plece, pentru că cineva îndrăz-
nește să sfideze legea în cel mai obraznic 
mod. O pensionară sărmană de la oraș a scos 
la vânzare ce i-a mai rămas prin casă: haine 
vechi, încălțăminte purtată, veselă și tot ce se 
mai poate vinde la alți săraci pentru a-și pu-
tea cumpăra o pâine și încă ceva de ale gurii. 
Se vede treaba că nu cunoaște șmecheria cu 
ascunderea în sacoșe a toate cele, ca să rămâ-
nă trotuarul curat măcar cât trec polițiștii.

Sergentul care, fără succes, încearcă să o 
convingă pe bătrână să-și strângă „marfa” a 
obosit deja să-i explice că „nu-i frumos, nu se 
poate, este o contravenție” ș. a. m. d. Cuvân-
tul acesta „contravenție” pensionara nu-l înțe-
lege deloc, dar nici nu apucă să-i afle sensul, 
pentru că, atunci când vrea să-l întrebe pe 
sergent ce o fi însemnând, intervine căpi-
tanul, șeful mai mare al grupului operativ. 
„Mătușă, da’ mata ai obraz?! Bărbatul acesta 
tânăr are acasă doi copii mici, închiriază o 
locuință și dacă n-ai să asculți de el, că-i cu 
termen de verificare, vom considera că n-a 
trecut proba și, gata, nu-l mai luăm la lucru!”, 
zice superiorul.

„Și noi stăm și ne pierdem timpul degea-
ba”, râde una dintre vânzătoarele din stradă 
care a reușit să strângă totul la timp. După ea, 
încep să râdă și celelalte. Vreo câteva dintre 
ele se oferă să-i ajute pensionarei să-și strân-
gă „averea”, căci de asta începe să depindă 
tot „succesul” aflării lor de câteva ore la piața 
improvizată... de lângă piață. Că dacă se su-
pără polițiștii, s-ar putea întâmpla totuși să le 
alunge și să rămână cu verdețurile nevândute.

Cu sentimentul datoriei îndeplinite, poli-
țiștii se îndepărtează, iar vânzătoarele am-
bulante își desfac din nou sacoșele, de unde 
vând la jumătate de preț verdețurile aduse de 
la țară. Trebuie să reușească să vândă totul 
până la un nou raid al poliției. În plus, fac 
instrucție cu bătrâna care se pare că a înțeles 
șiretlicul și își înșiră din nou lucrurile...

P R I V I R E A

„Feciorii Moldovei” istorice 
unesc românii de pretutindeni 

S a l t i m - b a n c

Râsu’-plânsu’...

Gheorghe BÂLICI

Denumirea grupului vine din dorința 
de a uni români de pretutindeni, având în 
vedere faptul că tinerii sunt originari din 
Republica Moldova, Moldova (România) 
și Bucovina. Prin această colaborare își 
propun să cultive valori precum pacea, 
prietenia, unirea, dragostea față de pă-
rinți și neam. 

Tinerii artiști mărturisesc că proiectul 
este o experiență deosebită care îi uneș-
te din punct de vedere al prieteniei. De 
asemenea, le aduce o mare satisfacție 
prin posibilitatea de a-și armoniza vocile 

și crea cântece ce urmează a fi ascultate 
de publicul iubitor de frumos și muzică 
populară.

Ideea a apărut în timpul unui concurs 
la care participau în calitate de concu-
renți, ca mai apoi să devină colegi și 
prieteni. Inițial, Damian și Mihai și-au 
propus să realizeze un duet. După o pe-
rioadă îndelungată de la discuția avută, 
Mihai a venit cu inițiativa de a forma un 
trio muzical și de a înregistra cântecul 
de cătănie „Sună goarna și răsună”.

Piesa de debut  a reușit să adune peste 
12.000 de vizionări pe YouTube la două 
săptămâni după lansare. Damian Spinei 
poartă în el dorul și glasul Basarabiei, 
Gabriel Treteag cântă trecutul și măreția 
Bucovinei, iar Mihai Dolhascanu spune 
povestea Moldovei tradiționale, rostită 
din neam în neam.

Cântecul exprimă sentimentele pe 
care le trăiesc tinerii înrolați în armată, 
ce trebuie să-și facă datoria față de țară. 
„În vremurile trecute armata se făcea 
mai mulți ani decât acum, dorul față de 

familie și nu numai era indescriptibil, 
fiindcă nu se știa «ce vreme vine», va fi 
frig sau va fi bine!”, ne spune Damian 
Spinei.

Textul și linia melodică aparțin lui 
Mihai Dolhascanu, liber profesionist, 
iar aranjamentul orchestral – lui Vi-
talie Dorin, care i-a acompaniat cu 
Orchestra „Rapsozii Moldovei”. Vi-
deoclipul a fost realizat de Cosmin 
Tomoiagă și  surprinde imagini din 
Gara Moldovița, județul Suceava, 
și de pe traseul mocăniței Huțulca. 
Filmările au durat cel mult șase ore 
„din dorința și pasiunea tuturor celor 
implicați pentru un rezultat valoros”.

Întrebați de ce tocmai în această 
perioadă tensionată se întâmplă să fie 
lansat proiectul, tinerii artiști recunosc 
că „nu sunt meniți să facă politică”, dar 
pot transmite prin intermediul textului 
și melodiei un anumit mesaj. „Putem 
spune ferm că acest cântec are o legătură 
cu evenimentele tragice care se petrec 
acum în Ucraina. Este important să fim 
uniți fizic și spiritual, să trezim spiritul 
patriotic și să ne rugăm la Dumnezeu să 
fie pace pe pământ!”.

Grupul vocal „Feciorii Moldovei” are 
planuri de viitor. Urmează să își sur-
prindă publicul cu noi melodii, la care 
se lucrează deja, pe subiecte „mai puțin 
auzite”. 

Ansamblul este format din trei tineri pasionați de cântecul popular

Victoria CERNEA

Câștigători ai mai multor concursuri naționale și 
internaționale, Damian Spinei, alături de Mihai 
Dolhascanu și Gabriel Treteag, formează cel mai 
nou grup muzical „Feciorii Moldovei”. Un întreg 

ce susține dragostea pentru tradițiile neamului și pentru 
cântecul popular. 

Ambasadorul Rusiei la Varșovia, 
Serghei Andreev, a fost stropit cu sirop 
de mai mulți manifestanți anti-război. 
Incidentul a avut loc în timp ce înaltul 
diplomat depunea o coroană de flori 
la cimitirul soldaților sovietici din 
capitala Poloniei.

Imaginile filmate acolo îl arată pe 
ambasadorul rus plin de sirop roșu 
pe haine și pe față. Nu doar el a fost 
atins de substanța colorată, ci și soția 
sa și mai mulți oficiali care îl însoțeau. 

Mulțimea din jurul lui Andreev a scandat „fasciștii!” în 
timp ce siropul era aruncat peste grupul de diplomați ruși.

Polițiștii polonezi au ajuns câteva minute mai târziu la 
fața locului și i-au ajutat pe diplomații ruși să ajungă la 
mașinile lor. Potrivit Sky News, imaginile cu incidentul 
au fost difuzate și de agenția de știri rusă RIA, dar înre-
gistrarea audio a mulțimii care scanda „fasciștii!” a fost 
eliminată ulterior. 

În urmă cu câteva zile, monumentul dedicat soldaților 

sovietici din cimitirul aflat la Var-
șovia fusese vandalizat, scrie presa 
poloneză.

Drept răzbunare, miercuri, 11 
mai, clădirea care găzduiește Am-
basada Poloniei la Moscova a fost 
vandalizată cu vopsea roșie. Persoa-
ne neidentificare au aruncat vopsea 
roșie pe zidurile clădirii, potrivit 
unor imagini publicate pe rețeaua 
Telegram.

Gestul vine în ziua în care Rusia 
a solicitat oficial să primească scuze din partea Poloniei și a 
amenințat cu viitoare represalii pentru protestul de luni, în 
care ambasadorul rus la Varșovia a fost stropit cu sirop roșu 
într-un cimitir din Varșovia.

O decizie cu privire la măsurile ulterioare va fi luată „în 
funcție de reacția Varșoviei la cererile noastre”, a precizat 
Ministerul rus de Externe pe site-ul său, după ce l-a convocat 
pentru explicații pe ambasadorul polonez la Moscova.

După digi 24.ro și stiripesurse.ro

Ambasadorul rus la Varșovia a fost stropit 
cu sirop, ca răzbunare, clădirea Ambasadei Poloniei 
la Moscova a fost vandalizată 
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De ce nu a făcut Putin nici 
un anunț surpriză pe 9 mai 

D I G E S T

Președintele Statelor Unite, 
Joe Biden, a semnat luni în fața 
jurnaliștilor o lege care permite 
accelerarea expedierii de echi-
pamente militare în Ucraina, 
reactivând un dispozitiv care 
datează din Al Doilea Război 
Mondial, notează AFP, citat de 
Agerpres.

„Ucrainenii luptă pentru viața 
lor în fiecare zi”, a declarat Joe 
Biden în Biroul Oval, adăugând: 
„Această luptă costă mult, dar a 

ceda în fața agresiunii ar fi și mai 
costisitor”.

„Ukraine Democracy Defense 
Lend-Lease Act of 2022” se ba-
zează pe un program din cel de-Al 
Doilea Război Mondial destinat 
pentru a ajuta Europa să îi reziste 
lui Hitler” și „a fost susținut de 
aproape toți membrii Congresu-
lui” SUA, cu excepția a 10 membri 
ai Camerei Reprezentanților care 
au votat împotrivă, a subliniat 
Casa Albă.

Pe de altă parte, executivul 
american a ținut să menționeze că 
textul a fost promulgat în aceeași 
zi în care Rusia marca aniversarea 
victoriei din 1945 asupra Germa-
niei naziste.

De la începutul invaziei ruse 
la 24 februarie, administrația 
Biden a oferit un ajutor militar 
de aproximativ 3,8 miliarde de 
dolari Kievului. Precedenta tranșă 
anunțată a fost de 800 de milioane 
de dolari, reamintește AFP.

În acest an, tradiționalul discurs al 
președintelui Vladimir Putin de „Ziua 
Victoriei” a fost unul adresat exclusiv 
societății ruse. Este opinia analistului 

de relații internaționale, profesorul Valentin 
Naumescu, de la Facultatea de Studii Europene 
a Universității Babeș- Bolyai, Cluj. El crede că 
liderul de la Moscova, deși cu o prezență abătută 
și slăbită la paradă, continuă să beneficieze de 
încrederea populației, dar remarcă, pe de altă 
parte, fisurile care apar între Putin și cercul său 
apropiat, militar și politic. Un discurs ideologic, 
antioccidental, nicidecum unul triumfalist 
și motivațional. Cuvântul „victorie” nu a fost 
rostit niciodată în discursul prezidențial și nici 
nu își avea locul, având în vedere că Rusia nu a 
avut succes în invazia din Ucraina, completează 
profesorul Naumescu, care adaugă însă că 
războiul va continua. 

Valentin Naumescu: Discur-
sul de astăzi al președintelui Putin 
a fost adresat în exclusivitate pu-
blicului intern, societății ruse, care 
aștepta un mesaj puternic, un mesaj 
de încredere, de ridicare a tonusului. 
Iar acest mesaj nu a venit. Este mult 
mai puțin decât ce așteptau mulți. 
Mai degrabă, impresia generală a 
fost una negativă. Pe de o parte, 
Președintele Putin s-a mișcat cu 
greutate și a părut că dă semne de 
slăbiciune. Pe de altă parte, tonul 
și mesajul întregului său discurs 
au părut mai degrabă că exprimă o 
apăsare. A fost evidentă atmosfera 
apăsătoare din discursul lui Putin. 
Parcă era sub presiune. Nu știm și 
ar fi doar o simplă speculație dacă e 
vorba de presiunea unei boli, a unei 
suferințe fizice sau dacă e vorba de 
presiunea, de apăsarea pe care o 
transmite întregii conduceri politice 
și militare a Rusiei acest semi eșec, 
de etapă cel puțin, care se conturea-
ză în Ucraina. E clar că lucrurile nu 
au mers așa cum au fost planificate. 
Foarte probabil că Putin și susțină-
torii săi, atât cei din primul cerc al 
puterii, cât și probabil marele public, 
se așteptau, pe 9 mai, la un discurs 
mult mai entuziast, mult mai trium-
falist. Nu a fost cazul. Nu a fost deloc 
entuziast. Nu s-a vorbit deloc despre 

victorie, așa cum se așteptau mulți, 
ci doar despre dușmanul tradițional 
al Rusiei, despre cât de mult rău au 
făcut Statele Unite ale Americii Ru-
siei. A fost un discurs ideologic. Aș 
spune că antioccidental. Iar laudele 
la adresa forțelor armate au părut 
mai degrabă că sună în gol, atât timp 
cât, pe deoparte nici parada aviației 
nu a mai avut loc din motive așa-zise 
meteo. Dar, din ce am văzut, vre-
mea era foarte frumoasă la Moscova. 
Era un cer senin. Pe de altă parte, 
am văzut cu toții defilând niște ca-
mioane care păreau din anii 1950, 
din anii regimului Stalin. Probabil, 
ultimele resurse scoase din depozi-
tele armatei ruse. E clar că invazia 
rusă în Ucraina se confruntă cu mari 
probleme militare, de logistică, de 
coordonare, de strategie. Nu sunt 
rezultatele pe care le așteptau. Iar 
acest lucru s-a reflectat în întreaga 
atmosferă a paradei de 9 mai de la 
Moscova.

Reporter: A fost încă un dis-
curs de legitimare a războiului, 
domnule profesor. Mai reușește 
Putin să câștige încrederea popu-
lației, să îi țină pe ruși de partea 
sa, sau apar fisuri atât în ceea ce îi 
privește pe cetățenii obișnuiți, cât și 
în relația cu cercurile lui imediate, 
apropiate?

Interviu cu profesorul Valentin Naumescu, de la Facultatea de Studii Europene 
a Universității Babeș- Bolyai, Cluj

VN: E bine că ați făcut această 
specificare pentru că, într-adevăr, 
sunt două niveluri, două paliere de 
discuție. În ceea ce privește popo-
rul, cred că Putin încă reușește să 
aibă suport popular. Și este absolut 
surprinzător, neplăcut, dezamăgi-
tor că o țară atât de mare ca Rusia, 
de aproximativ 140 de milioane de 
locuitori, despre care credeam că 
are conexiuni cu lumea liberă, oc-
cidentală, că era o țară relativ des-
chisă în ultimii ani, se poate supune 
și se poate complace de o asemenea 
manieră într-o bulă a minciunii și 
propagandei Kremlinului. E îngro-
zitoare. Totuși, despre Rusia aveam 
pretenția de fi ceva diferit de Coreea 
de Nord. Dictatura de la Moscova 
nu părea la fel de izolată sau la fel 
de crâncenă, dar iată că, după două 
luni și jumătate de război, se pare 
că în Rusia nu pătrunde niciun fel 
de alte informații legate de războ-
iul din Ucraina. Sunt foarte mulți 
ruși care în continuare cred că nu e 
vorba despre niciun război, ci de o 
operațiune militară specială pentru 
eliberarea etnicilor ruși din Donbas 
de regimul nazist sau neo fascist al 
ucrainenilor. Însă, dacă discutăm 
despre cercul puterii, despre etajul 
puterii și conducerii politico-mili-
tare a Rusiei, lucrurile încep să se 

complice. E clar că acești oameni au 
alte informații. Chiar dacă nu sunt 
mulți care îndrăznesc să o spună 
explicit deocamdată, e limpede că 
atmosfera nu mai este una de en-
tuziasm. S-a văzut la 9 mai și pe 
fețele celor din tribună. Cred că în 
acest cerc al puterii începe să se 
strecoare și să se instaleze treptat 
neîncrederea în capacitatea Rusiei 
de a ocupa Ucraina și de a-i schimba 
direcția strategică.

Rep.: Nu a fost nicio referire la 
posibila mobilizare care ar fi venit 
dacă Moscova ar fi declarat război 
oficial Kievului. Credeți că a fost sau 
nu asta vreun moment în planul lui 
Vladimir Putin?

VN: Cred că nu putem exclu-
de ca o mobilizare totală sau mai 
degrabă parțială să se producă, to-
tuși, în perioada următoare. Era de 
așteptat ca cele două momente să 
nu se suprapună pentru că anunțul 
privind intrarea Federației Ruse 
în război nu ar fi ajutat deloc la 
atmosfera de pretinsă sărbătoare 
pe care regimul Putin poate să o 
creeze astăzi în Rusia. S-ar putea 
să fi dorit să separe cele două mo-
mente. Eu cred în continuare că 
există posibilitatea, cu atât mai 
mult cu cât invazia Rusiei pare că 
s-a împotmolit în nord, în regiunea 

Harkiv. Ba mai mult, se pare că a 
început o contraofensivă ucrainea-
nă și există un deficit de trupe ale 
Rusiei în Ucraina. Nu este exclus 
să asistăm în perioada următoare 
la o mobilizare parțială pentru că 
Rusia e clar că avea nevoie de trupe 
suplimentare.

Rep.: Pare că Rusia își lasă ur-
mătorul pas așteptat. Pare că ziua 
aceasta de 9 mai era de așteptat 
să aducă clarificări privind cursul 
războiului. La ce să ne așteptăm? 
Să continue Putin să se concentreze 
în est?

VN: În sine, data de 9 mai a 
fost mult supraevaluată. E clar că 
războiul va continua. Este în conti-
nuare o situație și un moment critic, 
deosebit de grav în Ucraina, dar 
asta nu este neapărat un punct de 
cotitură în acest război. A fost doar 
un moment de comunicare publi-
că, un discurs al dictatorului de la 
Kremlin către societatea rusă, în 
care a încercat să transmită încre-
dere, dar nu prea a reușit. Războiul 
este departe de a se fi încheiat. Iar 
ziua de 9 mai nu a marcat decât un 
răspuns și acela destul de obosit, cu 
semne de slăbiciune, al dictatorului 
de la Kremlin către societatea rusă.

Anca Năstase, rfi.ro

Biden reactivează pentru Ucraina o lege de asistență 
militară din cel de-Al Doilea Război Mondial
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

Moldovlahia ca refugiu și a doua 
patrie a lui Paisie Velicikovski

Patria natală a lui Paisie (Petru) 
Velicikovski a fost Ucraina din stânga 
Niprului, stepele largi ale Poltavei și 
Harkovului. În Autobiografia sa, își 

amintește cu drag de orașul lui, Poltava, „o mică 
fortăreață pe granița de sud, de unde începeau 
ținuturile tătărești”.   

Autobiografia cuviosului, pe 
care și-a scris-o cu puțin timp îna-
inte de moarte, abundă în poves-
tiri despre abuzurile  suportate de 
ortodocși din cauza  turcilor, dar 
și a consecințelor Uniației (1596, 
1645). Povestește cum pribegea ba 
pe partea stângă, ba pe cea dreaptă 
a Niprului, în căutarea unei mă-
năstiri care să nu fie persecutată 
și a unui părinte duhovnicesc ex-
perimentat. Aceasta a fost crucea 
lui până la maturitate: să caute și 
să nu găsească un duhovnic.

Din botez i-au ales numele 
Petru pentru că la 22 decembrie, 
ziua lui de naștere, se pomenea în 
Biserică mitropolitul Petru Movilă. 
Urmează școala de pe lângă bise-
rica unde slujea fratele său Ioan, 
în care era și un azil pentru copiii 
orfani, numiți „porumbei”. Rămă-
sese și el orfan la vârsta de patru 
ani, după moartea tatălui-preot.  

La Kiev, în Academia 
movileană

În 1733, mama îl duce la ar-
hiepiscopul Rafail Zaborovski, 
vechi prieten al soțului ei, care-l 
primește ca elev extern la Cole-
giul Frățimii Ortodoxe, o  școală 
a mănăstirii Bratski, unde era și 
cămin-internat pentru elevi. Mulți 
se întrebau dacă nu e mut – atât 
era de tăcut și timid, mereu cu-
fundat în rugăciune și în lecturi 
duhovnicești. În 1701, școala fu-
sese ridicată de Petru I la rangul 
de Academie numită Movileană, 
de tipul celor din străinătate. Ea 
reunea trei școli a câte patru ani 
de studii: cursul inferior, școala 
medie și a treia – superioară, unde 
elevii se numeau studenți. 

Sârguinciosul Petru, îmbrăcat 
în uniforma școlară – pelerină 
lungă până în călcâie, pantaloni 
albaștri largi, căciulă de pielcică 
de miel și cizme roșii răsfrânte, cu 
tocuri înalte potcovite și sunătoare 
– învață limbile latină și greacă, 
poloneză și slavonă, gramatica și 
sintaxa, aritmetica, notele muzi-
cale și catehismul. Își fixase trei 
reguli pe care se străduia să le 
respecte: a nu osândi pe aproa-
pele, a nu urî pe nimeni, a ierta 
ofensele. Avea un duhovnic bun, 
Pahomie. Un cleric din Moldova, 

ajuns în Ucraina datorită convin-
gerilor sale filoruse, i-a marcat tot 
restul vieții lui Petru Velicicovski. 
Era mitropolitul Antonie, pe care 
l-a auzit slujind într-o limbă pe 
care o îndrăgi. După patru ani de 
studii la cursul primar, Petru pă-
răsește școala, pentru că se simte 
chemat la nevoința călugărească. 
„La vârsta de 18 ani, stă singur, în 
mijlocul pustiului lumii, înaintea 
feței nevăzutului Dumnezeu”.

1739-1746 – ani 
de peregrinaj

Elevul Petru pornește în cău-
tarea unei mănăstiri, dar se duce 
întâi să ceară binecuvântare de la 
duhovnicul Pahomie, care locuia la 
Cernigov, unde Antonie era arhie-
reu. „Cu barca pe Nipru și Desna, 
împreună cu un coleg care mergea 
acasă, era să-și piardă simțurile pe 
acele râuri sălbatice.” Pahomie îl 
sfătui să se ducă la mănăstirea Liu-
bici, la hotar cu Polonia, în eparhia 
lui Antonie moldoveanul. Acolo co-
piază jumătate din cartea lui Ioan 
Scărarul. Din ea citea și în trapeză 
de plângeau călugării. Dar ierarhul 
Antonie trimite la acea mănăstire 
un egumen învățat și autoritar, și 
Petru fuge înapoi, la Kiev, împreună 
cu alți viețuitori, sărind pe bucățile 
mari de gheață crăpată pe Nipru, 
care au detunat rupându-se defi-
nitiv după ce ei au ajuns la mal.

Frigul îl doboară, nu mai poate 
merge, de picioare bolnave. Timp 
de o lună este găzduit la schitul 
Rjiștev, lângă Cernobîl, unde trei 
călugări se hotărâseră să plece în 
Moldova. Se ține de ei, dar e încă 
bolnav. Pleacă pe Nipru în jos, 
cu un monah peregrin, și ajunge 
la mănăstirea Medvedovski din 
Mitropolia Kievului, unde timp 
de cinci luni nu a avut cum să-și 
spele capul. Dar l-a spălat când 
l-au tuns ca rasofor, schimbând-i 
numele în Platon. Rămâne acolo 
„ca o oaie rătăcită”, îl dor picioa-
rele, dar doarme trei ceasuri pe 
noapte ca pustnicii. Se pomenesc 
și aici cu uniații, care-i îndeamnă 
să treacă la ei. Refuză, le închid 
biserica, monahii se împrăștie pe 
un ger năprasnic.  

Ajuns în sfârșit în Lavra Peșteri-
lor, la Kiev, arhimandritul Timotei 
îl trimite să învețe a sculpta iconițe 
pe aramă. Dar când se liniștise, 
cu gândul să rămână în Lavră tot 
restul vieții, un coleg de școală, 
Alexei, îl revede și-i amintește des-
pre idealul lor comun – peregrina-
jul și fuga de mănăstirile bogate.

Doi colegi din școala Movileană 
aveau învoire de trecere a graniței 
și, aflând, prietenii Petru și Alexei 
hotărăsc să fugă cu ei în Moldova. 
Dar la granița poloneză o rudă a lui 

Alexei îl prinde și-l restituie ma-
mei lui, la Kiev. Platon își continuă 
drumul pe jos, prin zăpada până la 
genunchi. În  iarna lui 1742, era în 
mănăstirea Metronimsk, găzduit 
împreună cu ieroschimonahul Mi-
hail, rus mutat deja în Moldova cu 
ucenicii săi. Află că mulți asceți 
slavi pleacă în Moldova, dar bătrâ-
nul nu vrea să-l ia, ci-l sfătuiește să 
plece singur, la Trăisteni, Focșani. 
După Paști pleacă, însoțit de trei 
monahi din Metronimsk.

„Moldovlahia” – noua 
patrie, numită în stil 
cantemirian 

În primăvara lui 1742, trec 
Nistrul și intră în Moldovlahia, 
țară despre care scrie în Autobio-
grafie: „un colț înfloritor al lumii 
ortodoxe, cârmuit de domni bine-
credincioși”. Doi dintre condru-
meți – Ierotei și Teodul – rămân 
la schitul Condrița, iar Antonie și 
Platon trec Siretul și ajung la Dăl-
hăuți, Vrancea, unde trăiau mai 
mulți nevoitori vestiți. „Veneau în 
refugiu în Moldovlahia nu numai 
monahi sârbi, ruși, bulgari, ci și 
patriarhi din Răsărit”, scrie cuvi-
osul în memoriile sale. 

În Ucraina nu se găseau în mă-
năstiri manuscrise duhovnicești, 
nici duhovnici buni. Aici găsește 
pe călugări transcriind din cărțile 
patristice. Ajung la schitul Trăis-
teni, unde aud prima dată despre 
pravilă și rugăciune după rânduiala 
Sfântului Munte. Face ascultare la 
bucătărie, dedicându-se studiului 
limbii române. Vine și schimonahul 
Mihail și i-l aduce pe prietenul Ale-
xei din Kiev. Cum se vede, pământul 
românesc nu este prima dată loc de 
refugiu pentru ucraineni.

Tot ce vedea în jur îl încânta. 
Povestește cum a văzut prima dată 
struguri, după ce a primit asculta-
rea să păzească via schitului: „Nici 
nu mâncam acum altceva”. La schi-
tul lui Onufrie, aflat pe sprânceana 
unui munte, descoperă aerul ușor, 
apa bună, livezile cu 15 feluri de 

mere, nuci de Valahia, priveliști 
fermecătoare. Cu aceste momente 
fericite de viețuire în Moldovlahia 
se întrerup însemnările autobio-
grafice ale cuviosului Paisie. Peste 
patru ani se contura deja intenția 
de a pleca la Muntele Athos, munte 
ce are chipul crucii, loc sfânt de 
înalte tradiții și lupte, tezaur de 
scripturi patristice. 

La mănăstirea Pantocrator. 
1746-1763

Acolo trăiau călugări slavi. Ia-
răși sărăcie, singurătate, lipsă de 
duhovnic, decădere a vieții du-
hovnicești. Zile întregi nu se pu-
tea ridica din pat, de slăbiciune. 
Urmează ani de citire, cântare de 
psalmi, rugăciune intensă, foame. 
În 1756, vine la Sf. Munte cuvi-
osul Vasile de la Poiana Mărului 
și-l călugărește cu numele Paisie. 
Viețuiește un timp cu un călugăr 
român, Visarion, se mută la schitul 
Sf. Ilie, formează o comunitate, dar 
primii ucenici români nu pot face 
pravila, de flămânzi și dezbrăcați 
ce erau iarna. Spuneau doar Crezul 
și Miluieşte-mă, Dumnezeule! În 
1758, un episcop Grigorie îl hiro-
tonește preot (ieromonah). Sim-
te necesitatea studierii scrierilor 
Sfinților Părinți, începe să caute 
originalele grecești.

Mănăstirile athonite erau robite 
de turci și silite să se răscumpere 
cu mari sume de bani, multe din 
ele în stare de ruină, neorânduieli 
și învrăjbire între călugări de nea-
muri diferite (în comunitatea sa 
grecii nu se înțelegeau cu slavii). 
Paisie are nădejde numai la ospi-
talitatea din Moldovlahia. În 1763, 
cei 64 de călugări  ai comunității, 
cu Paisie, preot ajuns la vârsta de 
41 de ani, ajung cu două corăbii la 
Galați: în una era Paisie cu mona-
hii slavi, iar în cealaltă Visarion cu 
monahii români.

Dragomirna, Secu, Neamț

Mitropolitul Gavriil Calimachi 

îi primește cu dragoste și le oferă 
mănăstirea Dragomirna cu toate 
proprietățile ei. Comunitatea în-
cepe o viață nouă, de muncă și de 
rugăciune. Curând, se completează 
cu noi ucenici. Starețul Paisie în-
tocmește un Regulament în 28 de 
puncte privitor la viața monahală, 
de fapt pravila pe care o respectau 
la Sfântul Munte.

În 1775, în urma ocupării Mol-
dovei de nord de către Imperiul 
habsburgic catolic, comunitatea 
părăsește Dragomirna și 200 din 
cei 350 de călugări se mută la mă-
năstirea Secu. Peste patru ani, con-
statându-se lipsa de chilii pentru 
o obște atât de mare, li se permite 
mutarea la mănăstirea Neamț. Aici 
continuă să se contureze curentul 
numit mai târziu „neoisihast” sau 
„paisian”. Numărul monahilor 
nemțeni se ridicase la 700, apoi la 
1000. Dintre aceștia și-a crescut 
starețul Paisie ucenici  cărturari 
pentru școala de traducători din 
operele Sfinților Părinți. Pe cei mai 
ageri i-a trimis la București, să în-
vețe greaca veche la școala de la 
Sfântul Sava. Însuși cuviosul Paisie 
începe să învețe greaca și să traducă 
în slavonește ghidându-se de tra-
ducerile din greacă ale românilor.

La indicațiile starețului, s-au 
tradus în slavonă și română nu-
meroase texte din mari asceți din 
primele secole creștine. Între cei 
mai renumiți traducători și co-
piști din școala paisiană notăm 
pe Macarie, pe care-l cunoștea de 
la Sf. Munte, ieromonahul Ilarion, 
dascălul Isaac, Gherontie și Grigo-
rie Dascălul ș.a. Astfel se explică  
existența încă din anul 1778 a unui 
volum impresionant de traduceri 
în română care alcătuiau Filocalia 
de la Dragomirna, scrisă de mână. 
Astfel se explică apariția în 1793, la 
Petersburg, a Filocaliei slavo-ruse 
(Dobrotoliubie), tradusă de cuvio-
sul Paisie. În 1794, la 15 noiembrie, 
marele stareț trecea la cele veșnice 
în mănăstirea Neamț, centru de 
cultură teologico-ascetică pentru 
tot cuprinsul sud-estului european.

300 de ani de la nastere ( 1722-1794)

Nina NEGRU

O A M E N I  Ș I  C Ă R Ț I
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Artrita reumatoidă este o boală cronică, 
autoimună, caracterizată prin inflamație 
sinovială articulară, rapid evolutivă și 
progresivă, cu deficit funcțional major 

în lipsa tratamentului prompt sau inadecvat 
administrat. De asemenea, în cursul evoluției 
boala poate afecta prin inflamație sistemică și 
structurile extraarticulare precum tegumentul, 
inima, plămânii, rinichiul, ochiul etc.

Recomandări pentru pacienții 
cu artrită reumatoidă

Cauza artritei reumatoide nu 
este cunoscută, motiv pentru care 
nu poate fi prevenită și sunt afec-
tate în special femeile trecute de 
50 de ani, dar poate să apară la 
orice vârstă.

Medicamentele pentru 
artrita reumatoidă

Încă de la primele manifestări 
de boală pacientul trebuie să se 
prezinte la medicul reumatolog 
pentru stabilirea diagnosticului 
pozitiv și inițierea tratamentului 
adecvat. Cu cât afecțiunea este 
depistată și controlată din timp, 
cu atât pacientul va putea duce o 
viață normală, cu minime compli-
cații, eventual chiar oprirea din 
evoluție a bolii, în rare cazuri. 
Astfel, în primul rând, pacientul 
va fi îndrumat să urmeze o sche-
mă individualizată de tratament 
pentru prevenirea inflamației și 
deformărilor articulare, pe care 
nu are voie să o întrerupă, decât 
atunci când apar reacții adverse 
sau tratamentul nu mai este efici-
ent, însă doar la indicația medicu-
lui reumatolog. Dacă se hotărăște 
oprirea medicației din proprie ini-
țiativă, concentrația acesteia din 
sânge nu va fi suficientă pentru 
controlul simptomatologiei, pier-
zându-și astfel efectul. Totodată, 
la încercarea reluării medicației cu 
același preparat, acesta va prezen-
ta ulterior un efect mai slab față 
de prima administrare.

Pe lângă prescrierea medi-

cației, medicul va ști în urma 
anamnezei dacă tratează un 
pacient fumător și va include 
printre primele recomandări 
oprirea fumatului. Acesta trebuie 
întrerupt cât mai repede posibil, 
întrucât se asociază cu forme mai 
severe de boală, cu evoluție mai 
rapidă și un răspuns mai slab la 
tratament. Riscul crește odată 
cu numărul de țigarete pe zi și 
durata fumatului și scade treptat 
după renunțarea la fumat. Cu 
toate acestea, riscul poate per-
sista chiar și până la 20 de ani 
după încetarea fumatului.

Activitatea fizică

O altă recomandare importan-
tă este activitatea fizică zilnică, 
care de cele mai multe ori este 
neglijată sau există o teamă de 
agravare a deformărilor articu-
lare deja instituite. Nimic mai 
fals în această presupunere, atâ-
ta timp cât pacientul efectuează 
exerciții sub îndrumarea unui ki-
netoterapeut în limita toleranței. 
Afectarea articulară deja instalată 
nu se va agrava și nici nu vor fi 
deteriorate alte articulații. Ba 
din contră, mișcarea aduce un 
beneficiu păstrării mobilității și 
stabilității articulare și trebuie 
continuată în limita toleranței 
chiar și atunci când boala este 
activă. Mișcarea fizică este foarte 
importantă pentru menținerea 
mobilității articulare, întărirea 
masei musculare, corectarea pos-

turii și îmbunătățirea echilibru-
lui. Se încearcă păstrarea funcției 
articulare, știind că recuperarea 
capacității de mișcare este foarte 
dificilă odată ce aceasta s-a pier-
dut. În plus, activitatea fizică aju-
tă în prevenția osteoporozei, la 
menținerea greutății corporale, 
diminuarea stresului, chiar și la 
ameliorarea durerilor și a redorii 
matinale. 

Gestionarea durerii

Un plus pentru gestionarea 
durerilor și stărilor de oboseală 
a pacienților cu artrită reumatoi-
dă poate fi adus de metodele de 
tratament alternativ (ex: acupunc-
tură, reflexoterapie, ergoterapie, 
osteopatie, cure balneare, masaj 
etc.). Sunt anumite persoane care 
răspund la astfel de proceduri, 
chiar dacă efectul celor mai multe 
tratamente alternative nu este do-
vedit științific. Este foarte impor-
tant ca acestea să nu înlocuiască 
tratamentul de bază al bolii, să fie 
folosit doar ca terapie adjuvantă 
și de preferat să se realizeze în-
tr-un centru afiliat unei organiza-
ții medicale, eventual la indicația 
medicului.

Gestionarea durerii poate fi di-
ferită în funcție de preferințele pa-
cientului, astfel încât unii se ajută 
prin aplicarea de comprese reci 
care scad inflamația articulară sau 
comprese calde pentru relaxarea 
musculaturii, alții folosesc orteze, 
atele sau alte dispozitive ajutătoa-
re. Atenție însă, în perioadele de 
activitate a bolii, când nu este in-
dicată aplicarea de comprese calde 
pe articulațiile inflamate, putând 
agrava tumefacția și durerea prin 
creșterea vascularizației și favo-
rizarea inflamației. Alți pacienți 
folosesc unguente analgezice sau 
antiinflamatoare aplicate local, 
cele mai utile fiind cele pe bază 
de capsaicină. 

S Ă N Ă T A T E

Alimentația

Cu privire la alimentația din 
artrita reumatoidă, nu s-a dove-
dit încă dacă anumite regimuri 
alimentare pot agrava sau ajuta 
în evoluția bolii. Reumatismul 
este un consumator mare de 
energie din partea organismului, 
drept urmare nu ne permitem să 
exagerăm cu restricțiile alimen-
tare și trebuie să ne asigurăm că 
avem o dietă echilibrată, sănă-
toasă, bogată în toți nutrienții 
de care avem nevoie. Se aten-
ționează însă pacientul în ceea 
ce privește consumul de grăsimi 
saturate, acesta crescând riscul 

de infarct și boli cardiovasculare, 
motiv pentru care trebuie redus 
pe cât posibil. 

Concluzie

Pacienții cu artrită reumatoi-
dă au nevoie de sprijin și educare 
terapeutică pentru a lua cele mai 
bune decizii în ceea ce privește 
sănătatea lor și gestionarea bolii. 
Scopul este acela de a îmbunătă-
ții calitatea vieții prin atingerea 
țintelor terapeutice și prevenirea 
exacerbărilor artritei reumatoi-
de, printr-o bună colaborare me-
dic-pacient.

romedic.ro

Cercetătorii au studiat de-a lungul tim-
pului importanța nutrienților în reglarea 
bolilor, prin efectele pe care le pot avea 
asupra metabolismului. Anumite combina-
ții de nutrienți îmbunătățesc răspunsurile 
celulare și promovează longevitatea.

Un studiu recent publicat în revista 
„Cell”, demonstrează legătura dintre creș-
tere, longevitate și căile metabolice pe care 
acestea le implică.

Dieta bogată în aminoacizi (proveniți 
din proteine) susține creșterea organismu-
lui. Metionina îmbunătățește semnalizarea 
hormonului de creștere (eng. Growth hor-
mone – GH) și a factorului de creștere ase-
mănător insulinei (IGF-1). Pe de altă parte, 
acești hormoni răspund pozitiv la semnalele 
pro-îmbătrânire. Studiul constată însă faptul 
că mutațiile de la nivelul receptorilor acestor 
hormoni, cu scăderea plasmatică a acestora, 
extind viața cu până la 35%-40%.

Reducerea nivelului de IGF-1 circulant 
și al insulinei ar putea duce la o prelun-
gire a longevității. Șoarecii cu mutații în 
substratul receptorului insulinei, trăiesc și 

cu 30% mai mult, mutațiile scăzând acțiu-
nea anabolizantă a hormonilor de creștere. 
Longevitatea este asociată cu întârzierea 
proceselor de creștere.

Metabolismul glucidic este, de aseme-

nea, implicat în îmbătrânire, glucoza fiind 
un accelerator al acestui proces. Cercetă-
torii au observat cum întreruperea unei 
căi de metabolizare a glucozei duce la o 
creștere cu 30% a duratei medii de viață 

și la scăderea incidenței cardiomiopatiei 
la animalele de laborator.

Restricța calorică este totodată benefi-
că. Perioadele de post ce implică restricții 
alimentare pe perioade limitate de timp 
susțin de asemenea reducerea greutății și a 
factorilor asociați bolilor cardiovasculare, 
dar și creșterea sensibilității la insulină, 
scăzând riscul de a dezvolta diabet.

Asocierea zilnică a perioadelor mai lungi 
de post care implică săritul peste micul 
dejun implică însă rate crescute de mor-
talitate, conform cercetătorilor.

În concluzie, o dietă cu niveluri scăzute, 
dar suficiente de proteine, o cantitate crescu-
tă de legume, cu un aport mic de metionină 
și alți aminoacizi, fără a sări peste micul 
dejun și perioade scurte de post, previne 
îmbătrânirea. Această recomandare nu se 
aplică persoanelor cu vârsta peste 65 ani din 
studiu, unde nu se mai observă beneficiile 
dietei. Un stil de viață echilibrat susține 
corpul uman și îl menține în formă, preve-
nind dereglările metabolice.

News Medical

Cum influențează dieta longevitatea
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Avem două 
medalii la 
Cupa Europei 
de judo 

Judocanul Renat Croitoru (60 
kg) și-a adjudecat medalia de ar-
gint la Cupa Europei pentru cadeți 
U-18, ce s-a desfășurat timp de 
două zile la București (România). 
În prima zi de concurs (7 mai a.c.), 
el a trecut de israelianul Itay Lah-
many, sârbul Veljko Simici, por-
tughezul Rui Anjos și francezul 
Pierre Eberhardt, ca în finală să 
cedeze în fața maghiarului Adam 
Major, care în acest an a mai fost 
de două ori premiant la asemenea 
turnee. Un alt compatriot de-al 
nostru, Ghenadi Cijevski (81 
kg), s-a învrednicit de distincția 
de bronz. Mai întâi el l-a învins 
pe israelianul Alexander Ronis, 
apoi a pierdut în lupta cu repre-
zentantul Ucrainei, Igor Țurcan, 
care pe final a și câștigat turneul. 
În continuare, Ghenadi i-a sur-
clasat pe estonianul Andris Org 
și pe sârbii Marko Jovanovici și 
Dušan Grahovac, vicecampionul 
european de anul trecut. 

Școala de 
box din 
Grimăncăuți, 
din nou pe val

Mai mulți pugiliști, discipoli 
ai Școlii Sportive Specializate de 
box din Grimăncăuți, Briceni, 
fondată și condusă de redutabi-
lul antrenor Petru Caduc, au câș-
tigat medalii de aur la Turneul 
Internațional de box „In Memo-
riam Pavel Lușcevschi”. Ediția a 
23-a a Memorialului a avut loc 
în această localitate în perioada 
6-8 mai 2022, desfășurându-se 
sub patronajul Inspectoratului 
General al Poliției de Frontieră. 
Astfel, au excelat angajații IGPF, 
Egor Bejenaru (63,5 kg), Davron 
Bozorov (71 kg), Vlad Gavriliuc 
(75 kg), Andrei Zaplitnîi (86 kg) și 
Alexei Zavatin (+92 kg). La com-
petiție au participat sportivi din 
Ucraina, Germania, România și 
R. Moldova.

Cine i-a trezit și a întreținut fo-
cul acestor interese, a căror che-
mare presupune multă muncă și 
o mare responsabilitate? Haideți 
dar să le luăm pe rând, la acest 
prag aniversar ce marchează un 
semicentenar de la naștere, căci a 
văzut lumina zilei la 12 mai 1972, 
în satul Plop-Știubei de prin păr-
țile pitorești ale Căușenilor, într-o 
familie de buni gospodari (tata, 
Boris Ceban, și mama, Alexandra 
Răilean).  

 
Vocația sportului minții

Dragostea pentru jocul de dame 
Eduard a moștenit-o de la tata; 
a fost inițiat în secretele acestui 
sport de la o vârstă fragedă, nici 
nu mai ține minte de când. La doar 
cinci ani împliniți, devine campi-
on al raionului Căușeni, iar peste 
câțiva ani se învrednicește de titlul 
candidat maestru. Cert este că s-a 
dedicat acestui joc intelectual cu 
o pasiune nestăvilită și cu un en-
tuziasm debordant, de care doar 
năzuințele sincere și doldora de 
aspirații ale unui copil sunt ca-
pabile. Aspirații învăluite în aura 
unui basm ce căuta să devină re-
alitate. Iar incontestabilul talent 
și agerimea minții nu i-au rămas 
neobservate. După ce ocupă locul 
3 premiant la etapa republicană 
(Campionatul Moldovei) a turne-
ului „Ciudo Șașki”, este îndemnat 
de specialiști să frecventeze Școala 
de joc de dame din Bender, unde 
mentor i-a fost renumitul antrenor 
Nicolai Ghingruz. În scurt timp 
devine unul dintre liderii selecți-
onatei Moldovei în categoria lui 
de vârstă, cedând puțin doar co-
echipierului Igor Coifman, viitor 
campion mondial. Ulterior, se va 
stabili cu traiul în Ucraina (satul 
Krutoiarivka), ocupând cu echipa 
localității locul 4 la Campionatul 

regiunii Odesa pe școli – o reali-
zare excepțională, ținând cont de 
faptul că a evoluat la tabla întâi. 

Vocația fotbalului

Dragostea pentru sportul minții 
s-a perpetuat în soarta lui Eduard 
Ciobanu până în prezent, el fiind 
timp de două decenii invincibil la 
Olimpiadele republicane pentru 
jurnaliști. De asemenea, presta-
ția plină de o inteligență rafinată 
și combinativă de pe tabla de joc 
s-a transferat pe gazonul verde al 
terenului de fotbal, unde iarăși a 
obținut (și obține în continuare) 
rezultate remarcabile. Gândirea pă-
trunzătoare și ageră, ce calculează 
cu exactitate viitoarele mișcări și 
perspectivele partidei, s-a asociat la 
Eduard cu o pregătire fizică excepți-
onală (a practicat judo) și o tehnică 
bine pusă la punct a jocului fotba-
listic. Driblingul complex și forța 
cu care acesta era executat îi făceau 
elanul ofensiv aproape de neoprit. 
La 14 ani, împreună cu echipa Școlii 
din Krutoiarivka devine campion 
al raionului Bilhorod-Dnistrovskyi 
(Cetatea Albă) la fotbal. Formația 
lor era supranumită de suporteri și 
concurenți Steaua, în cinstea clu-
bului din București care în acel an 
(1986) a câștigat Cupa Campionilor 
Europeni, iar apoi și Supercupa în 
fața celor de la Dynamo Kyiv. Tot 
atunci este chemat la Școala-inter-
nat a clubului de fotbal Cernomoreț 
Odesa, însă părinții l-au convins să 
nu dea curs invitației. Fapt ce l-a 
deturnat de la cariera de perfor-
mer, îndreptându-l până la urmă 
pe calea nu mai puțin captivantă a 
jurnalismului sportiv. 

Vocația de jurnalist

Primii pași în ale scrisului 
publicistic îi face încă fiind elev. 

Încă din copilărie, destinul lui Eduard 
Ciobanu a prins nuanțe explicite, bine 
conturate. Soarta lui înflorea sub zodia 
a două pasiuni sportive mirifice, care 

ulterior i-au determinat cursul întregii vieți. 
Ambarcațiunea performanței lui manevra cu 
iscusință între două maluri: al sportului minții 
și al sportului rege – fotbalul, domenii în care a 
excelat încă din copilărie.

Își începe activitatea de reporter 
la ziarul „Progresul” din Căinari 
(1990). Reportajele pline de nerv 
atrag atenția cititorilor și a speci-
aliștilor. La Chișinău activează în 
cadrul publicațiilor (cotidiene și 
săptămânale) „Moldova Sporti-
vă” („Sport Turism”, 1991-1992), 
„Fotbal Hebdo” (1992), apoi de-
vine redactor-șef al suplimentu-
lui „Futbol express” (1992-1994). 
Talentul său ziaristic cunoaște o 
afirmare plenară după absolvirea 
Facultății de Jurnalism a Univer-
sității de Stat din Moldova, când 
este angajat în calitate de redactor 
pe compartimentul sport la ziarul 
„Moldavskie vedomosti” (1995-
2013), unde realizează reportaje și 
interviuri, multe dintre ele cu ade-
vărat senzaționale, cu personalități 
marcante din domeniul sportului și 
nu numai. Firea sa energică, inte-
resul nedisimulat pentru meseria 
îmbrățișată și pentru destinele oa-
menilor sportului îl îndeamnă să 
lucreze concomitent la mai multe 
publicații, la care se evidențiază 
prin materialele sale ce evocă o 
fire cu interese complexe și poli-
valente, scriind editoriale, schițe, 
crochiuri, articole de analiză. 

Veleitățile de autor ale lui Eduard 
Ciobanu se conturează într-o con-
cepție despre jurnalismul sportiv. 
Astfel, în 1996, își materializează 
propriul proiect, numit anuarul 
„Sport în Moldova”, unde activează 
ca redactor-șef și editor. De remar-
cat că actualmente această revistă 
este unica publicație sportivă din 
Republica Moldova. Operativitatea, 
analiza pertinentă și însușirile înalte 

ale reportajelor sale îl califică pe E. 
Ciobanu drept reporter sportiv pen-
tru R. Moldova al Agenției internați-
onale de știri „Reuters” (2003-2013) 
și președinte al Asociației jurnaliș-
tilor „Media Sport” (din 2004 până 
în prezent). A excelat și în domeniul 
muncii administrative, punându-și 
în valoare calitățile de manager: ast-
fel, în perioada 2011-2014, activează 
în postul de prim-vicepreședinte 
al Asociației Presei Sportive din 
Moldova (APSM), după care pre-
ia funcția de președinte al acestei 
structuri, în fruntea căreia e până 
în ziua de astăzi. 

Aflându-se la cârma Asociați-
ei, promovează cu devotament și 
adeseori cu mari sacrificii cauza 
jurnalismului sportiv național, cu 
același curaj ce-i este caracteristic 
și pe terenul de fotbal, și la tabla de 
joc. Nu se sfiește să intre în dispute 
aprinse, să lupte pentru dreptate 
și ia măsuri radicale dacă acestea 
servesc interesele sportului moldo-
venesc. În acest minunat context, 
aflat sub semnul recunoștinței față 
de meritele incontestabile ale spor-
tivilor noștri, se înscriu proiectele 
lui Eduard Ciobanu – devenite între 
timp de referință – ce și-au găsit fi-
nalitatea în editarea lucrărilor „Tu-
dor Casapu – destin unic de mare 
campion”, „Judo în Moldova. File 
memorabile de istorie” ș.a. Astfel, 
personalitatea lui Eduard Ciobanu 
servește drept exemplu de dedicație 
și profesionalism generațiilor în 
formare. 

Cu considerațiune și calde 
felicitări din partea membrilor 

APSM

Eduard Ciobanu – un 
destin integru și împlinit

Halterofilul Tudor Bratu (cat.96 kg) a cucerit trei medalii de argint 
la Campionatele Mondiale pentru juniori (U-20) ce au avut loc în pe-
rioada 2-10 mai a.c. la Heraklion (Grecia). El a urcat pe treapta a doua 
a podiumului de premiere atât la stilurile smuls (cu rezultatul de 163 
kg) și aruncat (201 kg), cât și la total (364 kg). Campion la general a 
devenit atletul din Armenia, Garik Karapetyan (170 kg+200 kg=370 
kg), podiumul fiind completat de egipteanul Yasser Usama Hemdan 
(157 kg+202 kg=359 kg). De remarcat că la Mondiale medaliile sunt 
acordate pentru fiecare stil în parte, spre deosebire de Jocurile Olim-
pice, unde este oferită doar o singură distincție, la total.

Tudor Bratu, 
vicecampion 
mondial la haltere
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S u d o k u

Teatrul Național „Mihai Eminescu”
13.05 „Dosarele Siberiei” de Petru Hadârcă, ora 18.00.
14.05 „Pomul vieții” de Dumitru Matcovschi, ora 18.00.
15.05 „Casa Mare”, de Ion Druță, ora 18.00.
17.05 „Copiii foametei. Mărturii” de Alexei Vakulovski, ora 17.30.
19.05 „Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mintal” de Matei Vișniec, 

ora 18.00.

Teatrul Național „Eugene Ionesco”
22.05 „Fiți sănătos, domnule!” de Pierre Chesnot, ora 17.30.
25.05 „O zi din viața lui Helen” de Helmut Peschina, ora 18.30.
26.05 „Iubirea la proști” de Francis Veber, ora 18.30.
28.05 Premieră! „Lecția” de Eugene Ionesco, ora 18.30.
29.05 „Arta conviețuirii” de Yasmina Reza, ora 17.30.

Teatrul Satiricus „I.L. Caragiale”
20.05 „Casa”, după Maxim Gorki, ora 18.30.

Teatrul Geneza Art
14 – 15.05 „Nuntă în cer” de Mircea Eliade, ora 19.00.
17.05; 19.05 „Toc” de Laurent Baffie, ora 19.00.
21 – 22.05 „3 + Cristina pe frecvența iubirii”, ora 19.00.

Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”
15.05 „Turandot”, operă în trei acte, de Giacomo Puccini, ora 17.00.
22.05 „Elixirul Dragostei”, operă în două acte, de Gaetano Donizetti, ora 17.00.

Teatrul „Luceafărul”
13.05 „Fazanul” de Georges Feydeau, ora 18.30.
14.05 „Flori de mină” de Szekely Csaba, ora 18.30.
15.05 „12 oameni furioși” după Reginald Rose, ora 18.30.

Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”
15.05 „Cenușăreasa” de Frații Grimm, ora 11.00; 12.30.

Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
14.05 „Lebedele sălbatice”, după H. Ch. Andersen, ora 11.00.
15.05 „Motanul încălțat” de Ch. Perrault, ora 11.00.

Filarmonica Națională „S. Lunchevici”, Palatul Republicii
20.05 W.A. Mozart, Requiem. Capela Corală Academică „Doina”, director artistic 

și prim-dirijor – Ilona Stepan, Orchestra Națională Simfonică a Companiei Publice 
Teleradio-Moldova, sub bagheta lui Vyacheslav Redya (Ucraina). Soliști: Tatiana 
Costiuc (soprano), Lilia Istratii (mezzo-soprano), Ion Timofti (tenor), Alexei Bot-
narciuc (bas), ora 18.00.

Sala cu Orgă 
15.05 În ritmul dansului – Concert educativ pentru copii și părinți de Ziua Familiei. 

Fanfara „Vasile Velicico” de la Liceul „S. Rahmaninov”, dirijor – Oleg Cazacu; elevii 
Colegiului de Coregrafie; Ansamblul „Soarele” (ARTICO) și Clubul Sportiv de Dans 
AFOR, ora 16.00. 

17.05 In Memoriam – Maria Bieșu. Școala de Muzică „Maria Bieșu” prezintă, ora 18.00.
19.05 Teatrul Național „Vasile Alecsandri” – Bălți
Tinere Talente: Martina Meola, pian /Școala de Arte „A.Stârcea” – Chișinău/; Sofia 

Știuca, vioară /Liceul „C.Porumbescu” – Chișinău/; Ilie Grosu, saxofon /Școala de 
Muzică „G.Enescu” – Bălți, cu Orchestra Națională de Cameră, prim-dirijor – Cristian 
Florea. În program: W.A.Mozart, A.Glazunov, F.Mendelssohn, ora 17.00.

A f i ş

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

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

Din luna februarie 2020, poți perfecta un abo-
nament la noua publicație, GAZETA de Chișinău, 
în paginile căreia vei găsi rubrica „Te caut”, care 

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

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

Te  c a u t !

Bărbat de 43 de ani
Este în căutarea unei femei care ar avea vârsta până 
la 50 de ani, dornică de viață și doritoare de a crea o 
relație bună. Bărbatul locuiește la casă la sol în raionul 
Telenești. Una dintre condiții este ca femeia să treacă 
cu traiul la el. (10)

Femeie de 46 de ani
Este în căutarea unui bărbat care ar avea vârsta până 
la 50 de ani, dintr-o localitate apropiată de municipiul 
Bălți. Mai multe detalii la numărul de telefon lăsat la 
redacție. (11)

Bărbat de 61 de ani
Din Chișinău. Este în căutarea unei femei de o vârstă 
apropiată. Mai multe detalii la numărul de telefon lăsat 
la redacție. (12)

Bărbat de 39 de ani 
Locuiesc într-o suburbie a orașului Bălți. Vreau să cu-
nosc o femeie cu vârsta cuprinsă între 34 și 51 de ani. 
Mai multe detalii despre mine voi discuta la numărul de 
telefon lăsat la redacție. (14)

Viața e frumoasă trăită în doi
Doresc să fac cunoștință cu o doamnă inteligentă, căreia 
i-ar plăcea viața în doi. Sunt din Chișinău, am studii su-
perioare, stare materială bună, fără vicii. Să aibă 64 de 
ani... detaliile vor urma. (15)  

Împreună vom învinge singurătatea 
Văduvă, locuiesc în Chișinău, am 1,75 m, 80 kg, 51 de 
ani. Solicit cunoștință cu un bărbat bun la inimă, de cre-
dință ortodoxă. Împreună vom birui singurătatea. (17) 

Tare aș vrea să formez un cuplu
Văduv, 70 de ani, 170 cm, 70 kg. Din părțile Căușenilor, 
are casă. Fără vicii, fără obligații. Vrea să cunoască o 
femeie de 65-68 de ani. (18) 

Îmi doresc să întâlnesc o persoană potrivită 
Și care merită să fie prețuită. Orice zi e importantă și 
frumoasă când o trăiești lângă omul drag și bun la su-
flet. Sunt o femeie drăguță, plăcută la vârsta mea de 63 
de ani. Dacă ești potrivit vârstei mele și ești în căutarea 
unui om drag alături, atunci sună-mă. (19) 

În căutarea unei femei inteligente 
Vreau să fac cunoștință cu o femeie inteligentă, de 64 de 
ani, căreia i-ar plăcea viața în doi. Sunt din Chișinău. Am 
studii superioare, stare materială bună, fără vicii. Mai 
multe detalii la numărul de telefon lăsat la redacție. (20) 

Bărbat de 60 de ani
Un bărbat văduv vrea să facă cunoștință cu o femeie de 
la țară: simplă, drăguță și gospodină, cu vârsta între 55-
60 de ani. (22)

Femeie de 57 de ani
Este în căutarea unui bărbat potrivit vârstei sale, care ar fi de 
religie ortodoxă și să nu facă abuz de alcool și să nu fumeze. 
De dorit ca bărbatul să fie din Chișinău sau din apropierea 
municipiului. Femeia vrea să treacă cu traiul la el. (23)

Văduvă de 54 de ani 
își caută perechea. „Sunt o femeie cumsecade și aș vrea să 
am alături un bărbat la fel, de 55-60 de ani. Să nu fumeze 
și să nu bea mult alcool. Să iubească viața. Mai multe de-
talii la numărul de telefon lăsat la redacție”. (24)

Plasează anunțul tău aici!
Acum ai posibilitatea să plasezi un anunț de vânzare-cumpărare, de alte servicii, 

la rubrica „Mica publicitate” din săptămânalul GAZETA de Chișinău.  
Aici vei găsi anunțuri de larg interes trimise de cititorii GAZETEI de Chișinău și vei putea 

intra ușor în legătură cu autorii lor.
Pe „Mica publicitate” te așteaptă informații despre locurile vacante de muncă, vânzarea sau 

darea cu chirie a locuințelor, a tehnicii agricole, a mașinilor second-hand etc.
Dacă vrei să vinzi, să cumperi sau să închiriezi ceva, sună și dictează anunțul tău la telefonul 

redacției: ( +373) 0 22 358567; 069307730 (Viber, Whatsapp).
Rubrica „Mica publicitate” va putea fi găsită și pe pagina online a publicației – gazetade-

chisinau.md .

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

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

După o seară romantică am condus-o acasă. Chiar 
înainte să treacă pragul, s-a întors către mine, m-a 
sărutat și mi-a șoptit:

- Ce-ai zice să rămâi aici peste noapte?

- Nu, mulțumesc, i-am răspuns în timp ce mă 
îndreptam către stația de autobuz. Între noi fie vor-
ba, ia gândiți-vă: ce puteam eu să fac singur toată 
noaptea în fața ușii?
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Această săptămână va fi 
una greoaie din punct de ve-
dere emoțional. În anumite 
relații, sunt multe lucruri 
rămase nespuse și a prelua 
inițiativa în acest moment 
reprezintă pentru tine o 
provocare în sine. Din pă-
cate, trebuie să fii conștient 
că orice compromis poate 
aduce un plus de valoare 
propriei vieți.

Viața personală prinde 
culoare odată cu „transfor-
marea” pe care o trăiești la 
nivel emoțional. Astrele de-
vin tot mai agitate în raport 
cu semnul tău zodiacal. Ai 
multe lucruri peste care tre-
buie să treci, pe care trebuie 
să le integrezi în universul 
propriu. Săptămâna aceasta 
a lunii mai este despre tim-
pul cu sine.

Mereu iei decizii spon-
tane, mai ales în ceea ce 
privește viața profesiona-
lă. Ai nevoie să readuci în 
viața ta starea de echilibru 
de altădată. Este posibil să 
visezi cu ochii deschiși la 
trecutul tău și la momen-
tele de altădată, dar este 
important să îți dai seama 
de ce resimți această me-
lancolie.

Obsesia pe care o trăiești 
în raport cu viața profesi-
onală ajunge să îți creeze 
dificultăți în viața persona-
lă. Echilibrul dintre aceste 
două sectoare ale vieții tale 
este de mult timp zdrunci-
nat. A adopta un compor-
tament profesionist și a fi 
loial face parte din orice 
strategie care urmărește 
succesul. 

Atunci când vine vor-
ba de achizițiile pe care 
le faci, încearcă să fii mai 
calculat. Ai nevoie de bani 
în perioada care urmează, 
mai ales pentru vacanța pe 
care o plănuiești. De ase-
menea, renovarea în casă 
va fi destul de costisitoare. 
Zilele noii săptămâni sunt 
rezervate pentru proiectele 
personale.

Impactul stărilor tale in-
terioare asupra traiectoriei 
carierei este evident. Dorin-
ța de a le face pe plac alto-
ra se estompează odată cu 
creșterea încrederii în sine. 
Știi că trebuie să pui limite 
clare în raport cu anumite 
persoane. Nu întotdeauna 
este vorba despre bani. De 
multe ori, mai importante 
sunt onoarea și cinstea.

Trăiești totul după reguli 
exacte. De fiecare dată când 
programul îți este dat peste 
cap de decizii de moment, 
știi că totul se va face resimțit 
la nivel de energie psihică. 
Intrigile din plan profesional 
nu sunt despre tine, în marea 
majoritate a cazurilor. Din 
păcate, tu ai tendința de a 
lua lucrurile personal. 

Fluctuațiile de tempera-
tură creează haos la nivelul 
sistemului tău imunitar și 
te vei simți mai tot timpul 
vlăguit. Prin prisma eve-
nimentelor de care ai avut 
parte în ultima perioadă, o 
să încerci să fii mai flexibil, 
mai empatic și mai uman cu 
cei din jur. Ei au nevoie de 
susținerea ta.

Ești conștient că în pre-
zent treci printr-un impas 
care te „blochează” din 
punct de vedere energe-
tic. Ai răbdare cu tine! O 
schimbare bruscă a dispo-
ziției psihice te va agita și 
te va face să îți dorești să 
faci lucrurile să funcționeze, 
indiferent de obstacolele pe 
care le întâmpini.

Alegerile și acțiunile pe 
care urmează să le faci te vr 
ajuta să găsești un nou sens 
al propriei vieți. Lucrurile 
simple „construiesc” un 
cadru perfect pentru feri-
cirea autentică. Îți dorești 
să fii mai prezent în viața 
anumitor persoane. Viața ta 
va avea un nou sens odată 
cu luarea anumitor decizii.

Sunt persoane care te 
scot destul de des din zona 
de confort. Zilele acestei 
săptămâni te vor forța să 
ajungi „pe marginea pră-
pastiei” în ceea ce privește 
anumite relații din viața ta. 
De asemenea, sunt persoane 
în raport cu care ți-ai dori 
un context prielnic pentru 
comunicarea sentimentelor.

Familia va fi susținătorul 
tău principal. Această dina-
mică pe care o ai în raport cu 
cei dragi îți oferă întotdeauna 
confort psihic. Relația pe par-
tea maternă va fi întotdeauna 
extrem de complicată, dar 
ceea ce faci tu acum diferit 
este să ierți. Nu îți mai dorești 
să trăiești în trecut. O faci în 
primul rând pentru sine.

H O R O S C O P  S Ă P T Ă M Â N A L

Berbec Taur Gemeni Rac Leu Fecioară

Balanță Scorpion Săgetător Capricorn Vărsător Pești

După ce a dansat cu câteva 
domnișoare, Iulian s-a dus şi 
a invitat-o. Când s-a terminat 
dansul, ea l-a privit mirată şi i-a 
spus cu un oftat: „Îţi mulțumesc 
frumos! Credeam că n-o să mă 
invite nimeni în seara asta. Acum 
sunt mulțumită că am dansat şi 
eu măcar o dată.”

A dansat toată seara cu ea

Surprins de vocea-i blajină, 
Iulian a invitat-o şi la al doilea 
dans. A aflat că o cheamă Lora şi 
că locuiește nu departe de casa de 
cultură. Apoi a mai invitat-o o dată 
şi încă o dată, pentru ca la sfârșit 

să-i spună: „Uite că ai dansat 17 
dansuri în seara asta”. Lora l-a pri-
vit drept în ochi şi i-a zis: „Acum 
cred că vrei să mergem acasă să 
facem dragoste, nu-i așa?” 

Iulian a rămas trăsnit. El încă 
nu avusese relații intime cu fetele 
şi nu ştia ce-i aceea dorință, pa-
timă, pasiune, dar în acele clipe 
încerca niște emoții deosebite şi 
simpatie pentru această fată. I-a 
explicat că a venit cu prietenii şi 
trebuie să plece cu ei împreună 
tocmai în satul de lângă gară, 
dar data viitoare neapărat o va 
conduce până acasă pentru a se 
cunoaște mai bine. 

Înainte de a urca în mașină se 
întoarse spre fată ca s-o mai pri-
vească. I s-a părut că a răsuflat 
ușurată. N-a înţeles de ce. Băieții 
tot drumul l-au luat peste picior: 
„Păzea! Iulian e îndrăgostit! Iuli-
an a refuzat o noapte de dragoste 
etc.”.

Însurătoare din milă

Trecuse mai mult de jumătate 

Cum s-a însurat Iulian cu fata 
rămasă gravidă de la bunicul ei (I)

de an de la discoteca ceea. Flă-
căul nu mai mersese de atunci la 
dansuri în centrul raional. Chipul 
fetei însă îl urmărea. În cap îi ro-
iau mereu aceleași întrebări: de 
ce oare era așa de tristă? Şi de ce 
l-a întrebat dacă vrea să meargă 
acasă să facă dragoste, dar, când 
l-a văzut că pleacă, a răsuflat 
ușurată?

Purtat de gânduri şi întrebări, 
într-o duminică s-a trezit cu Lora 
şi tatăl ei la poartă. La început 
Iulian nu a recunoscut-o. Nu se-
măna deloc cu Lora ceea pe care 
o dansase dans după dans. Era 
cu nasul umflat şi cu pete pe față 
şi burta-i crescuse. Când tatăl 
acesteia i-a spus că el este tatăl 
copilului, Iulian a fost şocat de-a 
binelea. Lora se uita în jos şi nu 
spunea niciun cuvânt. Iar tatăl 
ei o ţinea una şi bună: „Ţi-a fost 

drag să te culci cu ea, drag să-ţi 
fie să crești şi copilul”. 

Părinții, fratele cu care fusese 
la discotecă nu înţelegeau nimic. 
În cele din urmă lui Iulian i se 
dezlegă limba: „Eu n-am făcut 
niciodată dragoste cu nimeni. 
Ce, parcă dacă aș fi făcut cu Lora 
şi dacă acesta ar fi copilul meu 
m-aș eschiva să-l cresc? Dar eu 
nici măcar nu am sărutat-o în sea-
ra ceea”. Apoi fratele către tatăl 
Lorei: „Povești! El doar a mers cu 
noi acasă, ne-a văzut toată lumea 
de la discotecă. Ce escrocherie mai 
e şi aceasta?!”. 

Iar mama, care se uita când 
la fiu, când la fața roșie a Lorei 
scăldată în lacrimi, a rostit: „Cred 
că oamenii aceștia n-au venit de-
geaba la poarta noastră cale de 
aproape 30 de kilometri. Hai să 
intrăm mai bine în casă, să stăm 

Nina NECULCE
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Când avea 17 ani, Iulian a mers odată cu 
fratele mai mare și câțiva prieteni din 
gașcă la dansuri în centrul raional. Şi era 
acolo o fată care se deosebea de celelalte. 

Dacă celelalte purtau rochii scurte, cu spatele 
dezgolit, ascunzând doar fesele, sau un decolteu 
adânc, lăsând să se vadă rotunjimea sânilor, 
aceasta era îmbrăcată într-o fustă ponosită, 
care îi acoperea genunchii și o bluză cu guler 
alb încheiată până la ultimul nasture. Era foarte 
tristă. N-o invita nimeni la dans. 

oleacă la masă şi pe urmă vom 
vedea ce-i de făcut”. 

Iulian se uita la Lora cu teamă. 
Ea întoarse capul şi-şi ascunse 
fața în mâini, plângând cu sughi-
țuri. În aceste clipe lui i s-a făcut 
milă de ea, așa cum i se făcuse 
milă şi-n seara ceea când a invi-
tat-o la dans. S-a apropiat, i-a dat 
la o parte o șuviță de păr, i-a pus 
o mâna pe umăr, iar cu cealaltă 
încercă să-i șteargă ochii. Fata 
plângea şi mai tare. „Nu plânge. 
Intră și tu în casă”, i-a spus cu 
voce liniștită. 

Fata şi-a ridicat ochii şi băiatul 
s-a simțit mișcat în fața ei, în ini-
mă a izbucnit focul cela care moc-
nea din seara când a cunoscut-o. 
Așezați în jurul mesei, Iulian, 
prins într-o amorțeală ameste-
cată cu milă şi îndemnat de mama 
să nu o lase pe fată să-și crească 
singură copilul, a acceptat căsă-
toria cu Lora. 

Când a auzit aceasta, biata fată 
a încremenit cu furculița în mână, 
înghițind în sec. Stătea ca parali-
zată în fața flăcăului. După minute 
lungi de tăcere, a tras aer adânc în 
piept, apoi cu capul plecat a rostit 
apăsat: „Îmi pare rău, Iulian, te 
rog să mă ierți!”. Şi nimeni n-a 
înţeles de ce-i pare rău şi pentru 
ce îşi cere iertare. 

Iulian s-a ridicat și a înaintat 
spre locul ei. Lora avea pielea de 
găină pe mâini. A mai stat câte-
va clipe nemișcată, iar când s-a 
ridicat și ea, Iulian și-a desfăcut 
buzele și a sărutat-o pe obraz. Fata 
l-a privit drept în ochi și i-a zâmbit 
cu ochii în lacrimi...

(va urma)
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Misterul anulat

A G R I C O L A

După producerea răsadurilor și plantarea 
acestora, urmează o perioadă nu mai 
puțin importantă pentru viitoarea 
recoltă – asigurarea condițiilor 

necesare pentru înflorire și legarea fructelor.

De ce cad, se usucă florile 
la roșii. Vezi 6 motive

Există mai multe motive care 
pot provoca uscarea sau căderea 
florilor de tomate.

Florile la roșii sunt hermafro-
dite, adică atât organele feminine, 
cât și cele masculine se află pe 
aceeași floare. Astfel, de regulă, 
polenizarea se realizează cu po-
lenul propriu.

Atunci când polenul de pe ante-
re ajunge pe stigmat este realizată 
polenizarea propriu-zisă. După 
care are loc germinarea polenului, 
formarea tubulilor de polen și fe-
cundarea ovulelor. Sunt totuși mai 
multe motive ce împiedică acest 
proces sau îl afectează, iar în acest 
articol vorbim despre acestea.

Cauzele ce duc la căderea 
florilor de tomate

1. Regimul incorect de 
temperatură 

Temperatura este foarte impor-
tantă pe parcursul întregii vege-
tații a plantelor. Polenul de roșii 
poate deveni steril la +30…+32°C. 
Adică chiar dacă există flori, po-
lenizarea ar putea să nu aibă loc. 

Pentru a evita acest lucru, plan-
tele din spațiul protejat trebuie să 
fie umbrite prin întinderea unui 
material de acoperire alb deasu-
pra și de-a lungul peretelui sudic, 
sera trebuie aerisită sau pentru 
suprafețe mici puneți mai multe 
recipiente cu apă în ea și puneți 
o plasă de umbrire.

Țineți minte, temperatu-
ra optimă pentru roșii este de 
+20…+25°C.

Temperaturile sub +10°C în 
perioada înfloririi pot provoca 
sterilitatea polenului, respectiv 
căderea florilor sau legarea slabă 
a fructelor. La temperaturi mai 
mari de +35°C procesul de foto-
sinteză este deficient, astfel pot 
cădea florile.

În plus, periculoase în perioada 

polenizării sunt și variațiile bruș-
te de temperatură. Acestea pot 
intensifica procesele vegetative 
ale plantei, respectiv, mai puțină 
energie este orientată spre asigu-
rarea recoltei.

În acest caz, se mărește conți-
nutul de acid abscisic (important 
în răspunsul plantelor la condi-
ții de stres), iar probabilitatea că 
florile vor cădea înainte sau după 
polenizare este mare.

2. Regimul de umiditate
În perioada vegetației, umidita-

tea relativă a aerului recomandată 
la roșii este de 55 până la maxim 
70%.

Tomatele semănate în câmp 
sunt mai puțin pretențioase față 
de umiditate spre deosebire de 
cele plantate prin răsad. Perioade-
le critice de carență a apei pentru 
plantele de tomate corespund cu 
următoarele faze de creștere și 
dezvoltare: prinderea răsadului 
în sol, până și în perioada de fruc-
tificare.

Cu umiditatea, însă, în perioa-
da polenizării nu este totul atât 
de simplu, atât lipsa, cât și exce-
sul acesteia dăunează polenizării 
roșiilor. Cantitatea prea mică de 
apă în zilele călduroase duce la 
reorientarea apei existente către 
transpirație, astfel florile sunt 
lipsite de aceasta.

În cazul secetei, planta va re-
nunța la o parte de flori, va norma 
încărcătura astfel încât cel puțin 
câteva fructe să poată fi formate 
și dezvoltate până la maturitate.

În general, la roșii sunt reco-
mandate pe vegetație 7–8 udări 
cu normele de 300–400 m3/ha. 
La irigarea prin picurare norme-
le de irigare sunt mai mici, între 
22-55 m3/ha, concomitent se pot 
administra și îngrășămintele.

Pe suprafețe mici, roșiile se udă 
rar, din abundență, dimineața, 

la rădăcina plantei. Pentru a mi-
nimiza evaporarea ar fi bine să 
mulciți solul.

În seră, este recomandat să 
aveți un higrometru și să urmăriți 
datele de pe acesta. Umiditatea 
relativa a aerului prea scăzută 
(<40%) sau un nivel prea ridicat 
al umidității relative (>90%) vor 
afecta puternic polenizarea.

3. Insuficiența de bor 
și magneziu

Borul stimulează înflorirea, fa-
vorizează germinarea polenului, 
formarea fructelor și semințelor. 
De aceea, lipsa borului reduce 
drastic productivitatea plantelor.

Dar, în sol, cantitatea acestuia 
este mică, iar plantelor le este greu 
să-l absoarbă. Aceasta înseamnă 
că este mai bine să adăugați bor 
suplimentar, prin intermediul 
hrănirilor foliare.

Roșiile, căpșunul și mărul su-
feră cel mai mult din cauza lipsei 
de bor.

Pentru a stimula fructificarea, 
puteți pulveriza în acest timp cu 
o soluție de acid boric în doză de 
5 g la 10 litri de apă la fiecare 10-
14 zile. Pe suprafețe mari puteți 
utiliza îngrășăminte speciale ce 
conțin bor și magneziu în dozele 
recomandate.

Important! Nu se aplică tra-
tamente sau fertilizări foliare când 
temperatura din spațiul protejat 
a depășit 25°C.

4. Lipsa de potasiu 
și fosfor, pe fondul unui 
exces de azot

Excesul de azot duce la creș-
teri puternice, respectiv afectând 
capacitatea plantei de a înflori la 
timp, forma suficiente flori, lega 
fructe și provoacă uscarea rapidă 
a florilor. Pe de altă parte, sunt 
importante fosforul și potasiul 
pentru formarea recoltei.

Pedicelul se poate îngălbeni, 
deoarece nu există suficientă nu-
triție sau este inaccesibilă pentru 
dezvoltarea florii (fosforul nu este 
absorbit la temperaturi sub +12).

Pe suprafețe mici, de la începu-
tul înfloririi până la începutul for-
mării florilor pe a doua ramificație, 
roșiile pot fi hrănite cu infuzii de 
casă, care includ cenușă și infuzii 
de plante.

Puteți efectua tratamente folia-
re cu infuzie de cenușă. Cenușa nu 
conține doar potasiu, ci și multe 
alte microelemente necesare dez-
voltării roșiilor.

Îngrășămintele cu fosfor, su-
perfosfatul etc. sunt aplicate pe sol 
înainte de transplantarea răsadu-
rilor sau hrăniri se fac în timpul 
creșterii acestora.

5. Excesul de copileți 
și perioada înlăturării 
acestora

Din cauza condițiilor negative 
de creștere, roșiile nu cresc sufi-
cient, dar copileții sunt lăsați pe 

plantă. În acest caz, nu numai lipsa 
nutriției de calitate, ci și umbri-
rea unor astfel de plante subțiri 
și nedezvoltate va duce la căderea 
primelor flori.

Acest lucru trebuie prevenit 
încă în stadiul de răsad, care ar 
trebui să fie puternic și sănătos. 
Schimbați condițiile, îmbunătă-
țiți nu numai nutriția plantei, ci 
și intensitatea luminii.

Rădăcinile nu sunt capabile să 
furnizeze cantitatea potrivită de 
nutriție tuturor organelor roșiei. 
Îndepărtați frunzele din partea 
inferioară și copileții.

Perioada optimă de înlăturare 
a copileților este considerată a fi 
înainte ca aceștia să atingă lungi-
mea de 5 cm, mai exact lungimea 
de 2-3 cm a lăstarilor este optimă 
pentru a realiza copilitul.

6. Boli bacteriene produse 
de temperaturi scăzute 
și umiditate ridicată

Mai întâi apar pete maro pe 
frunzele inferioare sau pe cele care 
sunt în contact direct cu polietile-
na, policarbonatul sau solul.

Chiar dacă înlăturați frunzele, 
patogenul se răspândește rapid și 
găsește locurile cele mai vulnera-
bile, în special țesutul subțire al 
pedicelului. În timp, se va îngăl-
beni și floarea și se va usca.

Dacă vedeți un pedicel ce se de-
colorează câte puțin, atunci astfel 
de flori ar trebui tăiate și scoase din 
seră/solar. Nu este posibil imediat 
să se determine dacă aceasta este 
o consecință a unui atac bacterian 
sau a lipsei unui nutrient.

În cazul în care nu e clar acest 
lucru, puteți realiza hrăniri supli-
mentare cu infuzie de drojdie, bac-
terii lactice, iar solul trebuie mulcit.

Pentru a crește imunitatea, 
roșiile pot fi tratate pe frunze cu 
infuzie de cenușă sau îngrășă-
minte organice similare. Plantele 
sănătoase sunt întotdeauna mai 
puțin afectate de boli, decât cele 
slăbite sau care cresc în condiții 
nefavorabile.

Prelucrările suplimentare cu 
acid boric pot fi realizate preventiv.

agrobiznes.md

Ucraina a impus restricții temporare privind livrarea 
de cereale pe calea ferată în direcția Moldova și România, 
din cauza unui număr mare de vagoane la punctele de 
trecere a frontierei, transmite APK-Infrom, scrie Reuters.

După ce porturile sale de la Marea Neagră au fost blocate 
de Rusia, Ucraina a fost nevoită să utilizeze calea ferată 
ca principală rută pentru exporturile de cereale, situație 
ce a dus la creșterea numărului de vagoane la punctele 
de trecere a frontierei.

Anterior, Kievul a suspendat exporturile de cereale pe 
calea ferată către Polonia.

Joi, Ministerul ucrainean al Agriculturii a informat în 
mod oficial că exporturile de cereale în sezonul agricol 
2021-2022, care a început în luna iulie 2021, au ajuns la 
46 de milioane de tone, cifră care include şi 132.000 de 
tone exportate de la începutul lunii mai.

Anterior, o serie de oficiali din sectorul agricol au estimat 

că în luna martie a acestui an Ucraina a exportat 300.000 
de tone de cereale în timp ce analiștii de la APK-Inform 
susțin că în luna aprilie exporturile de cereale s-au ridicat 
la 923.000 de tone.

Comparativ, înainte de invazia rusească, Ucraina ex-
porta pe mare până la şase milioane de tone de produse 
agricole pe lună.

Mai mulți oficiali din Ministerele Agriculturii şi Trans-
porturilor din Ucraina au anunțat că ţara vecină vrea să 
îşi majoreze capacitatea de export a porturilor de la Du-
năre, pentru a permite ca cerealele să ajungă în porturile 
românești de la Marea Neagră.

Nava Lady Dimine, un cerealier de 160 de metri lun-
gime şi o capacitate de 26.000 de tone, este a doua navă 
care în ultimele cinci zile se pregătește să plece din portul 
Constanța încărcat cu cereale din Ucraina.

agrobiznes.md

Ucraina restricționează temporar livrarea de 
cereale pe calea ferată spre Moldova și România
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Luni, 16 mai

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Ediție specială
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbește corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Documentar: Doar să gustați…
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 #Creativ
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Garantat 100%
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Referendum
21.55 Sinteza Ştirilor zilei-TVR 
Moldova
22.00 Referendum
23.00 Dosar România
00.00 Punctul pe azi
01.00 Nocturne
02.00 Garantat 100%
03.00 România… în bucate
03.30 Documentar: Doar să gustaţi…
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri
07.07 3 ceasuri bune Matinal
07.47 Sport
08.00 Telejurnal Ştiri
08.07 3 ceasuri bune Matinal

08.47 Sport
09.00 Telejurnal Ştiri
09.07 3 ceasuri bune Matinal
09.32 Sport
09.45 Teleshopping
10.00 Ediţie specială
10.55 Vorbeşte corect!
11.00 Guşti! Şi apoi mănânci
11.30 Doar să gustaţi… Documentar
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
15.00 Maghiara de pe unu
16.50 Editie specială
17.40 Serial: Dong Yi, concubina 
regelui
18.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.00 Dincolo de alb şi negru
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.00 Referendum
23.00 Nocturne
00.00 Dosar România
01.00 Atelier de sănătate
02.00 Referendum
03.45 Meteo
03.50 Sport
04.00 Telejurnal Ştiri
04.50 Replay
05.45 Serial: Dong Yi, concubina 
regelui

TVR 2

07.00 Documentar: Prietenii neo-
bişnuite
07.30 România… în bucate
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Fără prejudecăţi
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialMândrie şi pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Prietenii neo-
bişnuite
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Câştigă România!
21.00 Reţeaua de idoli
22.00 Memorialul Durerii
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Ştiri
02.40 Film: Drumeţ în calea lupilor
04.30 România… în bucate
04.55 E vremea ta!
05.15 Luminiţa de la miezul nopţii

06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Medalion muzical
06.15 Cronica săptămânii
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 Cuvintele credinţei
10.00 Destine de colecţie. E. Josanu
10.30 Primavara. Concert
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Preţul pasiunii
14.20 Bucătăria fermecată
14.30 F/d
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
16.30 Codul ECO
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Săptămâna sportivă
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
20.40 Descoperiri uluitoare
21.00 Ştirile
21.30 Reporter pentru sănătate
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Film Adio, iubitule

Minimax

06.00 Curiosul George
06.20 Lassie şi prietenii
06.45 Oaza lui Oscar
07.00 Superpăsările
07.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
08.00 Furios şi iute: Cursa spionilor
08.30 Barbie Dreamhouse Adventures
09.00 Surorile
09.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
10.00 Berry Bees - Albinuţe în misiune
10.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
11.00 Boss Baby: Back în Business
11.30 Marsupilami
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Tărâmul uitat de timp: vremea 
marii dăruiri
14.50 Oaza lui Oscar
15.30 Marsupilami
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Spirit Cu sufletul liber
17.00 Surorile
17.30 Aventurile Sirenelor H2O
18.00 Barbie Dreamhouse Adventures
18.30 Boss Baby: Back în Business
19.00 Furios şi iute: Cursa spionilor
19.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
20.00 Jurnalul lui Barbie
21.20 Oaza lui Oscar
21.30 Zorro
22.00 Boss Baby: Back în Business
22.30 Pad-ul lui Zeke
23.00 Începuturile familiei Crood
23.30 Vânătorii de troli
00.00 Zorro
01.00 Ernest şi Rebeca
02.00 Bufniţa SRL
03.00 Marsupilami
05.00 LEGO Friends: Fetele în Misiune

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 În Profunzime
22.00 Survivor România
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film Motivat sa ucida
02.40 La Măruţă
04.40 Lecţii de viaţa

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Survivor România
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Survivor România
05.30 Doctor de bine

Jurnal TV

07.00 Jurnalul Săptămânii
08.00 Pop Corn Show
10.00 Ştiri din Ucraina
11.45 Teleshopping
11.00 Ştiri din Ucraina
12.00 Patrula Jurnal TV
13.00 Femeile Vorbesc
13.55 Teleshopping
14.00 #plusminus

15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Fii Sănătos
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
22.00 Zerodoi pe TV
23.30 Jurnalul orei 23
00.00 Ştiri din Ucraina
02.00 Aveţi de lucru?
02.30 Se caută un milionar
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Patrula Jurnal TV
05.00 Ora Expertizei

TV8

05.00 Reporter de Gardă
05.15 Întreabă Gheţu
07.00 Sinteza
07.45 Cutia neagră. Plus
09.00 Punct şi de la capăt
10.00 Dincolo de Nistru
10.15 Efect 9.6
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Чужой билет

14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Gheţu
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Солнце в объятиях Луны
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.25 Punct şi de la capăt
01.25 Х/ф Чужой билет
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
11.15 Teleshopping
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 148
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.20 Serial: Destine rătăcite, ep. 975
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 102
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 978
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 150
21.00 Film: OSTATICUL
22.45 Dez-ordine
01.45 Start show
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV

Marți, 17 mai

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Ediţie specială
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbeşte corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Documentar: Doar să gustaţi…
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Vizual
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Reţeaua de idoli
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele  
Ctin Necula
21.00 Câştigă România!
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR 
Moldova
22.10 Serial: Mândrie şi pasiune, 
100 eps
23.00 #Creativ
23.25 Adevăruri despre trecut
00.15 Punctul pe azi
01.10 Drumul lui Leşe
02.00 Reţeaua de idoli
03.00 România… în bucate
03.30 Documentar:   
Doar să gustaţi…
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova

TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri
07.07 3 ceasuri bune Matinal
07.47 Sport
08.00 Telejurnal Ştiri
08.07 3 ceasuri bune Matinal
08.47 Sport
09.00 Telejurnal Ştiri
09.07 3 ceasuri bune Matinal
09.32 Sport
09.45 Teleshopping
10.00 Ediţie specială
10.55 Vorbeşte corect!
11.00 Guşti! Şi apoi mănânci
11.30 Doar să gustaţi… Documentar
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
15.00 Maghiara de pe unu
16.50 Inspiră România
17.40 Serial: Dong Yi, concubina 
regelui
18.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.00 Dincolo de alb şi negru
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.10 Telecinemateca Zorro
23.20 Adevăruri despre trecut
00.10 Serial: Obsesia Evei, sez. 3
01.00 Atelier de sănătate
02.00 Telecinemateca Zorro
04.00 Telejurnal Ştiri
04.50 Serial: Obsesia Evei, sez. 3
05.45 Serial: Dong Yi, concubina 
regelui

TVR 2

07.00 Documentar: Prietenii neo-
bişnuite
07.30 România… în bucate
08.00 Memorialul Durerii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Mândrie şi pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Prietenii neo-
bişnuite
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Câştigă România!
21.00 Destine ca-n filme
22.00 D’ale lu’ Mitică
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Ştiri
02.45 Film: Canalul de Kincses Elemér
04.15 România… în bucate
04.45 E vremea ta!
05.00 Luminiţa de la miezul nopţii
05.55 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Moldova de Patrimoniu
06.35 Candela neuitării…
06.45 Tezaur
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Destine de colecţie. L. Burlaca
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Preţul pasiunii
14.20 Bucătăria fermecată
14.30 Unda bugeacului
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
16.30 Săptămâna sportivă
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Ediţie specială
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
20.45 Descoperiri uluitoare
21.00 Ştirile
21.30 Dimensiunea diplomatică
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial În numele  
fericirii
23.25 Film: Santinela

Minimax

06.00 Curiosul George
06.20 modificare grilă de programe
06.45 Oaza lui Oscar
07.00 Superpăsările
07.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
08.00 Furios şi iute: Cursa spionilor
08.30 Barbie Dreamhouse Adventures
09.00 Surorile
09.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
10.00 Berry Bees - Albinuţe în misiune
10.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
11.00 Boss Baby: Back în Business

11.30 Marsupilami
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Jurnalul lui Barbie
14.50 Oaza lui Oscar
15.30 Marsupilami
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Spirit Cu sufletul liber
17.00 Surorile
17.30 Aventurile Sirenelor H2O
18.00 Barbie Dreamhouse Adventures
18.30 Boss Baby: Back în Business
19.00 Furios şi iute: Cursa spionilor
19.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
20.00 Barbie - Tărâmul Zânelor
21.20 Oaza lui Oscar
21.30 Zorro
22.00 Boss Baby: Back în Business
22.30 Pad-ul lui Zeke
23.00 Începuturile familiei Crood
23.30 Vânătorii de troli
00.00 Zorro
01.00 Ernest şi Rebeca
02.00 Bufniţa SRL
03.00 Marsupilami
05.00 LEGO Friends: Fetele în Misiune

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 În Profunzime
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Survivor România
00.30 Film Divirgent
02.30 Ştirile Pro TV
03.30 Lecţii de viaţa
04.30 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Survivor România
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Survivor România
05.30 I likeIT

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Ştiri din Ucraina
11.45 Teleshopping
12.00 Ora Expertizei
13.55 Teleshopping
14.00 #plusminus
15.00 Jurnalul orei 15
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Savoare la Maximum
18.00 Ora de Ras

19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Trigger
21.00 Total Sport
22.00 Ora de Ras
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
02.00 Program special
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Program special
06.00 Trigger

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Check-in - the travel guide
10.00 Т/с Солнце в объятиях Луны
11.05 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Однажды преступив 
закон
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Солнце в объятиях Луны
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Freedom
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.30 Ştirile TV8
00.25 Check-in - the travel guide

01.00 Новости
01.25 Х/ф Однажды преступив 
закон
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 150
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 102
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.20 Serial: Destine rătăcite, ep. 976
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 103
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 979
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 151
21.00 Film: AMERICAN NINJA: 
ANIHILAREA
23.15 Film: DUELUL
01.15 Film: AMERICAN NINJA: 
ANIHILAREA
03.15 Fosta mea iubire
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Miercuri, 18 mai

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Ediţie specială
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbeşte corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Documentar: Doar să gustaţi…
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Cap compas
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Destine ca-n filme
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câștigă România!
21.50 Sinteza Știrilor zilei-TVR 
Moldova
22.00 Serial: Mândrie și pasiune, 
100 eps
22.50 Breaking Fake News
23.50 Discover România
00.00 Punctul pe azi
01.00 Opera Națională 100 de ani
02.00 Destine ca-n filme
03.00 România… în bucate
03.30 Documentar: Doar să gustați…
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri
07.07 3 ceasuri bune Matinal
07.47 Sport
08.00 Telejurnal Ştiri
08.07 3 ceasuri bune Matinal
08.47 Sport
09.00 Telejurnal Ştiri
09.07 3 ceasuri bune Matinal
09.32 Sport
09.45 Teleshopping
10.00 Ediţie specială
10.55 Vorbeşte corect!
11.00 Guşti! Şi apoi mănânci
11.30 Doar să gustaţi… Documentar
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
15.00 Convieţuiri
16.50 Banii tăi
17.55 Live sală
18.00 Handbal feminin Liga Florilor. 
Etapa 24
19.40 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.10 Film: Păpuşarii
22.50 Breaking Fake News
23.50 Dincolo de alb şi negru
00.40 Atelier de sănătate
01.40 Film: Păpuşarii
03.10 Vorbeşte corect!
03.20 Pro Patria
03.50 Sport
04.00 Telejurnal Ştiri
04.50 Banii tăi
05.45 Discover România

P R O G R A M E  T V
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TVR 2

07.00 Documentar: Prietenii neo-
bişnuite
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360° Islanda - Tri-
cotatul: între tradiţie şi modernitate
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Sănătate cu de toate best of
14.00 Documentar: 360° Salvarea 
asinilor sălbatici din Kazahstan
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Handbal feminin Liga Florilor- 
etapa 24
17.30 Documentar: Prietenii neo-
bişnuite
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: Săracele dive
23.00 Primăvara amintirilor
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Ştiri
02.40 Film: Săracele dive
04.25 România… în bucate
04.50 E vremea ta!
05.10 Luminiţa de la miezul nopţii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Unda bugeacului
06.30 MeseriAşii
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Destine de colecţie. R. Aniţoi
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Preţul pasiunii
14.20 Bucătăria fermecată
14.30 În alţi papuci
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
16.30 Dimensiunea diplomatică
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Ediţie specială
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
20.40 Descoperiri uluitoare
21.00 Ştirile
21.30 Focus Europa
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Serial Misterele Emmei Fielding

Minimax

06.00 Curiosul George
06.20 modificare grilă de programe
06.45 Oaza lui Oscar
07.00 Superpăsările
07.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
08.00 Furios şi iute: Cursa spionilor
08.30 Barbie Dreamhouse Adventures
09.00 Surorile
09.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
10.00 Berry Bees - Albinuţe în misiune
10.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
11.00 Boss Baby: Back în Business
11.30 Marsupilami
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.00 Curious George
13.30 Barbie - Tărâmul Zânelor
14.50 Oaza lui Oscar
15.30 Marsupilami
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Spirit Cu sufletul liber
17.00 Surorile
17.30 Aventurile Sirenelor H2O
18.00 Barbie Dreamhouse Adventures
18.30 Boss Baby: Back în Business
19.00 Furios şi iute: Cursa spionilor
19.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
20.00 O aventură americană: Aventură 
în Vest
21.20 Oaza lui Oscar
21.30 Zorro
22.00 Boss Baby: Back în Business
22.30 Pad-ul lui Zeke
23.00 Începuturile familiei Crood
23.30 Vânătorii de troli
00.00 Zorro
01.00 Ernest şi Rebeca
02.00 Bufniţa SRL
03.00 Marsupilami
05.00 LEGO Friends: Fetele în Misiune

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshoping
13.45 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV

21.30 Imperiul leilor
23.30 Las Fierbinţi
00.30 Ştirile Pro TV
01.00 Lecti de viaţa
02.00 Vorbeşte lumea
04.00 La Măruţă

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Atletico Textila
22.30 Lecţii de viaţa
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 Atletico Textila
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Ştiri din Ucraina
11.45 Teleshopping
12.00 Trigger
13.00 Total Sport
13.55 Teleshopping
14.00 #plusminus
15.00 Jurnalul orei 15
15.45 Teleshopping
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Se caută un milionar
18.00 Vânturile, Valurile
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
22.00 Dora Show
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Program special
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Program special
05.00 Secretele Puterii

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Freedom
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Dincolo de Nistru
10.00 Т/с Солнце в объятиях Луны

11.05 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Муз/ф Старик с пистолетом
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Freedom
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Солнце в объятиях Луны
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Aльтернатива
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Business up
23.30 Ştirile TV8
00.25 Dincolo de Nistru
01.00 Новости
01.25 Муз/ф Старик с пистолетом
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 151
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 103
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.20 Serial: Destine rătăcite, ep. 977
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 104
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 980
20.00 Film: RAMBO III
22.00 Film: MOMENTUM: URMĂRI-
RE DISPERATĂ
00.00 Film: OSTATICUL
02.30 Albumul Național
04.45 Vouă

05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Joi, 19 mai

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Ediţie specială
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbeşte corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Documentar: Doar să gustaţi…
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 MotorVlog
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Ora Regelui
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câştigă România!
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR 
Moldova
22.10 Serial: Mândrie şi pasiune, 
100 eps
23.00 Omul şi timpul
00.00 Punctul pe azi
01.00 Remix
02.00 Ora Regelui
03.00 România… în bucate
03.30 Documentar: Doar să gustaţi…
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri
07.07 3 ceasuri bune Matinal
07.47 Sport
08.00 Telejurnal Ştiri
08.07 3 ceasuri bune Matinal
08.47 Sport
09.00 Telejurnal Ştiri
09.07 3 ceasuri bune Matinal
09.32 Sport
09.45 Teleshopping
10.00 Ediţie specială
10.55 Vorbeşte corect!
11.00 Guşti! Şi apoi mănânci
11.30 Doar să gustaţi… Documentar
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
15.00 Akzente
16.50 Radar geopolitic
17.40 Serial: Dong Yi, concubina 
regelui
18.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.00 Dincolo de alb şi negru
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.10 Documentar
22.50 Omul şi timpul
23.50 Dincolo de alb şi negru
00.40 Atelier de sănătate
01.40 Documentar
03.10 Vorbeşte corect!
03.20 M. A. I. aproape de tine/
03.50 Sport
04.00 Telejurnal Ştiri
04.50 Radar geopolitic
05.30 Discover România
05.45 Serial: Dong Yi, concubina 
regelui

TVR 2

07.00 Documentar: Prietenii neo-
bişnuite
07.30 România… în bucate
08.00 Reţeaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360° Salvarea 
asinilor sălbatici din Kazahstan
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: 360° Arnica, 
regina Munţilor Vosgi
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialMândrie şi pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Prietenii neo-
bişnuite
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: Ultima dovadă
22.50 FillerSecolul 22
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Ştiri
02.45 Film: Ultima dovadă
04.15 România… în bucate
04.45 E vremea ta!
05.05 Luminiţa de la miezul nopţii
05.55 FillerSecolul 22

06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Reporter pentru sănătate
06.35 Lecturi a la carte
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Destine de colecţie. Şt. Jurja
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Preţul pasiunii
14.15 Bucătăria fermecată
14.20 Pur şi simplu Moldova
14.30 Codul ECO
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
16.30 Focus Europa
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Joi cu Liliana Barbăroşie
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
20.40 Descoperiri uluitoare
21.00 Ştirile
21.30 F/d
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.30 Joi cu Liliana Barbăroşie

Minimax

06.00 Curiosul George
06.20 modificare grilă de programe
06.45 Oaza lui Oscar
07.00 Superpăsările
07.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
08.00 Furios şi iute: Cursa spionilor
08.30 Barbie Dreamhouse Adventures
09.00 Surorile

09.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
10.00 Berry Bees - Albinuţe în misiune
10.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
11.00 Boss Baby: Back în Business
11.30 Marsupilami
12.00 Zorro
12.30 Curious George
13.30 O aventură americană: Aventură 
în Vest
14.50 Oaza lui Oscar
15.30 Marsupilami
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Spirit Cu sufletul liber
17.00 Surorile
17.30 Aventurile Sirenelor H2O
18.00 Barbie Dreamhouse Adventures
18.30 Boss Baby: Back în Business
19.00 Furios şi iute: Cursa spionilor
19.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
20.00 O aventură americană - Comoara 
din Manhattan
21.30 Zorro
22.00 Boss Baby: Back în Business
22.30 Pad-ul lui Zeke
23.00 Începuturile familiei Crood
23.30 Vânătorii de troli
00.00 Zorro
01.00 Ernest şi Rebeca
02.00 Bufniţa SRL
03.00 Marsupilami
05.00 LEGO Friends: Fetele în Misiune

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.30 MasterChef
23.30 Las Fierbinţi
00.30 Film Recompensa cu bucluc
02.20 Ştirile Pro TV
03.00 Lecţii de viaţa
04.00 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Atletico Textila
22.30 Lecţii de viaţa
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 Atletico Textila

04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Ştiri din Ucraina
11.45 Teleshopping
12.00 Secretele Puterii
14.00 #plusminus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Aveţi de lucru?
18.00 Cealaltă Basarabie
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cabinetul din umbră
22.00 Femeile Vorbesc
00.00 America
01.00 Program special
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Program special
05.00 Cabinetul din umbră

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Aльтернатива
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Готовим с серфингистами
10.00 Т/с Солнце в объятиях Луны
11.05 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Дом у озера
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Aльтернатива
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Солнце в объятиях Луны
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.25 Готовим с серфингистами
01.00 Новости
01.25 Х/ф Дом у озера
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
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 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 104
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 978
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 981
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 149
21.00 Film: FIICA MAHARAJAHULUI 
PART. II
23.00 Film: MOMENTUM: URMĂRI-
RE DISPERATĂ
01.00 Film: DUELUL
03.00 Miezul problemei
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Vineri, 20 mai

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Tradiţii
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbeşte corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Documentar: Doar să gustaţi…
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 La un pas de România
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Profesioniştii…
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câştigă România!
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR 
Moldova
22.10 Serial: Mândrie şi pasiune, 
100 eps
23.00 Memorialul Durerii
00.00 Punctul pe azi
01.00 Profesioniştii…
02.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
03.55 Printre cuvinte

04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri
07.07 3 ceasuri bune Matinal
07.47 Sport
08.00 Telejurnal Ştiri
08.07 3 ceasuri bune Matinal
08.47 Sport
09.00 Telejurnal Ştiri
09.07 3 ceasuri bune Matinal
09.32 Sport
09.45 Teleshopping
10.00 Exclusiv în România
10.55 Vorbeşte corect!
11.00 Guşti! Şi apoi mănânci
11.30 Doar să gustaţi… Documentar
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
15.00 Opre Roma
15.50 EURO polis
16.50 Cooltura
17.40 Serial: Dong Yi, concubina 
regelui
18.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.00 Frontul
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.10 Film: Complicele
23.15 Anchetele comisarului Antones-
cu, ep. 3
00.15 Dincolo de alb şi negru
01.00 Atelier de sănătate
02.00 Film: Complicele
04.00 Vorbeşte corect!
04.05 Sport
04.15 Telejurnal Ştiri
05.05 Cooltura
04.45 Discover România
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Documentar: Prietenii neo-
bişnuite
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala
10.00 Documentar: 360° Arnica, 
regina Munţilor Vosgi
11.00 Educaţie la înaltime
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360° Noua-Zee-
landă - animalele de la antipozi
15.00 Teleşcoala
16.00 SerialMândrie şi pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 Educaţie la înaltime
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Gala umorului
22.00 Reţeaua de idoli
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
02.00 Ora de Ştiri
02.45 Educaţie la înaltime
03.35 MotorVlog
04.00 Pescar hoinar
04.30 România… în bucate
04.55 E vremea ta!
05.05 Documentar: 360° Arnica, 
regina Munţilor Vosgi
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Codul ECO
06.30 Purtătorii de cultură
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Destine de colecţie. V. Pulbere
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 Marca frumuseţii
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Preţul pasiunii

14.15 Bucătăria fermecată
14.20 Pur şi simplu Moldova
14.30 În ritmul dansului
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
16.30 Portrete în timp
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.45 Bună seara!
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
21.00 Ştirile
21.30 F/d Vizitele Monarhilor la 
Chişinău
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial În numele fericirii

P R O G R A M E  T V
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23.25 Serial Misterele Emmei Fielding

Minimax

06.00 Curious George
06.20 modificare grilă de programe
06.45 Oaza lui Oscar
07.00 Superpăsările
07.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
08.00 Furios şi iute: Cursa spionilor
08.30 Barbie Dreamhouse Adventures
09.00 Surorile
09.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
10.00 Berry Bees - Albinuţe în misiune
10.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
11.00 Boss Baby: Back în Business
11.30 Marsupilami
12.00 Zorro
12.30 Curious George
13.30 O aventură americană - Comoara 
din Manhattan
15.00 Oaza lui Oscar
15.30 Marsupilami
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Spirit Cu sufletul liber
17.00 Surorile
17.30 Aventurile Sirenelor H2O
18.00 Barbie Dreamhouse Adventures
18.30 Boss Baby: Back în Business
19.00 Furios şi iute: Cursa spionilor
19.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
20.00 O aventură americană - Misterul 
monstrului nocturn
21.20 Oaza lui Oscar
21.30 Zorro
22.00 Boss Baby: Back în Business
22.30 Pad-ul lui Zeke
23.00 Începuturile familiei Crood
23.30 Vânătorii de troli
00.00 Zorro
01.00 Ernest şi Rebeca
02.00 Bufniţa SRL
03.00 Marsupilami
05.00 LEGO Friends: Fetele în Misiune

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Românii au talent
01.30 Film De-a soarecele şi pisica
03.00 Ştirile Pro TV
04.00 La Măruţă

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă

17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Românii au talent
00.30 Teleshopping
01.00 Ce spun românii
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Românii au talent

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Ştiri din Ucraina
11.45 Teleshopping
12.00 Cabinetul din umbră
14.00 #plusminus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Итоги
18.00 Femeile Vorbesc
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 America
21.00 Zerodoi pe TV
22.00 Cealaltă Basarabie
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Program special
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Program special
06.00 Ediţie Specială

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 In good shape - the health show
10.00 Т/с Солнце в объятиях Луны
11.05 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Крокодил Данди 2

14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştiri
17.45 Вечер. Настоящее время
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Întreabă Gheţu
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.30 Efect 9.6
01.20 Х/ф Крокодил Данди 2
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 149
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 979
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 982
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 150
21.00 Film: JAFUL DE PE BAKER 
STREET
23.30 Film: RAMBO II
01.15 Miezul problemei
02.30 Albumul Național
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 21 mai

TVR Moldova

07.00 Cu capu-n zori
10.00 Ferma
11.00 Serial: - Toate pânzele sus!
12.00 Vedeta populara
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Printre cuvinte
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Tradiţii
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Reportajele/Interviurile Tele-
jurnalului
18.45 Europa azi
19.00 Lectia de istorie
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: Nu sunt faimos, dar sunt 
aromân
01.00 Tradiţii
02.00 Film: Nu sunt faimos, dar sunt 
aromân
04.00 Omul şi timpul
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Reportajele/Interviurile Tele-
jurnalului
05.45 Europa azi
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Cu capu-n zori
10.00 Strop şi Balonaş, ep. 36
10.35 Ferma
11.30 #Creativ
12.00 Rugby Liga Naţională Etapa 5
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Handbal feminin Cupa României
17.00 Vedeta populară
18.50 Teleenciclopedia
19.40 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.10 Film: Braţele Afroditei
22.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
23.10 Film: Legenda lui Bruc
00.45 Profesioniştii…
01.45 Film: Braţele Afroditei
03.20 Sport
03.30 Film: Legenda lui Bruc
05.00 Vorbeşte corect!
05.05 Ferma
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate redifuzare
08.00 Euromaxx
08.30 MotorVlog redifuzare
09.00 Generaţia Fit
09.30 Fără prejudecăţi
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 Handbal feminin Cupa României
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Levintza
17.30 Documentar: Prietenii neo-
bişnuite
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex

20.10 Film: Bărbierul din Siberia
23.20 Drag de România mea!
01.20 Ora de Ştiri
02.05 E vremea ta!
02.20 Film: Bărbierul din Siberia
05.20 Documentar: 360° Noua-Zee-
landă - animalele de la antipozi
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Lecturi a la carte
06.20 Moldovenii de pretutindeni
06.50 Candela neuitării…
07.00 Best of Bună dimineaţa!
09.00 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Astroboy
10.15 Desene animate Hai la şcoală
10.30 MeseriAşii
11.00 stil nou
11.30 Portrete în timp
12.00 Muzică
13.00 Bună seara!
14.10 F/d
14.40 Concert L. Isac
15.55 Gh. Vrabie. Contribuţii la 
formarea identităţii Simbolice a 
Chişinăului
16.15 Tezaur
16.30 În ritmul dansului
17.00 Ştirile
17.15 La noi în sat
18.00 O seară în familie
19.00 Mesager
19.20 Erudit cafe
20.00 Fotbal. Cupa Moldovei. Sf. Gheo-
rghe - Şerif
20.45 Ştirile
21.50 Pur şi simplu Moldova
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.40 Cetatea Chişinăului
23.00 Film Rămîi cu noi

Minimax

06.00 Aventurile Sirenelor H2O
07.25 Masha şi melodiile ei
07.30 Eu şi Mia

09.00 Barbie Fairytopia în Magia 
Curcubeului
10.30 Ernest şi Rebeca
11.00 Berry Bees - Albinuţe în misiune
11.30 Polly Pocket - Puterea celor mici
12.30 Curious George
13.00 Curious George 1
13.30 O aventură americană - Misterul 
monstrului nocturn
14.50 Oaza lui Oscar
15.30 Marsupilami
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Asterix şi Cleopatra
18.00 Barbie Dreamhouse Adventures
18.30 Boss Baby: Back în Business
19.00 Furios şi iute: Cursa spionilor
19.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
20.00 Bibi şi Tina 3: Fete şi băieţi
22.00 Boss Baby: Back în Business
22.30 Pad-ul lui Zeke
23.00 Începuturile familiei Crood
23.30 Vânătorii de troli
00.00 Zorro
01.00 Ernest şi Rebeca
02.00 Bufniţa SRL
03.00 Marsupilami
05.00 Lego Friends Girls On A Mission
05.30 Lego Friends Girls On A Mission 
0
05.40 Lego Friends Girls On A Mission

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
09.45 Teleshopping
10.00 I like IT
10.30 Superspeed la Pro TV
11.00 isănătate
12.00 Teleshopping
12.15 Film Un cadou cu suflet
13.00 Ştirile Pro TV
13.15 Film Un cadou cu suflet
13.45 Film Face toti banii
15.15 Teleshopping
15.30 Românii au talent
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Film Mumia
23.00 Film Mame bune şi nebune
01.45 Ştirile Pro TV Chişinău
02.30 Film Un cadou cu suflet
04.00 Film Face toti banii

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 La Măruţă
11.30 Survivor România
13.55 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 România, te iubesc!
15.00 Umami: al 5-lea gust
15.30 Survivor România
18.00 I likeIT
18.30 Superspeed
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 ApropoTv
20.45 Lecţii de viaţa

21.30 Atletico Textila
22.30 Triplusec
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 Lecţii de viaţa
01.15 I likeIT
01.40 Superspeed
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lecţii de viaţa
04.00 Atletico Textila
04.45 Triplusec
05.30 Superspeed

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 America
09.00 Zerodoi pe TV
10.00 Chef de gătit
10.20 Savoare la Maximum
11.00 M-Adam
12.00 Current Time
14.00 Teleshopping
14.30 Current Time
16.00 Ora Expertizei
18.00 Aveţi de lucru?
18.30 Se caută un milionar
19.00 Jurnalul Săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Jurnalul Săptămânii
23.00 Asfalt de Moldova
00.00 America
03.00 Jurnalul Săptămânii
04.00 Asfalt de Moldova
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Întreabă Gheţu
07.00 Ştirile TV8
08.00 Arts. 21 - the culture magazine
08.30 Dosarele X sinteza
09.30 Autoblog
10.00 Check-in - the travel guide
10.30 Iubeşte viaţa
11.30 Business up
12.30 Reporter de Gardă
12.45 Teleshopping
13.00 Freedom
15.00 Teleshopping
15.15 Dincolo de Nistru
15.30 Euromaxx - lifestyle în Europe
16.00 Х/ф Шоу Трумана
18.30 Dincolo de Nistru
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Х/ф Привидение
22.30 Итоги
23.00 Х/ф Emma în love
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Ştiri de week-end
03.00 Dosarele X sinteza
04.00 Х/ф Шоу Трумана

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiţii de la bunica
08.30 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor
12.00 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 980
15.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 981
16.15 Film: DECLARAŢIE DE DRA-
GOSTE
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 983
20.00 DEZ- ORDINE
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: FIICA MAHARAJAHULUI 
PART. II
01.45 Albumul Național
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Duminică, 22 mai

TVR Moldova

07.00 Universul credinţei
09.30 Mic dejun cu un campion
10.25 Discover România
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viaţa satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Retrospectiva săptămânii
15.00 Vizual
15.25 Studio handbal
15.30 Handbal masculin - Cupa 
Romaniei Finala
17.05 Exclusiv în România
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Retrospectiva săptămânii
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Vedeta populara
23.00 Teatru TV
01.00 Exclusiv în România
01.50 Discover România
02.00 Teatru TV
04.00 Adevăruri despre trecut
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Retrospectiva săptămânii

TVR 1

07.00 Universul credintei

09.00 Universul credintei Bucuria 
credinţei
09.30 M. A. I. aproape de tine
10.00 Pro Patria
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viaţa satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Serial: Arta crimei, ep. 2
15.30 Handbal feminin Cupa României
17.05 Exclusiv în România
17.50 MomentArt
18.00 Dosar România
19.00 Istorii ascunse Crimele cu arse-
nic din Banat
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.56 Meteo
21.00 Vedeta populară
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Omul şi timpul
02.00 Serial: Arta crimei, ep. 3
02.55 Sport
03.10 Universul credintei
04.50 Teleenciclopedia
05.45 Serial: Dong Yi, concubina 
regelui

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Handbal feminin Cupa României
12.30 Levintza
13.10 Film: Meandre
14.50 Filler Secolul 22
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.10 Film: 100 de lei
22.10 Film: Valmont
00.40 MotorVlog
01.15 Film: Meandre
02.45 Ora de Ştiri
03.30 E vremea ta!
03.40 România… în bucate
04.10 Cap compas
04.40 Generaţia Fit
05.10 Ferma
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele credinţei
06.50 Candela neuitării…
07.00 Best of Bună dimineaţa!
08.15 La noi în sat
09.00 O doză de sănătate
09.30 Zona ARS
09.55 Desene animate Astroboy
10.10 Desene animate Hai la şcoală
10.20 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
10.30 Ring star
11.30 Moldova de Patrimoniu
12.00 Nava Vespucci
13.00 O seară în familie
14.00 Tezaur
14.15 Program muzical
15.45 Lecturi a la carte
16.00 Purtătorii de cultură
16.30 stil nou
17.00 Ştirile
17.15 Cronica săptămânii
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
19.30 Moldovenii de pretutindeni
20.00 Serial Pe viaţă
20.45 Pur şi simplu Moldova
21.00 Ştirile
21.30 Film: Fosta mea super - gagică

23.05 Ştirile (rus.)
23.20 Concert în Europa

Minimax

06.00 Aventurile Sirenelor H2O
07.25 Masha şi melodiile ei
07.30 Eu şi Mia
09.00 Barbie Mariposa
10.30 Ernest şi Rebeca
11.00 Berry Bees - Albinuţe în misiune
11.30 Polly Pocket - Puterea celor mici
12.30 Curious George 1
13.00 Curious George
13.30 Bibi şi Tina 3: Fete şi băieţi
15.30 Marsupilami
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Cele 12 munci ale lui Asterix
18.00 Barbie Dreamhouse Adventures
18.30 Boss Baby: Back în Business
19.00 Furios şi iute: Cursa spionilor
19.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
20.00 Tărâmul uitat de timp: călătorie 
prin ţinutul ceţurilor
21.20 Oaza lui Oscar
21.30 Zorro
22.00 Boss Baby: Back în Business
22.30 Pad-ul lui Zeke

23.00 Începuturile familiei Crood
23.30 Vânătorii de troli
00.00 Zorro
01.00 Ernest şi Rebeca
02.00 Bufniţa SRL
03.00 Marsupilami
05.00 Lego Friends Girls On A Mission
05.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
09.45 Teleshopping
10.00 Doctor de bine
10.30 Umami: al 5-lea gust
11.00 Teleshopping
11.15 Film Face toti banii
13.00 Ştirile Pro TV
13.15 Apropo TV
14.15 Teleshopping
14.30 MasterChef
16.30 Imperiul leilor
18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Gusturile se discuță
22.00 Survivor România
01.00 Știrile Pro TV Chișinău
01.40 Film Atac de Ziua Națională
03.00 Apropo TV
04.00 România, te iubesc!
05.00 Gusturile se discuță

ProTV InterNațional

06.00 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 Survivor România
12.30 I likeIT
13.00 Umami: al 5-lea gust
13.25 Știrile Pro TV
13.30 Doctor de bine
14.00 Teleshopping
14.15 ApropoTv
15.00 Românii au talent
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Survivor România
23.00 ApropoTv
23.45 Teleshopping
00.15 Doctor de bine
00.45 Umami: al 5-lea gust
01.15 România, te iubesc!
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Survivor România

Jurnal TV

07.00 Jurnalul Săptămânii
08.00 America
09.00 Asfalt de Moldova
10.00 Chef de gătit
10.20 Fii Sănătos
12.00 Current Time
14.00 Telshopping
14.30 Current Time
16.00 Secretele Puterii
18.00 Femeile Vorbesc
19.00 Patrula
20.00 Vanturile, Valurile
21.00 Ora de Ras
22.00 Pablo Escobar
00.00 Patrula
01.00 Asfalt de Moldova
03.00 Patrula Jurnal TV
04.00 Program special
05.00 Ora Expertizei

TV8

06.00 Dosarele X sinteza
07.00 Ştiri de week-end
07.45 Reporter de Gardă
08.00 Итоги
08.30 In good shape - the health  
show
09.00 Dincolo de Nistru
09.30 Iubeşte viaţa
10.20 Х/ф Ходят слухи
12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Gheţu
15.00 Teleshopping
15.20 Business up
16.20 Муз/ф Поймай меня, если 
сможешь
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Iubeşte viaţa
22.00 Х/ф Братья Гримм
00.30 Sinteza
01.10 Cutia neagră. Plus
02.10 Х/ф Ходят слухи
04.00 Business up

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiţii de la bunica
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
11.00 Film: DECLARAŢIE DE DRA-
GOSTE
13.00 Start show ROMÂNIA
16.00 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
16.30 Dez-ordine
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite,  
ep. 984
20.00 Film: SĂ ÎNCEAPĂ DIS-
TRACŢIA
23.15 Film: JAFUL DE PE BAKER 
STREET
01.30 Albumul Național
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
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Catren primăvăratic

Poeta cu rotundu-i sân
Să aibă splendide picioare
Că pentr-un critic mai bătrân
Acestea sunt doar literare!... Gheorghe BÂLICI

Cu ,,Trenulețul”, 
spre finala Eurovision

Fostul director al companiei 
Lukoil a murit după ce a băut 
venin de broască râioasă

Presa rusă transmite că un 
magnat al petrolului a fost găsit 
mort în casa unui șaman, potri-
vit Newsweek, citat de Business 
Insider.

TASS, agenția rusă de presă, 
a transmis că a fost descoperit în 
casa unui șaman din Mytishchi, iar 
autoritățile au deschis o anchetă.

Potrivit TASS, se pare că Subbo-
tin a suferit un atac de cord, iar o 
sursă a declarat pentru presa rusă 
că era în stare de ebrietate când a 
ajuns la acea casă.

O altă sursă, canalul de telegram 
Mash – deși acest lucru nu a fost confirmat de poliție – a spus că el 
a fost acolo pentru a obține un leac pentru mahmureală sub formă 
de venin de broască râioasă, fiind în relații de amiciție cu șamanul și 
soția lui de ceva timp, a anunțat The Independent.

Cel puțin șase oligarhi au murit în condiții suspecte, până la sfâr-
șitul lunii aprilie.

„În toate cazurile, există suspiciuni că decesele ar fi putut fi însce-
nate ca sinucideri, dar cine a făcut asta și de ce?”, a spus Grzegorz 
Kuczyński, directorul Programului Eurasia al Institutului din Varșovia, 
pentru publicația Fortune.

Unul a fost Serghei Protosenia, a cărui soție și fiică au fost găsite 
și ele moarte.

gandul.ro

Formația „Zdob şi Zdub” şi 
frații Advahov au fost calificați 
în finala Eurovision 2022, care 
va avea loc pe 14 mai, la Torino, 
Italia. Reprezentanții Republicii 
Moldova la concursul internați-
onal de muzică au încins scena 
și au ridicat publicul european 
în picioare. Piesa „Trenulețul” a 
răsunat pe scena concursului în 
prima semifinală, când au evoluat 
artiști din alte 17 țări. 

Alături de Moldova, biletul 
spre marea finală l-au obținut 
trimișii Armeniei, Norvegiei, Gre-
ciei, Ucrainei etc. În ultima seară 
a concursului, au fost calificați 
automat artiștii ţărilor fondatoa-
re ale concursului – Germania, 
Italia, Marea Britanie, Franța şi 
Spania.

În cea de-a doua semifinală, 
care a avut loc joi, 12 mai, au 
evoluat alte 18 țări, printre care 

Un celebru portret al 
actriței Marilyn Monroe 
realizat de artistul ame-
rican Andy Warhol a fost 
vândut luni la licitație, la 
New York, pentru suma 
de 195 de milioane de do-
lari, devenind astfel cea 
mai scumpă operă de artă 
din secolul al XX-lea vân-
dută vreodată la licitație, 
potrivit casei Christie’s, 
relatează dpa și AFP, ci-
tate de Agerpres.

Tabloul „Shot Sage 
Blue Marilyn”, pictat în 1964 de Andy Warhol la 
doi ani după moartea tragică a sex-simbolului de 
la Hollywood, s-a vândut în doar patru minute cu 
prețul exact de 195,04 milioane de dolari, într-o sală 
plină la sediul casei de licitații Christie’s, în centrul 

Manhattan-ului.
Celebra imagine cu 

Marilyn Monroe a aparți-
nut fundației lui Thomas 
și Doris Ammann (frate 
și soră) din Zurich, care 
va dedica toate veniturile 
obținute din vânzare în 
scopuri caritabile pentru 
„îmbunătățirea vieții co-
piilor din întreaga lume, 
prin programe de sănăta-
te și educație”.

Tabloul care o repre-
zintă pe Marilyn Monroe 

depășește recordul anterior stabilit de o operă din 
secolul al XX-lea, „Femeile din Alger (versiunea 0)” 
de Pablo Picasso, vândută la licitație pentru 179,4 
milioane de dolari în mai 2015.

Agerpres

Un portret al lui Marilyn Monroe 
de Warhol, vândut la licitație 
pentru o sumă record 

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă  d e  C o s t e l  P ă t r ă ș c a n

INDICE       1 LUNĂ   3 LUNI       6 LUNI 

PM 21125 (PERS. FIZICE)       35,20   105,60       211,20 

PM 21125/23 (PENS., INVAL., STUD.)     32,20   96,60         193,20  

PM 21125/24 (PERS. JURIDICE)        40,0       120,0         240,0

Ziarul care scrie pentru tine!

Alegeți 
„GAZETA 
de Chișinău”!

România, Estonia, Suedia, Belgia, 
Republica Cehă etc. 

„Zdob și Zdub” este formația 
cu care a debutat Republica Mol-
dova pe scena Eurovision în anul 
2005, la Kiev, Ucraina. Atunci, 
artiștii s-au clasat pe locul șase, 
cu piesa „Bunica bate toba”. Câți-
va ani mai târziu, în 2011, trupa 
„Zdob și Zdub” a urcat pe scena 
Eurovision la Düsseldorf, cu piesa 
„So Lucky”, clasându-se pe locul 
al 12-lea.

Eurovision Song Contest a 
ajuns la cea de-a 66-a ediție. 
Până acum, acest concurs a fost 
organizat în Italia de două ori, în 
anii 1965 și 1991, iar după victoria 
de anul trecut a trupei rock Må-
neskin, Italia a devenit din nou 
gazda competiției. Anul acesta 
Eurovisionul se desfășoară cu 
sloganul  „The sound of beauty” 
(Sunetul Frumuseții). În concurs 
au fost înregistrate 40 de țări, iar 
Rusia a fost descalificată din cau-
za războiului provocat în Ucraina. 

Octavian GRAUR


