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De ce avem cea mai mare 
inflație din Europa?
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Turnurile de la Maiak au picat, 
dar propaganda rămâne în picioare

7 

 POLITICĂ

Interviu cu poeta 
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Pactul 
moldovenesc 
à la Snagov

Cine strâmbă din nas la 
auzul proiectului de integra-
re europeană a Republicii 
Moldova? La prima privi-
re – nimeni. De ce am face 
mofturi când avem reala 
șansă de a intra în cercul 
elitist al lumii civilizate, cu 
toate avantajele ei? Oază 
de prosperitate și protecție 
râvnită de lumea de peste 
lume, după bâlbâiala noastră 
de câteva decenii, Europa 
ne este servită pe tavă, ca un 
premiu nemeritat. 

Mircea V. CIOBANU
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„O pace strâmbă 
ca o otravă lentă”

S o c i e t a t e

De ce să arunci 
când poți 
să donezi?

4 

Banca de Alimente Chișinău a salvat de la risipă 263 
de tone de produse alimentare, din care s-au pregătit 
526.000 de porții de mâncare pentru 12.000 de 
persoane nevoiașe din Republica Moldova – copii din 
familii social vulnerabile, bătrâni singuri sau persoane 
cu nevoi speciale. 

Partizanii din jurii 
au aruncat în aer trenulețul

Neurovision. Chișinău - București - Torino 5, 9 

„Neutralitatea Republicii Moldova este 
rezultatul unui viol geopolitic” – de 
această părere este Igor Munteanu, 
cercetător, membru al Consiliului de 
administrare al IDIS „Viitorul”, ex-
deputat PPDA. Potrivit spuselor sale, 
așa cum războiul de agresiune al Rusiei 
în Ucraina este o formă de coerciție 
militară pentru a obține și păstra 
controlul hegemonic asupra statului 
și societății ucrainene, neutralitatea 
autodeclarată de Republica Moldova în 
1994 a fost o formă de legitimare a unor 
cedări strategice din partea Chișinăului, 
fără a i se oferi nimic în schimb.

„Moldovan Youth Challenge” 
și-a desemnat învingătorii
17 
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Pufuleți băț-baston 
pe moldovenește

Pe cutiile de pufuleți dulci din 
crupe de porumb fabricate de către 
un agent economic din Republica 
Moldova, denumirea produsului 

este scrisă cu grafie chirilică, dar 
în limba română. Fotografia unei 
cutii cu pufuleți a fost postată de 
către un internaut pe o rețea de 
socializare. Postarea a adunat zeci 
de comentarii și reacții. Unul din 
internauți a sesizat Agenția pentru 
Protecția Consumatorilor și Su-
pravegherea Pieței. Instituțiile de 
stat responsabile cercetează cazul.

Din comentariile internauților 
la postarea cu cutia de pufuleți de 
pe rețeaua de socializare reiese că 
produsul a fost văzut pe piața din 
R. Moldova încă din 2020. 
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Un agent economic din Republica 
Moldova produce pufuleți dulci din 
crupe de porumb pe al căror ambalaj 
denumirea este scrisă cu litere chirilice, 

dar în limba română. Acesta își justifică acțiunea 
drept o „mișcare de marketing” și susține că 
legislația nu-i interzice acest lucru. Sergiu Aramă 
a mai spus pentru „Gazeta de Chișinău” că a 
modificat recent denumirea pentru că asta îi 
amintește de copilăria sa. Autoritățile de resort 
pasează responsabilitatea de la o instituție la alta, 
argumentând că cercetează cazul.

„O, asta e demult. Eu prin 2020 
am văzut. Postasem și eu pe Fa-
cebook și credeam că au retras 
porcaria asta”, scrie un internaut. 

Am contactat Agenția pen-
tru Protecția Consumatorilor și 
Supravegherea Pieței (APCSP) 
pentru a concretiza ce lege încalcă 
producătorul de pufuleți. 

Șefa Serviciului cooperare 
internațională și comunicare cu 
mass-media al APCSP, Tatiana 
Barac, a spus pentru „Gazeta de 
Chișinău” că încă mai studiază 
dacă problema e de competența 
instituției lor. „Dacă în acele pungi 
cu pufuleți sunt jucării, e o situa-
ție, dar dacă în acele pungi nu sunt 
jucării, cazul ține de competența 
ANSA, pentru că sunt produse 
alimentare. 

În cazul în care condițiile nu 
sunt îndeplinite, producătorul 
se sancționează cu amendă de la 
15 la 30 de unități convenționale 
pentru persoane fizice și de la 60 
la 108 de unități convenționale 
pentru persoane juridice”.

Cu referire la acest caz, șeful 
Direcției unități comerț, alimen-
tație publică și protecția consu-
matorilor din cadrul ANSA, Sergiu 
Sîrghi, ne-a declarat că „Legea 279 
privind informarea consumatoru-
lui cu privire la produsele alimen-
tare prezumă că informația pentru 
consumatori despre produsul ali-
mentar, plasată pe produs, trebuie 
să fie în limba de stat. În cazul în 
care produsul a fost fabricat în 
una din țările care utilizează grafia 
chirilică, pe ambalaj, trebuie să fie 
scrisă pe o etichetă toată informa-

Fedor Shandor, profesor universitar din Ujgorod, Ucraina. Face lecții online din tranșee, 
direct de pe front

Joi, 19 mai, Parlamentul Republicii Moldova a 
aprobat cu 64 de voturi, în prima lectură, proiectul 
de lege privind excluderea imunității deputatului 
în cazul acuzării acestuia de corupere activă sau 
pasivă, trafic de influență, exces sau abuz de putere, 
îmbogățire ilicită și spălare de bani.

Astfel, în situațiile respective nu va fi necesară 
încuviințarea Parlamentului pentru reținere, ares-
tare, percheziționare sau trimitere în judecată a 
cauzei penale împotriva deputatului.

„Proiectul a fost avizat pozitiv de Curtea Con-
stituțională. În avizul ei se arată că proiectul legii 
constituționale asigură un echilibru corect între 

principiul inviolabilității mandatului de deputat 
și interesul investigării inacțiunilor de corupție. 
Aprobarea proiectului va contribui la fortificarea 
încrederii societății în reprezentanții autorităților 
publice”, a declarat în plenul Parlamentului preșe-
dinta Comisiei juridice, numiri și imunități, Olesea 
Stamate.

Ministrul justiției, Sergiu Litvinenco, s-a pro-
nunțat pe FB cu privire la acest proiect de lege: 
„Imunitatea nu trebuie și nu poate fi un scut pentru 
blocarea tragerii la răspundere a deputaților corupți”.

Doina BURUIANĂ

„Parlamentul nu e loc de refugiu pentru 
hoți, criminali și spălătorii de bani”

Diana BOTNARU

ția necesară pentru consumator 
în limba de stat”.

Am discutat și cu agentul eco-
nomic care produce pufuleții (SRL 
„SEVEX-PRIM”), Sergiu Aramă, 
cu sediul firmei în mun. Chișinău. 

Când l-am întrebat de ce pe 
ambalajul cutiei de pufuleți este 
scris cu grafie chirilică, dar în 
limba română, agentul economic 
ne-a replicat: „Cine îmi interzice, 
în calitate de agent economic, să 
scriu așa? Ce lege am încălcat? De 
ce faceți valuri în «taz»?”.

Apoi ne-a spus că activează pe 
piață din anul 2000, dar, recent, a 
schimbat denumirea de pe cutie, 
pentru că „acesta este un pas nou 
în marketing”, iar cutia cu scrisul 
în grafie chirilică îi amintește de 
copilăria sa.

L-am întrebat atunci pentru 
cine produce pufuleții în cazul 
când copiii din R. Moldova în-
vață la școală limba română și 
scrisul latin. 

„Pe ambalaj este scris în limba 
moldovenească și este tradus și în 
limba română”, ne-a „explicat” în-

crezut Sergiu Aramă, traducătorul 
(ne)autorizat din moldovenească 
în română (sic!!!) al unui produs 
adorat de copii. 

Am vrut să aflăm care este 
termenul corect pentru a denu-
mi acest produs alimentar. Lidia 
Vieru, de la Centrul Național de 
Terminologie din RM, ne-a spus: 
„Depinde cum a fost înregistrat. 
Uneori sunt denumiri alternative. 
„Pufuleți” este termenul corect. 
Bastonașe este un diminutiv al lui 
baston. De asta și spun că este o 
denumire alternativă”.

Nota redacției. Am dorit să 
abordăm enunțiativ un subiect cu 
barbă în spațiul nostru lingvistic 
– scrierea greșită a denumirilor 
de produse. Și, până la urmă, ce 
a ieșit? În loc să fie penalizați cei 
care încalcă grosolan legislația 
lingvistică (așa depășită cum 
este), autoritățile de resort nu 
găsesc vinovatul, iar acesta, care 
mai e și un nostalgic „poliglot”, 
filozofează despre „traducerea din 
moldovenească în română”. Vom 
reveni și la datul cu „Dom bîta”.
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„O pace strâmbă 
ca o otravă lentă”

„Acest act de viol al Ru-
siei a coincis cu războiul de 
agresiune contra Republicii 
Moldova în 1992, a continuat 
cu readucerea Interfrontului și 
socialiștilor (PSM-Edinstvo) la 
guvernare (1993-1994-1998), 
în urma cartelului agreat de 
nomenclatura post-comunistă 
(Lucinschi-Sangheli-Snegur), 
după care evoluțiile politice 
au degenerat în RM spre un 
model de «finlandizare» dorit 
de Rusia în RM pe cinci direcții 
de bază: (1) preluarea contro-
lului efectiv asupra sistemu-
lui energetic (transformarea 
unor datorii fictive în pachete 
de control în S.A. Moldova-
gaz, transmiterea în folosință 
gratuită a gazoductelor), (2) 
condiționarea evacuării trupe-
lor militare ruse de principiul 
„sincronizării” cu procesul de 
reglementare politică a conflic-
tului transnistrean (Primakov, 
1997, Kozak, 2003), (3) instala-
rea unei guvernări pro-Kremlin 
printr-un partid comunist (Vo-
ronin, 2001-2009), în tandem 
cu partide satelit (PD, PPCD, 
PSL), (4) «cleptocratizarea» 
țării, prin includerea sa acti-
vă în «laundromatul rusesc» 
și destabilizarea sectorului 
financiar-bancar (2013-2016), 
(5) promovarea unui model de 
integrare prin recunoaștere a 
Transnistriei (Steinmeier 2016, 
Fratini, 2017, Kozak, 2019), 
care ar impune Tiraspolul în 
calitate de «decident esențial» 
asupra modelului de guvernare 
în R. Moldova”, a menționat 
Igor Munteanu (foto).

Fără prejudecăți 
fals-pacifiste

Potrivit expertului, aceste 
cedări au fost nocive pentru in-
teresul național și au împiedicat 
dezvoltarea normală și armoni-
oasă a cetățenilor spre libertate 
și bunăstare. 

„O pace strâmbă ca o otravă 
lentă. Aceste cedări au făcut 
parte din modelul de «finlan-
dizare» aplicat de Rusia în R. 
Moldova. Multe dintre elemen-
tele acestui model mai sunt 
prezente și astăzi în discursul 
actualei guvernări, fie sub tema 
«neutralității», fie a «lipsei de 
alternative în sistemul ener-
getic», ori prin referințele la 
vetustul format «5+2», care 
justifică în consecință complici-
tăți, tolerează status-quo imoral 
și respinge alternativele. Ieșirea 
din impas este legată, în aceste 
condiții, numai de cursul spre 
obținerea suveranității prin 
garanții de securitate în NATO 
și aderarea politică la Uniu-
nea Europeană, fără abateri și 
prejudecăți fals-pacifiste”, a 
subliniat Igor Munteanu.

În acest context, reporterul 
„Gazetei de Chișinău”, a so-
licitat opinia diplomatului și 
istoricului Mihai Gribincea, fost 
ambasador al R. Moldova la 
București, referitor la statutul 
de neutralitate al Republicii 
Moldova.

Neutralitatea Moldovei 
a fost o «găselniță» 
a unor politicieni

„Neutralitatea Moldovei a 
fost o «găselniță» a unor poli-
ticieni din Partidul Democrat 
Agrar din Moldova (PDAM), 
partid al fostei nomenclaturi 
sovietice din agricultură, partid 
antiromânesc, ai cărui expo-
nenți au crezut sincer sau fals 
că, incluzând în Constituție 
clauza neutralității, vor deter-
mina Rusia să-și retragă trupele 

„Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a fost conceput pentru a transforma Ucraina în ceva ce nimeni nu și-ar dori să fie – 
o anexă geopolitică a unui vecin mai puternic. (…) Am condamnat imediat războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Susținem 
suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, așa cum am făcut-o întotdeauna. Crimeea este Ucraina. Donbas 
este Ucraina. Kiev este Ucraina. Și vor fi întotdeauna. Acest război nu are nicio justificare și trebuie oprit imediat.”

Din Discursul Președintei Maia Sandu în plenul Parlamentului European, 18.05.2022

D
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din RM. Nu exclud că ideea ar 
fi fost inspirată de diploma-
ția rusă, căreia îi convenea de 
minune să aibă o Moldovă în 
sfera sa de influență, dar cu 
trupe ruse pe teritoriul său. 
Introducând clauza neutralității 
în Constituție, statul a transmis 
indirect un mesaj Occidentului, 
pe de o parte, că nu dorește să 
devină parte a NATO, pe de 
alta – că nu are de gând să se 
unească cu România, țară care 
aspira la intrarea în Alianță. 
Chișinăul nu a primit nimic în 
schimb. Rusia a continuat să 
ocupe Transnistria și sa men-
țină întreaga RM în sfera de 
influență rusă. Din acest punct 
de vedere, domnul Munteanu 
are dreptate – Moldova a făcut 
unele cedări strategice, fără a 
obține ceva în schimb”, a menți-
onat diplomatul, pentru „Gazeta 
de Chișinău”.

Pentru conducere, 
clauza neutralității este 
„nisipul” în care-și 
ascund capul

„Din păcate, actuală guver-
nare nu se deosebește cu nimic 
de cele anterioare în ceea ce 
privește abordările privind sta-
tutul de neutralitate al RM.

În luna mai 2014, fiind 
ambasador la NATO, am orga-
nizat o vizită în R.Moldova a 
cinci ambasadori din țări neutre 
acreditate la NATO pentru a 
contribui la schimbarea percep-
țiilor Conducerii de atunci a RM 
despre Alianță. Ambasadorii au 
vorbit în mai multe întâlniri cu 
factorii de decizie din R.Mol-
dova despre cooperarea țărilor 
lor cu NATO, posibilitățile 
și limitările neutralității. S-a 
subliniat că unele state neutre 
aveau o cooperare mai apro-
fundată cu NATO chiar decât 
unele state membre ale Alianței. 
Vizita a avut efectul scontat – 
după aceasta Guvernul nostru a 
acceptat ca R.Moldova să trimi-
tă un contingent de militari în 
Kosovo, să fie deschis un Oficiu 
NATO la Chișinău, s-a acceptat 
ca R.Moldova să devină parte a 
Inițiativei NATO de Construcție 
a Capacităților de Apărare (De-
fence Capacity Building Initia-
tive), inițiativă ce ne permite să 
ne reformăm structurile națio-
nale de apărare și securitate. Cu 
regret, Moldova nu a dorit și nu 
dorește nici în prezent să bene-
ficieze de inițiativa DCBI și de 
alte programe pe care le oferă 

NATO. Iar principala cauză este 
teama guvernanților noștri de a 
nu supăra Rusia. 

Pentru conducerea de la 
Chișinău, clauza neutralității 
din Constituție este «nisipul» în 
care-și ascund capul, ignorând 
amenințările la adresa Mol-
dovei. Sper că după aderarea 
Suediei și Finlandei la NATO în 
timpul apropiat, să se schimbe 
și la Chișinău abordările despre 
neutralitate și NATO”, a mai 
adăugat Mihai Gribincea.

De asemenea, reporterul 
„Gazetei de Chișinău” a solicitat 
opinia analistului politic Nico-
lae Negru.

„Ceea ce părea atunci 
o «găselniță» 
constituțională s-a dovedit 
a fi ulterior o cursă”

„În contextul geopolitic de 
azi, lucrurile arată așa cum 
spune domnul Munteanu. Dar 
atunci, în 1994, mulți politicieni 
au crezut că statutul de neutra-
litate ne va ajuta să convingem 
Rusia să-și retragă trupele de 
pe teritoriul R. M. De aceea, în 
Constituție s-a mai stipulat că 
«RM nu admite dislocarea de 
trupe militare ale altor state pe 
teritoriul său». Însă ceea ce pă-
rea atunci o «găselniță» consti-
tuțională s-a dovedit a fi ulteri-
or o cursă, în care ne-am băgat, 
în aparență, benevol, deși nu 
exclud că am fost «ajutați» de 
agenții de influență ai Mosco-
vei”, ne-a declarat comentatorul 
politic Nicolae Negru. 

„Neutralitatea Republicii Moldova este rezultatul unui 
viol geopolitic” – de această părere este diplomatul 
Igor Munteanu, cercetător, membru al Consiliului 
de administrare al IDIS „Viitorul”, ex-deputat PPDA. 
Potrivit spuselor sale, așa cum războiul de agresiune 
al Rusiei în Ucraina este o formă de coerciție militară 
pentru a obține și păstra controlul hegemonic 
asupra statului și societății ucrainene, neutralitatea 
autodeclarată de Republica Moldova în 1994 a fost 
o formă de legitimare a unor cedări strategice din 
partea Chișinăului, fără a i se oferi nimic în schimb.

Doina BURUIANĂ

Din 
păcate,

actuală guvernare 
nu se deosebește 
cu nimic de cele 

anterioare în 
ceea ce privește 

abordările privind 
statutul de 

neutralitate al RM.
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De ce să arunci când poți să donezi?
Banca socială care luptă împotriva risipei alimentare

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

Mecanismul Băncii de Alimen-
te (BA) merge în două direcții: 
recuperarea și distribuția produ-
selor alimentare cu risc să devină 
deșeuri. BA colectează alimentele 
de la producători, retaileri și dis-
tribuitori, le stochează în depozite 
special amenajate și le livrează 
organizațiilor sociale (cantine 
sociale, aziluri pentru bătrâni, 
centre de plasament pentru per-
soanele cu nevoi speciale, parohii 
ale Mitropoliei Basarabiei și unele 
ONG-uri), care transformă pro-
dusele în hrană pentru oameni.

Tot ce se găsește în BA provine 
din donații și constă în produse 
cu defecte, cu termen de valabi-
litate aproape de scadență sau 
produse cu ambalaj deteriorat, 
pe care retailerii le-ar arunca pen-
tru că nu-și mai găsesc locul pe 
rafturile magazinelor. Directorul 
BA, Oleg Paraschiv (foto), dă un 
exemplu: „Am avut o donație de 
90 de tone de plăcinte congelate 
de la un producător autohton, care 
n-au putut fi comercializate din 
cauza că aluatul a ieșit prea gros. 
Plăcintele erau sigure și bune pen-
tru consum. Le-am distribuit la 
toate organizațiile de caritate din 
R. Moldova”. 

Hrănește oamenii flămânzi

Sunt aruncate cantități mari de 
alimente, consideră Oleg  Paras-
chiv. „Pentru mine e straniu când 
cineva îmi spune că n-au produse 
de aruncat. Experiența arată că 
sunt destul de multe produse: 
dacă la un magazin sunt șase lăzi 
de alimente cu ambalaj deteriorat, 
eu nu cred că în celelalte peste 100 
de magazine nu există nicio ladă. 
Poate spune că nu-i o cantitate 
foarte mare, poate spune că nu-i 
rentabil. Eu pot să mă opresc la 
fiecare magazin și să iau câte cinci 
kilograme, iar în total strâng 500 
de kilograme”, spune Oleg. Din 
anul 2020, de când activează BA 

– peste 20 de agenți economici 
au donat produse alimentare și 
nealimentare. 

Lipsa unei legi privind risipa 
alimentară este una dintre marile 
bariere de care se lovește BA. Re-
tailerii trebuie stimulați de stat ca 
să doneze produsele alimentare cu 
risc de a se transforma în gunoi. 
„Acum e mai rentabil ca agenții 
economici să caseze produsele, 
adică să le arunce la gunoi, decât 
să le doneze. Le trebuie personal 
suplimentar, bani etc. Dacă le ca-
sează atunci rămân cu TVA. Sunt 
niște lucruri care-i avantajează. 
Trebuie să aibă o deschidere mare 
spre social ca să înțeleagă: de ce 
să arunce produsele când le pot 
dona?!”, zice Oleg Paraschiv. 

Despre responsabilitate 
social-corporativă

Îmi explică unde sunt neajun-
surile legislative, barierele admi-
nistrative și cât de mare e nevoia. 
„De fiecare dată când mergem să 
discutăm cu retailerii, mă întrea-
bă: eu ce-o să câștig? Încercăm 
să-i sensibilizăm pe zona de so-
cial pentru că Banca asta face. 
Nu vorbim de încălzirea globală: 
8% din emisiile de gaze cu efect 
de seră le revin alimentelor ne-
consumate. Vorbim despre mii 
de oameni care trăiesc la limita 
sărăciei. Eu știu sigur că multe 
tomberoane sunt cu pâine. Nu 
avem o lege ca agenții economici 
să se simtă cumva stimulați. Nu 
pot investi bani pentru niște pro-
cese interne ca să vadă când expiră 
produsele. Ei preferă să nu știe 
nimeni ce au și cât aruncă. E mai 
simplu la final de zi să le pună 
la coșul la gunoi decât să le nu-
mere și să aibă altă procedură de 
scoatere din contabilitate. Cola-
borăm bine cu Kaufland care și-a 
asumat responsabilitatea socială. 
Cu ei testăm mecanismul până la 
apariția legii privind prevenirea 
risipei alimentare. Anual, aducem 
de la Kaufland peste 20 de tone 
de pâine, legume și produse cu 
ambalaj deteriorat”, precizează 
directorul BA. 

Despre prevenirea risipei ali-
mentare am discutat și cu șeful 
departamentului resurse umane 
și comunicare la „Metro Cash & 
Carry Moldova”, Vadim Rotaru, 
care a menționat că „donarea și 
transportarea acestora presupune 

Banca de Alimente Chișinău a salvat 
de la risipă 263 de tone de produse 
alimentare, din care s-au pregătit 
526.000 de porții de mâncare pentru 

12.000 de persoane nevoiașe din Republica 
Moldova – copii din familii social vulnerabile, 
bătrâni singuri sau persoane cu nevoi speciale. 

dublarea proceselor operaționale 
pentru a le verifica și retrage de pe 
raft. Alimentele trebuie stocate și 
eliberate din stocul magazinului, 
fiind însoțite de o factură fisca-
lă. Iar însumate, aceste procese 
adaugă complexitate operațională 
și comercială la lanțul logistic”. 

În același timp, Vadim Rotaru 
susține că „produsele alimentare 
cu termenul expirat se transmit 
la o companie specializată în 
prelucrarea deșeurilor din care 
se produce hrană pentru animale”. 
„Metro” donează produse alimen-
tare și nealimentare la Organizația 
„Concordia”, la „Fabrica de Feri-
cire” a Misiunii Sociale „Diaconia” 
și la Direcția generală asistență 
Socială și Sănătate a Primăriei 
municipiului Chișinău. 

E nevoie de o lege a risipei 
alimentare 

La proiectul de lege privind 
prevenirea risipei alimentare se 
lucrează din anul 2020, împreună 
cu Ministerul Economiei, Ministe-
rul Mediului și cel al Agriculturii. 
Nu se știe când va fi aprobat de 
Guvern și adoptat de Parlament. 
Deocamdată, Ministerul Econo-
miei afirmă că proiectul de lege 
se află în consultări. 

Totodată, Ministerul Economi-
ei precizează că „multe produse 
alimentare se aruncă la expirarea 
termenului de valabilitate pentru 
că donarea acestora este neren-
tabilă pentru agenții economici”. 
Potrivit Ministerului Economiei, 
proiectul de lege va stabili crite-
riile pentru donarea produselor 
alimentare înainte de expirarea 
termenului de valabilitate și va 
stabili un mecanism care să nu 
permită abuzuri și evaziune fis-
cală. 

„Totodată, legea va permite 
reducerea cheltuielilor pentru 
produsele al căror timp de păstra-
re este în apropierea termenului 
limită. Prin implementarea legii 
se va reduce volumul deșeurilor 
alimentare și se va îmbunătăți 
asistența păturilor social vulne-
rabile”, se mai spune în răspunsul 
primit de la Ministerul Economiei. 

Cum pot ajuta cetățe-
nii la diminuarea risipei 
alimentare?

Am întrebat internauții pe 
facebook.com: cum evită risipa 
alimentară. Iată câteva obiceiuri 
care pot conta mult în prevenirea 
risipei alimentare: 

Înainte de a merge la cumpără-

Natalia MUNTEANU

turi, faceți un plan cu felurile de 
mâncare pe care vreți să le pre-
gătiți pentru întreaga săptămână, 
întocmiți o listă de cumpărături cu 
strictul necesar și verificați ce mai 
aveți în frigider și poate fi folosit. 
Dacă ați gătit prea mult sau ați 
cumpărat prea multe produse, le 
puteți congela. 

Grupați produsele în frigider 
în funcție de termenul de valabi-
litate, astfel încât cele care expiră 
primele să vă fie la îndemână, iar 
cele cu un termen de valabilitate 
mai lung să fie consumate mai 
târziu. Fiți inventivi în bucătă-
rie: din fructele sau legumele care 
poate au început să se strice faceți 
compoturi, supe, blinii etc. 

Compostați resturile de mân-
care pentru a obține îngrășământ 
natural pentru grădină. Uscați 
pâinea și păstrați-o pentru ani-
male. La fel resturile alimentare, 
cum ar fi cojile de ouă, portocale 
sau banane pot fi congelate pentru 
hrana animalelor. Dăruiți restu-
rile de hrană vecinilor care au 
căței sau pisici. La restaurant nu 
comandați toate felurile de mân-
care, pentru a fi siguri că puteți 
termina tot din farfurie.

Un studiu publicat în 2021 de 
Organizația Națiunilor Unite arată 
că 17% din totalul hranei produse 
la nivel mondial ajunge la gunoi. 
Deși problema deșeurilor alimen-
tare a intrat în atenția factorilor de 
decizie ai UE, în Republica Mol-
dova nu au fost efectuate studii 
referitoare la acest subiect. La 
toamnă va fi publicat un studiu, 
elaborat la comanda BA, din care 
vom afla cantitatea de alimente 
care ajunge la gunoi și domeniile 
unde se atestă cea mai mare risipă 
alimentară. 
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Neorovision. Chișinău – 
București – Torino

Într-un mesaj transmis repre-
zentanților țărilor participante, 
sâmbătă noaptea, chiar în tim-
pul anunțării rezultatelor votului 
juriilor naționale pentru finala 
Eurovision (aproximativ la ora 
01.00), EBU a informat că au 
fost identificate anumite modele 
de vot neregulate în rezultatele 
a șase țări. 

Punctaj maxim pentru 
Republica Moldova 
din partea României

„Pentru a respecta Instruc-
țiunile de vot ale Concursului, 
EBU a lucrat cu partenerul său 
de vot pentru a calcula un rezultat 
agregat substitut pentru fiecare 
țară în cauză, atât pentru a doua 
semifinală, cât și pentru marea 
finală (calculat pe baza rezulta-
telor altor țări cu vot similar)”, a 
comunicat EBU.

Printre cele șase țări cărora 
le-au fost anulate voturile se re-
găsește și România.

Potrivit Televiziunii Româ-
ne (TVR), care și-a asumat în 
totalitate angajamentul de par-
ticipare la Eurovision 2022, Ro-
mânia ar fi atribuit Republicii 

Moldova punctajul maxim de 
12 puncte.

„Ca urmare a controverselor le-
gate de anularea rezultatului votu-
lui juriului României de către EBU 
și publicarea unui punctaj diferit 
în cadrul concursului, fără ca Edei 
Marcus, spokes person desemnată 
de TVR, să-i fie permisă comu-
nicarea, în direct, a rezultatelor 
jurizării României, de către EBU, 
comunicăm lista membrilor juriu-
lui național și punctajul acordat 
de aceștia. Componența juriului 
României a fost următoarea: San-
da Ladoși, Luminița Anghel, Ovi 
Jacobsen, Liviu Elekeș și Mihai 
Pocorschi. Punctajul acordat de 
juriul României concurenților din 
finala Eurovision 2022: Moldova 
– 12 puncte, Grecia – 10 puncte, 
Polonia – 8 puncte, Olanda – 7 
puncte, Azerbaidjan – 6 puncte, 
Australia – 5 puncte, Italia – 4 
puncte, Spania – 3 puncte, Finlan-
da – 2 puncte, Lituania – 1 punct”, 
a precizat TVR într-un comunicat.

Astfel, după anularea voturilor, 
Republica Moldova a fost lipsită 
de 12 puncte esențiale.

„Când simți că îți ia o notă sau 
un punct acordat de cineva și nu 
se ia în considerație, bineînțeles 

Eurovision 2022 a declanșat controverse în 
spațiul public, după ce votul juriului din 
România a fost anulat de către Uniunea 
Europeană de Radio și Televiziune (EBU) 

și a fost publicat un punctaj diferit în cadrul 
concursului, inclusiv a fost schimbat punctajul 
oferit de către jurații români Republicii Moldova. 
Pe de altă parte, și în Republica Moldova au 
apărut neînțelegeri legate de modul în care 
juriul moldovean a împărțit punctele pentru 
concurenții favoriți. În special, internauții au fost 
deranjați de faptul că România ar fi primit zero 
puncte de la membrii juriului din R. Moldova.

că undeva doare”, a declarat într-o 
conferință de presă muzicianul 
Vasile Advahov. 

Votul juriului din 
Republica Moldova – 
mărul discordiei

Votul juriului din Republica 
Moldova la ediția de anul acesta 
a concursului de muzică Euro-
vision Song Contest a provocat 
indignare în rândul internauți-
lor. Aceasta s-a întâmplat din 
motiv că nu s-a acordat niciun 
punct reprezentantului din Ro-
mânia. 

„Atitudinea juriului moldo-
vean față de prestația artiștilor 
români pe scena concursului 
Eurovision nu este totuna cu 
atitudinea Republicii Moldova 
față de România. După cum se 
vede din statistica oferită de Uni-
unea Europeană de Radio și Te-
leviziune, publicul telespectator 
din Republica Moldova a optat 
preponderent pentru, în ordine 
explicabilă prin suferințele prin 
care trece vecinul din est, Ucrai-
na și România”, a scris pe pagina 
sa de Facebook, Vlad Țurcanu, 
directorul general al Compani-
ei Publice „Teleradio-Moldova” 
(TRM).

De asemenea, Vlad Țurcanu a 
inițiat o anchetă privind discre-
panța dintre votul juriului și cel al 
publicului din Republica Moldova.

Solicitat de reporterul „Gazetei 
de Chișinău”, directorul TRM a 
menționat că ancheta a fost por-
nită, însă urmează să fie efectuate 
anumite clarificări.

„În cadrul anchetei, vom vedea 
cum a fost selectat juriul și dacă 
s-au folosit criterii și principii va-
labile în acest proces”, a precizat 
Vlad Țurcanu.

Potrivit datelor publicate pe 

pagina oficială a Eurovision Song 
Contest, din juriul de specialitate 
de la noi au făcut parte interpretul 
Eugen Doibani (Natan), cântărea-
ța Cristina Scarlat, scriitoarea Ra-
dmila Popovici, dirijorii Adriano 
Marian și Ilona Stepan.

„Am votat cu inima, 
cu auzul, cu văzul, 
dar și pentru mesajul 
pieselor” 

Scriitoarea Radmila Popovici, 
membră a juriului de la Chișinău 
la Eurovision 2022, a venit cu o 
reacție în spațiul online, după ce 
au apărut nemulțumiri referitor 
la modul în care au fost acordate 
punctele la concurenții favoriți.

„Am votat cu inima, cu auzul, 
cu văzul, dar și pentru mesajul 
pieselor (NEsilită de nimeni, 
NEangajată și NEmituită de ni-
meni, cum se insinuează pe aici), 
pe cât de obiectiv am știut s-o fac 
(în acest context, al CÂNTECU-
LUI), cu competențele pe care le 
am, pe cât le pot avea”, a spus 
scriitoarea pe Facebook.

„Piesa Ucrainei mi-a plăcut 
mult! Piesa României – mai puțin. 
Totuși, nu într-atât de puțin, ca să 
nu intre în primii 12 participanți 
(aleși de mine). Pace și sănătate! 
P.S. Această experiență ingrată 
mi-a confirmat, o dată în plus, că 
ura e mai contagioasă ca buna în-
țelegere, că războiul e mai lesne de 
aprins, decât de stins (inclusiv în 
noi) și că adevărul omenesc e ab-
solut re-la-tiv”, a adăugat Radmila 
Popovici.

De asemenea, reporterul „Ga-
zetei de Chișinău” a contactat 
alți membri ai juriului pentru a 
afla poziția acestora cu privire la 
diferența de punctaj și pentru a 
stabili criteriile în baza cărora a 
fost jurizată prestația României.

„Este o chestiune firească 
să fie discrepanțe între 
votul juriului 
și al publicului”

„Este o chestiune firească să 
fie discrepanțe între votul juriului 
și al publicului, nu doar pentru 
Moldova. În mod normal crite-
riile în baza cărora se jurizează 
sunt: structura și calitatea piesei, 
vocea și intonația, aspectul scenic 
etc.”, a menționat dirijorul Adri-
ano Marian.

Solicitat de reporterul „Gazetei 
de Chișinău”, interpretul Eugen 
Doibani (Natan) a menționat că ar 
prefera să nu comenteze subiectul, 
„așa cum e dreptul său”.

La fel, le-am contactat pe cân-
tăreața Cristina Scarlat și pe diri-
joarea Ilona Stepan. La închiderea 
ediției, nu am primit răspuns.

„Acest concurs nu e unul mu-
zical, de multă vreme, este poli-
tic și ideologic în cea mai mare 
parte”, susține jurnalistul Nicolae 
Federiuc.

„În mare, lumea s-a conformat 
acestei realități și chiar era curioasă 
ce curente vor câștiga de data aceas-
ta și cum arată relațiile de prietenie 
între țări, mai exact, cine și cu cine 
ține. Problema a apărut odată cu 
apariția specialiștilor, care au redus 
în jumătate posibilitățile publicului 
de a-și alege favoriții. Iar de atunci, 
acest concurs s-a transformat într-o 
brambureală penibilă, care n-are, în 
genere, nicio logică”, a scris Nicolae 
Federiuc, pe pagina sa de Facebook.

Amintim că Republica Moldova 
s-a clasat pe locul 7 la concursul 
internațional Eurovision Song 
Contest, ediția 2022. Reprezen-
tanții Republicii Moldova, forma-
ția „Zdob și Zdub” și frații Adva-
hov, au evoluat cu numărul 19 și 
au interpretat piesa „Trenulețul”. 

Doina BURUIANĂ

„Acest concurs nu e unul muzical, de multă vreme, este politic și ideologic”

Votul

juriului din 
Republica 

Moldova la ediția 
de anul acesta a 
concursului de 

muzică Eurovision 
Song Contest a 

provocat indignare 
în rândul 

internauților. 
Aceasta s-a 

întâmplat din 
motiv că nu 
s-a acordat 

niciun punct 
reprezentantului 

din România. 
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De ce avem cea mai mare 
inflație din Europa?

La finele lunii aprilie, inflația medie 
anuală în Republica Moldova a urcat 
la 27,07%, fiind de departe, cea mai 
mare din Europa. Spre comparație, în 

România inflația a fost de 13,7%, în Ucraina – 
de 16,4%, iar în Rusia – de 17,8%. Ce-i drept, 
cele două din urmă nu pot fi comparate pentru 
moment, or au înghețat la nivel administrativ 
prețurile pentru mai multe mărfuri din cauza 
războiului și sancțiunilor. 

E C O N O M I E

Totuși, acest antirecord la ni-
vel european a provocat câteva 
replici tăioase ale diferitor oficiali 
în încercarea de a clarifica cine e 
vinovat de situația creată. 

Inflația va ajunge 
la cel puțin 31% 
în acest an

Guvernatorul Băncii Naționale 
a Moldovei, Octavian Armașu a 
prognozat în cadrul unei confe-
rințe de prezentare a Raportului 
privind inflația că aceasta va atin-
ge nivelul maxim în trimestrul 
trei, ajungând la 31%. Dacă însă 
vor exista evenimente nepre-
văzute, ea ar putea ajunge și la 
37%. Doar spre sfârșitul anului 
va coborî la 28,8%, iar până la 
începutul lui 2024, ar trebui să 
ajungă la circa 6%, încadrându-se 
în coridorul țintit de politicile 
monetare ale Băncii Naționale 
a Moldovei. 

Armașu a explicat că explozia 
creșterii prețurilor din ultimele 
două luni și jumătate a fost de-
terminată în cea mai mare parte 
de războiul din Ucraina și, drept 
urmare, de ruperea sau deterio-
rarea gravă a relațiilor economice 
pe care Republica Moldova le are 
cu țara vecină, dar și cu Federația 
Rusă.

Războiul a scumpit și mai 
mult produsele alimentare, Ru-
sia și Ucraina fiind printre cei 
mai importanți producători de 
alimente din lume. În plus, și 
resursele energetice continuă 
să se scumpească pe fundalul 
sancțiunilor impuse Federației 
Ruse și al confruntării economice 
a acesteia cu statele occidentale.

Acești factori au condus la 
creșterea prețurilor în întreaga 
lume, însă în Republica Moldova 
scumpirile sunt mai mari decât 
în alte țări. Potrivit lui Armașu, 
acest lucru se întâmplă deoarece 
Republica Moldova este cea mai 
dependentă de comerțul cu Ucrai-
na dintre toți vecinii ei. Importul 
din Ucraina reprezintă 9,3%, iar 
exportul în țara vecină reprezin-
tă 2,95% din totalul comerțului 
exterior moldovenesc. 

Descurajarea consumului, 
principalul 
instrument al BNM

Guvernatorul BNM spune că, 
pentru a stăvili inflația, Banca 
Națională va continua să pro-
moveze politica de descurajare 
a consumului și de încurajare a 
economisirii de către populație. 
Acești factori ar trebui să reducă 
cererea și, în final, să încetinească 
scumpirea produselor. Această 
politică se rezumă la scumpirea 
creditelor prin intermediul majo-
rării ratei de politică monetară. Cu 
o săptămână în urmă, aceasta a 
fost majorată cu trei puncte până 

la nivelul de 15,5%. Prin majora-
rea dobânzii de politică monetară, 
BNM urmărește să fie scumpi-
te creditele acordate de băncile 
comerciale, dar și depozitele și, 
drept urmare, moldovenii să-și 
schimbe comportamentul finan-
ciar dinspre consum spre econo-
misire. Altfel spus, să nu mai ia 
credite, care au dobânzi tot mai 
mari, ci să-și depună banii în de-
pozitele bancare, care oferă și ele 
venituri mai mari deponenților. 
Mai mulți experți au menționat 
că efectele acestei politici nu pot 
fi tare mari, așa cum prețurile 
mari țin în cea mai mare parte 
de import. Prin urmare, BNM este 
destul de limitată în acțiuni pen-
tru a contracara inflația actuală 
doar operând cu rata de politică 
monetară. 

Patru luni pierdute în 2021

Totuși, Banca Națională a 
fost criticată de către consilierul 
prezidențial în domeniul econo-
mic, Veaceslav Negruța, care a 
sugerat printr-o postare pe Fa-
cebook că inflația galopantă cu 

O companie 
americană 
deschide 
450 de locuri noi 
de muncă 
la Chișinău

Grupul de companii Dy-
ninno își extinde afacerea și 
deschide un al doilea oficiu 
în orașul Chișinău. Compa-
nia, specializată în servicii de 
consultanță  și IT, anunță că 
urmează să-și sporească nu-
mărul de angajați în Republica 
Moldova cu 450, ajungând 
până la 1600. Noul oficiu va 
găzdui peste 300 de profesi-
oniști în prelucrarea datelor, 
angajați de DataPro, o sub-
diviziune Dyninno care este 
rezident al IT Park Moldova. 
Afacerile din Chișinău ale 
Dyninno oferă suport  servici-
ilor prestate de subdiviziunile 
grupului în direcțiile fintech, 
divertisment și turism. 

Exporturile 
moldovenești 
au sporit cu 55%

Exporturile moldovenești 
au sporit în primul trimestru 
al anului cu 55 la sută, potrivit 
Biroului Național de Statis-
tică. Cel mai mare aport în 
acest sens l-au avut majorările 
semnificative ale exporturilor 
de cereale, oleaginoase și ulei 
de floarea-soarelui. În ianua-
rie-martie curent,  livrările pes-
te hotare de cereale și preparate 
pe bază de cereale au sporit de 
6,1 ori, iar exportul de semințe 
și fructe oleaginoase, în special 
semințe de floarea-soarelui, de 
2,6 ori. Exportul de grăsimi și 
uleiuri vegetale a sporit de 4,1 
ori. 

Rusia cere 
ridicarea 
sancțiunilor 
pentru a debloca 
porturile 
europene

Directorul Programului 
Alimentar Mondial, David 
Beasley, i-a adresat miercuri 
un apel președintelui rus 
Vladimir Putin să deblocheze 
porturile ucrainene: „Dacă 
mai ai un pic de inimă, te rog 
deschide aceste porturi!”, i-a 
transmis responsabilul ONU 
liderului de la Kremlin. În re-
plică, unul dintre viceminiștrii 
ruși de externe, Andrei Ru-
denko, a declarat că pentru ca 
Rusia să redeschidă porturile 
ucrainene mai întâi trebuie 
ridicate sancțiunile ce i-au fost 
impuse de Occident. 

Ion CHIȘLEA 

care se confruntă acum Republica 
Moldova ar fi cauzată inclusiv de 
inacțiunea acesteia în anul 2021. 

„Obiectivul fundamental al 
Băncii Naționale este asigurarea 
și menținerea stabilității prețuri-
lor, potrivit articolului patru din 
Legea BNM. Patru luni pierdute 
de BNM în 2021 costă prea mult”, 
scria consilierul economic al pre-
ședintei Maia Sandu.

Negruța nu contestă acțiunile 
actuale ale băncii centrale. Critici-
le  s-au referit la a doua jumătate 
a anului 2021, când, deși se obser-
vau unele tendințe de scumpiri la 
nivel mondial, pe fundalul reve-
nirii economiilor lumii de după 
pandemie, Banca Națională nu 
a întreprins acțiuni preventive 
suficiente de politică monetară.

Și statisticile îi dau dreptate 
consilierului. În lunile mai-no-
iembrie ale anului trecut, in-
flația anuală a crescut cu 9,36 
puncte procentuale, de la 3,08% 
la 12,44%. În aceeași perioadă, 
BNM a majorat rata de politică 
monetară cu mai puțin de trei 
puncte procentuale, de la 2,65 la 
5,5%. Deja în noiembrie Republica 

Moldova a resimțit și primul șoc 
al scumpirii gazelor naturale, în 
urma scumpirilor la nivel inter-
național și a creșterii prețului de 
import. Însă, deja la acel moment, 
inflația era destul de înaltă. Re-
proșul lui Negruța sugerează că, 
dacă ar fi existat acțiuni preven-
tive în 2021, inflația în Republica 
Moldova ar fi putut fi cel puțin cu 
câteva puncte procentuale mai 
mică decât acum. 

Subiectului prețurilor i-a fost 
dedicată, în cea mai mare parte, 
și conferința de presă a prim-mi-
nistrei Natalia Gavriliță de după 
ședința de miercuri a executivului. 

Sărăcia se reflectă 
în inflație

Aceasta a enumerat aceleași ca-
uze ale inflației exorbitante, care 
este mult mai mare decât în toate 
țările europene: scumpirea la ni-
vel internațional a alimentelor și 
a resurselor energetice și războiul 
din Ucraina. Totodată, Gavriliță a 
făcut referire și la faptul că Repu-
blica Moldova este cea mai săracă 
țară din Europa, explicând cum 

se reflectă nivelul veniturilor în 
nivelul inflației.

Potrivit prim-ministrei, în 
structura consumului din Repu-
blica Moldova, produsele de prima 
necesitate, cum ar fi alimentele și 
resursele energetice, au o ponde-
re mult mai mare față de statele 
unde cetățenii au venituri mai 
înalte. Iar veniturile mici nu le 
permit moldovenilor să cheltuie 
prea mulți bani pentru altceva 
decât alimente și servicii. Și așa 
cum ponderea acestor produse și 
servicii în structura consumului 
este mai mare decât în alte țări 
europene, scumpirea lor influen-
țează creșterea medie a prețurilor 
într-o proporție mai mare decât în 
țările unde cetățenii au venituri 
mai mari.

Guvernul promite 
politici expansive

Prim-ministra a dat asigurări 
că Guvernul va aplica în conti-
nuare politici expansive pentru 
a contracara efectele creșterii 
prețurilor asupra populației și 
afacerilor. Aceste politici includ 

compensații și indexări pentru 
populație, în special pentru seg-
mentele cu venituri mici, pentru 
a menține puterea lor de cumpă-
rare. Totodată, Guvernul va sub-
venționa țintit o serie de  afaceri 
importante din punct de vedere 
social, pentru a le menține pe 
linia de plutire.

Dincolo de aceste prognoze 
puțin îmbucurătoare și replici 
tăioase privind responsabilită-
țile instituțiilor, este evidentă o 
lipsă cvasitotală de coordonare 
a acțiunilor dintre autorităților 
statului pentru a face față acestui 
val de scumpiri, fără precedent în 
ultimele două decenii.

În acest sens este de neînțeles 
neconvocarea din luna decembrie 
și până acum a Comitetului Na-
țional de Stabilitate Financiară, 
care întrunește reprezentanții 
Guvernului și ai BNM pentru ca, 
de comun acord, să găsească so-
luții. Natalia Gavriliță spune că 
de convocarea comitetului este 
responsabilă BNM. Până la scri-
erea articolului Banca Națională 
nu ne-a dat un răspuns privind 
neconvocarea Comitetului. 
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În timp ce unii experți spun 
că Republica Moldova nu are 
mijloacele tehnice necesare 
pentru a bruia activitatea aces-
tora, alții spun că autoritățile 
nici măcar nu au încercat în cei 
30 de ani de independență să 
facă acest lucru. Iar propaganda 
este extrem de dăunătoare din 
moment ce ține o bună parte 
a populației legată de spațiul 
informațional rusesc.

Supuși războiului 
informațional

Un cititor al „Gazetei de 
Chișinău” din capitală s-a 
arătat extrem de deranjat că 
la Chișinău sunt recepționate 
cu ușurință, mai ales în con-
textul războiului din Ucraina, 
posturile de radio care propagă 
politicile regimului de la Mos-
cova, și anume Radio Rosii și 
Vesti FM. Zilnic, în buletinele 
de știri ale acestora apar decla-
rațiile purtătorului de cuvânt 
al ministerului rus al apărării, 
Igor Konașenkov, care infor-
mează auditoriul despre deru-
larea așa-numitei „operațiuni 
speciale ruse” în Ucraina, dar și 
alte narative oficioase rusești. 
Cititorul ne-a întrebat cât de 
legal este acest lucru și de ce 
autoritățile de la Chișinău nu 
intervin pentru a pune capăt 
surselor de dezinformare.

Am adresat aceste întrebări 
operatorului național în do-
meniul difuzării programelor 
de radio „Radiocomunicații”. 
Responsabilii de acolo ne-au in-
format că nu cunosc situația și 
nu ne pot oferi detalii și ne-au 
direcționat la Centrul Național 

de Frecvențe Radio.
Oleg Leașoc, șeful Direcției 

de radiomonitoring din cadrul 
acestei instituții, ne-a confirmat 
că atât Vesti FM, cât și Radio 
Rosii sunt recepționate, și nu 
doar pe teritoriul Republicii 
Moldova, ci și în Ucraina și în 
multe state europene.

„Aceste două posturi emit pe 
unde scurte care pot fi trans-
mise pe o mare distanță. Sunt 
recepționate de o bună parte 
din statele europene și chiar de 
o jumătate a teritoriului ucrai-
nean. Turnurile de la Maiak au 
picat, dar probabil ei au schim-
bat pe alt turn emițătoarele și 
antenele”, a spus expertul. 

„RM nu are echipamentul 
necesar pentru 
a le bruia”

Lângă orășelul Maiak e cea 
mai mare stație de radio din 
perioada sovietică. Aceasta e 
amplasată pe un teren mare 
din preajma localității, de pe 
turnurile căruia sunt transmise 
posturile rusești, inclusiv „radio 
pmr”.

Potrivit lui Oleg Leașoc, 
emițătoarele respective sunt 
foarte puternice, iar R. Moldova 
nu deține echipamentul necesar 
pentru a le bruia. 

Pentru comparație, Radio 
Moldova are în prezent trei 
emițătoare, în localitățile Co-
dru, Edineț și Cahul, dar aces-
tea sunt de o putere mult mai 
slabă ca cele de la Maiak, spune 
expertul.

„Ar fi bine ca Vesti FM și 
Radio Rosii să nu mai fie dis-
tribuite pe teritoriul Republicii 
Moldova, dar, din punct de 
vedere tehnic, nu putem între-
prinde nimic. Înainte de anii 
90, pe timpul sovietic, Chișină-
ul avea două stații tehnice pu-
ternice care perturbau posturile 
de radio occidentale, interzise 
de sovietici, cum ar fi Radio Li-
bertatea și altele. Acele stații au 
ieșit demult din uz, iar altele nu 
avem”, a mai spus șeful Direcți-
ei de radiomonitoring. 

P O L I T I C Ă

Turnurile de la Maiak 
au picat, dar propaganda  
rămâne în picioare

Chiar dacă cele două antene radio 
de la centrul Maiak, din regiunea 
transnistreană, au fost distruse în 
urma exploziilor de la 26 aprilie a.c., 

activitatea posturilor de radio propagandistice 
rusești, recepționate și la Chișinău, nu a avut 
de suferit. Radio Rossii, Vesti FM și chiar Radio 
pmr pot fi audiate nu doar în stânga Nistrului, 
ci și pe malul drept, cu o calitate a sunetului 
mai bună ca a multor posturi de radio locale. 
Oamenilor li se spune că în Ucraina are loc, nu 
un război, ci o „operațiune specială” și la fiecare 
oră, sunt distribuite buletinele oficiale de știri 
trecute prin sita cenzurii de la Kremlin. 

Svetlana COROBCEANU

Ieri – Radio Luceafărul, 
azi – propagandă de război

Jurnalistul Arcadie Ghera-
sim, președinte al Consiliului 
de Supraveghere și Dezvoltare 
al TRM, își amintește că, până 
în 1992, pe frecvențele aces-
tor două posturi de radio erau 
transmise Radio Luceafărul și 
Radio Maiak. Ulterior, acestea 
au fost confiscate. „În condițiile 
democrației nu ar fi grav că ele 
există, dar în contextul războ-
iului hibrid și al războiului din 
țara vecină, dacă se confirmă că 
ele sunt antrenate în acestea, 
atât Radio Rosii, cât și Vesti FM 
trebuie interzise pe teritoriul 
RM”, a spus jurnalistul.

„Avem toate motivele de 
a stopa propaganda țării 
agresor”

Și fostul parlamentar Vale-
riu Saharneanu consideră că 
posturile de radio care difu-
zează propaganda Kremlinului 
trebuie interzise. 

„Din păcate, autoritățile de la 
Chișinău nu au manifestat de-a 
lungul anilor de independență 
nici un interes de a le stopa. 
Noi încă din anii 90, pe timpul 
războiului de la Nistru, am so-
licitat să fie oprite, mai ales că 
ele distribuiau propaganda unei 
părți beligerante. Nu s-a dorit 
atunci acest lucru, iar acum, 
în legătură cu războiul din 
Ucraina, ar trebui să intervină 
o schimbare. Peste 140 de state 
au recunoscut Rusia drept stat 
agresor. Parlamentul Lituaniei 
a calificat-o drept „stat tero-
rist”. Noi avem și o parte din 
teritoriu ocupată de Rusia, deci, 
avem toate motivele pentru 
a opri difuzarea propagandei 
acestei țări agresor”, a spus 
Valeriu Saharneanu. 

„Trădătorii fac politică din 
acest reziduu mental”

Jurnalistul a mai precizat că 
daunele provocate de propagan-
da rusă sunt enorme. În timp ce 
țările baltice au mers înainte, o 
bună parte a populației noas-
tre continuă să rătăcească cu 
mentalitatea în alte zone. „Din 
păcate, noi suntem în continuare 
dependenți de Rusia. Oamenii 
care merg la vot nu aparțin me-
diului nostru informațional, ci 
ascultă propaganda de acolo. De 
acest aspect, din păcate, profită 
clasa noastră politică, trădătorii, 
Dodon și alții care fac politică 
din acest reziduu mental”, a 
spus Valeriu Saharneanu.

El a mai adăugat că la 26 
aprilie, atunci când au fost 
aruncate în aer cele două 
turnuri de la Maiak, nu a fost 
o diversiune, ci „o provocare 
de toată frumusețea”, dintre 
proprietarii Sheriff-ului, care 
nu ar fi interesați să aibă loc 
un război, și agenții KGB-ului. 
„Centrul Maiak este păzit mai 

ceva ca o unitate militară. Nu 
oricine poate intra pe teritoriul 
lui și, mai ales, cu dinamită pe 
care să o plaseze în voie. Cei 
de la Sheriff nu vor război, o 
duc ca în Paradis pe teritoriul 
enclavei separatiste, beneficiind 
de relațiile comerciale atât cu 
Europa, cât și cu Ucraina, și 
alte state din spațiul ex-sovie-
tic. Acolo, în condițiile create 
pot ascunde orice crimă, nu le 
trebuie lor escaladarea situați-
ei”, a mai spus Saharneanu.

Expertul în problematica 
transnistreană, Ion Leahu, la 
fel, evocă existența a două stații 
de bruiere instalate în perioada 
sovietică pe teritoriul Academiei. 
Bruiau  „Vocea Americii”, „Liber-
tatea”, „Unda Germaniei”. Dar 
chiar și în acele condiții, oamenii 
care aveau aparate de radio mai 
sofisticate puteau recepționa 
acele posturi. „Eu personal nu 
mi-aș dori ca în sec. XXI să existe 
astfel de restricții. Dar îmi dau 
seama că ar fi nevoie de o arma-
tă de reporteri, jurnaliști, care 
ar trebui să combată falsurile 
difuzate de instituțiile media 
care propagă agresiunea rusă. 
Din păcate, nu avem astfel de 
resurse. În acest caz, autoritățile 
ar trebui să intervină, acolo unde 
se încalcă flagrant drepturile 
consumatorilor la informație. 
Emițătoarele sunt instalate pe 
dealurile din stânga Nistrului, 
dar sunt afectați nu doar oamenii 
din regiunea transnistreană ori 
din UTA Găgăuzia, ci și mulți 
cetățeni din RM, care, din păcate, 
cad în plasa propagandei lui Pu-
tin. Acest lucru mi se pare grav. 
Autoritățile, mai ales în actualul 
context, când avem un război în 
preajmă, ar trebui să reacționeze. 
Daunele provocate de războiul 
informațional atrag după sine 
imense riscuri de securitate”, a 
spus expertul.

Un cititor al 

 „Gazetei de 
Chișinău” din 

capitală s-a arătat 
extrem de deranjat 
că la Chișinău sunt 

recepționate cu 
ușurință, mai ales în 
contextul războiului 

din Ucraina, posturile 
de radio care propagă 

politicile regimului 
de la Moscova, și 

anume Radio Rosii și 
Vesti FM.
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Disonanță sau 
oportunism? (III)

H a r t a  l u m i i

În cazul intelighenției, în-
cercarea de a-și justifica erori-
le denotă, de cele mai dese ori, 
după cum am văzut, o agendă 
oportunistă, pe care realitatea 
o dă brusc peste cap. Categoria 
aceasta nu are altă șansă de reu-
șită socială decât să fie în trend, 
promovând ideile la modă, in-
diferent de ADN-ul politic sau 
conjunctural al acestora. Idei 
numaidecât de ordin superior, 
supraindividual, definind progre-
sul cultural și mental al întregii 
omeniri sau al unei națiuni apar-
te, al unei civilizații sau al unui 
grup (social, religios etc.), al unei 
rase sau al unei clase. Calitatea 
ideilor se confundă deseori cu 
noutatea lor, dar nu calitatea îi 
interesează pe cei care trăiesc din 
idei, ci vizibilitatea mediatică a 
propriei lor persoane. Confruntat 
cu realități care îi sfidează uni-
versul mental, intelectualul se 
contractă ca omida la flacără, își 
răsucește creierul în toate părți-
le, găsește crenguța de care să se 
agațe și trece la un „alt nivel al 
analizei“. De regulă, efortul lui 
se rezumă la transferul conștient 
și deci ipocrit al erorii dinspre 
viziunea lui spre faptele care o 
trimit la plimbare. Asta îi permite 
să le reinterpreteze, să le distor-
sioneze, să le augmenteze ori să 
le diminueze în funcție de cât de 
mare îi este ambiția de a arăta că 
a avut dreptate întotdeauna și că 
o va avea mereu de acum înainte.

În cazul celorlalți, consuma-
tori ai clișeelor care rezultă din 
comprimarea, uneori până la 
sfânta simplitate, a ideilor do-
minante, trebuie să vorbim mai 
curând de disonanță cognitivă 
decât de disonanță intelectua-
lă (intelectualul oportunist știe 
exact măsura neadevărului pe 
care și-l asumă). Leon Festin-
ger, psihologul american care 
a propus noțiunea de disonanță 
cognitivă, postula că aceasta este 
starea de disconfort care apare 
atunci când omul constată că 
are convingeri contradictorii. 
Constatarea duce, inevitabil, la 
un conflict între credințe și fap-
te. Omul crede una, deși vede 
alta, luând parte la acțiuni care 
îi contrazic ideile, închipuirile, 
valorile. În consecință, pentru a 
scăpa de disconfort (nu din alte 
motive!), el va trebui să reducă, 
prin toate mijloacele care îi stau 
la îndemână, nepotrivirea credin-
țelor la acțiuni.

Știm că doi din cinci cetățeni 
ai RM împart vina pentru război 
între Putin și Zelenski, iar unii 
percep Ucraina drept stat agre-

Cine strâmbă din nas la auzul 
proiectului de integrare europea-
nă a Republicii Moldova? La pri-
ma privire – nimeni. De ce am face 
mofturi când avem reala șansă de 
a intra în cercul elitist al lumii 
civilizate, cu toate avantajele ei? 
Oază de prosperitate și protecție 
râvnită de lumea de peste lume, 
după bâlbâiala noastră de câteva 
decenii, Europa ne este servită 
pe tavă, ca un premiu nemeritat. 

După 30 de ani de rătăciri „independente” și adormiți de leneșa „ne-
utralitate” (idee care ne sugera că vom fi cu atât mai protejați, cu cât 
suntem mai dezarmați și mai pașnici), iată că am depus, în sfârșit, 
cererea de aderare la valorile civilizației. Simplu de tot (chiar ușor 
cinic), asta ar putea fi prada noastră de război, de vreme ce toți ame-
nință cu noua ordine...

De unde ne vin capriciile? Din lenea funciară de a nu schimba nimic, 
de a nu face vreun efort pentru a depăși o stare... deloc onorabilă, dar 
confortabilă. Are cineva în mânecă o altă soluție reală, cu un pro-
gram exact și cu un sprijin politic necesar? Am putea discuta despre 
reiterarea, în contextul pericolului invaziei neo-bolșevice (cum era și 
în februarie 1918!), a demersului unionist al Sfatului Țării. Repetând 
astfel calea aleasă de baltici care, în 1990 – 1991, și-au restabilit 
independența (declarată în 1918). Dacă am fi ales „calea baltică” de 
lichidare a consecințelor Pactului Molotov-Ribbentrop, ar fi trebuit, 
încă în august 1991, să revenim la declarația din 27 martie/ 9 aprilie 
1918. Nici acum nu e târziu, contextul pare a fi favorabil: avem un 
război care ne amenință, avem, alături, o România membră a NATO și 
a UE, care ne poate lua sub ocrotire. „Rezolvând”, astfel, și problema 
integrării europene. 

Lipsesc doar câteva detalii: o clasă politică unionistă, care ar fi 
capabilă să facă acest lucru; o clasă politică majoritar-unionistă din 
România, la fel de determinată, asumându-și riscurile (Rusia nu se 
va împăca cu această soluție), dar și o clasă politică europeană și 
euroatlantică ce ar accepta această mișcare. În fine, ce ne facem cu o 
societate moldovenească neomogenă, cu multe mișcări subterane, cu 
o influență activă enormă a Rusiei, gata să dea foc întregii lumi, dar 
și cu o Transnistrie special așezată pentru a nu ne permite libertăți 
prea mari? 

Să însemne asta că soluția unionistă nu mai are șanse? Deloc! Ea 
rămâne pe agenda zilei. Și nu doar pe agenda unioniștilor, a partidelor 
declarat unioniste, ci și pe agenda guvernanților. Fapte de unionism 
discret există în toți pașii integrării europene, în care România ne este 
primul suport, primul suporter și care, ca să continuăm jocul de cuvinte, 
suportă multe dintre capriciile și imperfecțiunile noastre. Demersul 
unionist constant al românilor basarabeni e binevenit oricând (și nu 
doar atunci când politicienii s-au pensionat din politica activă, când 
nu mai au responsabilități și pot să facă cele mai curajoase declarații, 
acumulând capital politic pe gratis). Dar tot atât de omniprezent ar 
trebui să fie și demersul euro-integrator. Un „unionism” ce pune bețe în 
roate și sabotează integrarea europeană a RM face jocul străinilor și ne 
ține sub influența propagandei Kremlinului, cel care ne vrea dezbinați.

La o altă extremă, Transnistria, tocmai pentru asta creată: să nu 
admită Unirea malurilor românești și să țină Moldova departe de Eu-
ropa, în zona de influență rusească. Ar avea Chișinăul ce să propună 
Transnistriei de azi? Ba da! Deși creată ca un cap de pod (militar!), 
Transnistria de azi nu prea are chef să lupte. Cu excepția gazului 
rusesc gratuit (ceea ce nu e de neglijat) și a centralei electrice „mol-
dovenești” (dar administrată de compania rusă RAO) de la Cuciurgan, 
realitățile din stânga Nistrului sunt abonate la cele din Europa. Nu 
sunt naiv, totuși, Tiraspolul nu visează să ajungă în UE, aici probabil 
va trebui aplicată soluția cipriotă, dar asta nu înseamnă că nu ar 
trebui să le propunem oferta europeană. Mai eurosceptici decât ei 
par a fi membrii partidelor prorusești de la Chișinău, dar aceștia nu 
prea au argumente împotriva euro-integrării. Toate astea înseamnă 
că e nevoie de consecvență și... comunicare. 

Azi e greu de imaginat: în 1995, PNȚCD și FSN; UDMR și România 
Mare; Partidul Alianței Civice și Partidul Socialist al Muncii, partide 
și oameni nu doar diferiți, ci incompatibili, au fost uniți de un spirit 
național suprem, semnând Pactul de la Snagov și determinând socie-
tatea românească să accepte ireversibilitatea cursului spre integrarea 
europeană și intrarea României în NATO. Explicația (tot ea, soluția) e 
limpede: integrarea europeană nu e un târg pentru dividende politice, 
e un proiect național supra-partinic.

În acest context precis, în aceste condiții reale și cu resurse exact 
definite, un Pact à la Snagov, versiune moldovenească, este inevitabil. 
Nu știu în ce măsură el este posibil în expresie politică, interparti-
nică, dar o înțelegere în societate asupra unor priorități, un pact 
civil al comunităților non-politice ar putea fi un bun semnal pentru 
parcursul european. Urmând, bineînțeles, o ofertă oficială, adresată 
tuturor formațiunilor politice. Fie și pentru a testa în ce măsură sunt 
independente ele de patronii lor de pe aiurea.

Pactul moldovenesc 
à la Snagov

Adrian CIUBOTARU

A - p o l i t i c e

Dacă intelectualii o dau în bară cu 
adevărul, ce să mai vorbim de oamenii 
care nu-și fac din alesul și urzeala 
ideilor îndeletnicirea primară? Firea 

umană însă lucrează la fel în cazul tuturor, 
respingând eroarea sau refuzând să creadă 
că s-ar fi hrănit vreodată cu iluzii înșelătoare, 
speranțe deșarte sau păreri greșite. Și asta pentru 
că oamenilor nu le place, în mod normal, să se 
știe inconsecvenți, nătărăi sau ticăloși.

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Mircea V. CIOBANU

sor, în ciuda evidențelor. Cauza 
primă este, am spus-o de nenu-
mărate ori, poluarea spațiului 
mediatic basarabean de către 
media pro-Kremlin, un proces 
care durează cam atât cât există și 
statul RM. Am putea spune chiar 
că propaganda rusă e fratele di-
zigot al independenței noastre, 
ambii născuți din același tată so-
vietic și având ca mamă toleranța 
aproape ovină a moldovenilor la 
tot ce-i umilește. O cauză secun-
dară este că o bună parte din cele 
două cincimi și-au creat în toți 
acești ani o versiune „geopoliti-
că“ a realității care le scuză toate 
inerțiile, indeciziile, regresele și 
meschinăriile, într-un cuvânt, ge-
nul acela de derapaj și desfrânare 
colectivă posibil numai în regim 
de suverană iresponsabilitate. 

În mintea lor, România e o 
destinație indezirabilă, UE, una 
cel puțin discutabilă, iar Rusia 
este contragreutatea necesară 
care i-ar îngădui RM să balanseze 
între cele două extreme, Vestul 
și Estul, fără a trebui să opteze 
decisiv pentru una sau alta. Sim-
patia pentru Rusia și modelele 
ei social-economice și politice e 
favorizată și de alți factori (înru-
direa etnică și culturală în cazul 
rusofonilor, înrudirea mentală, în 
cazul românofonilor etc.), dar în 
principal, Rusia este folosită, ca și 
UE de unii sau România de alții, 
din tabere doar aparent adverse, 
drept mecanism de contracarare. 
Un soi de pârghie care face ca toa-
tă mașinăria asta disfuncțională 
care este statul RM să nu plece, de 
fapt, nicăieri din mocirla în care 
s-a împotmolit încă de la naștere. 
Așa cum avem mulți unioniști 
care nu-și doresc, în realitate, 
Unirea, și proeuropeni care nu 
s-ar împăca niciodată cu reguli-

le jocului din Vest, tot așa avem 
mulți proruși (dacă nu cumva ma-
joritatea) care urăsc ideea de a 
vedea armata rusă plimbându-se 
pe străzile Chișinăului și pe Putin 
trimițându-și oamenii în toate 
centrele de comandă ale RM.

Să nu-i uităm, în context, nici 
pe găgăuzi, care și-au băgat în cap 
că doar Moscova îi poate mântui 
de calvarul ce îi așteaptă atunci 
când în preacinstitul Comrat 
vor intra jandarmii din Ilfov și 
gheii din Amsterdam. Acum, și 
ei, și rușii noștri, și ucrainenii 
rusificați, și moldovenii care l-au 
adorat abstract pe Putin în toate 
sondajele de până la război văd 
ce se întâmplă în Ucraina. Văd, 
dar nu pot accepta. O disonanță 
cognitivă profundă și amenință-
toare s-a instalat în mintea lor, 
umbrindu-le credințele, ruinân-
du-le viziunea atât de simplă și 
de ordonată a lumii în care au 
trăit până în prezent. Pentru a 
reintroduce coerența, ei vor purta 
ostentativ panglici bicolore, își 
vor desena „ziga“ pe frunte și pe 
asfalt și asta nu se va termina 
nici după ce poliția îi va amenda 
de zece ori pe săptămână pentru 
sfidarea legii și a bunului-simț. 

Se va termina numai odată 
cu sfârșitul Rusiei, așa cum este 
țara aceasta acum, cu fantasmele, 
halucinațiile, crimele și apucătu-
rile ei malefice. Și tocmai pen-
tru a evita disconfortul personal 
maxim pe care îl va determina, 
implacabil, un atare sfârșit, toți 
acești „vinovat e (și) Zelenski“ 
vor susține, explicit sau impli-
cit, omuciderea și violul, raptul 
teritorial și alte fărădelegi, dar 
mai ales prelungirea la nesfâr-
șit a războiului din Ucraina. Căci 
dacă Rusia nu pierde, nici ei nu 
se simt ticăloși.



9

Vineri / 20 mai / 2022social-politic      de atitudine
MREAJA REȚELELOR

Președintele rus Vladimir 
Putin a declarat că aderarea 
Suediei și a Finlandei la NATO 
nu este o problemă pentru 
Rusia: „Rusia nu are probleme 
cu aceste țări, întrucât intrarea 
lor în NATO nu creează o ame-
nințare”, a subliniat criminalul 
rus. 

Deci înainte de 24 februa-
rie 2022, o ipotetică aderare 
a Ucrainei la NATO repre-
zenta un pericol de moarte 
pentru Rusia, dar aderarea 
Finlandei și a Suediei la blo-
cul nord-atlantic, un fapt care 
se va produce cu certitudine, 
nu reprezintă o problemă de 
securitate pentru Moscova?! 
Hm, stranie abordare. Dar 
asta nu e tot. Să ne amintim 
de solicitările ultimative ale 
minților bolnave de la Mosco-
va de la sfârșitul anului 2021 
și începutul lui 2022, atunci 
când cereau categoric Alianței 

Nord-Atlantice să nu se mai ex-
tindă spre Est, dar să revină la 
granițele din 1997. Dar ce avem 
astăzi? O situație diametral 
opusă – NATO, dimpotrivă, 
se extinde și acesta este me-
ritul exclusiv al lui Putin și al 
camarilei sale naziste, care au 
devenit un pericol de securitate 
pentru Europa. 

În acest moment, lucrurile 
sunt cât se poate de clare, nu 
că nu ar fi fost clare de la înce-
put, dar criminalul de la Mos-
cova a confirmat personal că 
invadarea militară a Ucrainei 
a fost și rămâne a fi o acțiune 
nejustificată, una pur expan-
sionistă, o decizie ghidată de 
interesul bolnav al piticului 
de la Kremlin de a ocupa noi 
teritorii, scuipând pe suverani-
tatea și integritatea teritorială 
a Ucrainei pe care, în 1994, 
Rusia, alături de SUA și Marea 
Britanie, în schimbul renunță-
rii Ucrainei la arma nucleară, 
s-a angajat să le respecte. 

De ce Rusia și-a înmuiat dis-
cursul față de Suedia și Finlan-
da, state neutre care au decis să 
adere la NATO? De ce Moscova 
nu mai este atât de categori-
că, iar naziștii de la Kremlin 
nu mai sunt atât de curajoși, 
deoarece prin aderarea Finlan-
dei la Alianța Nord-Atlantică 

granița dintre Rusia și NATO se 
dublează?! Hotarul dintre Rusia 
și Finlanda este de aproximativ 
1300 de km. Răspunsul este 
unul simplu: cele două țări 
scandinave, deși au fost și încă 
mai sunt neutre, nu au stat cu 
mâinile în sân, dar și-au conso-
lidat securitatea și capacitățile 
de apărare, iar astăzi au armate 
foarte puternice, bine dotate 
și asigurate cu echipamente și 
tehnică militară performante. 
În aceste condiții, ursul este 
curajos doar în bârlog, nu și în 
afara lui.  

În concluzie, aderarea ipote-
tică și puțin probabilă a Ucrai-
nei la NATO, în următorii cel 
puțin 10-15 ani, a fost un motiv 
fals, o problemă inventată de 
Moscova pentru a invada mili-
tar Ucraina, apă de ploaie, cum 
se mai spune în popor, doar că, 
tot potrivit unei zicale populare, 
socoteala de acasă a rușilor nu 
a coincis cu cea de la târg, iar în 
teren armata nazistă a lui Putin 
este bătută crunt, așa cum s-a 
mai întâmplat deseori în istorie, 
de exemplu, cu armata rusă 
condusă de comandantul sovie-
tic Mihail Tuhacevski în timpul 
războiului polono-sovietic din 
1920, sau cum au pățit-o rușii 
în timpul războiului sovieto – 
finlandez din iarna anului 1939.

Putin confirmă că invadarea Ucrainei 
e o acțiune pur expansionistă

Urmărim comedia Eurovision. 
Votul a șase țări a fost anulat și în-
locuit cu unul „corect” din punctul 
de vedere al organizatorilor. Dacă e 
așa, Eurovision nu e doar un con-
curs politizat, unde publicul votează 
geopolitic, fapt care, deja, îl desca-
lifică din punct de vedere artistic 
(dar, trebuie spus că pentru mine, 
e prețios, fiind un alt fel de sondare 
a opiniei publice), ci și măsluit, ca 

în URSS-ul visat de putler, unde votul inconvenabil regizorilor este 
anulat, pur și simplu. 

No, nestimați manipulatori, să mai așteptați ca lumea să nu doarmă 
nopțile și să piardă timp și bani, uitându-se la mistificările ieftine ale 
unora care se consideră superiori juriilor naționale. 

Dacă votul național a fost neglijat, cred că și RM, și România ar 
trebui să se retragă. Detot. Și din toate structurile nedemocratice, 
care procedează astfel.

Cred că și RM, și România 
ar trebui să se retragă

Argentina GRIBINCEA

Am încetat să mai privesc pro-
gramele clasice ale televiziunilor 
de știri. Nu mai pot să privesc jur-
nale de știri în care eu, ca român, 
nu contez! Dreptul meu de cetă-
țean român e anihilat de dreptu-
rile altora. Nu zic de războiul din 
Ucraina, zic de războiul nostru 
mondial de zi cu zi. Ceea ce nu 
înțeleg liderii lumii, sau nu vor să 
înțeleagă, este tocmai Înțelegerea 

Mondială a „mersului” lumii! Nimeni nu mai poate prosti o planetă 
după experimentul „Covid 19”. Nu mai conving nici războaiele! 
Din nefericire nu mai conving nici victimele războaielor! Spunea 
un Român: „nici viitorul nu mai e ce-a fost”! Și proștii au râs! 
Ceilalți... Politicienilor români le merge bine! Atât de bine încât 
unul căruia îi explicam niște grave probleme la scara estică și-a 
cerut scuze pentru un moment în care să își sune un prieten pe 
care să-l întrebe dacă poate trece vama cu mașina luată în leasing. 
Acum este europarlamentar! O cârpă ajunsă de lux! Prin ăștia, din 
păcate, vorbesc românii! Din fericire, politicienii au și scăpări! Nu 
mă refer la curvele pe care uită să le plătească de prin bordelurile 
cu acoperire de 5 stele de prin „deplasările în interes de serviciu”! 
Mă refer la faptul că mai există oameni care pot întoarce roata! 
În favoarea țării și nu declanșând o vânătoare care ar deranja și 
cancelarii occidentale! Corupția nu a fost în esență a „Estului”, ci, 
așa cum s-a demonstrat, a unui „Vest”, mai ales european, fără cea 
mai vagă idee a riscului, național și individual! În aceste condiții, 
întrebarea este: Noi, românii, când vom vorbi?

Noi, românii, 
când vom vorbi?

Vasile MUNTEANU

Cristian POHRIB

Ce mizerie. Ce rușine. Re-
publica Moldova și România 
și-au împărțit 0 puncte pentru 
o piesă care se cerea, cel puțin, 
un imn popular al unirii. O 
disonanță teribilă între votul 
juraților și cel al publicului. 
Acum câțiva ani, pe timpul 
odioșilor, ne certam pentru 
că am dat 10 în loc de 12, pe 
timpul oamenilor buni am 
ajuns la 0 și dintr-odată am 
devenit mega profesioniști în 
abordarea unui concurs mega 
politizat cum e Eurovision.

Sentimentul e că în spatele 
acestei piese („Trenulețul”) 
s-au dat lupte grele până să 
ajungă în scenă. Prezentatorul 
de la TVR în momentul pre-
zentării Republicii Moldova și 
a piesei, pe care a numit-o cu 
o încărcătură specială pentru 
noi, a remarcat că presa inter-
națională a catalogat-o (doar) 
ca pe una veselă. Nimic despre 
mesajul piesei. Pe fundalul 
războiului din Ucraina sen-
timentele unioniste au cres-
cut vizibil, iar o presă bună, 
coroborată cu un mare succes 
al piesei pe scena europeană, 
ar fi sensibilizat opinia publică 
europeană în problema reuni-
ficării României. În mod stra-
niu, singurii oficiali europeni 
care s-au pronunțat pe pro-

blema reunificării (într-o notă 
negativă) au fost originari din 
România. 

Pentru cei atenți etapa 
votului juraților a schimbat 
ordinea concurenților. Astfel, 
România care a evoluat a doua 
în concurs a ajuns în coada 
listei, iar Republica Moldova 
de jos a urcat la mijloc. Prima 
care a oferit „expertiza profe-
sionistă” a fost RM. 0 (ZERO) 
puncte pentru România. 
Pentru adepții teoriei conspi-
rației lucrurile iau o întorsă-
tura halucinantă. Juriul din 
România a fost descalificat de 
către organizatorii Eurovision, 
pe motiv de fraudă. Se pare că 
România ne-a oferit 12 puncte, 
dar EBU jurizează în locul Ro-
mâniei și dă Republicii Moldo-
va 0 puncte. În mod straniu, 
cade legătura studioului TVR 
cu Torino, iar prezentatorul 
român nu oferă nici un detaliu 
despre acest subiect. Ceea ce 
trebuia să fie mica noastră vic-
torie la Eurovision s-a trans-
format într-un mare dezastru. 
Jocurile subterane ale politicii 
(de pe unde o fi ea) au ieșit la 
suprafață. S-a știut la Chișinău 
sau nu despre acest lucru, e 
greu de spus. 

În mod straniu, votul jura-
ților de la Eurovision ne oferă 
o nouă perspectivă asupra 
prolemei reunificării, a jocu-
rilor de culise din Republica 
Moldova, dar și a marilor 
actori implicați. Bănuielile 
pentru non-combatul autorită-
ților moldovenești capătă încet 
dovezi, la fel ca și datoriile pe 
care actuala le plătește susți-
nătorilor săi. Probabil Româ-
nia a înțeles aseară cât de mult 

a greșit când a renunțat să se 
implice în alegerile trecute. 
Această palmă va ustura încă 
mult timp. 

Republica Moldova a refu-
zat să impună sancțiuni Ru-
siei pentru agresiunea asupra 
Ucrainei, a oferit o portiță de 
afaceri oligarhilor ruși. Chiși-
năul nu s-a alipit nici măcar 
sancțiunilor internaționale 
asupra posturilor tv propagan-
diste, în contrapunct cu deme-
rsurile sale gălăgioase contra 
manipulării ruse în RM.

Republica Moldova face 
imposibilul pentru a ajuta re-
gimul separatist de la Tiraspol 
să supraviețuiască și încearcă 
umanizarea acestuia la nivel 
internațional, prin crearea 
imaginii pacifiste a acestuia. 

Republica Moldova oferă 
0 puncte României la cel mai 
politizat concurs european, 
având în spate o piesă cu un 
puternic mesaj unionist, sem-
nalând în felul acesta că orice 
demers pro reunificare este 
inacceptabil. În același timp 
așteaptă cu sufletul la gură 
cele 100 de milioane de euro 
promise de guvernul român. 

Concluzia serii este că sub 
ochii noștri se întâmplă lucru-
rile incredibile. Dacă o piesă 
poate face atât de mult pentru 
reunificarea Basarabiei cu Ro-
mânia, înseamnă că perspecti-
vele unei campanii ambițioase 
sunt extraordinare. Cert e că 
nimeni nu a pus problema, 
iar unii (cancelarii) încearcă 
să o înăbușe din fașă. Aceasta 
trebuie să ne ambiționeze și să 
ne facă să muncim mai mult. 
Pe ambele maluri.

Această palmă va ustura încă mult timp

Ion TERGUȚĂ

S-au dus la Eurovision cu o me-
lodie care are un mesaj puternic 
politic pro-unionist. Showbizul 
românesc nu are curajul mesaje-
lor politice. 

E ticsit de pițipoance și papițoi 
care trăiesc din banii televiziuni-
lor și ai primăriilor și de asta n-au 
curajul mesajelor politice. 

Dacă tot recunoașteți că Euro-
vision e un concurs cu miză geo-

politică, atunci România putea să arate Europei, la oră de maximă 
audiență și pe toate televiziunile europene, că două țări sunt una! 

Moldovenii au avut curajul să spună Europei că București-Chișinău 
e totuna! România nu a avut curajul! 

„Țară veche, țară nouă
Parcă-i una, parcă-s două
Ba aparte, ba-mpreună,
Parcă-s două, parcă-i una.”
Ăsta e mesajul Moldovei pentru Europa! 
Aștept să le crească co ie și alor noștri! Altfel, Grigore Vieru avea 

dreptate: „Patria e ca un copil. Dacă uiți de ea, poate să plece de acasă”.
UPDATE : 
• ZERO puncte a dat România unei piese muzicale în care s-a pro-

nunțat numele capitalei României: București! 
Îi rog pe colegii mei din TVR să facă public numele ălora care au 

decis așa. Simplă curiozitate..  
Dacă tot nu ne iese cu muzica, măcar geopolitic să fim arătați cine 

suntem...
Aveam și noi 

Moldovenii au co ie 

Dan NEGRU
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Untdelemn sau unt din lapte?

Lactatele s-au scumpit cu peste 
23% după data de 24 februarie, 
când Rusia a început războiul 
contra Ucrainei, arată datele 
Biroului Național de Statistică. 
Unele produse, cum ar fi laptele, 
s-a scumpit cu 1 leu până la 5 lei 
în funcție de grăsimi, smântâna 
s-a scumpit de la până la 10%, iar 
untul, cu circa 15 lei, ajungând la 
45 de lei pentru 200 de grame. 
Scumpirile din acest an se dato-
rează diminuării de importuri din 
Belarus și Ucraina din cauza răz-
boiului, însă, în general, industria 
producției laptelui înregistrează 
un declin continuu, în ultimele 
trei decenii. Conform unui Studiu 
privind potențialul de dezvoltare a 
produselor lactate din R. Moldova, 
decembrie 2020, efectuat de către 
Asociația Națională a Producăto-
rilor de Lapte și Produse Lactate, 
doar în 10 ani producția laptelui a 
scăzut de la 575 mii tone în 2009 
la 367 mii tone în 2019 (-38%). 

Importul a înregistrat o ascen-
dență de 405%, comparând anul 
2009 cu 2019, sau o creștere a 
importului de la 40 de mii de tone 
în 2009 la 162 de mii de tone în 
2019. Astfel, în 2019, importul 
de lapte a constituit 30% din to-
talul de lapte consumat. 94% din 
laptele autohton este produs de 
gospodăriile populației (familii). 

Republica Moldova importă 
anual 3000 de tone de unt

Conform studiului, importurile 
de unt și smântână au o ponde-
re de cca 20% din structura im-
porturilor, sau cca 12 milioane 
USD. R. Moldova a exportat în 
2019 produse lactate în valoare 
de 5.8 milioane USD. Din cauza 
războiului, importurile s-au dimi-
nuat, astfel că autoritățile trebuie 
să găsească soluții urgente pentru 
aprovizionarea populației cu pro-
duse lactate la prețuri accesibile.

„În contextul războiului, a fost 

foarte dificil atunci când la 24 fe-
bruarie s-au închis toate căile de 
aprovizionare. Cel mai dificil a 
fost cu untul, cel mai costisitor 
și mai consumat produs, pe care 
noi nu-l producem în cantitățile 
necesare pentru asigurarea popu-
lației. Noi importăm anual în jur 
de 3000 de tone de unt.

După 24 februarie, situația s-a 
ameliorat un pic, avem acces să 
importăm acele cantități conform 
contractelor de anul trecut. Nu 
știm care va fi situația dacă partea 
ucraineană va putea să asigure 
aceste cantități, deoarece ultimele 
informații arată că producția de 
lapte e în pericol”, susține, pentru 
„Gazeta de Chișinău”, directorul 
executiv al Asociației Naționale a 
Producătorilor de Lapte și Produ-
se Lactate, Carolina Linte. 

Linte menționează că Asociația 
sa a venit cu propuneri către Gu-
vern ca să excludă taxele de import 
din Uniunea Europeană, astfel ca 
produsele lactate să fie importa-
te la prețuri accesibile, deoarece 
industria producției laptelui în 
Moldova se află într-o criză pro-
fundă, ponderea întreprinderilor 
agricole de lapte produs fiind de 
doar 6%, procesatorii la rândul lor 
sunt obligați să colecteze laptele 
de la gospodăriile individuale, de 
o calitate și productivitate joasă. 

„Noi am venit cu propuneri că-
tre Guvern ca să excludem taxele 
de import din UE. La unt avem o 
taxă destul de mare, vreo 20%, și 
asta de fapt ne-ar oferi o siguranță 
în cazul în care cantitățile se di-
minuează din import din Ucraina, 
vom putea importa din UE la un 
preț cât de cât accesibil pentru 
consumator. Prețurile în UE sunt 
mai mari ca în țările CSI. Dacă 
vom importa din UE, trebuie să 
excludem taxa de import”, spune 
Carolina Linte.

„Problema cea mai gravă 
e că la noi oamenii 
nu știu ce procură”

În 2017, în urma unor experti-
ze de laborator efectuate de către 
Centrul de Metrologie Aplicată și 
Certificare, s-a demonstrat că o 
pătrime din produsele lactate din 
R. Moldova nu ar conține lapte, 
ci grăsimi vegetale. Expertizei au 
fost supuse laptele, untul, smân-
tâna, brânza de vaci, brânza gra-
nulată, chefirul, iaurtul și laptele 

Odată cu începerea războiului din 
Ucraina, importul de produse lactate 
s-a diminuat drastic, în special 
importul de unt, care a ajuns un produs 

costisitor, prețul fiind de circa 45 de lei pentru 
200 de grame. În contextul scandalului din 
2017, când în urma unei expertize efectuate în 
laboratorul de testare a alimentelor din cadrul 
Centrului de Metrologie Aplicată și Certificare, 
o pătrime din produsele lactate din R. Moldova 
nu conțineau lapte, ci grăsimi vegetale, astăzi, 
din cauza diminuării importurilor, cine ne 
garantează că laptele, smântâna, untul de pe 
rafturile din magazine sunt produse din lapte și 
grăsimi naturale, și nu din grăsimi hidrogenate, 
dăunătoare sănătății? 

condensat, cu procent mai mare 
de grăsimi. Potrivit rezultatelor de 
laborator, o pătrime din produse-
le testate au picat testul, obiecții 
nefiind înregistrate la smântâna 
și untul analizat. Lider la capito-
lul grăsimi vegetale era compania 
„JLC”. În majoritatea produselor 
sale grăsimea vegetală depășea 
norma admisibilă care ar trebui 
să fie sub 5% din fracția masică 
de grăsime.

Printre grăsimile vegetale s-a 
depistat ulei de palmier, care 
este foarte dăunător sănătății și 
care este accesibil la 40-50 de lei 
pentru un kilogram. După acel 
scandal, prin Hotărârea Nr. 158 
din 07-03-2019 cu privire la apro-
barea Cerințelor de calitate pentru 
lapte și produsele lactate, uleiul 
de palmier a fost interzis pentru 
a fi utilizat în produsele lactate.

„Punctul 11 din lege interzice 
utilizarea grăsimilor alimentare 
inclusiv a uleiului de palmier. În 
2017, am avut un scandal mare, 
după aceasta am schimbat hotărâ-
rea de Guvern la inițiativa mem-
brilor organizației, am solicitat 
să fie scris clar că se interzice 
utilizarea grăsimilor alimentare 
în produsele lactate”, menționează 
Carolina Linte. 

Expertul economic Veaceslav 
Ioniță a declarat pentru „Gazeta 

de Chișinău” că producătorii folo-
sesc în continuare ulei de palmier 
iar consumatorii nu se informează 
corect. 

„Nimeni nu te împiedică să 
vinzi produse lactate cu ulei de 
palmier. Problema este în marcaj, 
nu ai voie să numești unt ceea ce 
nu este unt, la fel și laptele, care 
nu este lapte, sau restul produse-
lor. Producătorul scrie că produ-
sul conține ulei de palmier, pro-
blema este că oamenii nu citesc. 
Republica Moldova importă foarte 
mult ulei de palmier, cantități care 
în alte state sunt interzise, lucru 
permis prin lege.

Deci problema cea mai gravă 
este că oamenii în RM nu știu ce 
procură, nu sunt informați co-
rect”, susține Ioniță.

„Nici un operator nu o să 
vă spună că utilizează 
grăsimi vegetale”

Carolina Linte ne spune că pro-
ducătorii de produse lactate nu 
vor recunoaște că folosesc uleiuri 
vegetale, doar cei de la ANSA sunt 
responsabili pentru depistarea 
încălcărilor și sancționarea vi-
novaților.

„Nici un operator nu o să vă 
spună că utilizează grăsimi vege-
tale. Grăsimile lactice sunt foarte 
scumpe astăzi la preț. Grăsimile 
alimentare pot fi combinate nu 
neapărat cu ulei de palmier care 
costă 40-50 de lei kg.

Foarte multe produse lactate 
nu corespund standardelor sau 
cerințelor naționale și știm acest 
lucru, avem foarte multe lacune 
la acest subiect. Conform regu-
lamentului nostru național, nu 
avem unt de 73%, adică el este, dar 
nu este unt. Unt e doar produsul 
de 82,5% sau untul „Țărănesc” 
de 72,5.

Trebuie să fiți foarte atenți, de-
oarece ei pot scrie 80% și, undeva 
mai jos, e scris că sunt grăsimi 
alimentare”, spune Linte. 

Directoarea asociației atențio-
nează că ANSA se face responsabi-
lă pentru depistarea falsificărilor 
de produs. De asemenea, trebuie 
intensificate controalele la vamă 

la produsele de import. Iar con-
sumatorilor li se recomandă să 
citească mai atent etichetele. 

„Consumatorii nu citesc ceea 
ce scrie pe etichete, trebuie să îm-
braci ochelarii deoarece e scris 
foarte mărunt și să înțelegi că de 
cele mai multe ori consumi gră-
simi vegetale, și nu produse lac-
tate, și să faci presiuni pe ANSA, 
deoarece ea este responsabilă de 
acest domeniu”, punctează Linte.

ANSA susține 
că supraveghează, 
monitorizează 
și efectuează 
controale oficiale

Solicitată de „Gazeta de Chi-
șinău”, Agenția pentru Siguranța 
Alimentelor ne-a informat că, în 
perioada 01.03.2022- 03.05.2022, 
au fost importate 6189,9 tone pro-
duse lactate, 481,2 tone de unt, 
49,2 tone de zer, fără a specifica 
țările.

La fel, ANSA ne asigură că 
supraveghează și monitorizează 
unitățile de producere lapte și pro-
duse lactate, efectuează în perma-
nență controale oficiale conform 
prevederilor Legii nr.131/2012.

Totodată, Agenția elaborează 
Programul de monitorizare și su-
praveghere în domeniul siguranței 
alimentelor de origine animală, 
aprobat anual prin Ordinul ANSA. 
Conform planului menționat, sunt 
programate și prelevate probe la 
indicii de calitate pentru produ-
sele lactate.

ANSA reiterează faptul că 
transportarea produselor lactate 
se realizează cu mijloace de trans-
port autorizate sanitar-veterinar 
de către Direcțiile teritoriale pen-
tru siguranța alimentelor, fiind 
obligatorie respectarea condițiilor 
de igienă și temperatură pentru a 
asigura calitatea și siguranța aces-
tora și, implicit, pentru a proteja 
sănătatea publică. Operatorii eco-
nomici din domeniul laptelui și 
produselor lactate sunt obligați 
ca loturile plasate în comerț să fie 
însoțite de certificatul de calitate 
emis de producător și certificatul 
sanitar-veterinar.

Cine se face vinovat de faptul că o bună parte din populație consumă zilnic produse lactate contrafăcute?

Carolina CHIRILESCU

Foarte multe

produse lactate 
nu corespund 

standardelor sau 
cerințelor naționale 
și știm acest lucru, 
avem foarte multe 

lacune la acest 
subiect. Conform 
regulamentului 

nostru național, nu 
avem unt de 73%, 

adică el este, dar nu 
este unt. Unt e doar 
produsul de 82,5% 

sau untul „Țărănesc” 
de 72,5.
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PAS și-a ales conducerea. Igor 
Grosu: „Noua echipă are o misiune 
istorică – să aducă Europa acasă”

Partidul Acțiune și Solidaritate 
și-a ales, la data de 15 mai, noua 
conducere, pentru un mandat de 
patru ani, în cadrul celui de-al III-
lea Congres PAS. 

Ca rezultat al votului, preșe-
dinte al partidului a devenit Igor 
Grosu, prim-vicepreședinte a fost 
aleasă Natalia Gavrilița, iar secre-
tar general – Artur Mija. 

Congresul PAS a avut loc exact 
la șase ani de la constituirea par-
tidului. 

„Șase ani. Am luptat, am învă-
țat din greșeli, am unit societatea 
în jurul visului nostru comun, 
am alungat marii hoți de la câr-
ma țării, am început să constru-
im. Datorită vouă și împreună cu 
voi. Avem o mare responsabilitate 
să valorificăm încrederea pe care 
ne-au acordat-o cetățenii, fiind-
că aceasta legitimează acțiunile 
noastre. Echipa pe care o propun 
astăzi are o misiune istorică – să 
aducă Republica Moldova în rân-
dul statelor europene! Și să aducă 
Europa acasă. 

Vom avea nevoie de implicare, 
vom avea nevoie de sfaturi, vom 
avea nevoie și de critică. Vom avea 
nevoie de fiecare moldovean ca să 
ne creștem patria frumoasă. Mol-
dova va reuși!”, a declarat Igor 
Grosu în cadrul Congresului. 

Echipa nou-aleasă a reiterat 
obiectivul major pentru țară în 
perioada următoare – obținerea 
statutului de țară candidat pentru 
aderarea la Uniunea Europeană. 

Prim-vicepreședinta PAS, 

prim-ministra Natalia Gavrilița, a 
menționat că în timpurile pe care le 
trăim acum este nevoie, mai mult 
ca oricând, de o echipă de oameni 
onești, integri și responsabili. Sun-
tem echipa care va face următorul 
pas și va obține statutul de can-
didat pentru Republica Moldova. 

„Integrarea europeană este 
modelul de dezvoltare care răs-
punde, în primul rând, așteptă-
rilor oamenilor. Oameni care-și 
doresc justiție dreaptă, o econo-
mie competitivă și inovativă, un 
mediu înconjurător sănătos, o 
infrastructură modernă, servicii 
publice calitative. Părinții noștri 
au clădit Moldova independentă, 
iar acum noi trebuie să construim 
Moldova europeană”. 

Vicepreședintele PAS, Mihai 
Popșoi, a mulțumit și partenerilor 
externi care de-a lungul timpului 
au sprijinit partidul. „În acești 
cinci ani, numărul prietenilor 
noștri a crescut simțitor. Pe 5 de-
cembrie 2017, am aderat la cea mai 
puternică familie politică europea-
nă – Partidul Popular European, 
iar pe 20 mai 2021, PAS a aderat la 
Uniunea Democrată Internațională 
– alianța globală a partidelor de 
centru-dreapta. Inclusiv în aceste 
momente grele, partenerii noștri 
ne sprijină pentru ca noi, la rândul 
nostru, să putem ajuta vecinii și 
prietenii noștri din Ucraina”. 

Obiectivul politic, a menționat 
Igor Grosu, este cel de câștigare a 
următoarelor scrutine electorale – 
alegerile locale generale și alegerile 

P u b l i c i t a t e  p o l i t i c ă

din Chișinău din 2023, alegerile 
prezidențiale din 2024 și alegerile 
parlamentare din 2025. „Suntem 
obligați să le câștigăm pentru a face 
direcția de integrare a Republicii 
Moldova în Uniunea Europeană 
una ireversibilă, iar oamenii să 
simtă bunăstarea în viața de zi cu 
zi”, a conchis președintele PAS. 

În cadrul congresului au fost 
aleși vicepreședinții pe politici: 
Mihai Popșoi, Sergiu Litvinen-
co, Dan Perciun, Andrei Spînu, 
Virgiliu Pâslariuc, Liliana Nico-
laescu-Onofrei, Radu Marian, 
Olesea Stamate, Vladimir Bolea, 
Ina Coșeru. 

Vicepreședinți pe construcție 
de partid: Doina Gherman, Vero-
nica Roșca, Ion Groza, Lilian Carp, 
Adrian Baluțel, Larisa Voloh. 

Membri ai Biroului: Oazu Nan-
toi, Vasile Grădinaru, Roman Co-
juhari, Ana Calinici. 

De asemenea, au fost aleși șap-
te membri ai Biroului Permanent 
Național (BPN): Petru Frunze, An-
drian Cheptonar, Liliana Grosu, 
Podreanu Alexei, Larisa Novac, 
Valentina Manic, Angela Mun-
teanu-Pojoga. 

Conform prevederilor statu-
tare, membri de drept în BPN 
sunt și președinții organizați-
ilor afiliate: Eugen Sinchevici 
(PAS Youth), Galina Sajin, (PAS 
Diaspora), Marcela Adam (PAS 
Femei), Maria Pancu (PAS Seni-
ori), Petru Frunze (Liga Aleșilor 
Locali), precum și președintele, 
vicepreședinții și secretarul ge-
neral ai OT Chișinău, respectiv 

Alex Trubca (președinte PAS 
Chișinău), Vitalie Jacot, Zinai-
da Popa, Sergiu Lazarenco (vi-
cepreședinți ai OT Chișinău) și 
Dorian Istratii (secretar general 
OT Chișinău). 

La eveniment a fost prezent 
și deputatul în Parlamentul Eu-
ropean, vicepreședintele PPE, 
Siegfried Mureșan: „Republica 
Moldova este, astăzi, pentru toa-
tă Europa, un model de bună gu-
vernare. Ați dat statului cea mai 
bună echipă guvernamentală pe 
care Republica Moldova a avut-o 
în ultimii 30 de ani. Moldova va 
fi sprijinită, ajutată, indiferent de 
dificultățile care vor apărea. Mol-
dova nu va fi singură. România și 
Europa sunt alături de Republica 
Moldova”. 

Miercuri, 18 mai, în cadrul ședinței Guvernului, a fost 
aprobată numirea noilor ambasadori ai Republicii Moldova 
în Statele Unite, Belgia, Grecia și Austria.

Actualul ambasador la Washington, Eugen Caras, a fost 
rechemat, iar în locul său a fost numit Viorel Ursu. Ultimul 
este licențiat în drept internațional, cu studii în Polonia. 
A activat în cadrul Fundației „Soros”, dar și ca analist la 
Bruxelles.

Ambasador în Belgia a fost numit Viorel Cibotaru, ex-mi-
nistru al Apărării, iar Andrei Popov va conduce reprezen-
tanța diplomatică a RM în Republica Elenă. În perioada 
2013-2016, acesta a activat în calitate de ambasador al RM 
în Austria și în Slovacia, prin cumul. 

Mihaela Mocanu a fost numită ambasadoare la Viena și 
reprezentant permanent pe lângă ONU și OSCE. Mihaela 
Mocanu a deținut funcția de secretar și cea de consilier 
al Ambasadei RM în Germania și, respectiv, în România.

Totodată, ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, 
Valeriu Chiveri, a fost numit, prin cumul, în Turkmenistan 
și Uzbekistan, iar ambasadorul RM în Rusia, Lilian Darii, 
a fost numit, prin cumul, în Kazahstan și Tadjikistan. 

D.B.

Au fost numiți 
ambasadorii RM 
în Statele Unite, 
Belgia, Republica 
Elenă și Austria

Economia Ucrainei a mai 
suferit o pierdere irecupera-
bilă. Armata rusă a distrus 
complet Centrul național de 
resurse genetice din orașul 
Harkov, o instituție unică 
în Ucraina, a comunicat 
Comitetul pentru politici 
umanitare și informaționa-
le din această țară, citat de 
Deutsche Welle. 

Artileria rusă a lovit clădirea In-
stitutului de Fitotehnie „V.I. Iuriev”, 

unde se păstrau mostre a peste 160 de 
mii de specii de plante. Acest materi-
al genetic a fost colectat din întreaga 

lume, timp de mai bine de un se-
col. „Printre ele erau soiuri foarte 
rare, vechi de sute de ani, pe care 
le-am pierdut pentru totdeauna. 
Banca genetică de plante a Ucrai-
nei a supraviețuit Războiului al 
Doilea Mondial, anilor de ocu-
pație germană a Harkovului, ca 
până la urmă să fie nimicită în 
urma invaziei ruse”, se spune în 
comunicatul Comitetului, citat 

de DW și „Gazeta de Chișinău”.  
GdC

Agresorii ruși au distrus Centrul național 
de resurse genetice din Harkov

Judecătoria Drochia, sediul Central, în conformitate 
cu art.108 al CPC al RM, solicităm prezența cet. Golban 
Denis Petru, domiciliat în satul Mândâc, r-l Drochia, 
adresa de contact – r-l Florești, or. Militar 61 ap. 48, S. 
Lunga, în calitate de pârât, pentru data de 15.07.2022, 
ora 14.30, la ședința de judecată intentată la cererea de 
chemare în judecată înaintată de OCN „FAGURA MAR-
KETPLACE” SRL către Denis Golban, privind încasarea 
datoriei, care va avea loc în incinta Judecătoriei Drochia, 
sediul Central, str. 31 August 7, oficiul 8, sala nr. 6.

În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în lipsa 
părților absente.

Judecător – Rodica Chistruga 

Judecătoria Drochia, sediul Central, în conformi-
tate cu art.108 al CPC al RM, solicităm prezența cet. 
Pușcaș Victor Nicolae, domiciliat în s. Hăsnășenii 
Mari, r-l Drochia, în calitate de pârât, pentru data de 
15.07.2022, ora 14.00, la ședința de judecată intentată 
la cererea de chemare în judecată înaintată de OCN 
„FAGURA MARKETPLACE” SRL către Victor Pușcaș 
privind încasarea datoriei, care va avea loc în incinta 
Judecătoriei Drochia, sediul Central, str. 31 August 7, 
oficiul 8, sala nr.6.

În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în lipsa 
părților absente.

Judecător – Rodica Chistruga

C i t a ț i i  p u b l i c e
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„Sper că Putin va avea parte 
de un proces ca la Nürnberg”

– Dragă Cătălina Bălan, 
ai debutat cu poezie la 13 
ani. Azi înțelegi, percepi, 
concepi, guști poezia cu 
totul altfel decât atunci? 
Ce schimbări esențiale 
s-au produs în tine, în 
raport cu vârsta aceea?
În primul rând, am trăit, 

m-am maturizat, iar asta, sper, 
se simte și în poezie. Poate am 
pierdut ceva din candoarea și 
din idealismul de la început, 
dar am câștigat în autenticitate. 
Dacă în copilărie am învățat de 
la poeții din jur cum se scrie, 
acum am și despre ce să scriu.

– Volumul de poeme 
„Cutii”, apărut în 2019 
la editura Paralela 45, 
cucerește prin acuitatea 
observațiilor asupra re-
alității, prin ironia caldă 
și umorul calm, prin sin-
ceritatea mărturisirilor 
despre perioada plecă-
rii de pe malul stâng al 
Prutului și înrădăcinării 
pe malul drept. Felici-
tări pentru acest volum! 
Aș vrea să te întreb 
dacă mai ai și azi obse-
sia cutiilor de carton, a 
valizelor, bagajelor ce 
ți-au marcat adolescența 
„migratoare”?
Vă mulțumesc! Mă bucură 

faptul că, la aproape trei ani de 
la apariție, cartea mea mai este 
citită și apreciată. Cutiile au 
apărut înainte de sfârșitul lumii 
pe care-l trăim cu toții de când 

a dat peste noi mai întâi pan-
demia și, apoi, războiul. Este o 
carte despre o lume care astăzi 
nu mai există și sunt bucuroasă 
că a apărut în noiembrie 2019, 
la Gaudeamus. Lansarea de la 
târgul de carte a fost, în același 
timp, un botez și un ritual de 
despărțire de o carte, dar și de 
un capitol din viață. Odată cu 
lansarea cutiilor în lume, m-am 
eliberat de constrângerea lor 
și mi-am dat voie să explorez 
diferit spațiul poetic. Astăzi mă 
raportez la mine însămi cu mai 
multă îngăduință și blândețe.

– Figura mamei e foarte 
prezentă în cartea „Cu-
tii”. Ce sfaturi literare 
ți-a dat mama ta, basara-
beanca Diana Iepure, o 
poetă cunoscută în spa-
țiul românesc? Care sunt 
diferențele între poezia 
ta și a ei? Există și ase-
mănări?
Printre cele mai importante 

lucruri pe care le-am învățat 
de la ea sunt să nu mă complac 
într-o zonă de confort aparent, 
să fug de mediocritate și să fiu 
autentică. Eu nu cred că poezia 
noastră seamănă. Avem parcur-
suri de viață foarte diferite, iar 
asta sigur se simte și în ceea ce 
scriem. Ea scrie despre expe-
riența ei de maturizare într-un 
spațiu sovietic, despre dificila 
ei integrare într-un București 
foarte diferit de Chișinău. 
Poezia mea este una citadină, 
în care războiul meu personal 

nu este cu orașul. Deși suntem 
amândouă marcate de spațiile 
în care am crescut, iar geopo-
litica poetică este în poeziile 
noastre o miză, scriem, din 
fericire, foarte diferit.

– Te-ai stabilit ferm la 
București? Ești mulțu-
mită de acest oraș? Care 
sunt locurile tale prefe-
rate din București?
Am crescut la București și 

iubesc acest oraș. Nu mi-am 
propus niciodată să las Bucu-
reștiul în urmă, ca să caut o 
viață mai bună în vest. Bucureș-
tiul este un oraș al contrastelor, 
al aglomerației, dar și un oraș al 
oportunităților, cu librării mi-
nunate, cu spații de dezbatere 
și de dialog, în care se întâlnesc 
scriitori, cu teatre, cu galerii 
de artă, cu târguri de carte, cu 
universități. Îmi place să mă 
plimb pe străzile din cartierele 
Cotroceni, Primăverii, Titan. 
Îmi place cartierul din zona Mă-
năstirii Antim, unde am făcut 
liceul. Cel mai mult îmi place să 
mă plimb împreună cu ai mei 
pe trasee culturale făcute de 
tata, pe urmele marilor scrii-
tori. Un alt traseu pe care ni l-a 
alcătuit tata este în zona cen-
trului vechi, în care ne-a ținut 
o conferință particulară despre 
situația bisericilor românești 
în timpul comunismului. Așa 
am putut vedea o biserică ce a 
rămas la locul ei, Biserica Sapi-
enței, o biserică mutată, Mihai 
Vodă, dar și o biserică demolată 
și reconstruită după Revoluție, 
chiar în piața Națiunilor Unite.

– Îți pui în practică 
studiile la facultatea de 
Științe Politice? Unde 
publici articole?
După ce am terminat cei 

doi ani de master, care au fost 
la ASE, la departamentul de 
Diplomație în Economia Inter-
națională, m-am îndepărtat de 
zona de cercetare. Dar studiile 
de științe politice și de diploma-
ție m-au ajutat foarte mult în 
toate experiențele mele pro-
fesionale. După facultate, am 
lucrat mai întâi ca specialist în 
comunicare la o multinațională 
franceză, apoi ca responsabilă 
de comunicare și relații publice 
pentru Camera de Comerț, In-
dustrie și Agricultură Franceză 
în România. Cred că o parte a 
îndatoririlor unui profesionist 
în comunicare este să înțeleagă 
mecanismele politice, sociale, 
economice ale lumii în care tră-
iește. Chiar și în munca mea de 
astăzi, de la o editură, mă bazez 
foarte mult pe cunoștințele de 
științe politice. 

– Vorbește-mi concis 
despre activitatea ta la 
Editura Paralela 45. Cu 
ce te ocupi?

Coordonez departamentul 
de marketing și relații publice 
al editurii. Fac o mulțume de 
lucruri, de la promovare online 
și community management, la 
evenimente, conferințe, lansări 
de carte, branding. 

– Ați lansat de curând 
romanul „Albinele gri” 
al unui celebru scriitor 
ucrainean (de origine 
rusă), Andrei Kurkov. De 
ce-ți place romanul, ce ai 
descoperit în el?
Andrei Kurkov este unul 

dintre cei mai buni scriitori 
europeni de astăzi. Mi-a plăcut 
cartea pentru că este foarte bine 
scrisă, e un roman cinematogra-
fic despre războiul din Donbas, 
declanșat de Rusia după anexa-
rea Crimeii. Mi-a plăcut uma-
nitatea cu care autorul descrie 
efectele războiului asupra tu-
turor celor implicați în el, care 
suferă la fel de mult, indiferent 
de ce parte a baricadelor se află. 
Este un roman care poate fi citit 
și ca manual despre războiul 
din Ucraina. O carte sfâșietoare, 
premonitorie și extrem de utilă 
publicului occidental, care își 
dorește să înțeleagă cu adevărat 
ce se întâmplă astăzi în Ucrai-
na. 

– Care sunt gândurile, 
fricile tale privind răz-
boiul din Ucraina? Îi vezi 
capătul?
Cred în victoria Ucrainei și 

a democrației. Din păcate, va 
fi o victorie plătită mult prea 
scump. Nu-mi vine să cred că, 
în secolul XXI, un dictator ne-

bun mai poate, încă, omorî ci-
vili într-un război deschis. Sper 
că va avea parte de un proces ca 
la Nürnberg. 

– Ce poeți citești în mo-
mentul de față?
Întâmplarea face că am 

astăzi pe noptieră două romane 
scrise de poeți. Citesc Anarchy 
in the UKR, semnată de poetul 
ucrainean Serhii Jadan, și Leto-
pizdețul lui Alexandru Vakulo-
vski. În teancul de cărți pe care 
le citesc acum mai este noua 
carte a Simonei Popescu, Cartea 
plantelor și a animalelor, pre-
cum și antologia La întretăierea 
drumurilor comerciale, poeme 
alese de Claudiu Komartin din 
poezia Marianei Marin.

– „iar acum să ne con-
tinuăm viața/ să ne 
continuăm viața/ ne 
continuăm viața”, scrii 
în unul dintre poemele 
din cartea „Cutii”. M-a 
emoționat acest laitmo-
tiv! L-ai include într-un 
manifest personal al 
Cătălinei Bălan?
Da! Cred că aceste versuri se 

potrivesc vremurilor pe care le 
trăim.

– Care ar fi mesajul tău 
pentru cititorii basara-
beni?
Un mesaj de optimism și 

de solidaritate. Sper să avem 
ocazia să ne intersectăm în con-
texte de pace, la cât mai multe 
târguri și evenimente literare de 
pe ambele maluri ale Prutului.

Interviu de Irina NECHIT

Interviu cu Cătălina Bălan, poetă, specialist în comunicare, București

Cătălina Bălan împreună cu scriitorul ucrainean Andrei Kurkov 
la lansarea romanului acestuia, „Albinele gri”
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O parte din arhiva lui Vasile Vasilache 
a trecut pragul Muzeului de Literatură 
„Mihail Kogălniceanu”

Sala s-a dovedit a fi neîncă-
pătoare pentru doritorii de a 
participa la acest eveniment de 
o semnificație deosebită pentru 
cultura noastră. La organizarea 
activității au contribuit cei doi fii 
ai scriitorului, Valeriu și Victor 
Vasilache, ei înșiși scriitori, prin 
urmare, persoane care înțeleg per-
fect valoarea culturală și istorică 
a unor asemenea piese de muzeu. 

Fiul Valeriu a povestit asis-
tenței despre periplul celor trei 
lăzi cu manuscrise și scrisori ale 
tatălui, care l-au „urmărit” de-a 
lungul anilor și de care nu s-a 
putut despărți nici în perioadele 
cele mai dificile ale vieții. „După 
o călătorie de mai bine de 60 de 
ani, în sfârșit, aceste lăzi au ajuns 
acolo unde trebuia să ajungă, unde 
scrisorile și manuscrisele tatei se 
vor păstra în condiții adecvate și 
unde vor fi supuse cercetării de 
către muzeografi, critici literari, 
cercetători științifici”, a mențio-
nat, între altele, Valeriu Vasilache.

Personalitatea lui Vasile Va-
silache a fost evocată și de alte 
rude prezente la eveniment, de 
prieteni, admiratori ai operei li-
terare a scriitorului, printre care 
Cezaria Vasilache (nora), Raisa 

Vasilache (cumnata, soția fratelui 
Pavel), Gheorghe Bobână (ginere-
le, care a dăruit muzeului o scri-
soare adresată lui Vasile Vasilache 
de către directorul Gimnaziului 
din satul Unțești, baștina scriito-
rului, precum și mașina de scris 
a prozatorului) ș. a.

Scriitorul Vladimir Beșleagă, 
unul dintre cei mai apropiați pri-
eteni ai lui Vasile Vasilache, și-a 
amintit de timpul în care au fost 
colegi la revistele „Cultura”, „Nis-
tru”, despre perioada de studii la 
Moscova.

De un mare interes din partea 
vizitatorilor s-a bucurat corespon-
dența dintre scriitor și Mariana 
Lomako, scrisori de traducerea că-
rora din limba rusă în cea română 
se ocupă actualmente fiul Victor. 
Interesul vizitatorilor expoziției a 
fost suscitat în mod deosebit și de 
manuscrise, textele fiind scrise cu 
litere extrem de mărunte, dar cu 
o caligrafie a scriitorului perfect 
lizibilă. 

Expoziția mai cuprinde foto-
grafii de familie, fotografii-por-
tret, dar și instantanee cu diverși 
scriitori, cărți cu autografe ale 
colegilor scriitori, obiecte și do-
cumente personale, un bust din 

Sâmbătă, 14 mai, între orele 17.00 și 18.00, 
în Sala Roz (sediul central al Muzeului), a 
avut loc vernisarea expoziției „Arhiva de 
scrisori, manuscrise, fotografii, obiecte, 

documente, cărți traduse și cărți cu autograf 
ale scriitorului Vasile Vasilache: noi intrări în 
patrimoniul muzeului”, eveniment inaugurat și 
moderat de dr. habil., Maria Șleahtițchi, director 
general, Muzeul Național de Literatură „Mihail 
Kogălniceanu”. 

Sâmbătă, 14 mai, a fost organizată Noap-
tea Europeană a Muzeelor. Începând cu 
ora 17.00, doritorii de artă au putut vizita 
gratuit toate muzeele din Chișinău. 

Noaptea Europeană a Muzeelor în acest 
an a fost la a 18-a ediție, fiind inițiată de 
Ministerul Culturii din Franța, în prezent 
desfășurându-se sub patronajul UNESCO, 
al Consiliului Europei și al Consiliului In-
ternațional al Muzeelor (ICOM).

„Gazeta de Chișinău” a fost partener 
media în cadrul evenimentului la Muzeul 
Național de Artă al Moldovei, acolo unde 
responsabilii au propus publicului larg o di-
versitate de activități – ateliere educative și 
de creație cu artiști plastici, muzică și poezie.

Tot timpul cât „Gazeta de Chișinău” a 
fost prezentă la eveniment, publicul con-
tinua să vină. Săli pline și oameni dornici 
de a participa la atelierele organizate de 
către angajații muzeului. 

Directorul Muzeului de Artă al Moldovei, 
Tudor Zbârnea, a spus pentru „GdC” că se 
aștepta la atât de mulți vizitatori. 

„Noi avem expoziții bune, știam că așa 
va fi. Ultima vreme avem foarte mulți vizi-
tatori și în cursul săptămânii, nu doar azi. 
Avem 1000-2000 de vizitatori pe zi, este 
un număr foarte mare pentru Chișinău. 

De Noaptea Muzeelor, suntem pregătiți 
să avem și mai mulți doritori de artă. Cel 
puțin 80% sunt oameni care vin să asiste la 
prezentări, lucrări multimedia, proiecții și 

altele – acestea au suscitat un mare interes 
în rândul tinerilor și de aceea avem și în 
momentul de față aglomerări la mansardă. 
Noi suntem conștienți că în această zi vine 

un public ocazional, de aceea avem grijă 
să nu fie aglomerat și suntem obișnuiți cu 
această atmosferă”. 

Doamna Angela T. a venit să-și susțină 
nepotul care, împreună cu colegii săi, a 
avut un moment artistic, a cântat la vioară.

„Am dorit să fiu alături de nepot, dar 
am vizitat și expozițiile. Mi-au plăcut și 
îmi pare bine că sunt organizate asemenea 
evenimente la noi în Moldova”.

Pe Dana am zărit-o alături de un grup 
de tineri, în timp ce fotografiau chiar la 
intrarea în muzeu. 

„Recunosc, nu am mai vizitat acest mu-
zeu, dar mă bucur că am reușit să-mi adun 
prietenii și să venim astăzi aici. Îmi plac 
expozițiile.”

Muzeul de Artă al Moldovei a prezentat 
între orele 17.00 și 23.00 expoziții per-
manente și temporare ale muzeului, iar în 
intervalul 18.00-20.00 au fost desfășurate 
ateliere de creație pentru copii. De aseme-
nea, au fost realizate desene decorative cu 
henna, iar în intervalul 20.00-21.30 au avut 
loc mai multe ateliere: de gravură (mode-
rat de Ruslan Roșca), de poezie (moderat 
de Dumitru Crudu) și un master class de 
autoportret cu maestrul Mihai Țăruș.

Diana BOTNARU

Noaptea Europeană a Muzeelor, 
un eveniment unic pentru iubitorii de artă

bronz, executat de sculptorul 
Radu Granaci, cărți traduse în 
diferite limbi ale lumii.

Expoziția va fi deschisă timp de 
două săptămâni, după care noile 

intrări vor fi documentate și re-
mise spre păstrare în colecțiile 
muzeului.

Veronica BOLDIȘOR, 
muzeograf

În imagini: aspecte de la inaugurarea expoziției
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„Vrem să creăm poduri economice 
peste Prut, pentru ca Republica Moldova 
să se dezvolte alături de România”

D E S C H I D E R I

Asociația Investitorului 
din România în Republica 
Moldova a organizat marți, 17 
mai, prima ediție a Forumu-
lui economic România-Re-
publica Moldova, eveniment 
dedicat promovării schimbu-
rilor comerciale, turismului 
și sectorului investițional.

România a fost și este principa-
lul investitor și partener strategic 
al Republicii Moldova, interesat 
direct de evoluția și creșterea sa 
economică. În prezent, în Republi-
ca Moldova activează peste 1680 
de companii cu investiții din Ro-
mânia, întrunind cea mai mare 
comunitate de oameni de afaceri 
din Republica Moldova.

Organizatorii spun că ideea or-
ganizării acestui Forum a venit 
ca urmare a faptului că mediul 
de afaceri din Republica Moldo-
va, bazat pe investiții românești, 
are nevoie de promovare și recu-
noaștere permanentă, pentru a fi 
atractiv, sigur, credibil și pentru a 
atrage și alți potențiali investitori, 
care vor avea ca țintă propria lor 
creștere financiară, și care, ine-

vitabil, vor întări prezența și vor 
asigura inclusiv dezvoltarea eco-
nomică a României pe teritoriul 
Republicii Moldova. Și, totodată, 
rolul unui asemenea Forum este 
de a arăta cât de prezentă este 
România în Republica Moldova, 
ajutând perpetuu la dezvoltarea 
sa economică și socială.

Directorul executiv al Asocia-
ției Investitorilor din România în 
Republica Moldova, Daniel-Vasile 
Nuțu, a spus pentru „Gazeta de 
Chișinău” că forumul a stârnit un 
interes mai mare decât se așteptau. 

„Este un forum dedicat mediu-
lui antreprenorial din Republica 
Moldova și România având rolul 
de coagulare, de apropiere și sta-
bilire de noi parteneriate. Aștep-
tăm  peste 100 de companii de pe 
cele două maluri ale Prutului, iar 
numărul invitaților se va apro-
pia de 150. Valoarea investițiilor 
românești cu care România este 
situată aproape pe primul loc e 
de peste 230 de milioane de euro. 
Domeniile în care activăm sunt: fi-
nanciar-bancar, comerț, industrie 
ușoară, servicii financiare, energie 

și altele. Vrem să transmitem un 
mesaj, și anume: în continuare 
există un interes în România pen-
tru Republica Moldova ca desti-
nație de investiții. Vrem să cre-
ăm poduri economice peste Prut, 
pentru ca Republica Moldova să 
se dezvolte alături de România”, 
a spus Daniel-Vasile Nuțu. 

La eveniment au fost prezenți 
reprezentanți ai Guvernului Ro-
mâniei și Republicii Moldova, ai 
autorităților centrale, antrepre-
nori din România și Republica 

Moldova, precum și alți vorbitori 
de pe ambele maluri ale Prutului. 

Secretarul Camerei de Comerț 
de Industrie și Agricultură din 
Vaslui, Claudiu Scoipan, a decla-
rat pentru „Gazeta de Chișinău” că 
a venit la Forum pentru a coagu-
la parteneriate între România și 
Republica Moldova în domeniul 
agriculturii. 

„Venim să promovăm mediul 
de afaceri și să vedem ce interes 
ar avea pentru județul Vaslui par-
tenerii din Republica Moldova. 

Având în vedere vecinătatea noas-
tră, primordială este partea de 
agricultură, pentru că aceasta este 
componenta principală a mediului 
de afaceri vasluian. Dar mai pu-
tem discuta și despre procesarea 
produselor agricole, de care sunt 
interesați atât cei de la noi, cât și 
cei din Republica Moldova.” 

Ministrul de Finanțe al Repu-
blicii Moldova, Dumitru Budian-
schi, a spus: „RM are șanse de a 
fi de succes pe o cale europeană, 
iar România este țara cheie. Există 
toate premisele încât colaborarea 
între oamenii de afaceri din RM și 
România să devină mai dinamică”.  

Și ministrul Economiei Repu-
blicii Moldova, Sergiu Gaibu, a 
menționat că în colaborarea cu 
partenerii internaționali anume 
comunicarea este cea mai impor-
tantă. „În aceste timpuri România 
a fost tot timpul alături de noi, a 
oferit asistență importantă în ceea 
ce privește infrastructura la nivel 
regional, a școlilor, pe partea de 
cultură, dar și din punct de vedere 
economic”.

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

Programul educațional 
„Pas cu Pas” aduce zâmbete 
pentru copiii din Ucraina

Școlarii mici și preșcolarii refugiați pot să-
și petreacă timpul în cadrul unor activități 
interactive în incinta Teatrului Republican 
pentru Păpuși „Licurici”. Copiii mai au 

posibilitatea să participe de două ori pe săptămână 
la spectacole gratuite prezentând un document de 
identitate. Inițiativa aparține Programului educațional 
„Pas cu Pas” și vine ca răspuns la necesitățile 
refugiaților în contextul războiului. 

Centrul recreativ-dezvoltativ „Zâm-
bete pentru copiii din Ucraina” oferă 
o varietate de activități zilnice pentru 
copii, împreună cu profesorii refugiați 
din Ucraina. Activitățile se desfășoară în 
limba engleză și sunt destinate pentru 
copiii cu vârste cuprinse între patru și 
șase ani, șapte și 11 ani, dar și pentru 
adolescenți. Ei pot merge la cercuri 
tematice precum: „Engleza veselă”, 
„Matematica distractivă”, „Web-de-
sign”, „Robotica-junior”, „Coregrafie” 
și „Creativitate”.

Sunt acceptați toți doritorii

Coordonatoarea proiectului în cadrul 
programului educațional „Pas cu Pas”, 
Daniela Pădure, spune că au încercat să 
facă posibilă cât mai repede organizarea 
acestui centru. Pe lângă posibilitatea 
de recreere a copiilor, se pune accent 
și pe aspectul educațional și consilierea 
psihologică. Sunt acceptați toți dorito-
rii, pentru a fi asigurată continuarea 
studiilor în momentele de criză. 

„Ne propunem să ajutăm copiii 
refugiați să aibă mai multe activități 

în care să poată să se recreeze, dar în 
același timp să învețe ceva. Pentru că 
un lucru ar fi să le diminuăm stresul 
legat de situația în care se află, altul e 
să asigurăm procesul de studiu printr-o 
metodă interactivă”, menționează co-
ordonatoarea Daniela Pădure.

Timp de o lună de zile au trecut 
pragul Centrului 188 de copii. Zilnic, 
cursurile sunt frecventate de un grup 
de 20-30 de persoane. Activitățile sunt 
semistructurate: sunt organizate atât 
ateliere planificate, cât și unice. 

Se simte lipsa 
comunicării

Elena Melnic este profesoară de 
limba engleză, originară din Ucraina. 
Ea ne-a spus că aici copiii se simt bine 
împreună: „Se simte faptul că lor le-a 
lipsit comunicarea. Au nevoie de soci-
alizare, de asta au fost bucuroși să se 
vadă, să facă cunoștință unii cu alții. 
Mulți au fost astăzi pentru prima dată, 
le-au plăcut orele și au întrebat dacă 
pot să mai vină”.

Maria, mamă a doi copii, spune că 
orele desfășurate în cadrul Centrului 
sunt binevenite pentru ei, fiind într-o 
țară străină. Copiii au nevoie să fie 
implicați în activități, pentru a-și pe-
trece timpul liber, susține Maria. „Am 
găsit orele pe Facebook, în grupul de 
ajutor. Ne-am înregistrat pe Viber și 
am ajuns aici. Copiilor le place foarte 
mult. E interesant. Au diverse activități, 
ceea ce este foarte bine, pentru că ei 
au nevoie să se distreze. Atunci când 
ajungi într-o țară străină, nu cunoști 

nimic, iar existența acestor grupe ne 
ajută mult. Avem unde să ieșim cu copiii 
să ne destindem”, afirmă ea. 

Ina și fetița sa sunt originare din 
Odesa și au ajuns în R. Moldova la 
începutul războiului, pe 25 februa-
rie. După o scurtă perioadă de timp, 
au început să frecventeze un cerc de 
creație la Centrul pentru Copii și Ti-
neret „Artico”. Ina spune că este foarte 
mulțumită de faptul că fiica ei își poate 
continua studiile la un centru de pictu-
ră, pe care îl frecventa și acasă. De când 
s-au refugiat în Moldova a mai căutat 
activități în care să-și implice copilul 
și a ajuns la Centrul „Zâmbete pentru 
copiii din Ucraina”. „Copilul meu s-a 
adaptat destul de bine pentru că aici 
este o atmosferă binevoitoare, profesori 
amabili. Data trecută, am fost la cursul 
de limba engleză, astăzi, de asemenea, 
la engleză și dansuri. Îi place foarte mult 
aici, de asta, ca părinți, suntem satis-
făcuți”, ne spune Ina. 

Își doresc să învețe 
limba română

Mamele cu copii care au fugit de răz-
boiul din Ucraina în Republica Moldova 
spun că ar fi binevenit să fie predată 
și limba română, ne-a comunicat co-
ordonatoarea proiectului Daniela Pă-
dure: „Am făcut un chestionar și una 
din întrebări viza ce alte activități și-
ar dori în cadrul centrului. Una dintre 
aceste activități a fost învățarea lim-
bii române. Ei privesc limba română 
ca pe un instrument de integrare mai 
ușoară a copilului în societatea de la 
noi. De multe ori rămân foarte plăcut 
surprinsă când ei îmi zic „Bună ziua”, 
„Mulțumesc” și eu le răspund în limba 
ucraineană. E un schimb de formule de 
salut în limba celuilalt ca să ne simțim 
mai apropiați”.

Centrul recreativ-dezvoltativ „Zâm-
bete pentru copiii din Ucraina” activea-
ză în parteneriat cu Ministerul Culturii 
al Republicii Moldova, UNICEF Mol-
dova și Teatrul Republican de Păpuși 
„Licurici”.

Un centru recreativ-dezvoltativ a fost deschis la Chișinău 
pentru a-i sprijini pe refugiați

P R I V I R E A

Gheorghe BÂLICI

S a l t i m - b a n c

Despre 
prietenia care 
te face aproape 
înțelept

Prietenul de ieri îți poate deveni dușmanul de 
azi, zicea un om înțelept. Chiar dacă vreun deștept 
ar putea spune că nu e mare scofală, că e un gând la 
îndemâna oricui, atunci când ajungi să te convingi 
de acest adevăr, începi să înțelegi mai bine sensul 
simplei afirmații, de nu cumva se poate întâmpla 
să fie foarte târziu...

Dacă ești totuși om de omenie și mai ești sau, 
cel puțin, te crezi deștept și bine crescut, îți dai 
seama că nici tu n-ai fost și nici nu ești ușă de bi-
serică. Dar, așa cum egoismul și egocentrismul tău 
te îndeamnă să-ți dai mai multă dreptate, începi, 
într-o discuție cu tine însuți, să-ți găsești justifi-
care, să te pui bine cu suflețelul tău „năpăstuit și 
neînțeles de nimeni”. 

De cealaltă parte, fostul tău amic, cu care „ai 
împărțit ultima bucățică de pâine”, după ce te-a 
tăvălit în gând prin toată mocirla imaginației sale 
bogate, se trezește și el dându-și seama că o fi greșit, 
că „nu e dracul chiar atât de negru” și bună ar fi o 
împăcare. Numai că împăcarea necesită timp liber, 
înțelepciune și cumsecădenie, iar toate acestea 
nu se adună aproape niciodată împreună într-un 
om supărat. 

Chiar dacă știi bine că supărarea îți face inimă 
rea și îți scurtează viața, se poate întâmpla să ai 
principiile tale pe care le consideri corecte și la care 
nu vrei să renunți. Aura ta, cândva luminoasă ca 
la sfinți, se înnegrește în jurul capului, se coboară 
nițel și te strânge mai apoi de locul unde se află 
Mărul lui Adam ca un juvăț, dar tot nu te dai bătut. 
Continui să te amăgești cu iluzia dreptății tale de 
care nu ai avea mare nevoie dacă nu te-ar stăpâni 
orgoliul și mândria.

Cu timpul, te obișnuiești cu această stare de 
lucruri care nu te mai deranjează atât de mult. Îți 
dai seama că viața omului e făcută și din conflicte, 
din animozități ce ar putea fi evitate. Dacă nu devii 
cu totul nepăsător, îți cauți la telefon prietenul 
care, și el, începuse să te uite, ba chiar, ca și tine, 
și-a făcut alți prieteni. Vă întâlniți la o bere ca mai 
înainte, vă uitați cu interes unul la altul și vă dați 
seama că cearta voastră nu a avut rost și putea nici 
să nu aibă loc.

Numai că, iarăși, nu știu de ce, ți se pare că prea 
binevoitor îți este prietenul, prea se străduie să 
îți intre în voie când se oferă, pentru prima oară, 
să plătească toată consumația. Te întrebi dacă nu 
cumva se preface. La fel se întreabă și el văzându-te 
atât de amabil. Vă bănuiți reciproc de falsitate, de 
un soi de ipocrizie pe care nu ați observat-o mai 
înainte unul la altul. La un moment dat, recunoaște 
fiecare pentru sine că ceva nu e în regulă sau poate 
că ceva nu a fost niciodată în regulă, iar aflarea în 
taverna cu mușterii amețiți de băutură face parte, 
cum s-a mai întâmplat de multe ori, din pierderea 
irecuperabilă a timpului. 

Fără învinuiri, fără nicio supărare, stați totuși 
o oră împreună. Pe urmă, își amintește fiecare că 
are ceva grabnic de făcut. Te ridici și pleci, iar pe 
drum te gândești că nu se știe dacă va mai putea 
urma o altă întâlnire la bere și mici cu acest pri-
eten... Nu pentru că, din nou, ți-ai da mai multă 
dreptate, ci pentru că nu prea mai ai timp și nici 
dorință pentru asemenea întâlniri.

Acasă fiind, te gândești la prietenii pe care ți i-ai 
făcut toată viața și râzi amintindu-ți spusa unui alt 
om înțelept, care zicea că uneori, când ești bătrân 
și sărac precum ai fost mai totdeauna, prietenii de 
o viață își amintesc uneori de tine și se întreabă: 
„Bre, da acela oare mai trăiește?”. 

Victoria CERNEA
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Până nu demult șervețelele umede erau 
folosite doar în cazul bebelușilor însă în 
ultimii ani tot mai multă lume le folosește 
ca o alternativă la hârtia igienică, după 

masă, în vacanță etc. Deși unele modele premium 
se dezintegrează în sistemul de canalizare, multe 
tind să îl înfunde și să polueze mediul. 

Riscuri și precauții 
la utilizarea 
șervețelelor umede

De asemenea, unele branduri 
de șervețele umede conțin alco-
ol care poate ucide bacteriile și 
enzimele prezente în sistemul de 
canalizare și care sunt responsa-
bile pentru mărunțirea resturilor.

Pe lângă efectele asupra siste-
mului de canalizare, șervețelele 
umede ar putea avea efecte ne-
așteptate și asupra sănătății. Deși 
poți crede că folosirea lor îți face 
posteriorul mai curat, există o se-
rie de complicații care pot apărea 
la folosirea pe termen lung.

Similar altor zone ale corpu-
lui zona anală este acoperită de 
bacterii bune și rele care se află 
într-un echilibru pentru a menține 
anusul sănătos. La folosirea șer-
vețelelor umede, însă, îndepărtezi 
și bacteriile bune astfel că este 
deranjat acest echilibru. Apariția 
dezechilibrelor în zona anală se 
manifestă prin iritații ale pielii, 
infecții fungice sau bacteriene. 

Un alt risc al folosirii șervețe-
lelor umede ține de umiditatea 
lor. Oamenii folosesc șervețelele 
umede, apoi își trag hainele pe 

ei. Doar că umezeala specifică 
șervețelelor se menține și poate 
duce la apariția iritației pielii și 
înmulțirea bacteriilor. Pe termen 
lung, iritația se intensifică și cre-
ează senzația de fisuri anale sau 
chiar hemoroizi.

De asemenea, unele șervețele 
umede care ajung în sistemul de 
canalizare reprezintă o sursă im-
portantă de microplastic în apele 
marine, unde pot afecta ecosiste-
mul mai multor animale marine 
și plante. 

Revenind la oameni, șervețelele 
umede pot conține substanțe chi-
mice cu potențial toxic, așa cum 
este MCI (metilcloroizotiazolino-
nă), care poate irita rapid pielea. 
Un caz celebru este al unui bărbat 
care a dezvoltat o iritație gravă 
în zona anală care i-a împiedicat 
mersul normal câteva luni. Doc-
torii spun că MCI poate fi toxic 
inclusiv pentru pielea bebelușilor. 
În unele cazuri poate apărea der-
matită de contact chiar și la folo-
sirea acestor șervețele pe mâini, 
de exemplu, după masă. 

Folosite în zona intimă, șer-
vețelele intime pot cauza iritații, 
mâncărimi, senzație de arsură, 
reacții alergice și chiar sânge-
rări. De asemenea, folosirea re-
gulată crește riscul de infecții 
urinare.

De asemenea, multe produse de 
acest fel conțin parfum, substan-
țe alergene, ftalați, iodopropinil 
butil carbamat (IPBC) cu potențial 
iritant, parabeni care pot afecta 
fertilitatea și pot crește riscul de 

cancer. De exemplu, unele șerve-
țele umede conțin un precursor al 
formaldehidei, care este asociat 
unui risc mai mare de cancer.

Mai mult, unele tipuri de șer-
vețele umede conțin octoxinol-9. 
Această substanță are potențial 
spermicid, însă astfel de șervețele 
nu sunt marcate drept contracep-
tive. În plus, folosirea acestei sub-
stanțe în spermicide este asociată 
cu iritația genitală și scurgerile 
vaginale.

În concluzie, este bine să limi-
tezi folosirea șervețelelor umede 
atât pentru copii, cât și pentru 
adulți. De cele mai multe ori, 
astfel de produse nu sunt bene-
fice pentru igiena intimă. Pentru 
unele persoane pot cauza proble-
me inclusiv la ștergerea mâinilor 
sau a tenului. De asemenea, unele 
branduri conțin substanțe toxice, 
iar ca preț sunt mult mai scumpe 
decât hârtia igienică.

romedic.ro

S Ă N Ă T A T E

Există o serie de metode tradiționale 
pentru îndepărtarea căpușei de la nivelul 
pielii, altele decât cele recomandate oficial 
(respectiv prin tragere sau rotire, metode 
explicate pe larg aici). Acestea constau în 
aplicarea de diferite substanțe pe căpușă, 
cu scopul de a o determina să se desprindă 
singură sau de a o ucide:

acetonă;
benzină;
ulei;
lac de unghii;
vaselină;
alcool;
chibrit umed;
chibrit aprins;
brichetă;
țigară aprinsă;
gheață;
injectarea de anestezice locale.
Aceste metode tradiționale nu sunt 

recomandate pentru că nu garantează 
auto-detașarea căpușei și implică un risc 
mai mare de infecții cu agenții patogeni 
transmiși de aceasta.

O meta-analiză publicată în 2006 în jur-
nalul medical „Eurosurveillance” a vizat 
studiile privind tehnicile de îndepărtare 
a căpușelor publicate până atunci și toate 
au indicat faptul că aplicarea de diverse 
substanțe este ineficientă pentru scoate-
rea căpușelor.

Concluziile la care au ajuns sunt urmă-
toarele:

„sufocarea” căpușei prin acoperirea cu 
substanțe nu este eficientă pentru că acești 
ectoparaziți au o frecvență a respirației 
foarte scăzută (aproximativ 3-15 respirații 
pe oră), astfel că până căpușa este omorâtă 
din cauza lipsei de aer, are timp suficient să 
transmită agenții patogeni pe care îi poartă;

substanțele chimice aplicate pe căpușă 
pot fi iritante, astfel că în loc să determine 
căpușa să se desprindă, pot crește riscul 
injectării de fluide salivare și implicit de 
infecție;

niciuna dintre substanțele aplicate pe că-
pușă (lac de unghii, vaselină, chibrit aprins, 
alcool izopropilic 70%) și nici injectarea 
de anestezice locale (lidocaină, lidocaină 
cu epinefrină, cloroprocaină) nu au făcut 
căpușa să se desprindă singură.

Alte riscuri ale folosirii de metode tra-
diționale împotriva căpușelor sunt urmă-
toarele:

compresia căpușei atunci când se aplică 
o substanță pe ea poate produce o regur-
gitare și vărsarea conținutul stomacal în 
piele;

odată ce se observă o căpușă atașată la 
nivelul pielii, ea trebuie îndepărtată cât 
mai curând posibil; a aștepta ca aceasta 
să se desprindă singură, chiar și atunci 
când sunt folosite diferite substanțe poate 

crește riscul transmiterii de agenți patogeni 
de la căpușă;

menținerea unei substanțe iritante pe 
căpușă, care nu îi permite să respire, o poa-
te forța într-un final să se desprindă, însă 
efortul ei de a scăpa de această substanță 
îi poate provoca de asemenea regurgitarea 
și creșterea riscului ca bacteriile să ajungă 
în sângele gazdei sale;

încălzirea/arderea căpușei sau aplicarea 
de gheață pot avea același efect de favori-
zare a trecerii fluidelor (salivă și conținut 
stomacal) în sângele persoanei mușcate; 
în plus, există riscul unei arsuri în zona în 
care se află mușcătura, mai ales dacă este 
vorba de o căpușă mică;

căpușele adulte se fixează mult mai pu-
ternic la nivelul pielii decât cele aflate în 
stadiul de nimfe; pentru aceasta secretă 
o substanță ca un „ciment” care le ajută 
să rămână fixate și pe care o dizolvă cu o 
enzimă, după ce hrănirea cu sânge s-a în-
cheiat; aplicarea de substanțe care forțează 
căpușa să se desprindă nu sunt eficiente și 
din cauza acestui „ciment” care o împiedică 
să se detașeze.

Îndepărtarea corectă se face prin apu-
carea căpușei cât mai aproape de piele cu 
ajutorul unei pensete cu vârfuri ascuțite 
(dacă acestea sunt plate, există riscul să 
strângeți corpul căpușei) și tragerea cu miș-
cări blânde și ferme; dacă nu se desprinde, 

căpușa poate fi rotită ușor într-un sens. De 
ajutor pot fi și pensetele și dispozitivele 
speciale pentru scoaterea căpușelor, pentru 
folosirea cărora este indicat să citiți in-
strucțiunile (unele presupun rotirea, altele 
tragerea căpușei). Evitați însă să apelați la 
metode tradiționale, care pot avea efecte 
nedorite.

romedic.ro

Metode de evitat pentru îndepărtarea căpușei
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Locul 3 pentru 
Anna Dulce 
la Cupa 
Mondială

Anna Dulce a urcat pe 
treapta a treia a podiumului 
de premiere în cadrul Cupei 
Mondiale ISSF de tir pentru 
juniori, desfășurată în perioada 
10-19 mai a.c. la Suhl, Germa-
nia. Conaționala noastră de 16 
ani a excelat în proba de pistol 
cu aer comprimat pe distanța de 
10 metri. Discipola vicecampi-
onului olimpic Oleg Moldovan 
(JO de la Sydney 2000) a fost 
devansată de reprezentantele 
Indiei, Palak Palak (16 ani) 
și Manu Bhaker (20 de ani). 
Aceasta din urmă în 2021 a 
devenit campioană mondială 
printre juniori, participând în 
același an la Jocurile Olimpice 
de la Tokyo, unde s-a calificat și 
Anna Dulce.  

Tatiana 
Salcuțan 
și-a adjudecat 
două medalii 
la Acropolis 
Open

Înotătoarea Tatiana Salcu-
țan a cucerit pentru R. Mol-
dova două medalii la turneul 
FINA Acropolis Open, ce a avut 
loc în perioada 13-15 mai 2022 
la Atena, Grecia. Competițiile 
s-au derulat în bazinul de 50 
de metri al Centrului Acvatic 
Olimpic. Discipola școlii de 
natație din Tiraspol a învins 
pe distanța de 200 m spate, cu 
rezultatul de 2.14,68 minute, 
și s-a clasat pe locul 3 premi-
ant la 100 m spate. Turneul a 
întrunit peste 600 de sportivi 
din 17 țări și a contat pentru 
calificarea la Campionatele 
Mondiale de la Budapesta, 
Ungaria (18 iunie – 3 iulie a.c.) 
și la Europenele din acest an de 
la Roma, Italia (11-22 august). 

Avem patru 
câștigători 
la un turneu 
de lupte din 
București

Luptătoarea Ana-Maria 
Crețu a cucerit medalia de aur 
la Turneul internațional de 
cadeți Under-17 „Constantin 
Alexandru & Ioan W. Popo-
vici”, găzduit în perioada 13-15 
mai a.c. de orașul București. 
Discipola antrenorilor Andrei 
și Petru Chiperi a evoluat în 
categoria de greutate de 61 de 
kg, învingând-o în finală prin 
tuș pe reprezentanta gazdelor 
Sabina Petrache. De aseme-
nea, de trofeul suprem s-au 
învrednicit compatrioții noștri 
Lina Niță (53 kg), Laurențiu 
Marcu (71 kg) și Alexandru 
Borș (80 kg). La Memorial au 
participat concurenți din 16 
țări, luptătorii din R. Moldova 
intrând în posesia a 17 medalii 
și ocupând locul I în clasa-
mentul general. 

Ediția a patra a competiției, 
ca și cele precedente, rezervate 
juniorilor, s-a desfășurat pe Sta-
dionul „Dinamo”, renovat în 2018 
cu contribuția forurilor interna-
ționale (a Federației mondiale și 
a celei europene) și autohtone de 
profil, în colaborare cu Comite-
tul Național Olimpic și Sportiv, 
Ministerul Afacerilor Interne și 
Solidaritatea Olimpică.

Compasiune și fairplay 

Întrecerile s-au derulat într-o 
atmosferă de bună voie și fairplay, 
oferindu-le sportivilor din Ucrai-
na clipe de compasiune și posi-
bilitatea de a concura în condiții 
de pace, devenite pentru ei atât 
de rare din momentul invaziei 
cotropitorilor Rusiei lui Putin. 
De remarcat că spiritul camara-

deresc s-a împletit armonios cu 
cel concurențial, iar concursurile 
s-au dovedit a fi pline de suspans, 
dorința fiecăruia de a câștiga ră-
mânând intactă și în căutare de 
maximă împlinire. Iar timpul de 
afară, nici torid, nici prea rece – 
căci vântul ce adia cu generozitate 
asigura răcoarea confortabilă pe o 
vreme însorită – a favorizat trăi-
rea nestingherită a unor momente 
frumoase de comuniune sportivă 
în centrul capitalei. 

Compatrioții noștri au reușit 
să devină învingători în majori-
tatea probelor, demonstrând fără 
putință de tăgadă că sunt pregă-
tiți, la început de acest sezon de 
vară, să escaladeze culmile per-
formanței, în preajma viitoarelor 
competiții majore din anul curent: 
Campionatul Balcanic de juniori 
Under-18 (12 iunie, Bar, Munte-
negru), Campionatul European 
U-18 (4-7 iulie, Ierusalim, Israel), 
Festivalul Olimpic al Tineretului 
European (24-30 iulie, Banska 
Bystrica, Slovacia) ș.a.

Cei mai buni

Astfel, la săritura în înălțime 
cel mai bun a fost chișinăuianul 
Platon Tacu (elev al unei instituții 
aflate în subordinea Ministeru-

Peste 200 de sportivi cu vârsta de până la 
18 ani din România, Ucraina, Bulgaria 
și Republica Moldova s-au întrunit 
pe 14 mai a.c. la Chișinău, pentru a-și 

măsura puterile în cadrul turneului de atletism 
„Moldovan Youth Challenge”.

lui Educației și Cercetării), care 
a săltat peste bariera instalată 
la altitudinea de 200 cm. Cali-
tăți sportive multilaterale a de-
monstrat atletul din Camenca, 
Alexandr Mazur, care a câștigat 
concursul de aruncare a greutății, 
propulsând bolidul la distanța de 
17,81 metri, tot el învingând și la 
aruncarea discului, cu rezultatul 
de 52,22 m. 

De asemenea, s-au impus în 
probele lor sportivii din Bender, 
Marina Iusumbeli (triplusalt, 
12,37 m), Anastasia Alexeeva 
(alergări 100 m: 12,79 secunde, 
și 100 m/garduri: 14,78 sec.) și 
Denis Glazîrin (110 m/garduri). 
În cadrul probei de sprint 100 m 
n-a avut egal atletul din Tiraspol, 
Dmitri Baev (11,45 sec.), iar pe 
distanța de 400 m/garduri prima 
a trecut de linia de sosire chiși-

năuianca Diana Fieraru (1.07,32 
min., Ministerul Educației și 
Cercetării). La aruncarea suliței 
și a ciocanului pe treapta supre-
mă a podiumului de premiere au 
urcat alți doi atleți din capitală, 
Ana-Maria Eremeia (Liceul Re-
publican cu Profil Sportiv, 40,45 
m) și, respectiv Ilia Ciui (68,68 m, 
MEC). De medalia de aur la proba 
de aruncare a suliței s-a învred-
nicit reprezentantul Bulgariei, 
Stanimir Yordanov (49,96 m). 

Turneul „Moldovan Youth 
Challenge” constituie o etapă de 
preselecție în vederea participării 
la viitoarele concursuri continen-
tale și regionale. El este organizat 
de către Federația de Atletism din 
Republica Moldova, în parteneriat 
cu Comitetul Național Olimpic și 
Sportiv, desfășurându-se anual în 
prima sâmbătă a lunii mai.

Turneul de atletism 
„Moldovan Youth Challenge” 
și-a desemnat învingătorii

Cei mai buni jucători de 
baschet ai țării din categoria 
de vârstă Under-14 s-au con-
fruntat în faza decisivă a Cam-
pionatului Moldovei-2021/2022 
pentru băieți, finalizată pe 15 
mai a.c. și găzduită în incinta 
Școlii Sportive „Speranța” din 
Chișinău. Turneul s-a desfășu-
rat în sistem elvețian (fiecare cu 
fiecare), punând față în față șase 
echipe (câte două cele mai bune 
formații din trei zone geografice 
ale Campionatului).

În ultimul meci al zilei, echi-
pa Școlii Sportive pentru Copii și 
Tineret nr.2 din Dubăsari, pre-
gătită de renumita antrenoare 
Natalia Svișciova (în calitate 
de jucătoare a câștigat Euroliga 
europeană – Euroleague Women), s-a impus 
fără drept de apel în fața celor de la institu-
ția specializată de învățământ din Bălți (ȘSS 
nr.1), scor 86-58, asigurându-și astfel titlul 
de campioană a Republicii Moldova! 

De remarcat că suspansul s-a menținut până 
în ultima zi de concurs, când a fost stabilită 
configurația clasamentului final. Astfel, me-
daliile de argint au revenit discipolilor Școlii 

Specializate a Rezervelor Olimpice pentru 
Copii și Tineret nr.1 din Tiraspol, care au ce-
dat doar o singură dată, într-o luptă strânsă 
în meciul cu principalii lor rivali, elevii ȘSCT 
nr.2 Dubăsari: 65-69 (13-17, 19-16, 18-17, 15-
19). Podiumul de premiere a fost completat de 
echipa ȘSROCT nr.2 din Bender, care în timpul 
adăugat de arbitri și-a învins concurenții de la 
ȘS „Speranța”, scor final 77-72 (13-12, 21-18, 
18-17, 12-17, 13-8).

La ceremonia de premiere, 
președintele Federației de Bas-
chet din R. Moldova (FBM), Ale-
xandru Abramciuc, și secretarul 
general al forului de profil, Ni-
chita Știrbu, au înmânat învin-
gătorilor Cupa. De asemenea, 
premianții au beneficiat de me-
dalii, diplome și premii în bani, 
oferite de FBM. „Avem o tână-
ră generație de jucători extrem 
de promițători, pe care sperăm 
să-i vedem evoluând în viitor și 
la formațiile de top pentru se-
niori”, a menționat Alexandru 
Abramciuc.

Titlul de Cel mai bun jucător al 
Campionatului Moldovei (MVP) 
și l-a adjudecat Artiom Serbin 
(ȘSCT nr.2 Dubăsari), iar în com-

ponența echipei simbolice a turneului au fost 
incluși Maxim Gogul (Dubăsari), Constantin 
Borodin (Bender), Vladimir Niță (Bălți), Dmitri 
Dogadov și Edvard Zait (ambii din Tiraspol). 
Ei au primit invitația să se antreneze alături 
de selecționata țării Under-16, în vederea per-
fecționării măiestriei sportive și dobândirii 
experienței de joc la un nivel superior. 

Iulian BOGATU

Echipa Școlii Sportive din Dubăsari, 
campioană a Moldovei la baschet

Iulian BOGATU
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S u d o k u

Teatrul Național „Mihai Eminescu”
20.05 „Aveți ceva de declarat?” de Georges Feydeau, ora 18.00.
21.05 „Pomul vieții” de Dumitru Matcovschi, ora 18.00.
02.06 „O aventură tomnatică”, de Semion Zlotnikov, 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.
29.05 „Fără pijamale”, după Mamby Green și Ed Feilbert, ora 18.30.

Teatrul Geneza Art
21 – 22.05 „3 + Cristina pe frecvența iubirii”, ora 19.00.
24.05 „De vorbă cu Emma” de Vitali Cipileaga, ora 19.00.
25.05 „Invitația la Vals” de Mihail Drumeș, ora 19.00.
26.05 „Labirint” de Rajiv Joseph, ora 19.00.

Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”
22.05 „Elixirul Dragostei”, operă în două acte, de Gaetano Donizetti, 

ora 17.00.
29.05 „Boema”, operă în patru acte, de Giacomo Puccini, ora 17.00.

Teatrul „Luceafărul”
21.05 „Așteptându-l pe Godot” de Samuel Beckett, ora 18.30.
22.05 „Tata” de Dumitru Matcovschi, ora 18.30.

Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”
22.05 „Frumoasa adormită” de Ch. Perrault, ora 11.00; 12.30.
29.05 „Capra cu trei iezi”, după Ion Creangă, ora 11.00; 12.30.

Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
28.05 „La izvor”, de Iulian Filip, ora 11.00.
29.05 „Căprița Ștrengărița” de M. Suponin, ora 11.00.

Filarmonica Națională „S. Lunchevici”, Palatul Republicii
21.05 Iurie Mahovici & Friends – Concert Jubiliar. Prietenii invitați: Du-

etul de pianiști Anatolie Lapicus și Iurie Mahovici, Capela Corală Acade-
mică „Doina”, Lilia Istratii (mezzo-soprano), Vitali Gavrouc (pian), Petru 
Haruța (trompetă) și Marin Gheras (nai). Prezintă: Andrei Porubin, ora 
18.00.

Sala cu Orgă 
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 Botnarciuc (bas), ora 18.00.

24.05 De Ziua Constituției Poloniei, Ambasada Poloniei invită la Con-
certul elevilor și profesorilor Școlii de Arte „A.Stârcea”. Intrare în baza 
invitațiilor, ora 18.00.

26.05 Recital de Orgă – Anna Strezeva cu creații de J.S.Bach, W.A.Mo-
zart, F.Mendelssohn-Bartholdy, ora 18.00.

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

Doi amici într-un bar:
- Scuze, dar trebuie să-ți spun: ieri ți-am văzut 

soția ieșind dintr-un hotel, însoțită de un tânăr 
macho!

- Și la ce hotel era?
- Marriot.
- Ah, da, îl știu. Nu ai de ce să-ți faci griji, e un 

hotel foarte bun.
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oritate pentru tine. Ești o 
fire familistă și îți dorești să 
investești mai mult în plan 
personal. Planurile pe care 
le ai în acest sector al vieții 
tale au nevoie de dedica-
rea și timpul tău pentru a 
ajunge să prindă contur. Te 
simți sprijinit cu adevărat 
de persoanele care contează 
pentru tine.

Ești dependent de adre-
nalină. Niciodată lucrurile 
nu au fost mai clare pen-
tru tine în ceea ce priveș-
te dinamica din cuplu. Te 
simți încurajat de anumite 
evenimente care au loc în 
viața ta să te dedici mai 
mult partenerului și astfel 
comunicarea dintre voi se 
va îmbunătăți considerabil.

A te „dezlega” de anumi-
te promisiuni te poate ajuta 
să îți regăsești liniștea in-
terioară. A recunoaște că 
nu ești capabil de anumite 
lucruri nu reprezintă slăbi-
ciune sau vulnerabilitate, 
ci asumare și încredere în 
sine. În plan profesional, 
cu siguranță ești capabil de 
reușite extraordinare.

Găsirea unui nou sens al 
propriei vieți îți întreține 
motivația de a face lucruri 
care te împlinesc. Reuși-
tele din plan profesional 
îți „hrănesc” dorința de a 
te autodepăși. Ai o viziune 
clară asupra tuturor lucru-
rilor din jurul tău. Nimic nu 
îți va putea distrage atenția 
de la obiectivele stabilite.

Instinctul tău este destul 
de puternic și de aceea îți 
urmezi mereu intuiția în si-
tuațiile în care nu găsești 
soluții rapide. A fi atent la 
ce se întâmplă în interio-
rul tău atunci când te afli în 
compania anumitor persoa-
ne vorbește de fapt despre 
o stare de spirit ancorată și 
autentică.

Toți vorbesc doar despre 
ceea ce înseamnă o alimen-
tație sănătoasă, un echilibru 
interior, psihic și fizic. Totul 
ar fi mult mai simplu dacă 
doar am acționa în acest sens, 
fără a ne promova cu agresi-
vitate opiniile. E important 
să conștientizăm că alegerile 
noastre nu trebuie să aibă le-
gătură cu lumea exterioară.

Lucrurile bune se întâm-
plă celor care au răbdare și 
rămân încrezători. Încearcă 
să eviți competițiile de orice 
fel. Firea sensibilă este po-
sibil să nu te ajute pentru a 
ieși câștigătoare. În această 
săptămână ai nevoie doar 
de armonie și de odihnă. 
Învață să îți concentrezi 
atenția doar pe lucrurile 
importante pentru tine.

Ești atras de tot ceea ce 
este complex și dificil de 
îndeplinit. Deși eviți cât 
poți de mult asta, ajungi 
repede la senzația de ruti-
nă. Oamenii nu aleg să te 
menajeze atunci când se 
simt neîndreptățiți. Comu-
nicarea deschisă și sinceră 
poate ajuta în acest sens. 
Simți că totuși carierei tale 
îi lipsește ceva.

Acțiunile anumitor per-
soane încă îți mai atrag 
atenția. Impasurile peste 
care dai te dezechilibrează. 
Este important să fii preca-
ut atunci când vine vorba 
de relațiile cu cei din jur. 
Nimic nu este gratuit în 
această lume, nici măcar 
lucrurile despre care con-
siderăm că ni se cuvin.

Viața amoroasă rămâne 
singurul loc unde tu ești 
cea care dirijează cursul 
evenimentelor. Săptămâna 
aceasta ai șansa de a obți-
ne împrumutul dorit sau de 
a rambursa în totalitate o 
sumă de bani, ceea ce te va 
ajuta să scapi de stresul fi-
nanciar. Perseverența de care 
dai dovadă în plan profesio-
nal dă rezultatele scontate.

LeuChiar dacă momente-
le pe care le trăiești în plan 
personal nu mai sunt atât de 
intense ca altădată, alegi să 
rămâi optimist. Este adevă-
rat că tu ești prea mult con-
diționat de starea de spirit a 
celor din jur. Resimți acest 
adevăr ca fiind din ce în ce 
mai greu de susținut deoa-
rece ai ajuns la o stare de 
oboseală psihică critică.

Deși nu reusești să îți dai 
seama de tot ceea ce trăiești 
în momentul de față, o în-
tâmplare care va avea loc 
spre finele săptămânii te 
va ajuta să iei o decizie în 
favoarea binelui tău emoțio-
nal. Tânjești după o anumi-
tă persoană, dar nu ai curaj 
să vorbești deschis despre 
ceea ce simți.

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

Vinovat de tot răul ce se abătu-
se asupra-i era bunicul ei, cu care 
locuiau într-o ogradă și care s-a 
dat la nepoată când aceasta încă 
nu avea 15 ani. Când a rămas în-
sărcinată, Lora avea 17 ani. 

Bunicul era vinovatul

Amenințată cu moartea în caz 
de suflă un cuvânt, înghețată de 
teamă și dispreț, fata le-a spus pă-
rinților că Iulian e tatăl copilului. 
Singurul lucru din lume care-i în-
călzea inima în acele zile era gân-
dul la Iulian de care se îndrăgos-
tise. Din ziua când l-a cunoscut, 
noapte de noapte se ruga Maicii 
Domnului să se îndure de ea și să 
le unească destinele. 

Pătrunsă de fiori de gheață, dar 
și cu mare speranță, a mers la casa 
lui. În ajun, se visase într-o pădure 

plină de clopoței albi. În fața ei, 
pură și strălucitoare, apăru Maica 
Domnului. Când Născătoarea de 
Dumnezeu a vrut să-i pună mâna 
pe cap, s-a trezit cu o mare bucurie 
în suflet și cu dorința de a ajunge 
cât mai repede la casa lui Iulian. 
La casa lui Iulian într-adevăr o aș-
tepta bucuria, după cum ați aflat.

În toamna aceea frumoasă, 
așa cum sunt toamnele pe la noi, 
Iulian nu devenise student. Nu 
acumulase punctajul necesar pen-
tru a trece concursul de admitere. 
Lora, din cauza sarcinii, nici n-a 
încercat să-și continue studiile. 
Marea bucurie avea să răsară pen-
tru amândoi din căsătoria făcută 
mai mult de nevoie decât cu voie, 
dar care a fost într-un ceas bun 
și cu noroc. 

Pentru prima dată în acea 
toamnă și Lora, și Iulian au gus-
tat din dulceața sărutului venit 
din inimă. Toropiți între sublim 
și visare, au trăit fiecare clipă din 
acea toamnă a lui 1986, apoi din 
iarna și primăvara ce au urmat, iar 
la sfârșitul verii ambii au susținut 
admiterea la Universitatea de Stat 
din Chișinău. Părinții, prietenii 
erau fericiți alături de ei și numai 
fratele umbla supărat. 

Nu contenea să-l apostrofeze 

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

când da ochii cu el: „Prostule! 
Molâule! Cum ai putut să accepți 
să fii tată baistrucului nu știu cui? 
Bine măcar că nu a avut zile...” 
Dar Iulian tăcea, el vedea altfel 
lucrurile și își rânduia viața așa 
cum găsea de cuviință, mulțumind 
Cerului că i-a scos-o pe Lora în 
cale. Până la urmă, și fratele, 
văzând înțelegerea din familia 
celor doi, s-a împăcat cu gândul 
că nebănuite sunt căile Domnului 
și multe lucruri stau încuiate în 
taină nepătrunsă.

Despre marele păcat al bunicu-
lui, plecat deja pe lumea cealaltă, 
Iulian cu Lora nu au spus nimă-
nui. Nici până astăzi nu știu nici 
părinții lor, nici fratele lui. Așa 
i-a sfătuit un călugăr bătrân. Le-a 
spus mai bine să se roage pentru 

iertarea păcatelor lui, decât să 
amărască inimile celor apropiați...

Familie fericită

De ani buni, Lora și Iulian locu-
iesc la Chișinău. În pace și liniște 
și-au ridicat cei trei copii, cu multă 
înțelegere își rânduiesc grijile și 
în continuare. Duc o viață plină 
și intensă. În toamna acestui an 
vor marca 36 de ani din ziua când 
s-au cununat. 

De fiecare dată când ajung la 
o nouă aniversare a căsătoriei, 
Iulian, cu un nod în gât, trece 
prin fața ochilor seara aceea de 
la discoteca din centrul raional, o 
vede pe biata fata tristă, blajină, 
enigmatică, care îi mulțumise cu 
atâta mândrie că dansase și ea mă-

Nina NECULCE
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Peste două luni Lora a născut un băiețel, 
care a trăit numai trei săptămâni. Spre 
mirarea tuturor, tânăra mamă nu s-a 
întristat deloc. Secrete dureroase au ieșit 

la iveală doar pentru Iulian. Abia acum a aflat 
cine e tatăl copilului și de ce această ființă blândă 
și dulce era mereu așa de tristă. 

car o dată în seara ceea. Legănat 
de această amintire, o strânge la 
piept pe soție cu patima și dorul 
care unește ființele fericite. 

Îi place să-i repete că atunci 
când a văzut-o era inocent în ma-
terie de povești de iubire. Dan-
sând dans după dans, înțelegea 
că un fior nebănuit i se cuibărea 
în inimă. „După acea seară, în 
adâncul sufletului te așteptam. 
Când ai apărut gravidă în ograda 
noastră, inima mea a zvâcnit din 
nou. În ciuda minciunii pe care o 
inventasei, simțeam că te doream 
așa cum erai...”  

Aceste confesiuni o tulbură de 
fiecare dată pe Lora și ea rămâ-
ne nemișcată clipe lungi, închide 
ochii și se cufundă în amintiri pe 
care nu vrea să le rostească, se 
luptă cu durerea – o durere crudă, 
înrădăcinată pentru toată viața în 
carnea ei. Oftează, apoi își privește 
soțul cu duioșie. 

Cu inima bubuind în piept, se 
dă mai aproape de el. Corpul i 
se destinde, fața i se luminează, 
ochii îi strălucesc, iar din gât i se 
rup dulci și sincere cuvinte de 
dragoste și recunoștință. Trăiesc 
cu adevărat clipa. El, cu buzele 
lipite de gura ei, o strânge strâns 
la piept...            

Sunt o pereche frumoasă, se 
protejează și se cruță reciproc. 
Dragostea lui Iulian i-a cicatrizat 
rana adâncă, dar de care nu se va 
vindeca niciodată. Tot dragostea 
lui a făcut din Lora o femeie pu-
ternică, demnă de tot respectul. 
Amândoi au devenit o singură 
ființă și așa își doresc să fie până 
în ultima clipă a vieții.
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Misterul anulat

A G R I C O L A

Creșterea fazanilor este o ramură de 
perspectivă în avicultură. Fazanii pot fi 
întreținuți întregul an în condiții libere, 
ceea ce reduce munca și cheltuielile 

pentru construcția încăperilor.

Creșterea fazanilor – 
profitabil, simplu și captivant

În alimentație fazanii nu sunt 
pretențioși. Mulți crescători afir-
mă că aceștia mănâncă tot ce li 
se dă.

Populară este nu doar carnea 
de fazan, ci și penele acestora, din 
care se produc decorațiuni, dar și 
puful, care este folosit de pescari. 
Unele restaurante servesc bucate 
exotice, așa că cererea la păsări 
este asigurată.

În spațiile de vânătoare fazanul 
este nu mai puțin căutat. Pasărea 
poate înfrumuseța orice curte, iar 
carnea acesteia se consideră un 
deliciu.

Citiți în continuare cum să în-
grijim corect fazanii, mai exact:

Reguli generale de întreținere 
a fazanilor;

Sfaturi generale despre alimen-
tația fazanilor;

Norme de întreținere a faza-
nilor pe rase.

Reguli generale 
de întreținere a fazanilor

Fazanii suportă foarte bine 
temperaturile joase. Ei nu au ne-
voie de construcții speciale și pot 
fi întreținuți în țarcuri, înconju-
rate cu plasă și acoperite, pentru 
protecția împotriva precipitațiilor.

Înălțimea acestor țarcuri se se-
tează la aproximativ 2 m, pentru 
ca îngrijitorul să poată pătrunde 
înăuntru mai comod. Însă în caz 
de posibilitate, se alocă o înălți-
me mai mare, ca păsările să poată 
folosi și spațiul vertical.

Rasele decorative preferă tem-
peraturile mai calde și vor avea 
nevoie de încăperi închise pe pe-
rioada rece. Obligatoriu se preco-
nizează și spațiu pentru plimbări.

Gardurile țarcului se fac cât 
mai trainice. În caz contrar, pot 
pătrunde prădătorii din mediul 
extern, dar pot fi și evadări din cel 
intern, deoarece fazanii nu se pot 
considera păsări total domesticite 
și pot zbura foarte repede de la 
stăpân. 

În voliere se aranjează bare de 
lemn pentru odihna păsărilor. În 
perioada de reproducere, fazanii 
sunt grupați pe familii, care se 
adăpostesc separat.

Sfaturi generale 
la alimentația fazanilor

Păsările adulte se hrănesc de 
2-3 ori pe zi. Cea mai mare parte a 
rației o constituie cerealele (grâu, 
ovăz, orz, porumb mărunțit). În 
perioada caldă, fazanii consumă 
bine semințe de floarea-soare-
lui și iarbă. De asemenea, ei pot 
consuma resturi alimentare din 
gospodărie.

Păsările pot fi hrănite cu com-
bifuraje. Dar acestea sunt relativ 
scumpe. Pentru reducerea costu-
lui, crescătorii recomandă ames-
tecarea acestora cu grâu. Cel mai 
potrivit pentru o creștere rapidă 
este combifurajul pentru curcani 
și cel pentru pui de carne.

Pentru o pasăre se vor adminis-
tra 75-110 g de combifuraje pe zi. 
În perioada rece se administrează 
adăugător carne tocată, brânză, 
rădăcinoase, ovăz germinat. La 
sfârșit de ianuarie se adaugă în 
rație suplimentele minerale, car-
toful fiert și morcovul.

Un meniu accesibil pentru fa-
zani poate fi alcătuit din: combi-
furaje, boabe de grâu, orz, mazăre 
(sau alte boboase mărunțite), brân-
ză, resturi alimentare, insecte, le-
gume, verdeață, grăsime de pește.

Se evită alimentația fazanilor 
cu: mei, coajă de cartofi, pâine de 
secară, terci foarte lichid, hrană 
prăjită, sărată, semințe mășcate 
de dovleac.

Norme de întreținere 
pe rase

Comun de vânătoare:
Masculii sunt poligami, se adă-

postesc împreună cu 4-6 femele. 
La prezența altor masculi pot 
demonstra agresivitate în lupta 

pentru atenția femelei. Voliera se 
construiește spațioasă și acoperi-
tă. Se evită curenții de aer, fazanii 
fiind destul de sensibili la ei, deși 
rezistenți la temperaturi joase.

Podeaua se așterne cu rumeguș 
sau paie. În alimentație nu sunt 
pretențioși, dar cu cât aceasta va 
fi mai nutritivă, cu atât va spori 
viteza de creștere.

Fazanul verde:
Pasărea este rezistentă la tem-

peraturile reci. Poate fi crescută în 
aceleași condiții ca și găinile. Con-
diția de bază este prezența unei 
voliere acoperite și cu o suprafață 
suficientă, în care va crește iarbă 
și tufiș. Rația lor în natură constă 
din cereale, pomușoare, insecte, 
șoareci, șopârle și șerpi.

În captivitate necesită o dietă 
echilibrată și consistentă. Se pot 
hrăni cu cereale, furaje combi-
nate, legume mărunțite, brânză, 
verdeață, insecte.

Fazanul Diamant:
În pofida aspectului său exotic, 

pasărea suportă perfect frigul și 
nu este pretențioasă la întreținere. 
Se reproduce ușor în gospodăriile 

de casă. Se adăpostește în volie-
re, divizate pe familii: câte două 
femele la un mascul. Voliera se 
împarte în zone pentru fiecare 
familie.

Pentru creșterea mai rapidă în 
greutate, se hrănește cu grăsime 
de pește. Rația de bază este simila-
ră cu cea a găinilor. Mănâncă bine 
verdeață, cereale, legume și fructe.

Fazanul Auriu:
Înmulțirea fazanului auriu 

este relativ ușoară. Cât privește 
sănătatea acestuia – pasărea are 
o imunitate slabă și este predispu-
să la anumite boli. Se recomandă 
administrarea vitaminelor și, la 
indicația medicului, a anumitor 
antibiotice amestecate în apă.

Frigurile le suportă ușor. Geru-
rile de până la minus 35 de grade 
nu afectează sănătatea acestora. 
Nu necesită încăperi închise sau 
încălzite.

Fazanul Regal:
Este foarte rezistent la frig. Se 

îmbolnăvește rar, însă nu suportă 
excesul de umiditate. Este foarte 
important ca voliera să fie uscată. 
Aceasta neapărat se dotează cu 

stinghii, preferabil confecționate 
din lemn de conifere. Ele vor fi 
utilizate de fazani pentru supra-
veghere și urmărirea împrejurimi-
lor, ocupație preferată pentru ei.

La fel, petrecând timpul pe 
stinghii, are loc regenerarea și 
tratarea pielii afectate a picioa-
relor, care sunt foarte sensibile. 
Densitatea păsărilor în volieră – 1 
fazan la 1 metru pătrat. Alimen-
tația constă din furaje combina-
te cu conținut de porumb, grâu, 
drojdii furajere, făină de pește, 
carne sau oase.

Primăvara, adăugător se vor 
hrăni cu pomușoare, calciu și ulei 
de floarea-soarelui. Ca urmare, 
pasărea va crește mai repede, iar 
carnea va fi mai fină la gust.

Fazanul Argintiu:
Se adaptează ușor la diferite 

condiții de întreținere, inclusiv 
la geruri de până la minus 30 de 
grade, datorită penajului dens. 
Nu iubește curenții de aer. Se ali-
mentează fără probleme cu hrană 
pentru găini sau gâște. Nu este 
deloc pretențios și se întreține 
ușor în crescătorii.

agrobiznes.md

Situația se complică pe piața internațională 
agricolă, odată cu decizia de sâmbătă a Indiei 
de a introduce restricții la exporturile de grâu.

Într-adevăr, după ce a exportat 10 milioane 
de tone în acest sezon, țara va fi nevoită să-și 
oprească vânzările internaționale, având în vedere 
situația climatică de la sfârșitul ciclului de cultură.

Din cauza temperaturilor record din țară, ana-
liștii Agritel și-au revizuit estimările recoltei pen-
tru 2022 în jos, la sub 100 de milioane de tone.

Acest lucru vine pe lângă situația problematică 
din bazinul Mării Negre și o probabilă scădere a 

producției franceze din cauza deficitului de apă 
persistent, cu greu atenuat de precipitațiile din 
acest weekend.

În acest context, se așteaptă ca prețurile pe 
piață să crească începând de luni, în special la 
grâu. Pe Euronext, prețurile la grâu au crescut 
cu peste 15 euro per tonă comparativ cu cele în-
registrate pe 10 mai.

Reuters apreciază că deficitul de grâu de pe 
piețele internaționale va afecta în primul rând 
consumatorii săraci din Africa şi Asia.

agrobiznes.md

Prețurile mondiale la grâu 
cresc. Analiștii prognozează 
majorări și pentru alte culturi
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Luni, 23 mai

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Conexiuni
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbește corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Documentar: Pofticioși, la cratiță!
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 Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Referendum
21.55 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.00 Referendum
23.00 Punctul pe azi
00.00 Dosar România
01.00 Nocturne
02.00 Garantat 100%
02.50 Discover România
03.00 România… în bucate
03.30 Documentar: Pofticioși, la cratiță!
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri
07.07 3 ceasuri bune Matinal
07.47 Sport
08.00 Telejurnal Știri
08.07 3 ceasuri bune Matinal
08.47 Sport
09.00 Telejurnal Știri
09.07 3 ceasuri bune Matinal
09.32 Sport
09.45 Teleshopping
10.00 Ediție specială
10.55 Vorbește corect!
11.00 Guști! Și apoi mănânci
11.30 Pofticioși, la cratiță!
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Știri 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 și negru
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Știri
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 Știri
04.50 Replay
05.45 Serial: Dong Yi, concubina regelui

TVR 2

07.00 Documentar: Prietenii neobișnuite
07.30 România… în bucate
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Fără prejudecăți
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialMândrie și pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Prietenii neobișnuite
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Câștigă România!
21.00 Reteaua de idoli
22.00 Memorialul Durerii
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.45 Film: 100 de lei
04.25 România… în bucate
04.50 E vremea ta!
05.10 Luminița de la miezul nopții
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.15 Cronica săptămânii
07.00 Bună dimineața
09.00 Știrile
09.15 Cuvintele credinței
10.00 Destinele. D. Andrieș
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Știrile (rus.)

12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Prețul pasiunii
14.20 Bucătăria fermecată
14.30 Marca frumuseții
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
16.30 Codul ECO
17.00 Știrile
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 Știrile
21.30 Reporter pentru sănătate
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Film Rămîi cu noi
01.00 Bună dimineața
03.00 Știri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.30 Săptămâna sportivă

AgroTV

7:00 Retrospectiva săptămânii   Știri,  
informativ/analitic
8:00 Telemagazin 
8:15 Sezonul de recoltare  Program educa-
țional/informativ  
8:30 ABC-ul Fermierului Program educa-
tiv/informativ
9:00 Retrospectiva săptămânii   Știri,  
informativ/analitic
10:00 Să ne cunoaștem Țara  Educațio-
nal/cultural
11:00 Telemagazin
11:15 Program AGRO TV România     
13:45 Telemagazin
14:00 Interviuri cu Soroceni
15:00 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
16:00  Program AGRO TV România   
17:00 Telemagazin
17:15 Șiretlicuri de grădinărit Program 
educațional/informativ  
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Să ne cunoaștem Țara  educațional/
cultural
18:30 Despre noi, altfel Program educați-
onal/cultural 
19:00 Știri Program Informativ  
19:30 Actualitatea la Raport talk show
20:30 Agri Smart Program informativ/
educativ
21:00 Născut în Moldova program Educa-
țional/informativ
21:30 Sezonul de recoltare Program 
educațional/informativ
21:45 Sezon agricol Program educațional/
informativ
22:00 Știri Program informativ  
22:30 Actualitatea la Raport talk show
23:30  Program AGRO TV România
2:00 Știri Program informativ  
2:30 Actualitatea la Raport talk show
3:30 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 În Profunzime
22.00 SURVIVOR România
00.00 Știrile Pro TV
00.40 Film Atac de Ziua națională
02.40 La Măruță
04.40 Lecții de viața

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 SURVIVOR România
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 SURVIVOR România
05.30 Doctor de bine

Jurnal TV

07.00 Jurnalul Săptămânii
08.00 Pop Corn Show
10.00 Știri din Ucraina - Current Time
11.45 Teleshopping
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
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Știri din Ucraina
02.00 Patrula Jurnal TV

03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Asfalt de Moldova
05.00 Ora Expertizei

TV8

05.00 Reporter de Gardă
05.15 Întreabă Ghețu
07.00 Sinteza
07.45 Cutia neagră. Plus
09.00 Punct și 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 Шоу Трумана
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Ghețu
17.00 Știri
17.40 Т/с Солнце в объятиях Луны
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.25 Punct și de la capăt
01.20 Х/ф Шоу Трумана
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Albumul Național
08.00 Film: SĂ ÎNCEAPĂ DISTRACȚIA
11.15 Teleshopping
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 150
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiții de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.20 Serial: Destine rătăcite, ep. 982
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 105
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 985
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 152
21.00 Film: DUPĂ GRATII
23.15 Dez-ordine
01.15 Poamă acră
03.15 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 24 mai

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Lectia de istorie
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbește corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Documentar: Pofticioși, la cratiță!
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Vizual
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Rețeaua 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 Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câștigă România!
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Serial: Mândrie și pasiune, 100 eps
23.00 Punctul pe azi
00.00 Adevăruri despre trecut
01.00 Drumul lui Leșe
02.00 Rețeaua de idoli
03.00 România… în bucate
03.30 Documentar: Pofticioși, la cratiță!
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri
07.07 3 ceasuri bune Matinal
07.47 Sport
08.00 Telejurnal Știri
08.07 3 ceasuri bune Matinal
08.47 Sport
09.00 Telejurnal Știri
09.07 3 ceasuri bune Matinal
09.32 Sport
09.45 Teleshopping
10.00 Ediție specială
10.55 Vorbește corect!
11.00 Guști! Și apoi mănânci
11.30 Pofticioși, la cratiță!
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Știri 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 și negru
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.10 Telecinemateca Frânghia și pistolul
22.50 Adevăruri despre trecut
23.50 Dincolo de alb și negru

00.40 Atelier de sănătate
01.40 Telecinemateca Frânghia și pistolul
03.15 M. A. I. aproape de tine
03.40 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
03.45 Meteo
03.50 Sport
04.00 Telejurnal Știri
04.50 Inspiră România
05.35 Vorbește corect!
05.45 Serial: Dong Yi, concubina regelui

TVR 2

07.00 Documentar: Prietenii neobișnuite
07.30 România… în bucate
08.00 Memorialul Durerii

08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Mândrie și pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Prietenii neobișnuite
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Câștigă România!
21.00 Destine ca-n filme
22.00 D’ale lu’ Mitică
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câștigă România!
01.55 Ora de Știri
02.35 Film: Valmont
04.55 E vremea ta!
05.15 Luminița de la miezul nopții
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Moldova de Patrimoniu
06.35 Candela neuitării…
06.45 Lecturi a la carte
07.00 Bună dimineața
09.00 Știrile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Destine de colecție. V. Negrescu
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Prețul pasiunii
14.25 Bucătăria fermecată
14.30 Russkii dom
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
16.30 Telerevista FIFA
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Ediție specială
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
20.45 Descoperiri uluitoare
21.00 Știrile
21.30 Dimensiunea diplomatică
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.20 Film: Fosta mea super-gagică
01.00 Bună dimineața
03.00 Știri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.30 Ediție specială

AgroTV

7:00 Știri Program informativ 
7:30 Telemagazin 
7:45 Profu de nutriție Program educa-
țional
8:00 Magia decupajului Program educați-
onal/informativ
8:30 Paradisul grădinilor Program educa-
țional/informativ
9:00 Știri Program informativ  
9:30 Actualitatea la Raport talk show
10:30 Program AGRO TV România 
11:00 Telemagazin 
11:15 Șiretlicuri de grădinărit Program 
educațional/informativ  
11:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
11:55 Program AGRO TV România 
13:45 Telemagazin 
14:00 Știri Program Informativ  
14:30 Actualitatea la Raport talk show 
15:30 Produs autohton Program de 
divertisment
16:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin 
17:15 Șiretlicuri de grădinărit Program 
educațional/informativ  
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Călătorii cu gust Program de turism
18:30 Vin la  tine Program de divertis-
ment
19:00 Știri Program informativ  
19:30 Sezon agricol Program educațional/
informativ
20:00 Magia decupajului Program educa-
țional/informativ
20:30 Paradisul grădinilor Program 
educațional/informativ

21:00 Sezonul de recoltare Program 
educațional/informativ
21:15 Compoziții florale Program educa-
țional/cultural  
21:30 Just Vlog educativ/divertisment
22:00 Știri Program informativ  
22:30 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
23:30 Program AGRO TV România
2:00 Știri Program informativ  
2:30 Muzica pentru toți 
3:15 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 În Profunzime
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 SURVIVOR România
00.30 Film Insurgent
02.30 Știrile Pro TV
03.30 Lecții de viața
04.30 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 SURVIVOR România
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 SURVIVOR România
05.30 I likeIT

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Știri din Ucraina - Current Time
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 Dora Show
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Dora Show - continuare
00.45 America
02.00 Fii sănătos
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Total Sport
05.00 Asfalt de Moldova
06.00 Trigger

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Știrile 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 Ходят слухи
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Știri
17.40 Т/с Солнце в объятиях Луны
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Freedom
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.30 Știrile TV8
00.25 Check-in - the travel guide
01.00 Новости
01.25 Х/ф Ходят слухи
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 găsește o cale, 
ep. 152
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 105
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.20 Serial: Destine rătăcite, ep. 983
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 106

18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 986
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 153
21.00 Film: POSEIDON REX
22.30 Film: CRIPTA DIAVOLULUI
00.30 Film: POSEIDON REX
02.15 Fosta mea iubire
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 25 mai

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Identitate Basarabia
10.30 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbește corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Documentar: Pofticioși, la cratiță!
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Cap compas
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește 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!
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Serial: Mândrie și pasiune, 100 eps
23.00 Punctul pe azi
00.00 Breaking Fake News
01.00 Opera Națională 100 de ani
02.00 Destine ca-n filme
03.00 România… în bucate
03.30 Documentar: Pofticioși, la cratiță!

03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri
07.07 3 ceasuri bune Matinal
07.47 Sport
08.00 Telejurnal Știri
08.07 3 ceasuri bune Matinal
08.47 Sport
09.00 Telejurnal Știri
09.07 3 ceasuri bune Matinal
09.32 Sport
09.45 Teleshopping
10.00 Ediție specială
10.55 Vorbește corect!
11.00 Guști! Și apoi mănânci
11.30 Pofticioși, la cratiță!
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
15.00 Conviețuiri
16.50 Banii tăi
17.40 Serial: Dong Yi, concubina regelui
18.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.00 Dincolo de alb și negru
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.10 Film: Taxi 3
22.45 Breaking Fake News
23.45 Dincolo de alb și negru
00.45 Atelier de sănătate
01.45 Film: Taxi 3
03.15 Pro Patria
03.40 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
03.45 Meteo
03.50 Sport
04.00 Telejurnal Știri
04.50 Banii tăi
05.35 Vorbește corect!
05.45 Serial: Dong Yi, concubina regelui

TVR 2

07.00 Documentar: Prietenii neobișnuite
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360° Oscar, îmblân-
zitorul de cai
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Sănătate cu de toate best of
14.00 Documentar: 360° Corsica - luptă-
torii cu flăcările
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialMândrie și pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Prietenii  
neobișnuite
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Câștigă România!
21.10 Film: Elvis și Anabelle
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 Luminița de la miezul nopții
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01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.40 Film: Elvis și Anabelle
04.30 România… în bucate
04.55 E vremea ta!
05.15 Luminița de la miezul nopții
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Russkii dom
06.30 MeseriAșii
07.00 Bună dimineața
09.00 Știrile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Destine de colecție. V. Curjos
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Prețul pasiunii
14.25 Bucătăria fermecată
14.30 În alți papuci
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
16.30 Dimensiunea diplomatică
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Ediție specială
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
20.40 Descoperiri uluitoare
21.00 Știrile
21.30 Focus Europa
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Serial Misterele Emmei Fielding
00.45 Zapovednik
01.00 Bună dimineața
03.00 Știri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.30 Ediție specială

AgroTV

7:00 Știri Program Informativ  
7:30 Telemagazin
7:45  Deliciile   Program educațional/
informativ
8:00 Landșaft pentru tine  Program 
educațional/informativ 
8:20 Bătălia serelor Program educațional/
informativ
8:45 Sezon agricol Program educațional/
informativ
9:00 Știri Program informativ  
9:30 Să ne cunoaștem țara  program 
educațional/cultural  
10:00 SHOW 9OW     Program de 
divertisment   
11:00 Telemagazin
11:15 Șiretlicuri de grădinărit Program 
educațional/informativ  
11:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
11:55 Program AGRO TV România
13:45 Telemagazin
14:00 Știri Program Informativ  
14:30 Să ne cunoaștem Țara  Progam 
educational/cultural  
15:00 Interviu cu Soroceni 
16:00 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin
17:15 Șiretlicuri de grădinărit Program 
educațional/informativ  
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Magia decupajului Program educa-
țional/informativ
18:30 Născut în Moldova program educa-
țional/informativ
19:00 Știri Program Informativ  
19:30 Agro Profit talk show
20:00 Agricultura cu valoare adăugată 
Program informativ/educativ
20:30 Sezonul de recoltare Program 
educațional/informativ
21:00 Bătălia serelor Program educațio-
nal/informativ
21:30 Landșaft pentru tine Program 
informativ/educativ
21:45 Deliciile Program educațional/
informativ
22:00 Știri Program informativ  
22:30 Agro profit talk show
23:00 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
23:55 Program AGRO TV România
2:00 Știri Program informativ      
2:30 Agro profit talk show
3:00 Muzica pentru toți 
3:30 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshoping
13.45 Gusturile se discuță
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.30 Imperiul leilor
23.30 Las Fierbinți
00.30 Știrile Pro TV
01.00 Lecti de viața
02.00 Vorbește lumea
04.00 La Măruță

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță

17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 Atletico Textila
22.30 Lecții de viața
23.30 Teleshopping
00.00 Știrile Pro TV
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 Atletico Textila
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Știri din Ucraina - Current Time
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 Zerodoi
02.00 Cealaltă Basarabie
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Asfalt de Moldova
05.00 Secretele Puterii

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Freedom
07.00 Știrile 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 Х/ф Бобро поржаловать!
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Freedom
17.00 Știri
17.40 Т/с Солнце в объятиях Луны

18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Aльтернатива
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Business up
23.30 Știrile TV8
00.25 Dincolo de Nistru
01.00 Новости
01.25 Х/ф Бобро поржаловать!
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 găsește o cale, 
ep. 153
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 106
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.20 Serial: Destine rătăcite, ep. 984
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 107
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 987
20.00 Film: SILIT SĂ UCIDĂ
22.00 Film: VULTURUL NEGRU
00.15 Film: DUPĂ GRATII
02.30 Albumul Național
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Joi, 26 mai

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Breaking Fake News
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbește corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Documentar: Pofticioși, la cratiță!
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 MotorVlog
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește 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 Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câștigă România!
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Serial: Mândrie și pasiune, 100 eps
23.00 Punctul pe azi
00.00 Omul și timpul
01.00 Remix
02.00 Ora Regelui
03.00 România… în bucate
03.30 Documentar: Pofticioși, la cratiță!
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri
07.07 3 ceasuri bune Matinal
07.47 Sport
08.00 Telejurnal Știri
08.07 3 ceasuri bune Matinal
08.47 Sport
09.00 Telejurnal Știri
09.07 3 ceasuri bune Matinal
09.32 Sport
09.45 Teleshopping
10.00 Ediție specială
10.55 Vorbește corect!
11.00 Guști! Și apoi mănânci
11.30 Pofticioși, la cratiță!
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
15.00 Akzente
16.50 Radar geopolitic
17.55 Live sală
18.00 Handbal feminin Liga Florilor MOL 
etapa 25
19.40 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.00 Belarus: ultima dictatură din 
Europa
22.00 Rusia contra Rusia
23.00 Omul și timpul
00.00 Dincolo de alb și negru
00.50 Atelier de sănătate
01.50 Belarus: ultima dictatură din 
Europa
02.45 Rusia contra Rusia
03.40 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
03.45 Meteo
03.50 Sport
04.00 Telejurnal Știri
04.50 Radar geopolitic
05.45 Discover România
06.00 Breaking Fake News

TVR 2

07.00 Documentar: Prietenii neobișnuite
07.30 România… în bucate
08.00 Reteaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Repere sacre
10.00 Documentar: 360° Corsica - luptă-
torii cu flăcările
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Natură și aventură
14.00 Documentar: 360° Roșcovul - aurul 
negru din Creta
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialMândrie și pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Prietenii neobișnuite
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Câștigă România!
21.10 Film: Prietena imaginară
22.45 FillerSecolul 22
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.45 Film: Prietena imaginară
04.15 România… în bucate
04.45 E vremea ta!
05.05 Luminița de la miezul nopții
05.55 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.15 Reporter pentru sănătate
06.45 Lecturi a la carte
07.00 Bună dimineața
09.00 Știrile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Destinele. V. Cojocaru
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Prețul pasiunii
14.25 Bucătăria fermecată
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 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Joi cu Liliana Barbăroșie
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
20.40 Descoperiri uluitoare
21.00 Știrile

21.30 F/d
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Serial Detectivul gourmet
00.50 F/d
01.00 Bună dimineața
03.00 Știri Externe
03.30 Cine vine la noi?

05.00 Mesager
05.30 Joi cu Liliana Barbăroșie

AgroTV

7:00 Știri Program informativ  
7:30 Telemagazin
7:45 Deliciile Program educațional/
informativ 
8:00 Magia decupajului  Program educați-
onal/informativ
8:30 Paradisul grădinilor Program educa-
țional/informativ
9:00 Știri Program informativ  
9:30 Agro profit talk show
10:00 Program AGRO TV România
11:00 Telemagazin
11:15 Șiretlicuri de grădinărit Program 
educațional/informativ  
11:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
11:55 Program AGRO TV România
13:45 Telemagazin
14:00 Știri Program informativ  
14:30 Agro Profit   talk show
15:00 Bătălia serelor Program educațio-
nal/cultural
15:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin
17:15 Șiretlicuri de grădinărit Program 
educațional/informativ  
17:40 Sezon agricol Program educațional/
informativ
18:00 Să ne cunoaștem Țara  Educatio-
nal/Cultural
18:30 Călătorii cu gust Program de turism
19:00 Știri Program Informativ  
19:30 Just Vlog Program educațional/
divertisment
20:00 Magia decupajului Program educa-
țional/informativ
20:30 Paradisul grădinilor Program 
educațional/informativ
21:00 Vin la tine Program de divertisment
21:30 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
22:00 Știri Program informativ  
22:30 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
23:30 Program AGRO TV România
2:00 Știri Program informativ  
2:30 Muzica pentru toți 
3:15 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.30 MasterChef
23.30 Las Fierbinți
00.30 Film Un trecut intunecat
02.20 Știrile Pro TV
03.00 Lecții de viața
04.00 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 Atletico Textila
22.30 Lecții de viața
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 Atletico Textila
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Știri din Ucraina - Current Time
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 Aveți 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 Dora Show - best of
03.00 Jurnalul orei 3

04.00 Asfalt de Moldova
05.00 Cabinetul din umbră

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Aльтернатива
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Euromaxx - lifestyle în Europe
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 Как украсть бриллиант
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Aльтернатива
17.00 Știri
17.40 Т/с Солнце в объятиях Луны
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.25 Euromaxx - lifestyle în Europe
01.00 Новости
01.25 Х/ф Как украсть бриллиант
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 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 107
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 985
17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 988
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 151
21.00 Film: FIICA MAHARAJAHULUI 
PART. III
23.00 Film: VULTURUL NEGRU
01.15 Film: CRIPTA DIAVOLULUI
03.15 Miezul problemei
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Vineri, 27 mai

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Tradiții
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbește corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Documentar: Pofticioși, la cratiță!
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 La un pas de România
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Profesioniștii…
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!
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Serial: Mândrie și pasiune, 100 eps
23.00 Punctul pe azi
00.00 Memorialul Durerii
01.00 Identitate Basarabia
01.30 La un pas de România
02.00 Femei de 10, bărbați de 10
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri
07.07 3 ceasuri bune Matinal
07.47 Sport
08.00 Telejurnal Știri
08.07 3 ceasuri bune Matinal
08.47 Sport
09.00 Telejurnal Știri
09.07 3 ceasuri bune Matinal

09.32 Sport
09.45 Teleshopping
10.00 Exclusiv în România
10.55 Vorbește corect!
11.00 Guști! Și apoi mănânci
11.30 Pofticioși, la cratiță!
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Știri 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 Știri
20.57 Meteo
21.10 Film: Cu Hemingway în Cuba
23.15 Anchetele comisarului Antonescu, 
ep. 4
00.15 Frontul
01.00 Atelier de sănătate
02.00 Film: Cu Hemingway în Cuba
04.00 Sport
04.10 Telejurnal Știri
05.00 Cooltura
05.45 Discover România
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Documentar: Prietenii neobișnuite
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala
10.00 Documentar: 360° Roșcovul - aurul 
negru din Creta
11.00 Educație la înaltime
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360° Alpiniștii - apă-
rătorii uriașilor sequoia din California
15.00 Teleșcoala
16.00 SerialMândrie și pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 Educație la înaltime Premieră
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Gala umorului
22.00 Reteaua de idoli
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 Femei de 10, bărbați de 10
02.00 Ora de Știri
02.45 Educație la înaltime
03.35 MotorVlog
04.00 Pescar hoinar
04.30 România… în bucate
04.55 E vremea ta!
05.05 Documentar: 360° Roșcovul - aurul 
negru din Creta
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Codul ECO
06.30 Purtătorii de cultură
07.00 Bună dimineața
09.00 Știrile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Destinele. V. Reabcov
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Știrile (rus.)
12.30 Joi cu Liliana Barbăroșie
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Prețul pasiunii
14.20 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
14.30 În ritmul dansului
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
16.30 Moldova de Patrimoniu
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.45 Bună seara!
21.00 Știrile
21.30 Zona ARS
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Serial Detectivul gourmet
01.00 Bună dimineața
03.00 Știri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.45 Lecturi a la carte

AgroTV

7:00 Știri Program informativ  
7:30  Telemagazin 
7:45 Profu de nutriție Program educa-
tional
8:00  Landșaft pentru tine Program 
educațional/informativ
8:20  Bătălia serelor Program educațio-
nal/informativ
8:45  Compoziții florale Program de 
divertisment 
9:00 Știri Program informativ  
9:30 Magia decupajului Program educat-
țonal/informativ
10:00 Născut în Moldova program educa-
țional/informativ
10:30 Program AGRO TV România
11:00 Telemagazin 
11:15 Șiretlicuri de grădinărit Program 
educațional/informativ
11:40 Sezon agricol Program educațional/
informativ
11:55 Program AGRO TV România
13:45 Telemagazin 
14:00 Știri Program informativ    
14:30 Actualitatea la Raport talk show  
15:30 PRODUS AUTOHTON    Program 
de divertisment
16:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin 
17:15 Șiretlicuri de grădinărit Program 
educațional/informativ  
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 SHOW 9OW     Program de 
divertisment   
18:30 Despre noi, altfel Program educați-
onal/cultural

P R O G R A M E  T V
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19:00 Știri Program informativ  
19:30 Actualitatea la Raport Program 
educațional/informativ
20:30 Zona verde Program educational/ 
Informativ
21:00 Landșaft pentru tine Program 
educațional/informativ
21:30 Sezonul de recoltare Program 
educațional/informativ
21:45 Profu de nutriție Program edu-
cațional
22:00 Știri Program informativ  
22:30 Actualitatea la Raport Program 
educațional/informativ
23:30 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
0:30 Program AGRO TV România
2:00 Știri Program informativ  
2:30 Muzica  pentru toți
3:15 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuță
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Românii au talent
01.30 Film Un trecut mortal
03.00 Știrile Pro TV
04.00 La Măruță

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Românii au talent
00.30 Teleshopping
01.00 Ce spun românii

02.00 Știrile Pro TV
03.00 Românii au talent

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Știri din Ucraina - Current Time
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 Femeile Vorbesc
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 M-Adam
05.00 Asfalt de Moldova
06.00 Ora de Ras

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Știrile 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 Гамбит
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Știri
17.45 Вечер. Настоящее время
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Întreabă Ghețu
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.30 Efect 9.6
01.20 Х/ф Гамбит
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 151
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă

13.30 Specialiști în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiții de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 986
17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 989
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 152
21.00 Film: ASASINUL DIN BANGKOK
23.00 Film: SILIT SĂ UCIDĂ
01.00 Miezul problemei
02.15 Albumul Național
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 28 mai

TVR Moldova

07.00 Cu capu-n zori
10.00 Serial: - Toate pânzele sus!
11.00 Obiectiv comun
12.00 Învingători
13.30 A doua emigrare
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Printre cuvinte
15.00 Femei de 10, bărbați de 10
17.00 Tradiții
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Reportajele/Interviurile Telejur-
nalului
18.45 Europa azi
19.00 Lectia de istorie
20.00 Telejurnal Știri
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 Tradiții
02.00 Film: Nu sunt faimos, dar sunt 
aromân
04.00 Omul și timpul
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Reportajele/Interviurile Telejur-
nalului
05.45 Europa azi
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Cu capu-n zori
10.00 Strop și Balonaș, ep. 37
10.35 Ferma
11.30 #Creativ
12.00 Rugby Liga Națională Etapa 6
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Film: Leul din Teba
17.00 Vedeta populară
18.50 Teleenciclopedia
19.40 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.10 Film: Operațiunea Monstrul
23.10 Film: Victime de război
00.45 Profesioniștii…
01.45 Film: Operațiunea Monstrul
03.30 Film: Victime de război
05.00 Vorbește corect!
05.05 Ferma
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Euromaxx
08.30 MotorVlog
09.00 Generația Fit
09.30 Fără prejudecăți
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Frați de viță best of
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbați de 10
17.00 Levintza
17.30 Documentar: Prietenii neobișnuite
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.10 Film: Până unde mă vor duce 
picioarele
22.20 Serial: Săgeata neagră
00.00 Drag de România mea!
01.55 Ora de Știri
02.40 E vremea ta!
02.50 Film: Până unde mă vor duce 
picioarele
04.50 Serial: Săgeata neagră
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Pur și simplu Moldova
06.20 Moldovenii de pretutindeni
06.50 Candela neuitării…
07.00 Best of Bună dimineața!
09.00 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Astroboy
10.15 Desene animate Hai la școală
10.30 MeseriAșii
11.00 stil nou
11.30 Moldova de Patrimoniu
12.00 Evantai folcloric
13.00 Bună seara!
14.10 F/d
14.40 Dansează Viața
15.50 Zona ARS
16.15 Tezaur
16.30 Всегда на высоте
17.00 Știrile
17.15 La noi în sat
18.00 O seară în familie
19.00 Mesager
19.20 Erudit cafe
20.00 Serial Pe viață
20.50 Pur și simplu Moldova
21.00 Știrile

21.30 În alți papuci
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.40 F/d Un ROL
23.00 Film Adio, iubitule
00.35 L. V. Beethoven. Concert pentru 
pian și orchestră №3
01.10 Best of Bună dimineața!
03.00 Știri Externe
03.30 În ritmul dansului
04.00 La noi în sat
04.45 Tezaur
05.00 Mesager
05.30 Reporter pentru sănătate

AgroTV

7:00 Știri Program informativ  
7:30 Telemagazin 
7:45  Deliciile Program educațional/
informativ 
8:00 Muzica pentru toți
9:00 Știri Program Informativ  
9:30 Agricultura cu valoare adăugată 
Program educațional/informativ
10:00   Actualitatea la Raport   talk show  
11:00 Telemagazin 
11:15  Produs autohton  Program de 
divertisment
12:00 Călătorii cu gust Program de turism
12:15 Profu de nutriție Program edu-
cațional
12:30 Interviuri cu Soroceni
13:30 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
14:00 Știri Program informativ  
14:30 Program AGRO TV România
15:00 Zona verde Program educațional/
informativ
15:30 Primarul la  covor Program educati-
onal/informativ
16:30 Telemagazin      
16:45 Program AGRO TV România
17:45 Telemagazin 
18:00 Actualitatea la Raport talk show  
19:00 Retrospectiva săptămânii  Știri,  
Informativ/Analitic
20:00 De la trapă la sapă Program de 
divertisment
20:30 Să ne cunoaștem Țara Program 
educational/cultural
21:00 Despre noi, altfel Program educați-
onal/cultural
21:30 Zona verde Program educațional/
informativ
22:00 Vin la tine Program de divertisment
22:30 Retrospectiva săptămânii  Știri,  
Informativ/Analitic
23:30 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
0:30 Program AGRO TV România
2:00 Retrospectiva săptămânii  Știri,  
Informativ/Analitic
3:00 Muzica pentru toți
4:50 Program AGRO TV România  

ProTV

06.00 Știrile 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 Brigada Pestriță
13.00 Știrile Pro TV
13.15 Film Brigada Pestriță
13.45 Film Larry de la cablu
15.15 Teleshopping
15.30 Românii au talent
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Film Parteneri neobisnuiti
23.00 Film Ce-si doresc barbatii
01.45 Știrile Pro TV Chișinău
02.30 Film Brigada Pestriță
04.00 Film Larry de la cablu

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 La Măruță
11.30 SURVIVOR România
13.55 Știrile 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 Știrile Pro TV
20.00 ApropoTv
20.45 Lecții de viața
21.30 Atletico Textila
22.30 Triplusec
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 Lecții de viața
01.15 I likeIT
01.40 Superspeed
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Lecții de viața
04.00 Atletico Textila
04.45 Triplusec
05.30 Superspeed

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Asfalt de Moldova-Intre doua 
maluri
09.00 Zerodoi pe TV
10.00 Chef de gătit
10.20 Savoare la Maximum
11.00 M-Adam

12.00 Current Time
13.00 Detalii - tehnologiile viitorului
14.00 Teleshopping
14.30 Asfalt de Moldova
15.30 Reportaj special
16.00 Ora Expertizei
18.00 Aveți de lucru?
18.30 Se caută un milionar
19.00 Jurnalul Săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Serial: Pablo Escobar
00.00 Jurnalul Săptămânii
01.00 Asfalt de Moldova
02.00 M-Adam
03.00 Jurnalul Săptămânii
04.00 America
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Întreabă Ghețu
07.00 Știrile 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 Iubește viața
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 Всегда говори Да
18.30 Dincolo de Nistru
19.00 Știri de week-end
19.45 Х/ф Спасатель
22.30 Итоги
23.00 Х/ф Паранойя
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Știri de week-end
03.00 Dosarele X sinteza
04.00 Х/ф Всегда говори Да

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiții de la bunica
08.30 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.00 Din viața romilor
12.00 Stan și Bran - momente de exceptie
12.30 Specialiști în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiții de la bunica
14.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 987
15.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 988
16.15 Film: LICEENII
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 990
20.00 Dez- ordine
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: FIICA MAHARAJAHULUI 
PART. III
01.45 Albumul Național
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Duminică, 29 mai

TVR Moldova

07.00 Universul credinței
09.30 Mic dejun cu un campion
10.20 Europa azi
10.35 Viața satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viața satului
13.00 Tradiții
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Retrospectiva săptămânii
15.00 Românii de lângă noi Valea 
Timocului
16.00 Românii de lângă noi Cernăuți
17.00 Exclusiv în România
17.45 Reportajele/Interviurile Telejur-
nalului
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Retrospectiva săptămânii
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Vedeta populara
23.00 A pleca, a reveni
00.20 Teatru TV
01.30 Exclusiv în România
02.15 Teatru TV
03.30 Printre cuvinte
04.00 Adevăruri despre trecut
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Retrospectiva săptămânii
06.00 Conexiuni

TVR 1

07.00 Universul credintei
09.00 Universul credintei Bucuria 
credinței
09.30 M. A. I. aproape de tine
10.00 Pro Patria
10.35 Viața satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viața satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Serial: Arta crimei, ep. 3
15.30 Handbal feminin Liga Florilor MOL 
etapa 26
17.00 Exclusiv în România
17.50 MomentArt
18.00 Dosar România
19.00 Istorii ascunse Timișoara, sec. al 
XIX -lea- dezvoltare economică
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.56 Meteo
21.00 Vedeta populară
23.00 Garantat 100%

00.00 Replay
01.00 Omul și timpul
02.00 Serial: Arta crimei, ep. 4
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 și aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Sănătate cu de toate best of
12.30 Levintza
13.10 Film: Noro
14.45 FillerSecolul 22
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.10 Film: Război în bucătărie
21.35 Primăvara amintirilor
22.10 Film: Departe de oameni
00.00 MotorVlog
00.35 Film: Noro
02.05 Ora de Știri
02.55 E vremea ta!
03.10 România… în bucate
04.10 Cap compas
04.40 Generația Fit
05.10 Ferma
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.15 Cuvintele credinței
07.00 Best of Bună dimineața!
08.15 La noi în sat
09.00 O doză de sănătate
09.25 Știința
09.55 Desene animate Astroboy
10.10 Desene animate Hai la școală
10.20 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
10.30 Ring star
11.30 În alți papuci
12.00 Orchestra Mugurel. Concert
12.45 Lecturi a la carte
13.00 O seară în familie
14.00 Tezaur
14.30 Prezintă orchestra Folclor
16.30 Purtătorii de cultură
17.00 Știrile
17.15 Cronica săptămânii
18.00 Muzică
19.00 Mesager
19.30 Moldovenii de pretutindeni
20.00 Serial Pe viață
20.45 Pur și simplu Moldova
21.00 Știrile
21.30 Film Joc riscant
23.00 Știrile (rus.)
23.15 Concert în Europa
00.00 Zapovednik
00.15 Erudit cafe
01.00 Best of Bună dimineața!
02.15 La noi în sat
03.00 O seară în familie
04.00 Muzică
05.00 Mesager
05.30 Moldovenii de pretutindeni

AgroTV

6:00 Retrospectiva săptămânii  Știri,  
Informativ/Analitic
7:00 Să ne cunoaștem Țara Program 
educațional/cultural
7:30 Telemagazin    
8:00 Magia decupajului Program educați-
onal/Informativ
8:30 Paradisul grădinilor Program educa-
tional/ Informativ
9:00 Retrospectiva săptămânii  Știri,  
Informativ/Analitic
10:00 Actualitatea la Raport  talk show  
11:00 Telemagazin      
11:15 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
11:40 Profu de nutriție Program edu-
cational
12:00 Călătorii cu gust Program de turism
12:30 Interviuri cu Soroceni
13:40  Despre noi, altfel   Program educa-
tional/ cultural
14:00 Agri Smart Program informativ/ 
educative
14:15 Zona verde  Program educațional/ 
Informativ
14:45 Sezon agricol Program educational/
informativ
15:00  Născut în Moldova program Edu-
cațional/informativ
15:30 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/informativ  
16:00 Agricultura cu valoare adăugată 
Program informativ/ educativ 
16:30 Telemagazin      
16:45 Program AGRO TV România
17:45 Telemagazin      
18:00 Agri smart Program informativ/
educativ
18:15 Zona verde Program educational/
informativ
18:30 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
19:00 Retrospectiva săptămânii   Știri,  
Informativ/Analitic
20:00 Just Vlog Educativ/ divertisment 
20:30 Agricultura cu valoare adăugată 
Program informativ/ educativ 
21:00 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/informativ  
22:00 Retrospectiva săptămânii   Știri,  
Informativ/Analitic
23:00 Datina străbună  Emisiune despre 
folclor
0:00 Program AGRO TV România
2:00 Retrospectiva săptămânii  Știri,  

Informativ/Analitic  
3:00 Să ne cunoaștem Țara Program 
educațional/Cultural
3:30 Agri smart Program informative/
educațional
3:45 Zona verde Program educational/
informativ
4:15 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.45 Teleshopping
10.00 Doctor de bine

10.30 Umami: al 5-lea gust
11.00 Teleshopping
11.15 Film Larry de la cablu
13.00 Știrile 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 Pumni de otel
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 Știrile 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 Știrile Pro TV
03.00 SURVIVOR România

Jurnal TV

07.00 Jurnalul Săptămânii
08.00 Detalii - tehnologiile viitorului
09.00 America
10.00 Chef de gătit
10.20 Fii Sănătos
12.00 Cabinetul din umbră
14.00 Telshopping
14.30 Asfalt de Moldova
15.30 Reportaj special
16.00 Secretele Puterii
18.00 Femeile Vorbesc
19.00 Patrula
20.00 Vanturile, Valurile
21.00 Ora de Ras
22.00 Serial: Pablo Escobar
00.00 Patrula
01.00 Total Sport
02.00 Asfalt de Moldova
03.00 Patrula Jurnal TV
04.00 Vânturile, Valurile
05.00 Ora Expertizei

TV8

06.00 Dosarele X sinteza
07.00 Știri 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 Iubește viața
10.20 Х/ф Певец на свадьбе
12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Ghețu
15.00 Teleshopping
15.20 Business up
16.20 Х/ф Кадры
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Iubește viața
22.00 Х/ф Веном
00.30 Sinteza
01.10 Cutia neagră. Plus
02.10 Х/ф Певец на свадьбе
04.00 Business up

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiții de la bunica
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.45 Film: LICEENII
13.00 Start show România
16.00 Stan și Bran - momente  
de exceptie
16.30 Dez-ordine
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 991
20.00 Film: TERORIST FĂRĂ VINĂ
23.15 Film: ASASINUL DIN  
BANGKOK
01.00 Albumul Național
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

P R O G R A M E  T V
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Emancipare

De-ți este soața un supliciu
Ca șefă mare la serviciu,
Și-acasă nu-i cu bucurie:
Din șefă nu mai faci soție. Gheorghe BÂLICI

Diana Ross, cap de afiș 
la concertul dedicat 
reginei Elisabeta a II-a

O veveriță și o pasăre se bat 
în fiecare zi în curtea unui 
om de afaceri din India 

O veveriță și o pasăre mina se bat în fiecare zi într-un copac din 
curtea unui om de afaceri din India, care a imortalizat lupta dintre 
cele două vietăți, scrie digi24.ro.

Miza bătăliilor zilnice este cine are dreptul să se cocoațe în vârful 
unui ciot de copac din curtea omului de afaceri Anuj Jain, din Chan-
digarh, India.

Veverița își folosește ghearele și dinții pentru a alunga pasărea, în 
vreme ce zburătoarea ripostează și ea tot cu ghearele.

Cântăreața Diana Ross, o le-
gendă a muzicii soul americane, 
va fi cap de afiș la concertul “Pla-
tinum Party At The Palace”, pe 
care BBC îl va organiza pentru a 
celebra cei 70 de ani de domnie 
ai reginei Elisabeta a II-a a Ma-
rii Britanii, informează miercuri 
DPA.

Diana Ross, membră a fostului 
grup The Supremes, va fi una din-
tre protagonistele acestui concert 
la care vor participa numeroase 
vedete și care va fi difuzat în direct 
de BBC One în data de 4 iunie.

Recitalul susținut de Diana 
Ross în cadrul acestui eveniment, 
anunțat în premieră de The Times, 

Numeroși actori în fracuri negre și actrițe purtând 
rochii de seară elegante i-au impresionat pe local-
nicii din sudul Franței marți după-amiază, odată 
cu deschiderea oficială a Festivalului de Film de 
la Cannes. Cea de-a 75-a ediție a celui mai mare 
festival cinematografic din lume a readus vedetele 
de la Hollywood pe Riviera Franceză la jumătatea 
lunii mai, în pofida faptului că numărul cazurilor 
de COVID-19 a reînceput să crească în mai multe 
regiuni ale lumii.

Marți după-amiază, pe covorul roșu de la Cannes 
2022, au pășit numeroase staruri franceze și per-
sonalități ale industriei cinematografice, inclusiv 
protagoniștii din „Final Cut”, actorii Romain Duris 
și Berenice Bejo, precum și președintele juriului 
festivalului, Vincent Lindon – un actor veteran fran-
cez, care a jucat recent în filmul „Titane”, regizat 
de Julia Ducournau și recompensat anul trecut cu 
trofeul Palme d’Or. 

Deși organizatorii festivalului au semnat un 
contract de parteneriat cu TikTok, ei au menținut 

totuși regula privind interdicția de a face selfie-uri 
pe covorul roșu. Dacă un participant încearcă totuși 
să își facă repede un selfie, unul dintre angajații fes-
tivalului îl va deposeda imediat de telefonul mobil.

Gazda principală a ceremoniei de deschidere, 
actrița franceză Virginie Efira, protagonista filmului 
„Benedetta”, s-a referit în discursul ei la contextul 
politic complicat în care are loc festivalul din acest an. 

digi24.ro

Rochiile spectaculoase în care 
au defilat vedetele pe covorul roșu 
de la Cannes 2022 
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Ziarul care scrie pentru tine!

Alegeți 
„GAZETA 
de Chișinău”!

va deschide seria de concerte pe 
care artista americană, în vâr-
stă de 78 de ani, le va susține în 
Marea Britanie în vara acestui 
an. Ea va susține și un concert 
pe scena legendelor la Festivalul 
Glastonbury, pe 26 iunie.

Evenimentele organizate în 
Marea Britanie cu ocazia Jubile-
ului de Platină al reginei Elisabeta 
a II-a vor include un weekend pre-
lungit de patru zile, cu petreceri 
și festivități, în luna iunie.

Pe lângă acest concert pop care 
va avea loc la Palatul Buckingham, 
din seria de evenimente progra-
mate mai fac parte un carnaval pe 
străzile Londrei, mese festive și 
iluminarea unor faruri maritime 
din lumea întreagă

Concertul de la Buckingham 
Place va include trei scene, proiec-
ții 3D pe fațada palatului londonez 
și va avea loc în format fizic în 
prezența unui public format din 
10.000 de spectatori.

Agerpres


