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A plesnit kuliokul!
Harta lumii

Pace cu
orice preț?
Adrian CIUBOTARU
Cu toate că ucrainenii ar
putea mobiliza, spun analiștii,
până la un milion de oameni și,
astfel, i-ar covârși numeric pe
rușii care se feresc să declare,
deocamdată, mobilizarea generală, acest milion nu va putea fi
înarmat decât cel mult cu niște
kalașnikovuri. Asta în condițiile
în care multe țări occidentale
nu-și țin promisiunea de a ajuta
militar Ucraina. În special Germania, care afirmă dimineața că
trimite tancuri, tunuri și mașini
blindate, iar seara, că încă nu
știe când.
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Anti-fake

Răsplătiți pentru
generozitatea lor
„Gazeta de Chișinău”
lansează rubrica antifake CU CIOARA VOPSITĂ.
Pentru a combate noianul
de minciună în care suntem
afundați de propaganda
rusească, vom pune pe două
coloane informațiile false,
manipulatorii, desprinse din
presa kremlineză angajată, și
realitățile ce pot fi verificate
din surse credibile, oficiale.
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„A te îmbrăca
este o artă,
la fel ca a trăi”
7

Interviu cu creatoarea de modă
Corina Hamureac, cea care a pus
chipul lui Eminescu pe sacou, iar sculptura
lui Brâncuși a transpus-o în țesătura
unei rochii
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„Biserica Ortodoxă Rusă
ne-a dezamăgit”
Patriarhul ecumenic Bartolomeu îi sugerează patriarhului Kirill să își „sacrifice tronul”

B

iserica Ortodoxă Rusă i-a dezamăgit pe
sfinții părinți ai creștinătății ortodoxe,
a declarat marți patriarhul ecumenic
Bartolomeu I, acesta spunând că
patriarhul Kirill al Rusiei ar trebui să își „sacrifice
tronul” pentru a se opune războiului din Ucraina,
relatează Reuters, potrivit hotnews.ro.

Patriarhul ecumenic, părintele
spiritual al celor aproximativ 260
de milioane de creștini ortodocși
din întreaga lume, a făcut comentariile într-un interviu acordat
televiziunii publice din Grecia,
TV ERT.
Bartolomeu a spus că s-a așteptat ca patriarhul Kirill al Rusiei să
îl confrunte pe președintele Vladimir Putin în privința deciziei sale
de a invada Ucraina și, dacă este
cazul, să fie o figură a opoziției.
„Nu ar fi posibil ca vreo biserică să nu condamne violența, războiul. Biserica rusă ne-a
dezamăgit. Nu vreau ca Biserica
Ortodoxă Rusă și fratele patriarh
Kirill să reprezinte această tragică excepție. Nu știu cum se poate
justifica în fața conștiinței sale”, a
spus liderul creștinătății ortodoxe.
Patriarhul ecumenic spune că
Kirill ar trebui să renunțe la con-

ducerea Bisericii Ortodoxe Ruse
„M-am așteptat ca patriarhul Kirill să facă un pas înainte
în acest moment istoric crucial.
Dacă este nevoie, să își sacrifice
tronul, să îi spună lui Putin ‹Domnule Putin, nu pot fi de acord cu
dumneavoastră, demisionez’”, a
adăugat el.
Încă din primele zile de la declanșarea „operațiunii militare
speciale pe 24 februarie”, patriarhul ecumenic a cerut în mod
repetat încetarea ostilităților.
Într-un interviu acordat la începutul lunii martie televiziunii
CNN Turk, el a afirmat că a devenit o țintă pentru Rusia din cauza
poziționării sale anti-război și a
recunoașterii Bisericii ucrainene
autocefale, independente de Moscova, în 2018.
„Vedem astăzi cât de mare
dreptate am avut atunci când am

acţionat astfel (...) Ne-ar plăcea
totuşi ca statul şi Biserica rusă să
nu arate atât de multă animozitate, faţă de mine şi de Patriarhie, şi
să accepte această decizie. Dar nu
este cazul, Patriarhia şi eu însumi,
ca persoană, am devenit o ţintă”,
a declarat el.
În jur de 100 de milioane de
creștini de rit ortodox trăiesc în
Rusia și aproximativ 30 de milioane în Ucraina.
Patriarhia Moscovei se teme
că monahii ruși vor fi expulzați
de la muntele Athos

Racursi

Declarațiile patriarhului ecumenic Bartolomeu vin după ce
la jumătatea lunii mai Biserica
Ortodoxă Rusă și-a exprimat îngrijorările că monahii săi de la
muntele Athos, unul dintre cele
mai importante locuri din creștinătatea ortodoxă, ar putea fi
„evacuați”.
Anunțul a fost făcut de preotul
Dimitri Safonov, secretarul pentru
relații interreligioase al Departamentului pentru relații externe
bisericești al Patriarhiei Moscovei,
acesta adăugând că măsura ar pu-

tea să fie luată cu ocazia vizitei Patriarhului ecumenic Bartolomeu
al Constantinopolului la muntele
Athos la sfârșitul lunii mai.
Oficialul rus a afirmat că puterea politică asupra Athosului
aparține autorităților elene, susținând că „Patriarhul Bartolomeu a
vizitat recent Grecia și s-a întâlnit
cu prim-ministrul, a primit din
partea sa, potrivit presei, potrivit unor surse deschise, consimțământul său pentru evacuarea
monahismului rus de la Athos”.
hotnews.ro

Moldovagaz cere
majorarea tarifului
la gazele naturale

„Casa Rusiei de la Davos”, folosită de Kremlin pentru a se promova ca destinație profitabilă de investiții, este acum
utilizată de ucraineni pentru comemorarea crimelor de război rusești
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SA „Moldovagaz” a înaintat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) o cerere privind creșterea tarifului mediu
pentru furnizarea gazelor naturale consumatorilor finali la prețuri
reglementate pentru anul 2022.
Astfel, conform proiectul calculelor prezentate, tariful la gazele
naturale furnizate la punctele de ieșire din rețelele de distribuție de
presiune joasă se propune să fie majorat de la 14, 06 până 22,22 lei
pentru o mie de metri cubi sau cu 58,1% mai mult. Cu TVA, ar însemna un preț de 24,07 lei. Potrivit unui comunicat al Moldovagaz,
principalul factor care a cauzat necesitatea revizuirii tarifelor este
creșterea semnificativă a prețurilor de achiziție.
„Această decizie este în strictă conformitate cu legislația, ea va permite să fie acoperit integral prețul de achiziție și astfel se va asigura
executarea condițiilor contractuale de plată față de furnizorul de gaze
naturale”, se mai menționează în comunicat.
Menționăm că, potrivit calculelor SA „Moldovagaz”, tarifele noi
urmează să intre în vigoare începând cu data de 1 iunie 2022.
D.B.
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„Calea integrării în UE mai devreme de 15-20 de ani nu poate fi luată în discuție, sub nici o formă, pentru că nu vor
accepta statele membre. (…) Însă soluția politică de unire a Republicii Moldova cu România rămâne calea cea mai sigură și cea mai rapidă pe care o poate implementa oricând, atunci când va dori Republica Moldova să discute despre
securitatea și viitorul cetățenilor săi.”
Eugen Tomac, eurodeputat din partea PMP

Igor Dodon e plasat
în arest la domiciliu pe
un termen de 30 de zile

E

x-președintele Republicii Moldova, Igor
Dodon, a fost plasat în arest la domiciliu
pe un termen de 30 de zile. O decizie în
acest sens a fost luată joi, 26 mai, de către
magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul
Ciocana.

Cu două zile înainte, pe 24
mai, procurori anticorupție
împreună cu ofițeri de la SIS și
CNA au descins cu percheziții la
domiciliul lui Igor Dodon, dar și
în alte spații și imobile cu care
are legătură.
Procuratura Anticorupție
(PA) a oferit detalii despre rezultatul perchezițiilor, în cadrul
unui briefing.
„Au fost efectuate percheziții
pe mai multe adrese în cauza penală numită generic „Kuliok”, în
total fiind supuse perchezițiilor
zece imobile și trei automobile.
În cadrul anchetei sunt cercetate
fapte cu privire la îmbogățire
ilicită, corupere pasivă, finanțare
ilegală a partidului și trădare de
Patrie, care au avut loc începând
cu anul 2014 până în prezent.
Subiecții anchetei sunt unul din
ex-președinții Republicii Moldova și persoanele apropiate
acestuia, dar și alte persoane
care au tangență la săvârșirea
faptelor. Ca rezultat al perchezițiilor, la persoanele anchetate au
fost depistate mai multe bunuri,
obiecte de lux, echipament
tehnic, purtătoare de informații,
documente, recipise, chitanțe,
contracte și sume de banii”, a
declarat procurorul-șef interimar al PA, Elena Cazacov.
„A încercat să distrugă, prin
înghițire, înscrisurile depistate la domiciliu”
De asemenea, Elena Cazacov
a menționat că o persoană „a încercat să distrugă, prin înghițire,
înscrisurile depistate la domiciliu, prin care se confirmau
tranzacții de vânzare-cumpărare
a bunurilor imobile în valoare de circa 700 000 euro”. În
aceleași circumstanțe, procurorii
și ofițerii au depistat circa 37
000 de euro, care erau păstrați
la domiciliul persoanei supuse
percheziției.
„Echipele de procurori și
ofițeri au constatat în cadrul acțiunilor realizate, că persoanele
investigate au ascuns mai multe
documente, purtătoare de infor-

mații și obiecte relevante pentru
investigația efectuată. În același
timp, într-una din locațiile supuse percheziției au fost depistați
peste 600 000 lei, iar într-un
plic cu simbolica unui partid
politic se păstra suma de 17 000
de euro, și 1000 dolari SUA .
Totodată, s-a constatat că
doar la începutul anului 2022,
persoanele supuse cercetărilor
au beneficiat de servicii de odihnă, contractate prin intermediul
firmelor turistice din Federația
Rusă, în valoare de circa 4 000
000 de ruble rusești, ceea ce
constituie circa 1 300 000 lei.
Astfel, în privința a două persoane, care au comis acțiuni de
ascundere a probelor, au fost
aplicate măsuri de reținere pentru 72 de ore”, a declarat procurorului-șef interimar al PA.
Ulterior, Mariana Cherpec,
purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, ne-a confirmat
reținerea lui Igor Dodon.
În aceeași zi, în timp ce
procurorii efectuau percheziții
la domiciliul fostului președinte,
membrii și simpatizanții Partidului Socialiștilor din Republica
Moldova s-au adunat în fața Parlamentului Republicii Moldova
și au protestat în susținerea
acestuia.
Manifestanții au venit cu
pancarte pe care erau scrise mai
multe lozinci: „Nu răfuielilor politice!”, „Nu capturării statului!”,
„Vrem justiție corectă!”, „Jos
mâinile de pe opoziție!”.
Membrii formațiunii au calificat perchezițiile la domiciliul
lui Igor Dodon drept „o răzbunare politică și un show de prost
gust”, scrie într-un comunicat al
socialiștilor.
„Am devenit ținta unei
justiții regizate”
De asemenea, ex-președintele
Dodon a venit în seara zilei de
24 mai cu o reacție pe Facebook.
„Nu e prima dată când am
devenit ținta unei justiții regizate și dirijate politic. Vă asigur
că pentru fiecare element care

prezintă interesul procurorilor
eu am explicațiile și justificările necesare, pentru a înlătura
orice suspiciune sau bănuială de
corupție și ilegalitate. Acesta e
un dosar politic cusut cu ață galbenă. Și sunt sigur că o judecată
corectă și necontrolată politic
îmi va da dreptate.”
Pe de altă parte, ministrul
justiției, Sergiu Litvinenco, a
comentat cazul ex-președintelui
Dodon, pe o rețea de socializate:
„Atunci când am venit în fața
alegătorilor să le cerem votul,
principala cerință față de noi a
fost să se facă în sfârșit dreptate. Am promis acest lucru și,
indiferent de critici și piedici,
o să ne ținem de cuvânt. Clasa
politică coruptă, responsabilă
pentru sărăcirea și alungarea
cetățenilor din țară timp de trei
decenii va trebui într-o zi să
răspundă. Vor răspunde toți cei
care au venit în politică nu ca să
ajute oamenii, dar să-i fure. Asta
a fost o remarcă generală. Referitor la subiectul de azi, precizez
că, deși nu știu detaliile speței
și nici cum vor evolua lucrurile,
sunt ferm convins că politicul
nu poate avea imunitate față de
răspundere, toți fiind egali în
fața legii. Ministerul Justiției va
urmări atent cum se desfășoară
ancheta, pentru ca totul să fie în
strictă concordanță cu legea”, a
declarat ministrul.
De asemenea, analistul politic
Dionis Cenușă a comentat reținerea lui Dodon pe pagina sa de
Telegram.
„Asemenea decizie a fost lu-

ată cu înștiințarea și aprobarea
politică a președintei Sandu și
a Partidului Acțiune și Solidaritate, cu scopul de a proba că
Moldova luptă cu corupția mare
și mai mult ca atât – cu agenții
de influență ai Rusiei. Astfel,
guvernarea ar putea folosi acest
lucru în promovarea cauzei
moldovenești pentru obținerea
statutului de țară candidat la
Uniunea Europeană (UE). Rămâne la dispoziție o lună până la
decizia UE pe aplicarea pentru
statutul de candidat și, probabil, cei de la guvernare cred că
reținerea și ulteriorul arest al
lui Dodon (practic inevitabil) va
facilita procesul de convingere a
decidenților europeni”, a subliniat comentatorul politic.
„Răzbunarea Moscovei
pentru anchetarea
lui Dodon abia urmează
să vină”
Reporterul „Gazetei de Chișinău” a solicitat opinia analistului politic Nicolae Negru referitor la impactul pe care îl poate
avea reținerea lui Dodon.
„Moscova și-a exprimat nu
o singură dată nemulțumirea
față de actuala guvernare a
Republicii Moldova. Reținerea
lui Dodon o poate determina să
intensifice acțiunile de destabilizare pe care le întreprinde
deja, inclusiv majorarea tarifelor
la gazele naturale. Răzbunarea
Moscovei pentru anchetarea lui
Dodon abia urmează să vină”, a
punctat Nicolae Negru.

Moscova
și-a exprimat nu
o singură dată
nemulțumirea față de
actuala guvernare a
Republicii Moldova.
Reținerea lui Dodon
o poate determina să
intensifice acțiunile de
destabilizare.

Protestele socialiștilor în
susținerea președintelui de
onoare al PSRM au continuat
și miercuri, 25 mai. Protestatarii au mărșăluit prin centrul
Capitalei, apoi s-au îndreptat
spre izolatorul în care este
deținut fostul președinte.
Următoarea zi, 26 mai,
magistrații de la Judecătoria
Chișinău, sediul Ciocana, au
examinat demersul procurorilor anticorupție și au decis
aplicarea măsurii preventive
sub formă de arestare preventivă, pe un termen de 30
de zile, în privința ex-președintelui Republicii Moldova,
Igor Dodon. Astfel, instanța
a dispus plasarea fostului
președinte în arest la domiciliu pentru 30 de zile, începând
cu 24 mai, 07:00, ora la care a
fost reținut, până pe 23 iunie,
ora 07:00.
Doina BURUIANĂ
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Cine va răspunde pentru decesul
copilului din Parcul Alunelul?

P

rocuratura a pornit un dosar penal,
Primăria Chișinău a efectuat o anchetă
internă, dar fără rezultate, dând vina
pe Ministerul Mediului, cel din urmă
susține că este învinuit pe nedrept. Între timp,
autoritățile verifică toți copacii de pe teritoriul
municipiului Chișinău, în special din spațiile
instituțiilor de învățământ. Toate acestea se
întâmplă după ce, pe 14 mai, un copil a decedat
fiind lovit de un copac căzut peste el în Parcul
Alunelul din capitală. În ultimii opt ani în
municipiul Chișinău au fost înregistrate opt
cazuri de deces din cauza căderii copacilor, însă
fără ca cineva să fie pedepsit.
primar”, ne-a comunicat Natalia Ixari, responsabilă de presă a
Primăriei Chișinău. Am insistat
să ne fie prezentat acel raport,
în răspuns ni s-a comunicat că
primarul a făcut o conferință
săptămâna trecută.

Carolina CHIRILESCU

Ministerul Mediului neagă
orice acuzație venită din partea Primăriei Chișinău

Pe 14 mai în Parcul Alunelul
din capitală părinții unui copil de
nici doi ani priveau îngroziți cum
se stingea acesta în brațele lor
după ce un copac a căzut peste el.
Minora s-a stins în aceeași seară
la spital. Tragedia s-a produs în
parcul care a fost renovat în 2020
și inaugurat în mai 2021.
Luni, 16 mai, primarul general
Ion Ceban a declarat la ședința
primăriei că va efectua o anchetă
internă, dând vina pe Agenția de
Mediu.
„Întreprinderea municipală
«Spații Verzi» din cadrul Primăriei nu are dreptul și nu poate să
realizeze curățarea și defrișarea
copacilor de pe teritoriul municipiului, deoarece este nevoie la
fiecare caz separat, adică la fiecare copac, să facă solicitare către Agenția de Mediu. Procedura
birocratică poate dura până la o
lună. În ultima perioadă, solicitările transmise către Agenția de
Mediu sunt examinate și durează
timp de trei luni”, se arată în comunicatul instituției.
Tot în acea zi Ceban a cerut ca
pe perioada anchetei conducerea
Întreprinderii „Spații Verzi” să
fie înlăturată de la procesul de
gestiune, iar directorul instituției
să fie suspendat din funcție.
Am solicitat de la primărie
informații referitor la rezultatele anchetei interne, însă nu am
primit un răspuns concret.
„Raportul grupului care a
realizat ancheta internă a fost
prezentat public de către domnul

Solicitat de „Gazeta de Chișinău”, Ministerul Mediului, prin
intermediului serviciului său de
presă, a menționat că reflexul necondiționat al Primăriei Municipiului Chișinău de a arunca orice
problemă și responsabilitate pe
autoritățile centrale nu demonstrează doar că toate pârghiile
administrative sunt folosite politic, dar, mai grav, arată că astfel
de cazuri nu au nicio șansă să fie
analizate la rece și folosite pentru
o reformare profundă a modului
în care e administrată capitala.
Ministerul Mediului împreună
cu Agenția de Mediu și Inspectoratul pentru Protecția Mediului
au efectuat o anchetă urgentă
pentru a elucida procesul de autorizare a lucrărilor silvo-tehnice solicitate de către Asociația
de gospodărire a spațiilor verzi
(AGSV) din Chișinău, în perioada
2019-2022.
Astfel, Agenția de Mediu, de la
începutul activității sale și până
în prezent, a eliberat Asociației
de gospodărire a spațiilor verzi
trei autorizații pentru defrișarea
și curățarea arborilor din Parcul
,,Alunelul” (2019, 2020 și 2022).
Autorizațiile au fost eliberate în
concordanță cu cererea depusă
de Asociație. Ultima autorizație a fost emisă la 27 ianuarie
2022, cu mai mult de trei luni
în urmă, timp suficient pentru
executarea lucrărilor autorizate. De asemenea, menționăm că,
conform prevederilor art. 26 alin.
d) (din Legea regnului vegetal

Anunț de angajare

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

nr. 239/2007), tăierea arborilor în cazul când ar putea avea
efecte negative asupra sănătății
oamenilor se realizează imediat,
fără coordonare cu autoritatea
emitentă.
Pentru 2021 și 2022 Agenția
de Mediu a eliberat autorizații
fără restricții, a punctat instituția.
Procuratura a pornit
un dosar penal
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Buiucani, a pornit
un dosar penal pe faptul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de către persoane
publice a obligațiilor de serviciu
ca rezultat al unei atitudini neglijente sau neconștiincioase față
de ele, care a cauzat decesul unei
persoane, infracțiune prevăzută
de art. 329 alin. (2) lit. a) din
Codul penal. Solicitată de „Gazeta
de Chișinău”. Ofițera de presă
Mariana Cherpec a declarat că
oamenii legii investighează cazul.
„Procurorii fac urmăriri, se întreprind mai multe acțiuni, se audiază persoane, se fac demersuri.
Suntem încă la faza incipientă,
când o să avem detalii relevante,
o să anunțăm”, susține Cherpec.
Autoritățile au început
să verifice toți copacii
din municipiul Chișinău
După tragedia din Parcul Alunelul autoritățile au început să
verifice toți copacii de pe teritoriul municipiului Chișinău, în
special pe cei din curtea grădinițelor și școlilor.
Șeful adjunct al DGETS, Andrei Păvăloi, a menționat pentru
ziarul nostru că s-a efectuat inventarierea suplimentară a arborilor de pe teritoriile instituțiilor
municipale de învățământ.
Astfel DETS Buiucani a înregistrat în total 3966 de arbori,
dintre care 285 de arbori sunt
uscați sau au rădăcinile dezgolite,
care deteriorează rețelele ingine-

«Spații
Verzi»
nu are dreptul
și nu poate să
realizeze curățarea
și defrișarea
copacilor de
pe teritoriul
municipiului,
deoarece este
nevoie la fiecare
caz separat, adică
la fiecare copac,
să facă solicitare
către Agenția de
Mediu. Procedura
birocratică poate
dura până la o
lună.

rești și necesită a fi defrișați, iar
650 de arbori necesită curățare
cu coborârea coroanelor (egalaj),
deoarece ramurile ating înălțimi
mari și, în timpul vânturilor sporite, prezintă pericol atât pentru
copiii și personalul care activează
în cadrul instituțiilor, cât și pentru edificiile acestora. În perioada
23-27 mai 2022, va fi format un
grup de lucru la nivelul Preturii
Buiucani, AGSV și DETS sectorul
Buiucani, care va remite acte de
constatare și va stabili prioritatea
întocmirii actelor de defrișare sau
curățare a arborilor pentru obținerea autorizațiilor de efectuare
a lucrărilor în modul stabilit.
La DETS Botanica s-a atestat
necesitatea evaluării, defrișării și
curățirii arborilor. În colaborare
cu conducătorii instituțiilor, au
fost identificați arborii ce sunt
uscați, cei foarte înalți și care
trebuie curățați/defrișați: 98
de copaci ce prezintă pericol și
trebuie defrișați; 133 de arbori
care trebuie curățați.
La DETS Ciocana s-a constatat: în 13 instituții e necesară

defrișarea a 42 de arbori; în 12
instituții e necesară curățirea a
93 de arbori;
DETS Râșcani a efectuat repetat inventarierea copacilor de pe
teritoriile administrate – număr
total de arbori pentru defrișare – 135; număr arbori pentru
curățare – 599.
Păvăloi menționează că defrișarea/curățirea arborilor se face,
de regulă, în timpul verii, când
mai puțini copii frecventează IET,
elevii sunt în vacanță (în caz de
urgență, se înaintează un demers
suplimentar).
În opt ani, opt persoane
au decedat în urma
căderii copacilor
În anii 2016-2022, în municipiul Chișinău au fost înregistrate
opt cazuri de deces sau traume
din cauza ruperii de ramuri.
Despre aceasta au comunicat
reprezentanții Poliției Capitalei
la solicitarea transmisă de Agora. În majoritatea cazurilor nu
s-a găsit vinovatul, iar anchetele
au fost încetate pe motiv că nu
întrunesc componența unei infracțiunii, scrie aceeași sursă. În
2016, într-o singură zi, au avut
loc trei incidente în urma precipitațiilor abundente. O femeie a
fost strivită mortal de un copac în
sectorul Buiucani. În Parcul „Serghei Lazo” din sectorul Botanica,
doi tineri, de 19 ani și 27 de ani,
au ajuns la spital, după ce un copac a căzut peste ei. Și pe strada
Columna, tot din cauza ploilor,
un alt copac a căzut peste două
mașini. Toate cele trei incidente
soldate cu moartea unei persoane
au avut loc în luna iunie.
În 2017, un angajat auxiliar al
Școlii primare nr.90 din capitală
a decedat în timp ce curăța curtea
instituției de crengile rupte după
ninsoarea din aprilie.
Chiar în ziua scrierii articolului, 25 mai, un copac a căzut
peste gardul unui bloc de locuit
de pe strada Titulescu, sectorul
Botanica, din capitală.

social-politic
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Ilan Șor și Marina Tauber au rămas, repetat, fără imunitate parlamentară. Cu ce se va solda decizia de această dată?

Care-i finalitatea pentru
lipsirea de imunitate?

D

eputații fracțiunii „Șor”, Ilan Șor
și Marina Tauber, au rămas fără
imunitate parlamentară. Pentru
ridicarea imunității celor doi deputați
a votat majoritatea parlamentarilor prezenți în
sală, inclusiv cei din fracțiunea „Șor”. „Noi vom
fi primii care vom vota, pentru că noi nu avem
nevoie de imunitate”, a declarat în plenul ședinței
deputata Tauber.

Marina SURUCEANU
Imunitatea parlamentară a celor doi deputați a fost ridicată la
solicitarea procurorului general
interimar, Dumitru Robu, care a
înaintat Parlamentului două cereri pe numele deputatului fugar
Ilan Șor și altele două pe numele
Marinei Tauber. Ridicarea imunității celor doi a fost cerută încă de
săptămâna trecută, însă, atunci,
deputații au decis să amâne examinarea chestiunii pentru ziua de
joi, 26 mai.
Deputații comuniști au declarat
că nu participă la procesul de vot
și au părăsit sala, motivând prin
faptul că nu au primit răspunsuri
adecvate la întrebările adresate
procurorului general interimar și
că ultimul nu ar avea dreptul să
solicite ridicarea imunității unui
deputat pe motiv că are statut de
interimar și nu a depus jurământul
în fața șefului statului.
Care este garanția că nu
vom avea o nouă emisiune
„Iartă-mă”?
Unii deputați au vrut să știe
dacă există suficiente probe pentru
ca dosarele expediate în judeca-

tă să aibă și finalitate și dacă nu
se va întâmpla așa cum a fost în
2019, când Procuratura Generală
și-a cerut scuze de la Șor și Tauber după ce a solicitat și a obținut
în Parlament ridicarea imunității
parlamentare a celor doi.
„S-a mai solicitat ridicarea imunității lor. După care am avut emisiunea „Iartă-mă”, când Procuratura
Generală și-a cerut scuze. Care este
garanția că de această dată nu vom
avea o nouă emisiune „Iartă-mă”
din partea Procuraturii Generale?
Avem multe ridicări de imunitate, dar vrem și finalitate. Toți știu
cine, când, unde și urma banilor,
dar condamnare nu există”, a menționat deputatul PAS, Lilian Carp.
Marina Tauber a rămas fără
imunitate parlamentară și în 2019,
fiind bănuită că a „favorizat” frauda bancară. Atunci ea a fost reținută, însă, ulterior, procurorul
general suspendat de drept din
funcție – Alexandr Stoianoglo, a
anunțat că aceasta a fost pusă sub
învinuire cu încălcarea legii și că,
de facto, nu are nicio implicație.
„Vă asigur că acest dosar o să
aibă finalitate pentru a fi deferiți
justiției, de ce Marina Tauber a fost
scoasă de sub urmărire penală veți
afla în curând”, a specificat Robu.
În privința lui Ilan Șor, până la
ora actuală, în plenul Parlamentului au fost depuse 9 cereri de
ridicare a imunității, iar în baza
capetelor de acuzare, acesta a fost
dat în urmărire generală. Deputatul fugar Ilan Șor, care a fost condamnat la 7,5 ani de închisoare
pentru escrocherie și spălare de
bani, a fugit din țară în 2019. Se

știe că Șor se află în Israel, iar organele de drept din țară încearcă
să obțină extrădarea acestuia.
Șor a cerut dreptul la cuvânt în regim online. Grosu:
„Am fi găsit bani pentru un
bilet într-o
singură direcție”
La începutul ședinței Parlamentului, deputata Marina Tauber a
solicitat asigurarea condițiilor tehnice pentru ca Ilan Șor să poată
vorbi în plen. Președintele Parlamentului a menționat că acest
lucru este „imposibil”. Igor Grosu
a făcut trimitere la legislație și Regulamentul Parlamentului, care
obligă deputații aleși să participe
fizic la ședințele în plen și comisiile
parlamentare.
„A știut că azi va avea loc ședința și putea să cumpere un bilet
să ajungă. Dacă este o problemă
financiară, trebuia să facă o solicitare la secretariatul Parlamentului,
cu siguranță, găseam bani pentru
un bilet într-o singură direcție”, a
menționat Igor Grosu.
Bănuiți de spălare de bani
și escrocherie în proporții
deosebit de mari
Potrivit procurorului general
interimar, Dumitru Robu, Procuratura este gata să expedieze în
instanță dosarul penal pe numele lui Șor, bănuit de crearea unui

grup criminal organizat prin intermediul căruia s-au spălat bani
în proporții deosebit de mari din
sistemul financiar al țării. De asemenea, el este bănuit de escrocherie în proporții deosebit de mari.
Dosarul cu pricina a fost conexat
la dosarul fraudei bancare sau
„jaful secolului”. Marina Tauber
este bănuită de comiterea acelorași
infracțiuni, doar că în calitate de
complice al organizatorului grupului criminal – Ilan Șor.
Potrivit materialelor cauzei, în
perioada august 2012 – septembrie
2013, grupul criminal organizat
pentru sustragerea mijloacelor bănești din sistemul bancar al RM
a preluat controlul asupra Băncii
de Economii (BEM), Unibank și a
Băncii Sociale „în scopul finanțării
activității infracționale a grupului
condus de Ilan Șor inclusiv a organizației criminale conduse de
Vladimir Plahotniuc”.
Potrivit lui Robu, în scopul
sustragerii mijloacelor bănești,
grupul criminal organizat și-a coordonat planurile cu alte grupuri
criminale, inclusiv cu cel condus
de Veaceslav Platon și Vladimr
Andronachi. Iar sub falsul pretext
de a redresa situația economică a
BEM, membrii grupului au pus
în aplicare scheme infracționale
prin care o companie nerezidentă
urma să răscumpere de la BEM o
parte a creditelor neperformante.
De facto, însă, creditele nu au fost
rambursate, iar banii au ajuns în

buzunarul autorilor schemelor de
spălare a banilor.
Tauber își face griji
pentru bunica
Unii deputați au considerat că
Parlamentul pierde prea mult timp
pentru examinarea solicitărilor
de ridicare a imunității celor doi
deputați și au cerut procurorului
general mai multă acțiune și finalitate în cauzele penale inițiate.
„Asistăm la o telenovelă. Avem
destule capacități în cadrul Procuraturii ca să nu existe riscul ca dosarele
iar să se oprească acolo. Mai avem și
altele care stau ani de zile în judecată
și nu este niciun rezultat”, a declarat
deputatul PAS, Ion Babici.
Marina Tauber s-a arătat deranjată de modalitatea de exprimare a
procurorului general și și-a făcut
griji pentru bunica sa care „urmărește ședința Parlamentului”.
„Înțelegeți că acum toată țara ne
privește și dacă bănuiala dumneavoastră nu se va adeveri și nu va fi
demonstrată în instanță, mă afectați foarte mult acum și pe mine, și
pe Ilan Șor, și pe familiile noastre.
Vă garantez că acum această ședință este privită și de bunica mea. Ea
se întreabă acum unde sunt aceste
milioane, miliarde ale nepoatei ei”,
a menționat Tauber.
În replică, procurorul general
Robu i-a recomandat deputatei
să-și demonstreze nevinovăția în
instanță.

Anunț public

Primăria orașului Dondușeni, inițiatoare a proiectului „Platforma Industrială Multifuncțională Dondușeni”,
anunță publicul interesat despre posibilitatea consultării cererii și proiectului Programului de realizare a evaluării impactului
asupra mediului.
Decizia nr. 10/2465/2022 din
01.02.2022, eliberată de Agenția de Mediu,
prevede ca activitatea planificată să fie supusă evaluării impactului asupra mediului
la nivel național în conformitate cu prevederile Legii nr. 86 din 29.05.2014 privind
evaluarea impactului asupra mediului.
„Platforma Industrială Multifuncțională”
reprezintă o anumită locație dotată complet din punctul de vedere al utilităților,
ceea ce va face din aceasta un „centru de
excelență” pentru dezvoltarea industrială.

Promovarea investițiilor în această zonă se
va baza pe facilitarea accesului investitorilor și realizării, în termen scurt, a unor
proiecte eficiente.
Decizia de realizare a lucrărilor de construcție a „Platformei Industriale Multifuncționale Dondușeni” a fost luată în baza
Hotărârii de Guvern nr. 748 din 13.10.2020
cu privire la aprobarea Programului-Pilot
de creare a platformelor industriale multifuncționale.
Realizarea proiectului „Platforma Industrială Multifuncțională Dondușeni” va
contribui la asigurarea dezvoltării regionale
și utilizarea eficientă a resurselor umane,
prin creșterea competitivității, productivității, ocupării forței de muncă în sectorul
industrial în regiune.
Proiectul „Platformei Industriale Mul-

tifuncționale Dondușeni” se încadrează̆
în prevederile planului urbanistic general al or. Dondușeni aprobat prin Decizia
consiliului local nr. 2/1 din 06.03.2019.
Terenul atribuit pentru crearea „Platformei
Industriale Multifuncționale Dondușeni”
este situat în str. Independenței, la intrarea
în orașul Dondușeni, proprietate publică a
orașului Dondușeni. Modul de folosință a
terenului – „pentru construcții”.
Proiectul programului include graficul
de elaborare a documentației de evaluare
a impactului asupra mediului, lista autorităţilor publice cărora le va fi prezentată
documentaţia, structura documentației,
precum și lista detaliată a lucrărilor de
evaluare a impactului asupra mediului
ținând cont de particularităţile activităţii
planificate.

Pentru toți cei interesați, atât Proiectul
programului, cât și Cererea privind evaluarea impactului asupra mediului pot fi solicitate integral de la inițiator sau accesând
pagina web www.donduseni.md sau www.
ecoexpert.md De asemenea, documentația pe suport de hârtie se găsește la sediul
Primăriei Dondușeni.
Comentariile vor fi prezentate inițiatorului la adresa: or. Dondușeni, str. Independenței 49, sau la adresa de e-mail
primariadondușeni@mail.ru până în data
de 30 iunie 2022.
Persoana de contact:
Primar or. Dondușeni
Ivan Belciug
Telefon fix.: 0(251) 22203
Telefon mob.: 0 60488826
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BNM
plafonează
creditarea

Mărimea creditelor acordate
de băncile comerciale va fi plafonată astfel încât consumatorii
de credite să nu datoreze lunar
instituțiilor financiare mai mult
de 40% din veniturile lor confirmate. Banca Națională a Moldovei a adoptat Regulamentul
privind creditarea responsabilă,
care nu permite consumatorului
de credite bancare să-și asume
obligații financiare care depășesc capacitatea de plată a acestuia, acumulând astfel un grad
excesiv de îndatorare. Au fost
plafonați o serie de indicatori,
astfel încât băncile să crediteze
doar persoanele care au posibilitate de a-și onora obligațiile.
BNM susține că restricțiile sunt
introduse pentru a limita îndatorarea persoanelor fizice din
categoriile mai vulnerabile.

Rezervele
valutare
ale statului
continuă
să scadă
Rezervele valutare ale Republicii Moldova și-au redus
ritmul de scădere. După ce în
martie s-au redus cu 248 de
milioane de dolari, în aprilie
scăderea a fost de 87 de milioane de dolari datorită diminuării
infuziunilor de valută pe piața
valutară, operate de Banca
Națională a Moldovei. Potrivit datelor Băncii Naționale a
Moldovei, la 30 aprilie rezervele
valutare ale statului se cifrau la
3,34 miliarde de dolari față de
3,43 miliarde la sfârșitul lunii
mai și 3,68 miliarde la finele
lunii februarie.

Rusia
își va plăti
datoriile
externe
în ruble
Rusia va asigura serviciul datoriei externe în ruble, ca urmare a deciziei SUA de a pune capăt, începând de miercuri, unei
excepţii care permitea Moscovei
să îşi ramburseze datoriile în
dolari, a anunţat Ministerul rus
de Finanţe, transmite Bloomberg. Decizia Washingtonului
vine cu două zile înainte de
următoare scadenţă de plăţi
pentru Rusia, care vineri ar
urma să ramburseze dobânzi în
valoare de aproximativ 100 de
milioane de dolari pentru două
emisiuni de obligaţiuni. Potrivit
datelor oficiale, datoria externă
a Rusiei se situează între 78 şi
81 de miliarde de dolari.

Rusia nu mai
contează ca destinație
pentru exporturile
moldovenești

A

gresiunea Federației Ruse în Ucraina
a schimbat puternic raporturile
comerciale ale Republicii Moldova.
Au scăzut radical atât exporturile, cât
și importurile din cele două țări, cu excepția
gazelor naturale rusești, pe care până în prezent
Republica Moldova nu are cu ce le înlocui. De
cealaltă parte, au sporit exporturile în Uniunea
Europeană, în special în România.

Ion CHIȘLEA
În perioada ianuarie-martie
2022, exporturile de mărfuri din
Republica Moldova au însumat
1,062 miliarde de dolari, valoare
mai mare cu 55,2% comparativ
cu cea înregistrată în perioada
corespunzătoare din anul trecut,
arată datele Biroului Național de
Statistică.

alimentare globale, care ia amploare tot mai mult.
Acești doi factori nu explică,
însă, potrivit lui Ioniță, în totalitate fenomenul creșterii fără precedent a exporturilor. El consideră
că există alți doi factori, mai puțin
evidenți, care merită să fie analizați. „În opinia mea, în prezent,
la creșterea exporturilor moldovenești contribuie și o anumită
producție din stânga Nistrului,
care este exportată ca producție
din Republica Moldova. Stânga

talizat 713,5 milioane de dolari,
fiind de 1,6 ori mai mari față de
perioada corespunzătoare a anului 2021. Exporturile spre UE au
ajuns astfel să dețină o pondere
de 67,1% în totalul de exporturi, în
creștere cu 2,9 puncte procentuale
față de ianuarie-martie 2021. Și
este de așteptat că ponderea lor va
crește semnificativ în continuare.
La nivel de țări, România și-a
consolidat statutul de cel mai
mare importator de mărfuri din
Republica Moldova cu o pondere
de 31,7% din total. Exporturile
spre România au crescut cu 157,1
milioane de dolari și au ajuns la
337 de milioane. Prin această creștere fără precedent, cota României
a atins o valoare istorică maximă
și este de trei ori mai mare decât
a următoarelor două țări, Italia și
Turcia, care dețin câte 11% fiecare din exporturile moldovenești.
Livrările de mărfuri moldovenești
peste Prut au sporit datorită mai

vreme o cotă de 6,7%. După criza
din 1998, după embargoul vinului
din 2006, cel al produselor agricole din 2013 și după evenimentele
de acum din Ucraina, comerțul cu
rușii s-a redus constant. Cândva
dependența de piața rusă reprezenta una din pârghiile importante
de presiune geopolitică a Moscovei
asupra Chișinăului. Acum aceasta
nu mai contează. În luna martie,
exporturile moldovenești către Rusia au scăzut și mai mult. Totuși,
s-a reușit exportarea unei cantități
importante de mere. Potrivit BNS,
în martie, în Rusia au fost livrate
7,3 mii tone de mere în valoare
de 3,05 milioane de dolari. Restul
exporturilor pe piața rusească au
fost nesemnificative, cifrându-se
la câteva zeci sau sute de mii de
dolari. În total, în martie, Republica Moldova a livrat în Federația
Rusă mărfuri în valoare de circa
opt milioane de dolari, de peste trei
ori mai puțin decât în martie 2021.

Cerealele, oleaginoasele și
uleiul, în topul exporturilor
Cel mai mare aport la creștere
l-au avut majorările semnificative
ale exporturilor de cereale, oleaginoase și ulei de floarea-soarelui.
În perioada ianuarie-martie,
livrările peste 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.
Patru factori de creștere
Economistul Veaceslav Ioniță
de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”
spune că sunt patru factori care
au stat la baza creșterii exporturilor. Primul ține de recolta
agricolă record de anul trecut,
care a creat posibilitatea sporirii fulminante a exporturilor, în
special de oleaginoase și cereale.
„Agricultura noastră începe să fie
ceea ce trebuie să fie. Sper că anul
2022 nu va fi unul prost pentru
agricultură. Avem prețuri foarte
bune, avem volume foarte mari
de produse agricole, iar producția
agricolă a fost cea care a constituit
baza exporturilor noastre”, a spus
expertul.
Al doilea factor ține de majorarea prețurilor la produsele exportate, în special la cele agroalimentare, pe fundalul unei crize

Merele, printre puținele produse moldovenești care au ajuns în martie în Rusia

Nistrului avea niște căi tradiționale de a exporta prin intermediul Ucrainei. Acum, din cauza
războiului, multe posibilități de
a exporta au dispărut și la noi
exporturile au crescut în special
în luna februarie și mai mult în
luna martie. Noi vedem o legătură
directă dintre creșterea puternică
a exporturilor și începutul războiului din Ucraina”, a afirmat el.
Un alt factor, despre care Ioniță crede că va lua amploare, este
legat de reexportul anumitor produse din Ucraina. „Agenții noștri
economici, cel mai probabil, procură anumite bunuri din Ucraina,
după care le reexportă, și în felul
acesta ele sunt reflectate ca exporturi moldovenești”, a remarcat
analistul.
Geografia exporturilor,
tot mai mult înspre vest...
În primele trei luni ale anului,
exporturile destinate celor 27 de
state ale Uniunii Europene au to-

multor factori, însă cel mai important ține de reorientarea exporturilor, care, tradițional, mergeau
spre est, către Ucraina și țările
Comunității Statelor Independente, în special către Federația Rusă.
Federația Rusă nu mai este un
partener comercial important al
R. Moldova
În primele trei luni ale anului
curent, exporturile de mărfuri
destinate țărilor CSI au avut o
valoare de 102,6 milioane dolari,
fiind cu 8,4% mai mici în raport
cu perioada similară din anului
trecut. Ponderea exporturilor în
CSI constituie doar 9,7%, iar cele
în Federația Rusă – doar 5,2% din
totalul exporturilor.
Astfel, Federația Rusă dispare
din lista destinațiilor importante
pentru exporturile moldovenești.
Înainte de criza din 1998 exporturile în Rusia ajungeau la 58% din
total. O astfel de dependență față
de o singură țară Republica Moldova nu a avut nici până atunci,
nici după. România deținea la acea

Importul din Rusia
a sporit de 2,3 ori
Pe de altă parte, Republica
Moldova rămâne dependentă în
totalitate de gazul rusesc.
La capitolul importuri, Rusia
este cel mai important partener
al Republicii Moldova. În primele
trei luni ale anului, din Federația
Rusă au fost importate mărfuri
în valoare de 447 de milioane de
dolari, în creștere de 2,3 ori față de
aceeași perioadă a anului trecut.
Biroul Național de Statistică menționează, însă, că această creștere
nu este datorată sporirii volumului fizic al mărfurilor importate,
ci scumpirii de 4,4 ori a gazelor
naturale importate din Rusia, pentru care Republica Moldova nu a
găsit până în prezent o alternativă.
În luna martie, din Federația
Rusă au fost importate mărfuri în
valoare de 133 de milioane de dolari. Dintre acestea, 91,3 milioane au
revenit importurilor de gaze, iar 30
de milioane – uleiurilor din petrol.
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Răsplătiți pentru
generozitatea lor
În perioada 25 martie – 24 mai, peste 10 mii de familii care găzduiesc refugiați
au primit un ajutor de 3500 de lei

P

e data de 20 mai, curent, instituția
media „Комсомольская правда (KП)”
a publicat un articol cu titlul: „Граждан
Молдовы, приютивших украинских
беженцев у себя дома, правительство
обмануло: Оказывается, получить 3500 леев
из иностранной помощи почти невозможно,
- деньги уплывают” („Cetățenii moldoveni care
adăposteau acasă refugiați ucraineni au fost
înșelați de guvern. Se adeverește că e aproape
imposibil să obții 3500 de lei din ajutorul extern,
pentru că banii au dispărut”). Articolul respectiv
se bazează pe o singură sursă, mai exact pe
afirmațiile moderatorului de evenimente Pavel
Duganov. „Gazeta de Chișinău” a investigat acest
caz și a acumulat informații care demonstrează
că articolul publicat de „Комсомольская
правда” conține informații false. În realitate, în
perioada 25 martie – 24 mai 2022, peste 10 mii
de familii au primit deja ajutorul în numerar.

Doina BURUIANĂ
Precizăm că este vorba de un
suport financiar unic pentru familiile care găzduiesc refugiați,
în valoare de 3500 de lei, oferit
de Programul Alimentar Mondial
(PAM). Despre acest ajutor s-a
anunțat încă din 25 martie, în
cadrul unei conferințe de presă
desfășurată la Guvern. PAM a conlucrat în acest sens cu structurile
de asistență teritorială, autoritățile locale și organizațiile societății
civile.
Pentru a afla detalii despre ajutor, dar și despre modul în care s-a
desfășurat campania, reporterul
„Gazetei de Chișinău” a contactat reprezentanții PAM, dar și ai
Ministerului Muncii și Protecției
Sociale (MMPS).
„Programul Alimentar Mondial s-a oferit să acorde din surse
financiare proprii o indemnizație
unică familiilor din Moldova care
găzduiesc refugiați. Informațiile
despre programul de suport, criteriile și condițiile de acordare a
ajutorului financiar, stabilite de
către organizația internațională,
au fost publicate pe pagina web
https://help.unhcr.org/moldova/ro/cash-assistance-for-host-communities-in-moldova/, iar
link-urile pentru accesarea informației respective au fost publicate
și pe site-ul Ministerului Muncii și

Protecției Sociale, la rubrica „Informații utile refugiați Ucraina”.
Pentru a beneficia de acest suport, familiile eligibile urmau să se
adreseze după 25 martie la primăriile locale pentru a se înregistra
oficial ca familie care găzduiește
refugiați. Ulterior, procesul de
înregistrare a fost facilitat, fiind
inclusă și posibilitatea de înregistrare online (opțiune disponibilă
din 15 aprilie), prin intermediul
platformei uahelp.md, administrată de Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Toate informațiile
colectate pe platforma uahelp.md
au fost transferate către PAM, care
a perfectat în continuare lista familiilor-gazdă eligibile/validate
pentru ajutorul financiar”, ne-a
comunicat Diana Blănaru, purtătoarea de cuvânt a MMPS.
Perioada în care a activat
platforma de înregistrare
online
„Комсомольская правда”
spunea că: „Publicitatea despre
compensație era difuzată peste
tot, dar site-ul pe care te puteai
înregistra a fost activ din 15 aprilie
și a încetat să activeze pe 7 mai”.
De fapt, procesul de înregistrare și termenele limită au fost clar
stabilite și comunicate publicului. Conform planificării inițiale,
procesul de înregistrare pentru
asistența financiară urma să se
finalizeze la sfârșitul lunii aprilie.
Termenul a fost prelungit până
pe 7 mai pentru a permite gospodăriilor eligibile să finalizeze
înregistrarea.
Organizarea, implementarea și
monitorizarea acordării asistenței
în numerar s-a efectuat de către
donator.

Conform PAM, pentru a asigura transparența și responsabilitatea programelor, au fost
utilizate diferite mecanisme,
cum ar fi monitori terți la nivel
comunitar (comitet comunitar),
utilizarea liniei fierbinți și colaborarea cu alți parteneri, cum ar
fi ONG-uri și alte părți. În acest
caz, familiile moldovenești care
s-au înregistrat cu succes, au
primit un SMS pentru a-și ridica
numerarul direct de la Western
Union, cu prezentarea unui act
de identitate valabil.
„Conform ultimelor date actualizate la 24 mai 2022, 11.177
de familii au fost confirmate ca
eligibile/calificate pentru a primi asistență în numerar și au fost
invitate să se înregistreze, 10.973
de gospodării au fost înregistrate
și 10.471 de familii au primit deja
numerar“, au precizat reprezentanții MMPS, pentru „Gazeta de
Chișinău”.
Cetățenii înregistrați
online au rămas fără
răspuns?
Reporterul nostru a luat legătura cu mai multe familii care au
primit ajutorul din partea PAM.
„M-am înregistrat online pentru a primi ajutor financiar destinat familiilor care găzduiesc
refugiați, pe data de 15 aprilie.
Ulterior, pe data de 3 mai, a venit mesaj la numărul de telefon
menționat în dosar, iar în următoarea zi am primit banii la ban-

că”, a menționat Victoria, pentru
„Gazeta de Chișinău”.
Totodată, dumneaei ne-a arătat
și capturi de ecran cu mesajele
primite.
KП menționa că, „după ce se
înregistrau, oamenii nu primeau
un semnal de confirmare”.
Totuși, persoanele au primit
mesaje din partea organizațiilor
responsabile, după înregistrare.
Acestea conțineau instrucțiuni
pentru ridicarea numerarului.
O altă cetățeană cu care am discutat este Doina Sîrbu, al cărei
tată a găzduit două refugiate din
Ucraina, în perioada 7 martie –
28 aprilie.
„Tatăl meu a primit banii
acum două săptămâni. În perioada Paștelui ne-am înregistrat
online, iar apoi, pe numărul de
telefon al tatălui, au venit două
mesaje cu instrucțiuni, pe care
le-a urmat. Ulterior, i-a venit
și un mesaj despre cum și unde
să ridice banii”, a menționat
Doina.
De asemenea, „Gazeta de Chișinău” a vorbit cu Irina Petric.
„Am depus o cerere pentru
ajutor financiar pe 16 aprilie,
două săptămâni mai târziu am
primit un SMS informativ. Peste
două săptămâni am mai primit
un mesaj pentru a merge la bancă să retrag banii”, a subliniat
Irina.
Natalia Ciubotaru, din Anenii Noi, a spus pentru „Gazeta
de Chișinău” că tot procesul de
înregistrare și primire a ajuto-

rului a fost monitorizat de către
asistenții sociali și primăria din
localitate.
„Înregistrarea persoanelor a
fost coordonată de asistenții sociali și autoritățile locale. Pe 19
aprilie, împreună cu asistentul
social, am făcut lista familiilor
din sat care au găzduit refugiați,
s-au strâns semnături din primărie. Ulterior, această listă a fost
trimisă către PAM. Iar persoanele înregistrate au primit câte un
SMS cu instrucțiuni. Eu pe 20 mai
am primit banii”, a spus Natalia
Ciubotaru, din Anenii Noi, pentru
„Gazeta de Chișinău”.
Menționăm că despre numărul
de persoane care s-au înregistrat
și au primit asistența în numerar,
puteți găsi detaliile actualizate în
fiecare zi pe acest tablou de bord
online care este accesibil oricui:
Caiet de lucru: Workbook: WFP
Moldova CBT Programme for Moldovan Host Community.
Nota redacției:
Prin acest articol, „Gazeta de Chișinău” lansează rubrica anti-fake CU CIOARA
VOPSITĂ. Pentru a combate
noianul de minciună în care
suntem afundați de propaganda rusească, vom pune
pe două coloane informațiile
false, manipulatorii, desprinse din presa kremlineză angajată, și realitățile ce pot fi
verificate din surse credibile,
oficiale.
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„Doctrina militară”
a Moldovei
Am luat între ghilimele sintagma de mai sus știind că veți
zâmbi. Dincolo de ironii însă,
orice stat (iar unul neutru-autonom, fără un alt sprijin decât
propriile forțe – cu atât mai
mult) trebuie să aibă o doctrină
de apărare. Slăbirea intenționată a capacității de apărare a
țării trebuie apreciată ca trădaMircea V. CIOBANU
re a intereselor naționale. Or,
dincolo de alte griji ale statului
(sănătatea publică, educația, protecția socială, siguranța personală), apărarea de potențialii inamici externi este una dintre sarcinile
definitorii ale unui stat. Oamenii se adună în comunități deoarece
împreună e mai ușor să te aperi.
„Neutralitatea” nu oferă garanții decât în măsura în care țările
momentan beligerante convin ele însele că nu vor implica în conflict
aceste entități neutre. Altfel spus, neutralitatea nu exclude ci, dimpotrivă, include imperativ necesitatea întăririi capacității de apărare.
Inclusiv, prin solicitarea și obținerea ajutorului militar și tehnic.
Și încă ceva, esențial. Noi cerem, cu grad diferit de insistență,
evacuarea armatei străine de pe teritoriul Republicii Moldova, subliniind, de fiecare dată, că „suntem un stat neutru”. Iar rușii, căutând
mereu pretexte de a întârzia retragerea armatei și a munițiilor, condiționând retragerea cu „rezolvarea politică (favorabilă Moscovei) a
conflictului transnistrean”, readuc mereu în discuție, prin agenții lor
de influență din RM, chestiunea „neutralității permanente”, care cică
trebuie accentuată, o dată în plus, în Constituție. Teza este falsă și
noi mereu nimerim în această capcană. Noi cerem retragerea trupelor străine de pe un teritoriu suveran, independent, recunoscut
de toată lumea, inclusiv, de aceeași Rusie. Atât. Faptul că acest stat
este neutru sau este asociat, aliat sau aliniat – toate astea nu sunt în
chestie!
Am reținut cu toții declarația ministrului britanic de externe, Liz
Truss, făcută pentru publicația „The Telegraph” că „au fost în desfășurare discuții cu aliații despre cum să ajute națiunile mai mici să
se apere” și că discuțiile despre îmbunătățirea apărării ucrainene
pentru a descuraja agresiunile viitoare vor acoperi și „alte state vulnerabile, precum Moldova”. Apoi: „aș dori să văd Moldova echipată
conform standardului NATO”, urmată de precizarea: „este o discuție
pe care o avem cu aliații noștri”, declarații care au provocat previzibile reacții nu doar în presă, ci și în sferele înalte ale politicii, inclusiv la Kremlin.
Mă miră însă ușoara bâlbâială a ministrului nostru de externe,
care ar fi putut să explice simplu, așa cum a încercat să lămurească
lucrurile Maia Sandu, într-o emisiune recentă: armata națională a
fost lăsată de izbeliște; o modernizare a ei este stringent necesară, inclusiv cu arme de ultimă generație. Cu arme, nu doar cu echipament,
pentru că o armată e puternică prin calitatea armamentului și a
tehnologiilor. Să admitem însă că declarația externelor moldovenești
nu respinge oferta Occidentului, ci o învăluie în limbajul echivoc al
diplomației.
Isteria unui Dodon însă (care vociferează temerile angajatorilor
săi), trebuie privită în acest context ca o tentativă de sabotare a procesului de întărire a capacității de apărare. De ce se tem patronii
ex-președintelui: că Moldova va ataca Rusia în cazul în care armata va fi bine dotată? Să fim serioși! Ei se tem că Moldova ar putea
îndrăzni să se apere în cazul unei invazii străine. Asta ar putea să fie
jenant pentru ei. Moscova își împinge hotarele până unde vrea, subordonându-și guvernele statelor din jurul ei, impunându-și voința
pe tot perimetrul adiacent frontierelor ei, declarând că toate astea-s
„măsuri preventive de apărare” a țării lor. Iar minuscula armată a
minusculei Moldova ar fi o amenințare la adresa marilor vecini?!
Pe termen scurt, trebuie să intensificăm eforturile euro-integratoare. Pe termen mediu, pornind de la schimbările configurației mondiale, armata moldovenească trebuie bine dotată, iar suplimentar, căutați
aliați politici și garanți ai securității noastre. Iar pe termen lung,
pornind de la experiența îndelungată (nu și eternă) a neutralității unor
țări, precum Finlanda și Elveția, ar trebui să avem o expertiză a eficienței statutului neutralității, cu concluziile de rigoare.
Și dacă ne referim la evenimentele din Ucraina (un exemplu, mai
elocvent nu există): în 2014, când Rusia a ocupat mișelește Crimeea,
lumea s-a revoltat, a protestat, a instituit sancțiuni... și cam atât.
Peste opt ani, când aceeași Rusie a atacat din nou țara vecină, dar
armata ucraineană a opus deja rezistență, lumea civilizată nu doar
a condamnat războiul și agresorul, ci depune eforturi enorme pentru
susținerea Ucrainei și pedepsirea agresorului. Deducția e simplă:
dacă nu vom avea o armată bine dotată și nu vom opune rezistență
noi înșine, agresorul ne va lua cu mâinile goale (teritoriul RM fără
Transnistria – azi ocupată deja de Rusia – fiind egal cu teritoriul Crimeii). „Omuleții verzi” ai Moscovei nici nu trebuie aduși de undeva,
ei sunt deja printre noi. Lumea se va revolta, dar va constata faptul
consumat.

Săptămânal independent

Harta lumii

Pace cu orice preț?

O
Adrian CIUBOTARU
Acum însă, situația s-a
schimbat. Armata rusă s-a
regrupat, a ademenit rezerviști,
și nu numai, cu recompense bănești semnificativ mai mari decât veniturile medii actuale ale
populației, a scos din depozite
tehnică veche etc. și a început
să câștige teren, nu doar geografic, ca în primele săptămâni
de război, ci și strategic.
Cu toate că ucrainenii ar
putea mobiliza, spun analiștii,
până la un milion de oameni și,
astfel, i-ar covârși numeric pe
rușii care se feresc să declare,
deocamdată, mobilizarea generală, acest milion nu va putea fi
înarmat decât cel mult cu niște
kalașnikovuri. Asta în condițiile
în care multe țări occidentale
nu-și țin promisiunea de a ajuta
militar Ucraina. În special Germania, care afirmă dimineața că
trimite tancuri, tunuri și mașini
blindate, iar seara, că încă nu
știe când. Într-un fel, nemții
sunt consecvenți Ostpolitik-ului
lor, gândit inițial de social-democrați, dar înfăptuit plenar de
creștin-democrata Merkel. La
frumoasa consecvență a nemților se adaugă poziția incerților
și ipocriților tradiționali ai Europei, atunci când vine vorba de
Rusia: italienii, ungurii și, cum
altfel, francezii. Liderii șovăielnici ai acestor țări vor bloca,
mai mult ca sigur, cel de al
șaselea pachet de sancțiuni UE,
care presupune renunțarea la
petrolul rusesc. Astfel, Ucraina
riscă să rămână doar pe mâna
britanicilor și americanilor,
care îi ajută în continuare, dar
nici ei într-o măsură suficientă.
Iar dacă armata ucraineană nu
primește armele și munițiile
necesare, balanța militară va
înclina inevitabil spre Rusia.
Motivul aparent al liderilor
vest-europeni „bine intenționați“ este grija pentru populația
care va avea de suferit după
renunțarea la țițeiul Kremlinului: o nouă creștere a prețurilor
la pompă și, în cascadă, noi
recorduri inflaționiste; criza
alimentară globală șcl. Motivul
real este însă inerția gândirii pe
care o practică acești politicieni
în raport cu Rusia. Europa nu
a dus niciodată lipsă de filosovietici, nici pe vremea când
Stalin îi omora pe oameni ca pe
muște, nici în cele mai critice
momente ale Războiului Rece,
nici după încheierea acestuia.
Simpatia pentru modelul de
economie și de societate întruchipat de URSS (produs al
imaginației occidentale, fără
legătură cu realitatea) a trecut
lin, după 1991, într-o simpatie

rice război este, în primul rând,
un război al resurselor. Umane și
materiale. În confruntarea cu Rusia,
Ucraina a fost dezavantajată de la bun
început. Totuși, în primele luni, resursele umane,
patriotismul și eroismul ucrainean au compensat
handicapul material. Aroganța lui Putin și erorile
generalilor săi au contribuit, de asemenea, la
succesele repurtate de militarii ucraineni.

pentru „noua Rusie“, pe care
aceeași imaginație înfierbântată
a vrut să o vadă parte a lumii
civilizate. Elitele occidentale de
azi au crescut și s-au format în
această atmosferă. Mulți politicieni au avut parte de o educație liberală, dar au preferat să
aibă un partener economic ca
Rusia, indiferent de circumstanțele agravante ale parteneriatului. Alții s-au marinat în
sosul intelectual al stângii care,
în resentimentul nutrit față de
propria ei civilizație, a promovat întotdeauna o politică dacă
nu de prietenie necondiționată
și „înțelegere“ pentru „complexa“ Rusie, atunci cel puțin de
împăciuitorism și compromis
geopolitic.
De aici inerția de care
vorbeam mai sus: oamenilor
(mai ales celor politici) le vine
greu să renunțe la stereotipurile lor mentale și culturale,
dar mai ales la viziunile de
care s-au ghidat toată viața,
chiar și atunci când realitatea le dezminte. În afară de
aceasta, politicienilor le e frică
și de părerea electoratului,
și de imprevizibilul situației
în sine, de necunoscutul care
îi provoacă și îi îndeamnă la
alt fel de abordări. Abordări
de care mulți s-ar putea nici
să nu fie capabili: de ce să nu
admitem că există și o doză
mare de incompetență în felul
în care lăudații noștri prieteni
occidentali tratează problemele create de război? Cecitatea
germanilor, care par dominați
exclusiv de grija zilei de azi,
o grijă frizând deja ridicolul;
jocul confuz, la toate capetele
posibile, al francezilor; superficialitatea politicii externe
a italienilor – toate aceste
atitudini nu vădesc neapărat
aprobarea tacită a isprăvilor
hoardei lui Putin în Ucraina, ci
pur și simplu o gravă nepricepere a fondului chestiunii și o
Caricatura la gazetă

Europa
nu a dus niciodată
lipsă de filosovietici,
nici pe vremea când
Stalin îi omora pe
oameni ca pe muște,
nici în cele mai
critice momente ale
Războiului Rece,
nici după încheierea
acestuia.

nepregătire elementară pentru
funcțiile deținute. Doar maghiarului Orban nu i se poate
aplica eticheta de incompetent
sau de naiv. Omul știe exact
ce face, știe și de ce și, mai cu
seamă, pentru cine: un popor
inflamat de vise iredentiste ca
acela pe care îl conduce chiar
nu are motive să simpatizeze
acum cu ucrainenii sau să îi
susțină în vreun fel.
Nu știu cum se va termina
toată povestea aceasta a „păcii
cu orice preț“, dar știu sigur că
ea nu va avea darul să-i ajute
nici pe ucraineni, care au nevoie
de victorie, și nici pe ruși, care
au o nevoie și mai stringentă de
înfrângere – ocazie unică de a
obține, după secole de comportament criminal, maniacal și
paranoic, un tratament mântuitor, o exorcizare de răul care
îi stăpânește, din câte vedem,
integral. Și mai știu că cel mai
periculos moment din istoria de
azi a Europei nu va fi acela când
Ucraina va mai ceda o localitate sau o regiune pe câmpul de
luptă, ci atunci când ostașii și
cetățenii ei nu vor mai dori să
lupte pentru o lume căreia nu-i
pasă de ei. Căci până atunci, din
țara lor s-ar putea să nu mai
rămână nimic. Nimic de apărat,
nimic de reconstruit, nimic de
repopulat.

social-politic

MREAJA REȚELELOR

de atitudine

Rușinea rușilor

Cristian Tudor POPESCU
În toată mașinăria de stat a
Rusiei, s-a găsit un singur om
capabil să-și învingă creierul reptilian. Fiecare homo
sapiens are în adâncul encefalului un creier vechi, rămas
de la reptile. Acesta, situat în
trunchiul cerebral și cerebel,
este sediul instinctului de
conservare. Îi dictează să fugă,
să se ascundă, să se conformeze ritualurilor tribului, să
nu iasă din rând în niciun fel.
Să respecte teritoriul și ierarhia socială. Sau, să atace și
să ucidă, pentru a nu suferi
schimbări, pentru a-și păstra
starea existentă.
Diplomatul Rusiei la ONU,
Boris Bondarev, a renunțat la
toate acestea, demisionând și
rostind cu glas tare ce gândește: „Cei care au conceput

acest război doresc un singur
lucru – să rămână la putere
pentru totdeauna, să trăiască
în palate pompoase și de prost
gust, să navigheze pe iahturi
comparabile ca tonaj și costuri cu întreaga marină rusă,
bucurându-se de putere nelimitată și de impunitate totală.
Pentru a obține acest lucru, ei
sunt dispuși să sacrifice oricât
de multe vieți. Mii de ruși și
ucraineni au murit deja doar
pentru asta.
Niciodată nu mi-a fost atât
de rușine de țara mea”.
Ca urmare, Bondarev va fi
ostracizat, hăituit, arestat sau,
mai simplu, omorât, cum a fost
celălalt Boris, Nemțov. Craniul
vorbitor al Kremlinului, Peskov, a glăsuit citând din Lenin
și din protocomunistul (cum
îl numește Putin) Iisus Hristos: „Putem spune că domnul
Bondarev nu mai este cu noi,
e împotriva noastră. Are o poziție în care condamnă acțiunile conducerii ruse, care sunt
susținute de aproape întreaga
populație a țării noastre”.
Urmează, cu siguranță, ca
Bondarev să fie declarat trădător, „agent al străinătății”,

cum au fost etichetați Garry
Kasparov și Mikhail Hodorkovsky. Agenți ai străinătății –
adică, pe Pământ există două
lumi, Rusia și străinătatea,
care nu poate fi decât dușmănoasă.
Boris Bondarev e conștient
că gestul său nu va fi susținut
de nimeni din ministerul lui
Lavrov, unde creierul reptilian face legea. Și nici de vreun
cetățean rus.
Subsemnatul îmi pun totuși
speranța în acest sentiment:
rușinea. Dacă veteranul Bondarev nu reușește să-l trezească,
poate că rușilor le va fi rușine
că, în vreme ce ei tac, o adolescentă, eleva de liceu Zukhra
Albekova din Izberbaș, Daghestan, după ce și-a primit diploma
de absolvire, a avut puterea să
strige la microfon, în rusă: „Nu
războiului! Libertate Ucrainei!
Putin este diavolul!”.
Rușinea însă, se naște din
neocortexul care, deși aflat la
doar câțiva centimetri deasupra creierului reptilian,
măsoară distanța, adunată în
milioane de ani, dintre om și
urmăritorul său, animalul.
Sau, nu?

Vești din „bulăul” limbii…

Dan ALEXE
A fost închis (provizoriu)
Igor Dodon în Moldova, ocazie
cu care remarc următoarele: —
moldovenii de dincolo de Prut
nu au în argou cuvinte luate
din limba romilor, precum
„mișto” și „nasol” și „nașpa”,
și nici „gagiu” sau „gagică”.
Ei nu au nici „bulău”, așadar,
pentru a desemna penitenciarul.
Explicația nu poate fi decât
una sociologică: „democratizarea” mahalalelor și a închisorilor în România postbelică
(dar nu și în Moldova izolată de
sovietici) a dus la o vulgarizare
generalizată a limbajului în
România propriu-zisă, o polenizare cu limba romilor, un aflux
de termeni carcerali, cuvinte
de bulău, cu rezultatul că azi
și elita bucureșteană merge la
expoziții „mișto”, unde deseori
atmosfera e „nașpa“.
Doar limbajul carceral al romilor explică un termen precum
„bulău”. Vorbitorul de rând
simte acolo o vagă legătură cu
verbul „a buli”, care ne vine la
rândul lui direct din limbajul

romilor, din limba romanès.
Dar „a buli” e doar un derivat
de la „bul”, substantiv feminin,
care desemnează în limba romilor posteriorul, fundul, curul.
Termenul „bul” face parte din
fondul vechi al limbii (vezi mai
jos dovada prin textul lui Evliya
Çelebi) și se întâlnește și astăzi
în India și Pakistan, unde în hindi și urdu desemnează vaginul,
vulva („bul”).
În limba romilor din România, însă, „bul” mai intră și în
expresia cu caracter pur sexual
„da buli” = a f*te, a da pe la spate, a sodomiza. Or, e limpede
că „bulăul”, penitenciarul, este
locul unde ești „bulit”, adică și
bătut, dar și posedat nefiresc
și împotriva voinței tale, ca un
„bulangiu”.
Moldovenii din Republica
Moldova nu au trecut însă printr-un asemenea asalt lingvistic
revărsat din penitenciare, așa
încât ei nu au cuvinte precum
„bulău”, „gagiu”, „gagică”, „mișto” și „nașpa” și „nasol”.
Iată acum și mărturia din
„Seyahat Nameh”, jurnalul de
călătorie al minunatului aventurier turc Evliya Çelebi.
Acest Evliya Çelebi (1611–
1682), un privilegiat înstărit
care a călătorit vreme de patru
decenii (!) prin tot Imperiul
Otoman, ba chiar a ajuns la
Viena și în Abisinia (Etiopia), a
fost unul din primii care au intuit realitatea limbilor indo-europene, remarcând asemănări

între germană și farsi (iraniană,
persană), ba chiar e primul
care a notat în scris, în alfabet
arabo-otoman, limbi precum
abhaza din Caucaz sau țigăneasca de pe lângă Salonic.
Neînțelegând limba romilor,
când etnograful nostru amator
transcrie (în volumul VIII din
X, din păcate netradus) discuția lui pe teme lingvistice cu o
prostituată de etnie rom de pe
lângă Salonic, dialogul e de un
haz absolut, căci el o întreabă în
turcește:
EL — Cum spuneți voi pe
țigănește: — „Bună. Cu ce te
ocupi tu?”.
EA: — „Șukar. Tu so keres?”
EL: — Și ce răspunzi?
EA: — „Bul bikingjum” [trad.
exactă: — „Vând cur”.] -- Adică,
explică ea grav, fără să zâmbească: „Neguțătoresc una și
alta”.
Cam asta despre munca
de lingvist naiv dar de bună
credință а lui Evliya Çelebi.
Ne-a lăsat ca mărturie că și
pe la 1650 se vindea mult
„bul” în Balcani. „Bul” care
în câteva decenii în a doua
jumătate a sec. XX a fecundat
(a bulit) limba română atât de
activ, încât „mișto” și „nașpa”
și „nasol” și „gagiu” și „gagică” și „bulangiu” au devenit
cele mai frecvente cuvinte din
lexicul românesc, domnind
barosan peste un limbaj de
bulău, sărăcit și de ultimele
nuanțe de originalitate.

Cum să mesteci și să înghiți
chitanțe?

Mihai ȘORA

Înțeleg să fii șoarece de bibliotecă, să devorezi romane, să mănânci
istorie (pe pâine sau cu mămăligă și mujdei), să rumegi filozofie, să respiri
poezie.
Dar chitanțe? Cum să mesteci și să înghiți chitanțe?
La un milion de ani după ce 𝐻𝑜𝑚𝑜 𝐸𝑟𝑒𝑐𝑡𝑢𝑠 a descoperit focul…?
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Despre egalitatea în faţa
legii la moldoveni
Reţinerea lui Igor Dodon a provocat un şir de reacţii negative în
societate: persecutat politic, reţinere abuzivă, ilegalitate etc. Eu
îi înţeleg pe deputații socialişti,
pe vorbitorii de limbă rusă şi pe
aşa-zisa coloană a cincea. Primii
simt că le arde fundul şi, susţinându-şi liderul, îşi protejează averile,
Julieta SAVIȚCHI
a doua parte este zombificată de
propaganda Kremlinului, care în
Moldova este ca la ea acasă, iar cea de a treia parte, pentru a-şi justifica veniturile şi alte privilegii din partea Moscovei.
Dar nu-i înţeleg pe acei care se declară anti-europeni şi luptători
cu corupţia care s-au alăturat într-un fel celor care varsă lacrimi
amare de jalea lui Dodon. Ştiu că voi fi acuzată că mi-i sete de sânge
de ex-preşedinte. Dar chiar nu e asta. În acest caz, ar trebui să ne
punem întrebarea în privinţa dublelor standarde şi a egalităţii tuturor
moldovenilor în faţa legii. Dacă este inuman să-l plasezi pe Dodon în
arest preventiv în condiţiile când trei din cele patru capete de acuzare
sunt încadrate în infracţiuni grave şi deosebit de grave, atunci este
inuman să-i ţinem în arest preventiv de trei luni şi pe cei trei deputaţi
transfugi, învinuiţi de îmbogăţire ilicită. Are motive să se supere şi
fostul procuror Ruslan Popov, nu mai zic de fostul premier Vlad Filat.
Dar ce să facem cu sutele de moldoveni aflaţi în arest preventiv
pentru infracţiuni care trag mult mai puţin la cântar decât acuzaţiile
aduse lui Dodon? Cu ce sunt ei mai răi decât fostul preşedinte? Cu ce
este mai mult vinovat că a ajuns la limita sărăciei şi a trebuit să intre
în coteţul vecinului ca să-i fure găinile?
Da, este vorba de un lider politic, dar crima şi infracţiunea nu trebuie
politizate. În acest dosar chiar trebuie să se lucreze cu măiestrie de
giuvaier, să fie respectată legislaţia, iar de abordarea corectă a cazului
depinde nu doar isteria dodoniştilor, dar și prestigiul clasei politice
aflate la guvernare, încrederea celor care i-au acordat votul şi cărora
li s-a promis non-toleranţă față de corupţie şi tragere la răspundere
pentru corupţi.

Tu, statule, ai știut,
dar ai tăcut
Cel mai nedrept este că nici bădăranul Dodon, nici Plahotniuc, nici
Cavcaliuc nu vor sta închiși în astfel
de condiții. Tu, statule, din păcate,
va trebui să plătești mult și cu multe
zerouri, pentru faptul că ai știut,
dar ai tăcut, ba dimpotrivă, ai fost
complice. Circul de ieri s-a terminat, iar libertatea lui va fi negociată
Gheorghe PETIC
și schimbată la stabilirea prețului
la gaze, dar asta spre toamnă. Îmi
spunea Vlad Filat în pușcărie că soarta Republicii Moldova niciodată
nu s-a hotărât la Chișinău, în iulie 2019 nu-l credeam, azi îl cred. E
mare păcat că, în „vremuri bune”, mai nimic nu se vorbește de criminalii Plahotniuc și Șor, ori se vorbește în șoaptă. Libertatea lor pe ce
e schimbată? Pe mine nu mă vor convinge absolut niciodată „oamenii
buni” că, pe bune, sunt dispuși să pună hoții de miliarde și trădătorii
la pușcărie, atâta timp cât Plahotniuc și Șor, Leancă, Drăguțan, Candu
sunt în libertate. Pentru miniștrii Spînu și Gaibu, probabil aceste poze
în celulele în care am fost plasat ar fi de învățătură. Priviți-le mai des,
ar fi bine zilnic, acolo nu e bine defel. Apropo, mâncați contractul cu
Gazele făcut cu rușii azi, el e mai mare ca o recipisă, într-o bună zi ar
putea să vă înecați cu el, când vor veni mascații.

Moldovenii nu au locuit
niciodată în Casa Mare
Din vremuri străvechi, în Casa
Mare se organizau cele mai importante evenimente de familie: logodna tinerilor, cumătria, nunta, dar și
priveghiul – petrecerea pe ultimul
drum a unui membru decedat. Casa
Mare este locul unde se păstra zestrea și cele mai de preț lucruri de
familie. Aici, stă în colț cea mai mare
și veche icoană a familiei și Biblia
Alexandru CAZACU DOR
cea mai veche. De multe ori, moștenite de la părinți sau bunei. (…)
Natashka nici n-a înțeles, de fapt, diferența dintre Casa Mare –
odaia, și casa mare – edificiul (lângă care se construiește și anexa,
saraiul, șopronul sau ce vrea osul gospodarului). Bine că n-a tradus
„большой дом”.
Apropo, când sufla gerul iernii, moldovenii puteau aduce în casă
chiar și animalele sau puii lor. Dar, iată, ocupanți n-am auzit niciodată
să aducă! Dar, poate, nu știu eu... sau, poate, la priveghi...
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Săptămânal independent

„Cei mai mulţi șomeri din
R. Moldova nu au nicio profesie
și au între 30 și 49 de ani”
Interviu cu Marcela Ganea, șefa Serviciului de monitorizare, ANOFM
68% dintre persoanele care-și caută un loc de
muncă la Agenția Națională pentru Ocuparea
Forței de Muncă (ANOFM) sunt persoane fără o
profesie/ calificare. Locurile de muncitori auxiliari
sunt cele mai solicitate de către șomeri, după care
urmează meseriile de hamal, îngrijitor/îngrijitoare
de copii (dădacă), paznic și altele. Conform datelor
oferite de ANOFM, de la începutul anului 2022, în
R. Moldova au fost înregistrate 11.007 persoane
cu statut de șomer, dintre care 5.133 sunt femei.
Totodată, în acest an, 1.600 de agenți economici
propun 14.094 de locuri de muncă vacante. Salariile
oferite de aceștia variază între 3500 și 5000 de
lei. Reporterul GAZETEI a solicitat informații cu
privire la piața muncii și acordarea serviciilor de
ocupare a forței de muncă atât pentru cetățenii RM,
cât și pentru refugiații din Ucraina.
- Câți cetățeni ai R. Moldova s-au înregistrat în acest
an la ANOFM? Ce oferte de
muncă propun întreprinderile mici și mijlocii și în ce
domenii nu au specialiști
în prezent?
Conform datelor din baza de
date a Agenției Naționale pentru
Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), de la începutul anului 2022,
au fost înregistrate cu statut de
șomer 11.007 persoane, dintre care
5.133 de femei (46,6%).
Pe de altă parte, de la începutul acestui an, au fost înregistrate
14.094 de locuri de muncă vacante
declarate de către circa 1.600 de
angajatori. La data de 24.05.2022,
în baza de date a ANOFM erau
10.686 de locuri vacante.
Menționăm că nu toate persoanele care au scris cereri de înregistrare cu statut de șomer au
fost eligibile pentru a fi înregistrate
în baza de date și a beneficia de
servicii și măsuri active de ocupare a forței de muncă. Cei care
s-au aflat în căutarea unui loc de
muncă, fără statut de șomer, au
putut să beneficieze de servicii de
ocupare a forţei de muncă, precum
informarea despre piaţa muncii,
intermedierea muncii, preconcedierea, diverse consultaţii privind
integrarea profesională.
- Care sunt condițiile pentru ca o persoană neangajată în câmpul muncii să
poată primi statutul de
șomer?
Puteţi fi înregistrat cu statut
de șomer dacă sunteți în căutarea unui loc de muncă și întruniți
cumulativ următoarele condiții:
aveți vârsta cuprinsă între 16 ani
și vârsta stabilită pentru obținerea
dreptului la pensie pentru limită
de vârstă sau la o altă categorie
de pensie, conform legislației în
vigoare, cu excepția cazului în
care exercitați dreptul la pensie
de urmaș și/ sau la pensie de dizabilitate și vi se recomandă încadrarea în câmpul muncii în baza

certificatului de încadrare în grad
de dizabilitate; sunteți apt pentru
prestarea unei munci; nu aveți un
loc de muncă; nu studiați la o formă de învăţământ cu frecvență;
căutați activ un loc de muncă atât
în mod individual, cât și prin intermediul subdiviziunii teritoriale
pentru ocuparea forței de muncă
și sunteți disponibil să începeți
activitatea de muncă.
Solicitarea înregistrării cu statut de șomer în regim on-line o pot
face doar persoanele care dețin
semnătură electronică. Cererile depuse în regim on-line se validează
de către specialistul subdiviziunii
teritoriale pentru ocuparea forței
de muncă în momentul prezentării
persoanei la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de
muncă pentru luarea în evidență.
Termenul prezentării persoanei la
subdiviziunea teritorială pentru
ocuparea forței de muncă nu poate
depăși două săptămâni de la data
depunerii cererii. Neprezentarea în
termenul stabilit constituie temei
pentru respingerea cererii.
- Ce acte trebuie să prezinte
aceasta?
Buletinul de identitate sau
permisul de ședere, după caz, cu
termenul valabil;
actele deținute de studii şi de
calificare.
Persoanele care necesită suport suplimentar pe piața muncii
prevăzute la art. 23 alin (3), lit.
a), c), f), g), h), i) și j) din Legea
nr. 105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forței
de muncă și asigurarea de șomaj,
prezintă suplimentar documente
confirmative, în original, după cum
urmează: tineri cu vârsta cuprinsă
între 16 și 24 de ani din familii
defavorizate, orfani, rămași fără
îngrijirea părinților, aflați sub
tutelă sau curatelă – referire de
la structurile de asistență socială;
persoanele cu dizabilități – certificatul de încadrare în grad de dizabilitate și programul individual
de reabilitare și incluziune socială;

în sectorul real (la întreprinderi,
organizații, instituții cu autonomie
financiară, indiferent de tipul de
proprietate și forma de organizare
juridică, în continuare – unități)
se stabilește în mărime de 3.500
de lei pe lună, calculat pentru un
program complet de lucru în medie
de 169 de ore pe lună.

persoanele eliberate din locurile de detenție – certificatul de
eliberare din locurile de detenție;
victimele traficului de ființe
umane, după reabilitarea psihologică și socială – referire de la
structurile teritoriale de asistență
socială;
persoanele care se luptă cu consumul de substanțe stupefiante
ori psihotrope, după reabilitarea
socială și psihologică – referire de
la Dispensarul Republican Narcologic;
victimele violenței în familie –
referire de la structurile teritoriale
de asistență socială.
Șomerii care necesită suport
suplimentar pe piața muncii, care
depun cererea de înregistrare cu
statut de șomer în regim on-line,
declară acest statut în cerere, prezentând ulterior, la acordarea statutului de șomer, originalul documentelor confirmative menționate
mai sus. În cazul în care statutul
declarat de solicitant este validat
în baza conexiunilor intersistemice
cu sistemele informaționale ale
instituțiilor emitente, documentele
confirmative nu se prezintă.
- Care sunt cele mai căutate
posturi de muncă?
Ținând cont de faptul că 68%
dintre persoanele înregistrate
la ANOFM sunt persoane fără o
profesie/ calificare, locurile de
muncitori auxiliari sunt cele mai
solicitate de către șomeri, după
care urmează meseriile de hamal,
îngrijitor/îngrijitoare de copii (dădacă), paznic și altele.
Cele mai solicitate profesii de
către persoanele care dețin studii
gimnaziale/ medii generale/ liceale
și secundar profesionale sunt cele
de: bucătar, frizer, vânzător produse alimentare și nealimentare,
casier în sala de comerț, gardian
public, conducător auto, tehnician,
expeditor, dulgher, tencuitor etc.
Pentru persoanele eliberate din
detenție cele mai solicitate locuri
de muncă sunt: tencuitor, conducător auto, tâmplar, paznic, lăcătuş
auto, cusător, lăcătuș auto.
Dacă vorbim de persoanele cu
dizabilităţi înregistrate cu statut de
şomer, acestea au solicitat locuri de

muncă precum: paznic, contabil,
conducător auto, vânzător de produse alimentare și nealimentare,
bucătari, îngrijitor de încăperi.
Referindu-ne la tineri, cele mai
solicitate locuri de muncă sunt
cele de: bucătar, frizer, tencuitor,
conducător auto, muncitor necalificat în agricultură, silvicultură,
piscicultură şi pescuit, cusător în
industria ușoară, îngrijitor de copii
(dădacă) și altele.
Femeile solicită cel mai des
profesii precum: îngrijitoare de
încăperi, bucătărese, muncitoare
necalificate în agricultură, silvicultură, piscicultură şi pescuit,
cusătoreasă (industria confecțiilor), frizeriță, vânzătoare produse
alimentare și nealimentare.
- Ce vârstă au șomerii care
au depus cerere la ANOFM
pentru un post de muncă?
Din totalul șomerilor înregistrați de la începutul anului 2022
în baza de date a ANOFM, 68,0%
aveau un nivel de instruire primar/
gimnazial/liceal și nu dețineau o
calificare profesională (7.487 de
persoane). 17,4% aveau studii secundar profesionale, 8,5% deţineau studii superioare de licenţă/
master/doctorat, iar 6,1% – studii
medii speciale.
Analizând structura șomerilor
pe grupe de vârstă, se constată că
cei mai mulţi șomeri sunt în intervalul de vârstă 30-49 de ani,
cu o pondere de 51,7% (5.687 de
persoane), urmaţi de cei cu vârsta
de 50-63 de ani – 31,6% (3.842 de
persoane) și cei de 16-29 de ani, cu
16,7% (1.833 de persoane).
- Ce salarii sunt dispuse să
achite companiile persoanelor care solicită un post
de muncă?
La data de 24.05.2022, în baza
de date a ANOFM erau 10.686 de
locuri vacante, din care 39% sunt
locuri vacante cu salarii negociabile, 21% cu salarii de la 3.000 de
lei la 5.000 de lei și 40% cu salarii
mai mari de 5000 de lei.
Conform Hotărârii Guvernului
nr. 142 din 9 martie 2022, începând cu 1 aprilie 2022, cuantumul minim garantat al salariului

- Sunt trei luni de când a început războiul în Ucraina.
În acest context, câți refugiați s-au adresat la ANOFM
cu cereri de a-și găsi un loc
de muncă?
Conform datelor disponibile
la 23.05.2022, ANOFM a primit
notificări de la agenții economici
despre angajarea a 473 de cetățeni
din Ucraina, dintre care 371 de femei și 102 bărbați.
Cei mai mulți cetățeni ucraineni
înregistrați în evidenţele ANOFM
sunt angajați în: Chișinău (345),
Ungheni (18), Bălți (16), Cahul
(14) etc.
Conform notificărilor angajatorilor, cetățenii din Ucraina au
ocupat locuri de muncă în următoarele profesii, meserii: programator, inginer, cusător, vânzător,
vânzător-consultant, bucătar, chelner, medic, educator, montator
subasamblare, infirmieră, operator în sectorul de producere, agent
servicii client, manager diverse
domenii, operator introducere
date, altele.
Astfel, 134 de angajatori și-au
arătat disponibilitatea de a încadra
în muncă cetățeni ucraineni, declarând 2.070 de locuri de muncă
vacante disponibile pentru aceste
persoane. 259 de cetățeni ucraineni s-au înregistrat în evidențele
subdiviziunilor teritoriale din subordinea ANOFM pentru a primi
suport la angajare.
- Care sunt greutățile pe
care le întâmpină cetățenii
ucraineni?
Cetățenii ucraineni se angajează
la diverse posturi de muncă. Cei
mai mulți doresc să își continue
domeniul de activitate avut în orașele de unde au venit.
Așadar, se orientează să afle
care sunt aici cerințele pe piața
forței de muncă. Dar sunt și din
cei care doresc să se reorienteze
spre domenii noi. Rolul nostru e să
aglăm care sunt calificările acestora și să vedem cum îi putem integra
pe piața locală a muncii.
- Ce oferă ANOFM pentru
a le veni în ajutor?
ANOFM oferă cetățenilor ucraineni înregistrați în evidențe următoarele servicii gratuite: informații
privind locurile de muncă vacante,
date de contact ale angajatorilor,
ghidare și suport la angajare.
Interviu realizat
de Diana BOTNARU
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„Am norocul să respir
dragoste în fiecare zi”

E

caterina Stefanco este organizatoare
de nunți de lux pe Riviera Franceză.
Până acum s-a ocupat de 80 de nunți de
destinație pentru cupluri internaționale,
în special miri din SUA. Nu organizează
evenimente pentru moldoveni.

Natalia MUNTEANU
Este născută la Chișinău. A învățat la Liceul Teoretic „Mircea
Eliade”. A studiat la universitatea
din Nisa, oraș în care locuiește
acum împreună cu soțul și cei doi
copii ai lor. A urmat și un master
în afaceri internaționale, iar toate
experiențele sale profesionale au
fost în cadrul pieței de lux: de la
o companie cu sediul în Monaco, specializată în vânzarea de
avioane Bombardier și până la
uimitoarea lume a ospitalității
de lux și a restaurantelor cu stele
Michelin.
Lucrând la un hotel de lux de
pe Coasta de Azur, a organizat
multe evenimente corporative,
însă se simțea cu adevărat fericită
planificând nunți.
„Recunoștința cuplurilor, lacrimile lor de bucurie și apreciere,
dragostea lor și intimitatea unui
moment atât de special – toate
aceste lucruri m-au făcut să fiu
absolut convinsă că asta, anume
asta, trebuie să continui să fac.
Așa că, în 2018, am plecat de la
lucru și am deschis agenția mea,
unde am norocul să respir dragoste în fiecare zi”, spune Ecaterina
Stefanco. Organizatoarea nunților de lux de pe Coasta de Azur
menționează că există basarabeni
care reușesc să-și planifice nunta
în Franța de sud cu un buget de
peste 15.000 de euro.
- Ce fel de nunți organizezi?
Eu sunt specializată în organizarea evenimentelor pe Coasta
de Azur, dar toți clienții mei sunt
din afara Franței. Nunțile lor sunt
ceea ce se numește „destination
wedding”, adică toți invitații vin
de peste hotare în Franța pentru
un weekend ca să sărbătorească această zi. Circa 90% dintre
clienții mei sunt americani, iar
alte 10% sunt din Anglia, Canada, Dubai și din alte țări. Ador
să lucrez cu americani pentru că
au o mentalitate specifică legată
de nunți: atât bugetul, cât și atitudinea față de organizarea unei
nunți sunt corespunzătoare. Cei
mai iubiți clienți pentru mine sunt
cei din New York. Nu știu de ce,
dar sunt extraordinari și rămânem
prieteni.

- Care a fost cea mai neobișnuită nuntă pe care ai
organizat-o?
A fost o nuntă „surpriză”:
mirii au făcut ceremonia doar
cu părinții lor. Și-au invitat părinții la prânz și, când li s-a adus
șampania, i-au anunțat că ei se
vor căsători chiar acum! Părinții
nu aveau cuvinte. Peste puțin
timp, mireasa s-a îmbrăcat în
rochie de mireasă, mirele în
costum, cu părinții alături, și
au avut o ceremonie extraordinar de frumoasă și personală.
Reacția părinților a fost filmată
cu camera ascunsă. Nu pot să
redau ce mix de emoții aveau.
Toți aveau lacrimi în ochi.
- Cine sunt cei care aleg să
spună „Da” pe Coasta de
Azur?
Sunt cei îndrăgostiți de Franța.
Cei care sunt atrași de farmecul
Mării Mediterane, deasupra căreia
se văd munții. Cei care consideră
acest loc o întreagă lume în lumea
asta mare. Pasionații de vin bun,
mâncare rafinată, soare, rosé și ai
conceptului de „la vie en rose”.
- De câți bani au nevoie mirii ca să poată avea o nuntă
pe Coasta de Azur?
Bugetul e foarte personal. Și
eu mi-am sărbătorit nunta pe
Coasta de Azur, dar cerințele
noastre pe atunci nu erau cum
sunt cele de acum. Pentru o nuntă „mică” de 60 de oameni, clienții trebuie să aibă minim 60.000
de euro. Acest buget nu include
transportul, cazarea, ținutele de
nuntă, inelele etc. Dar e posibil
să organizezi și cu bani mai puțini, totul depinde de cerințe și
așteptări. Eu îi spuneam soțului: bine că ne-am căsătorit în
2012, înainte de a intra în lumea
nunților, pentru că dacă ar fi să
facem nunta astăzi, am cheltui
de zece ori mai mult.
- Care a fost cea mai scumpă nuntă pe care ai organizat-o?
Bugetul cel mai mare a atins
120.000 de euro pentru o nuntă de
80 de oameni. Bugetul unei nunți
nu se calculează după formula:
numărul de persoane înmulțit
cu prețul meniului la restaurant.
Sunt multe cheltuieli adiționale,
cum ar fi serviciile de fotografie,
video, muzică, flori, chirie mobilă etc.
- Ce ai înțeles din experiența de wedding planner de
până acum? Ce detalii n-ar
trebui să lipsească de la o

nuntă, oricare ar fi aceasta, nu neapărat pe Coastă?
Am înțeles că toți oamenii sunt
foarte diferiți. Cuplurile, familiile,
chiar și dragostea la toți e diferită. Dragostea adevărată o vezi
instantaneu. Cât despre detalii
mai „practice”: mirii să aibă grijă
la ortografierea numelui și prenumelui invitaților lor. De multe ori
am observat cum se vexează oaspeții pentru că numele lor e scris
greșit pe planul meselor sau pe
cartonul/plicul la locul acestora.
- Cum recunoaștem o nuntă de clasă și una boemă?
Categorisirile „tematice” nu
mai sunt de actualitate. Nunta e,
în primul rând, creată după imaginea cuplului. Cel mai important
este ca stilul evenimentului să reflecte personalitatea celor doi care
își spun „Da”.
O nuntă de clasă presupune
un stil curat, flori albe sau doar
un pic de accent pe culoare. O
cină servită individual. Față de
masă, obligatoriu. Muzică live, un
string trio sau quartet, urmat de
un band. Ceremonie tradițională.
Cod vestimentar la invitați.
Nunta boemă are un stil natural. Pot fi mese lungi din lemn
masiv, flori aprinse, lumini pe
fir/beculețe. Feluri diferite de
mâncare servite în mijlocul mesei
și un dijei pentru muzică. Nunta
boemă trezește un sentiment de
cină al fresco, undeva în mijlocul
viilor.
- Care sunt tendințele în
materie de nunți pentru
2022?
După pandemie, cuplurile vor
sărbătoare mare, de 48-72 de ore,
fie în sudul Franței, fie în altă parte a lumii. În această perioadă de
ceremonie, invitaților li se oferă
cocktailuri de bun venit, cină înaintea nunții, gustare după nuntă
etc. Se pune accent tot mai mult
pe experiența nunții, nu doar pe
decor și fațada restaurantului. Tot
mai mulți strâng bani pentru a
le cumpăra mirilor un tablou, o
sculptură sau un alt articol de artă
prețios. Astfel, se începe o colecție
a familiei și îmi pare o inițiativă
extraordinară.
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Nicoleta Crețu: „Promovez
cărți de la șase ani”
– Dragă Nicoleta Crețu, ce
înseamnă o carte pentru
tine?
Pentru mine o carte înseamnă
o sursă de informații și inspirație care îți deschide drumul spre
fantezie.

Vlaicu Hadei:
„Mă bucur că mi-a
ajuns inspirație
să scriu o carte”
– Dragă Vlaicu Hadei (11 ani – n.n.), de ce-ți place să scrii?
Mie îmi place să scriu deoarece așa îmi pot împărtăși gândurile
cu alții. Adică, dacă mă gândesc la ceva, scriu și desenez, pentru ca
cineva să poată descoperi la ce m-am gândit.
– Când ți-a apărut prima carte, „Super Dorito”?
În ziua în care am împlinit 10 ani, pe 22 martie 2021. Era un cadou
din partea părinților, nu știam că ceea ce am scris în carnetul meu
verde va ajunge într-o carte. Atunci nu era gata ultimul capitol, pe
urmă l-am scris.
– Cum ai găsit titlul?
Când eram mic, visam să gust „Doritos”, un fel de chipsuri pe care
le-am văzut pe YouTube. Dar îmi doream să am și putere magică, așa
că am combinat dorințele.
Am ținut ideea asta până când am crescut mai mare și mi-a apărut
inspirația de a scrie o carte.
– Despre ce e cartea?
Cartea „Super Dorito” este despre un dorito abandonat care folosește telechinezia. Scopul lui este să ajungă la Mantia Legendară,
care te face atotputernic. În călătoria lui găsește mulți oameni care îl
ajută, dar și un trădător.
– Am observat că scrii cu mâna stângă. Cât de greu sau
ușor e să scrii cu stânga?
Pentru mine e ușor. Copiii din clasa mea se miră cum scriu eu cu
mâna stângă. Eu le arăt că nici nu pot să țin pixul cu dreapta. Îmi place
că sunt stângaci. Și sora mea, Crina, scrie cu mâna stângă.
– Ești mulțumit de debutul tău?
Da, sunt foarte mulțumit și mă bucur că mi-a ajuns inspirație să
scriu o carte.
– Cum au reacționat colegii?
Au fost încântați, dar unii au citit și manuscrisul, înainte de a fi
publicată cartea. Un coleg de-al meu, Vicu, a fost chiar trist că nu am
mai scris un capitol.
– Care sunt cărțile tale preferate?
Cărțile mele preferate sunt toate cele 16 din seria „Jurnalul unui
Puști” de Jeff Kinney. Sunt niște cărți amuzante care atrag copiii și
am regretat de fiecare dată că se termină prea repede cartea. Pe câteva
dintre ele le-am citit încă o dată.
– Prin ce te atrag cărțile?
Mă atrag prin conținut, prin ce scrie în carte. Mai puțin prin copertă, pentru că în zilele noastre majoritatea copiilor sunt atrași doar
de copertă.
– La ce te gândești când te pornești dimineața la școală?
De multe ori mă gândesc dacă vom învăța ceva nou, pentru că de
obicei exersăm aceeași temă.
– Ce crezi despre evenimentele actuale din R. Moldova
și din lume?
Nu îmi prea plac evenimentele actuale, pentru că Putin a declarat
că R. Moldova va fi următoarea țintă după Ucraina, chiar dacă eu cred
că Ucraina va câștiga. Nu îmi place războiul ruso-ucrainean.
– Scrii o nouă carte?
Nu cred că o să scriu o nouă carte deoarece nu-mi vine inspirația
și nu mai am idei.
– Eu sunt convinsă că într-o bună zi inspirația va veni și o
să scrii o nouă poveste. Felicitări și succes la scris!
Interviu de Irina NECHIT

– Prin ce te atrage o carte?
Multe cărți mă atrag cu coperta lor și aleg după ce citesc
descrierea, cum se spune, „Nu
judeca o carte după copertă”.
– De când ai început să
prezinți cărți pentru public?
Am început să prezint cărți de
la vârsta de șase sau șapte ani,
fără ajutorul cuiva. Mama mă filmează și îmi mai sugerează câteva
idei, dar mie îmi place să vorbesc
cu cuvintele mele.
Am început rubrica „Cartea
Nicoletei” în vara anului 2020.
În acest an am trecut în clasa a
cincea și am a avut mai mult de
învățat. Am prezentat de curând
cartea „Trei zile cu Zuza” și voi
începe să prezint mai multe în
vacanța de vară.
– Unde postezi filmulețele de promovare a cărților?
De obicei, le postez pe site-ul
Centrului Academic Internațional
„Mihai Eminescu” din Chișinău
(director, Elena Dabija – n.n.)
și le distribui pe pagina mea de
Facebook.
– Ai multe vizualizări?
Din câte țin minte, cele mai
multe vizualizări am avut la primul videoclip – peste 7 mii.
– Ce cărți ai prezentat?
Am prezentat mai multe cărți,
printre care și: „Pădurea fermecată”; „Harry Potter”; „Cartea cu
Apolodor”; „Habarnam” etc.
– Nu ai emoții când ești
filmată?
De obicei, nu am emoții, poate doar dacă este un concurs cu
premii.
– Cum reușești să vorbești
atât de clar, expresiv?

Eu încerc să vorbesc cât mai
liber ca să îmi fie mie comod.
– Ți-a predat cineva ore
de dicție?
Nu, nu am luat ore de dicție,
nu am urmat cursuri cu cineva.
– Care sunt cărțile tale
preferate?
Cărțile mele preferate sunt
volumele despre Harry Potter.
Mi-au plăcut foarte mult pentru
că sunt de aventură și mi-a plăcut
școala lor.
– Aveți o locuință mare?
Unde țineți cărțile?
Avem o locuință destul de
mare, dar noi fiind mai mulți în
familie, nu avem fiecare camera
sa. Ținem cărțile în bibliotecă,
dar uneori cărțile pe care le citim
pot fi și pe masă.
– Sora ta Mirabela și fratele David citesc și ei?
Da, sora mea citește, nu la fel
de mult ca mine, dar citește. Iar
fratele meu încă este la grădiniță
și citește pe silabe niște povești
mai mici sau poezii.
– Colegii tăi de la Gimna-

ziul Galata merg la bibliotecă, la librării?
Am colegi care merg la bibliotecă, dar mai des la biblioteca
școlară. Nu știu dacă se duc la
librării sau la biblioteci din oraș,
dar mulți colegi împrumută de la
mine cărți pe care le recomand.
– Cel mai mult îți place să
mergi la biblioteca Centrului Academic Internațional „Mihai Eminescu”?
Îmi place mult să merg la biblioteca Centrului Eminescu, dar
îmi place să vizitez și biblioteci
noi.
– Cum poate fi îmbunătățită situația grea din lume?
Am putea să economisim sau
să cerem salarii mai mari, iar,
legat de război, singurul lucru pe
care putem să îl facem este să ne
rugăm la Dumnezeu.
– Ce profesie ți-ai ales?
Vreau să devin actriță sau profesoară, dar încă nu știu sigur, aș
vrea o meserie mai bine plătită și
pe care să o fac cu plăcere.
– Bravo și mult succes!
A dialogat Irina NECHIT

Voci de copii la Sala cu Orgă
Elevii Școlii de
Arte „Alexei Stârcea”
au prezentat recent un
concert extraordinar
de muzică corală, la
Sala cu Orgă din Chișinău. Vocile copiilor,
împletite în armonii
celeste, l-au cântat
pe Dumnezeu. Am
fost fericiți ascultând.
Ne-am rugat de pace,
împreună cu vocile
inocente.
Au evoluat formațiile corale ale Școlii de Arte
„Alexei Stârcea”: Corul clasei I, Corul de băieți „Andrieș”, Corul „Vivace” și Corul mare de fete. Dirijori:
Anton Dumbravă, Valeria Diaconu, Viola Julea. La
orgă – Reghina Nadcrenicinaia.
În program au fost incluse creații de A. Pann, E.

Mamot, G. Musicescu,
M. Oțel, S. Lâsoi, E.
Doga, J. Rheinberger.
Piesele corale au
fost audiate cu emoție
de sute de spectatori,
Sala cu Orgă a fost arhiplină. Salutăm ideea Școlii de Arte „A.
Stârcea” (directoare,
Irina Bogataia) de a
organiza spectacole
de coruri ale copiilor.
E un concept proaspăt,
viu, realizarea e inspirată, creativă.
Audiind piesele, am simțit cum vine spre noi lumina absolută, lumina care va învinge întunericul.
Concertul s-a desfășurat în colaborare cu Direcția
Cultură a Primăriei Chișinău.
I.N.
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Lidia Bobână ne tot povestește...

L

a 14 mai, la Muzeul Național de Literatură
„Mihail Kogălniceanu”, a avut loc lansarea
volumului postum de nuvele „Destine în
alb și negru: alte o sută și una de povești
adevărate”, semnat de scriitoarea și jurnalista
Lidia Bobână. Cartea a apărut recent la Editura
Pontos, ediția fiind îngrijită de Gheorghe Bobână,
soțul jurnalistei, iar coperta realizată de Dragoș
Bobână, fiul autoarei. Noua carte întregește
imaginea unei jurnaliste de valoare, înzestrată cu
har scriitoricesc de o sensibilitate aparte.

Noaptea muzeelor. Ora 18. Ambianță de sărbătoare în Curtea cu
tei a Muzeului. Iubitorii de carte
și-au ocupat deja locurile sub teiul
secular din fața intrării în clădirea
istorică a Fundațiilor regale. Planează o ușoară agitație, oamenii
se cunosc, mai schimbă o vorbă,
mulți sunt obișnuiți cu evenimentele literare, devenite o tradiție la
Muzeu. În seara aceasta, grație
prietenilor apropiați, scriitorilor, jurnaliștilor de radio și presă
scrisă, rudelor, ne vom cufunda în
universul realist-fantastic al textelor regretatei Lidia Bobână care,
pe parcursul mai multor decenii,
și-a ținut auditorii și cititorii fideli
cu sufletul la gură, scoțând din
traista cu povești istorii de viață,
întâmplări trăite, mărturii, care,
prin linia de subiect, intensitatea
dramei și de multe ori prin sfârșitul-lovitură de teatru ne făcea
să exclamăm uimiți: „Chiar e cu
putință o astfel de întâmplare?!”.
Iar Lidia Bobână, cu talentul ei
de povestitor, înlătura imediat
orice umbră de îndoială cu o mărturisire nonșalantă: „...Părintele
Nicodim, care a murit la începutul

acestui an, mi-a povestit istoria
aceasta cu gând să v-o spun și eu,
la rându-mi. Zicea el că cei deștepți învață din greșelile altora... ”
(Pe toate Domnul le cântărește).
Ora 18.15. Dna Maria Șleahtițchi, dr. habilitat, directorul
general al Muzeului, inaugurează
evenimentul, împărtășind și o impresie: „Am citit câteva istorii din
această carte și i-am auzit vocea
Lidiei Bobână, este o mare potrivire între ritmul rostirii textelor
și ritmul scrierii acestor istorii,
este blândețea vocii, calmul, un
ritm mai lent de depănare de istorii, de depănare de povești”. În
viziunea Iraidei Condrea, profesor
universitar, poveștile Lidiei Bobână nu sunt atât de simple precum
ar părea, scriitoarea a ales niște
situații de viață care reprezintă
o oglindă a societății noastre. De
fapt, în fiecare familie există o poveste și, citind, am avea de învățat
niște experiențe și de comportament, și de atitudine. Liviu Belâi,
coleg de clasă, povestește cum a
închegat Lidia colectivul clasei,
fiind cea care i-a ținut grămăjoară
pe toți până la terminarea școlii.

Iar „Destine în alb și negru”, în
opinia sa, întrunește o suită de
micro-romane, unele tragice, altele tragi-comice, dar și cu o notă
de optimism. Lidia Banciu evocă
cei 30 de ani de activitate a Lidiei
Bobână la Radio – „un om care a
scris despre oameni, a iubit oamenii, a știut să adune istorii de
viață pe care le-a împărtășit cu
dragoste auditorilor”. Marcela
Mardare, scriitoare și editoare a
volumului, este de părere că Lidia
„a fost și a rămas un parlamentar
al tuturor”.
Vladimir Beșleagă, prefațatorul
primei cărți de Povești adevărate,
editată de Jurnal de Chișinău în
2011 (Lidia Bobână a colaborat
strâns cu această publicație, apoi
cu Gazeta de Chișinău, unde a
ținut o pagină omonimă), mărturisește că a avut fiori citind

nuvela Șarpele, acea istorie a
unui copil urmărit de un șarpe
de casă care veghează asupra lui.
„Secretul scrisului autoarei, adică ceea ce face ca prozele ei să
fie antrenante, constă nu numai
în faptul că a avut curajul de a
regenera-renaște un gen narativ
străvechi, precum este basmul,
ci de a se pricepe să muleze cu
talent situații din zilele noastre
pe matricele tradițional-arhaice,
care continuă să vieze în adâncul
sufletului nostru... Talentatul scriitor Vasile Vasilache s-a continuat
în opera Lidiei Bobână”, conchide
prozatorul.
Victor Vasilache, fratele scriitoarei, evocă o amintire despre
succesul Lidiei Bobână în calitatea ei de producător de emisiuni
radio. Vădit impresionat de audiența fiicei, Vasile Vasilache ar

fi exclamat: „Dacă aș avea măcar
unu la sută din cei 300 000 de
ascultători ai tăi, aș fi mulțumit!
Dacă mi-ai fi dat poveștile, aș fi
scris niște nuvele”. Nuvele n-au
ieșit, dar o piesă cu un titlu incitant Anonimul și psihotronica,
publicată fragmentar în revista
Moldova, nr. 1 din 1975, redă sub
o formă de farsă, de grotesc, o poveste uimitoare gen Lidia Bobână.
Gheorghe Bobână, în cuvântul
de încheiere, relatează istoria apariției Destinelor..., menționând că
cele 101 povești adevărate nu sunt
decât o parte din cele peste 300 de
texte scrise de Lidia Bobână, care
urmează a fi valorificate.
Lidia Bobână continuă să istorisească povești pentru foștii
ascultători și cititori...
Cezaria VASILACHE,
muzeograf

În ziua de 18
mai, Ziua Internațională a
Muzeelor, în incinta Muzeului
Național de Literatură „Mihail
Kogălniceanu” a
avut loc un eveniment inedit:
donarea unei
părți din arhiva
poetului și omului Pavel Boțu,
precum și vernisarea cu această
ocazie a unei expoziții intitulate
„Clopotarii din Samurza”. Evenimentul a
fost moderat de dr. habil. Maria Șleahtițchi,
directorul general al Muzeului Național de
Literatură „Mihail Kogălniceanu”.
Materialele inedite din arhiva poetului
au fost expuse publicului larg spre vizionare
în „Sala galbenă”. La eveniment au participat cele trei fiice ale poetului: Nadina,
Dorina și Ruxanda, precum și Rada – o
nepoată revenită curând din străinătate
(foto). Familia și-a arătat disponibilitatea
pentru o colaborare strânsă pe viitor cu
Muzeul. La materialele furnizate anterior,
familia a mai donat și o parte de fotografii
din albumul de familie.

Muzeul a intrat în posesia a numeroase
articole apărute în presa timpului, a diferitor publicații și traduceri, a notițelor de pe
masa de lucru a poetului, a unui carnet cu
un scris citeț, în care au fost notate scurte
momente din viața poetului. Din notele și
manuscrisele expuse scriitoarea Maria Șleahtițchi a desprins poezii pregătite pentru
publicare, altele aflate abia în lucru, pe care
le-a dat citire publicului prezent. Printre
notițe au fost identificate câteva fragmente
de proză, concepția și structura unui roman,
intitulat „Clopotarii din Samurza”.
La manifestare au mai participat oameni
de cultură care l-au cunoscut îndeaproape
pe poet. Teo Chiriac, președinte al USM, a

FOTO: Nadejda ROȘCOVANU

O parte din arhiva poetului Pavel Boțu a fost donată
Muzeului de Literatură „Mihail Kogălniceanu”

În imagini: aspecte de la inaugurarea expoziției

vorbit despre importanța cercetării arhivelor scriitorilor și valorificarea lor de către
Muzeul de Literatură. Arcadie Suceveanu
s-a referit la omul Pavel Boțu, la bunătatea
lui, dar și la importanța readucerii numelui
lui Pavel Boțu în atenția noilor generații.
Totodată, Arcadie Suceveanu a venit cu
propunerea de înveșnicire a numelui Pavel
Boțu, în special pentru contribuția lui la
ridicarea sediului USM pe timpul când era
președinte al acesteia. Vladimir Beșleagă
a povestit despre amintirile frumoase le-

gate de poetul Pavel Boțu, de la nașterea
căruia în 2023 se vor împlini 90 de ani. La
eveniment au participat și prieteni ai lui
Pavel Boțu, care i-au evocat personalitatea.
Evenimentul și donarea unei părți din arhiva scriitorului nu este decât o avanpremieră
a unei viitoare ample expoziții care ar putea
fi inaugurată în anul 2023, an aniversar.
Expoziția inaugurată în 18 mai poate fi
vizitată până la finele lunii.
Mihaela PERCIUN,
scriitoare, muzeograf
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„A te îmbrăca este o artă, la fel ca a trăi”
Interviu cu creatoarea de modă Corina Hamureac, cea care a pus chipul lui Eminescu pe sacou,
iar sculptura lui Brâncuși a transpus-o în țesătura unei rochii
Coloana infinitului, Eminescu, femeia dacică – tezaurul național românesc a
stat la baza brandului creat de designera autohtonă Corina Hamureac. Plecată de
la 15 ani de acasă, distanța a făcut-o să îndrăgească Moldova și mai mult. Calea pe
care a parcurs-o și personalitatea care stă în spatele pieselor sale vestimentare,
recunoscute pe podiumurile internaționale, le-am descoperit împreună cu însăși
autoarea creațiilor.
Corina Hamureac s-a născut într-o familie în care se coase, adolescența și-a
petrecut-o printre cărți și are în spate cariera de jurist în Italia. „Eram într-un
lăcaș sfânt când am înțeles că voi continua îndeletnicirea bunicii. A apărut odată
cu maternitatea. Totul a pornit de la eșarfe. Cu fetița în brațe, participam la toate târgurile posibile. Mă inspiră tot ce e frumos. Pentru artă și din artă trăiesc”,
ne-a relatat Corina.
- Cum a fost trecerea de la
cariera de jurist la cea de
creatoare de modă?
Nu a fost un gând obsesiv, a
venit firesc. Dacă te dezvolți multilateral, dacă ai fost în cei șapte
ani de acasă sau de pe băncile
școlii pasionat de literatură, ți-ai
cultivat niște valori, toate acestea își lasă amprenta. Îmi plăcea
încă din adolescență să citesc
mult, probabil și inspirația pentru colecțiile mele pornește din
acele lecturi. Rădăcina pornește
de acolo. Rezultatul nu s-a lăsat
așteptat mult. Colecțiile Corinei
Hamureac au primit recunoașterea internațională.
- Este acesta succesul?
Succesul este o idee relativă,
poate fi ca frumusețea – în ochii
celui care privește. S-ar putea pentru unii să-l am, iar pentru alții,
nu. Este discutabil. Pentru mine
nu este neapărat un succes, este
ceva care vine firesc, după dedicație. Adevărat este că, din start,
am mers pe ideea să ne diferențiem de ceilalți designeri și am
venit cu un credo al nostru. Noi ne
inspirăm din literatura română,
purtăm valorile și cultura neamului nostru. Punând în lumină cele
enumerate, încercăm să educăm
în noua generație mândria pentru
moștenirea lăsată de strămoșii
noștri. Mă inspiră Republica Moldova, o iubesc și o admir într-un
mod aparte. Am plecat de aici la
15 ani, anii de studii peste hotare m-au făcut să o privesc cu alți
ochi. Și de fiecare dată când ajung
pe podiumurile internaționale nu
mai sunt un brand, sunt menționată ca Republica Moldova, ceea
ce mă face să am o emoție estetică
aparte. Nu știu dacă acesta este
succesul, dar cu siguranță depun
suflet 101 procente și trăiesc tot
ceea ce fac. Totul este gândit până
la mici detalii, de la cusăturile pe
o rochie până la coloana sonoră.
- Procesul de creație e legat
doar de producerea pieselor vestimentare?
Nu, cu siguranță. Pentru a alege piesa pentru prezentări stau
nopți în șir și caut melodia potrivită, fie că este Porumbescu, Doga,
Enescu, Ceaikovski sau Surorile
Osoianu. Trebui să simt și stofa,
și melodia potrivită.
Spre exemplu, colecția Origini
nu a venit din gândul că uite trebuie să fac ceva ce ne va reprezenta ca țară, în spate au stat nopți
pline de lecturi.

Am încercat
să încheg un concept
care să arate de unde
am pornit. Să aflu
că, de fapt, piesa
vestimentară care
ne reprezintă este
cămașa tradițională
încrețită la gât, din
cânepă; nu este ia, nu
este ceea ce purtăm
noi acum.

Am încercat să încheg un concept care să arate de unde am
pornit. Să aflu că, de fapt, piesa
vestimentară care ne reprezintă
este cămașa tradițională încrețită la gât, din cânepă; nu este ia,
nu este ceea ce purtăm noi acum.
Despre aceasta vorbește primul
„document” de unde totul a început a prinde față și este vorba
despre Columna lui Traian. Acolo
am găsit primele atestări ale chipului strămoșilor, apoi am început
a aduna crâmpeie din documente
și cărți. Am citit toate tratatele
lăsate de marii scriitori, uneori citeam volume întregi și nu găseam
un enunț din care să pot desprinde mici trăsături ale chipului și
vestimentației strămoșilor noștri.
După luni de lecturi în care am
restabilit o imagine a spațiului
carpato-danubiano-pontic creația
vine de la sine.
- Original este și despre
originalitate?
Noi ne sfiim, dăm de-o parte și

zicem că e de modă veche acel covor care este intrat în patrimoniul
UNESCO, acel prosop din casa
bunicii zicem că e de domeniul
trecutului. Nu am făcut altceva
decât să scot în evidență munca bunicii mele de-o viață. Cert
este că trebuie să lăsăm o urmă
pe acest pământ. Dacă nu suntem
capabili să creăm acele lucruri frumoase trebuie să respectăm ceea
ce ne-a fost lăsat.
- Locul în care nu o vei
găsi pe Corina Hamureac
atunci când își alege ținuta
pentru un eveniment este
un magazin de haine. De
ce?
Magazinele noastre sunt pline
cu branduri importante și haine
din Turcia și China. Acest fenomen este prezent în întreaga lume
și până la urmă consumatorul are
dreptul de a alege. În colecțiile
noastre nu sunt piese vestimentare care se repetă.
Măcar persoanele publice tre-

buie să înțeleagă că atunci când
sunt la un eveniment de mare
amploare haina purtată le reprezintă și noi punem accentul
pe originalitate.
Până la urmă a te îmbrăca este
o artă, la fel ca a trăi. Ține de opțiunea fiecărui de a trăi cât mai
frumos. Și aceasta nu este un lux,
dar pornește din cultură.
Noi nu avem o prestație publică, la noi se copiază, noi nu avem
personalități, noi ne întoarcem
înapoi la acei care au fost cândva.
Următoarea colecție este inspirată din versurile poeziei eminesciene „Atât de fragedă”.
„Atât de fragedă, te-asameni
Cu floarea albă de cireş,
Şi ca un înger dintre oameni
În calea vieţii mele ieşi.
Abia atingi covorul moale,
Mătasa sună sub picior,
Şi de la creştet până-n poale.
Pluteşti ca visul de uşor”
- Cum se explică alegerea?
Această floare de cireș va fi în
următoarea colecție pe fiecare
rochie, m-a marcat atât de mult.
Eu mereu mă întorc în trecut, nu
se produce ceva nou ca să mă inspire acum.
Cred că versul lui Eminescu a
aranjat pe rime făptura femeii. A
descris până și stofa și culoarea

– roz. Nu va fi atât de mare ca anterioara colecție, dar nici floarea
de cireș nu ține mult. Vor fi 20 de
rochii pe alb, roz și câte o frunză
verde de cireș.
- Chipul femeii este substanța activă în jurul căreia se plămădesc colecțiile.
Dar cum este femeia Corina Hamureac?
Poate sunt o femeie puternică,
dar aceasta are în spate tot amalgamul de stări ale femeii romantice, sensibile, melancolice. Nu ai
cum să trăiești doar într-o stare.
Nu știu cum sunt, dar sunt naturală, sunt foarte modestă în viața
de zi cu zi. Totul vine din interior.
Cum mă comport acasă cu fetița
mea, la fel sunt și în stradă.
- Care este femeia care nu
va prezenta niciodată colecțiile marca Corina Hamureac?
Optez pentru un chip inocent
și natural. Lucrând cu agențiile
de modele nu o să pot lucra niciodată cu o fată tatuată sau cu
sprâncenele artificiale. Este deja
o raritate să găsești un chip angelic. Nu am nimic cu intervențiile
estetice, dar ne confruntăm tot
mai des cu lipsa de naturalețe.
Nu voi putea îmbrăca în rochia
cu columna lui Traian o fată cu
operații estetice. Nu rezonează cu
ideea pe care o transmit.
- Am lăsat dezamăgirile la
final, așa cum se întâmplă
și în viață. Cum reușiți să
treceți peste acestea?
Ține de alegerea noastră. Trebuie să poți să spui într-un moment un nu, la fel cum ai zis odată
un da. Ține de caracter. Sunt cei
apropiați, oamenii despre care
crezi că sunt toată viața ai tăi. Și
uite că timpul îți arată că nu e
chiar așa. Îți dai seama că Cel de
sus îți arată asta. Universul știe
să aranjeze lucrurile.
Interviu realizat
de Vlada POPSUICO
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George Soros: „Singurul mod
de a ne proteja civilizaţia
este de a-l învinge pe Putin
cât mai repede posibil”

M

iliardarul american George Soros a
atenţionat, marţi, 24 mai, că civilizaţia „ar
putea să nu supravieţuiască” războiului din
Ucraina, totodată apreciind că Europa ar
putea fi într-o „poziţie mai puternică” decât crede în
ceea ce priveşte gazul rusesc, scrie Agerpres, cu referire
la AFP.

„Invazia (Ucrainei de către Rusia)
a fost poate începutul celui de-al
Treilea Război Mondial şi civilizaţia
noastră poate să nu-i supravieţuiască”, a declarat Soros într-un discurs
susţinut în cadrul unui dineu pe
care el îl organizează în mod tradiţional la Davos (Elveţia), cadrul
reuniunii Forumului Economic
Mondial.
Totodată, Soros a mai subliniat că:
„Cel mai bun şi singurul mod de a ne
proteja civilizaţia este de a-l învinge
pe (preşedintele Vladimir) Putin cât
mai repede posibil”.
Una dintre armele utilizate de
ţările occidentale constă într-o serie
întreagă de sancţiuni economice
împotriva Moscovei, scrie Agerpres,
cu referire la AFP.
George Soros spune
că Putin are o mână mai
slabă decât crede
Uniunea Europeană (UE) are
însă probleme în a se pune de acord
asupra ultimului pachet de măsuri,
pentru că unele ţări membre sunt
foarte dependente de hidrocarburile
ruseşti pentru aprovizionarea lor cu
energie şi sunt reticente în a adopta
noi sancţiuni.
„Eu cred că Putin este foarte inteligent şi într-un fel îi dictează Europei, ameninţând cu tăierea gazului.
Însă în realitate dosarul lui este mai

puţin solid decât crede el”, a spus
George Soros.
În acest context, Soros argumentează că Rusia a creat în mod intenţionat o situaţie de penurie iarna trecută, stocându-şi gazul mai degrabă
decât să-l trimită în Europa, ceea ce
a majorat preţurile, şi de asemenea
şi-a umplut rezervoarele care vor fi
„pline până în iulie”, scrie Agerpres,
cu referire la AFP.
Preşedintele rus „este într-o criză
şi el a reuşit într-un mod sau altul
să îngrozească Europa. El este într-o
situaţie tensionată. El trebuie să
facă ceva cu acest gaz şi singurul loc
care poate să-l absoarbă, pentru că
acolo sunt conducte, este Europa”, a
subliniat miliardarul. El a precizat că
a explicat acest lucru într-o scrisoare
adresată premierului italian Mario
Draghi, la care, spune el, nu a primit încă răspuns, scrie Agerpres, cu
referire la AFP.
Miliardarul spune
că Merkel este responsabilă
de dependența UE față
de importurile din Rusia
George Soros a criticat în special
politica fostului cancelar federal german, Angela Merkel, pentru a explica
dependenţa, potrivit lui, încă „excesivă” a Europei faţă de hidrocarburile
ruseşti.
„Ea a aprobat acorduri speciale cu
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Efectele
ghicitului
în ouă

Gheorghe BÂLICI

Rusia pentru furnizarea de gaz şi a
făcut din China cel mai mare partener al Germaniei pentru exporturi.
Aceasta a făcut din Germania ţara
care afişează cea mai bună performanţă (economică) în Europa, dar
acum există un preţ greu de plătit”, a
spus el.
În afară de Vladimir Putin, miliardarul l-a criticat din nou pe preşedintele chinez Xi Jinping, calificându-i pe amândoi drept „cei doi
dictatori”, scrie Agerpres, cu referire
la AFP.
„Astăzi, China şi Rusia reprezintă
cea mai mare ameninţare pentru o
societate deschisă”, a afirmat miliardarul.

Confirmarea condamnării lui
Navalnîi arată că Rusia vrea
să „suprime toată opoziția”
Confirmarea condamnării principalului opozant al
Kremlinului, Aleksei Navalnîi, arată că Rusia încearcă
să suprime toate formele de opoziţie, a declarat marţi
secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, relatează
AFP.
„Respingerea apelului lui Navalnîi este un alt
exemplu al dorinţei Kremlinului de a suprima toată
opoziţia şi întreaga societate civilă’’, a scris responsabilul american pe Twitter, salutând faptul că „cetăţeni
curajoşi ai Rusiei protestează împotriva războiului
brutal şi a corupţiei endemice a guvernului lor’’, în
pofida „riscurilor’’ şi a „detenţiilor’’.
Tribunalul Moscova a confirmat marţi, în apel,
condamnarea la nouă ani de închisoare în „regim
sever” a principalului opozant al Kremlinului, Aleksei
Navalnîi, judecat pentru „fraudă” şi „ultraj la adresa
unui magistrat” notează AFP.
„Verdictul tribunalului din Lefortovo din 22 martie rămâne neschimbat”, a declarat un judecător de
la Tribunalul Moscova, precizând că sentinţa intră
„imediat în vigoare”.
Agerpres

Alături de războiul din Ucraina, arestarea lui
Dodon, fie și pentru 72 de ore, hai să zicem pentru
început, este „evenimentul” cel mai mult comentat
în presă și rețelele de socializare, la piață și la colț
de stradă, oriunde se adună doi-trei oameni cunoscători a toate cele, dispuși să discute „politică”. Pe
lângă ceea ce se vede, se știe și este la suprafață,
baba de la Etulia, care îi ghicise lui Dodon în ouă
și i-a garantat sută la sută că va ajunge pentru a
doua oară președinte, nu știu ce vrăji a mai făcut de
această dată, dar, se vede, a încurcat și mai rău ițele.
Ghicitul acesta în ouă de rață mută sau de altă
pasăre autohtonă, poate chiar cu-aripi de dronă,
rusească, bineînțeles, e o treabă cum nu se mai poate
de interesantă și te atrage ca magnetul, numai că,
apelând la el, care e tot un fel de „operație specială”
necurată, nu se știe unde poți ajunge până la urmă.
Îți poate întuneca mințile până la un negru inconfundabil, de culoarea „kuliokului”, plin cu bani și
cu speranța într-o viață mai bună. Clar lucru, nu
pentru întreg poporul.
Efectele nocive ale ghicitului în ouă, adică dăunătoare, ca să fie și pe înțelesul tuturor apărătorilor
și oratorilor de la mitingurile „opoziționerilor”, l-au
făcut pe Igar Nikalaevici să spumege de mânie și să
verse flăcări în direcția unioniștilor. Aceștia, după
părerea lui, nici nu ar fi reușit să ajungă la Prut – să
se poată ascunde de focul său distrugător, pornit
din anusul încărcat cu gigacalorii stârnite încă de la
un ospăț cu slană și șorici jupiți direct de pe godac,
la care i-a fost oaspete de onoare Filip Kirkorov.
Totul ar fi fost cum ar fi fost, dar, din cauza ouălor, elucubrațiile au început, deosebit de grav, să se
adune în capul bravului luptător cu nedreptățile ce
s-au abătut asupra poporului, ca un făcut, anume
după căderea sa de pe tron. Prețurile la gaze, benzină,
pâine și produse alimentare sărind mai sus decât
modestul său nivel de trai, a considerat, împreună
cu ortacii săi, că e momentul să dea lovitura. Învinuirile, dar și amenințările au curs gârlă, fără a
se ține cont că a fost pandemie, că e război peste
câteva dealuri de la noi, că s-a furat aproape tot...
Și, pentru că, vorba unui fost prim-ministru
închis și el un timp la zdup, la noi nu se știe niciodată cine dă ordine și conduce, a urmat ce a
urmat: inopinat, aproape pe neașteptate, la timp
și fără pierderi. Bani ascunși cât să ducă trenul
adunați de procurori și mascați din toate gospodăriile fostului, un cumnat prins cum înfuleca de
zor o importantă hârtie deconspiratoare, strigăte
de protest și sprijin ale susținătorilor, dar și de
bucurie, ale celor care așteptau dintotdeauna un
așa deznodământ.
Între timp, oamenii mai cu glagole în locul destinat gândirii spun că e prea devreme să jubilăm, că
încă nu se știe, că îi vor da drumul cum au făcut-o
și cu alții care au furat. Iar dacă s-a furat, să fie
căutați și trași la răspundere toți cei vinovați, în
primul rând principalii: Plahotniuc, Șor, Platon. Să
fie deranjați și alți foști președinți, ai căror feciori
„lucrau” pentru toată țara, adunând moșii întinse, păduri neatinse, de unde se alimentează cu tot
neamul numai natural și ecologic, că așa e drept și
logic. Chiar dacă acestora nu le-a ghicit încă nimeni
în ouă, consideră aceștia, pentru „triumful dreptății
și adevărului”, puterea actuală ar trebui să-i întrebe
de unde au luat și au tot luat de au atâtea.
Dacă nu cumva, zicem noi, legea nu e pentru toți
la fel, iar istoria cu Igari Nikalaevici e o cacealma
pentru ochii lumii. Poate și un simplu avertisment
pentru el, ca „să-și bea ceaiul și să nu se diorgăiască”,
cine știe până când...
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Exerciții de memorie

C

reierul este comparat frecvent de oamenii
de ştiinţă cu un muşchi care, dacă nu este
antrenat, îşi pierde din performanţă. Acest
lucru se reflectă și asupra capacităţii de a
stoca informaţiile şi de a le reda, respectiv asupra
memoriei. Dincolo de activitatea fizică, dieta
alimentară, somnul adecvat (dovedite a fi benefice
pentru memorie şi implicit pentru creier), avem la
îndemână numeroase metode, jocuri şi exerciţii,
pentru stimularea şi consolidarea memoriei.
Ideea de îmbunătăţire a memoriei are la bază una dintre cele
mai importante descoperiri din
domeniul neurologiei: neuroplasticitatea creierului, capacitatea
acestuia de a se adapta la stimuli
şi situaţii diverse şi de a crea noi
şi noi legături neuronale.
Exerciţii pentru
o memorare eficientă
a informaţiilor
Memoria noastră este foarte
selectivă. Pentru ca informaţiile
pe care vrem să le reţinem să fie
memorate adecvat trebuie să ne
asigurăm în primă fază că avem
toate condiţiile pentru ca informațiile să se stocheze cu succes.
Iată câteva metode:
Concentrați-vă atenţia
Concentrarea atenţiei asupra
elementelor pe care dorim să le
reţinem este esenţială pentru memorare. Cu siguranţă ne-am aflat
cel puţin o dată în situaţia în care,
mergând pe un drum necunoscut
în timp ce vorbeam cu o persoană,
la întoarcere sau când am revenit în zona nu am ştiut să găsim
drumul. De ce? Pentru că, iniţial,
nu am dat atenţie reperelor, fiind
preocupaţi de convorbirea noastră. Pe de altă parte, atunci când
suntem singuri într-un oraş nou
şi căutăm un obiectiv, când revenim la locul respectiv ne va fi mult
mai uşor să ajungem la destinaţie

pentru că ne-am implicat activ şi
am reţinut reperele.
Utilizați schemele
şi cuvintele cheie
În cazul în care volumul de
informaţii este ridicat (de exemplu, învăţăm pentru un examen,
susţinem o prezentare etc.), nu
ne ajută cu nimic să încercăm
să reţinem toate informaţiile.
Mult mai util ar fi să lucrăm cu o
schemă logică la care să adăugăm
cuvintele/conceptele cheie şi pe
acestea să încercăm să le reţinem.
Având structura de bază şi făcând
conexiuni, ne va fi mult mai uşor
apoi să ne amintim ce am învăţat.
Înțelegeți informațiile
O memorare mecanică nu are
succes pe termen lung. De aceea
este important să încercăm să înțelegem ceea ce vrem să reținem,
să găsim logica, să facem conexiuni, să ne punem întrebări.
Vizualizați informațiile
Pentru multe persoane prezența unor fotografii, a unor scheme,
tabele etc. este de un real folos
pentru memorare. La fel de importantă poate fi și sublinierea
textului cu culori diferite.
Rețineți activ
Implicarea activă în procesul

de învățare și memorare are rezultate mult mai bune decât simpla
citire/ascultare a unor informații,
pentru că și nivelul de activitate
mentală crește. De exemplu, când
realizăm noi schemele pe baza informațiilor cu care lucrăm, șansele
de a le reține sunt considerabil
mai mari, decât dacă acestea near fi deja oferite într-un manual.

întâmplări de peste zi, insistând
pe unele detalii. Acest exerciţiu
simplu ne ajută nu doar să ne antrenăm memoria, dar, practicat
frecvent, sunt şanse mari să începem să acordăm o mai mare atenţie la detaliile din jurul nostru.

Exerciţii pentru
consolidarea informaţiilor
memorate

Asocierea informațiilor noi cu
cele deja memorate are un dublu
efect benefic pentru memorie:
cele noi au mai mari șanse de a
fi reținute, iar cele deja existente
în memoria de lungă durată sunt
împrospătate și mai bine consolidate.
Pe lângă aceste metode și strategii, există numeroase jocuri disponibile pe internet, de la cele mai
simple până la cele mai complexe,
menite să antreneze un anumit tip
de memorie.

Nu e suficient însă să ne asigurăm că am memorat eficient.
Odată stocate informațiile în memoria de lungă durată, ele nu sunt
oricând la dispoziția noastră, ci
trebuie constant repetate și puse
în legătură cu noile informații,
pentru a putea fi accesate rapid.
Rememorați evenimentele
de peste zi
Nu e nevoie să ţinem un jurnal
în care să notăm zilnic ce simţim
sau ce ni se întâmplă. E suficient
dacă înainte de culcare ne propunem să trecem în revistă anumite

Legați informațiile
vechi de cele noi

Doar asupra memoriei
trebuie să lucrăm?
Ne dorim cu toţii o memorie
exactă care să ne ajute să ne organizăm şi să ne uşureze munca.

Uneori avem senzaţia că memoria
noastră ne trădează, că uităm frecvent chiar şi lucrurile importante,
nu doar detaliile. Să nu uităm însă
că memoria este interdependentă de alte procese cognitive şi că
ceea ce noi vedem ca o problemă
de memorie să fie de fapt o problemă legată de stilul nostru de
viață, de modul în care gândim,
ne organizăm etc.
Dacă perturbarea atenției are
loc frecvent în timp ce lucrăm,
nici performanța și nici memorarea nu au de câștigat. Dacă ne
întrerupem des activitatea ca să
verificăm emailul sau facebook-ul
sau ca să fim atenți la versurile
unei melodii pe care o ascultăm
în surdină, ne păcălim singuri
că facem lucrurile simultan. În
realitate ideea de multitasking
este o iluzie, pentru că de fapt ne
concentrăm alternativ atenția pe
fiecare activitate, una după alta,
nu simultan.
Somnul este fundamental pentru memorie. Când dormim, creierul nostru transformă informațiile
acumulate peste zi în cunoștințe.
Sportul este și el benefic pentru
memorie. Pe lângă efectele pozitive pe care le are asupra organismului și a stării de spirit, un
studiu publicat în 2014 a indicat
rolul său asupra capacității de memorare la tineri. Cei care făceau
sport și erau într-o condiție fizică
bună au reușit să memoreze și săși amintească informațiile mult
mai bine decât cei sedentari, care
nu erau în formă.
Renunțarea la fumat ar putea
fi o decizie înțeleaptă nu doar
pentru organism, ci și pentru
memorie.
Eficiența memoriei poate fi
îmbunătățită, alegând metodele
și strategiile care ni se potrivesc
cel mai bine. Fiecare are propriul
stil de a memora, la care anumite
exerciții și tehnici se pretează cel
mai bine.
romedic.ro

De ce o vacanță pare că se încheie imediat ce începe?
Un studiu publicat în Journal of Consumer Psychology de către Universitatea
Ohio, relatează că oamenii judecă evenimentele pozitive din viitor ca fiind de
o durată mai scurtă decât evenimentele
negative sau neutre. Anticipând un eveniment distractiv, oamenii simt că acesta
se va termina imediat ce începe.
Așteptarea nesfârșită pentru a începe vacanța, împreună cu sentimentul că
aceasta se va termina foarte repede, îi
face pe oameni să se simtă ca și cum vacanța lor s-a încheiat, când ea nici nu a
început încă.
Oamenii simt că atât evenimentele pozitive, cât și cele negative sunt la fel de
îndepărtate de prezent.
Un lucru interesant petrecut în mintea
oamenilor este acela că anticiparea unui
eveniment negativ inversează efectele unui
eveniment pozitiv. Astfel, aceștia simt ca
un lucru rău este foarte aproape să se întâmple și va dura mult timp.
Într-un studiu cu 451 de participanți
online, aceștia au luat în considerare
weekend-ul viitor ca fiind unul distractiv,

groaznic, sau doar bun. Aceștia au indicat
și cât de departe s-a simțit începutul și
sfârșitul weekend-ului, pe o scară de la 0

la 100. (0 = foarte aproape, 100 = foarte
departe)
Rezultatele au arătat că un weekend bun

părea mult mai îndepărtat și mai scurt,
comparativ cu un weekend groaznic, ce
părea mai aproape de ziua actuală și cu o
durată mai lungă.
Alte rezultate arată că un weekend evaluat ca fiind rău s-a încheiat mult mai greu
și târziu față de începutul său.
Pentru cei ce se așteptau la un weekend
bun, începutul și sfârșitul erau aproape
identice. Astfel, 46% dintre participanți
au evaluat weekend-ul bun ca neavând
deloc o durată, din cauza faptului că s-au
gândit atât la eveniment, cât și la timpul
care l-a precedat.
Gândirea la cât de departe este începutul și sfârșitul evenimentului de prezent
este cheia ce stă la baza acestui fenomen.
Cercetătorii susțin că o vacanță ce pare
că se încheie imediat ce începe îi poate face
pe unii oameni să fie mai puțin predispuși
să planifice evenimente. De asemenea, îi
poate determina să cheltuiască mult mai
mulți bani pe hoteluri scumpe și ale lucruri de lux, deoarece li se pare că oricum
vacanța este foarte scurtă.
Science Daily
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Vladislav Arventii,
un nume de referință
al taekwondo-ului moldovenesc

A

cest material se înscrie în șirul de
articole, publicate în Gazeta de Chișinău
(17 aprilie 2020, 16 iulie și 10 decembrie
2021 ș.a. incluse în cartea „Taekwondo în
Moldova. Istoria unei ascensiuni”), care au oferit
cititorului nostru ocazia să se familiarizeze cu
epopeea constituirii taekwondo-ului și afirmării
acestei lupte orientale pe tărâmul moldav.

Iulian BOGATU
Astăzi veți avea ocazia să faceți
cunoștință cu unul dintre cei mai
tineri (are 28 de ani) și de perspectivă antrenori din R. Moldova. Este
vorba despre fondatorul Clubului
Sportiv de Taekwondo WT „Arventos”, Vladislav Arventii, în trecut
un performer cu renume (medaliat
cu bronz la Mondialele din 2008
printre juniori și la Europenele din
2010 și 2014 pentru seniori), iar în
prezent un tehnician de mare clasă.
Pasiunea pentru sport
Tatăl lui Vladislav Arventii era
jucător la Nistru Otaci, club de fotbal component al Diviziei Naţionale. Așa că și eroul rândurilor de față
și-a dorit de mic copil să devină
fotbalist. Acest gând a început să-i
invadeze conștiința de la vârsta de
cinci anișori. În secția de fotbal copiii erau acceptați abia de la nouă
ani, iar antrenorul i-a declarat că
trebuie să mai aștepte. Însă nu
voia deloc să aștepte: deborda de
dorința de a juca și de energie,
calități care cereau să fie puse în
valoare cât de curând. Mama insista să facă dans sportiv la clubul „Codreanca”. A fost convins să
meargă acolo cel puțin o dată. Zis
și făcut. A urmărit un pic evoluţia
dansatorilor și a realizat imediat
că dansul nu va deveni pasiunea
lui. Apoi, timp de jumătate de an,
a practicat gimnastica sportivă. I-a
plăcut foarte mult, dar în curând
antrenorul său a plecat să muncească peste hotare. Colaborarea
cu un alt îndrumător s-a dovedit
a fi una destul de dificilă, așa că
până la urmă a abandonat. În fine,
într-o bună zi, mama a declarat
că a găsit un club de taekwondo,
despre care nu știa mare lucru,
ci doar că acolo „lumea se bate”.
Chiar de la primul antrenament, a
rămas fascinat pentru toată viața
de acest gen de sport.
Trăiri ce nu se compară
cu nimic
„Trăirile resimțite în timpul
pregătirii în vederea unor competiții importante nu se compară
cu nimic. Parcurgi o serie de etape
dificile și de multe ori apare do-

rința de a renunța. Dar nu te poți
retrage și lupți până la capăt, doar
ai străbătut aproape tot drumul
și îți rămâne să cucerești ultima
redută. Când obții o medalie, emoțiile durează efectiv 30 de secunde.
Urmează urcarea pe podium, ceremonia de premiere și sentimentul
că ești unul dintre cei mai buni din
lume pur şi simplu te copleșește
în acele clipe. Iar bucuria victoriei este o trăire de durată, de care
dacă ai avut parte măcar o singură
dată, o vei păstra în inimă pentru
totdeauna. Nu oricine poate înțelege aceste senzații miraculoase
ce dau târcoale unui performer în
exerciţiu”, se confesează Vladislav
Arventii.
Tatăl îi spunea: trebuie să fii de
două ori mai bun decât adversarul tău, pentru ca superioritatea
ta să nu fie pusă la îndoială. Le
spune și Vladislav aceste cuvinte
discipolilor înainte de competiții.
„Antrenorul este ca un tată pentru
sportiv. El pune suflet, cunoaşte
potențialul ucenicului său şi-i oferă
întreaga încredere. Dacă tehnicianul are anumite îndoieli, atletul
simte imediat acest lucru. Încrederea antrenorului îl inspiră pe
sportiv şi îi conferă acea siguranța
ce-l poate urca pe cele mai înalte

culmi ale măiestriei”, își deapănă
în continuare gândurile Vladislav.
A luat decizia să devină antrenor deoarece în R. Moldova niciun
reprezentant al generaţiei lui nu
are mai multă experiență decât el
în taekwondo. S-a gândit: de ce să
nu-și împărtășească experiența
care, în caz contrar, în doi-trei ani
pur şi simplu ar deveni inutilă, dat
fiind progresul vertiginos atestat în
domeniu. „Nu-i voi povesti și nu-i
voi arăta unui sportiv slab cum să
învingă un atlet puternic. Performerul, prin propriile gânduri și
acțiuni, trebuie să demonstreze că

„Bronz”
pentru
Moldova la
Cupa Mondială
de canoe
Echipajul alcătuit din Daniela Cociu și Maria Olărașu a
cucerit medalia de bronz (44.58
sec.) în finala probei de 200 m
la canoe dublu din cadrul Cupei
Mondiale de kaiac-canoe, ce s-a
desfășurat în perioada 20-23
mai a.c. la Račice, Cehia. Conaționalele noastre, antrenate de
dublul campion olimpic Viktor
Reneiski, au reușit pe ultima
porțiune a distanței să depășească cu 0.22 sec. perechea din
Polonia, Sylwia Szczerbinska/
Jiulia Walczak. Campioane au
devenit cubanezele Yarisleidis
Duboys și Katherin Segura
(42.06), vicecampioane mondiale în 2021, podiumul fiind
completat de dubloul din China,
Changwen Shuai/Wenjun Lin
(42.80).

12 luptători
moldoveni,
pe podium la
București

e cel mai bun. Însă cel puţin îi pot
spune că trebuie să aibă asemenea
aspiraţii. Mentorul este un fel de
manager: el nu atât învață, cât
ghidează și sugerează. Când participam la campionate, aveam un
program bine stabilit. Deşi eram
atent la sfaturile antrenorului,
mereu contam pe un plan de acțiuni propriu. Aveam încredere în

mine. De altfel, când combinațiile
mele dădeau greș, instrucțiunile
tehnicianului aveau prioritate”,
mărturisește protagonistul acestor
însemnări.
Procedeele tactice din taekwondo-ul modern se schimbă
în permanenţă, căci și regulile se
modifică întruna. În fiecare an,
Federația Mondială WT (World
Taekwondo – versiunea olimpică)
aduce ceva nou pentru ca acest
sport să devină cât mai atractiv,
mai spectaculos. Astfel, înainte
se permitea să ieşi cu un picior
în afara ringului, iar astăzi ești

depunctat pentru aceasta. Pe toată
durata luptei trebuie să te bați cu
îndârjire: în esență, taekwondo-ul
modern este un fel de scrimă cu
picioarele. Dar e loc și de diverse trucuri. De exemplu, sportivii
dintr-o țară din Orientul Mijlociu
obișnuiesc să lovească cu călcâiele
în coapsa adversarului. Privind
dintr-o parte, ai impresia că lovitura este îndreptată spre vestă, în
timp ce, de fapt, coapsa ți se face
terci în acele momente.
Taekwondo-ul este un sport
pentru tineri, reclamând suplețe,
agilitate și viteză extraordinară
de reacție. De obicei, vârful carierei survine la 25 de ani. Cu
toate acestea, există și atleți care
se mențin mai mult, grație experienței și pregătirii lor fizice de
excepţie. „Sportivii sunt ca niște
copii. Trebuie supravegheați pentru că atunci când sunt izolați de
manifestările nefaste ale lumii
exterioare, rezultatele sunt mai
bune. Însă pentru a progresa au
nevoie de condiții elementare de
antrenament și refacere, lucruri
de care nu prea avem parte la noi
în țară. În prezent, suntem nevoiți să mergem la cantonamente
în străinătate. Pe de altă parte, se
pare că și lipsa zonei de confort
poate genera rezultate”, concluzionează de la înălțimea experienței
sale Vladislav Arventii, maestru
internațional al sportului, de 17
ori campion al Moldovei.
În același timp, nu poate fi pus
la îndoială faptul că un succes
durabil nu va exista fără condiţii
adecvate de pregătire, fără o infrastructură pe măsură. Aici rolul
statului devine unul esențial, dacă
își propune să vegheze la formarea unei generații sănătoase și de
perspectivă.

Luptătorii Mihaela Samoil
(cat.53 kg), Luciana Beda (68
kg), Alexandrin Guțu (77 kg,
stil greco-roman) și Eugen
Mihalcean (79 kg, stil liber)
s-au învrednicit de medalii de
aur la Turneul U-20 „Dumitru
Pîrvulescu&Vasile Iorga”, ce
a avut loc în intervalul 19-22
mai la București. De asemenea,
pe podiumul de premiere al
competiției internaționale (au
concurat peste 300 de sportivi
din 16 țări) au urcat Emilia Creciun (72 kg, bronz) și luptătorii
de stil liber Constantin Chirilov
(65 kg) și Ion Marcu (70 kg),
care și-au adjudecat distincții
de argint, precum și Ion Demian (92 kg, bronz). La greco-romane, în posesia „bronzului”
au intrat Pavel Denisenco (60
kg), Alexei Hahlovschi (67 kg),
R. Balchivshi și Rostislav Covali
(ambii 97 kg).

Ilya Snițari
a câștigat
turneul Pro
Tennis Europa
Tenismenul Ilya Snițari (20
de ani, nr.710 ATP) a câștigat
UTR Pro Tennis Tour Europa,
turneu desfășurat în perioada
16-22 mai la Niš, Serbia. În etapa grupelor, compatriotul nostru
a trecut, rând pe rând, de slovacul Janos Fekete (6-4, 6-1), sârbul Petar Teodorovici (6-3, 6-2),
bulgarul Adriano Djenev (6-2,
6-4) și de un alt reprezentant
al gazdelor, Novak Novakovici
(4-6, 6-1, 6-1). În faza eliminatorie, mai întâi Ilya l-a surclasat
în două seturi pe sportivul din
România, Vladimir Filip (6-3,
7-5), ca în finală să se impună în
fața rusului Denis Klok, scor 7-6
(7-5 la tie-break), 6-2. Turneul
a fost dotat cu premii totale de
25000 de dolari SUA, întrunind
24 de jucători.
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Rubrica „Mica publicitate”

Afiş

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 – gazetadechisinau.md .
Te c a u t !
„Te caut!” – așa se cheamă rubrica prin intermediul căreia GAZETA de Chișinău te va ajuta să-ți
găsești jumătatea.
Atunci când singurătatea îți macină sufletul, nu
sta pe gânduri, caută-ți sufletul-pereche. GAZETA
de Chișinău îți vine în ajutor.
Din luna februarie 2020, poți perfecta un abonament la noua 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.

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)

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)

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 cunosc 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 superioare, 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 credință ortodoxă. Împreună vom birui singurătatea. (17)

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 suflet. 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 5560 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 detalii la numărul de telefon lăsat la redacție”. (24)

Carul cu bancuri
După o seară romantică am condus-o acasă. Chiar
înainte să treacă pragul, s-a întors către mine, m-a
sărutat şi mi-a şoptit:
- Ce-ai zice să rămâi aici peste noapte?

Săptămânal independent

Teatrul Național „Mihai Eminescu”
02.06 „O aventură tomnatică” de Semion Zlotnikov, ora 18.30.
03.06; 09.06 „Frunze de dor”, după Ion Druță, ora 18.00.
Teatrul Național „Eugene Ionesco”
28.05 Premieră! „Lecția” de Eugene Ionesco, ora 18.30.
29.05 „Arta conviețuirii” de Yasmina Reza, ora 17.30.
01.06 „Peter Pan” de J.M. Barrie, ora 13.00; 18.30.
Teatrul „Luceafărul”
04 – 05.06 Premieră! „Trei surori” după A. P. Cehov, ora 18.30.
Teatrul Satiricus „I.L. Caragiale”
29.05 „Fără pijamale”, după Mawby Green și Ed Feilbert, ora
18.30.
Teatrul Geneza Art
28 – 29.05 „Gardenia” de Elżbieta Chowaniec, ora 19.00.
31.05 „Mâncare pentru Monștri” de Paolo Genovese, ora 19.00.
02.06 „Toc” de Laurent Baffie, ora 19.00.
Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”
29.05 „Boema”, operă în patru acte, de Giacomo Puccini, ora
17.00.
05.06 „Giselle”, balet în două acte, de Adolph Adam, ora 17.00.
Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”
29.05 „Capra cu trei iezi” de Ion Creangă, ora 11.00; 12.30.
Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
28.05 „La izvor”, de Iu. Filip, ora 11.00.
29.05 „Căprița-Ștrengărița” de M. Suponin, ora 11.00.
Palatul Național „Nicolae Sulac”
27.05 Mark Oselski. 33, cu invitați speciali, cu participarea
Orchestrei Naționale de Cameră, ora 18.00.
Sala cu Orgă
27.05 Basul Vitalie Cireș, la 65 de ani. La pian – Natalia Lazicova. Participă pianiștii Maxim Ciolac, Marina Mamalîga. În
program: arii de G.Verdi, J.S.Bach, M.I.Glinka, piese pentru
pian de F.Schubert, J.Brahms, V.Cireș-Smirneaghin. Intrare
liberă, ora 18.00.

Integramă

MAESTRU AL BAGHETEI

.

MAESTRU
AL
BAGHETEI

A DA MEREU
DIN CAP

COMPLEX
COMERCIAL

Sudoku
LE-A
CRESCUT
COTA... LA
CÃLDURÃ

ZBURÃTOR
LEGENDAR

ÞINE CURS

COPII
LA CURTE

TULBURÃRI
INTERNE

NASTURE
DE PIELE
LACURILE
SUPERIOARE

SCENARIU
FANTASTIC
DE FILM...
ISTORIC

CÂNTEC
DE ÞARÃ
REALUL ÎN
CALIFICÃRI

MAESTRU
AL BAGHETEI

UN PAS MARE
PENTRU OM

BOABELE
ADUNATE
TOAMNA DE
STUDENÞI

IESE PRIMA
LA JOC !

ACTUL DE
IDENTITATE

COMANDÃ
DE OCHIRE

STAU
ÎN GENUNCHI

SEMNE
DE LA
NECURATUL

CEARTÃ
ÎN CER

COZI
LA ACE

ÎNTRECERE
DE PUªTI

LUATE
LA BÃTAIE !

SE CUNOSC
DIN TIMP !
IEªITÃ
DE LA CURS

LOVEªTE
LA BILÃ

FAC PE
ZÃPÃCIÞII

MAESTRU
AL
BAGHETEI

RÃSPUNDE
LA OBIECT

INDICAÞI
PRIN
APROPIERE

FURÃ... MIEII
DE LA STÂNÃ

- Nu, mulţumesc, i-am răspuns în timp ce mă
îndreptam către staţia de autobuz. Între noi fie vorba, ia gândiţi-vă: ce puteam eu să fac singur toată
noaptea în faţa uşii?

ÎN ECRAN !
CULEGERE
DE LEGI
ÎN BAGAJ !

SUNT
ÎN NOTÃ !

MARILE
ADUNÃRI
POPULARE
PUS PE JOS !

CADRE DIN
SERVICIUL
DE
INFORMAÞII

PRINS
ÎNTRE
COLÞI
DE MISTREÞ

ROL
INTERPRETAT
CU BRIO
DE BIRLIC

social-politic
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Cu franțuzul – amăgire, cu Ilie – fericire (I)

M

arcela şi Felicia, surori gemene,
s-au născut şi au crescut într-o
familie de intelectuali. Locuiau
peste drum de casa preotului,
care avea cinci feciori. De la vârsta de cinci ani
gemenele mergeau cu băieții preotului la biserică,
hoinăreau pe câmpiile din jurul satului, ascultând
şoaptele frunzelor, murmurul izvoarelor,
zumzetul albinelor. Când au crescut mai mari,
discutau filozofie, sociologie, artă, apoi vorbeau
tot mai pasionat şi mai însufleţit despre iubire.

despărțirea. Alfred i-a spus foarte liniștit că se aștepta la această
ruptură: „Știu, trebuia să fiu mai
prezent și mai atent cu tine. Dar
sunt un egoist și m-am gândit mai
mult la mine...”. Atunci Marcela
s-a supărat îngrozitor pe el. I-a
reproșat furioasă că s-a jucat cu
sentimentele ei, că i-a dat speranțe false și că i-a pus pe părinți la
cheltuială cu nunta fastuoasă pe
care le-au făcut-o.
După divorț basarabeanca
a mai stat o jumătate de an în
Franța, apoi s-a întors acasă ca
să le ducă părinților vestea despre măritișul eșuat. O durea tare
sufletul când se gândea că îi va
face pe părinți să sufere.

a rămas la Craiova. Între timp, se
căsătorise şi Ilie.
Între farmec
şi dezamăgire

Ilie, fiul mijlociu al preotului,
părea îndrăgostit de Marcela, raportând această dragoste la tot ce
ţine de spirit. Îi plăcea fata cochetă, plină de energie. O vedea în
imaginaţia sa soţie şi mamă fericită. Dar n-a îndrăznit să-i spună
niciodată ce sentimente nutreşte
pentru ea.
Înainte de a împlini 18 ani,
Marcela şi Felicia au plecat la studii în România. S-au risipit prin
lume şi feciorii preotului.
De la un an la altul se vedeau
tot mai rar. Surorile au păşit cu
dreptul în viaţa studenţească, se
simţeau libere printre studenţi
şi aveau succese la învăţătură.
Felicia, care era mai timidă, îşi
găsise un prieten statornic şi, spre
sfârşitul studiilor, s-a căsătorit şi

Iar Marcela a câştigat o bursă
şi a plecat în Franţa să-şi continue studiile. Acolo l-a întâlnit
pe Alfred, un profesor de 40 de
ani, care se trăgea dintr-o familie de aristocraţi. Îl impresionase
frumuseţea Marcelei, debordând
de inteligenţă. Peste un an s-au
căsătorit. Nunta au făcut-o în Moldova după tradițiile și obiceiurile
de la noi.
Păreau foarte aproape unul de
altul şi chiar fericiţi! Luna de miere au petrecut-o la Karlovy Vary.
Întorşi la Paris, fiecare s-a văzut
absorbit de preocupările sale şi,
încet- încet, focul dragostei a prins
a se domoli. Alfred avea mulţi prieteni cu care se întreţinea şi pe
care îi invita în zilele de odihnă
acasă. Marcela era drăguţă cu ei,
aşa cum era drăguţă şi cu lumea
lor de la universitate.
Văzând cum o sorb din priviri
bărbaţii, soțul a hotărât să nu-şi
mai invite prietenii acasă. Peste

FOTO-SIMBOL

Nina NECULCE

Sanatoriu cu surprize

câteva luni a decis că ar fi mai bine
ca Marcela să nu mai meargă la
universitate, ci să guverneze casa
lor mare. Ca să nu moară de plictiseală, i-a organizat acasă predarea
în particular a orelor de engleză.
Viaţa lor materială era asigurată.
Casa era întreţinută de o econoamă în vârstă.
Totuşi Marcela nu era mulţumită, o neliniştea desprinderea sa
de lume. Zilele de bucurie şi bună
dispoziţie trecură. Își zicea mereu:
„Dacă m-ar fi iubit, nu mi-ar fi
cerut să-mi las studiile pe care le
făceam cu drag și să stau închisă
în casă”. Se înstrăinase cu totul de
Alfred, nu mai împărtășeau nimic
împreună și nu mai vedea nici un
sens să rămână cu el.
Închisă ca pasărea în colivie,

desprinsă de viaţa reală de după
poartă, peste un an a plecat pentru
totdeauna din casa luxoasă, dar
rece, lăsându-i un bileţel de adio
soţului şi rugându-l să nu o caute.
Şi acesta nu a căutat-o mai bine
de jumătate de an până în ziua
când i-a cerut divorţul.
Marcela plecase în alt oraș din
Franța, unde își găsise foarte repede o slujbă. Nu se lăsase copleșită
de îngrijorare sau de senzația că
totul în jurul ei se făcea țăndări
într-un oraș necunoscut. În zilele
de după plecare viața pentru ea
își luase cursul firesc. Muncea
ore în șir, găsindu-și în muncă
mulțumirea.
Absența lui Alfred nu-i apăsa
sufletul. Așa că, fără remușcări
și păreri de rău, și-au oficializat

Însă, întoarsă acasă, nu și-a
surprins părinţii. Mama i-a spus
că toate rudele și prietenii o invidiau, iar ea presimţea că această
căsătorie nu va fi de durată, dar
n-a vrut să-i strice cheful. Marcela
a făcut ochii mari, surprinsă de
aceste cuvinte. Apoi a zis liniştită: „Hai s-o trecem sub semnul
aventurii trecătoare, pentru că
mai degrabă a fost o aventură
decât o căsătorie”.
Fata cea plină de viaţă avea
acum o înfăţişare obosită. Era
cuprinsă de nemulţumire. Pentru
a-şi recăpăta forţele de odinioară, mama a sfătuit-o să meargă
la un sanatoriu. A plecat chiar a
doua zi în Crimeea. La despărţire,
mama i-a spus: „Vezi, profită de
împrejurări, eşti femeie frumoasă
şi deşteaptă, s-ar putea să-l întâlneşti acolo pe cel pe care ţi l-a
pregătit soarta”.
`(va urma)

HOROSCOP SĂPTĂMÂNAL

Berbec

Taur

Gemeni

Rac

Leu

Fecioară

Primeşti multe complimente legate de personalitatea ta. Într-adevăr eşti
o persoană plăcută şi uşor
de iubit! Deşi frustrările pe
care le ai în plan personal
nu te lasă să simţi asta,
meriţi şansa de a fi fericit.
Această săptămână aduce
zâmbete şi culoare în viaţa
ta. Oportunităţi interesante
în carieră.

Eşti o persoană populară. Te bucuri în permanenţă de aprecierea şi stima celor din jur. Stima ta de sine
trăieşte o explozie. Trebuie
să înveţi să faci faţă provocărilor sociale fără ca
sistemul tău de valori să
fie afectat. Chiar dacă eşti
sigur pe ceea ce ştii, la birou nu reuşeşti să îţi arăţi
abilităţile.

Te doare suferința celor apropiați. Atunci când
știi că nu ai nicio putere
asupra stării lor de bine,
te simți trist. Preiei mult
prea mult din experiențele celor din jur și asta te
consumă psihic extrem de
mult. A alege cu sufletul nu
este întotdeauna o opțiune
care vizează propriul confort emoțional.

Te lași cucerit ușor de
aparențe. Lucrurile nu
sunt ușor de pus în cuvinte, mai ales când la mijloc
sunt mize importante. Maniera în care îți faci treaba
la birou vorbește despre
profesionalism și implicare. Sensibilitatea ta se află
la cote maxime. Energiile
planetelor conlucrează intens în favoarea ta.

Adopţi noi norme de valoare şi încerci să îţi restabileşti echilibrul interior.
Alegerea de a citi cărţi din
diferite domenii îţi zdruncină destul de mult ideea
pe care o ai în raport cu
Universul. Schimbarea face
parte din tine. Expune-ţi intenţiile într-un mod clar şi
concis!

Marte este destul de
„structurată” din punct
de vedere energetic. Zilele acestei săptămâni te
provoacă, mai ales la nivel
profesional. Instinctul tău
este destul de puternic și
de aceea îți urmezi mereu
intuiția în situațiile în care
nu găsești soluții la problemele pe care le întâmpini.
Weekend în familie.

Balanță

Scorpion

Săgetător

Capricorn

Vărsător

Pești

În viața personală, o să
înveți să vezi lucrurile cu
sufletul, fără prea multă rațiune implicată. Treci peste
dezamăgirile în raport cu
anumite persoane. Timpul
te ajută să le rezolvi cu încredere pe toate. Săptămâna aceasta este organizată
pe mai multe fronturi deoarece ai multe proiecte în
derulare.

Pasiunea pentru tot
ceea ce faci și obiectivele migălos creionate sunt
principalele atuuri profesionale. Pașii mici și consecvenți te ghidează spre
un real succes în carieră.
Energia acestei săptămâni
te va ajuta să acționezi conform planurilor stabilite.
Familia nu va fi principalul
tău susținător.

Cu fiecare dezamăgire,
ți se confirmă că lucrurile
sunt mult mai complexe
decât crezi sau speri tu. Îți
arăți disponibilitatea emoțională în raport cu anumite
persoane. E ceea ce simți.
Deși sunt multe zile în care
nu vei reuși să întorci evenimentele în favoarea ta, ești
pur și simplu fericit.

Deciziile celor din jur nu
te privesc. Când furia sau
frustrarea revin în viața
ta, privește înăuntrul tău
pentru a vedea ce răni sunt
atinse. Oricât de mult vrem
să ne mințim, în viața fiecăruia dintre noi, nimic nu
este întâmplător. La birou
lucrurile se precipită spre
finele săptămânii. E nevoie
să fii organizat.

Nu te simți pregătit pentru schimbare. Este confortabil să rămâi ancorat într-o
anumită stare de confort și
nu te minți în acest sens.
Faptul că o să accepți realitatea te va ajuta să acționezi
în direcția propriului bine.
Indecizia pe care o resimți
este cea care te împiedică
să întorci lucrurile în favoarea ta.

Cauți cu disperare resurse emoționale în tot ceea ce
te înconjoară, iar asta face
din tine o persoană destul de
intrusivă. Destinațiile drumurilor pe care le parcurgi
nu se prezintă totdeauna
așa cum ți-ai dori. Ceva cu
adevărat special va avea
loc spre finele săptămânii
atunci când toate astrele vor
lua o poziție retrogradă.
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SATIRĂ ȘI UMOR
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Devine viaţa-mi tot mai grea,
Încet-încet renunţ la fete,
Dar nu şi la... Feteasca mea!

Poezie fixă…
neumoristică

La vârsta a treia
Adesea când admir câte-o femeie,
Şi văd că pot să intru la idee,
Chiar dacă ştiu precis
că nu-mi convine...
Ideea e mai tare decât mine!
Mihai CIMPOI

Sonetul
umoristului
O, suflet trist şi vesel totodată,
În tine râsul plânge uneori,
Când vede crângul luminând
cu flori,
Lumina lor – de-acuma îngheţată.

Tabiet
Mănânc pe stradă un covrig,
Tuşesc şi-s cocoşat de frig.
Acesta-i felul meu trufaş:
Iau prânzul numai în oraş.

Epigramiști
contemporani
Soț model
Seara, când ajunge-acasă,
Dacă foamea îl cuprinde,
Soaţa îi întinde masă,
El ia masa... şi o-ntinde!
La dermatolog
Întâlnindu-l într-o sală
Îl opri şi-l puse-n temă:
- N-am venit cu mâna goală
Am în palmă... o eczemă!
De Ignat
Un porc, în prag de sărbătoare,
Îşi zise: „Nu mănânc, să scap.
Că, dacă mă îngraş prea tare,
Îmi mai aprind şi paie-n cap!”.
Ananie GAGNIUC
Pensionarul
recăsătorit
Cu noua soaţă, moş Andrei
N-a prea avut idee proastă:
Din vârsta lui scazi vârsta ei
Şi mai rămâne de-o nevastă!
Vârstă
Încep să mă albesc la plete,

Tu râzi cu tot amarul şi adori
Să vezi cum râde lumea
zbuciumată
Şi veselia asta, cam ciudată,
E una din râvnitele comori

Justiția
O doamnă oarbă ce agită
Un paloş lung cu lama lată,
Confuză, însă fericită
Că este zilnic violată!
La medicul
cardiolog
Privind sinusoida care
Sălta zglobie pe ecran
Mi-a spus cu-o voce oarecare
- Se-ndreaptă, sigur, într-un an!
Mihai BATOG-BUJENIȚĂ
Regret
Sub piatră zace şeful meu;
Eu „Să trăiţi!” i-am zis mereu.
(Putea ajunge deci etern
De asculta şi-un subaltern!)
Urmare pledoariei
Plătindu-l bine pe-avocat,
M-a zugrăvit atât de pur,
Că, după ce m-au achitat,
N-am fost în stare să mai fur.
Probleme
În propaganda ateistă
Probleme încă mai există:
L-au terminat pe Dumnezeu,
Cu dracul însă e mai greu!.
Corneliu BERBENTE

AFORISME
AMBIȚIE. Mergi la examen sperând să iei măcar un 5, iar când iei
nota 8, rămâi nedumerit – de ce nu 10?...
Aș fi omul perfect dacă n-aș avea un neajuns – neajunsul banilor.
Am întâlnit și un moldovean care nu se sfădise de-un an cu rudele.
Sunt sfătuit, pentru a fi sănătos, să consum zilnic șase fructe. Oare
câte prune conține o carafă de țuică?!
Pune-i maimuței coroana pe cap și, în următoarea clipă, se va scărpina cu ea la fund.
Toți se cred deștepți. Însă nu toți au inteligența de a ascunde acest
lucru.
În sfârșit, o veste bună din China. Liliacul a recunoscut că el a
molipsit lumea de Covid-19.

Ce-atrage omul prin a ei căldură
Şi bucurie-n starea cea mai pură,
Făcându-l să mai uite-al
său declin.

Proza scurta umoristica

Aşa se scurge timpul şi ne pare
Că viaţa bună capăt nu mai are
Şi-abia de auzim al tău suspin…
Gheorghe BÂLICI

Pitpalacul
De o săptămână, Hanibal își scrie poeziile în atmosfera idilică din grădina căsuței de la țară. Înconjurată de flori, vișini și
corcoduși, inspirația îi este alimentată de concertul extraordinar
susținut de un pitpalac și de un mierloi. Pitpalacul preferă vișinul,
iar mierloiul, corcodușul. Din când în când, își schimbă locurile,
de bunăvoie. Cei doi soliști au primit și nume: pitpalacul este
Gigel, iar mierloiul, Viorel. Ambii cântă cu foc. Specialiștii spun
că, prin cântecele lor, își cheamă partenerele spre sublimul act
al împerecherii. În această ambianță, Hanibal nu putea să scrie
decât un poem de dragoste dedicat unei iluzorii ființe cu numele
de... Dar mai bine să păstrăm discreția, pentru că Pompilia, minunata lui soție, veghează cu vigilență, trăgând cu ochiul peste
umărul său creator...
Primul vers a fost scris. Al doilea plutește în aer. Pitpalacul Gigel
astăzi tace, pentru că suferă de o răgușeală acută. Viorel profită de
ocazie și se întrece pe sine în triluri măiestre. Versul al doilea este cât
pe-aci să țâșnească. Dar... nu reușește din cauza unui zgomot infernal
izbucnit de după gardul ce dă spre drum.
- Pompilia! urlă Hanibal ca un apucat. Cine-mi deranjează actul
creator în halul acesta barbar!?
Pompilia se uită peste gard și zice:
- Este Ghiță, tractoristul. Își reglează rabla ancestrală. Scoate și
un fum gros și împuțit.
Mierloiul Viorel, îngrozit și el, și-a suspendat concertul și a zburat
din corcoduș spre un zarzăr din vecini. Hanibal se urcă pe gard și se
rățoi ca un gânsac fioros:
- Ghiță, nenorocitule, pleacă dracului de aici cu utilajul acesta
preistoric!
- Nu pot, dom’ Hanibal!
- De ce nu poți, nemernicule?
- Pentru că m-a trimis dom’ primar. A zis să stau aici toată ziua,
cu motorul pornit, ca să țin locul pitpalacului. A mai zis că așa merită
poeții locali care au votat cu opoziția.
- Bine, măi „pitpalacule”, zgomotul ca zgomotul, dar cu fumul acesta
negru și împuțit ce este?
- Păi, ce să fie, maestre? E pentru inspirație!
Mihai FRUNZĂ

M-aș duce la prins pește: mă tem c-au să mă prindă!
Nu vă mai căinați atâta că lumea-i rea! Dar cum ați fi vrut să fie
lumea la sfârșitul lumii?!
Soția își educă tot mai insistent bărbatul: cu siguranță îl pregătește
pentru o nouă căsătorie.
Nu covidul era marele pericol pentru viața noastră (de familie), ci
STATUL ACASĂ!
De când cu COPY–PASTE, știu carte chiar și acei care nu cunosc
alfabetul!
Milioane de oameni au creat miliarde de cărți, ca să rămână pe
Terra câteva sute de mii de „aleși” să le citească…
Omul cavernelor a dispărut fiindcă n-a stat în peșteră. Stai acasă!
Pardon, domnule doctor! Nici la 95 de ani n-am să recunosc că
am împlinit 65!
Aveți grijă! Vântul acesta, care șuieră prin capetele guvernanților,
ar putea să ne stingă lumânarea!
De o lună de zile n-am luat în gură niciun strop de alcool. Oare n-o
să-mi pierd imunitatea?!
Schimb coșul minim de consum pe troaca Puterii.
Am avut niște vise atât de dulci încât mi s-au încleiat creierii…
Tare-i greu de trăit ușor!
Ion DIVIZA

C A Z U R I TÂ M P L AT E

Un basarabean poliglot
Mai mulți ani în urmă, Mircea N., angajat la Televiziunea din Dealul
Schinoasei, împreună cu nevastă-sa se aflau „într-o
promenadă ” pe la Paris...
Că ar fi vizitat Palatul Luvru, că s-ar fi suit chiar
și în Turnul Eiffel pentru a admira acea fantastică
panoramă a „capitalei lumii” – nu mă apuc a vă spune,
fiindcă nu știu. Se zice doar că, în una din zile, cuplul
familial de pe malul Bâcului a mers la cinema pentru
un film cu niște renumiți actori francezi. Și iată că
aici prinde a observa Mircea că un bărbat, aflat în
rândul de dinaintea lor (cine știe de pe care meridiane s-o fi nimerit și el pe-acolo?!), își tot răsucește
capul, furând-o cu privirea pe nevastă-sa. Ținând la
onoarea sa de familist (!), basarabeanului nostru, în
cele din urmă, îi crapă răbdarea și (cum o rupea el
un pic franțuzește, dar și rusește), se răstește la acel
cetățean, arătându-i ecranul:
-Regarde tuda, fustangiule!
Pahomie BEJENARU

Fabulă

PISICA ŞI
PURICELE
O mâţă alintată, cu blană moale,
linsă,
Își agăţă piciorul într-o
capcană,-ntinsă
Probabil unor şoareci, pesemne
chiar de ea…
Un lucru-i cert: rănită,
întruna mieuna
De ciudă, de durere şi mai
ales de teamă;
Degeaba, trecătorii nici n-o
băgau în seamă;
- Ce vremuri ticăloase, fiinţe
decăzute,
Că poţi să mori şi nimeni
nu sare să te-ajute!
Când eu eram mai mică,-n aşa
împrejurare,
Găseai în jur atâtea
fiinţe săritoare!
Un purice,-auzind-o – trecea
întâmplător –
Îi spuse cu emfază: - De nu-s
eu săritor,
Atuncea nu-i nici dracu! Ia uită-te,
cucoană!
Şi obrăznicătura îi sare fix pe rană,
Înfige trompa unde ţesutul
era rupt
Şi-n două-trei secunde e plin
de sânge supt!
Am întâlnit şi oameni de soiul
ăsta, sute,
Dispuşi, când ai nevoie,
să sară să… te-ajute.
Petru-Ioan GÂRDA

social-politic

de atitudine

Luni, 30 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 Vorbeşte corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Documentar: Pofticioşi, la cratiţă!
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 #Creativ
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Garantat 100%
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Referendum
21.55 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.00 Referendum
23.00 Punctul pe azi
00.00 Dosar România
01.00 Nocturne
02.00 Garantat 100%
03.00 România… în bucate
03.30 Documentar: Pofticioşi, la cratiţă!
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
TVR 1
07.00 Telejurnal Ştiri
07.16 3 ceasuri bune Matinal
07.47 Sport
08.00 Telejurnal Ştiri
08.16 3 ceasuri bune Matinal
08.47 Sport
09.00 Telejurnal Ştiri
09.07 3 ceasuri bune Matinal
09.32 Sport
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
10.30 Fermierii României
11.00 Guşti! Şi apoi mănânci
11.30 Pofticioşi, la cratiţă!
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Maghiara de pe unu
16.50 Editie specială
17.40 Serial: Dong Yi, concubina regelui
18.55 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
19.00 Dincolo de alb şi negru
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.00 Referendum
23.00 Nocturne
00.00 Dosar România
01.00 Atelier de sănătate
02.00 Referendum
03.45 Meteo
03.50 Sport
04.00 Telejurnal Ştiri
04.50 AgroStrategia
05.15 Fermierii României
05.45 Serial: Dong Yi, concubina regelui
TVR 2
07.00 Documentar: Prietenii neobişnuite
07.30 România… în bucate
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Fără prejudecăţi
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialMândrie şi pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Prietenii neobişnuite
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Câştigă România!
21.00 Reteaua de idoli
22.00 Memorialul Durerii
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Ştiri
02.45 Film: Război în bucătărie
04.10 România… în bucate
04.40 E vremea ta!
05.00 Luminiţa de la miezul nopţii
05.55 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Medalion muzical
06.15 Cronica săptămânii
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 Cuvintele credinţei
10.00 Magazinul copiilor
10.30 Cine vine la noi?

12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Preţul pasiunii
14.15 Desene animate Pororo, micul
pinguin
14.30 Petalo romano
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Tayo, micul
autobuz
16.30 Codul ECO
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Săptămâna sportivă
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
20.40 Descoperiri uluitoare
21.00 Ştirile
21.30 Reporter pentru sănătate
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Film Adio, iubitule
Minimax
06.00 Curious George
06.20 Aventurile Sirenelor H2O
06.45 Oaza lui Oscar
07.00 Superpăsările
07.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
08.00 Furios şi iute: Cursa spionilor
08.30 Barbie Dreamhouse Adventures
09.00 Surorile
09.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
10.00 Berry Bees - Albinuţe în misiune
10.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este
Magică
11.00 Boss Baby: Back în Business
11.30 Marsupilami
12.00 Zorro

PROGRAME TV
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 Ştiri 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 Gheţu
07.00 Sinteza
07.45 Cutia neagră. Plus
09.00 Iubeşte viaţa
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 2+1
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Gheţu
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.25 Iubeşte viaţa
01.20 Х/ф 2+1
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости
Național

12.30 Curious George
13.30 Tărâmul uitat de timp: insula
misterioasă
14.50 Oaza lui Oscar
15.30 Marsupilami
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Spirit Cu sufletul liber
17.00 Surorile
17.30 Aventurile Sirenelor H2O
18.00 Barbie Dreamhouse Adventures
18.30 Boss Baby: Back în Business
19.00 Furios şi iute: Cursa spionilor
19.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
20.00 Barbie în povestea sirenei
21.30 Zorro
22.00 Boss Baby: Back în Business
22.30 Pad-ul lui Zeke
23.00 Începuturile familiei Crood
23.30 Vânătorii de troli
00.00 Zorro
01.00 Ernest şi Rebeca
02.00 Bufniţa SRL
03.00 Marsupilami
05.00 LEGO Friends: Fetele în Misiune
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 În Profunzime
22.00 Survivor România
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film Pumni de otel
02.40 La Măruţă
04.40 Lecţii de viaţa
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 SURVIVOR România
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 SURVIVOR România
Jurnal TV
07.00 Jurnalul Săptămânii
08.00 Pop Corn Show
10.00 Ştiri 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
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06.00 Vouă
06.30 Albumul Național
08.45 Film: TERORIST FĂRĂ VINĂ
11.15 Teleshopping
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 152
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.20 Serial: Destine rătăcite, ep. 989
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 108
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 992
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale,
ep. 154
21.00 Film: TOTAL RECALL
23.15 Dez-ordine
01.15 Fosta mea iubire
03.00 Albumul Național
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Marți, 31 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 Vorbeşte corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Documentar: Pofticioşi, la cratiţă!
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Vizual
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Reţeaua de idoli
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câştigă România!
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Serial: Mândrie şi pasiune, 100 eps
23.00 Punctul pe azi
00.00 Adevăruri despre trecut
01.00 Drumul lui Leşe
02.00 Reţeaua de idoli
03.00 România… în bucate
03.30 Documentar: Pofticioşi, la cratiţă!
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
TVR 1
07.00 Telejurnal Ştiri
07.16 3 ceasuri bune Matinal
07.47 Sport
08.00 Telejurnal Ştiri
08.16 3 ceasuri bune Matinal
08.47 Sport
09.00 Telejurnal Ştiri
09.07 3 ceasuri bune Matinal
09.32 Sport
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
10.30 Fermierii României
11.00 Guşti! Şi apoi mănânci
11.30 Pofticioşi, la cratiţă!

12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Maghiara de pe unu
16.50 Inspiră România
17.40 Serial: Dong Yi, concubina regelui
18.55 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
19.00 Dincolo de alb şi negru
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.10 Telecinemateca Baladă din Valea
Morţii
23.00 Adevăruri despre trecut
00.00 Dincolo de alb şi negru
00.50 Atelier de sănătate
01.50 Telecinemateca Baladă din Valea
Morţii
03.30 M. A. I. aproape de tine/
03.55 Meteo
04.00 Telejurnal Ştiri
04.50 AgroStrategia
05.15 Fermierii României
05.45 Serial: Dong Yi, concubina regelui
TVR 2
07.00 Documentar: Prietenii neobişnuite
07.30 România… în bucate
08.00 Memorialul Durerii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Mândrie şi pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Prietenii neobişnuite
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex: Era glaciară
20.00 Câştigă România!
21.00 Destine ca-n filme
22.00 D’ale lu’ Mitică
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Ştiri
02.45 Film: Departe de oameni
04.40 E vremea ta!
05.00 Luminiţa de la miezul nopţii
05.55 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Moldova de Patrimoniu
06.35 Candela neuitării…
06.45 Tezaur
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Magazinul copiilor
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Preţul pasiunii
14.20 Desene animate Pororo, micul
pinguin
14.30 F/d
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
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15.00 Oaza lui Oscar
15.30 Marsupilami
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Spirit Cu sufletul liber
17.00 Surorile
17.30 Aventurile Sirenelor H2O
18.00 Barbie Dreamhouse Adventures
18.30 Boss Baby: Back în Business
19.00 Furios şi iute: Cursa spionilor
19.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
20.00 Barbie (tm) în povestea sirenei 2
21.20 Oaza lui Oscar
21.30 Zorro
22.00 Boss Baby: Back în Business
22.30 Pad-ul lui Zeke
23.00 Începuturile familiei Crood
23.30 Vânătorii de troli
00.00 Zorro
01.00 Ernest şi Rebeca
02.00 Bufniţa SRL
03.00 Marsupilami
05.00 LEGO Friends: Fetele în Misiune
05.40 Lego Friends Girls On A Mission
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 În Profunzime
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Survivor România
00.30 Film Divirgent: Alianta
02.30 Ştirile Pro TV
03.30 Lecţii de viaţa
04.30 Vorbeşte lumea
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 SURVIVOR România
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 SURVIVOR România
Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Ştiri 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

16.15 Desene animate Tayo, micul
autobuz
16.30 Săptămâna sportivă
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Ediţie specială
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
20.40 Descoperiri uluitoare
21.00 Ştirile
21.30 Dimensiunea diplomatică
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.20 Film Joc riscant
Minimax
06.00 Curious George
06.20 Aventurile Sirenelor H2O
06.45 Oaza lui Oscar
07.00 Superpăsările
07.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
08.00 Furios şi iute: Cursa spionilor
08.30 Barbie Dreamhouse Adventures
09.00 Surorile
09.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
10.00 Berry Bees - Albinuţe în misiune
10.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este
Magică
11.00 Boss Baby: Back în Business
11.30 Marsupilami
12.00 Zorro
12.30 Curious George
13.30 Barbie în povestea sirenei

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Check-in - the travel guide
10.00 Т/с Доктор Мартин
11.05 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Суперстар
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Freedom
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.30 Ştirile TV8
00.25 Check-in - the travel guide
01.00 Новости
01.25 Х/ф Суперстар
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости
Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale,

ep. 154
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 108

15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.20 Serial: Destine rătăcite, ep. 990
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 109
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 993
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale,
ep. 155
21.00 Film: JUNGLA: TĂRÂMUL
MORŢII
23.15 Film: VÂNĂTORUL
01.30 Film: JUNGLA: TĂRÂMUL
MORŢII
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Miercuri, 1 iunie
TVR Moldova
07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Desene animate: Strada sperantei
11.20 Discover România
11.30 Printre cuvinte
12.00 Obiectiv comun
12.55 Printre cuvinte
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Cap compas
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Destine ca-n filme
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câştigă România!
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Serial: Mândrie şi pasiune, 100 eps
23.00 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: Pofticioşi, la cratiţă!
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
TVR 1
07.00 Telejurnal Ştiri
07.16 3 ceasuri bune Matinal
07.47 Sport
08.00 Telejurnal Ştiri
08.16 3 ceasuri bune Matinal
08.47 Sport
09.00 Telejurnal Ştiri
09.07 3 ceasuri bune Matinal
09.32 Sport
09.45 Teatru pentru copii Pinocchio
11.10 Film: Micul Prinţ
13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Convieţuiri
16.50 Joaca de-a copilăria
17.40 Serial: Dong Yi, concubina regelui
18.55 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
19.00 Dincolo de alb şi negru
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.10 Film: Frumoasa şi Bestia
23.10 Breaking Fake News
00.00 Dincolo de alb şi negru
00.50 Atelier de sănătate
01.50 Film: Frumoasa şi Bestia
03.45 Sport
03.55 Film: Micul Prinţ
05.45 Serial: Dong Yi, concubina regelui
TVR 2
07.00 Documentar: Prietenii neobişnuite
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.10 FilmDumbrava minunată
10.30 Glumeţii
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.35 Film: Condurul şi trandafirul:
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povestea Cenuşăresei
16.00 SerialMândrie şi pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Case şi idei
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex: Era glaciară
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: Lumea lui Po
22.50 FillerSecolul 22
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Ştiri
02.45 Film: Lumea lui Po
04.15 România… în bucate
04.45 E vremea ta!
05.05 Luminiţa de la miezul nopţii
05.55 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Unda bugeacului
06.30 MeseriAşii
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Ne distrăm!
11.15 Magazinul copiilor
11.45 Desene animate Tayo, micul
autobuz
12.00 Ştirile (rus.)
12.25 Tezaur
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Preţul pasiunii
14.10 Desene animate Pororo, micul
pinguin
14.20 Universul Vangheli
14.55 Serial În numele fericirii
15.40 Ring star
17.00 Ştirile
17.25 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Ediţie specială
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
20.40 Descoperiri uluitoare
21.00 Ştirile
21.30 Focus Europa
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Serial Detectivul gourmet
Minimax
06.00 Curious George
06.20 Aventurile Sirenelor H2O
06.45 Oaza lui Oscar
07.00 Superpăsările
07.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
08.00 Furios şi iute: Cursa spionilor
08.30 Barbie Dreamhouse Adventures

09.00 Surorile
09.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
10.00 Berry Bees - Albinuţe în misiune
10.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este
Magică
11.00 Boss Baby: Back în Business
11.30 Marsupilami
12.00 Zorro
12.30 Curious George
13.30 Barbie (tm) în povestea sirenei 2
14.50 Oaza lui Oscar
15.30 Marsupilami
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Spirit Cu sufletul liber
17.00 Surorile
17.30 Aventurile Sirenelor H2O
18.00 Barbie-It Takes Two 0
18.30 Boss Baby: Back în Business
19.00 Furios şi iute: Cursa spionilor
19.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
20.00 Barbie: Dreamhouse Adventures Misterul Sirenei Magice
21.30 Zorro
22.00 Boss Baby: Back în Business
22.30 Pad-ul lui Zeke
23.00 Începuturile familiei Crood
23.30 Vânătorii de troli
00.00 Zorro
01.00 Ernest şi Rebeca
02.00 Bufniţa SRL
03.00 Marsupilami
05.00 Lego Friends Girls On A Mission
05.20 Lego Friends Girls On A Mission 0
05.30 Lego Friends Girls On A Mission
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshoping
13.45 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.30 Imperiul leilor
23.30 Las Fierbinţi
00.30 Ştirile Pro TV
01.00 Lecti de viaţa
02.00 Vorbeşte lumea

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

PROGRAME TV
11.55 Vorbeşte corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Documentar: Pofticioşi, la cratiţă!
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 MotorVlog
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Ora Regelui
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câştigă România!
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Serial: Mândrie şi pasiune, 100 eps

Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Ştiri 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 Ora de Ras
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 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Dincolo de Nistru
10.00 Т/с Доктор Мартин
11.05 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Вулкан страстей
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Freedom
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Aльтернатива
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Business up
23.30 Ştirile TV8
00.25 Dincolo de Nistru
01.00 Новости
01.25 Х/ф Вулкан страстей
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости
Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale,
ep. 155
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 109
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.20 Serial: Destine rătăcite, ep. 991
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 110
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 994
20.00 Film: CAPCANA
22.15 Film: ICEMAN - ULTIMUL MECI
00.15 Film: TOTAL RECALL
02.30 Albumul Naţional
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Joi, 2 iunie

10.30 Cine vine la noi?
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Preţul pasiunii
14.15 Desene animate Pororo, micul
pinguin
14.20 Secvenţe japoneze
14.30 Dimensiunea diplomatică
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Tayo, micul
autobuz
16.30 Focus Europa
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Joi cu Liliana Barbăroşie
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
20.40 Descoperiri uluitoare
21.00 Ştirile
21.30 F/d
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Serial Detectivul gourmet
Minimax

23.00 Punctul pe azi
00.00 Omul şi timpul
01.00 Remix
02.00 Ora Regelui
03.00 România… în bucate
03.30 Documentar: Pofticioşi, la cratiţă!
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
TVR 1
07.00 Telejurnal Ştiri
07.16 3 ceasuri bune Matinal
07.47 Sport
08.00 Telejurnal Ştiri
08.16 3 ceasuri bune Matinal
08.47 Sport
09.00 Telejurnal Ştiri
09.07 3 ceasuri bune Matinal
09.32 Sport
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
10.30 Fermierii României
11.00 Guşti! Şi apoi mănânci
11.30 Pofticioşi, la cratiţă!
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Akzente
16.50 Radar geopolitic
17.40 Serial: Dong Yi, concubina regelui
18.55 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
19.00 Dincolo de alb şi negru
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.10 Pentru Sama
22.50 Omul şi timpul
23.50 Dincolo de alb şi negru
00.40 Atelier de sănătate
01.40 Pentru Sama
03.10 Breaking Fake News
04.00 Telejurnal Ştiri
04.50 AgroStrategia
05.15 Fermierii României
05.45 Serial: Dong Yi, concubina regelui
TVR 2
07.00 Documentar: Case şi idei
07.30 România… în bucate
08.00 Reteaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360° Călătorie pe
şoselele din gheaţă ale Siberiei
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: 360° Zambia - nomazii fluviului
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialMândrie şi pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Case şi idei
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex: aventuri
la Viena
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: Moştenirea
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Ştiri
02.40 Film: Moştenirea
04.30 România… în bucate
04.55 E vremea ta!
05.15 Luminiţa de la miezul nopţii
06.10 Teleshopping

TVR Moldova

Moldova 1

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

06.05 Reporter pentru sănătate
06.35 Lecturi a la carte
06.50 Medalion muzical
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Magazinul copiilor

06.00 Curious George
06.20 Aventurile Sirenelor H2O
06.45 Oaza lui Oscar
07.00 Superpăsările
07.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
08.00 Furios şi iute: Cursa spionilor
08.30 Barbie-It Takes Two 0
09.00 Surorile
09.30 Lego Friends Girls On A Mission
10.00 Berry Bees - Albinuţe în misiune
10.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este
Magică
11.00 Boss Baby: Back în Business
11.30 Marsupilami
12.00 Zorro
12.30 Curious George
13.00 Curiosul George
13.30 Barbie: Dreamhouse Adventures Misterul Sirenei Magice
15.00 Oaza lui Oscar
15.30 Marsupilami
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Spirit Cu sufletul liber
17.00 Surorile
17.30 Aventurile Sirenelor H2O
18.00 Barbie-It Takes Two
18.30 Boss Baby: Back în Business
19.00 Furios şi iute: Cursa spionilor
19.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
20.00 Super motanul: La început
21.30 Zorro
22.00 Boss Baby: Back în Business
22.30 Pad-ul lui Zeke
23.00 Începuturile familiei Crood
23.30 Vânătorii de troli
00.00 Zorro
01.00 Ernest şi Rebeca
02.00 Bufniţa SRL
03.00 Marsupilami
05.00 Lego Friends Girls On A Mission
05.20 LEGO Friends: Fetele în Misiune
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.30 MasterChef
23.30 Las Fierbinţi
00.30 Film Printul
02.20 Ştirile Pro TV
03.00 Lecţii de viaţa
04.00 Vorbeşte lumea
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Atletico Textila
22.30 Lecţii de viaţa
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 Atletico Textila
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa
Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Ştiri din Ucraina - 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 Aveţi de lucru?
18.00 Cealaltă Basarabie

Săptămânal independent
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 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Euromaxx - lifestyle în Europe
10.00 Т/с Доктор Мартин
11.05 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Superзять
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Aльтернатива
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.25 Euromaxx - lifestyle în Europe
01.00 Новости
01.25 Х/ф Superзять
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости
Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Start show România
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 110
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 992

17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 995
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 153
21.00 Film: MOARTEA PÂNDEŞTE DIN
ADÂNCURI
23.00 Film: ICEMAN - ULTIMUL MECI
01.00 Film: VÂNĂTORUL
03.15 Miezul problemei
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Vineri, 3 iunie
TVR Moldova
07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Tradiţii
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbeşte corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Documentar: Pofticioşi, la cratiţă!
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 La un pas de România
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Profesioniştii…
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câştigă România!
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Serial: Mândrie şi pasiune, 100 eps
23.00 Punctul pe azi
00.00 Memorialul Durerii
01.00 Identitate Basarabia
01.30 La un pas de România
02.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
TVR 1
07.00 Telejurnal Ştiri
07.16 3 ceasuri bune Matinal
07.47 Sport
08.00 Telejurnal Ştiri

08.16 3 ceasuri bune Matinal
08.47 Sport
09.00 Telejurnal Ştiri
09.07 3 ceasuri bune Matinal
09.32 Sport
09.45 Teleshopping
10.00 Exclusiv în România
10.55 MomentArt
11.00 Guşti! Şi apoi mănânci
11.30 Pofticioşi, la cratiţă!
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Opre Roma
15.50 EURO polis
16.50 Cooltura
17.40 Serial: Dong Yi, concubina regelui
18.55 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
19.00 Frontul
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.10 Film: Legionarul
23.00 Anchetele comisarului Antonescu,
ep. 5
00.00 Dincolo de alb şi negru
00.50 Atelier de sănătate
01.50 Film: Legionarul
03.30 Adevăruri despre trecut
04.18 Telejurnal Ştiri
05.05 Replay
06.00 Teleshopping
TVR 2
07.00 Documentar: Case şi idei
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala
10.00 Documentar: 360° Zambia - nomazii fluviului
11.00 Educaţie la înaltime
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360° Japonia - viaţa
lângă Vulcanul Iodake
15.00 Teleşcoala
16.00 SerialMândrie şi pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 Educaţie la înaltime
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex: aventuri
la Viena
20.00 Gala umorului
22.00 Reteaua de idoli
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
02.00 Ora de Ştiri
02.45 Educaţie la înaltime
03.35 MotorVlog
04.00 Pescar hoinar
04.30 România… în bucate
04.55 E vremea ta!
05.05 Documentar: 360° Zambia - nomazii fluviului
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Codul ECO
06.30 Purtătorii de cultură
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Magazinul copiilor
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 Ştiinţa Zero
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Preţul pasiunii
14.25 Desene animate Pororo, micul
pinguin
14.30 Всегда на высоте
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Tayo, micul
autobuz
16.30 Portrete în timp. V. Pohilă
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.50 Pur şi simplu Moldova
20.00 F/d
21.00 Ştirile
21.30 F/d George Doru Dumitrescu
despre Chişinăul interbeleic
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Serial Detectivul gourmet
Minimax
06.00 Curious George
06.20 Aventurile Sirenelor H2O
06.45 Oaza lui Oscar
07.00 Superpăsările
07.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
08.00 Furios şi iute: Cursa spionilor
08.30 Barbie-It Takes Two
09.00 Surorile
09.30 Lego Friends Girls On A Mission
09.40 Lego Friends Girls On A Mission 0
10.00 Berry Bees - Albinuţe în misiune
10.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este
Magică
11.00 Boss Baby: Back în Business
11.30 Marsupilami
12.00 Zorro

social-politic

de atitudine

12.30 Curiosul George
13.30 Super motanul: La început
15.05 Oaza lui Oscar
15.30 Marsupilami
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Spirit Cu sufletul liber
17.00 Surorile
17.30 Aventurile Sirenelor H2O
18.00 Barbie-It Takes Two
18.30 Boss Baby: Back în Business
19.00 Furios şi iute: Cursa spionilor
19.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
20.00 Familia Jetson: filmul
21.30 Zorro
22.00 Boss Baby: Back în Business
22.30 Pad-ul lui Zeke
23.00 Începuturile familiei Crood
23.30 Vânătorii de troli
00.00 Zorro
01.00 Ernest şi Rebeca
02.00 Bufniţa SRL
03.00 Marsupilami
05.00 LEGO Friends: Fetele în Misiune
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Film Alerta de grad zero

00.00 Film Gringo: Amator în misiune
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lecţii de viaţa
04.00 La Măruţă
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Ai nostri
22.30 Lecţii de viaţa
23.15 Ce spun românii
00.30 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 Ai nostri
04.45 ApropoTv
05.15 Lecţii de viaţa
Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Ştiri 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

00.30 Efect 9.6
01.20 Х/ф Телохранитель Тесс
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости
Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 153
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 993
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 996
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 154
21.00 Film: ASASINUL DIN BANGKOK
23.00 Film: CAPCANA
01.15 Miezul problemei
02.30 Albumul Național
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Sâmbătă, 4 iunie
TVR Moldova
07.00 Cu capu-n zori
10.00 Serial: - Toate pânzele sus!
11.00 Obiectiv comun
12.00 Învingători. Vremuri şi destine
13.30 A doua emigrare
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Printre cuvinte
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Tradiţii
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Reportajele/Interviurile Telejurnalului
18.45 Europa azi
19.00 Lectia de istorie
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Drag de România mea!
23.00 Documentar: Armânii - de la fraţii
Manakia, la nu sunt faimos, dar sunt
armân
00.20 A doua emigrare
00.50 Discover România
01.00 Tradiţii
02.00 Documentar: Armânii - de la fraţii
Manakia, la nu sunt faimos, dar sunt
armân
03.20 Discover România
03.30 Printre cuvinte
04.00 Omul şi timpul
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Reportajele/Interviurile Telejurnalului
05.45 Europa azi
06.00 Lectia de istorie
TVR 1
07.00 Cu capu-n zori
10.00 Strop şi Balonaş, ep. 37
10.35 Ferma
11.30 #Creativ
12.00 Ai luat plasă!, sez. 2, 7 ep
13.00 Chipurile României
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Film: Fugarii
17.00 Vedeta populară
18.50 Teleenciclopedia
19.40 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.10 Film: Capcana mercenarilor
23.10 Film: Districtul 13
00.40 Profesioniştii…
01.40 Film: Capcana mercenarilor
03.30 Film: Districtul 13
04.55 Discover România
05.05 Ferma
06.00 Teleshopping

PROGRAME TV
06.25 Teleshopping

Jurnal TV

Moldova 1

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 Aveţi 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

06.05 Pur şi simplu Moldova
06.20 Moldovenii de pretutindeni
06.50 Candela neuitării…
07.00 Best of Bună dimineaţa!
09.00 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Astroboy
10.15 Desene animate Hai la şcoală
10.30 MeseriAşii
11.00 stil nou
11.30 F/d
12.00 Muzică
13.45 Tezaur
14.15 Națională Festivalul Lumina din
lumina
15.25 Teatrul Mare din Soroca
16.30 În ritmul dansului
17.00 Ştirile
17.15 La noi în sat
18.00 O seară în familie
19.00 Mesager
19.20 Erudit cafe
20.00 Serial Pe viaţă
20.45 Pur şi simplu Moldova
21.00 Ştirile
21.30 În alţi papuci
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Ştiri Externe
22.45 Tezaur
23.15 Film Fata din vecini
Minimax
06.00 Aventurile Sirenelor H2O
07.25 Masha şi melodiile ei
07.30 Eu şi Mia
09.00 Barbie: Prinţesa perlelor
10.20 Ernest şi Rebeca
11.00 Berry Bees - Albinuţe în misiune
11.30 Polly Pocket - Puterea celor mici
12.30 Curiosul George
13.30 Familia Jetson: filmul
15.00 Oaza lui Oscar
15.30 Marsupilami
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Asterix şi galii
17.45 Masha şi melodiile ei
18.00 Barbie-It Takes Two
18.30 Boss Baby: Back în Business
19.00 Furios şi iute: Cursa spionilor
19.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
20.00 Scoala Iepurasilor
21.30 Zorro
22.00 Boss Baby: Back în Business
22.30 Pad-ul lui Zeke
23.00 Începuturile familiei Crood
23.30 Vânătorii de troli
00.00 Zorro
01.00 Ernest şi Rebeca
02.00 Bufniţa SRL
03.00 Marsupilami
05.00 LEGO Friends: Fetele
în Misiune
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV
09.45 Teleshopping
10.00 Film Puterea delfinului
12.00 isănătate
13.00 Ştirile Pro TV
13.10 Teleshopping
13.25 Film Paul, mare poliţist la
mall
15.10 Film Operaţiunea Ham-Ham
17.00 Teleshopping
17.15 Film Eu şi printul 4: Vizita regala
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Film Ultima reduta
23.00 Film Profa rea, dar buuuna
01.45 Ştirile Pro TV Chişinău
02.30 Film Puterea delfinului
04.00 Film Paul, mare poliţist
la mall
ProTV InterNațional
06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 La Măruţă
11.30 SURVIVOR România

TVR 2
TV8
05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 In good shape - the health show
10.00 Т/с Доктор Мартин
11.05 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Телохранитель Тесс
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştiri
17.45 Вечер. Настоящее время
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Întreabă Gheţu
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Euromaxx
08.30 MotorVlog
09.00 Generaţia Fit
09.30 Fără prejudecăţi
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Fraţi de viţă best of
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Levintza
17.30 Documentar: Case şi idei
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex: aventuri
la Viena
20.10 Film: La răscruce de vânturi
22.10 Serial: Săgeata neagră
00.00 Drag de România mea!
02.00 Ora de Ştiri
02.45 E vremea ta!
02.55 Serial: Săgeata neagră
04.30 Film: La răscruce de vânturi
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13.55 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 România, te iubesc!
15.00 Umami: al 5-lea gust
15.30 SURVIVOR România
18.00 I likeIT
18.30 Superspeed
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 ApropoTv
20.45 Las Fierbinţi
21.30 Ai nostri
22.30 Triplusec
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 Lecţii de viaţa
01.15 I likeIT
01.40 Superspeed
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 Ai nostri
04.45 Triplusec
05.30 Superspeed

TV8
05.00 Новости DW
05.20 Întreabă Gheţu
07.00 Ştirile TV8
08.00 Arts. 21 - the culture magazine
08.30 Dosarele X sinteza
09.30 Autoblog
10.00 Check-in - the travel guide
10.30 Iubeşte viaţa
11.30 Business up
12.30 Reporter de Gardă
12.45 Teleshopping
13.00 Freedom
15.00 Teleshopping
15.15 Dincolo de Nistru
15.30 Euromaxx - lifestyle în Europe
16.00 Х/ф Улыбка Моны Лизы
18.30 Dincolo de Nistru
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Х/ф Форрест Гамп
22.30 Итоги
23.00 Х/ф Терминатор: генезис
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Ştiri de week-end
03.00 Dosarele X sinteza
04.00 Х/ф Улыбка Моны Лизы
Național
06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiţii de la bunica
08.30 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor
12.00 Stan şi Bran - momente de
exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 994
15.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 995
16.15 Film: EXTEMPORAL LA DIRIGENŢIE
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 997
20.00 Dez- ordine
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: MOARTEA PÂNDEŞTE DIN
ADÂNCURI
01.45 Albumul Naţional
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Duminică, 5 iunie
TVR Moldova
07.00 Universul credinţei
09.30 Mic dejun cu un campion
10.20 Europa azi
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viaţa satului
13.00 Tradiţii
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Retrospectiva săptămânii
15.00 Drag de România mea!
16.55 Reportajele/Interviurile Telejurnalului
17.10 Exclusiv în România
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Retrospectiva săptămânii
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Vedeta populara
23.00 Teatru TV
00.30 La un pas de România
01.00 Exclusiv în România
01.50 Discover România
02.00 Teatru TV
03.30 Cap compas
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
credinţei
09.30 M. A. I. aproape de tine
10.00 Pro Patria
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultură
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12.00 Viaţa satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Serial: Arta crimei, ep. 4
15.30 România neîmblânzită
17.10 Exclusiv în România
17.50 MomentArt
18.00 Dosar România
19.00 Istorii ascunse Creaturi şi ritualuri. Partea I
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.56 Meteo
21.00 Vedeta populară
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Omul şi timpul
02.00 Serial: Arta crimei, ep. 4
02.55 Film: Fugarii /
04.25 Universul credintei Bucuria
credinţei
04.50 Teleenciclopedia
05.45 Serial: Dong Yi, concubina regelui
TVR 2
07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Sănătate cu de toate best of
12.30 Levintza
13.10 Film: Tudor
14.50 FillerSecolul 22
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex: aventuri
la Viena

20.10 Film: Tudor
21.45 FillerSecolul 22
22.10 Film: Ochi negri 112’
00.15 MotorVlog
00.45 Film: Tudor
02.20 Ora de Ştiri
03.05 E vremea ta!
03.15 România… în bucate
04.10 Cap compas
04.40 Generaţia Fit
05.10 Ferma
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.15 Cuvintele credinţei
06.50 Candela neuitării…
07.00 Best of Bună dimineaţa!
08.15 La noi în sat
09.00 O doză de sănătate
09.30 Zona ARS
09.55 Desene animate Astroboy
10.10 Desene animate Hai la şcoală
10.20 Ring star
11.40 În alţi papuci
12.15 F/d
13.00 O seară în familie
14.00 Tezaur
14.30 Iustina Scarlat - 75 de ani de
cântec
15.20 Gheorghe Vrabie. Contribuţii
la formarea identitîţii simbolice a
Chişinăului
15.45 Lecturi a la carte
16.00 Purtătorii de cultură
16.30 stil nou
17.00 Ştirile
17.15 Cronica săptămânii
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
19.30 Moldovenii de pretutindeni
20.00 Serial Pe viaţă
20.50 Pur şi simplu Moldova
21.00 Ştirile
21.30 Film Clientul
23.25 Ştirile (rus.)
23.40 Concert în Europa
Minimax
06.00 Aventurile Sirenelor H2O
07.25 Masha şi melodiile ei
07.30 Eu şi Mia
09.00 Barbie în Lacul lebedelor
10.30 Ernest şi Rebeca
11.00 Berry Bees - Albinuţe în misiune
11.30 Polly Pocket - Puterea celor mici
12.30 Curiosul George
13.30 Scoala Iepurasilor
14.50 Oaza lui Oscar
15.30 Marsupilami
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Pettson şi Findus
18.00 Barbie-It Takes Two
18.30 Boss Baby: Back în Business
19.00 Furios şi iute: Cursa spionilor
19.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
20.00 Tărâmul uitat de timp VI: Secretul
stâncii Saurus
21.30 Zorro
22.00 Boss Baby: Back în Business
22.30 Pad-ul lui Zeke

23.00 Începuturile familiei Crood
23.30 Vânătorii de troli
00.00 Zorro
01.00 Ernest şi Rebeca
02.00 Bufniţa SRL
03.00 Marsupilami
05.00 LEGO Friends: Fetele în Misiune
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
09.45 Teleshopping
10.00 Film Eu şi printul 4: Vizita regala
12.00 În Profunzime
13.00 Teleshopping
13.15 MasterChef
15.00 Imperiul leilor
17.00 Teleshopping
17.15 Film Vacanta cu familia Johnson
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Gusturile se discuţă
22.00 Film Domnul şi doamna Smith
00.00 Ştirile Pro TV Chişinău
01.00 Film Sa nu mori azi
03.00 Film Vacanta cu familia Johnson
05.00 Gusturile se discuţă
ProTV InterNațional
06.00 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 SURVIVOR România
12.30 I likeIT
13.00 Umami: al 5-lea gust
13.25 Ştirile Pro TV
13.30 Doctor de bine
14.00 Teleshopping
14.15 Superspeed
14.45 ApropoTv
15.30 Ce spun românii
16.15 Lecţii de viaţa
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Umami: al 5-lea gust
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Ai nostri
22.30 ApropoTv
23.15 Ce spun românii
00.15 Teleshopping
00.45 Umami: al 5-lea gust
01.15 România, te iubesc!
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 Ai nostri
05.00 ApropoTv
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 Итоги
15.00 Agricool
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 Ştiri de week-end
07.45 Reporter de Gardă
08.00 Итоги
08.30 In good shape - the health show
09.00 Dincolo de Nistru
09.30 Iubeşte viaţa
10.30 Х/ф Не/смотря ни на что
12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Gheţu
15.00 Teleshopping
15.20 Business up
16.20 Х/ф Звездные врата
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Iubeşte viaţa
22.00 Х/ф Побег из Шоушенка
00.30 Sinteza
01.10 Cutia neagră. Plus
02.10 Х/ф Не/смотря ни на что
04.00 Business up
Național
06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiţii de la bunica
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.45 Film: EXTEMPORAL LA DIRIGENŢIE
13.00 Start show România
16.00 Stan şi Bran - momente de
exceptie
16.30 Dez-ordine
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 998
20.00 Film: BĂRBAŢI DE OCAZIE
22.45 Film: LEGIUNEA DE ONOARE
00.45 Start show România
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
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CĂRĂBUȘI & WOW!

Sharon Stone, apariție
spectaculoasă pe covorul
roşu de la Cannes

Sharon Stone continuă să fie o
femeie frumoasă în ciuda faptului
că vârsta nu iartă pe nimeni.

Actriţa americană a provocat
senzaţie duminică pe covorul
roşu de la Festivalul de la Cannes,

într-o rochie cu trenă suprapusă,
pe care şi-a scos-o pentru a poza
în faţa camerelor, relatează EFE.
Americanca de 64 de ani a avut
o apariție electrizantă intrând pe
covorul roșu alături de doi tineri
chipeși, manechini de profesie.
Actriţa a venit îmbrăcată într-o rochie strâmtă cu breteluţe,
albă cu imprimeu albastru, peste
care avea ataşată în părţile laterale o fustă voluminoasă cu trenă.
La intrarea în Palatul Festivalurilor, cei doi tineri care o
însoţeau au ajutat-o pe actriţă
să-şi scoată fusta şi să rămână
doar în rochia mulată, care i-a
scos în evidenţă silueta zveltă.
Anul trecut, presa americană
a scris că Sharon Stone se află
într-o relație cu rapperul de 25
de ani RMR (pronunțat „rumor”),
dar relația pare să fi fost ceva pasager în viața starului din „Basic
Instinct”.
După ziare.com
și agerpres.ro

Delfinii își recunosc prietenii
după gustul urinei
Delfinii își pot recunoaște
semenii cu care s-au întâlnit
în trecut nu doar cu ajutorul
fluieratului specific, ci și după
gustul urinei, potrivit unui studiu publicat miercuri în revista
Science Advances.
Lucrarea, realizată prin studierea reacțiilor a opt delfini în
captivitate, face lumină asupra
unei întrebări pe care oamenii de știință și-o pun
de mult timp, și anume dacă animalele pot cataloga
membrii speciei lor drept „prieteni”, la fel cum fac
oamenii.
„În ocean, este dificil să îi găsești pe ceilalți,
iar auzirea sau mirosul unui individ familiar prin
intermediul gustului este un indicator important”
pentru localizarea lor, spun autorii acestui studiu.
Mai ales că urina are avantajul de a persista mult
timp în apă, chiar și după ce animalul a plecat.
Pentru a afla dacă delfinii sunt capabili să se
recunoască între ei în acest fel, cercetătorii au
antrenat mai întâi alți delfini să le ofere voluntar

urina, folosind recompense alimentare.
Cercetătorii au comparat apoi
reacția celor opt delfini (două femele și șase masculi) atunci când
în bazinele lor a fost turnată apă
sau urină. Ca urmare, animalele
au petrecut de două ori mai mult
timp analizând urina decât apa.
Într-o a doua fază, au fost
testate probe de urină de la delfini cunoscuți și
necunoscuți: indivizii au petrecut de trei ori mai
mult timp gustând probele cunoscute decât cele
necunoscute.
În cele din urmă, oamenii de știință au adăugat
sunet prin difuzoare. Delfinii emit un fluierat special,
pe care îl dezvoltă de la o vârstă fragedă.
Atunci când fluieratul se potrivea cu individul
căruia îi aparținea urina, delfinii au rămas în apropierea difuzoarelor pentru o perioadă mai lungă de
timp, demonstrând că această combinație a stârnit
un interes mai mare.
rfi.ro

Rușii în Ucraina
E loc destul într-un război
Să cadă mii de ruși eroi;
Păcat că Putin, stând deoparte,
De locu-acesta-i prea departe!...

„GAZETA
de Chișinău”!

INDICE 			
PM 21125 (PERS. FIZICE) 			
PM 21125/23 (PENS., INVAL., STUD.) 		
PM 21125/24 (PERS. JURIDICE)
		

1 LUNĂ
35,20
32,20
40,0

3 LUNI
105,60
96,60
120,0

6 LUNI
211,20
193,20
240,0

Gheorghe BÂLICI

Primul zbor legal
cu parapanta din vârful
muntelui Everest
Un parapantist
sud-african a sărit
în gol săptămâna
trecută, pentru
prima dată legal,
din proximitatea
vârfului muntelui
Everest, cel mai
înalt pisc montan din lume, în
cadrul unui zbor
rarisim, informează AFP.
Pierre Carter,
în vârstă de 55 de
ani, s-a lansat cu
parapanta de pe Şaua Sudică a muntelui Everest, aflată în jurul altitudinii de 8.000 de metri, a precizat marţi organizatorul expediţiei. În
total, doar 20 de minute i-au fost necesare parapantistului să ajungă
în satul Gorakshep, situat la 5.164 de metri.
Condiţiile meteorologice l-au descurajat pe Pierre Carter să se lanseze
chiar din vârful Everestului, care are altitudinea de 8.849 de metri.
Este pentru prima dată când Nepalul a eliberat un permis de zbor
cu parapanta peste munţii săi.
Până acum, doar trei zboruri au fost înregistrate de pe Everest,
toate fiind realizate fără o autorizaţie guvernamentală.
De la începutul actualului sezon, cel puţin trei alpinişti, un rus şi
doi nepalezi, au murit încercând să escaladeze muntele Everest.
După agerpres.ro
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