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Un „caz politic” 
în vreme
de război

În țara vecină e război. Incre-
dibil, ireal, dar atât de brutal-con-
cret în manifestările lui oribile. 
Lumile virtuale ale cineaștilor 
generației horror sunt jocuri de 
copii în comparație cu ororile 
acestui măcel. Suntem martori 
și participanți la evenimente, aju-
tând, protestând, ori consumând 
emoțiile în fața televizorului, ca 
la Roland Garros. Nu poți să le 
impui tuturor să se manifeste egal. 
Un artist rus, emigrat recent în 
Occident, remarcase trei feluri 
de manifestare a oamenilor de 
creație.

Mircea V. CIOBANU
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un lobby pentru 
a promova interesele 
R. Moldova
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Cine a furat 
viața lui Lilian?

11 

La 25 mai, Lilian Căldărari a împlinit 19 ani. 
Vârsta viselor, speranțelor, a marilor iubiri... 
Lilian, însă, a fost privat de toate aceste bucurii 
după o banală vizită la stomatolog. De 11 ani, 
băiatul e țintuit la pat fiind paralizat în totalitate, 
nici măcar din ochi nu clipește. Cine este vinovat? 
Mama băiatului, Virgilia Căldărari, nu a primit 
răspunsul nici după 11 ani de chin. 

Radio 
Chișinău. 

Taxă 
pentru 

nume

keșenevții din CMC scot metal 
din chisinau 3 

Vizita în Republica Moldova a 
președinților Parlamentelor țărilor 
din grupul NB8 demonstrează un 
lobby puternic la viitorul Summit 
din 23-24 iunie al Consiliului 
Europei, când vor fi examinate 
cererile de aderare la Uniunea 
Europeană ale Republicii Moldova, 
Ucrainei și Georgiei, susțin 
comentatorii politici.

Un film despre 100 de ani ai 
teatrului românesc în Basarabia
12 

  CULTURĂ
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La 8 octombrie 1939 a fost inaugurată la Chișinău emisia postului Radio Basarabia. 
Sursa: Radio Chișinău
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Rusia va ocupa Republica 
Moldova? Ce cred românii

Întrebați cine cred că va câș-
tiga războiul din țara vecină, 
50,3% dintre respondenți cred 
că Ucraina, 26,1% Rusia, iar 
23,5% nu știu sau nu răspund, 
scrie Digi24.

87,3% dintre români sunt 
de acord cu afirmația: „Liderii 
ruși ar trebui să fie condam-
nați pentru crimele de război 
din Ucraina”, 7,7% își exprimă 
dezacordul și 4,9% nu știu sau 
nu răspund.

Doar 21,9% dintre români 
sunt de acord cu afirmația: 
„Rusia va folosi arme nucleare 
în Ucraina pentru a câștiga 
războiul”, în timp ce 73,5% nu 
cred că Rusia va folosi arme 
nucleare în Ucraina. 4,5% nu 
știu sau nu răspund.

22,7% dintre români cred 
că Rusia va ocupa Republica 
Moldova, în timp ce mai mult 
de două treimi (68,7%) nu sunt 
de acord cu acest lucru.

Reputația armatei ruse pare 
să fi fost serios afectată de 
războiul din Ucraina, potrivit 
sondajului. În mai 2022, doar 

32% dintre români mai consi-
deră că, „dacă ar dori, armata 
Rusiei ar ajunge în cinci zile 
la București”. Comparativ, în 
februarie 2022, înainte de iz-
bucnirea războiului din Ucrai-
na, procentul celor care erau 
de acord cu această afirmație 
era aproape dublu (61,2%). 
Două treimi dintre români 
(65,7%) nu cred că, dacă ar 
dori, armata Rusiei ar ajunge 
în cinci zile la București (36% 
erau în dezacord cu această 
afirmație în februarie 2022), 
scrie Digi24.

Și procentul celor care con-
sideră că „Rusia apără valorile 
tradiționale în fața decadenței 
morale a țărilor occidentale” 
s-a redus drastic. Doar 24,7% 
dintre români mai cred acest 
lucru în mai 2022 față 41,4% în 
februarie 2022.

De menționat că sondajul a 
fost realizat la solicitarea New 
Strategy Center, în perioada 
16-21 mai 2022, prin metoda 
CATI (interviuri telefonice) pe 
1100 de persoane. Eroarea ma-
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Peste 22% dintre români cred că Rusia va 
ocupa Republica Moldova, în timp ce mai 
mult de două treimi (68,7%) nu sunt de 
acord cu acest lucru, arată datele unui 

sondaj INSCOP. 

Oportunități 
de finanțare pentru 
tinerii cu afaceri

Fetiță călărind un vițel, la 12 kilometri de linia frontului, 18.05.22
Diego Herrera Carcedo/AA/picture alliance

Tinerii care vor să inițieze sau să dezvolte o afacere pot bene-
ficia de finanțare nerambursabilă sau de un credit cu porțiune de 
grant. Guvernul a aprobat în ședința din 1 iunie Programul „Start 
pentru Tineri: o afacere durabilă la tine acasă”, implementat de 
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici 
și Mijlocii (ODIMM).

Potrivit unui comunicat al Executivului, prin intermediul progra-
mului, vor fi oferite granturi de până la 200 de mii de lei tinerilor 
care își propun să se lanseze în afaceri. Finanțarea din partea statului 
va constitui până la 70% din valoarea proiectului investițional, iar 
tinerii vor veni cu o contribuție de doar 30%.

Un alt mecanism destinat tinerilor este Programul de credite cu 
porțiune de grant. Acesta va combina finanțarea acordată sub formă 
de grant cu resurse creditare avantajoase, oferite prin intermediul 
băncilor comerciale și Oficiul de Gestionare a Proiectelor de Asistență 
Externă (OGPAE). Valoarea pachetului financiar va ajunge până la 
1,7 milioane lei și va include porțiunea de împrumut rambursabil 
de 85% și porțiunea de grant de 15%, mai scrie în comunicat.

ximă admisă a datelor este de 
± 2.9%, la un grad de încredere 
de 95%.

digi24.ro

22,7%

dintre români cred 
că Rusia va ocupa 

Republica Moldova, în 
timp ce mai mult de 
două treimi (68,7%) 
nu sunt de acord cu 

acest lucru.
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„O provocare din partea celor 
care nu au replică în societate”

Organizațiile neguvernamen-
tale din domeniul mass-media 
consideră că hotărârea CMC din 
27 aprilie restrânge, în mod ilegal, 
drepturile și libertățile jurnaliș-
tilor și afectează grav dreptul la 
libera informare a cetățenilor.

Organizațiile media au făcut 
apel la Consiliul Municipal Chiși-
nău să-și reconsidere decizia și au 
solicitat intervenția neîntârziată a 
Oficiului teritorial al Cancelariei 
de Stat pentru anularea actului 
emis în acest sens.

Amintim că reprezentanții Ra-
dio Chișinău s-au adresat Primă-
riei Capitalei în decembrie 2021 
cu o cerere privind prelungirea 
dreptului de a utiliza toponimicul 
„Chișinău” în denumirea servi-
ciului media de radiodifuziune 
sonoră, drept pe care l-au obținut 
pentru zece ani în 2012 printr-o 
decizie a CMC. Totuși, instituția 
media nu a putut obține prelun-
girea dreptului de a utiliza topo-
nimicul în denumirea sa, după 
ce CMC, printr-o decizie din 27 
aprilie, nu a dat curs cererii. 

„Radio Chișinău, pe tot parcur-
sul celor zece ani de emisie, a fost 
un partener loial și onest al tuturor 
cetățenilor Republicii Moldova, 
precum și al autorităților centrale 
și locale, angrenate în procesul de 
modernizare a țării și de integrare 
a acesteia în Uniunea Europeană. 
(...) SC Pajura Albă SRL – socie-
tatea ce operează frecvențele pos-
tului, în calitate de contribuabil, 
a plătit în decursul celor zece ani 
absolut toate taxele datorate buge-
tului de stat și local, întocmai și la 
timp”, am citat dintr-un comunicat 
al Radio Chișinău.

Nouăsprezece consilieri ai Par-
tidului Socialiștilor din Republica 
Moldova (PSRM), un consilier al 
Partidul Comuniștilor din Repu-
blica Moldova (PCRM) și doi de la 
Partidul „Șor” au votat împotrivă, 
astfel, solicitarea SRL Pajura Albă 
a fost respinsă cu 22 de voturi. Pe 
de altă parte, 18 consilieri, printre 
care opt de la Platforma Demni-
tate și Adevăr (DA), patru de la 
Partidul Acțiune și Solidaritate 
(PAS), doi de la Partidul Liberal 
(PL), unul de la Partidul Unității 
Naționale (PUN) și independenții 
Victor Bunescu, Aliona Manda-
tii și Ala Tîșcu au votat pentru, 
în timp ce consilierul PD, Victor 
Mîndru, s-a abținut. 

„E dator să plătească 
bani pentru folosirea 
toponimicului”

Solicitată de reporterul „Ga-
zetei de Chișinău”, consiliera 
PSRM în CMC, Silvia Grigorieva, 
a menționat motivul pentru care 
fracțiunea sa a respins solicitarea 
postului de radio.

„Poziția fracțiunii a fost clară 
în consiliu: să trimitem la reexa-
minare proiectul și să primim un 
răspuns la această situație de la 
ministerul de resort. Așteptăm 
răspunsul. În privința radioului 
care folosește gratis toponimicul 
Chișinău – orice unitate comerci-
ală sau de prestare a serviciilor, 
care are venit de pe urma acti-
vității, e datoare să plătească în 
bugetul municipal bani pentru 
folosirea toponimicului. Asta e 
legal și corect, mai ales că acești 
bani se duc la îmbunătățirea in-
frastructurii orașului”, ne-a spus 
Silvia Grigorieva.

La fel au motivat decizia lor și 
consilierii Partidului Politic „Șor”.

„Din câte îmi amintesc, nu era 
prevăzută o taxă pentru utilizarea 
toponimicului. Din acest motiv nu 
am susținut prelungirea cu 10 ani 
a dreptului de folosire a denumirii 
«Chișinău» de către Radio Chiși-
nău. Noi nu votam politic, dar ne 
bazam pe interesele capitalei și 

„Trebuie să ne întrebăm și să punem întrebarea întregii elite a Rusiei pentru ce cultura țării a devenit neputincioasă, 
de ce cultura nu ne poate ajuta în această situație tragică și cum se face că rușii nu mai au încredere în cultură, ci doar 
în televizor?... Fiecare rus are fărâma sa de vinovăție. Asta pentru că fiecare, chiar și în singurătate, are posibilitatea 
să-și pună întrebări în legătură cu natura acestui război, cu faptele comise în Ucraina, și să tragă niște concluzii. Ce 
este în joc aici este o vinovăție colectivă.”

Svetlana Aleksievici, Le Soir, cotidian francofon din Bruxelles, www.lesoir.be
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Decizia Consiliului Municipal Chișinău 
(CMC) de a refuza prelungirea utilizării 
toponimicului „Chișinău” în denumirea 
postului Radio Chișinău îngrijorează 

organizațiile neguvernamentale din domeniul 
mass-media și este condamnată de către unele 
fracțiuni din CMC. Totodată, Ministerul Afacerilor 
Externe (MAE) al României regretă decizia 
„motivată pur politic” a CMC. Totodată, MAE 
își exprimă speranța că vor fi luate măsurile 
necesare pentru îndreptarea situației postului 
Radio Chișinău.

locuitorilor din Chișinău”, a spus 
Serghei Burgudji, consilier muni-
cipal al Partidului Politic „Șor”, 
pentru „Gazeta de Chișinău”.

Totuși, consilierii unor parti-
de de dreapta spun că vor insista 
pentru revizuirea deciziei și rein-
troducerea subiectului pe ordinea 
de zi a CMC.

„E o decizie 
motivată politic”

Roman Cojuhari, consilier al 
PAS în CMC, spune că echipa sa a 
susținut și va susține în continu-
are oferirea dreptului de utilizare 
a toponimicului „Chișinău” agen-
ților economici de bună-credință, 
care prin activitatea lor profesio-
nală promovează valorile demo-
cratice și accesul la informație a 
publicului larg.

„Totodată, condamnăm vo-
tul colegilor din CMC care s-au 
pronunțat împotriva prelungirii 
dreptului de utilizare a toponi-
micului de către Radio Chișinău. 
Considerăm această decizie moti-
vată politic, care are menirea să 
diminueze vocile tot mai critice 
la adresa inacțiunilor Primăriei 
Chișinău cu privire la soluționa-
rea problemelor reale ale muni-
cipiului.

Astfel, începând cu următoarea 
ședință a Consiliului municipal, 
Fracțiunea PAS va înainta cu titlu 
de inițiativă proiectul de decizie 
cu privire la acordarea dreptu-
lui de utilizare a toponimicului 
«Chișinău» agentului economic 
care administrează pe frecvențele 
Radio Chișinău”, a scris Roman 
Cojuhari pe pagina sa de Face-
book.

De asemenea, „Gazeta de Chiși-
nău” a solicitat și poziția fracțiunii 
Platformei DA din CMC.

„Consilierii Platformei DA în 
CMC au votat pentru prelungirea 
dreptului de utilizare a toponi-
micului de către Radio Chișinău, 

însă, pentru ca această decizie 
să treacă, este nevoie de 26 de 
voturi. Acestea nu au fost acu-
mulate din motiv că partidele 
de dreapta nu strâng în comun 
atâtea voturi. La următoarea 
ședință a biroului, vom cere ca 
proiectul de decizie să fie rein-
trodus pe ordinea de zi a CMC”, 
a declarat Ruslan Verbițchi, con-
silier al Platformei DA, pentru 
„Gazeta de Chișinău”.

„Intelectualitatea trebuie 
să se consolideze
și să ia atitudine”

Totodată, situația postului 
Radio Chișinău nu i-a lăsat in-
diferenți nici pe reprezentanții 
culturii. „Este o decizie absolut 
greșită, fiindcă, într-adevăr, mulți 
ani acest post de radio a fost și 
rămâne un centru de cultură și 
un promotor al valorilor naționale 
din municipiu și nu doar. Cred 
că intelectualitatea trebuie să 
se consolideze și să ia atitudine 
pentru ca CMC să revină la acest 
proiect de decizie, iar Radio Chiși-
nău să poată utiliza în continuare 
denumirea consacrată”, a spus 
Teo Chiriac, președintele Uniunii 
Scriitorilor din Moldova, pentru 
„Gazeta de Chișinău”.

Poetul și criticul literar Andrei 
Țurcanu a spus pentru „Gazeta de 
Chișinău” că „decizia CMC de a 
refuza prelungirea utilizării topo-
nimicului «Chișinău» în denumi-
rea postului Radio Chișinău este 
o provocare ordinară, din partea 
celor care nu au o replică pe po-
trivă în societatea noastră”. 

„Un atac la identitatea, 
tradiția și încrederea 
pe care acest post 
a dezvoltat-o 
de-a lungul anilor”

Ministerul Afacerilor Externe 
(MAE) al României regretă decizia 

nejustificată și nefundamentată, 
motivată pur politic, a CMC în ce 
privește interzicerea utilizării to-
ponimicului „Chișinău” de către 
postul Radio Chișinău.

„Parte componentă a Radio 
România, postul Radio Chișinău 
este prezent pe piața media din 
Republica Moldova de la 1 decem-
brie 2011 și s-a impus de la bun 
început prin calitatea și echidis-
tanța producției editoriale și prin 
profesionalismul echipei sale. (...) 
Încercarea de schimbare a nu-
melui său reprezintă un atac la 
identitatea, tradiția și încrederea 
pe care acest post a dezvoltat-o 
de-a lungul anilor”, scrie într-un 
comunicat al Ministerului.

Totodată, MAE își exprimă spe-
ranța că vor fi luate măsurile ne-
cesare pentru îndreptarea cât mai 
grabnică, pe cale administrativă și 
juridică, a situației postului Radio 
Chișinău și spune că va susține, 
în conformitate cu competențele 
sale, un astfel de rezultat.

O continuare 
a postului 
Radio Basarabia

Radio Chișinău este o conti-
nuare a primului post de radio 
din Chișinău – Radio Basarabia, 
inaugurat de Societatea Română 
de Radiodifuziune pe 8 octombrie 
1939. 

În prezent, postul este difuzat 
pe următoarele frecvențe: Chiși-
nău 89.6 MHz FM, Ungheni 93.8 
MHz FM, Tighina 106.1 MHz FM, 
Cahul 93.3 MHz FM, Edineț 96.4 
MHz FM, Briceni 99.0 MHz FM, 
Drochia 107.1 MHz FM.

Corneliu Rusnac, redactor-șef 
al Radio Chișinău, a menționat 
pentru „Gazeta de Chișinău” că 
postul de radio este ascultat de 
către aproximativ jumătate din 
populația Republicii Moldova și 
acoperă circa o treime din supra-
fața acesteia.

Doina BURUIANĂ



4

Săptămânal independentVineri / 3 iunie / 2022
O B S E R V A T O R

Vizita oficială a grupului NB8, un lobby 
pentru a promova interesele R. Moldova

În perioada 31 mai – 1 iunie, 
șefi de parlament din Lituania, 
Danemarca, Estonia, Finlanda, 
Islanda, Letonia, Norvegia și Su-
edia au întreprins o vizită oficială 
în Republica Moldova. O vizită 
istorică a președinților parlamen-
telor din grupul NB8, în semn de 
susținere pentru Republica Mol-
dova. Oficialii au avut întrevederi 
cu conducerea de vârf a statului, 
susținând și o conferință de presă 
la care au accentuat că țările bal-
tice și nordice sprijină orientarea 
Republica Moldova spre Uniunea 
Europeană, dar accentuează nevoia 
de reforme pentru a întări demo-
crația. Șefii celor opt legislative 
și-au exprimat susținerea față de 
Republica Moldova în contextul 
războiului din țara vecină, dar și 
al crizelor cu care se confruntă, în 
special cea energetică.

În cadrul conferinței de presă 
din 31 mai, președintele Parlamen-
tului, Igor Grosu, a menționat că 

mizează pe sprijinul acestor țări 
atât în parcursul european al Re-
publicii Moldova, cât și pentru 
investiții, deschiderea piețelor și 
întărirea rezilienței sociale. „Pro-
vocările sunt multiple, încercările 
de destabilizare – la fel, iar orice 
mic sprijin este important pen-
tru ca Moldova să se consolideze 
democratic și economic. Republi-
ca Moldova este, comunicațional, 
o țară sub asediu, iar noi țintim 
să creștem reziliența societală”, a 
declarat Grosu. 

Acordul de Asociere 
a stagnat în ultimii ani din 
cauza politicii pro Rusia

Analistul politic Ion Tăbârță a 
declarat pentru „Gazeta de Chi-
șinău” că vizita oficială a grupu-
lui NB8 demonstrează un lobby 
pentru a promova interesele R. 
Moldova. 

„Uniunea Europeană este di-
vizată în câteva părți în ceea ce 
privește direcțiile sau misiunile 
strategice de orientare, zona de Est 
nu întotdeauna a fost înțeleasă de 
restul Europei. De exemplu, Fran-
ța și Italia au avut alte priorități 
pe agendă, Danemarca și Olanda, 
altele, și ele nu înțelegeau când 
Polonia sau Lituania promovau 
anumite mesaje referitor la peri-
colele care vin dinspre Federația 
Rusă. 

Vizita în Republica Moldova a 
președinților Parlamentelor țărilor 
din grupul NB8 demonstrează un 
lobby puternic la viitorul Summit din 

23-24 iunie al Consiliului Europei, când vor 
fi examinate cererile de aderare la Uniunea 
Europeană ale Republicii Moldova, Ucrainei și 
Georgiei, susțin comentatorii politici. Totuși 
Republica Moldova are mult de lucru la capitolul 
implementării Acordului de Asociere care în 
ultimii ani a stagnat.

Astăzi, în context regional, toată 
atenția este adresată spre Ucraina, 
dar totodată, după cum s-a men-
ționat, alte state din parteneriatul 
estic nu trebuie să rămână în afa-
ra intereselor UE. Și anume acest 
grup de state încearcă să facă un 
lobby pentru a promova interesele 
R. Moldova, dar și ale Georgiei în 
cadrul UE pentru a se adopta niș-
te decizii favorabile pentru aceste 
state”, spune Tăbârță.  

În cadrul conferinței din 31 
mai, reprezentantul Finlandei a 
menționat că statul său susține 
parcursul european al Republicii 
Moldova, amintind cât de impor-
tante sunt reformele în această 
cale. „Este important că doriți 
să faceți toate aceste reforme, 
că doriți să vă transformați și 
să armonizați legislația. Este un 
mesaj important pentru toți. Nu 
va fi ușor, va fi nevoie de muncă 
foarte grea. Țările mici europene 
au trecut prin acest proces, așa 
s-a întâmplat și cu Finlanda acum 
30 de ani”, a punctat președintele 
parlamentului din Finlanda, Matti 
Vanhanen. 

Ion Tăbârță îi dă dreptate șe-
fului legislativului din Finlanda, 
menționând că reformele incluse 
în Agenda Acordului de Asociere 
în ultimii ani nu au fost imple-
mentate. 

„Implementarea acordului de 
asociere la noi a început de fapt 

în ultimul an. De la momentul 
semnării acestui acord în 2014 
noi am avut furtul miliardului, am 
avut stoparea relațiilor, stagnarea 
acestora, apoi a fost o scurtă îm-
bunătățire, când a fost Memoran-
dumul din 2016, însă ulterior, cu 
schimbarea sistemului electoral, 
cazul profesorilor turci, alegerile 
din Chișinău, noi am mers într-un 
regres. Când au venit socialiștii, 
guvernul Chicu, ei nu aveau pri-
oritate de a implementa acordul 
de asociere, ei ne vorbeau despre 
echilibristică și acele două foi ale 
acordului de asociere cu planul na-
țional de acțiuni 2014-2016, 2020, 
prelungit pentru 2021, nu au fost 
implementate, a fost transpusă o 
serie de acte din legislație euro-
peană în legislația națională, însă 
propriu-zis implementare noi nu 
am avut”, susține analistul. 

Pe vremea conducerii 
PSRM, R. Moldova 
era izolată

Și premierul R. Moldova a avut 
o întrevedere cu cei opt șefi de le-
gislative, la care Natalia Gavrilița 
a relatat despre progresul semni-
ficativ înregistrat de autorități în 
direcția accelerării procesului de 
integrare europeană.

„Am demonstrat comunității 
europene faptul că împărtășim ace-
leași valori democratice, că ne do-

rim cu adevărat să facem parte din 
familia europeană. Misiunea noas-
tră este să deschidem noi oportu-
nități cetățenilor care ne-au oferit 
un vot de încredere. Războiul este 
la hotarul nostru, suntem loviți de 
multiple crize, inflație, iar lumina 
de la capătul tunelului în care ne 
aflăm este Uniunea Europeană. 
Mizăm pe sprijinul și susținerea 
partenerilor noștri în calea spre un 
viitor prosper”, a declarat Natalia 
Gavrilița.

Analistul politic Anatol Țăranu 
a declarat pentru „Gazeta de Chi-
șinău” că aceste vizite ale oficiali-
lor externi sunt foarte importante 
pentru Republica Moldova. 

„Relația R. Moldova cu alte sta-
te este în desfășurare și asta vor-
bește încă o dată că, sub actuala 
guvernare, R. Moldova a devenit 
un stat deschis, cu relații multiple 
și multilaterale în exterior. Dacă 
vă aduceți aminte, în perioada 
guvernării PSRM și a domnului 
Dodon, noi eram izolați, relațiile 
noastre pe exterior se limitau doar 
la o singură țară, la Federația Rusă.

Aceste vizite sunt importante 
pentru R. Moldova, un lobby pu-
ternic la viitorul Summit din 23-
24 iunie, când va avea loc această 
ședință a șefilor de state ale Uni-
unii Europene, care vor lua decizii 
referitor la statutul de candidat al 
R. Moldova pentru aderare la UE”, 
punctează Anatol Țăranu.

Carolina CHIRILESCU

Pe vremea conducerii PSRM, relațiile exterioare ale R. Moldova se limitau doar la Federația Rusă, astăzi statul 
nostru este deschis pentru partenerii externi 

S-a reconfirmat prietenia dintre Repu-
blica Moldova și Lituania printr-un eveni-
ment simbolic și înălțător. În ultima zi a 
lunii mai, în cartierul Kalnėnai din orașul 
Vilnius, situat la doar 24 de kilometri de 
centrul geografic al Europei, pe strada Mol-
dovei, a fost dezvelită o plăcuță comemo-
rativă ca un gest de recunoștință pentru 
moldoveni, având în vedere că, la 31 mai 
1990, Consiliul Suprem al Moldovei a fost 
prima entitate statală care a recunoscut 
restabilirea independenței Lituaniei. 

La eveniment au participat cetățeni 
moldoveni stabiliți deja de câteva dece-
nii în Lituania, oficiali lituanieni, dar și 
ambasadorul Republicii Moldova în acest 

stat Baltic. Lucia Andrievschi-Bartkiene, 
președinta Asociației de limbă și cultură 
română „Dacia”, spune că lituanienii au 
apreciat întotdeauna gestul de neasemuit 
curaj civic și solidaritate al parlamentari-
lor moldoveni, care a pus temeliile unei 
colaborări fructuoase soldate cu rezultate 
promițătoare. „Adevărata valoare a hotă-
rârii privind recunoașterea independenței 
Lituaniei de către Sovietul Suprem ala Re-
publicii Moldova sporește pe an ce trece 
confirmând o dată în plus înțelepciunea 
zicalei potrivit căreia lucrurile frumoase și 
faptele mărețe se văd mai bine din depăr-
tare”, afirmă Lucia Andrievschi-Bartkiene.  

La rândul său, Sergiu Mihov, Ambasa-
dorul R. Moldova la Vilnius. al cărui man-
dat expiră zilele acestea, a menționat că 
subiectul dezvelirii plăcuței comemorative 
și semnificația profundă a hotărârii 
parlamentarilor moldoveni adoptate acum 
32 de ani au fost abordate de către preșe-
dintele Moldovei și cel al Lituaniei, Maia 
Sandu și Gitanas Nauseda, în cadrul vizitei 
liderului lituanian la Chișinău efectuată la 

13-14 mai 2021. „Evenimentul se produce pe 
fundalul aniversării a 30-a din ziua stabilirii 
relațiilor diplomatice dintre Republica Mol-
dova și Lituania datorate relațiilor strânse 
și sprijinului reciproc dintre mișcările de 
eliberare națională din cele două republici 
ex-sovietice, încurajate plenar de către pa-
triarhul independenței lituaniene, Vytautas 
Landsbergis. La 23 iunie 1990, Sovietul 
Suprem al RSS Moldovenești a adoptat 
Declarația de suveranitate a Moldovei”, a 
precizat Excelența Sa. 

Ceremonia a continuat la Casa Mino-
rităților Naționale, unde participanții au 
evocat atmosfera tensionată în care a fost 
adoptată hotărârea parlamentarilor mol-
doveni și împrejurările nefaste în care ne-
înfricata Republică Lituania se desprindea 
de fosta URSS. Daumantas Levas Todesas, 
președintele Consiliului Comunităților Na-
ționale, a apreciat poporul moldovean ca 
fiind curajos și, printr-un astfel de gest, 
lituanienii își arată recunoștința.  „Sunteți 
un popor cu adevărat curajos care în acele 
zile de neuitat când se hotărau destinele 

mai multor popoare iubitoare de adevăr 
și dreptate ne-ați acordat un sprijin ma-
siv, înlesnind considerabil drumul nostru 
spre libertate și independență. În gestul 
de azi al autorităților baltice întrevăd o 
dorință sinceră de returnare a datoriei de 
solidaritate despre care vorbea în repetate 
rânduri domnul Andrius Kubilius în peri-
oada 2008 – 2012, când exercita funcția 
de șef al guvernului lituanian”, a conchis 
oficialul de la Vilnius. 

Amintim că textul hotărârii privind 
recunoașterea independenței balticilor a 
fost elaborat și propus spre votare de către 
deputatul Valeriu Matei. Sovietul Suprem al 
fostei RSS Moldovenești își exprima astfel 
dorința de a întreține relații diplomatice, 
politice, economice și culturale directe cu 
Republica Lituania și propunea autorități-
lor baltice să facă un schimb de reprezen-
tanțe permanente.

Ipolit(as) Leca,
membru titular al sfatului Asociației de 

limbă și cultură română „Dacia” 
din Lituania

Strada Moldovei din Vilnius, la o azvârlitură de băț de inima Europei
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Fiscul atenționează asupra 
achitării impozitelor la darea 
în locațiune a bunului imobil

„Dacă transmiterea în posesie 
și/sau în folosință a proprietății 
imobiliare (prin platformele Bo-
oking, Airbnb și altele), are loc 
fără încheierea unui contract în 
formă scrisă între părți, în De-
clarația-Cerere contribuabilul 
urmează să bifeze poziția – „nu 
este întocmit contract în scris de 
transmitere în posesie și/sau în 
folosință. 

În cazul în care contribuabi-
lul deține semnătura electronică/
mobilă, acesta are posibilitatea de 
înregistrare a Declarației-Cerere 
prin intermediul serviciilor elec-
tronice, și anume, SIA „e-Cerere” 
modulul „Cererea de înregistrare 

a contractelor de dare în locațiune 
a bunurilor imobiliare de către 
persoanele fizice”, fără deplasarea 
la subdiviziunea Serviciului Fiscal 
de Stat”.

În acest context, reporterul 
„Gazetei de Chișinău” a sunat la 
întâmplare câteva persoane care 
se ocupă de transmiterea în folo-
sință a proprietăților imobiliare 
altor persoane. Cu alte cuvinte, 
persoane ce oferă în chirie, pe ore 
și/sau zile, apartamente. 

Unii proprietari 
de apartamente evită 
să achite taxe de stat

Am deschis un site de anun-
țuri și am sunat la întâmplare la 
numerele indicate în anunțuri. 

Și, pentru că eram sigură că 
în momentul când mă prezint ca 
jurnalistă există posibilitatea să 
nu obțin un răspuns coerent, ini-
țial le-am spus prestatorilor de 
servicii că am nevoie să închiriez o 
cameră, ulterior i-am întrebat de 
cât timp activează și dacă achită 

Pe 30 mai, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) 
a atenționat persoanele fizice care nu 
desfășoară activitate de întreprinzător, 
dar transmit persoanelor în posesie și/

sau în folosință (locațiune, arendă, uzufruct, 
superficie) proprietăți imobiliare, că trebuie să 
achite impozitul în mărime de 7% din valoarea 
lunară a contractului. În cazul când proprietarii 
de apartamente nu se conformează legislației 
și nu achită impozite la stat riscă o amendă 
de la 200 la 400 de lei pentru fiecare dare de 
seamă fiscală, dar nu mai mult de 2000 de lei 
pentru toate dările de seamă fiscale, aplicate 
contribuabililor, conform Articolului 260 alin. (1) 
din Codul fiscal al R. Moldova. SFS informează 
că, în ultimii trei ani, numărul contractelor 
înregistrate este în creștere.

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

A n u n ț  d e  a n g a j a r e

cele 7% impozit la stat. Iată ce 
am aflat. 

Așadar, în primul anunț pe care 
l-am găsit este scris că se oferă 
apartamente în chirie atât ziua, 
cât și noaptea, 99 de lei ora. În 
același anunț e scris: „lucrăm 
non-stop”. 

Am întrebat persoana respon-
sabilă dacă au ceva disponibil și 
au venit cu oferta lor. Atunci când 
am întrebat de cât timp activează 
și dacă achită impozite la stat, au 
răspuns: „Eu nu sunt stăpânul. 
O să vă sune el. Dar noi lucrăm 
cu cecuri”. 

„Stăpânul” nu m-a contactat.
Într-un alt anunț scrie: „Apar-

tament în bloc nou. Se oferă pen-
tru o perioadă scurtă de timp, pe 
ore, o zi, o săptămână”. Când am 
adresat aceleași întrebări, persoa-
na de la celălalt capăt al firului 
mi-a răspuns: „Noi suntem hotel, 
nu apartament”, când am întrebat 
unde se află hotelul, interlocutoa-
rea mi-a închis. 

Al treilea anunț, același sce-
nariu. După ce mi-au prezentat 

oferta și m-au anunțat că pentru 
ora 18:00 ar fi posibil să mă cazez, 
când am întrebat dacă achită im-
pozite, femeia de la celălalt capăt 
al firului a trecut brusc la limba 
rusă spunând că nu înțelege ce o 
întreb: „Nu înțeleg ce mă între-
bați și nici nu îmi este comod să 
vorbesc acum”. 

Am solicitat de la SFS numă-
rul persoanelor, pe ultimii trei 
ani, care dau în chirie imobile, 
dar și câte dintre acestea plătesc 
impozite.

Informațiile aferente număru-
lui de contracte de locațiune/ în-
casări la impozitul pe venit aferent 
operațiunilor de predare în pose-
sie și/sau folosință a proprietății 
imobiliare înregistrate în Sistemul 
Informațional al SFS, în perioa-
da 2020-2022, arată că numărul 
contractelor este în creștere, ne-a 
spus Ana Hîncu-Chilianu de la 
Direcția cooperare și schimb de 
informații a Serviciului Fiscal de 
Stat.

Astfel, în primele trei luni ale 
anului 2020, au fost înregistrate 

2.724 de contracte (ianuarie – 977, 
februarie – 812, martie – 915), iar 
suma impozitelor încasate este de 
6.157.833,93 (ianuarie – 2 545 
877,53;  februarie – 1 868 230,73; 
martie – 1 743 725,67). 

În primele trei luni ale anului 
2021, au fost înregistrate 4.208 
de contracte (ianuarie – 1550, fe-
bruarie – 1372, martie – 1686), 
suma impozitelor încasate fiind 
de 7.712.738,99 (ianuarie – 2 475 
276,00; februarie – 2 420 012,62; 
martie – 2 817 199,37). 

De la începutul anului 2022 
până în luna aprilie, au fost în-
registrate 6.189 de contracte, 
suma impozitelor încasate fiind 
de 12 165 093,72 (ianuarie – 3 195 
916,32; februarie – 2 753 182,48; 
martie – 3 374 280,15; aprilie – 2 
841 714,77).

Persoanele menționate sunt 
obligate, în termen de șapte zile 
de la data încheierii contractului, 
să înregistreze contractul la SFS. 
Acest impozit se achită lunar, cel 
târziu la data de 25 a lunii în curs, 
în modul stabilit de SFS.

Profesorul universitar, doctor habili-
tat în drept constituțional și semnatar al 
Declarației de Independență, Alexandru 
Arseni (foto), a declarat în emisiunea „Ora 
cu Personalitate” de la Radio Chișinău că 
unica soluție naturală în actuala situație 
geopolitică, este Reunificarea, nu terito-
rială, nu națională, dar în aspect juridic 
cu România, informează tvrmoldova.md .

Patru raioane – Soroca, Ungheni, Că-
lărași, Orhei, au preluat Apelul adresat 
conducerilor de vârf de la București și 
Chișinău „pentru a identifica și demara 
cât mai curând posibil o formulă pașnică 
extraordinară de reîntregire a celor două 
state românești, de unificare a națiunii 
române de pe ambele maluri ale Prutului 
prin (Re)UNIREA Basarabiei/Republicii 

Moldova cu România” și îl distribuie cetă-
țenilor, a afirmat Alexandru Arseni. Potrivit 
lui, Apelul va fi inclus pe ordinea de zi a 
consiliilor raionale cu hotărârea: „Aderăm 
și solicităm!”.

Amintim că 85 de foști deputați din 
Parlamentul Independenței (1990-1994), 
împreună cu personalități marcante ale 
Mișcării de Renaștere Națională (printre 
care se numără și Eugen Doga), au adre-
sat conducerilor de vârf de la București și 
Chișinău un Apel „pentru a identifica și 
demara cât mai curând posibil o formulă 
pașnică extraordinară de reîntregire a celor 
două state românești, de unificare a națiunii 
române de pe ambele maluri ale Prutului 
prin (Re)UNIREA Basarabiei/Republicii 
Moldova cu România”. 

Apelul a fost expediat pe 22 aprilie con-
comitent pe adresa Președintelui Români-

ei, Klaus Iohannis, Comandantul Forțelor 
Armate, Președintele Consiliului Suprem 
de Apărare al Țării, președinților Senatu-
lui, Florin Cîțu, și al Camerei Deputaților, 
Marcel Ciolacu, premierului Nicolae Ciucă, 
dar și pe adresa Maiei Sandu, Președintele 
Republicii Moldova, Comandantul Suprem 
al Forțelor Armate, Președintele Consiliului 
Suprem de Securitate, lui Igor Grosu, Preșe-
dintele Parlamentului Republicii Moldova, 
și premierului Natalia Gavrilița.

Semnatarii apelului pornesc de la „drep-
tul înnăscut, natural, legal și legitim al uni-
tății naționale”, dar și de la pericolul tot mai 
evident al „războiului sângeros declanșat 
de Federația Rusă împotriva Ucrainei și 
ororile comise de trupele ruse asupra ora-
șelor și populației civile ucrainene”, care se 
lasă cu efecte tot mai devastatoare asupra 
ucrainenilor, punând în gardă continentul 
european și chiar întreaga lume civilizată. 

tvrmoldova.md

Alexandru Arseni: „Unica soluție naturală 
este Reunificarea, nu teritorială, nu națională, 
dar în aspect juridic”
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Noul tarif, mic pentru 
Moldovagaz, dar tot mai greu 
de suportat pentru populație

Deși ANRE a stabilit marți un tarif 
pentru consumul de gaze naturale mai 
mare cu 3,44 lei decât cel anterior, 
Moldovagaz este nemulțumită. 

Compania moldo-rusă spune că noul tarif nu 
acoperă cheltuielile și va trebui ajustat încă o 
dată pentru a nu admite o nouă criză a gazelor 
în pragul sezonului rece. Pe de altă parte, 
populația dar și o parte din întreprinderi vor fi 
afectate considerabil de noua scumpire.  

E C O N O M I E

Consiliul de Administrație al 
Agenției Naționale pentru Regle-
mentare în Energetică (ANRE) a 
aprobat, marți, noile prețuri re-
glementate pentru furnizarea ga-
zelor naturale de către societatea 
pe acțiuni Moldovagaz. 

ANRE majorează tariful 
mai puțin decât 
a cerut Moldovagaz

Începând cu 1 iunie, consuma-
torii finali vor plăti pentru un me-
tru cub de gaze consumate, 18,62 
lei față de 15,18 lei, cât au plătit 
de la începutul anului. 

Potrivit ANRE, tariful a fost 
stabilit ca răspuns la solicitarea  
Moldovagaz, fiind pus la bază un 
preț mediu anual de procurare a 
gazelor naturale de 696 de dolari 
pentru mia de metri cubi. Creș-
terea tarifului cu 3,44 lei este 
determinată, astfel, în cea mai 
mare parte de majorarea prețu-
lui mediu de achiziție a gazelor 
de la Gazprom de la 620 de dolari 
până la 696 de dolari pentru mia 
de metri cubi. 

De asemenea, ANRE a ținut 
cont de inflația medie anuală 
pentru 2022, prognozată a fi de 
21,9%, dar și de deficitul tarifar 
înregistrat de SA Moldovagaz în 
anul 2021.

Deși tariful este extrem de înalt 
în raport cu veniturile moldoveni-
lor, acesta este cu peste cinci lei 
mai mic decât a solicitat Moldo-
vagaz. Tariful solicitat de compa-
nia moldo-rusă a fost de 24 de lei 
pentru un cub de gaze consumat. 

Astfel, potrivit ANRE, costuri-
le de furnizare a gazelor naturale 
consumatorilor finali au fost dimi-
nuate în total cu 5,55 miliarde lei. 

Moldovagaz: tariful 
urmează a fi ajustat 
încă o dată

Directorul Moldovagaz, Vadim 
Ceban, a criticat decizia ANRE 
pe motiv că noul tarif nu acoperă 
cheltuielile întreprinderii și va 

conduce la formarea unei devieri 
negative de tarif de peste un mi-
liard de lei, suplimentare la cea 
existentă pentru moment. Asta 
dacă tariful stabilit va fi în vigoare 
până la sfârșitul anului, așa cum 
presupun reglementările ANRE. 

„La aplicarea prețurilor regle-
mentate, aprobate de ANRE pentru 
furnizarea de gaze naturale, până 
la sfârșitul perioadei de raportare, 
Moldovagaz va genera abateri de 
tarif în valoare de 1,232 miliarde de 
lei, ceea ce va majora suma totală 
de abateri tarifare la 3,5 miliarde 
de lei și va duce inevitabil la o nouă 

majorare a tarifului”, a scris Ceban 
pe contul său de Telegram.

La intrarea în sezonul rece 
Moldovagaz nu va avea bani

Expertul în energetică, Ion 
Munteanu, este și el de părere că  
noul tarif la gaze nu acoperă chel-
tuielile Moldovagaz. Compania  ar 
putea să se descurce pe timp de 
vară, când consumul este mai re-
dus și prețurile de piață mai mici, 
însă nu va avea bani suficienți pen-
tru a procura cantitățile necesare 
la intrarea în sezonul rece. 

Potrivit expertului, până la 
ajustarea tarifului, Moldovagaz 
a acumulat devieri  negative de 
120 milioane de dolari din cauza că 
tariful vechi nu era suficient pen-
tru a acoperi prețul la care gazele 
erau cumpărate de la Gazprom. 

El spune că devierile negative 
vor continua să se acumuleze și 
în iunie așa cum tariful de 18,6 
lei pentru un metru cub este cal-
culat pentru un preț de achiziție 
a gazelor de 696 de dolari pen-

Autoritățile 
recomandă 
importul 
carburanților 
prin portul 
Giurgiulești

Autoritățile recomandă impor-
tul carburanților destinați pieței 
interne prioritar prin portul Giur-
giulești pentru a decongestiona 
ambuteiajele, create la postul 
vamal Leușeni-Albița, unde ca-
mioanele sunt nevoite să aștepte 
câte trei-patru zile  pentru a trece 
frontiera. Recomandarea a fost 
făcută de ministrul Infrastructurii 
și Dezvoltării Regionale Andrei 
Spînu în cadrul unei ședințe pri-
vind subiectul securității apro-
vizionării Republicii Moldova cu 
produse petroliere. Spînu le-a 
mai recomandat importatorilor 
de produse petroliere utiliza-
rea punctelor de frontieră Scu-
leni-Sculeni și Giurgiulești-Ga-
lați care, pe moment, ar avea mai 
puțin trafic.

Numărul 
milionarilor 
moldoveni 
a trecut 
de patru mii

În anul 2021, 4 007 persoane 
fizice au raportat  venituri de peste 
un milion de lei fiecare. Venitul to-
tal obținut de acestea este de 12,83 
miliarde lei, iar impozitul pe venit 
achitat, de 838 milioane lei, anunță 
Serviciul Fiscal de Stat (SFS). Cea 
mai mare sumă a venitului declarat 
de o persoană fizică în anul 2021 în 
baza declarației pe venit a fost de 
153,6 milioane lei. Cea mai tânără 
persoană care a raportat venituri 
de peste un milion de lei are 18 
ani, iar cea mai vârstnică –  88 de 
ani. În total, anul trecut au achitat 
impozit pe venit 1,52 milioane de 
contribuabili – persoane fizice. 
Suma veniturilor obținute conform 
informațiilor prezentate de aceștia 
se cifrează la 83,3 miliarde lei, iar 
impozitul pe venit reținut la sursa 
de plată și declarat constituie 6,08 
miliarde lei.

UE va impune 
embargo 
progresiv asupra 
importului 
de petrol rusesc

Liderii UE au ajuns la un acord 
privind interzicerea parțială a 
petrolului rusesc, a anunțat pre-
ședintele Consiliului European, 
Charles Michel, pe contul său de 
Twitter. Astfel, UE a ajuns la un 
acord pentru a interzice 2/3 din 
importurile de petrol care vin în 
UE din Rusia, în încercarea de a 
limita finanțarea Rusiei pentru 
războiul din Ucraina. Rămâne 
încă neclară data la care va intra 
în vigoare interdicția. 

Ion CHIȘLEA 

tru mia de metri cubi pe când ele 
vor fi procurate în iunie, potrivit 
directorului Moldovagaz, Vadim 
Ceban, la prețul de 880 de dolari. 
Această diferență va conduce la 
devieri negative de încă cinci-șa-
se milioane de dolari în iunie. În 
următoarele luni prețul de piață ar 
putea scădea, așa cum tradițional, 
în lunile de vară scade consumul 
pe piețele europene și, prin urma-
re, și prețul. Iar prețul plătit de 
Moldovagaz pentru gazele cum-
părate de la Gazprom din aprilie 
până în octombrie este format în 
proporție de 70% din prețul pe 
piețele europene. Drept urmare, 
deja în iulie prețul de achiziție 
poate fi asemănător cu cel inclus 
în tarif, iar în august și septem-
brie, poate fi chiar mai mic. În 
aceste luni Moldovagaz ar putea 
să înregistreze devieri pozitive de 
tarif. Acestea nu vor putea însă 
compensa în întregime devierile 
negative anterioare. Drept urmare, 
la intrarea în sezonul de încălzire, 
care începe, de regulă, în a doua 
jumătate a lunii octombrie, Moldo-

vagaz nu va avea acumulate sume 
suficiente de bani pentru a procura 
cantitățile necesare în perioada 
de iarnă, care sunt mai mari de 
câteva ori decât vara. 

Drept urmare, pentru a nu ad-
mite o criză de aprovizionare cu 
gaze naturale a populației, auto-
ritățile vor fi nevoite să ajusteze, 
totuși, tarifele, la nivelul solicitat. 

Costuri mai mari pentru 
industria de conserve și cea 
a materialelor 
de construcții

Deși insuficient pentru ca Mol-
dovagaz să-și poată onora obli-
gațiile de plată față de Gazprom, 
tariful de 18,62 de lei este mult 
prea mare pentru posibilitățile 
consumatorilor moldoveni. To-
tuși, fiindcă e vară, iar consumul 
de gaze este mult mai mic față de 
perioada rece, scumpirea nu va 
avea un impact major asupra in-
flației, cum ar fi avut-o o scumpire 
similară pe timp de iarnă. 

Majorarea de tarif se va răs-

frânge, însă, negativ asupra acti-
vității unei serii de industrii, care 
consumă mult gaz în procesul de 
producere. Este vorba, în primul 
rând, de industria alimentară, în 
special fabricile de conserve. În 
perioada imediat următoare, oda-
tă cu începutul recoltării fructelor 
și legumelor, aceste întreprinderi 
vor intra în procesul de producere, 
iar scumpirea gazelor nu poate să 
nu le influențeze costurile. Drept 
urmare, produsele acestor indus-
trii se vor scumpi, influențând, 
astfel, în creștere, indicele prețu-
rilor de consum. Pe de altă parte, 
majorarea costurilor de producere 
și, în consecință, a prețurilor, va 
reduce gradul de competitivitate 
a produselor moldovenești atât 
pe piețele externe, cât și pe piața 
internă. 

Este o consecință, potrivit lui 
Ion Munteanu, a lipsei de viziune 
pe termen lung a managementului 
acestor întreprinderi, care nu și-
au mai propus să substituie gazele 
în procesul de producere cu alte 
surse regenerabile, cum ar fi, spre 

exemplu, peleții sau alți combusti-
bili din biomasă. În prezent, doar 
o fabrică de conserve, de la Edineț, 
ce aparține unui grup polonez, are 
procesul de producere bazat pe 
biomasă. Polonezii pun preț pe 
independența energetică. 

De asemenea, printre cele mai 
afectate vor fi întreprinderile pro-
ducătoare de materiale de con-
strucții, care consumă o cantitate 
enormă de gaze în procesul de 
producere, cum ar fi Lafarge (fa-
brica de ciment din Rezina) sau 
Macon (fabrica de cărămidă din 
Chișinău). Ultima a anunțat încă 
acum câteva luni că este într-o 
situație extrem de dificilă din 
cauza concurenței neloiale din 
partea fabricii de cărămidă din 
Tiraspol. Aceasta din urmă are 
marele avantaj competitiv de a 
avea un tarif la gaze de peste zece 
ori mai mic decât cel al întreprin-
derii de pe malul drept. Drept 
urmare, produce cărămidă mai 
ieftină, dislocând producătorul 
moldovean de pe piața moldo-
venească a cărămizii. 
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Autoritățile de la Chișinău 
nu au comentat schimbarea. În 
schimb reprezentanții adminis-
trației militare din Ucraina au 
anunțat că urmăresc „cu atenție 
și interes” mișcările din această 
regiune aflată sub ocupație rusă. 

„Mobilizarea a eșuat, 
Moscova este nemulțumită”

„Supervizorii ruși nu au realizat 
sarcina mobilizării. Moscova este 
nemulțumită, de aceea a decis să 
schimbe așa-numitul guvern”, a 
menționat reprezentantul Admi-
nistrației Militare Regionale Ode-
sa, Serghei Bratchuc. El a adăugat 
că în stânga Nistrului au loc „eve-
nimente destul de interesante”.

„Locuitorii din această regiu-
ne înțeleg că Rusia, ca și în cazul 
celorlalte republici separatiste, 
i-ar putea folosi pe post de carne 
de tun în războiul din Ucraina, 
nimeni nu-și dorește acest lu-
cru. Cred că demisia guvernului 
din autoproclamata „republică 
moldovenească nistreană” s-a ce-
rut din cauza faptului că planul 
Moscovei de mobilizare a eșuat 

complet, supervizorii ruși nu au 
obținut rezultatele așteptate”, a 
spus Bratchuk, pe telegram. El 
a mai adăugat că deși codul de 
alertă teroristă a fost scăzut de 
la „roșu”, la „galben”, riscurile 
dinspre așa-numita „rmn” per-
sistă. „Acest risc va exista per-
manent, atât timp cât Federația 
Rusă este prezentă acolo, dar mă 
îndoiesc că va fi deschis un al doi-
lea front, deoarece populația din 
Transnistria nu vrea să lupte îm-
potriva Ucrainei. De aceea, omul 
Moscovei, Krasnoselski, încearcă 
să-și mulțumească supervizorii, 
numind o nouă persoană respon-
sabilă de crearea unei surse de 
tensiune pentru Ucraina”, a mai 
spus Bratchuk.

„Schimbare generată 
de criza economică”

Solicitat de „Gazeta de Chiși-
nău”, expertul în problematica 
transnistreană, Ion Leahu, crede 
că schimbările de la Tiraspol au 
loc mai degrabă din cauza proble-
melor economice cu care se con-
fruntă în acest  moment enclava 
separatistă. 

„Nu cred că Transnistria ar fi 
regiunea în care Moscova să nu 
poată face ceva, ori că Martînov 
n-ar fi executat întocmai indi-
cațiile Moscovei. Însă, odată cu 
închiderea hotarului pe tronsonul 
ucrainean și a stopării exportu-
lui și importului dinspre Ucrai-
na și Rusia, regiunea din stânga 
Nistrului se confruntă cu mari 
probleme economice. Rosenberg 

P O L I T I C Ă

De ce și-a schimbat 
Tiraspolul „guvernul”?

Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim 
Krasnoselski, a semnat joi, 26 mai, 
un decret cu privire la demiterea așa-
numitului premier Alexandr Martînov 

și așa-numitului cabinet de miniștri din stânga 
Nistrului. Schimbarea a avut loc rapid și fără 
nicio explicație. Atât presa din regiune, cât și 
agenția oficială de știri RIA Novosti din Moscova 
au emis un comunicat sec, în care nu pomenesc 
nimic despre motivele care ar fi contribuit la 
luarea acestei decizii. În aceeași zi, Krasnoselski 
l-a propus pe Alexandr Rosenberg (foto), un 
evreu originar din Ucraina, pentru postul de 
premier. Candidatura acestuia a fost aprobată 
a doua zi, pe 27 mai, de legislativul enclavei din 
stânga Nistrului.

este un evreu născut în Ucrai-
na. Anterior a deținut și funcția 
de ministru al agriculturii de la 
Tiraspol. Nu exclud că ar putea 
avea relații, inclusiv în Israel, și 
s-a mizat pe o ameliorare a crizei. 
Cert e că omul Moscovei, Krasno-
selski, are nevoie acum de acțiuni 
vizibile, deoarece prețurile cresc, 
viața oamenilor se înrăutățește, 
el este obligat să facă ceva pentru 
a ameliora situația”, a spus Ion 
Leahu.

Ion Iovcev: „Oamenilor 
le este frică, parcă 
s-ar pregăti de asediu”

Fostul director al Liceului 
„Lucian Blaga” din Tiraspol, Ion 
Iovcev, ne relatează că situația 
din regiune este foarte tensionată. 
Odată cu instituirea codului roșu 
de alertă teroristă au fost fortifi-
cate cu beton intrările în oraș, și 
totodată astfel de fortificări sunt și 
în interiorul Tiraspolului, la Râb-
nița și în alte localități, nu doar 
la trecerile de pe un mal pe altul 
al Nistrului. Schimbarea codului 
din „roșu” în „galben” nu a anulat 
restricțiile. 

„Oamenilor le este frică, parcă 
s-ar pregăti de un asediu. Se simte 
o presiune asupra tuturor. Consi-
der că atât experții de la Chișinău, 
cât și cei din Ucraina au dreptate 
când spun că schimbarea guver-
nului de la Tiraspol are loc  din 
cauza problemelor economice, dar 
și militare. Se simte criza econo-
mică și totodată oamenii de aici nu 
vor război, nu vor să fie mobilizați. 

Cunosc tineri care sunt pregătiți 
să plece în caz că va fi anunțată 
mobilizarea generală”, a precizat 
fostul director.

El a mai relatat că lecțiile în 
școli au avut loc până în ultima 
zi în format online și „Ultimul su-
net”, la fel. „Cu puțin înainte, am 
participat online la careu. La exa-
mene, inclusiv la cele de bac, care 
vor avea loc cu prezență fizică, se 
va întări paza la ușă. Oamenii nu 
se tem de un atac dinspre Ucraina, 
dar totuși cred că Rusia ar fi vrut 
implicarea regiunii în războiul din 
țara vecină. Noi trebuie să fim pre-
cauți, mai ales că este vorba de 
copii”, a spus Ion Iovcev.

Fostul director s-a arătat îngri-
jorat și de faptul că majoritatea 
locuitorilor sunt sub influența 
multiplelor posturi de televiziune 
rusești, transmise în regiune, și a 
propagandei Kremlinului.

„Propaganda este extrem de 
puternică, dau vina pe ucraineni 
pentru această mare tragedie din 
țara vecină. Până și unii ucraineni 
care au rude dincolo sunt sub in-
fluența propagandei ruse. Ceea 
ce face mass-media oficială de la 
Moscova este o crimă. Dar sunt și 
oameni care înțeleg situația și, în 
caz de o escaladare, sunt gata să 
părăsească regiunea”, a mai spus 
Ion Iovcev.

Deputat PAS: Rosenberg 
este un om din anturajul 
conducerii „Sheriff”-ului

Deputatul Partidului Acțiune și 
Solidaritate, Oazu Nantoi, expert 

Svetlana COROBCEANU

în problematica transnistreană, a 
amintit că liderul separatist Va-
dim Krasnoselski este un criminal 
care recurge la uzurparea puterii 
pe teritoriul Republicii Moldova 
și totodată este un personaj care 
execută docil indicațiile condu-
cerii „Sheriff”-ului. 

„Schimbarea lui Martînov cu 
Rosenberg nu are nimic cu mo-
bilizarea pentru că acolo nici nu 
prea ai ce mobiliza. 140 de mii 
sunt pensionari și peste 70% din 
trupele ruse sunt formate din lo-
cuitori din regiune, mulți dintre 
care nici n-au călcat în Rusia și 
nici nu ard de nerăbdare să fie 
uciși în Ucraina. Krasnoselski 
nu s-a atins de funcțiile deținute 
de Valeri Ghebos, așa-numitul 
ministru al securității, de Vitali 
Ignatiev, care ar fi ministru de 
externe, și de așa-numitul mi-
nistru al apărării, Oleg Obrucev, 
funcții care sunt operate doar 
de Moscova. Schimbarea lui 
Martînov cu Rosenberg are loc 
deoarece, spune lumea, acesta 
din urmă este un confident al 
conducerii „Sheriff”-ului. Cert 
e că guvernarea de la Chișinău 
încearcă să influențeze mai mult 
ca altădată soluționarea pe cale 
pașnică a diferendului”, a spus 
Nantoi.

Promo-LEX: Nu există 
noi plângeri legate 
de o eventuală mobilizare

Directorul asociației Pro-
mo-LEX, Ion Manole, a declarat 
pentru „Gazeta de Chișinău” că 
asociația nu a înregistrat de la 
începutul războiului o creștere a 
numărului de plângeri legate de 
încălcarea drepturilor omului în 
regiune și, în special, legate de o 
eventuală mobilizare a tinerilor. 

„Nu avem o schimbare radica-
lă, dar, evident, continuă să fie 
încălcate libertatea de circulație, 
libertatea de exprimare, dreptul la 
întruniri și multe altele. Transnis-
tria rămâne a fi o regiune închisă 
și lipsită de transparență. Dacă se 
va efectua o mobilizare generală, 
vom ști cu toții. Mulți vor părăsi 
teritoriul ei, important e să nu fie 
închisă definitiv și oamenii să poa-
tă să plece. Noi monitorizăm cu 
atenție situația”, ne-a spus Ion 
Manole.

Ministerul britanic al Apărării a publi-
cat marți dimineața noua sa evaluare cu 
privire la războiul din Ucraina, afirmând 
că Rusia continuă să atace cu rachete 
podul important care leagă Ucraina de 
România.

Una din principalele observații întocmite 
de ministerul Apărării de la Londra pe baza 
rapoartelor serviciului său de informații: 
dincolo de Donbas, Rusia efectuează atacuri 
cu rachete cu rază lungă împotriva infras-
tructurii din întreaga Ucraină. Acest pod 
cu importanță strategică (podul Zatoka) 
leagă Ucraina de România și cu porturile 

ucrainene de la Dunăre, care au devenit 
cruciale pentru exporturile ucrainene după 
blocarea porturilor ucrainene de la Marea 
Neagră.

Forțele armate ale Rusiei au avariat pu-
ternic podul feroviar și rutier Zatoka din 
sud-vestul Ucrainei în urma unor atacuri 
cu rachete lansate pe 26 aprilie. El a fost 
ținta unor atacuri puternice rusești și pe 
27 aprilie.

Acest pod din apropierea orașului Odesa 
aflat peste râul Nistru leagă regiunea din 
sud-vestul Ucrainei de porturile sale de la 
Dunăre și România.

Mai mulți analiști occidentali afirmau la 
momentul respectiv că Rusia vrea să dis-
trugă axa care leagă Ucraina de România 
în contextul creșterii ajutorului militar 
acordat de Occident Kievului.

„Intrăm într-o nouă fază: țările occiden-
tale au anunțat o întărire a ajutorului lor 
militar, așa că, din partea rusă, trebuie să 
lovească în aceste capacități de întărire și 
în capacitatea ucrainenilor de a se aprovi-
ziona cu arme”, afirma după aceste atacuri 
Jean-Pierre Maulny, director adjunct al 
Institutului pentru Relații Internaționale 
și Strategice (IRIS).

„Ajutorul occidental este menit să per-
mită trupelor ucrainene să reziste sub bom-
bardamentele rusești, așa că pentru ruși 
este o veste proastă și încearcă să reducă 
amploarea acestuia”, preciza și Pascal Aus-
seur, director general al Fundației medite-
raneene pentru studii strategice (FMES).

George Scutaru, directorul general al 
New Strategy Center, un think tank ro-
mânesc, declara la rândul său că rușii „au 
vrut să taie fluxul de ajutor, în special de 
combustibil, către Ucraina, trimis de țările 
occidentale și care trece prin România”.

hotnews.ro

Forțele rusești continuă să atace podul ce leagă Ucraina de România
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Până la Taiwan 
mai este…

H a r t a  l u m i i

Războiul ruso-ucrainean a 
scos la iveală nu numai ceea 
ce se știa înainte de ostilități, 
dar și probleme, încurcături 
mai puțin evidente și, poate, în 
unele cazuri, mai greu sau im-
posibil de rezolvat decât crizele 
concrete pe care le-a generat și 
le va genera conflictul în sine. 
Știam, de exemplu, că Rusia e 
mai slabă decât pare și că doar 
niște idealiști sau deraiați de 
la Moscova, izolați de restul 
lumii, dar mai ales de pro-
pria lor țară, puteau crede în 
deplina reușită a unei aventuri 
ca aceasta. Știam, totodată, 
că Ucraina nu va ceda cu una, 
cu două, dar asta numai dacă 
urmăream și altceva decât 
buletinele de știri sau analizele 
rusești. Sau dacă nu rămâneam 
captivii unor stereotipuri în 
raport cu ucrainenii.

Pe de altă parte, nimeni nu a 
putut drămui reacția Occiden-
tului la invazie. De fapt, reacția 
inițială la invazia ca atare a 
fost prezisă mai mult sau mai 
puțin exact de experții treji la 
minte de pretutindeni, dar nici 
aceștia nu au fost într-atâta de 
lucizi încât să prevadă Bucea și 
Mariupolul. Doar câteva voci 
răzlețe din corul Cassandrelor 
presimțeau că ceea ce urma să 
se joace pe teatrul de operați-
uni ucrainean avea să fie mai 
curând un balet al lebedelor 
negre decât un război a două 
roze. Vocile acelea nu au fost 
auzite însă și a trebuit să se 
producă genocidul ca Occiden-
tul să reacționeze așa cum pu-
tea să o facă încă de la început. 
Iar când zic „început”, mă refer 
nu la 24 februarie 2022, ci la 
anul 2014. Căci din 24 februa-
rie încoace, reacția trebuia să 
fie și mai dură.

Și mai grav e să constatăm, 
acum, după aproape o sută de 
zile de măcel în toată legea și 
de exterminare cu program, 
nu numai duplicitatea câtorva 
lideri occidentali, ci și impasul 
moral în care s-au trezit, odată 
cu războiul, unele societăți 
civilizate. Ar fi fost de înțeles, 
de pildă, refuzul Germaniei 
de a ajuta militar Ucraina. Ar 
fi fost un gest urât, dar ar fi 
trecut drept pragmatism feroce 
și onest al unei națiuni care nu 
vrea să rupă relațiile cu cel mai 
important partener comercial 
al său. La urma urmei, ce ar 
fi fost mai consecvent decât o 
decizie ca asta în cazul unui 
stat care a promovat mereu 
un Ostpolitik favorabil Ru-

În țara vecină e război. 
Incredibil, ireal, dar atât de 
brutal-concret în manifestările 
lui oribile. Lumile virtuale ale 
cineaștilor generației horror 
sunt jocuri de copii în compa-
rație cu ororile acestui măcel. 
Suntem martori și participanți 
la evenimente, ajutând, protes-
tând, ori consumând emoțiile în 
fața televizorului, ca la Roland 
Garros. Nu poți să le impui 

tuturor să se manifeste egal. Un artist rus, emigrat recent în Occi-
dent, remarcase trei feluri de manifestare a oamenilor de creație. 
Unii continuă să-și facă meseria: își scriu romanele, își pictează 
pânzele, își joacă rolurile în teatru; alții, făcând cam același lucru, 
încearcă, prin mijloacele la îndemână, să ajute refugiații, să ajute 
Ucraina, inclusiv armata ei; în fine, există categoria de oameni care 
se implică activ, protestează sau își manifestă atitudinea în operă. 

În opinia artistului, toate formulele sunt acceptabile. Același 
lucru îl poți spune despre toți oamenii, nu doar despre artiști, nu 
doar despre cei din Rusia. Doar că adevărul e prea evident ca să 
bagi capul în nisip: o țară cu arma nucleară în dotare a invadat 
militar un teritoriu străin. Detaliile ce țin de cauze și pretexte; amă-
nuntele înaintării și apărării; faptele de eroism și crimele adiacente 
– toate acestea contează pentru juriști, istorici, scriitori și cineaști. 
Esența e că războiul trebuie oprit, agresorul – alungat sau nimicit, 
iar cei care au declanșat dezastrul – condamnați. Nu poți să ignori 
evidența. Nu poți să fii atât de ticălos, încât să justifici agresorul. 

Cu prilejul reținerii lui Dodon, mi-am amintit de „opoziția de 
stânga”. Prin definiție, ea ar trebui să fie antirăzboinică și preocu-
pată de problemele sociale. Or măcelul din Ucraina e declanșat în 
temeiul ideologic revanșard al unui conservatorism de extremă 
dreaptă, imperialist în esență. Consecințele lui sunt crimele de răz-
boi, crimele umanitare și un dezastru în țara vecină, dar și scum-
pirile în lanț ale resurselor energetice, ale produselor alimentare și 
ale mărfurilor de primă necesitate din întreaga lume. Consecutiv, 
chiar dacă aceste partide moldovenești de stânga ar activa în Rusia, 
socialiștii și comuniștii ar fi trebuit să protesteze vehement împo-
triva războiului! Numai că ei nu sunt politicieni, ci un... SRL care 
papă banii finanțatorului străin, promovând interesele acestuia, 
oricare ar fi ele (sic!). În acest caz, un Bolea-Țîrdea-Batrîncea (sau 
un Voronin-Reidman și un Tkaciuk-Munteanu), în loc să se bâl-
bâie ori să fugă de ziariști, ar trebui să răspundă simplu și sincer: 
„It’s not personal. It’s strictly business”.

Justificarea acțiunilor agresorului, susținerea acțiunilor crimi-
nale ale acestuia, atacul la adresa instituțiilor occidentale, care au 
condamnat, în cvasiunanimitate, agresiunea rusă, divulgă o umi-
litoare obediență față de patronii din Kremlin. Nu mai e vorba de 
„o relație echilibrată între est și vest”, de grija pentru concetățenii 
noștri ajunși acum un fel de ostatici în Rusia, pentru marele popor 
rus și marea cultură rusă. E vorba de complicitate la crimă a unor 
echipe de mercenari într-un război hibrid. Spuneam acum câte-
va săptămâni că rușii au pierdut războiul hibrid și că investițiile 
nu s-au justificat. Ei, bine, eroarea mea era la suprafață: ei nu au 
câștigat acest război în Ucraina, dar continuă să atace și să câștige 
teren, inclusiv, în Moldova.

În fine, să nu-mi uit vorba. Acum o săptămână, a fost reținut un 
cetățean moldovean, director al unei „asociații moldo-ruse”. Toate 
capetele de acuzare (inclusiv „trădarea de patrie”) sunt citate din Co-
dul penal, deci vorbim de o cauză penală. De unde atâta zarvă politi-
că? Din amănuntul că inculpatul e un fost președinte? Să fim serioși! 
În lume sunt inițiate anchete penale împotriva foștilor președinți și 
prim-miniștri și nimeni nu zice că sunt „cazuri politice”. Mai ales că, 
actualmente, inculpatul Dodon nu este un personaj politic.

De regulă, unui bănuit de fapte rușinoase i se retrage calitatea poli-
tică, pentru a nu afecta imaginea formațiunii. Inculpatul însuși se dis-
tanțează, pentru a proteja instituția. Aici însă, dimpotrivă, inculpatul 
trage după el toată camarila. Imaginați-vă că, spre surprinderea tutu-
ror, pârâtul va fi găsit vinovat (cu probele de rigoare) și condamnat pe 
toate capetele de acuzare, în toate instanțele, inclusiv internaționale. 
Ce lovitură de imagine pentru formațiunea care îl susține! Încercând 
să-și salveze pielea, învinuitul îi trage pe toți după el. 

Cazul a devenit „politic” grație protagonistului și ortacilor săi, 
care au organizat aceste manifestații gălăgioase. Și tocmai această 
recalificare publică a  cazului de către Dodon et Co mă face să-mi 
expun și eu opinia. Un caz politic, derulat în paralel cu o anchetă 
penală. Riscul pentru Dodon e tot mai mare, grație publicității lar-
gi. Indiferent de justiție, opinia publică va da propriul verdict. Și, 
de vreme ce imaginea de hoț, îmbogățit ilicit, persistă, întoarcerea 
lui Dodon în politică devine improbabilă, iar imaginea partidului 
său – ireversibil șifonată. Învinuitul intră, benevol și nesilit de 
nimeni, pe lista indezirabililor, alături de Plahotniuc, Filat, Platon, 
Șor... și alți „politicieni” moldoveni ratați.

Un „caz politic” 
în vreme de război

Adrian CIUBOTARU

A - p o l i t i c e

Nimic nu revelează mai bine starea 
adevărată a lucrurilor într-o națiune 
sau în lume decât războiul. Dacă aș fi 
un fatalist, aș zice chiar că războaiele 

se declanșează exact atunci când aceste stări 
și lucruri trebuie să capete un nume. Într-un 
asemenea scenariu, adevărul se cere mereu la 
suprafață, dar nu poate răzbi decât așa, prin 
violență. Altfel spus, abia după ce începem să ne 
omorâm înde noi, înțelegem și de ce am ajuns în 
stare să o facem.

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Mircea V. CIOBANU

siei? Totuși, Bundestagul a 
votat pentru acordarea acestui 
ajutor, care nu a mai venit. 
Sub varii pretexte. Justificări 
contradictorii și subterfugii 
penibile au conferit o vibrație 
aparte discursurilor lui Scholz, 
expresia plenară a minotauru-
lui geopolitic german. Desca-
lificant pentru o societate care 
a depus eforturi uriașe ca să-și 
răscumpere păcatele trecutului, 
acest slalom verbal va arăta, 
cu siguranță, și mai teribil în 
cărțile de istorie ale viitorului. 

Într-un abis moral s-au 
scufundat alegerile din Franța 
și Ungaria. Sondaje de opinie 
efectuate în Vest nu vădesc nici 
pe aproape unanimitate în con-
damnarea agresiunii și a crime-
lor de război. De apreciere de-
fectuoasă a realității (ca să nu 
spun: complicitate cu inamicul) 
dau dovadă, într-un cuvânt, 
o clasă politică și societăți la 
care obișnuim să ne aliniem și 
pe care le-am luat mereu drept 
modele de dezvoltare, progres 
și mai cu seamă atitudine. 
Vorbim de o fundătură morală 
în care o bună parte a Occiden-
tului s-a împotmolit cu mult 
înainte ca războiul să-i reveleze 
amploarea și din care eu, unul, 
nu-mi imaginez cum ar mai 
putea ieși. În special dacă ne 
gândim că următoarele genera-
ții de politicieni se vor recruta, 
inevitabil, din junii de azi, și 
mai puțin racordați decât pre-
decesorii lor la lecțiile istoriei 
și la reperele adevărate, nu cele 
corecte politic ale moralei.

Pe fundalul acestor derapaje 
care nu țin, cum ni se spune, 
de calculul geopolitic, econo-
mic sau de o posibilă foamete 

în Africa, ci de despărțirea 
treptată, dar aparent ireversi-
bilă a civilizației occidentale 
de valorile ei întemeietoare, e 
rezonabil să ne rugăm și să ne 
dorim un singur lucru: să o mai 
țină cureaua principiilor măcar 
pe durata războiului Rusiei cu 
Ucraina. Încolo, cine știe? Până 
la Taiwan mai este…

Știam, 

de exemplu, 
că Rusia e mai 

slabă decât pare 
și că doar niște 

idealiști sau 
deraiați de la 

Moscova, izolați 
de restul lumii, 
dar mai ales de 
propria lor țară, 
puteau crede în 

deplina reușită a 
unei aventuri ca 
aceasta. Știam, 

totodată, că 
Ucraina nu va 

ceda cu una, cu 
două, dar asta 

numai dacă 
urmăream și 
altceva decât 
buletinele de 

știri sau analizele 
rusești.
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Chiar dacă-mi zic să mă deco-
nectez cumva de la a urmări eve-
nimentele din lume, recunosc – nu 
reușesc... Mă uit zilnic la postările 
bloggerilor despre care pot afirma 
că știu mult mai mult decât spun 
(aceștia-mi sunt interesanți), urmă-
resc astfel și logica cetățenilor ruși 
din emigrație... aceștia își permit 
să comenteze situația din Rusia, 
cum n-o pot face cei rămași aca-
să... Mă interesează logica acestora 
fiindcă personal sunt curioasă ce 
urmează după Putin... Ei bine, ieri 
am ascultat cu un deosebit interes 
un interviu realizat de cunoscutul 
ziarist ucrainean Dmitri Gordon, 
pe care îl urmăresc de mai mult 
timp și pentru care am o conside-
rație profesională aparte. Invitatul 
lui Gordon a fost un tânăr opozant 
rus, un fel de lider al tinerilor cu 

vârsta de 20 de ani, plus-minus... 
E student, eminent la o instituție de 
prestigiu din Moscova, copil dintr-o 
familie cu un nivel de trai peste me-
dia, tatăl acestuia fiind cosmonaut... 
din echipa celor care s-au antrenat 
dar n-au zburat în cosmos. Tânărul 
are o minte lucidă, este foarte bine 
instruit... de școală și prin autoin-
struire, e simpatic foc, curajos, are 
talentul de a antrena masele... vede 
clar situația Rusiei, vrea schimba-
re, are soluții, zice el... Unele par 
utopice când le rostește, altele-mai 
puțin... Toate bune și frumoase... Își 
dorește și se pregătește să devină 
în viitor președintele Rusiei... Dar 
legislația îi va permite să candideze 
doar când va împlini 35 de ani, asta 
dacă nu cumva va avea vreun proces 
juridic care îi va amâna posibilitatea 
cu încă 5 ani... Dar el speră că între 
timp Putin nu va mai fi, se vor crea 
noi posibilități de a modifica legis-
lația... El speră... Până aici tot ce a 
spus a fost frumos, dădea speranțe 
că cei de 20 de ani astăzi (tânărul 
are 21) vor o Rusie absolut altfel 
decât cea din zilele noastre... Dar, 
întrebat de ziaristul Gordon care e 
poziția lui față de anexarea Crimeii, 
tânărul a răspuns exact ca orice rus 
contaminat de ideea imperială... A 

zis că nu contează cum a fost luat 
de Rusia teritoriul, el se gândește 
la destinele locuitorilor din acel 
spațiu... recunoaște că n-a fost eti-
că ocuparea Crimeii, dar s-ar cere 
încă un referendum ca să se vadă 
ce vor locuitorii Crimeii... Degeaba 
a încercat Gordon să-i spună că au 
fost încălcate niște înțelegeri sem-
nate chiar și de Rusia... Și tânărul 
a răspuns în spiritul rusesc – și 
țările occidentale încalcă regulile 
și dacă vor fi reproșuri din partea 
acestora le va aminti caz după caz... 
Am închis calculatorul dezamăgită. 
Gândirea imperială e cuibărită și în 
acești tineri opozanți ruși. Și mi-am 
amintit o discuție avută cu un scri-
itor rus la începutul războiului din 
Ucraina, care zicea că e îngrozit cum 
de a putut Rusia creștină să susțină 
acest război, să-l binecuvânteze căci, 
zicea el, acesta nu e altceva decât un 
RĂZBOI CIVIL. Degeaba am încer-
cat să-l lămuresc că e RĂZBOI DE 
COTROPIRE a altui stat... A rămas 
la convingerea lui că e vorba de un 
război civil, de parcă Ucraina nu ar 
fi decât o regiune a Rusiei. Compli-
cat... trist și puține speranțe că va 
fi bine în viitor, chiar și după cei 
care vin imediat după Putin, chiar 
și peste vreo 15-20 de ani.

Puține speranțe, chiar și după cei care 
vin după Putin

La data de 2 iunie 1992, 
în timpul războiului din 
Transnistria, patrioții 
basarabeni Ilie Ilașcu, 
Andrei Ivanțoc, Tudor 
Petrov-Popa, Alexandru 
Leșco și Petru Godiac au 
fost arestați și încarce-
rați de către separatiștii 
transnistreni, cu ajuto-
rul serviciilor secrete ale 
Federației Ruse. Membrii 
grupului au fost acuzați de 
„crime de război și acțiuni de terorism”, iar după mai multe luni de 
maltratări groaznice, în urma pronunțării sentinței din 9 decembrie 
1993, Ilie Ilașcu a fost condamnat la moarte, iar ceilalți membri la 
privațiune de libertate pe termene de la 2 la 15 ani. Opinia publică 
internă și internațională a considerat procesul ca fiind incorect, 
deoarece de-a lungul lui nu s-a respectat prezumția de nevinovăție 
și au fost administrate mai multe probe „fabricate” pentru susține-
rea acuzațiilor. De fapt membrii grupului Ilașcu au fost condamnați 
pentru „delictul” de a fi luptat pentru independența și integritatea 
Republicii Moldova, succesoarea de drept a Republicii Socialiste 
Sovietice Moldovenești, devenită stat independent din 1991.  Tre-
buie amintit că, imediat după declararea independentei Republicii 
Moldova, autoritățile ruse au contribuit la crearea unui regim sepa-
ratist în regiunea Transnistriei, regiune care face parte din teritoriul 
Moldovei. Astfel, Rusia a continuat să susțină și susține și acum din 
punct de vedere militar, politic și economic regimul separatist de 
la Tiraspol, permițându-i acestuia să obțină o largă autonomie față 
de Republica Moldova. Cât privește membrii grupului Ilașcu, ei au 
executat ani grei de închisoare și au fost eliberați numai la presiunea 
opiniei publice internaționale și în urma unei decizii favorabile a 
Curții Europene a Drepturilor Omului.

Lecția de istorie                                                          
2 iunie: Arestarea 
membrilor grupului Ilașcu

În 1988-1989 a pornit de la 
câțiva liceeni și studenți lângă 
hotelul „Moldova” un cenaclu la 
care se recita, se cânta... mutat 
ceva mai târziu pe Aleea Clasici-
lor, apoi pe estrada „Lumina” din 
Valea Morilor, unde a căpătat și un 
nume – „Cenaclul Mateevici”. Când 
estrada a devenit neîncăpătoare, 
cenaclul s-a mutat la „Teatrul de 
Vară”. Am fost ieri acolo unde a 

fost estrada „Lumina” și m-am întristat văzând că nu mai există, se 
fac niște amenajări acolo... atâtea emoții și amintiri sunt legate de 
acel loc... oare a fost distrusă intenționat pentru a șterge amintirile, 
sau din prostie? În alte parcuri se amenajează estrade noi, dar anume 
de asta nu mai era nevoie... Cred că ar trebui instalată acolo măcar o 
piatră comemorativă, pe care să fie scris ce se întâmpla acolo acum 
33 de ani...

Momente de istorie 
din perioada 
Renașterii Naționale... 

Eugenia GUZUN

Victor BURUIANĂ

Telefonezi la Moldtelecom, anunți că telefonul fix nu merge și 
ți se spune că în 24 de ore tehnicienii îți vor veni acasă. A doua zi 
tehnicienii nu vin. Suni la Moldtelecom și, trecând prin cinci filtre, 
ajungi la un operator care te lămurește că „24 de ore înseamnă trei 
zile lucrătoare”. Asta probabil o fi o invenție moldovenească, 24 de 
ore = trei zile lucrătoare. Iar peste jumătate de oră o voce de robot de 
la Moldtelecom îți cere părerea despre cum ai fost deservit. Ți se pun 
cinci întrebări și tu trebuie să dai de fiecare dată note. 

Băieți de la Moldtelecom, imitați foarte bine modelul de activitate 
din Occident, dar lucrați fix ca în Uniunea Sovietică!

O invenție moldovenească

Constantin CHEIANU

Judecătoria Chișinău (sediul Centru), solicită prezentarea lui Vo-
ronov Alexandr domiciliat în mun. Chișinău, bd. Dacia, nr. 53, 
ap. 211 în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului aviz, 
în bir. 309, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162, mun. Chișinău, pentru 
a-i fi înmânată cererea de chemare în judecată și actele anexate, în 
cauza civilă examinată în procedura cererilor cu valoare redusă nr. 
2-9014/22, pornită la cererea de chemare în judecată depusă de O.C.N. 
„Fagura Marketplace” S.R.L. împotriva lui Voronov Alexandr cu pri-
vire la încasarea datoriei rezultate din contractul de împrumut nr. 
092102690402 din 23.09.2021 și cheltuielilor de judecată. 

Judecător - Brăgaru Alina                                                                                                                       

Taci așa cum a tăcut taică-tău pe 
vremea lui. Cum a tăcut maică-ta. Și 
când te întrebi, abia șoptit te întrebi 
dacă s-au iubit și cât de mult s-au 
iubit ei. Și atât. Taci și cauți niște 
semne pe undeva, niște urme ale 

dragostei lor. Ca și cum dragostea 
ar lăsa urme cum lasă urme lupii 
pe zăpadă. Cum lasă focul cenușa și 
cum lasă ploile iarba. Și tu le cauți. Și 
le aștepți. Și ți-e frică în una din zile 
că toate astea sunt doar o obișnuință 
trăită sub acoperișul acela. Să fie 
alături, să se aștepte unul pe altul 
aruncând o privire după perdea, să 
se întrebe dacă au mâncat azi ceva. 
O obișnuință. Iar când zic… când 
unul din ei zice: „Tot te mai doare 
capul?”, tu te întrebi dacă e dragoste 
asta sau… Sau nu e nimic. Și cauți. 

Cauți mai departe dovada aceea că 
s-ar iubi. Te uiți peste poze și ob-
servi capul mamei tale înclinat. Un 
pic. Un pic înclinat spre tâmpla lui 
taică-tău. Și zici că e dragoste. Da, 
e dragoste. Asta căutai tu. Și uite, 
vezi unde e? Într-o poză pe care s-au 
rușinat să o prindă-ntr-o piuneză pe 
un perete. E dragoste. Pentru că s-au 
rușinat. Așa sînt ei, le este rușine să 
spună că se iubesc. Dar se iubesc. E 
din dragoste. 

Și dragostea lor ești tu. Chiar 
dacă mai cauți și azi semne, semne...

Mai cauți și azi

Constantin OLTEANU

A V I Z  P U B L I C I TA R

Asta este denumirea unui film 
artistic rusesc. Cei care au scris 
scenariul, au regizat acest film 
prin această  denumire au vrut să 
arate că dragostea rusească, adică 
de ruși e ceva mai curată, mai pu-
ternică, mai sinceră. Am activat 
și locuit printre ruși și cunosc că 
ei consideră că acțiunile, lucrările 
rușilor sunt cele mai corecte, mai 
bune, mai calitative. Deseori, în 

caz dacă cineva procedează inco-
rect, ei se exprimă că acela a pro-
cedat „не по-русски”. De aceea 
dragostea по-русски după părerea 
lor e cea mai puternică, mai since-
ră, mai curată. Așa își imaginează 
majoritatea din ei. Însă realitatea 
e cu totul alta. Nu mă refer la dra-
gostea în familie, dar știm că și în 
familie dragostea la ruși ca și la 
multe alte popoare se manifestă 
prin măciulăria soției, copiilor. 
În cazul de față aș atrage atenția 
la dragostea lor față de oameni, 
de alte popoare. În special la dra-
gostea lor față de poporul-frate 
(cum îl numesc ei) ucrainean. 
Din dragoste по-русски rușii au 
distrus complet orașul cu 600 mii 
de locuitori Mariupol, orașul cu 

30 mii de locuitori Volnovaha, 
orașele cu câte 120 de mii de lo-
cuitori Severodonețk și Lisicean-
sk, orașul cu 60 mii de locuitori 
Ohtirca, au distrus pe jumătate 
orașul cu un milion de locuitori 
Harkov, orașul cu 600 mii locui-
tori Cernigov, multe alte orășele 
și sate, au distrus zeci și sute de 
blocuri de locuit în Kiev, Herson, 
Nicolaev și alte orașe și orășele, 
mii de case și gospodării din sate, 
cu cruzime distrug orașul studen-
ției mele, Odesa. Cele indicate dar 
și altele reprezintă un material 
viu, proaspăt pentru ca maeștri ai 
cinematografiei ruse să continue 
cu alte seriale tema începută de 
Evgheni Matveev „Любить по-
русски”.

ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ

Timofei ANDROS
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Scandal între primar 
și comunitatea LGBT

Scandalul legat de marșul comuni-
tății LGBT capătă amploare. După ce 
primarul Ceban a anunțat, pe pagina 
sa de socializare, că nu va permite 
desfășurarea evenimentului la Chi-
șinău, reacțiile în mediul online au 
curs gârlă. Unii l-au comparat pe Ion 
Ceban cu un „gopnik” (reprezentant 
al unei subculturi ruse, de obicei, tâ-
năr proletar, incult și agresiv), alții 
au indicat asupra problemelor reale 
din capitală, iar cei mai îndrăzneți au 
sugerat că Ceban ar putea deveni sursă 
de „fantezii sexuale” pentru unii. 

De cealaltă parte, primarul general 
de Chișinău, Ion Ceban, nu renunță: 
„Interzis, am spus!”. Nu cedează nici 
reprezentanții comunității LGBT, care 
afirmă că marșul se va desfășura așa 
cum a fost planificat și „în conformi-
tate cu legislația în vigoare”.  

În același timp, Mitropolia Mol-
dovei îndeamnă organizatorii „să re-
nunțe la acest proiect, care reprezintă 
nu doar o jignire publică la adresa 
cultelor religioase, ci și a societății”. 

„Gopnikul” de Chișinău, care 
„hărțuiește 
comunitatea LGBT” 

După ce a anunțat că „marșul ho-
mosexualilor nu va fi acceptat de pri-
mărie”, primarul Ceban a fost com-
parat cu un „gopnik”. Comparația a 
fost făcută de deputatul PAS, Radu 
Marian, pe pagina sa de socializare. 

„La Poșta Veche, acolo unde am 
crescut eu, dar și la Ciocana, unde 
am învățat, era în vogă un grup mic 
de oameni pe nume „gopnici”. Ei 
insultau, hărțuiau alți copii pentru 
simplul fapt că arătau altfel sau pen-
tru că erau diferiți. Păi iată actualul 
primar se poartă exact ca un gopnik, 
intimidând și hărțuind comunita-
tea LGBT, cetățeni ai Chișinăului, 
care pur și simplu vor să-și exercite 
dreptul constituțional la adunare 
pașnică”, scrie Marian. 

Deputatul mai atrage atenția asu-
pra faptului că, în trei ani de zile, 
„nu a fost rezolvată nicio problemă 
majoră a orașului” și că „un gopnik 
nu poate conduce o capitală euro-
peană în secolul 21”. 

Marian a fost susținut și de cole-
gul său de partid, deputatul Dumitru 
Alaiba, care, de asemenea, i-a sugerat 
lui Ceban să se preocupe de proble-
mele capitalei. 

„Transmiteți-i bigotului, neciopli-
tului, mincinosului de primar Ceban 
că nu se prea descurcă cu problemele 
Chișinăului. În schimb, când ar tre-
bui să muncească din greu, le-a lăsat 
pe toate la o parte și s-a apucat de 
aruncat ură în societate. Megafon 
promotor de ură”, a scris Alaiba. 

De cealaltă parte, coordonatoa-
rea de program Lobby și Advocacy 
la Centrul GDM, Angelica Frolov, a 
făcut o comparație mai îndrăzneață 
în raport cu Ceban și poziția lui în 
raport cu marșul comunității LGBT.

„Amatoarele și amatorii de BDSM 
cred că au acum fantezii erotice cu 
Ceban îmbrăcat în piele cu o puhă de 
cioban în mână, care strigă: Interzis, 
am spus!”, a scris Frolov pe pagina 
sa de socializare. 

GDM nu renunță. Ceban: „Să 
facă ce vor la ei acasă!” 

Centrul de Informații GENDER-
DOC-M a reacționat la declarațiile 
primarului general al municipiului 
și a reiterat că marșul solidarității 
din 19 iunie se va desfășura așa cum 
a fost planificat și în conformitate 
cu legea. 

„Potrivit Legii privind libertatea 
de întrunire a Republicii Moldova, 

autorizarea sau interzicerea întru-
nirilor publice pașnice nu intră în 
competențele unui primar. Marșul 
LGBT din cadrul Festivalului Mol-
dova Pride 2022 se va desfășura în 
conformitate cu legislația națională. 
Cu această ocazie, ținem să reamin-
tim că Moldova a pierdut deja două 
procese la CEDO privind libertatea de 
întrunire pentru persoanele LGBT”, 
se menționează în declarația GDM. 

De cealaltă parte, nici Ceban nu 
cedează și susține că acțiunile sale 
nu au nimic în comun cu discrimina-
rea. „Am zis și mă repet, nimeni nu 
lezează drepturile homosexualilor, 
să facă ce vor acasă, nu să defileze 
în public”, a menționat Ceban.

În acest context, și Mitropolia 
Moldovei a cerut organizatorilor să 
renunțe la eveniment, iar autorită-
ților să interzică parada pe motiv că 
„sfidează în mod abuziv și public va-
lorile majorității societății noastre”.

„Organizatorii acestei parade și 
mentorii lor din afara țării ar tre-
bui deja să cunoască realitățile de 
aici, din experiențele din anii tre-
cuți, întrucât asemenea manifestări 
provoacă de fiecare dată pericole, 
violențe, dar și altercații de ambele 
părți. Nu există nici un motiv legal, 
moral, dar și rațional care ar de-
termina mobilizarea și susținerea 
autorităților noastre publice locale 
a unui asemenea manifest absurd”, 
se arată în declarația Mitropoliei. 

Marina SURUCEANU

În perioada 15-19 iunie va avea loc cea 
de-a 21-a ediție a Festivalului LGBTI 
„Moldova Pride”, inclusiv un „Marș 
al solidarității”, „pentru promovarea 

și celebrarea egalității pentru toți”. 
Reporterul „Gazetei de Chișinău” a 
întrebat câțiva cetățeni ce părere au 
despre această manifestare/ manifestație 
publică.

Elena, 40 de ani, frizeriță, Chișinău: „Eu sunt ok 
cu asta. Atâta timp cât nu mi se îngrădește libertatea mea 
și nu mă vizează pe mine, fiecare este liber să facă ce vrea, 
cu cine vrea și de câte ori vrea”. 

Alina, 35 de ani, femeie de afaceri, Chișinău: „E 
trist că omului îi sunt puse anumite bariere în alegerile pe 
care le face. Fiecare e liber. Păi nu libertatea să fie oare cea 
mai scumpă în această viață?”.

D.A., 30 de ani, jurnalistă, Chișinău: „Eu sunt de 
părere că orice decizie trebuie respectată, DAR, atât timp 
cât nu încalcă alegerile celor din jur. Alegerile oamenilor 
trebuie să nu fie evidențiate şi etalate. E ceva personal 
pentru fiecare tot ce e legat de casă, propriul pat, familie. 
Eu nu susțin desfășurarea marșului”.

Ion, 66 de ani, pensionar, Strășeni: „Nu mă pricep 
prea tare. Ca atare, nu am probleme, chiar dacă știu că ar 
fi normal ca relația să fie între un bărbat și o femeie”.

Cătălina, 20 de ani, studentă, Chișinău: „Suntem 
în secolul când nu ar trebui să fim atât de limitați la minte. 
Eu sunt pentru relațiile tradiționale, dar nu am o problemă 
ce fac alții în patul lor”.

Ecaterina, 45 de ani, vânzătoare, Chișinău: „Ei, 
prostii! Dar cum fac ei copii? Mare sărbătoare mai este și 
asta!”.

Andrei, 25 de ani, barman, Chișinău: „Da, poate 
face fiecare ce vrea. Și nici nu știu cum să comentez reacția 
lui Ceban. Eu sunt pentru o relație tradițională, dar ce fac 
alții și cu cine nu mă interesează. Îi aduce plăcere? Foarte 
bine, o viață avem!”.

Corina, 33 de ani, casnică, Chișinău: „Nu știu ce 
să zic. Nu mă interesează acest lucru și nu înțeleg de ce 
este atât de mediatizat acest subiect. Fiecare este liber să 
se culce cu cine vrea”. 

Liviu, 39 de ani, șofer, Chișinău: „Of, nu vreau să 
comentez. Mie tare nu-mi plac temele estea. Mi se întoarce 
când văd că se țin de mână persoane de același gen”.

Dana, 28 de ani, manichiuristă, Chișinău: „Dar eu 
nu știu despre ei. Nu urmăresc. Sincer, nici nu mă descurc 
în toți termenii despre acest subiect. Vor să facă sărbătoare, 
lasă-i să facă, deși nu-mi plac asemenea sărbători”. 

Diana BOTNARU 

Comparat cu un „gopnik”, Ceban nu cedează 

Ministrul Educației și Cercetării, Ana-
tolie Topală, a discutat în cadrul ședinței 
din 27 mai 2022 o serie de subiecte privind 
organizarea și desfășurarea sesiunii de ba-
calaureat 2022 cu președinții comisiilor 
raionale/ municipale de examene (șefii 
structurilor locale de specialitate în dome-
niul învățământului), anunță un comunicat 
al Ministrului Educației și Cercetării.

 Astfel, în cadrul întrunirii, ministrul 
Anatolie Topală a subliniat necesitatea or-
ganizării și desfășurării sesiunii de examene 
într-un mod corect și transparent, asigu-
rând condiții egale pentru toți candidații. 
De asemenea, el a reiterat că examenele 
naționale de absolvire din sesiunea 2022 
vor avea loc în strictă corespundere cu ac-
tele normative în vigoare.

 Principalele subiecte abordate în cadrul 
ședinței de lucru au fost: transportarea 

în condiții de securitate a materialelor 
de examen; monitorizarea centrelor de 
bacalaureat; instruirea calitativă și efi-
cientă a asistenților; delegarea membri-
lor comisiilor republicane de evaluare; 
constituirea și monitorizarea activității 
comisiilor raionale/municipale de evaluare 
a testelor de la examenele de absolvire a 
gimnaziului; transportarea candidaților în 
centrele de bacalaureat; organizarea zilei 
ușilor deschise în centrele de bacalaureat, 
acțiuni destinate pentru buna organizare 
și desfășurare a examenelor naționale de 
absolvire. 

Reporterul „Gazetei de Chișinău” a vor-
bit cu reprezentanți ai unor instituții de 
învățământ din republică, pentru a afla 
câți elevi au fost admiși la examene, dar și 
care sunt problemele cu care se confruntă 
comparativ cu sesiunile din anii trecuți. 

Directoarea Liceului Teoretic „L. De-
leanu” din capitală, Ala Gherman, ne-a spus 
că elevii sunt pregătiți de examene. „Avem 
69 de elevi admiși la examenele de Bac, 
dintre aceștia nouă copii sunt eliberați de 
la examenul de limba străină. Copiii sunt 
pregătiți de examene”. 

Directoarea Liceului Teoretic „Ștefan 
cel Mare și Sfânt” din s. Taraclia, raionul 
Căușeni, Pelaghia Traci, a menționat că „la 
examene sunt admiși 19 elevi. Sperăm ca 
absolvenții din acest an să aducă rezultate 
bune. Le dorim succes”. 

Secretara Liceului Teoretic „Spiru Ha-
ret” din Capitală, Tatiana Vlah, susține că 
instituția are cu ce se mândri. „Avem 98 
de persoane eliberate la limba engleză, o 
persoană la limba franceză și o persoană 
cu scutire la matematică. Nu avem pro-
bleme, mergem conform regulamentului 

și regulilor emise de minister”. 
În cadrul ședinței s-a discutat și despre 

campania de informare „Fără corupție la 
Bac” care este parte a activităților de in-
formare inițiate de Ministerul Educației 
și Cercetării, Agenția Națională pentru 
Curriculum și Evaluare și Centrul Național 
Anticorupție (CNA).

  Sesiunea de bacalaureat 2022 se va 
desfășura în perioada 3-21 iunie în 93 de 
centre de bacalaureat. La sesiune s-au în-
scris peste 18000 de candidați, dintre care 
circa 2000 de candidați sunt restanțieri 
din sesiunile anterioare. 

 Evaluarea testelor de examen va fi efec-
tuată în perioada 4-25 iunie. Rezultatele 
vor fi afișate la centrele de bacalaureat la 
26 iunie. 

Diana BOTNARU

Sesiunea de bacalaureat 2022 se va 
desfășura la 3-21 iunie în 93 de centre 

Vo x  p o p u l i

„Atâta timp cât nu mi 
se îngrădește libertatea 
mea și nu mă vizează 
pe mine, fiecare este 
liber să facă ce vrea”
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Cine a furat viața lui Lilian?

A încercat să-și facă dreptate în 
instanțele naționale, dar degeaba. 
Dosarul a fost deschis, închis, iar 
deschis, pasat dintr-o instanță în 
alta și-apoi iar închis fără ca cine-
va să răspundă pentru tragedia la 
care fusese condamnat pe nedrept 
și, cel mai probabil, din neglijență, 
un copil de doar opt ani, pe care 
mama l-a dus la doctor „cu toată 
încrederea” să-i repare măseluța. 

Iar pentru că toate ușile la care 
a bătut i-au fost închise în față 
și copilul ei suferă pe nedrept de 
atâția ani fără ca cineva să răs-
pundă, avocații familiei au depus 
o plângere la Curtea Europeană 
pentru Drepturile Omului (CtE-
DO). Recent, CtEDO a comunicat 
Guvernului Republicii Moldova 
cazul de neglijență medicală sol-
dat cu leziuni neurologice grave 
și paralizie completă și a invitat 
Guvernul țării să furnizeze infor-
mații cu privire la îndeplinirea 
cerințelor procedurale care vizea-
ză ancheta efectuată de organele 
de drept din Republica Moldova, 
dar și asupra căilor de atac oferite 
reclamanților de către legislația 
națională. 

Ziua în care lumea 
lui Lilian s-a prăbușit   

29 noiembrie 2011 este ziua în 
care lumea lui Lilian, care avea pe 
atunci opt ani, s-a prăbușit. S-a 
dus cu mama la clinica stomatolo-
gică pentru copii, unde urma să i 
se repare măseluțele cu anestezie 
generală.    

„Am venit cu toate analizele 
făcute, așa cum ne-a cerut me-

dicul la care am fost mai întâi la 
consultație, de asemenea, cartela 
medicală. M-am dus liniștită, fără 
frică. Nu era la prima anestezie. 
El a mai avut anestezie generală 
când a fost operat pentru înlă-
turarea adenoizilor. Nu eram eu 
unica mamă acolo”, ne-a comu-
nicat mama băiatului, Virgilia 
Căldărari. 

Imediat după anestezie, băiatul 
a făcut stop cardiac și a intrat în 
comă cerebrală, ceea ce l-a lăsat 
cu leziuni neurologice grave și pa-
ralizie completă. „Dumnezeu știe 
ce a fost... Nimeni nu-i vinovat”, 
ne spune femeia printre lacrimi. 

„Când s-a întâmplat nenoroci-
rea, a dispărut cartela medicală 
a băiatului. După un timp m-au 
sunat de la minister și mi-au spus 
că au găsit-o. Nu mi-au spus unde, 
au zis: «Dar ce mai contează? Cine 
știe unde și cum a fost», își amin-
tește Virgilia Căldărari. 

Din 2012 a tot umblat pe dru-
muri și judecăți în speranța că 
cineva îi va răspunde ce s-a în-
tâmplat, iar cel vinovat va fi pe-
depsit. N-a fost să fie, dosarul a 
fost „măturat” dintr-o parte în alta, 
iar medicul anestezist, care i-a ad-
ministrat medicamentul copilului 
ei, continuă să activeze și astăzi.            

De ce s-a oprit inima 
lui Lilian?   

La prima etapă, au fost efectu-
ate două expertize medico-legale, 
care stabilesc că acțiunile medi-
cilor au fost corecte, iar stopul 
cardio-respirator și consecințele 
survenite ulterior au fost cauzate 
de șocul anafilactic suferit în urma 
administrării preparatului aneste-
zic. Mai mult, potrivit materiale-
lor cauzei, medicul anesteziolog 
declara că asupra administrării 
anesteziei generale „a insistat 
mama băiatului”.    

Virgilia Căldărari are și rezul-
tatele unei expertize medicale 
specializate independente, care a 
fost făcută în România.  Potrivit 
constatărilor experților de peste 

La 25 mai, Lilian Căldărari a împlinit 19 
ani. Vârsta viselor, speranțelor, a marilor 
iubiri... Lilian, însă, a fost privat de 
toate aceste bucurii după o banală vizită 

la stomatolog. De 11 ani, băiatul e țintuit la pat 
fiind paralizat în totalitate, nici măcar din ochi 
nu clipește. Cine este vinovat? Mama băiatului, 
Virgilia Căldărari, nu a primit răspunsul nici 
după 11 ani de chin. 

Prut, stopul cardio-respirator nu 
a survenit din cauza șocului anafi-
lactic, ci din cauza unei reacții ad-
verse la preparatul halotan. „Astfel 
medicii legiști din România au in-
firmat constatările primelor două 
expertize realizate în Republica 
Moldova și au exclus șocul anafi-
lactic din cauzele care ar fi putut 
genera stopul cardio-respirator”, 
se arată în materialele cauzei. 

În această ordine de idei, este 
de remarcat faptul că CtEDO a 
solicitat Guvernului Republicii 
Moldova să prezinte informații 
cu privire la utilizarea prepara-
tului anestezic – halotan, dar și 
poziția experților în materie din 
Republica Moldova. 

Virgilia încearcă
cu disperare să-l mențină 
pe Lilian în viață

Am găsit-o pe Virgilia Căldărari 
la spital. Era internată din nou 
cu Lilian, care, de această dată, 
avea nevoie și de mască cu oxigen. 
„Suntem permanent în spital. O 
lună acasă și zece zile la spital”, 
mărturisește Virgilia. 

Femeia spune că face tot ce 
poate ca să prelungească viața 
copilului ei. „Dacă trăiește el, 
trăiesc și eu. Eu știu că într-o zi 
o să-i vină ceasul, la fel ca și nouă 
tuturor, dar mă tem foarte mult de 
această zi. Eu nu știu cum am să 
trăiesc dacă el nu o să fie”, plânge 
femeia, care, în același timp se 

tot întreabă cum ar fi fost odo-
rul ei dacă nu li s-ar fi întâmplat 
această nenorocire. „Uneori nici 
nu mai pot să plâng. Tot timpul 
mă gândesc la cum era să fie, ce 
prieteni avea să aibă, cum și unde 
avea să învețe”, oftează Virgilia. 

Întrebată cum se descurcă din 
punct de vedere financiar, Virgilia 
i-a mulțumit lui Dumnezeu. „Ne 
descurcăm”, a spus ea printre 
ofuri. Lilian primește din partea 
statului o pensie de invaliditate de 
1700 de lei, iar ea este angajată ca 
asistent personal cu un salariu de 
3000 de lei. Însă Lilian are nevoie 
de îngrijire specială, alimentație 
specială, haine speciale, totul este 
diferit și... foarte scump. 

Virgilia Căldărari spune că se 
confruntă cu un alt gen de „umi-
lință” din partea întregii societăți. 
Clinica la care s-a întâmplat  ne-
norocirea se angajase să asigure 
familia cu scutece, însă atunci 
când Lilian a împlinit 18 ani ad-
ministrația s-a spălat pe mâini 
de această responsabilitate. „A 
trebuit să scriu din nou solicitări 
pe la ministere: hai, vă rog... Este 
umilitor că de fiecare dată trebuie 
să cer, să le aduc aminte de ceea 
ce s-a întâmplat”, spune Virgilia. 

Și mai umilită s-a simțit atunci 
când a trebuit să perfecteze actele 
pentru tutelă. „Mă întrebați cu 
ce mă ajută statul? Bătaie de joc 
de oameni, dar nu legi! Jumătate 
de an am umblat pe drumuri, în 
această perioadă nu am primit ni-

ciun ban de nicăieri. Îmi cereau 
cazierul judiciar. A trebuit să achit 
medicului 1 200 de lei ca să vină 
acasă să-l vadă pe Lilian, plus ta-
xiul”, spune Virgilia. 

Familia Căldărari își trăiește 
drama și nimeni nu și-a cerut cel 
puțin scuze. Urmărirea penală, 
începută la cererea mamei, a fost 
întreruptă în mai multe rânduri 
pe motiv că nu ar fi fost comisă 
nici o infracțiune. Cauza a fost re-
deschisă de fiecare dată de către 
judecătorul de instrucție care a 
constatat deficiențe în anchetă. 
Acum, mama speră să găsească 
dreptate la CtEDO. 

„Lilian Căldărari ar fi putut 
acum juca fotbal, care era pa-
siunea lui, sau ar fi putut trece 
prin prima dragoste sau merge la 
facultate. Însă erorile și lacunele 
sistemului medical i-au furat aces-
te oportunități. Practicile abuzive 
care tratează uneori pacienții ca 
pe obiecte pe conveier, proceduri-
le efectuate fără pregătirea preala-
bilă necesară și obligarea abuzivă 
a pacienților (sau, în acest caz, a 
părinților) de a semna acorduri 
la intervenții fără a li se explica 
clar riscurile, toate elemente ale 
acestui caz și simptome ale unui 
sistem medical deficient. Iar ine-
ficiența sistemului de justiție de 
a investiga și sancționa astfel de 
cazuri vorbește despre un cerc vi-
cios, în care nimeni nu este pro-
tejat”, a comunicat avocatul Pro-
mo-LEX, Dumitru Sliusarenco.                    

În Parlament vor fi create două comisii 
speciale care vor examina eficiența regle-
mentărilor în sectorul produselor petroliere 
și măsurile aplicate în ultimul an și jumă-
tate în vederea controlului inflației și al 
politicii monetare. Decizia a fost aprobată 
de Comisia parlamentară economie, buget 
și finanțe, dând astfel curs unor recoman-
dări ale Consiliului Suprem de Securitate, 
făcute săptămâna trecută. Deputații din 
opoziție consideră că formarea celor două 
comisii speciale este întârziată.  

Comisiile speciale sunt create în situația 
în care, în ultimele șase luni, prețurile la 
benzină s-au majorat cu peste 56%, la mo-
torină – cu peste 61 la sută, iar rata anuală 
a inflației a crescut de la circa 14%, la finele 
anului trecut, până la peste 27% în prezent.

În afară de experți și specialiști în dome-
niu, în cadrul celor două comisii ar urma să 
fie audiați factorii decizionali, inclusiv Gu-
vernul, potrivit deputatului PAS, Dumitru 
Alaiba: „Putem să audiem și să discutăm, 
să intervievăm pe platforma acestor comisii 

speciale pe cine dorim, pe cine considerăm 
necesar pentru a ne forma o opinie”.

Opoziția consideră că formarea acestor 
comisii a întârziat cu circa patru luni. De-
putatul socialist Petru Burduja a amintit 
în timpul dezbaterilor că nu poate susți-
ne crearea acestor comisii în condițiile în 
care opoziția a cerut și insistă pe demiterea 
guvernatorului BNM și lichidarea ANRE.

Petru Burduja: „Noi, ca fracțiune parla-
mentară, avem un proiect de hotărâre prin 
care solicităm demisia guvernatorului. În 

acest fel, nu înțelegem pentru ce trebuie 
comisia asta. De dragul comisiei?” /Du-
mitru Alaiba: „Nu-i de dragul comisiei...” 
/ Petru Burduja: „Noi am rugat și atunci 
să fie atras și Guvernul pe platformă, să 
înțelegem ce s-a întâmplat. O bună parte 
a problemei noi o cunoaștem. Sunt și unele 
decizii întârziate, unele inexistente.”

Cele două comisii ar urma să realizeze 
audierile în următoarele două săptămâni.

radiochisinau.md

Două comisii speciale vor fi create în Parlament în contextul scumpirilor 

Mama copilului țintuit la pat după o vizită la stomatolog își caută dreptatea la CEDO 

Marina SURUCEANU
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În loc de stele... gloanțe

„În loc de stele... gloanțe/ Pes-
căruși pe câmpul de luptă/ Vise 
date în subsol /Tăceri înfundate 
/Răsărit de soare furat /Tărâm cu 
lacrimi…”

La 24 februarie 2022 a început 
invazia Rusiei în Ucraina – un 
război nedeclarat, primejdios nu 
doar pentru țara atacată, ci pentru 
întreaga lume. Bucea, alături de 
Mariupol, Borodyanka, Irpin, au 
devenit simboluri ale unei tragedii 
care a zguduit planeta. 

Mihai Fusu: „Teatrul este 
pentru noi o formă 
de rezistență împotriva 
invadatorilor ruși”

„Cred că e un spectacol extrem 
de important: ca mesaj, ca formă 
estetică, ca modalitate de comu-
nicare cu spectatorul, ca punere 
în valoare a poeziei, în general, 
și a celei dedicate războiului din 
Ucraina, în mod special.  Am văzut 
reportaje cu străzi din Kiev și alte 
orașe ale Ucrainei cu arici antitanc, 
instalați pentru a opri tancurile 
rusești, am văzut Teatrul de Operă 
din Odesa, înconjurat de ziduri de 
protecție din saci cu nisip și iarăși 
arici antitanc, am văzut Teatrul 
din Mariupol distrus de rachete 
rusești. Lesyk Panasiuk, unul din 
scriitorii ucraineni, ale cărui poezii 
au fost rostite în spectacol și care 
ne-a trimis un mesaj video, ne spu-
ne în mesajul său despre nimicirea 
sistematică de către armata rusă a 
obiectivelor culturale ale Ucrainei 
– teatre, biblioteci, muzee, astfel 
încercându-se nimicirea spiritului 
ucrainean. Ne-am zis, atunci, că 

teatrul este pentru noi o cetate de 
rezistență împotriva invadatorilor 
ruși, actorii sunt soldații pe po-
ziții, iar poezia și cuvântul sunt 
armele noastre”, a declarat pentru 
„Gazeta de Chișinău”, regizorul 
Mihai Fusu. 

Dumitru Crudu: 
„Sperăm că acest spectacol 
va fi jucat într-o bună 
zi la Bucea”

Dumitru Crudu, scriitorul și ini-
țiatorul proiectului, a accentuat 
că piesa are un mesaj anti-război 
și promovează pacea, spectaco-
lul incluzând poezii de război ale 
poeților din Ucraina, România și 
Republica Moldova. 

„Acest spectacol este foarte 
important, pentru că războiul nu 
s-a terminat, războiul continuă, 
viitorul este nebulos – prin acest 
spectacol, asta am vrut în primul 
rând să arătăm. Visăm ca la un mo-
ment dat spectacolul să se joace și 
în alte părți, și într-o bună zi spe-
răm că Dumnezeu ne va îndeplini 
acest vis, să-l jucăm și în Bucea”, 
a spus Dumitru Crudu. 

Poeții și actorii s-au unit 
pentru a-și face cuvântul 
auzit 

Scriitoarea Maria Pilchin se nu-
mără printre poeții ale căror poezii 
au răsunat în cadrul spectacolului, 
ea mărturisește: „Sunt copleșită, 
știam ce se va întâmpla, deși aseară 
m-a sunat cineva și mi-a vorbit din 
culise, mi-a spus că e ceva extraor-
dinar. I-am redescoperit pe Mihai 

Să povestești în decurs de 100 de minu-
te despre 100 de ani din istoria și cultura 
noastră e o performanță spectaculoasă. 
Filmul documentar pe care l-am văzut în 
premieră absolută la cinematograful Patria 
„Emil Loteanu” din Chișinău, „O SCENĂ A 
MEMORIEI – 100 de ani de Teatru Nați-
onal la Chișinău”, ne face să ne întoarcem 
în timp, spre începuturile teatrului de ex-
presie română din Basarabia (înființat în 
1921) și să urmărim traseul constituirii și 
supraviețuirii culturii teatrale naționale 
în perioade cu război, foamete, represalii 

comuniste, deportări, abuzuri ideologice, 
prăbușiri și ridicări, până în ziua de azi. 

Filmul este o producție OWH Studio 
și a Teatrului Național „Mihai Eminescu” 
din Chișinău, cu susținerea CNC din Re-
publica Moldova. E un film în regia lui Pe-
tru Hadârcă; producător – Virgiliu Mărgi-
neanu; scenariu – Petru Hadârcă, Mariana 
Onceanu-Hadârcă; editor imagine, design 
grafic, colorizare – Radu Dumitru Zaporo-
jan; director de imagine – Oleg Popescu; 
compozitor – Valeriu Cașcaval.

O cantitate uriașă de material documen-
tar a fost supusă unei cercetări atente, fiind 
selectate cu maximă răbdare, minuțiozitate, 
sensibilitate, elementele-cheie. Imaginile de 
epocă îmbinate cu cele din actualitate, epi-
soadele de animație, colajele, secvențele din 
spectacole, fotografiile unor mari actori, re-
gizori, scenografi, fragmentele din interviuri 
cu artiști, scriitori, istorici, oameni de teatru, 
fabuloasa figură a unui personaj (interpretat 
de Vitalie Rusu) ce caută cu disperare niște 

rămășițe ale trecutului, plus coloana sonoră, 
efectele speciale – toate componentele filmu-
lui hipnotizează, îți dau o stare de uimire în 
fața unui act spiritual major. 

În documentar vedem numeroase perso-
nalități ale teatrului, culturii naționale: Ion 
Caramitru, Constantin Dinulescu, Vladimir 
Beșleagă, Mihai Cimpoi, Larisa Turea, Vi-
talie Rusu, Viorica Chircă, Ludmila Iachim, 
Dina Cocea, Ninela Caranfil, Iurie Nego-
iță, Nicolae Darie, Alexandru Vasilache, 
Alexandru Cozub, Anatol Durbală, Elena 
Negru, Gheorghe Negru, Tamara Nesterov, 
Iurie Focșa, Ana Bunescu, Alexandru Lean-
că, Diana Decuseară, Dan Melnic.

Filmul ne transpune într-un context 
cultural european, ne dăm seama că fa-
cem parte dintr-in circuit al valorilor din 
lume. Căpătăm speranța că putem învinge 
amnezia, ne putem salva pe noi înșine de 
uitare. Dar e și un film dureros, pentru că, 
la cea mai mică atingere de istoria noastră, 
țâșnesc lacrimile.

O proiecție a filmului a avut loc de cu-
rând și la Sala „Ion Caramitru” a Teatrului 
Național „I.L. Caragiale” din București. „Cât 
de actual este strigătul din film „ne-ați uitat 
aici!” exprimat de cei din Chișinău fraților 
lor din România? (…) Renașterea culturală 
și cucerirea libertății și independenței din 
1990 nu a fost un miracol, ci o luptă, o 
confruntare zilnică (în perioada următoare 
1956 – 1990) plină de încordare, nervi, cu-
raj, de intimidări și restricții pentru fiecare 
piesă românească inclusă în repertoriu, 
pentru fiecare cuvânt rostit corect con-
form dicționarelor limbii române, pentru 
fiecare piesă din repertoriul universal ce 
promova ideile libertății și democrației”, 
se menționează într-un comunicat remis 
cu prilejul proiecției de la București.

Felicitări realizatorilor filmului, tuturor 
celor care au contribuit la crearea acestui 
produs cultural-istoric de excepție.

Irina NECHIT

Un film de excepție despre cei 100 de ani 
ai teatrului românesc în Basarabia

La Teatrul Național ,,Mihai Eminescu” 
(TNME) a avut loc recent premiera 
spectacolului-manifest ,,Requiem pentru 
Bucea”, montat de regizorii Mihai Fusu și 

Luminița Țâcu. Chiar la începutul spectacolului au 
răsunat poemul ,„Gloanțe” de Dumitru Crudu și 
versuri din cunoscuta melodie ucraineană ,,Ой у 
лузі червона калина…». 

Fusu și Luminița Țâcu, pe actorii 
Teatrului Național. Exista în cazul 
meu un egoism poetic – să văd ce 
vor face cu un text poetic –, iar 
ceea ce am văzut astăzi m-a sur-
prins, mi-a și fost frică de puterea, 
energia cu care zburau cuvintele 
pe scenă”. 

Un alt poet, Alexandru Popescu, 
care a contribuit prin poezia sa la 
realizarea acestui spectacol, ne-a 
spus: „În primul rând, acest spec-
tacol este despre Ucraina, dar este 
și despre noi, pentru că este vorba 
despre umanitate, despre inima 
noastră, despre compasiune”.  

Actorul și prezentatorul TV, 
Anatol Durbală, a fost printre 
spectatorii acelei seri, el afirmă 
că se simte mândru de faptul că 
regizorii, scriitorii își spun cuvân-
tul, își exprimă deschis o atitudine 
fermă care își are locul potrivit în 
aceste momente pe care le trăim: 
„Am venit împreună cu clasa mea 
de studenți. Am intrat pe intra-
rea principală a teatrului și ne-a 
furnicat în spate, ne-au tulburat 
sacii cu nisip, instalațiile de pro-
tecție, din primii pași de pe scări 
ne-au cuprins emoțiile, când am 
văzut bicicleta, căciulița aia, copiii 
aceștia amplasați. Am ascultat cu 
atenție versurile din spectacol și 
îi apreciez mult pe colegii mei de 

la TNME că își spun cuvântul, nu 
tac, își exprimă deschis o poziție 
civică și cetățenească. A fost emo-
ționant, m-am simțit chiar mândru 
de faptul că s-a întâmplat așa ceva 
în teatrul în care lucrez”. 

La acest spectacol au fost și in-
vitați din Ucraina. Bunăoară, Lu-
dmila Vansovska din sătucul Yas-
nogorodka ne-a mărturisit: „Satul 
meu este în apropierea Bucei. E 
foarte dificil să conștientizezi ce 
s-a întâmplat cu-adevărat acolo, 
cât de mare e nenorocirea care a 
dat peste noi. Aduc sincere mul-
țumiri Republicii Moldova pentru 
solidaritate, pentru înțelegere”.  

Solidari cu Ucraina

„Noi ne-am pierdut liniștea pe 
24 februarie, când Federația Rusă 
a atacat Ucraina. A fost necesar ca 
acest manifest să apară, pentru a fi 
solidari cu ucrainenii. Iată că ne-au 
plâns și nouă sufletele, dar, totoda-
tă, acest manifest ne dă speranță 
că binele va birui răul, că Pacea 
va birui Războiul, și desigur, ne 
trezește un sentiment de admirație 
față de poporul ucrainean care în-
totdeauna a fost diferit de poporul 
rus, iar rușii întotdeauna au vrut 
să spună că de fapt nu există nați-
une ucraineană, dar ea există, este 

o națiune mare. Slavă Ucrainei! 
Slavă Eroilor!”, a declarat pentru 
„Gazeta de Chișinău” Corina Fusu.

Printre poeții din Ucraina, Ro-
mânia și Republica Moldova ce au 
contribuit la realizarea acestui 
spectacol se numără: Anastasia 
Afanasieva, Alexandra Arnăut, 
Mădălina Botnaru, Ruxandra Ce-
sereanu, Dumitru Crudu, Rodica 
Gotca, Valeria Gribinenco, Boris 
Gumeniuk, Maria Ivanov, Iya Kiva, 
Georgiana Mărculescu, Daniela 
Moisiciuc, Lesyk Panasiuk, Cosmin 
Perța, Maria Pilchin, Nicolae Popa, 
Savu Popa, Alexandru Popescu, 
Radmila Popovici, Vasilisa Savit-
kaia, Grigory Semenchuk, Moni 
Stănilă, Ronin Terente, Alexandra 
Toledo, Augustina Visan.

Proiectul a fost inițiat de scrii-
torul Dumitru Crudu. Scenografia 
e semnată de Mariana Bivol-Tonu, 
conceptul video este realizat de Ian 
Onică. Concept de spectacol și re-
gie: Mihai Fusu și Luminița Țâcu.

„Requiem pentru Bucea/
Реквієм за Бучею” este un proiect 
al Teatrului Național „Mihai Emi-
nescu” în colaborare cu Centrul de 
Arte „Coliseum” și cu participarea 
Academiei de Muzică, Teatru și 
Arte Plastice din Chișinău. 

Ludmila HIȚUC 

Secvențe din spectacolul-manifest ,,Requiem pentru Bucea”, montat de regizorii Mihai Fusu și Luminița Țâcu 
la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău
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Omagiu distinsului 
cărturar Alexandru 
Cosmescu

În deschidere, Maria Șleah-
tițchi, directorul general al Mu-
zeului, a subliniat că evocarea este 
un fericit prilej de discuții asupra 
operei și personalității acestui 
mare om de cultură, menționând 
că în fondurile instituției se păs-
trează câteva piese din arhiva 
familiei scriitorului: un portret 
al lui Alexandru Cosmescu (autor 
necunoscut), un manuscris, care 
conține 1045 de pagini (traduce-
rea romanului „Idiotul” de Fiodor 
Dostoievski), altul intitulat „Seara 
în sat la Dikanka” (o traducere din 
Gogol), cartea „Povestiri” (1952), 
semnată de prozator etc. 

În continuare, scriitorul Leo 
Butnaru, președintele Filialei Chi-
șinău a Uniunii Scriitorilor din 
România, a afirmat că, dacă în 
onoarea unui sportiv se intonează 
imnul țării sale, fie și pentru o 
victorie trecătoare, pentru labo-
riosul traducător ar fi trebuit să 
fie intonate două imnuri – cel al 
Republicii Moldova și al Români-
ei. Vorbitorul și-a amintit de anii 
când a comunicat cu fascinantul 
Alexandru Cosmescu, care pe 
atunci „nu avea egal în cultură”, 
căci cunoștea la fel de bine și va-
loarea cuvântului, și pe cea a ideii, 
păstrându-și, în pofida regimului 
totalitarist, verticalitatea. 

În alocuțiunea sa, Ivan Pilchin, 
vicepreședinte al Uniunii Scrii-
torilor din Moldova, a susținut 
că, renunțând să-și scrie opera și 
optând pentru traducerea literară, 
Alexandru Cosmescu a găsit o mo-
dalitate să evite cenzura drastică, 
pe care au instituit-o autoritățile 
sovietice. Ilustrându-și ideile cu 
fragmente din textele traduse de 
către înaintașul său, Ivan Pilchin 
a subliniat că „toate traducerile 
lui Alexandru Cosmescu poartă 
semnul adevăratului talent, pen-
tru că sunt tălmăciri, retopiri ale 
originalului într-o nouă formă, 
într-o nouă limbă”. 

Irina Condrea, specialist în 
traductologie, plecând de la pro-
blema echivalenței în procesul 
traducerii literare, a confruntat 
două transpuneri în română ale 
aceluiași text („Omul în cochilie” 
de Cehov), aparținând lui Alexan-

dru Cosmescu și Andei Boldur de 
la București. Pe parcurs, doamna 
profesor universitar a remarcat 
abilitatea cu care traducătorul de 
la Chișinău a tradus din rusă în 
română cuvinte marcate stilistic 
și expresii din graiul popular al 
cazacilor de pe Don.

„Traducătorul Alexandru Cos-
mescu și-a sacrificat marele său 
talent, darul lui de povestitor, 
modelat la școala lui Creangă, a 
lui Sadoveanu”, a afirmat acade-
micianul Mihai Cimpoi, evocând 
condițiile oprimante, în care au 
creat generațiile anterioare de 
scriitori. În asemenea circum-
stanțe, Alexandru Cosmescu, un 
veritabil maestru al stilului, a fost 
și un promotor al tinerilor conde-
ieri, pe care îi susținea la începutul 
carierei lor literare. 

Apelând la o ingenioasă parale-
lă între traducător și apărătorul în 
meciul de fotbal, scriitorul Emili-
an Galaicu-Păun a susținut ideea 
că „pe terenul literelor, traducă-
torul, fiind în spatele vedetelor, 
vede cel mai bine spațiul literar 
și cultural… Dacă fotbaliștii care 
au jucat în apărare devin cei mai 
buni antrenori, traducătorul este, 
prin excelență, un antrenor cultu-
ral”. În intervențiile sale cu multe 
referințe, Alexandru Cosmescu 
arăta „ca un profesor de Sorbona, 
ca un albatros al lui Baudelaire, 
ale cărui aripi ne astupau pe toți”, 
a conchis Emilian Galaicu-Păun. 

În contextul epocii în care a tră-
it și a creat, destinul lui Alexandru 
Cosmescu a avut o dimensiune 
tragică, a precizat prozatorul Vla-
dimir Beșleagă. Cu o deosebită 
căldură, i-au evocat portretul 
omului și intelectualului Ale-
xandru Cosmescu scriitorii care 
l-au cunoscut de aproape, Nico-
lae Rusu și Claudia Partole, ambii 
axându-și amintirile pe ideea de 
bonomie a maestrului, de grijă și 
responsabilitate, cu care îi ghida 
pe scriitorii începători. 

Comentând tehnicile de reali-
zare a portretelor incluse în car-
tea „Maiștri și învățăcei” (1976), 
criticul literar Lucia Țurcanu 
s-a referit la talentul epic al lui 
Alexandru Cosmescu, adăugând 
că tabletele evocative fac dovada 
unei culturi vaste și a respectului 
față de limba română, manifesta-
te de  prozator. Poeta și criticul 
literar Maria Pilchin a reprodus 
momente interesante din genea-
logia și realitățile din familia lui 
Alexandru Cosmescu. 

Toate discursurile au întregit un 
portret amplu și complex al celui 
care a fost Alexandru Cosmescu. 
În încheierea evenimentului, Alex 
Cosmescu, fiul scriitorului, a anun-
țat audiența că opera tatălui său 
apare publicată în trei volume. 
Margareta Curtescu, cercetător 

științific superior, 
Muzeul Național de Literatură 

„Mihail Kogălniceanu”

Pe 24 mai curent, 
în cadrul 
activităților 
din seria 

„Miercurile literare”, 
la Muzeul Național 
de Literatură „Mihail 
Kogălniceanu” s-a 
desfășurat evenimentul 
de comemorare 
a scriitorului și 
traducătorului 
Alexandru Cozmescu, 
de la nașterea căruia 
s-au împlinit în aceeași 
zi 100 de ani. 

Ajunși în anul comemorării centenarului scriitorului și traducăto-
rului Alexandru Cosmescu (1922 – 1989), devine tot mai importantă 
studierea vieții și activității sale literare. Or, timpul se scurge ireme-
diabil, iar cei ce l-au cunoscut și apreciat după meritele pe care le-a 
avut în promovarea artei cuvântului scris, în special colegii de breaslă, 
au trecut – unii dintre ei – la cele veșnice...

Iată și o carte de referință în acest sens, ce poartă un titlu conota-
tiv – „Cu tot ce-a fost odată el” (Chișinău, Ed. Universitas, 1992) – și 
presupune o investigație biobibliografică diversă, printre coautori 
figurând nume emblematice ale culturii basarabene, cum ar fi Ion 
Ungureanu, Vasile Vasilache, Vladimir Beșleagă, Alexandru Gromov, 
Serafim Saka ș.a. 

Editată în urmă cu tocmai 30 de ani, probabil cu ocazia unei come-
morări, scrierea sau, mai bine zis, scrierile per ansamblu desenează 
cu fiecare caz luat în parte și în mod retrospectiv portretul veridic al 
literatului, trădând pe ici-colo un soi de atașament sufletesc nedisi-
mulat și neobișnuit al autorilor, o empatie firească și directă ce trece 
ca „un fir de purpură și foc” de la reprezentanții generației lui Vasile 
Vasilache („Mărturisiri pentru cei vii”) sau Alexandru Gromov („Pre-
ceptul”) la mai tinerii scriitori pe atunci Claudia Partole („Maestrul 
ne veghează”) sau Nicolae Rusu („La Cosmescu”). 

Ceea ce transpare din aproape toate evocările cuprinse în carte și 
se impune astfel a fi remarcat în primul rând e calitatea de mentor 
a lui Alexandru Cosmescu, pe care o manifesta necondiționat și fără 
echivoc cu diferite ocazii, modul personal de a descoperi noi talente 
printre tinerii autori și capacitatea de a le promova. Există si un poem 
în debutul cărții, semnat de Leonida Lari, unde autoarea zice: „Suflet 
copil și visător,/ Furat de timp, de toți și toate,/ Credeai în harul tu-
turor/ Și într-un spirit de dreptate.//... Și-n fiecare nou-venit/ Vedeai 
lumina, nu eresul,/ Și te-ntrebai necontenit/ Poate acesta e alesul?...” 
. Supranumit „sfătuitor cultural”, consulta tinerii pe unde se întâmpla 
să se afle, dar mai ales acasă, acolo unde unii din ei veneau chiar și 
după trecerea maestrului în eternitate. 

Personal, i-am descoperit spiritul de exeget veritabil, dornic de 
a susține scriitorii tineri, parcurgând textele din cartea „Sol. Fata 
Morgana” de Leonard Tuchilatu (Ed. „Crater”, București, 1995, ediție 
revăzută), unde semnează o prefață la capitolul proză, intitulată în 
mod semnificativ „...Și Leonard Tuchilatu – Prozatorul sau Perma-
nențele unei Solii”. Aici e pusă în prim-plan ideea de destin tragic, 
reliefată în opera autorului romanului „Nea Nae” care, la rândul ei, 
„se constituie într-un destin”, afirmând că tânărul scriitor „a trăit nu 
ca durată, ci ca sens, precum și, mai ales, a scris nu ca întindere, ci 
ca dimensiune – numai la acest mod”.

Pe tot parcursul vieții, Alexandru Cosmescu n-a încetat să scrie 
prefețe la cărți și să publice cronici literare în ziarele și revistele vre-
mii, dar a făcut-o discret, îmbinând cum a știut mai bine travaliul de 
literat și traducător cu cel de mentor exemplar, lucrări în care să ne 
putem regăsi ființa și identitatea națională. În arhiva familiei este 
păstrată o duzină de procese-verbale de la diverse întruniri ale echi-
pelor editoriale din care a făcut parte, ce conțin avize și recomandări 
semnate de el la cărțile ce urmau să fie editate. 

Printre autorii care au avut norocul să îi poarte girul se numără, 
pe lângă Nicolae Rusu și Claudia Partole, amintiți mai sus, Liviu 
Damian, Leonida Lari, Haralambie Moraru, Ion Bradu, Lidia Istrati, 
Victor Dumbrăveanu, Silvia Celac, Ion Iachim, Ion Diordiev, Viorel 
Mihail, Vlad Pascaru, Sanda Lesnea ș.a.

Andrei LANGA, 
cercetător științific superior, MNL „M. Kogălniceanu”

Alexandru 
Cosmescu, 
înveșmântat 
în mantia-i 
de mentor

Scriitorul Vladimir Beșleagă 
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În imagine – scriitorul Nicolae Rusu

De la stânga la dreapta – Acad. Mihai Cimpoi, Maria Șleahtițchi, directorul general al 
instituției, și Alexandru Cosmescu, fiul scriitorului comemorat
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Gheorghe BÂLICI

S a l t i m - b a n c

Despre 
deznaționalizarea 
și mancurtizarea 
moldovenilor

Războiul din Ucraina i-a împărțit pe moldo-
veni în două tabere. Pe de o parte, cei ce „țin cu 
rușii” care, de veacuri, după părerea lor, sunt 
prietenii noștri, ne-au eliberat, nu ne-au înfome-
tat buneii și părinții, nu i-au deportat, nu i-au 
torturat și nici nu i-au băgat în gropile cu var. Tot 
ei, privind doar televiziunile rusești, sunt ferm 
convinși că  de trei luni armata rusă „pacificatoa-
re” luptă în țara vecină cu niște monștri care își 
bombardează ei înșiși orașele și satele, împușcă 
femei, bătrâni și copii, violează ucrainencele lor 
și dau apoi vina pe bieții soldați ruși care nu sunt 
în stare de asemenea atrocități. Pe de altă parte, 
cei care se informează din mai multe surse și știu 
bine cum stau lucrurile, numiți de proruși uni-
oniști, naționaliști care „țin cu românii”, se uită 
peste Prut și vor Unire. Ceea ce, la o eventuală 
revenire a rușilor „eliberatori”, poate fi catalogat 
drept înaltă trădare de patrie...

Patria pentru cei care nici nu vor să audă de 
pericolul în care ne aflăm în prezent este tot „ma-
tușca Rusia”. Dacă încerci să le explici că grație 
ucrainenilor n-au ajuns rușii cu tancurile lor și 
la Chișinău, aceștia îți spun că le pare rău că încă 
n-au ajuns, că de-ar veni rușii... am scăpa de să-
răcie. Vinovată de sărăcia noastră, afirmă aceștia, 
este Maia Sandu și toți ai ei care „nu se descurcă 
așa cum se descurca Dodon”.    

Nu voi exagera dacă voi spune că numărul 
celor care cred în fantasmagoriile văzute la 
posturile de televiziune rusești este în continuă 
creștere. Acestea, chiar dacă sunt uneori amenda-
te pentru informații false și manipulări, lucrează 
ca mai înainte și își fac lucrul lor de mancurtizare 
a omului simplu și neinformat. Și ce-i o amen-
dă de câteva mii de lei, la urma urmei, pentru o 
televiziune care are în spate sprijinul financiar de 
miliarde al Moscovei?!

Cu televiziuni și cu posturi de radio rusești, 
neinterzise la timp, cu agenți care mișună și fac 
liste cu „dușmani ai poporului”, ne putem po-
meni, într-o bună zi, în situația de a fi străini la 
noi acasă. „Du-te în Rumânia ta, dacă nu-ți place 
aici la noi!”, ne spun veneticii. „Ce rău v-au făcut 
rușii, că și în 1992 tot voi, moldovenii, nu le-ați 
dat pace și ați năvălit în Transnistria?”, ți-i dat să 
auzi de la vreun „neștiutor” când pleci peste Prut.

Toate aceste întâmplări te fac să te întrebi cât 
va mai dura „denazificarea și deznaționalizarea” 
de la noi și dacă nu cumva, Doamne ferește, poa-
te urma ceva cu mult mai rău.

Este adevărat că nu am dus niciodată lipsă 
de cozile noastre de topor, dar prea de tot s-au 
înmulțit acestea în ultimul timp. Oameni pe care 
i-ai știut înainte de bună credință, cum se mai 
spune, nu mai vor să audă de nimic, nu cred în 
nimeni și în nimic și așteaptă... să vină rușii cu 
gaze ieftine, cu petrol ieftin. 

Și te mai întrebi atunci dacă nu cumva, timp 
de treizeci de ani, s-a lucrat metodic la sărăcire 
și la spălarea creierilor, așa încât tot cei care au 
făcut aceasta să fie așteptați și puși din nou să 
stea în capul mesei?

P.S. Pentru cei care s-ar putea revolta citind 
această tabletă, am să reamintesc o mică istori-
oară de pe la noi. Se zice că un omulean de la țară 
spunea că n-are ochi să-i vadă pe români pentru 
că jandarmii în perioada interbelică l-au luat pe 
taică-său, „un pic amețit”, la post și l-au bătut. „Și 
unde-i acum tatăl dumitale?”, l-a întrebat cineva. 
„L-au împușcat rușii după război”, a răspuns cu 
sinceritate țăranul...

Ucraina a dat asigurări 
că nu va folosi armele 
americane pentru 
a viza ținte în Rusia

Ucraina a dat asigurări Statelor Unite pentru 
a garanta că nu va folosi noile sisteme de 
rachete promise de Washington pentru a viza 
ținte în Rusia, a declarat miercuri secretarul 

de stat al SUA Antony Blinken, relatează AFP.

„Rusia atacă Ucraina, nu invers. 
Pentru a fi clar, cel mai bun mod de 
a evita o escaladare este ca Rusia să 
pună capăt agresiunii și războiului pe 
care le-a declanșat”, a declarat el pre-
sei, răspunzând acuzațiilor din partea 

Moscovei care critică furnizarea acestor 
noi arme americane.

„În ceea ce priveşte sistemele 
de armament pe care le furnizăm, 
ucrainenii ne-au dat asigurări că nu 
vor folosi aceste sisteme împotriva unor 

ţinte de pe teritoriul Rusiei”, a adăugat 
el, alături de secretarul general NATO, 
Jens Stoltenberg.

Statele Unite „vor furniza ucraine-
nilor sisteme de rachete și muniții mai 
avansate, care le vor permite să lovească 
cu mai multă precizie ținte cheie de pe 
câmpul de luptă din Ucraina”, a scris 
președintele Joe Biden într-un articol 
pentru „New York Times”, publicat 
marți.

Agerpres

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 
anunță despre lansarea concursului proiectelor 
de inovare și a concursului proiectelor de transfer 
tehnologic cu finanțare din bugetul de stat pentru 
anul 2023. Detaliile cu privire la condițiile de participare și 
procedura de aplicare sunt publicate pe pagină web oficială 
a Agenției (http://ancd.gov.md). Recepționarea propu-
nerilor de proiecte are loc în perioada 30.05.2022 – 
30.07.2022. Pentru întrebări ne puteți contacta la adresele 
de e-mail: proiecte.itt@ancd.gov.md sau la tel.: 022 – 270 
– 445, 067733091.

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 
anunță despre lansarea concursului proiectelor 
de cercetare și inovare bilaterale moldo-turce cu 
finanțare din bugetul de stat pentru anii 2023-2024. 
Detaliile cu privire la condițiile de participare și procedura 
de aplicare sunt publicate pe pagină web oficială a Agenției 
(http://ancd.gov.md). Recepționarea propunerilor de 
proiecte are loc în perioada 15.04.2022 – 01.07.2022. 
Pentru întrebări ne puteți contacta la adresele de e-mail: 
proiecte.itt@ancd.gov.md sau la tel.: 022 – 270 – 445, 
067733091.

A n u n ț u r i  p u b l i c e

Judecătoria Bălți, sediul Sângerei, comunică pârâtului 
Andrei Ion Spânu, a.n. 15.02.1995, cu ultimul domiciliu în 
r. Sângerei, s. Chișcăreni, că pe rolul instanței se află în exa-
minare, în procedura cererilor cu valoare redusă, cererea de 
chemare în judecată depusă de OCN „Fagura Marketplace” 
împotriva lui Andrei Ion Spânu cu privire la încasarea da-
toriei. În scopul asigurării dreptului la un proces echitabil, 
instanța solicită pârâtului Andrei Spânu de a se prezenta la 
Judecătoria Bălți, sediul Sângerei, str. Testemițanu nr.4, 
biroul 16, pentru a recepționa copia cererii de chemare în 
judecată și înscrisurile, și de a depune referința asupra cauzei 
în termen de 30 de zile din momentul publicării prezentului 
aviz. Totodată, explică pârâtului Andrei Ion Spânu că, în 
cazul nedepunerii referinței în termenul stabilit, cauza va 
fi examinată în baza materialelor prezentate la dosar. 

Judecător – Mihaela Scripliuc

Judecătoria Căușeni, sediul Ștefan Vodă solicită prezen-
tarea pîrîtei Toma Lidia Iacob a.n. 15.04.1959, domiciliată 
în r-l Ștefan Vodă, s. Olănești, str. Ion Creangă, 40, pentru 

data de 16.06.2022 orele 08.40 în incinta judecătoriei 
Căușeni, sediul Ștefan Vodă, str. Grigore Vieru 6, biroul 2, 
la ședința de judecată pe cauza civilă nr.2-267/2022 la 
cererea de chemare în judecată înaintată de ÎP „Centrul de 
Excelență în Energetică și Electronică” împotriva lui Arpenti 
Maria, Toma Lidia privind încasarea cheltuielilor suportate 
pentru pregătirea cadrelor de specialitate cu finanțare de 
la bugetul de stat.

Prezența D-stră la data și ora sus indicată este obligatorie, 
în caz de neprezentare cauza se va examina în lipsa D-stră.

Judecător – Olesea Ciocîrtă-Rusu                                                       

Judecătoria Soroca, sediul central, în conformitate cu 
art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea pârâților GRECICA 
ALEXEI, GRECICA OLESEA, pentru data 18.07.2022, ora 
09.00 (or. Soroca, str. Independențe 62, sala nr. 2) în calitate 
de pârât, la procesul civil înaintat de Centrul de Excelență în 
Energetică și Electronică vs. GRECICA ALEXEI, GRECICA 
OLESEA – recuperarea cheltuielilor suportate.

Judecător – Ghenadie Mîțu                                   

A v i z  p u b l i c i t a r
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

Propagandă de război: Ucraina 
va ceda Rusiei orașul Zaporojie

Ucraina va ceda Rusiei orașul Zaporojie, potrivit unei 
narațiuni de propagandă distribuită de presa rusă. 
Obiectivul este acela de a semăna panică în rândul 
populației ucrainene și de a convinge opinia publică 

internă că „operațiunea specială” se desfășoară cu succes și 
poate fi extinsă asupra altor regiuni ucrainene.

Publicație / Media: RIA Novosti 
Data publicării: 27/05/2022 
Public țintă: Populația vorbitoare 

de limba rusă din Rusia, fostele republici 
sovietice, locutorii peninsulei Crimeea 
și republicilor autoproclamate Donețk și 
Lugansk Amplificare: Sputnik, Lenta.
ru, Gazeta.ru, Izvestia, News.ru, nsn.fm, 
posturi TV și radio din Rusia, canalele de 
Telegram 

Afiliere politică: Kremlin 
Narațiune cheie: Ucraina va ceda 

Rusiei orașul Zaporojie 

ȘTIRE: „Regimul de la Kiev se pregă-
tește să cedeze orașul Zaporojie, a declarat 
pentru RIA Novosti membrul consiliului 
principal al Administrației Regionale Za-
porojie, Vladimir Rogov.

Anterior, el a comunicat că două treimi 
din teritoriul regiunii au fost eliberate de 
armata rusă de sub controlul naționaliș-
tilor ucraineni. Kievul controlează centrul 
regional – orașul Zaporojie.

Autoritățile din Zaporojie declară că 
Ucraina a pierdut pentru totdeauna ieșirea 
la Marea Azov. „Zaporojie va fi eliberat. 
Acest fapt este conștientizat și de inamicii 
noștri. De aceea, 24 de ore din 24 acolo se 
discută despre evacuare. Reprezentanții lui 
Zelenski din oraș și-au pregătit bagajele 
și transportă din oraș lucrurile scumpe”, 
a spus Rogov.

El a declarat că după eliberarea Donbas-
sului, va veni și rândul orașului Zaporo-
jie. În cadrul operațiunii speciale militarii 
ruși au preluat controlul asupra regiunii 

Herson și a unei părți din regiunea Zapo-
rojie din sudul țării, care are ieșire la mare. 
În regiuni au fost înființate administrații 
militar-civile, au început să fie difuzate 
posturi de televiziune și radio din Rusia, 
are loc restabilirea legăturilor comerciale 
cu Crimeea”.

NARAȚIUNE: Ucraina va ceda Rusiei 
orașul Zaporojie.

DE CE ESTE FALSĂ NARAȚIUNEA: 
În realitate, reprezentanții autorităților 
ucrainene au declarat în repetate rânduri 
că nu vor ceda Rusiei niciun milimetru din 
teritoriul Ucrainei. Președintele Volodimir 
Zelenski i-a criticat pe cei care le recomandă 
ucrainenilor să capituleze în fața Rusiei și 
să cedeze teritorii și a subliniat că Ucraina 
nu va ceda teritorii din propria inițiativă 
și nu își va abandona cetățenii. 

O parte din regiunea Zaporojie este 
ocupată de Rusia, însă militarii ucraineni 
își consolidează fortificațiile de apărare. 
Potrivit generalului-locotenent Serghei 
Naev, apărătorii ucraineni resping cu succes 
atacurile Rusiei în regiunea Zaporojie cu 
toate că Moscova își concentrează tot mai 
mulți militari în sudul Ucrainei. În afară de 
aceasta, unele localități din sud-estul țării 
au fost eliberate de către armata ucrainea-
nă, cea mai recentă fiind contraofensiva de 
succes în direcția Krivoi Rog.

Într-adevăr, în orașul Zaporojie se dis-
cută despre o posibilă evacuare a civililor, 
ca un plan B, dacă armata ucraineană nu 
va mai reuși să apere localitatea. Discuțiile 
despre posibilul plan de evacuare nu în-
seamnă însă cedarea centrului administra-

D I G E S T

Miercuri, 1 iunie, în cadrul șe-
dinței Legislativului, membrii Co-
misiei cultură, educație, cercetare, 
tineret, sport și mass-media au 
aprobat raportul pentru proiectul 
de lege, care are drept scop pre-
venirea și combaterea dezinfor-
mării și răspândirii informațiilor 
false în spațiul mediatic, scrie în 
comunicatul emis de Parlament. 

Pentru titularizarea proiec-
tului, au fost analizate și luate 
în considerare propunerile par-
venite din partea deputaților, a 
reprezentanților societății civile, 
a partenerilor internaționali și a 
furnizorilor și distribuitorilor de 
conținut media.

Prin această inițiativă legisla-
tivă se urmărește prevenirea și 
combaterea tentativelor de dezin-
formare care afectează securitatea 
națională.

Codul serviciilor media au-
diovizuale al Republicii Moldo-
va se completează cu noțiunea de 
„dezinformare” și cu sancțiunile 
aferente, în cazul în care furnizo-
rii sau distribuitorii de conținut 

media vor încălca legislația, scrie 
în comunicat.

În vederea protejării spațiului 
audiovizual național și asigurării 
securității informaționale, Codul 
se completează cu prevederi con-
form cărora furnizorii de servicii 
media nu vor difuza, iar distri-
buitorii de servicii media nu vor 
retransmite programe audiovi-
zuale de televiziune și de radio 
cu conținut informativ, informa-
tiv-analitic, militar și politic care 
au fost produse în alte state decât 
statele membre ale Uniunii Euro-
pene, Statele Unite ale Americii, 

Canada și statele care au ratifi-
cat Convenția europeană privind 
televiziunea transfrontalieră, cu 
excepția filmelor și a emisiuni-
lor de divertisment care nu au un 
conținut militarist.

Totodată, furnizorii de servicii 
media nu vor difuza, iar distribu-
itorii de servicii media nu vor re-
transmite programe audiovizuale 
care, indiferent de proveniența 
lor, justifică războaiele de agre-
siune, neagă crimele de război și 
crimele împotriva umanității sau 
incită la ură, scrie în comunicat. 

GdC

Vor fi propuse spre adoptare 
măsuri legislative de prevenire 
și combatere a dezinformării 

În cadrul ședinței plenare din 2 iunie, 
deputații Parlamentului Republicii Mol-
dova au aprobat cererea de demisie a lui 
Alexandr Esaulenco din funcția de director 
al Serviciului de Informații și Securitate.

Proiectul de hotărâre a fost votat de 
către 52 de deputați ai Partidului Acțiune 
și Solidaritate.

Alexandr Esaulenco și-a depus cererea 
de demisie la data de 30 mai, motivând că 
își schimbă locul de muncă.

În locul acestuia, în funcția de direc-
tor al Serviciului de Informații și Securitate a fost numit Alexandru 
Musteața. Proiectul de hotărâre a fost susținut, în ședința de astăzi, 
cu voturile a 54 de deputați. Tot astăzi, Alexandru Musteața a depus 
jurământul în fața corpului de deputați.

Noul director a fost numit pentru un mandat de 5 ani.
Potrivit unui comunicat al Legislativului, Alexandru Musteața (foto)

este specializat în domeniile securitate națională, studii europene și 
științe politice. Și-a făcut studiile în Republica Moldova, Letonia și 
Belgia. Anterior a activat în sectorul neguvernamental, iar până la 
numirea în funcția de director SIS a fost membru al Comisiei Elec-
torale Centrale și consilier principal de stat în domeniul combaterii 
corupției în cabinetul prim-ministrului.

GdC

Alexandr Esaulenco 
părăsește șefia SIS. 
În locul său 
a fost numit 
Alexandru Musteața

tiv Zaporojie, ci doar acceptarea posibilității 
că, la un moment dat, s-ar putea impune o 
retragere, aceasta ținând de altfel de natura 
războiului. Pierderea unui anumit teritoriu 
în favoarea unui inamic nu înseamnă și 
cedarea acelui teritoriu sau abandonarea 
planurilor de a-l recupera.

Persoana citată de presa rusă, Vladimir 
Rogov, nu este reprezentantul Adminis-
trației Regionale Zaporojie, ci reprezen-
tantul organelor de ocupație ale Rusiei în 
sud-estul Ucrainei. El a fugit în Rusia în 
2014, după ce s-a pronunțat împotriva Eu-
romaidanului, a susținut anexarea Crimeii 
și războiul din Donbass, iar în 2022 a fost 
adus de Rusia ca reprezentant al Mosco-
vei în regiunea Zaporojie. Rogov a fost dat 
în urmărire penală pentru colaborarea cu 
Rusia. Ca și reprezentanții republicilor au-
toproclamate Donețk și Lugansk, Rogov nu 
știe care este situația reală din Zaporojie, 

deoarece armata rusă încă este departe 
de localitate.  

Narațiunea de propagandă a fost dis-
tribuită după ce presa rusă scria în aprilie 
că locuitorii orașului Zaporojie au solicitat 
alipirea la Republica Populară Donețk. De 
asemenea, presa rusă a mai scris că sudul 
Ucrainei, eliberat de naționaliști, vrea să fie 
alipit la Rusia. Veridica a demontat acestea 
și alte știri false, care au ca scop să pregă-
tească opinia publică din Rusia pentru noi 
faze fierbinți ale conflictului din Donbass și 
extinderea acestuia asupra altor regiuni. În 
egală măsură, Kremlinul seamănă panică în 
rândul societății ucrainene și construiește 
justificări false ale unui nou val al ofensivei 
numite de Kremlin „operațiune specială de 
demilitarizare și denazificare a Ucrainei”.

Marin GHERMAN, 
Veridica.ro

Foto: ©EPA-EFE/ROMAN PILIPEY | Membri ai armatei ucrainene păzesc un punct de control lângă linia frontului 
în districtul Huliaipole, în regiunea Zaporojie, Ucraina, 27 aprilie 2022 
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Rinichii au ca funcție principală epurarea 
sângelui și excreția substanțelor 
nefolositoare, precum și a apei în exces 
din organism, sub formă de urină. 

Patologia renală este foarte vastă, majoritatea 
bolilor afectând capacitatea de funcționare a 
nefronilor, însă există o varietate de afecțiuni 
care interesează căile urinare (uretere, vezica 
urinară sau uretra).

Semne și simptome renale – 
principalele manifestări ale rinichilor

Pentru evaluarea funcției re-
nale există o serie de analize care 
se efectuează atât din sânge, cât 
și din urină, precum și parametri 
care se calculează cu ajutorul unor 
formule.

În continuare vor fi prezen-
tate semne și simptome renale, 
sau principalele manifestări ale 
rinichilor:

1. Durerea lombară sau 
lombo-abdominală

Regiunea lombară reprezin-
tă zona de proiecție a rinichilor, 
motiv pentru care pacienții vor 
resimți durerea de cauză renală 
la acest nivel. Caracterul durerii 
poate fi acut sau cronic, în funcție 
de afecțiunea care o cauzează.

Durerea acută, insuportabilă, 
de obicei unilaterală, reflectă cel 
mai frecvent prezența unui calcul 
(litiaza renală). Deși sediul dure-
rii se află inițial la nivel lombar, 
aceasta poate iradia în etajul ab-
dominal sau pelvin. Pacientul re-
simte durerea drept una violentă 
care îi conferă o stare de agitație, 
fără să găsească o poziție care să 
îi diminueze disconfortul.

Durerea lombară cu caracter 
cronic poate fi dată de malformații 
congenitale (rinichiul polichistic), 
tromboza venei renale, infecții uri-
nare, traumatisme la nivel lombar 
care pot avea consecințe asupra 
rinichiului, tumori sau chisturi 
renale.

Frecvent, durerea de cauză re-

nală este acompaniată de simpto-
me digestive (greață, vărsături), 
febră, frisoane, amețeală, modifi-
cări ale aspectului urinei, senzație 
continuă de oboseală, durere sau 
usturime în momentul urinării. 

2. Tulburări de emisie 
ale urinei

Polachiuria = urinări frecven-
te și în cantitate variabilă. Poate 
apărea prin reducerea capacității 
vezicii urinare cauzată de iritații 
sau procese inflamatorii, conse-
cutiv prezenței unui obstacol în 
eliminarea urinei (în cazul adeno-
mului de prostată) sau din cauza 
producerii unei cantități excesive 
de urină (poliurie). În funcție de 
momentul în care apare, pola-
chiuria poate avea caracter diurn 
sau nocturn.

Micțiunea rară este opusul 
polachiuriei și poate avea drept 
cauze distensia exagerată a vezicii 
urinare sau tulburări neurologice. 
Apare cu preponderență la sexul 
feminin.

Disuria = micțiunea dificilă; 
reprezintă golirea vezicală înso-
țită de efort, dureri în regiunea 
hipogastrică și senzația de golire 
incompletă a vezicii. Pacientul re-
latează prelungirea timpului dintre 
nevoia de a urina și începerea go-
lirii, urinarea având loc în jet slab, 
uneori picătură cu picătură. Între 
cauzele posibile se numără obsta-
cole în eliminarea urinei (tumori 
benigne și maligne ale vezicii), 

tumorile prostatice, stricturi sau 
stenoze la nivelul uretrei. 

Micțiunea dureroasă se ca-
racterizează prin senzație de du-
rere, presiune, usturime în timpul 
golirii vezicii. Senzația neplăcută 
poate fi resimțită la începutul mic-
țiunii (în adenomul de prostată 
sau în cazul deschiderii cu întâr-
ziere a colului vezical), pe toată 
perioada micțiunii (în cazul ure-
tritelor), poate apărea la final sau 
poate persista și după terminarea 
actului micțional. 

Retenția de urină = imposibi-
litatea golirii vezicii, acompaniată 
frecvent de durere în etajul inferior 
abdominal. Poate avea caracter 
acut sau cronic, iar printre cauze 
se numără litiaza urinară, tumori 
prostatice, infecții urinare, trau-
matisme, tumori pelvine. 

Micțiunea imperioasă repre-
zintă pierderea controlului asupra 
vezicii. Pacientul simte nevoia de a 
urina imediat ce apare senzația de 
micțiune. Tulburarea este cauzată 
fie de afecțiuni neurologice, fie de 
infecții sau inflamații ale aparatu-
lui urinar. 

Incontinența urinară reprezintă 
incapacitatea vezicii de a reține uri-
na, iar pacientul va avea pierderi 
de urină între micțiuni. Cauzele 

posibile sunt disfuncții cauzate de 
înaintarea în vârstă, malformații 
ale aparatului urinar sau prezența 
unor procese patologice la nivelul 
colului vezical. 

3. Modificări 
cantitative 
ale urinei

În condiții fiziologice, volumul 
de urină eliminat zilnic se situează 
între 1200 și 1500 ml. În condiții 
patologice, cantitatea eliminată se 
poate modifica în sensul creșterii 
sau scăderii.

Poliuria = eliminarea unei 
cantități de peste 2000 ml de urină 
în 24 de ore. Poate fi consecința 
hiperhidratării, diabetului zaharat, 
diabetului insipid, insuficienței 
renale acute, bolii renale cronice, 
pielonefritei.

Oliguria = reducerea diure-
zei până în jurul valorii de 500 
ml pe zi. Apare în deshidratare, 
insuficiență cardiacă, insuficiență 
renală, boli endocrine sau în cazul 
existenței unor obstacole în elimi-
narea urinei.

Anuria = scăderea diurezei sub 
250 ml în 24 de ore și survine în 
cazul incapacității rinichilor de a 
își îndeplini funcția. 

Un studiu publicat în eLife arată cum 
consumul de ouă poate avea efecte benefice 
pentru sănătatea inimii, crescând astfel 
cantitatea de metaboliți sănătoși din sân-

gele circulant.
Rezultatele acestui studiu arată că un 

consum moderat de ouă, mai exact un ou 
pe zi, poate ajuta la scăderea riscului de 

dezvoltare a bolilor cardiovasculare.
Ouăle reprezintă o sursă bogată în co-

lesterol alimentar, precum și o serie de 
nutrienți esențiali. Există însă și multe 
dovezi contradictorii asupra consumului 
de ouă, dacă reprezintă sau nu beneficii 
pentru inimă.

Există însă un studiu realizat în anul 
2018 și publicat în jurnalul Heart, pe un 
lot de aproximativ jumătate de milion de 
adulți din China și al cărui rezultat susține 
că cei care au consumat ouă zilnic (apro-
ximativ un ou pe zi) au un risc substanțial 
mai mic de boli de inimă și accident vas-
cular cerebral, față de cei care au mâncat 
ouă mai rar.

Cercetătorii acestui studiu și-au propus 
să analizeze rolul jucat de colesterol în aso-
cierea dintre consumul de ouă și afecțiunile 
cardiace.

Astfel, echipa a selectat 4.778 de parti-
cipanți la China Kadoorie Biobank, dintre 
care 3.401 suferă de boală cardiovasculară, 
iar restul de 1.377, nu. Utilizând rezonanța 
magnetică nucleară, s-au putut măsura 
aproximativ 225 de metaboliți prezenți 

în plasmă, prelevați din sângele partici-
panților.

Din acest total de metaboliți, 24 au fost 
asociați cu consumul de ouă. În urma efec-
tuării analizelor, rezultatele au arătat că 
persoanele ce au avut un consum moderat 
de ouă au avut în sânge un nivel mai mare 
al apo-lipoproteinei A1, cunoscută și sub 
numele de lipoproteină bună sau lipopro-
teină de înaltă densitate (HDL).

HDL este o lipoproteină cu rol benefic, 
protejând cordul de posibilele obstrucții 
pe vasele de sânge, ce apar atunci când un 
individ are o dietă bogată în lipide. Aceste 
obstrucții pot conduce către blocarea circu-
lației sanguine într-un anumit vas de sânge, 
realizând ulterior ischemie, atacuri de cord 
sau accident cerebral vascular.

La momentul actual, în China, regulile 
de sănătate recomandă consumul unui ou 
zilnic, dar datele reale indică că consumul 
mediu este chiar mai mic de atât. Acest 
lucru sugerează că încă necesită strategii 
suplimentare care să încurajeze consumul 
de ouă în rândul populației.

Science Daily

Cum poate stimula consumul de ouă sănătatea inimii

4. Modificări calitative 
ale urinei

Hematuria = prezența hema-
tiilor (globulelor roșii) în urină. 
Aceasta poate fi vizibilă cu ochiul 
liber, urina căpătând o culoare 
roșiatică (hematuria macrosco-
pică) sau hematiile pot fi prezente 
într-un număr insuficient pentru a 
schimba culoarea urinei. Cauzele 
principale sunt procesele distruc-
tive de la nivelul căilor urinare, 
precum și tumorile maligne care 
invadează mucoasa urinară.

Bacteriuria = existența bac-
teriilor în urină. În cazul în care 
bacteriile sunt prezente în număr 
mare, urina capătă aspect tulbure, 
iar modificarea poartă denumirea 
de piurie. Atât bacteriuria, cât și pi-
uria apar în cazul infecțiilor la anu-
mite nivele ale sistemului urinar.

Proteinuria = prezența prote-
inelor în urină. Apare în boli pre-
cum sindromul nefrotic, diabetul 
zaharat, nefropatii, glomerulone-
frite, vasculite. 

Recomandări pentru 
menținerea sănătății 
rinichilor

Hidratați-vă suficient (1.000 
până la 2.000 ml de lichide pe zi) 
și adaptați cantitatea lichidelor 
ingerate în funcție de condițiile 
de temperatură.

Evitați alimentele bogate în sare 
sau reduceți cantitatea de sare pe 
care o adăugați în mâncare.

Consumați alimente bogate în 
vitamine, minerale, fibre vegetale.

Monitorizați-vă tensiunea ar-
terială, întrucât hipertensiunea 
predispune atât la boli cardiace, 
cât și la boli de rinichi.

Dozați-vă periodic nivelul de 
colesterol din sânge.

Faceți periodic analize de uri-
nă (sumarul de urină, examenul 
sedimentului urinar, urocultura).

romedic.ro
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Ucraina – 
Scoția 3-1

La primul meci oficial al selecți-
onatei de fotbal a Ucrainei după șase 
luni, aceasta a câștigat pe 1 iunie în 
Scoția cu 3-1, calificându-se în fina-
la barajului pentru Cupa Mondială 
2022 din Qatar. Elevii lui Oleksandr 
Petrakov au arătat un joc dinamic și 
inteligent, înscriind prin Yarmolenko 
(min.33), Yaremciuk (49) și Dovbyk 
(90+5). Președintele țării, Volodimir 
Zelenski, a salutat victoria, spunând 
că aceste două ore au adus o mare bu-
curie soldaților care luptă împotriva 
Rusiei: „Cu toții luptăm, fiecare pe 
propriul front. Și vom învinge, pentru 
că suntem ucraineni”. La rândul său, 
Pele, supranumit regele fotbalului, i-a 
cerut lui Putin să oprească invazia 
„ticăloasă” în Ucraina afirmând că nu 
există absolut nicio justificare pentru 
o astfel de violență. 

Ghenadi 
Cijevski 
și-a adjudecat 
Cupa 
Europeană 
la judo

Judocanul Ghenadi Cijevski 
(cat.81 kg) a câștigat Cupa Eu-
ropeană printre cadeți, turneul 
desfășurându-se în perioada 28-
29 mai a.c. la Coimbra (Portu-
galia). În runda inaugurală el a 
trecut de luxemburghezul Micha 
Welter (grație unui procedeu de 
waza-ari). În sferturi, compatri-
otul nostru l-a învins pe italianul 
Tommaso Perfetti, iar în semifi-
nale pe un sportiv din Țările de 
Jos, Pepijn Kraak, ambii adversari 
acumulând trei penalizări (shido), 
fapt care se soldează automat cu 
înfrângere. În marea finală, Ghe-
nadi s-a impus prin ippon în fața 
italianului Francesco Sansonetti. 
La turneu au participat 299 de 
concurenți din 23 de țări de pe 
patru continente.

Teodora 
Hîncu, 
vicecampioană 
europeană 
la haltere

Halterofila Teodora Luminița 
Hîncu (cat.45 kg) a cucerit o me-
dalie de argint la ediția jubiliară 
(100) a Campionatelor Europe-
ne de haltere, ce se derulează 
în intervalul 28 mai – 5 iunie la 
Tirana (Albania). Discipola antre-
norului Veaceslav Celma a urcat 
pe podiumul de premiere la proba 
smuls, cu rezultatul de 68 kg. La 
stilul aruncat ea s-a clasat pe locul 
4, ca și la total. De remarcat că la 
Campionatele Europene și la cele 
Mondiale medaliile sunt acordate 
pentru fiecare stil în parte, spre 
deosebire de Jocurile Olimpice, 
unde este oferită doar o singură 
distincție, la total.

Conaționalul nostru s-a 
învrednicit de un succes de 
care boxul moldovenesc n-a 
avut parte încă din 2017, când 
Vasile Belous (care anul trecut 
s-a stins din viață în urma unui 
accident rutier), discipolul șco-
lii din Grimăncăuți (fondată și 
condusă de antrenorul emerit 
Petru Caduc), de asemenea a 

reușit performanța de a urca 
pe treapta a treia a podiumului 
continental de premiere. 

Stăpânire de sine 
și încredere

Alexandru Paraschiv a 
evoluat în limitele categoriei 
de greutate de până la 67 de ki-
lograme, demonstrând un box 
temerar și cu execuții în viteză, 
stăpânirea de sine și încrederea 
nelipsindu-i pe tot parcursul 
competițional. În meciul său 
inaugural la acest turneu, ce 
a avut loc în fastuoasa sală a 
Complexului Sportiv și Con-
certistic „Karen Demircyan”, 
moldoveanul s-a confruntat 
în ring cu atletul din Turcia, 
Tuğrulhan Erdemir (23 de ani). 

Alexandru din start a pre-
luat inițiativa, însă adversarul 
său nici pe departe să se lase 
intimidat, mișcându-se extrem 
de dinamic și contraatacând 
periculos. Totuși compatriotul 
nostru, antrenat de tatăl său 
Iurie Paraschiv, s-a dovedit a fi 

mai precis în acțiuni, în prima 
rundă patru din cei cinci arbitri 
acordându-i avantaj (4-1). În 
a doua parte a meciului el l-a 
dominat din punct de vedere 
tehnic pe concurentul său, 
câștigând-o în unanimitate, 
pentru ca în a treia să-și menți-
nă avantajul, scor final 4-1.  

În etapa sferturilor de fi-
nală, Alexandru Paraschiv s-a 
duelat cu pugilistul din Polo-
nia, Damian Durkacz (23 de 
ani), care s-a năpustit din start 
în atacuri haotice, dând dovadă 
de nerăbdare și lipsă de preca-
uție. Fapt pentru care a și fost 
pedepsit cu 17 secunde înainte 
de soneria de încheiere a pri-
mei runde, când a fost numărat 
după o directă de stânga, apli-
cată pe „contrasensul” mișcării 

sale. În a doua rundă polone-
zul a fost preocupat mai mult 
de apărare, iar A. Paraschiv 
își alterna cu abilitate poziția 
de gardă de stânga cu cea de 
dreapta (o calitate de-a drep-
tul inedită), lovind consecutiv 
cu ambele brațe, bine plasat 
și puternic. În ultima parte a 
meciului, adversarul iarăși s-a 
activizat, însă asediul lui a fost 
neutralizat de acțiunile pe con-
traatac extrem de periculoase 
ale discipolului școlii moldove-
nești de box. Astfel, Alexandru 
Paraschiv, care se antrenează 
la Centrul Sportiv de Pregătire 
a Loturilor Naționale, a învins 
cu un categoric 4-1, asigurân-
du-și distincția de bronz și un 
premiu de 2500 de dolari SUA. 

În semifinale, el a cedat cu 
0-5 în fața reprezentantului 
Serbiei, Vahid Abbasov (24 de 
ani), campion european prin-
tre seniori Under-22 în 2019, 
când evolua pentru Federația 
Rusă. De remarcat că sportivul 
naturalizat a câștigat și finala, 
disputată în compania atletului 

Pugilistul Alexandru Paraschiv (22 de 
ani) și-a adjudecat medalia de bronz la 
Campionatele Europene pentru seniori, 
ediția a 44-a, desfășurate în perioada 23-

30 mai a.c. la Erevan (Armenia). 

din Georgia, Lașa Guruli (25 
de ani).

Două victorii pentru 
Școala din Grimăncăuți

În componența delegației 
Republicii Moldova au mai fost 
incluși Victor Vacula (60 kg), 

Ștefan Vozneacovschi (63,5 
kg), Vlad Gavriliuc (75 kg), 
Dmitri Cosciug (80 kg), Andrei 
Zaplitnîi (86 kg), Levi Mun-
teanu (92 kg), iar doi au reușit 
să obțină câte o victorie; este 
vorba despre discipolii Școlii 
Specializate din Grimăncăuți, 
Davron Bozorov (71 kg, 21 de 
ani) și Alexei Zavatin (+92 kg, 
35 de ani). Primul l-a învins 
pe estonianul Pavel Kamanin 
(23 de ani), arătând un box 
agresiv și extrem de tehnic. În 
runda inaugurală el a dominat 
în totalitate, lucru consemnat 
în unanimitate de arbitri prin 
punctajul atribuit. Davron a 
reușit în repetate rânduri com-
binații eficiente a câte două 
lovituri consecutive (stânga – 
dreapta), iar pe final a aplicat 
un croșeu de dreapta care îl 
zgudui pe adversar, însă acesta 
rezistă fără să fie numărat. A 
doua rundă se dovedi a fi mai 
echilibrată, oponentul izbutind 
o dată să lovească puternic în 
plină figură, cu o combinare de 
două lovituri, pe contraatac, 

fapt ce i-a permis să reducă din 
handicapul punctajului. În ul-
tima treime a partidei, Bozorov 
a fost mai sigur pe sine, reali-
zând serii de mai multe lovituri 
consecutive la cap și câștigând 
meciul cu 4-1. 

În faza sferturilor, compa-
triotul nostru a pierdut prin 
niște decizii controversate ale 
arbitrilor (2-3) în fața repre-
zentantului Spaniei, Youba 
Sissokho Ndiaye (30 de ani), 
sportiv de origine senegaleză, 
medaliat cu bronz european 
în 2015. Deși în prima rundă 
rivalul său a ieșit învingător, 
în a doua parte boxerul nostru 
a fost net superior, mai întâi 
zdruncinându-și adversarul cu 
o directă de stânga, ca apoi cu 
serii de 2-3 lovituri consecutive 
să iasă în avantaj. În a treia 
rundă el de asemenea a domi-
nat, însă trei din cinci arbitri 
i-au atribuit victoria atletului 
de origine africană: 3-2.  

Și Alexei Zavatin a câștigat 
un meci, surclasându-l pe dis-
cipolul redutabilei școli cuba-
neze de box, care evoluează în 
prezent pentru Bulgaria, Jordan 
Alain Hernández Morejón (26 
de ani), câștigător al Jocurilor 
Olimpice de Tineret de la Nan-
jing 2014. Este de menționat că 
supergreul din Grimăncăuți l-a 
mai surclasat o dată pe acest 
adversar, în 2019. Și acum în 
prima rundă Alexei a preluat 
inițiativa, învingând cu 3-2. În 
a doua parte rivalul a schim-
bat tactica, trecând la acțiuni 
ofensive, însă de mai multe ori 
a fost „întâmpinat” cu lovituri 
de cross aplicate cu stânga, în 
alternanță cu cele de dreapta. 
Înainte de a treia rundă scorul 
era egal, însă pe final Zavatin 
a acționat mai bine pe contre, 
învingând prin decizia împărți-
tă a arbitrilor: 3-2. În următoa-
rea partidă, desfășurată a doua 
zi, el a pierdut în fața turcului 
Berat Acar (22 de ani), scor 1-4. 

La Campionatul European 
de box (rezervat doar bărbați-
lor), ce a avut loc la Erevan, au 
concurat peste 200 de pugi-
liști care au reprezentat 39 de 
țări de pe bătrânul continent, 
evoluând la 13 categorii de 
greutate: 46-48 kg, 51 kg, 54 
kg, 57 kg, 60 kg, 63,5 kg, 67 kg, 
71 kg, 75 kg, 80 kg, 86 kg, 92 
kg, +92 kg.

Alexandru Paraschiv, medaliat 
cu bronz la Europenele de box 

Iulian BOGATU

Alexandru Paraschiv, încadrat de antrenorii Iurie Paraschiv (în stânga) și Petru Caduc

Alexandru Paraschiv pe podiumul de premiere european (primul din dreapta)
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S u d o k u

Teatrul Național „Mihai Eminescu”
03.06; 09.06 „Frunze de dor”, după Ion Druță, ora 18.00.
04.06 „Steaua fără nume” de Mihail Sebastian, ora 18.00.
05.06 „Aveți ceva de declarat?” de Georges Feydeau, ora 18.00.
08.06 „Maria Tănase. Aș muri, moartea nu-mi vine” de Nelly Cozaru, ora 18.30.

Teatrul Național „Eugene Ionesco”
05.06 „Iubirea la proști” de Francis Veber, ora 18.30.
11.06 „O istorie foarte simplă” de Maria Lado, ora 13.00; 18.30.
12.06 „Arta conviețuirii” de Yasmina Reza, ora 17.30.

Teatrul „Luceafărul”
4 – 5.06 „Trei surori” de A.P. Cehov, ora 18.30.

Teatrul Geneza Art
04.06 „Jurnalul pacientei” de Alex Michaelides, ora 19.00.
05.06 „Cutia neagră” de Philippe Bologna și Paolo Costella, ora 19.00.
07.06 „Labirint” de Rajiv Joseph, ora 19.00.
09.06 „Love me XXI”, ora 19.00.

Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”
05.06 „Giselle”, balet în două acte, de Adolph Adam, ora 17.00.
12.06 „Frumoasa din pădurea adormită”, balet în trei acte, de Piotr Ceaikovski, 

ora 17.00.

Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”
05.06 „Se caută un prieten” de Ion Diviza, ora 11.00; 12.30.
12.06 „Făt-Frumos din Lacrimă” de Mihai Eminescu, ora 11.00; 12.30.

Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
05.06 „Ciufulică și prietenii săi”, de Ruslan Lungu, ora 11.00.
11.06 „Pădurea de argint” de Veronica Boldișor, ora 11.00.
12.06 „Povestea porcului” de Ion Creangă”, ora 11.00.

Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”
Palatul Republicii

07.06 Festivalul-Concurs televizat al tinerilor interpreți de muzică populară „Prezintă 
Orchestra Folclor”, ediția a VII-a. Dirijor – Petre Neamțu. Invitați în recital – Mihai 
Cotos (vioară), și Sorin Filip, România, ora 18.00.

09.06 Festivalul Internațional „Zilele Muzicii Noi”, ediția XXX. Concert Simfonic. 
În program: Alan Terricciano, Scott Brickman, Louis Sauter. Soliști – Iwona Glinka 
(flaut), Polonia, Emil Stancu (oboi), România, Sergiu Mușat (clarinet), Mihai Badiu 
(fagot), România,  Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale, dirijor – Mihail Agafița.

Sala cu Orgă 
04.06 In Memoriam Maria Bieșu. Angelina Arti, Lilia Șolomei, Tatiana Busuioc, 

Taisia Mustea-Caraman, Tatiana Gavrilița, Nicolae Busuioc, Igor Țurcan, Alexei Digore, 
acompaniați de Mihail /Secichin, Luminița Ionică (pian), Enna Roitman, vioară, prezintă 
romanțe, arii și scene din opere celebre, ora 18.00.

08.06 Organ & Orchestra Națională de Cameră. Dirijor – Vladimir Andrieș, solistă – 
Anna Strezeva, orgă. În program: G.F. Handel, D. Șostakovici, O. Respighi.

A f i ş

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

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

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

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

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

Te  c a u t !

Viața e frumoasă trăită în doi
Doresc să fac cunoștință cu o doamnă inteligentă, căreia 
i-ar plăcea viața în doi. Sunt din Chișinău, am studii su-

perioare, stare materială bună, fără vicii. Să aibă 64 de 
ani... detaliile vor urma. (15)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

chisinau.md .

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

D e z l e g a r e  l a  i n t e g r a m a    
d i n  n u m ă r u l  t r e c u t

“NASTURE”
DE TABLÃ

ÎNCHISE...
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LE
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ÎN

DEªERT

A

CEI CARE
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ÞIN LA 

VIAÞA LOR

PLIN
DE UMOR !

SOARELE
EGIPTULUI

PÃTRÃÞELE
DE ÞELINÃ

ELIPTIC... ÎN
PREZENTARE

SPECIALITATE
LA CUPTOR

TRECERE
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UMBLÃ CU
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LI S-A FÃCUT
CAPUL MARE
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FAC VIZITE
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CREANGÃ...
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TEME...
NEFÃCUTE !
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...LA STAT
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FÃCUT...
PERMANENT
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SE-NTINDE
LA CLÃTITE

BEZEA
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SE-NGRIJESC
DE COPII

SE ÎNCHINÃ
LA IDOLI

A NAªTE
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SCAUN...
MOALE

A

1) ...
1) ...

2) ...
2) ...

12,00

A

A

A

            FEMEIA
(definiþie epigramaticã)
Mierea, zahãrul, dulceaþa,
Linguriþa cu ºerbet
Ce te-mbie toatã viaþa...

(Continuarea epigramei lui ªtefan Ciocianu - pe verticala cu raster)
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Relația personală îți 
oferă cadrul de care ai ne-
voie pentru a face lucruri 
deosebite pentru propria 
persoană. Pentru tine o 
astfel de dinamică poate 
descrie „fericirea în doi”. 
Pentru a te asigura că ceea 
ce gândești este real, este 
indicat să vorbești deschis 
despre ceea ce simți. Nu te 
lăsa condus de prejudecăți!

Ajungi din nou să te ne-
glijezi din punct de vedere 
profesional și asta nu va fi 
în avantajul tău. Vei pierde 
mult „spațiu” din punct de 
vedere energetic și îți va fi 
dificil să găsești o soluție 
care să te scoată din impas. 
În ultima perioadă ai par-
te de stabilitate psihică și 
emoțională.

Nu mai fi atât de catego-
ric în raport cu persoanele 
cu care lucrezi! Deși te afli 
într-o perioadă de stagna-
re din mai multe puncte de 
vedere, nu este cazul să te 
grăbești să ieși din zona de 
confort. Ai nevoie de aces-
te „zile moarte” pentru a te 
reface din punct de vedere 
energetic. 

Anumite relații care și-
au pierdut din însemnătate 
pentru tine par să prindă 
din nou contur. Pentru 
tine însă asta nu înseam-
nă că ești pregătit să ofe-
ri o a doua șansă. În plan 
profesional, este nevoie de 
inițiativă pentru a-ți atin-
ge obiectivele. Discută cu 
onestitate despre propriile 
sentimente.

Influența pe care o pri-
mești din partea Lunii te 
face să alegi între totul sau 
nimic. Această atitudine 
drastică te ajută să elimini 
din viața ta lucruri sau per-
soane care te țineau în loc. 
Având parte de sprijinul de 
care ai nevoie, ești conștient 
că vei putea realiza lucruri 
mărețe. 

Sub influența Lunii, ni-
mic din ceea ce îți propui 
nu va fi obținut cu ușurință. 
Este posibil ca tot ceea ce se 
întâmplă în jurul tău să se 
afle sub o aură prea puțin 
„luminată”. Vei descoperi o 
sursă mare de ambiguitate 
și în raport cu viața perso-
nală, iar totul în jurul tău 
pare să conlucreze împotri-
va echilibrului tău interior.

La birou lucrurile se pre-
cipită destul de mult. Atunci 
când vine vorba de familie, 
ajungi să recunoști că nu te 
mai dedici ca altădată pla-
nurilor pe care le ai stabi-
lite împreună cu cei dragi. 
Poate sună copilăresc, însă 
tot ceea ce trebuie să faci în 
această perioadă este să îți 
dai voie să simți.

Chiar dacă compromi-
surile pe care le faci par să 
fie riscante, pe termen lung 
acestea merită orice dedi-
care din partea ta. Timpul 
ți-o va confirma! Încearcă 
să-i faci pe cei din jurul tău 
să înțeleagă ceea ce este 
important pentru tine, dar 
fă acest lucru fără a avea 
așteptări nerealiste. 

Este foarte important să 
rămâi consecvent în tot ceea 
ce faci în carieră. Mercur se 
află într-o perioadă de ascen-
siune energetică și totul se va 
resimți în plan emoțional. 
Și pe plan personal, și pe cel 
profesional, vei încerca să 
scoți la iveală acele părți din 
tine pe care ai încercat mai 
mereu să le „autolimitezi”.

Majoritatea deciziilor pe 
care le vei lua în plan per-
sonal vor atrage după ele o 
serie de explicații pe care 
nu ești pregătit să le oferi. 
Dinamica actuală a legăturii 
dintre tine și partener nu îți 
mai oferă motive pentru a 
deveni o persoană mai bună 
cu fiecare zi care trece. Acest 
lucru îți dă de gândit. 

Zilele următoare sunt po-
trivite pentru a aduce relația 
personală pe linia de pluti-
re. Confruntările, tensiunea 
acumulată și lipsa de timp 
petrecut alături de partener, 
toate v-au adus într-un punct 
critic. Lipsa de comunicare 
dintre tine și cei cu care lu-
crezi poate duce la o serie de 
frustrări profesionale.

Ești atras de tot ceea ce 
este complex și dificil de 
îndeplinit și ajungi repede 
la senzația de rutină. Oame-
nii nu aleg să te menajeze 
atunci când se simt neîn-
dreptățiți. Comunicarea 
deschisă și sinceră poate 
ajuta în acest sens. Îți este 
mult mai ușor să faci lucru-
rile ghidat de ceea ce simți. 

H O R O S C O P  S Ă P T Ă M Â N A L

Berbec Taur Gemeni Rac Leu Fecioară

Balanță Scorpion Săgetător Capricorn Vărsător Pești

De la Odesa până la Ialta au 
călătorit cu vaporul. Nespus de 
bucuroși de reîntâlnire, admirau 
marea, lăsând tăcerea să vorbeas-
că.

Ilie mergea la sanatoriul „Kur-
paty” cu bilet, Marcela urma să-l 
procure pe loc. Cu greu, dar a ob-
ținut bilet la același sanatoriu. În 
prima zi i-a povestit pe scurt toată 
povestea ei de la Paris. În timp ce-i 
vorbea, prietenul din copilărie o 
tot întrerupea, spunându-i că s-a 
făcut şi mai frumoasă, că degajă 
o feminitate irezistibilă... 

Au urmat cine romantice şi 
prânzuri în doi la restaurantele 
din zonă. Într-o seară, Ilie i-a 
spus: „Mereu am impresia că sun-
tem soț şi soție şi acest sentiment 
mă copleșește”.  „Şi eu mă simt 
bine alături de tine, pot spune că 
sunt fericită”, i-a răspuns Marcela. 
În a noua seară de şedere la sa-

natoriu, Ilie a invitat-o în camera 
sa. Au vorbit despre multe lucruri, 
despicând firul în patru despre tot 
ceea ce îi durea. I-a spus atunci 
că dragostea pe care i-o poartă 
în suflet a înmugurit încă din 
anii copilăriei, pe când se jucau 
împreună cu mingea, mergeau la 
biserică, la şcoală. 

Marcela şi-a amintit cum într-o 
primăvară i-a adus un buchețel de 
ghiocei, iar într-o toamnă i-a ofe-
rit o crizantemă albă. Îmbătat de 
dulci amintiri, Ilie a luat-o în brațe 
şi, rotind-o, i-a şoptit: „Vreau să 
fii a mea pentru toată viața”. 

„Bine, dar cu soția cum rămâ-
ne, cu feciorul?” Abia în seara ceea 
Ilie i-a spus că soția l-a părăsit 
demult, plecând cu fiu cu tot în 
Italia, unde s-a recăsătorit cu un 
bărbat din Timișoara. S-a apro-
piat, i-a luat mâinile într-ale sale 
şi, privind-o cu duioșie, i-a zis: 
„Acum e momentul să facem pasul 
hotărâtor care ne va lega pe toată 
viața. Vreau să-mi dăruiești aceas-
tă noapte”. Marcela l-a rugat să 
aibă răbdare până se obișnuiește 
cu gândul.

Noaptea dulcilor dorințe

A făcut-o mai mult pentru con-
dimentul împrejurărilor, în reali-

Cu franțuzul – amăgire, cu Ilie – fericire (II)

tate, dorințele îi ardeau ca para. 
Preludiu pentru marea noapte de 
dragoste au mai fost câteva întâl-
niri în care cuvintele îi îmbătau 
de fericire. În noaptea dinaintea 
întoarcerii acasă, Marcela, pe 
care Ilie o dorise atât de mult, i 
s-a dăruit. Atât i-a spus: „N-am 
crezut că într-o zi drumurile noas-
tre se vor reîntâlni. Haide, fă-mă 
femeia ta, așa precum a rânduit 
Dumnezeu!”. 

Mai departe sentimentele n-au 
mai avut nevoie de cuvinte. S-a 
ghemuit lângă el, a ridicat ochii 
spre ochii lui. O privea cu o dorin-
ță irezistibilă. Ea și-a purtat mâna 
pe obrazul lui, l-a mângâiat, apoi 
i-a atins ușurel buzele cu degetele. 
El a luat-o de mijloc și a strâns-o 
cu gingășie la piept, s-a aplecat și 
a sărutat-o cu pasiune. 

Marcela a răspuns la sărutul lui 
cu toată dragostea ce-i clocotea 
în inimă. S-a agățat de gâtul lui 

silindu-l să se lungească pe pat și, 
strivindu-l cu trupul ei mlădios, îl 
acoperea cu sărutări, îi atingea cu 
nasul pielea, iar mâinile lui apăsau 
tot mai tare corpul ei...

Dimineața, cei doi şi-au sfin-
țit dragostea în mare şi, fericiți, 
s-au întors acasă. În săptămâna 
următoare, au mers la cununie, iar 
nunta au făcut-o fără prea mare 
alai peste un an. În Franța Mar-
cela nu s-a mai întors și nici nu 
mai vrea să audă de Paris.

Puterea iubirii, 
mai presus de toate

De 26 de ani, formează o fami-
lie. Au doi copii mari deja. Marce-
la, care mi-a spus povestea vieții 
ei, a încheiat: „Sufletește, am fost 
uniți de mici cu Ilie. Ar fi fost bine 
dacă inițiativa i-ar fi aparținut din 
adolescență. Dar viața îşi are legile 
ei. Dumnezeu mi-a îngăduit să 

greșesc în peisajul inedit de pe 
malurile Senei, ca să înțeleg până 
la urmă că vina de cele întâmplate 
o port chiar eu. 

Însă puterea iubirii a fost mai 
presus de tot şi de toate. M-a che-
mat acasă, m-a trimis la sanatoriu 
ca să mă arunce în brațele lui Ilie, 
care nu mă lasă să fiu dominată 
de gânduri triste, gânduri rele, 
îmi dă mereu curaj şi încredere 
în forțele proprii. Alături de el am 
învăţat să gândesc pozitiv despre 
sine şi despre cei din jur, indife-
rent dacă aceștia îmi sunt prieteni 
ori dușmani. 

Ilie îmi repetă mereu: «Fă bine 
şi celor care îţi vor rău, pentru 
că bunăvoința cucerește inima 
oricui». Cu bunăvoință m-a cu-
cerit şi pe mine şi-i mulțumesc 
pentru pacea şi seninul zilelor pe 
care mi le oferă, pentru zâmbetul 
cald din fiecare dimineață care mă 
protejează de rău.”

Nina NECULCE FO
T
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Și iată că surprizele vin atunci când le 
aștepți mai puțin. Coborând din vagon 
la Odesa, preocupată de gânduri, s-a 
pomenit față în față cu un bărbat înalt, cu 

umerii lați, care a exclamat bucuros: „Marcelaaa! 
De necrezut! De unde te-ai luat pe-aici?”. Marcela 
s-a luminat la față și a vrut să-i întindă mâna, dar 
bărbatul care nu era altul decât Ilie, prietenul din 
copilărie, a îmbrățișat-o cu cuvintele: „Asta da, 
surpriză! Nemaipomenit!”. 
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Misterul anulat

Fertilizarea roșiilor crescute pe suprafețe 
mici poate fi realizată cu succes utilizând 
îngrășăminte naturale, produse în 
condiții de casă. În acest mod, reducându-

se impactul îngrășămintelor chimice, dar și 
cheltuielile pentru acestea, care, de altfel, sunt 
destul de mari.

Fertilizarea roșiilor pe vârste. Rețete 
de îngrășăminte ce pot fi produse acasă

În acest articol discutăm des-
pre:

Fertilizarea răsadului de roșii 
după plantare. Rețete de îngră-
șăminte naturale;

Rețete de îngrășăminte pentru 
roșii în prima perioadă de vege-
tație;

Cu ce fertilizăm roșiile în pe-
rioada înfloritului și formării 
fructelor.

Fertilizarea răsadului de 
roșii după plantare. Rețete 
de îngrășăminte naturale

Tradițional, prima fertilizare a 
roșiilor începe după repicat sau 
plantare, la aproximativ 7-14 zile. 
Per general, pentru răsaduri în-
grășămintele naturale ar fi opți-
unea potrivită. În primul rând, 
deoarece riscul de a alege doza 
nepotrivită este foarte redus.

În continuare, vă prezentăm 
cele mai populare îngrășăminte 
cu care puteți fertiliza răsadurile 
de roșii.

Îngrășăminte din coji de ou

Din cojile de ou pot fi produse 
îngrășăminte utile plantelor, în 
ciuda mirosului respingător pe 
care îl emană în timpul produ-
cerii acestora. Pentru aceasta se 
utilizează cojile tocate a 5-6 ouă 
puse într-o sticlă de 1,5 litri peste 
care se adaugă apă și se pune un 
capac fără a o închide.

Timp de 3 zile plasați sticla în-
tr-un loc întunecos. La apariția cu-
lorii tulbure și mirosului neplăcut, 
îngrășământul este gata. Acesta 
poate fi aplicat o dată pe săptămâ-
nă concomitent cu udările.

Fertilizarea roșiilor 
cu îngrășământ 
din coji de ceapă

Cojile de ceapă sunt unul dintre 

produsele preferate ale susținăto-
rilor agriculturii naturale. Conțin 
o cantitate mare de oligoelemen-
te, aminoacizi utili pentru plante, 
antioxidanți.

Pentru a fertiliza roșiile, avem 
nevoie de 50 de grame de coji de 
ceapă și 500 de mililitri de apă 
(apă clocotită). Se toarnă apă clo-
cotită peste coji și se lasă 2-3 zile. 
Apoi, filtrăm infuzia rezultată și 
o diluăm cu apă într-un raport de 
1:5. Adică pentru 100 de mililitri 
de infuzie se adaugă o jumătate de 
litru de apă. Această fertilizare se 
poate aplica de două ori pe lună.

Fertilizarea roșiilor cu 
mraniță sau compost

Dacă aveți undeva o grămadă 
de gunoi de grajd descompus, este 
păcat să nu-l folosiți în calitate 
de fertilizant. Pentru a produce 
fertilizantul: umpleți un borcan 
de jumătate de litru cu mraniță și 
adăugați-l la 10 litri de apă. După 
3 ore, acesta este amestecat și 
aplicat. Un astfel de îngrășământ 
se aplică o dată pe săptămână.

Infuzie din coji de cartofi

Apa utilizată la fierberea car-
tofilor și altor legume este po-
trivită pentru fertilizare. Pentru 
a produce fertilizantul, punem 
cojile de cartofi la fiert. O astfel 
de soluție poate fi aplicată săp-
tămânal în locul udărilor. După 
repicat, roșiile sunt fertilizate de 
2 sau maxim 3 ori.

Rețete de îngrășăminte 
pentru roșii în prima 
perioadă de vegetație

Fertilizarea roșiilor 
cu gunoi de păsări

Gunoiul de pasăre sau de iepu-
re nu poate fi numit îngrășământ 

gratuit. Cu excepția cazului când 
sunteți proprietar de găini, pre-
pelițe, porumbei sau iepuri.

Dintre toate îngrășămintele 
„populare”, gunoiul de păsări este 
cel mai versatil și bogat. Conține 
nu numai azot, ci și potasiu cu fos-
for, precum și unele oligoelemente 
(calciu, sulf, magneziu etc.).

O găleată de zece litri este um-
plută o treime cu gunoi proaspăt. 
Adăugați apă, acoperiți cu un ca-
pac și lăsați timp de 5-7 zile.

Se dovedește un îngrășământ 
fermentat concentrat, care este 
diluat pentru fertilizarea la ră-
dăcină cu o normă de 1/2 litru de 
infuzie la 10 litri de apă.

Opțiunea a doua: 500 de gra-
me de gunoi de păsări uscat se 
amestecă bine în 10 litri de apă. Cu 
acest amestec, puteți uda imediat 
roșiile la rădăcină.

Cu un astfel de îngrășământ 
roșiile pot fi hrănite de două ori pe 
sezon. Ca prim tratament, poate 
fi aplicat la 2-3 săptămâni după 
plantarea răsadurilor în sol.

A doua oară sunt fertilizate 
după înflorire, când fructele s-au 
format deja pe primele inflores-
cențe. Este necesar aproximativ 
1 litru de îngrășământ pentru fi-
ecare plantă de roșii.

Fertilizarea roșiilor 
cu îngrășăminte 
cu drojdie

Sunt destui susținători și opo-
nenți ai acestei fertilizări. Strict 
vorbind, drojdia în sine nu este un 
nutrient pentru plante. Drojdia 
este o ciupercă care stimulează 
microflora solului să proceseze 
„puternic” materia organică în 
azot. Plantele asimilează perfect 
azotul.

În plus, apa adăugată în droj-
die în timpul preparării îngră-
șământului stimulează procesul 
de secretare a mezoinozitolului 
și altor vitamine care activizează 
formarea rădăcinilor.

Există și un minus. Drojdia 
afectează negativ conținutul de 
potasiu din sol, motiv pentru care 
cenușa este inclusă în aproape 
toate rețetele îngrășămintelor 
cu drojdie.

În 5 litri de apă caldă punem 

200 de grame de drojdie presată 
și 1 cană de zahăr. Amestecăm 
totul bine, acoperim recipientul 
cu tifon și îl punem într-un loc 
cald timp de aproximativ 7 zile. 
Agităm soluția.

Când fermentarea s-a terminat, 
diluăm 1 cană din produs în 10 litri 
de apă împreună cu un borcan de 
jumătate de litru de cenușă. Se 
toarnă o jumătate de litru de în-
grășământ cu drojdie sub rădăcina 
fiecărei plante.

Fertilizarea cu drojdie este re-
comandat să fie aplicată de două 
ori pe sezon. Prima dată în primă-
vară, când plantele transplantate 
într-un loc permanent au prins 
deja rădăcini, pentru a stimula 
vegetația. A doua oară – în peri-
oada de fructificare activă, pentru 
a prelungi această perioadă.

Rețete populare 
pentru fertilizarea 
roșiilor în timpul 
înfloririi și formării 
fructelor

Cenușa – unul dintre 
cele mai recomandate 
`îngrășăminte la roșii

Datorită faptului că cenușa 
conține potasiu, fosfor, magneziu, 
sulf și calciu, este foarte potrivi-
tă pentru fertilizarea roșiilor în 
a doua etapă a vegetației. Pentru 
aceasta, aveți la îndemână mai 
multe opțiuni:

Putem adăuga cenușă în gaură 
atunci când plantăm răsaduri în 
cantitate de o mână per plantă sau 
putem împrăștia aceeași cantitate 
sub mulci în timpul înfloririi sau 

apariției primelor flori.
Puneți un borcan de jumătate 

de litru de cenușă într-o găleată, 
adăugați 10 litri de apă și ameste-
cați totul bine. Puteți uda imediat 
în cantitate de 1 litru per plantă.

Se amestecă 160 de grame de 
cenușă la zece litri de apă și se lasă 
câteva zile, amestecând în mod 
regulat. Cu infuzia obținută, fer-
tilizăm roșiile în cantitate de 0,5 
l per plantă.

Fertilizarea 
roșiilor 
cu coji de banane

Bananele și coaja lor conțin ele-
mente necesare roșiilor precum: 
potasiu, calciu, fosfor și magneziu.

Există multe rețete de prepara-
re a îngrășămintelor utilizând coji 
de banane. Cea mai convenabilă 
modalitate este de a transforma 
cojile uscate de banane în îngră-
șământ.

Trebuie să uscați bine cojile de 
banane și să le măcinați. Pentru 
aceasta puteți utiliza o pungă și 
să le bateți cu un ciocan.

Cojile măcinate pot fi adăugate 
în cuib atunci când plantați ră-
saduri – o mână plină per cuib 
și astfel uitați de fertilizarea cu 
potasiu pentru tot sezonul.

Desigur, remediile populare 
trebuie tratate cu prudență. Și aici 
este important să respectăm can-
titățile recomandate, dar, pentru 
cei care doresc să încerce, acest 
articol v-a oferit câteva alterna-
tive ce pot fi pregătite în condiții 
de casă.

agrobiznes.md

Ucraina încearcă cu disperare să îşi 
exporte stocurile mari de cereale pe cale 
rutieră, feroviară şi fluvială pentru a evita 
o criză alimentară mondială, dar nu are 
nicio şansă să îşi atingă obiectivele dacă 
Rusia nu ridică blocada asupra porturilor 
ucrainene de la Marea Neagră, a declarat 
joi un oficial guvernamental de la Kiev, 
transmite Reuters.

Înainte de invazia rusească, ţara vecină 
avea capacitatea de a exporta până la şase 
milioane de tone de grâu, orz şi porumb 
în fiecare lună, însă acum exporturile au 
scăzut până la 300.000 de tone în luna 
martie şi 1,1 milioane de tone în aprilie.

Guvernul de la Kiev vrea să ajungă la 
două milioane de tone pe lună, însă se 

lovește de numeroase obstacole logisti-
ce, de la lipsa de vagoane de cale ferată, 
combustibili şi camioane până la faptul că 
ecartamentul căilor ferate ucrainene este 
diferit de cel din ţările vecine, iar rezolvarea 
acestor obstacole ar putea dura câțiva ani 
şi ar cere investiții de miliarde de dolari.

În acest moment, Ucraina are un surplus 
de cel puțin 20 de milioane de tone de ce-
reale în silozuri.

„Porturile sunt necesare. Dar chiar şi 
așa, cu siguranță că ne vom îmbunătăţi 
logistica feroviară. Între timp, porturile 
fluviale vor putea face o treabă bună. Dar 
vor fi suficiente pentru a ajunge la o ţintă 
de şase, şapte milioane de tone pe lună? În 
niciun caz”, a apreciat Roman Rusakov, un 

oficial de rang înalt din Ministerul ucrai-
nean al Agriculturii. 

Națiunile Unite încearcă să intermedieze 
un acord pentru ca Ucraina să poată să îşi 
exporte cerealele din porturile sale de la Marea 
Neagră, cum este Odesa. În schimb, Rusia 
vrea ca în cadrul acestui acord să îi fie ridicate 
sancțiunile şi de asemenea a acuzat Ucraina 
că a amplasat mine în apele sale teritoriale.

Ministerul Agriculturii de la Kiev speră 
să poată trimite 700.000-750.000 de tone 
de cereale pe lună prin cele două mici por-
turi de la Dunăre spre România, de unde ar 
urma să fie livrate mai departe spre Africa 
de Nord şi Asia. Restul până la două mi-
lioane de tone ar urma să fie exportate pe 
cale rutieră şi feroviară spre Europa.

Însă până acum lucrurile s-au mișcat 
încet. În primele 22 de zile ale lunii mai, 
doar 28.000 de tone de cereale ucrainene 
au fost exportate pe cale rutieră.

Când vine vorba de transportul pe calea 
ferată, aceasta este o opțiune mai promiță-
toare, dar rămâne complicată şi costisitoare. 
Trenurile ucrainene trebuie să oprească la 
graniță pentru că ecartamentul căilor ferate 
din perioada sovietică este cu 9 centimetri 
mai mare decât ecartamentul căilor ferate 
europene. Apoi cerealele sunt reîncărcate 
în vagoane din trenuri diferite sau vagoa-
nele sunt ridicate şi se schimbă boghiurile, 
toate acestea necesitând timp şi limitează 
cantitățile de cereale care pot fi exportate. 

Agerpres

Porturile de la Marea Neagră rămân cea mai bună 
opțiune pentru exporturile rapide de cereale ucrainene

A G R I C O L A
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TVR Moldova

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

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri
07.16 3 ceasuri bune Matinal
07.47 Sport
08.00 Telejurnal Știri
08.16 3 ceasuri bune Matinal
08.47 Sport
09.00 Telejurnal Știri
09.07 3 ceasuri bune Matinal
09.32 Sport
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
10.30 Fermierii României

11.00 Guști! Și apoi mănânci
11.30 Pofticioși, la cratiță!
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește 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 și negru
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.00 Referendum
23.00 Nocturne
00.00 Dosar România
01.00 Atelier de sănătate
02.00 Referendum
03.45 Meteo
03.50 Sport
04.00 Telejurnal Știri
04.50 AgroStrategia
05.15 Fermierii României
05.45 Serial: Dong Yi, concubina regelui

TVR 2

07.00 Cap compas
07.30 România… în bucate
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Fără prejudecăți
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialMândrie și pasiune
16.50 Secolul 22
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Prietenii neobișnuite
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.00 Reteaua de idoli
21.00 Memorialul Durerii
22.00 Câștigă România!
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.10 Film: Tudor
02.35 Fără prejudecăți
03.00 Ora de Știri
03.40 E vremea ta!
04.00 România… în bucate
05.00 Luminița de la miezul nopții
05.55 Secolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.15 People to people…
09.00 Știrile
09.15 Cronica săptămânii
10.00 Magazinul copiilor
10.30 Cine vine la noi

12.00 Știrile (rus.)
12.30 Arts 21
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Prețul pasiunii
14.23 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
14.30 Serial Marca frumuseții
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
16.26 Desene animate Om nom stories
16.30 Codul ECO
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi
19.00 Mesager
19.30 Săptămâna sportivă
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
20.40 Desene animate Descoperiri 
uluitoare
21.00 Știrile
21.30 Reporter pentru sănătate
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Film Fata din vecini
03.00 Știri externe
03.30 Cine vine la noi
05.00 Mesager
05.30 Săptămâna sportivă

AgroTV

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

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 În Profunzime
22.00 Film Sase gloante
00.00 Știrile Pro TV
00.40 Las Fierbinți
01.40 Lecții de viața
03.40 La Măruță

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 Daria, iubirea mea
22.15 Superspeed
22.45 Arestat la domiciliu
23.15 Teleshopping
23.45 Știrile Pro TV
00.15 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 Daria, iubirea mea
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul Săptămânii
08.00 Pop Corn Show
10.00 Știri din Ucraina - Current Time
11.45 Teleshopping
12.00 Patrula Jurnal TV
13.00 Femeile Vorbesc
13.55 Teleshopping
14.00 #plusminus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17

17.30 Fii Sănătos
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
22.00 Zerodoi pe TV
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Știri din Ucraina
02.00 Patrula Jurnal TV
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Asfalt de Moldova
05.00 Ora Expertizei

TV8

05.00 Reporter de Gardă
05.15 Întreabă Ghețu
07.00 Sinteza
07.45 Cutia neagră. Plus
09.00 Iubește viața
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 Не/смотря ни на что
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Ghețu
17.00 Știri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.25 Iubește viața
01.20 Х/ф Не/смотря ни на что
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.30 Albumul Național
08.30 Film: BĂRBAȚI DE OCAZIE
11.15 Teleshopping
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 154
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiții de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.20 Serial: Destine rătăcite, ep. 996
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 111
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 999
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 156
21.00 Film: TEROARE LA ÎNALȚIME
23.00 Dez-ordine
01.00 Poamă acră
03.00 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 7 iunie

TVR Moldova

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

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri
07.16 3 ceasuri bune Matinal
07.47 Sport
08.00 Telejurnal Știri
08.16 3 ceasuri bune Matinal
08.47 Sport
09.00 Telejurnal Știri
09.07 3 ceasuri bune Matinal
09.32 Sport
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
10.30 Fermierii României
11.00 Guști! Și apoi mănânci
11.30 Pofticioși, la cratiță!
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește 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 și negru
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.10 Telecinemateca Întoarcerea lui 
Ringo
23.00 Adevăruri despre trecut
00.00 Dincolo de alb și negru
00.50 Serial: Dong Yi, concubina regelui
02.00 Revizie tehnică
06.05 Adevăruri despre trecut

TVR 2

07.00 Documentar: Prietenii neobișnuite
07.30 România… în bucate
08.00 Memorialul Durerii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Mândrie și pasiune
16.50 Secolul 22
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Case și idei
18.00 Ora de Știri
18.23 Fotbal masculin. Meci amical U21
20.45 E vremea ta!
21.00 D'ale lu' Mitică
22.00 Câștigă România!
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Vara amintirilor
02.00 Revizie tehnica
06.00 Secolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Moldova de Patrimoniu
06.35 Să luăm aminte…
06.45 Tezaur
09.00 Știrile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Magazinul copiilor
10.30 Cine vine la noi
12.00 Știrile (rus.)
12.30 Made în Germany
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Prețul pasiunii
14.13 Secvențe japoneze
14.18 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
14.30 Unda Bugeacului
15.00 Serial În numele fericirii
15.44 Serial Oshin
16.14 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
16.25 Desene animate Om nom stories
16.30 Săptămâna sportivă
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi
19.00 Mesager
19.30 Ediție specială
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
20.42 Desene animate Descoperiri 
uluitoare
21.00 Știrile
21.30 Dimensiunea diplomatică
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.22 Film Clientul

03.00 Știrile externe
03.30 Cine vine la noi
05.00 Mesager
05.30 Ediție specială

AgroTV

7:00 Știri Program informativ 
7:30 Telemagazin 
7:45 Profu de nutriție Program educa-
țional
8:00 Magia decupajului Program educați-
onal/informativ
8:30 Paradisul grădinilor Program educa-
țional/informativ
9:00 Știri Program informativ 
9:30 Actualitatea la Raport talk show
10:30 Program AGRO TV România 
11:00 Telemagazin 
11:15 Șiretlicuri de grădinărit Program 
educațional/informativ 
11:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
11:55 Program AGRO TV România 
13:45 Telemagazin 
14:00 Știri Program Informativ 
14:30 Actualitatea la Raport talk show 
15:30 Produs autohton Program de 
divertisment
16:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin 
17:15 Șiretlicuri de grădinărit Program 
educațional/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Călătorii cu gust Program de turism
18:30 Vin la tine Program de divertisment
19:00 Știri Program informativ 
19:30 Sezon agricol Program educațional/
informativ
20:00 Magia decupajului Program educa-
țional/informativ
20:30 Paradisul grădinilor Program 
educațional/informativ
21:00 Sezonul de recoltare Program 
educațional/informativ
21:15 Compoziții florale Program educa-

țional/cultural 
21:30 Just Vlog educativ/divertisment
22:00 Știri Program informativ 
22:30 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
23:30 Program AGRO TV România
2:00 Știri Program informativ 
2:30 Muzica pentru toți 
3:15 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 În Profunzime
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Las Fierbinți
22.00 Film Need for speed: Inceputuri
00.00 Știrile Pro TV
01.40 Lecții de viața
02.40 Vorbește lumea
04.30 Film Eroi de sacrifiuc

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 Daria, iubirea mea
22.15 Lecții de viața
23.00 Arestat la domiciliu
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 Daria, iubirea mea
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Merci Street
10.30 Miriam
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 Ultima zi din Mai
23.30 Jurnalul orei 23
00.00 Dora Show
00.45 America
02.00 Fii sănătos
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Total Sport
05.00 Asfalt de Moldova
06.00 Trigger

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Check-in - the travel guide
10.00 Т/с Доктор Мартин
11.05 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Певец на свадьбе
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Știri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Freedom
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.30 Știrile TV8
00.25 Check-in - the travel guide
01.00 Новости
01.25 Х/ф Певец на свадьбе
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 156
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 111
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă

16.20 Serial: Destine rătăcite, ep. 997
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 112
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 1000
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 157
21.00 Film: BRIGADA DE ELITĂ
23.00 Film: CU SÂNGE RECE
01.00 Film: BRIGADA DE ELITĂ
03.00 Fosta mea iubire
04.45 Vouă
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 8 iunie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Identitate Basarabia

10.30 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbește corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Documentar: Pofticioși, la cratiță!
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Cap compas
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Destine ca-n filme
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Chipurile României
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Serial: Mândrie și pasiune, 100 eps
23.00 Punctul pe azi
00.00 Breaking Fake News
01.00 Opera Națională 100 de ani
02.00 Destine ca-n filme
03.00 România… în bucate
03.30 Documentar: Pofticioși, la cratiță!
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri
07.16 3 ceasuri bune Matinal
07.47 Sport
08.00 Telejurnal Știri
08.16 3 ceasuri bune Matinal
08.47 Sport
09.00 Telejurnal Știri
09.07 3 ceasuri bune Matinal
09.32 Sport
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
10.30 Fermierii României
11.00 Guști! Și apoi mănânci
11.30 Pofticioși, la cratiță!
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.00 Conviețuiri
16.50 Banii tăi
17.40 Serial: Dong Yi, concubina regelui
18.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.00 Dincolo de alb și negru
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.10 Film: Asterix și Obelix contra lui 
Cezar
23.00 Breaking Fake News
00.00 Dincolo de alb și negru
00.50 Atelier de sănătate
01.50 Telecinemateca Întoarcerea lui 
Ringo
03.30 Pro Patria
04.00 Telejurnal Știri
04.50 AgroStrategia
05.15 Fermierii României
05.45 Serial: Dong Yi, concubina regelui

TVR 2

07.00 Documentar: Case și idei
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360° Hong Kong - 
Magia firmelor luminoase
11.00 Câștigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Sănătate cu de toate best of
14.00 Documentar: 360° Mugurii de pin - 
aurul din taiga
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialMândrie și pasiune
16.50 Secolul 22
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Case și idei
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.10 Film: S-o salvăm pe Flora!
22.00 Câștigă România!
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 Luminița de la miezul nopții
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01.10 Film: S-o salvăm pe Flora!
02.50 Secolul 22
03.00 Ora de Știri
03.40 E vremea ta!
04.00 România… în bucate
05.00 Luminița de la miezul nopții
05.55 Secolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.02 Unda Bugeacului
06.32 MeseriAșii
09.00 Știrile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Magazinul copiilor
10.30 Cine vine la noi
12.00 Știrile (rus.)
12.30 Check-in
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Prețul pasiunii
14.16 Secvențe japoneze
14.20 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
14.30 În alți papuci
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
16.26 Desene animate Om nom stories
16.30 Dimensiunea diplomatică
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi
19.00 Mesager
19.30 Ediție specială
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
20.42 Desene animate Descoperiri 
uluitoare
21.00 Știrile
21.30 Focus Europa
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.26 Spectacol
00.36 Zapovednik
03.00 Știri externe
03.30 Cine vine la noi
05.00 Mesager
05.30 Ediție specială

AgroTV

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

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshoping
13.45 Gusturile se discuță
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Las Fierbinți
22.00 Film New York Taxi
00.00 Știrile Pro TV
00.40 Film Misiune pe MS One
03.00 Lecti de viața
04.00 La Măruță

ProTV InterNațional

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

15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 Daria, iubirea mea
22.15 Lecții de viața
23.00 Arestat la domiciliu
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 Daria, iubirea mea
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
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 Știrile 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 Свадебный переполох

14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Freedom
17.00 Știri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Aльтернатива
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Business up
23.30 Știrile TV8
00.25 Dincolo de Nistru
01.00 Новости
01.25 Х/ф Свадебный переполох
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 157
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 112
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.20 Serial: Destine rătăcite, ep. 998
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 113
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 1001
20.00 Film: PATRU ASASINI
22.00 Film: VÂNĂTOAREA DE MAFIOȚI
00.00 Film: TEROARE LA ÎNALȚIME
02.00 Albumul Național
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Joi, 9 iunie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Breaking Fake News
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbește corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Documentar: Pofticioși, la cratiță!
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 MotorVlog
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Ora Regelui

16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Chipurile României
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Serial: Mândrie și pasiune, 100 eps
23.00 Punctul pe azi
00.00 Omul și timpul
01.00 Remix
02.00 Ora Regelui
03.00 România… în bucate
03.30 Documentar: Pofticioși, la cratiță!
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri
07.16 3 ceasuri bune Matinal
07.47 Sport
08.00 Telejurnal Știri
08.16 3 ceasuri bune Matinal
08.47 Sport
09.00 Telejurnal Știri
09.07 3 ceasuri bune Matinal
09.32 Sport
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
10.30 Fermierii României
11.00 Guști! Și apoi mănânci
11.30 Pofticioși, la cratiță!
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește 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 și negru
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.00 Noii mercenari ruși
22.00 Dispariția unei superputeri: Prăbu-
șirea URSS
23.00 Omul și timpul
00.00 Dincolo de alb și negru
00.50 Atelier de sănătate
01.50 Film: Asterix și Obelix contra lui 
Cezar
03.40 Noii mercenari ruși
04.35 Meteo
04.40 Sport
04.50 AgroStrategia
05.15 Fermierii României
05.45 Serial: Dong Yi, concubina regelui

TVR 2

07.00 Documentar: Case și idei
07.30 România… în bucate
08.00 Reteaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360° Mugurii de pin - 
aurul din taiga
11.00 Câștigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Natură și aventură
14.00 Documentar: 360° Kenya - în pași 
de dans
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialMândrie și pasiune
16.50 Secolul 22
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Case și idei
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.10 Film: Trădare
21.45 Secolul 22
22.00 Câștigă România!
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.10 Film: Trădare
02.40 Natură și aventură
03.05 Ora de Știri
03.45 E vremea ta!
04.05 România… în bucate
05.00 Luminița de la miezul nopții
05.55 Secolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Moldovenii de pretutindeni
06.30 Reporter pentru sănătate
09.00 Știrile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Magazinul copiilor
10.30 Cine vine la noi
12.00 Știrile (rus.)
12.30 EuRomaxx
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Prețul pasiunii
14.21 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
14.30 Codul ECO
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.16 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
16.27 Desene animate Om nom stories
16.30 Focus Europa
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi
19.00 Mesager
19.30 Joi cu Liliana Barbăroșie
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
20.40 Desene animate Descoperiri 
uluitoare
21.00 Știrile
21.30 Pur și simplu, Moldova!
22.00 Știrile (rus.)

22.15 Știri externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.23 Muzica pentru pace
00.46 Shift - viața în era digitală
03.00 Știri externe
03.30 Cine vine la noi
05.00 Mesager
05.30 Joi cu Liliana Barbăroșie

AgroTV

7:00 Știri Program informativ 
7:30 Telemagazin
7:45 Deliciile Program educațional/
informativ 
8:00 Magia decupajului Program educați-
onal/informativ
8:30 Paradisul grădinilor Program educa-
țional/informativ

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

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Las Fierbinți
22.00 Film Eroi de sacrificiu
00.00 Știrile Pro TV
00.40 Film 12 incercari: runda a 2-a
03.00 Lecții de viața
04.00 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 Daria, iubirea mea
22.15 Lecții de viața
23.00 Arestat la domiciliu
23.30 Teleshopping
00.00 Știrile Pro TV
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 Daria, iubirea mea
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Știri din Ucraina -   
Current Time
11.45 Teleshopping
12.00 Secretele Puterii
14.00 #plusminus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Aveți de lucru?
18.00 Cealaltă Basarabie
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cabinetul din umbră
22.00 Femeile Vorbesc
00.00 America
01.00 Dora Show - best of
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Asfalt de Moldova
05.00 Cabinetul din umbră

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Aльтернатива
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Euromaxx - lifestyle în Europe
10.00 Т/с Доктор Мартин
11.05 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Приключения Паддингтона
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Aльтернатива
17.00 Știri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.25 Euromaxx - lifestyle în Europe
01.00 Новости
01.25 Х/ф Приключения Паддингтона
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Start show România
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 113
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 999
17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 1002
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 155
21.00 Film: EXPERIMENT PERICULOS
23.00 Film: VÂNĂTOAREA DE MAFIOȚI
01.00 Film: CU SÂNGE RECE
03.00 Miezul problemei
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Vineri, 10 iunie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Tradiții
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbește corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Documentar: Pofticioși, la cratiță!
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 La un pas de România
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Profesioniștii…
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula

21.00 Chipurile României
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Serial: Mândrie și pasiune, 100 eps
23.00 Punctul pe azi
00.00 Memorialul Durerii
01.00 Identitate Basarabia
01.30 La un pas de România
02.00 Femei de 10, bărbați de 10
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
TVR 1

07.00 Telejurnal Știri
07.16 3 ceasuri bune Matinal
07.47 Sport
08.00 Telejurnal Știri
08.16 3 ceasuri bune Matinal
08.47 Sport
09.00 Telejurnal Știri
09.07 3 ceasuri bune Matinal
09.32 Sport
09.45 Teleshopping
10.00 Exclusiv în România
10.55 MomentArt
11.00 Guști! Și apoi mănânci
11.30 Pofticioși, la cratiță!
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește 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 Știri
20.57 Meteo
21.10 Film: Răzbunarea lui Logan
22.50 Anchetele comisarului Antonescu, 
ep. 6
23.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.00 Dincolo de alb și negru
00.50 Atelier de sănătate
01.50 Film: Răzbunarea lui Logan
03.20 Dispariția unei superputeri: Prăbu-
șirea URSS
04.15 Telejurnal Știri
05.05 Replay
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Documentar: Case și idei
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala
10.00 Documentar: 360° Kenya - în pași 
de dans
11.00 Educație la înaltime
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360° Grecia - monahii 
între asceză și truda pământului
15.00 Teleșcoala
16.00 SerialMândrie și pasiune
16.50 Secolul 22
17.00 Educație la înaltime
18.00 Ora de Știri
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 și pasiune
00.00 Femei de 10, bărbați de 10
02.00 Ora de Știri
02.50 Secolul 22
03.00 Educație la înaltime
03.50 E vremea ta!
04.00 România… în bucate
04.30 Pescar hoinar
05.00 Documentar: 360° Kenya - în pași 
de dans
05.55 MotorVlog
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.02 Codul ECO
06.32 Purtătorii de cultură
09.00 Știrile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Magazinul copiilor
10.30 Cine vine la noi
12.00 Știrile (rus.)
12.30 Pur și simplu, Moldova!
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Prețul pasiunii
14.15 Secvențe japoneze
14.20 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
14.30 În ritm de dans
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
16.26 Desene animate Om nom stories
16.30 Moldova de Patrimoniu
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi
19.00 Mesager
19.45 Șapte personaje în căutarea unui 
teatru
21.00 Știrile
21.30 Zona ARS
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.26 Concursul InterNațional de inter-
pretare instrumentală
03.00 Știrile externe
03.30 Cine vine la noi
05.00 Mesager+sport
05.45 Lecturi a la carte

AgroTV

7:00 Știri Program informativ 
7:30 Telemagazin
7:45 Profu de nutriție Program educa-
tional
8:00 Landșaft pentru tine Program educa-
țional/informativ
8:20 Bătălia serelor Program educațional/
informativ
8:45 Compoziții florale Program de 
divertisment 
9:00 Știri Program informativ 
9:30 Magia decupajului Program educat-
țonal/informativ
10:00 Născut în Moldova program educa-
țional/informativ
10:30 Program AGRO TV România
11:00 Telemagazin
11:15 Lucru manual Program educațio-
nal/informativ
11:40 Sezon agricol Program educațional/
informativ
11:55 Program AGRO TV România
13:45 Telemagazin
14:00 Știri Program informativ 
14:30 Actualitatea la Raport talk show 
15:30 PRODUS AUTOHTON Program de 
divertisment
16:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin
17:15 Șiretlicuri de grădinărit Program 
educațional/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 SHOW 9OW Program de diver-
tisment 
18:30 Despre noi, altfel Program educați-
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onal/cultural
19:00 Știri Program informativ 
19:30 Actualitatea la Raport Program 
educațional/informativ
20:30 Zona verde Program educational/ 
Informativ
21:00 Landșaft pentru tine Program 
educațional/informativ
21:30 Sezonul de recoltare Program 
educațional/informativ
21:45 Profu de nutriție Program edu-
cațional
22:00 Știri Program informativ 
22:30 Actualitatea la Raport Program 
educațional/informativ
23:30 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
0:30 Program AGRO TV România
2:00 Știri Program informativ 
2:30 Muzica pentru toți
3:15 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuță
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Film Las Fierbinți

22.00 Film Johny English… se intoarce!
00.00 Știrile Pro TV
00.40 Film Animalul
03.00 Lecții de viața
04.00 La Măruță

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 Daria, iubirea mea
22.15 Lecții de viața
23.00 Arestat la domiciliu
23.30 Ce spun românii
00.15 Teleshopping
00.45 La Măruță
02.15 Știrile Pro TV
03.15 Las Fierbinți
04.00 Daria, iubirea mea
04.45 I likeIT
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Știri din Ucraina - Current Time
11.45 Teleshopping
12.00 Cabinetul din umbră
14.00 #plusminus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Итоги
18.00 Femeile Vorbesc
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 America
21.00 Zerodoi pe TV
22.00 Cealaltă Basarabie
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Femeile Vorbesc
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 M-Adam
05.00 Asfalt de Moldova
06.00 Ora de Ras

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 In good shape - the health show
10.00 Т/с Доктор Мартин
11.05 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Всегда говори Да
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Știri
17.45 Вечер. Настоящее время
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Întreabă Ghețu
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.30 Efect 9.6
01.20 Х/ф Всегда говори Да
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național

08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 155
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Specialiști în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiții de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 1000
17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 1003
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 156
21.00 Film: BANDELE DIN NEW YORK
00.15 Film: PATRU ASASINI
02.15 Miezul problemei
03.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 11 iunie

TVR Moldova

07.00 Cu capu-n zori
10.00 Ferma
10.50 Discover România
11.00 Obiectiv comun
12.00 Învingători. Vremuri și destine
13.30 A doua emigrare
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Printre cuvinte
15.00 Femei de 10, bărbați de 10
17.00 Tradiții
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Reportajele/Interviurile Telejur-
nalului
18.45 Europa azi
19.00 Lectia de istorie
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: Filantropica
01.00 Tradiții
02.00 Film: Filantropica
04.00 Omul și timpul
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Reportajele/Interviurile Telejur-
nalului
05.45 Europa azi
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Cu capu-n zori
10.00 Strop și Balonaș, ep. 38
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 DanceMasters 2019 Dans sportiv. 
Partea I
17.00 Vedeta populară
18.50 Teleenciclopedia Clouet: o doamnă 
în baia sa premieră
19.40 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.10 Film: Un echipaj pentru Singapore
22.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
23.10 Film: Dincolo de iluzie
00.45 Profesioniștii…
01.45 Film: Un echipaj pentru Singapore
03.20 Ai luat plasă!
04.10 Chipurile României
05.00 Vorbește corect!
05.05 Ferma
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Teleșcoala
08.30 MotorVlog
09.00 Generația Fit
09.30 Fără prejudecăți
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D'ale lu' Mitică
12.00 Frați de viță best of
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbați de 10
17.00 Levintza
17.30 Documentar: Case și idei
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.10 Film: Philomena - Regatul Unit
22.10 Serial: Săgeata neagră
00.00 Drag de România mea!
02.00 Ora de Știri
02.45 E vremea ta!
03.00 Film: Philomena - Regatul Unit
04.40 Serial: Săgeata neagră
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.20 Moldovenii de pretutindeni
06.50 Să luăm aminte…
07.00 Best of
09.00 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Astroboy
10.13 Desene animate
10.30 MeseriAșii
11.00 stil nou
11.30 Moldova de Patrimoniu
12.00 Evantai folcloric
13.00 Pur și simplu, Moldova!
13.30 Iustina Scarlat - 75 de ani de cântec
14.20 Made în Germany
14.45 Mugurel. Concert
15.30 Serial Marca frumuseții
16.00 Zona ARS

16.30 Bсегда на высоте
17.00 Știrile
17.15 La noi în sat
18.00 O seară în familie
19.00 Mesager
19.20 Erudit cafe
20.00 Serial Pe viață
20.45 F/d
21.00 Știrile
21.30 În alți papuci
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri externe
22.40 F/d
23.05 Film Fata dispărută
01.28 Best of
03.00 Știri externe
03.30 Bсегда на высоте
04.00 La noi în sat
04.45 Lecturi a la carte
05.00 Mesager
05.30 Reporter pentru sănătate

AgroTV

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

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.45 Teleshopping
10.00 Film Sergentul Bilko
12.00 isănătate
13.00 Știrile Pro TV
13.10 Teleshopping
13.25 Film George și dragonul

15.10 Film Md. Bean în vacanta
17.00 Teleshopping
17.15 Film Sejur cu surprize
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Film G. I. Joe. Ascensiunea Cobrei
23.00 Film Aeon Flux
01.45 Știrile Pro TV Chișinău
02.30 Film Sergentul Bilko
04.00 Film George și dragonul

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 La Măruță
11.30 Ce spun românii
12.15 Lecții de viața
13.15 România, te iubesc!
14.00 Știrile Pro TV
14.05 Teleshopping
14.20 Lecții de viața
15.15 Vorbește lumea
17.00 Arestat la domiciliu
18.00 I likeIT
18.30 Superspeed
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Umami: al 5-lea gust
20.30 Ai nostri
21.30 Daria, iubirea mea
22.15 Lecții de viața
23.00 Arestat la domiciliu
23.30 Ce spun românii
00.15 Teleshopping
00.45 Lecții de viața
01.30 Superspeed
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Ai nostri
04.00 Daria, iubirea mea

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Asfalt de Moldova-Intre doua 
maluri
09.00 Zerodoi pe TV

10.00 Chef de gătit
10.20 Savoare la Maximum
11.00 M-Adam
12.00 Current Time
13.00 Detalii - tehnologiile viitorului
14.00 Teleshopping
14.30 Reportaj Current Time
15.00 Agricool
16.00 Ora Expertizei
18.00 Aveți de lucru?
18.30 Se caută un milionar
19.00 Jurnalul Săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Serial Pablo Escobar
00.00 Jurnalul Săptămânii
01.00 Asfalt de Moldova
02.00 M-Adam
03.00 Jurnalul Săptămânii
04.00 America
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Întreabă Ghețu
07.00 Știrile TV8
08.00 Arts. 21 - the culture magazine
08.30 Dosarele X sinteza
09.30 Autoblog
10.00 Check-in - the travel guide
10.30 Iubește viața
11.30 Business up
12.30 Reporter de Gardă
12.45 Teleshopping
13.00 Freedom
15.00 Teleshopping
15.15 Foc la ghete
15.30 Euromaxx - lifestyle în Europe
16.00 Х/ф Особенные
18.30 Dincolo de Nistru
19.00 Știri de week-end
19.45 Х/ф Годзилла
22.30 Итоги
23.00 Х/ф Удачи, Чак!
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Știri de week-end
03.00 Dosarele X sinteza
04.00 Х/ф Особенные

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiții de la bunica
08.30 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.00 Din viața romilor
12.00 Stan și Bran - momente de exceptie
12.30 Specialiști în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiții de la bunica
14.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 1001
15.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 1002
16.15 Film: LICEENII ROCK'N'ROLL
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 1004
20.00 Dez- ordine
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: EXPERIMENT PERICULOS
01.45 Albumul Național
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Duminică, 12 iunie

TVR Moldova

07.00 Universul credinței
09.30 Mic dejun cu un campion
10.20 Europa azi
10.35 Viața satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viața satului
13.00 Tradiții
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Retrospectiva săptămânii
15.00 Drag de România mea!
17.00 Exclusiv în România
17.45 Reportajele/Interviurile Telejur-
nalului
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Retrospectiva săptămânii
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Vedeta populara
23.00 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 
credinței
09.30 M. A. I. aproape de tine
10.00 Pro Patria
10.35 Viața satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viața satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Serial: Arta crimei, ep. 5
15.30 DanceMasters 2019 Dans sportiv. 
Partea a II-a
17.00 Exclusiv în România
17.50 MomentArt
18.00 Dosar România
19.00 Istorii ascunse Creaturi și ritualuri. 
Partea a II-a
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.56 Meteo
21.00 Vedeta populară
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay

01.00 Omul și timpul
02.00 Serial: Arta crimei, ep. 5
02.55 Film: Dincolo de iluzie
04.25 Universul credintei Bucuria 
credinței
04.50 Teleenciclopedia
05.45 Serial: Dong Yi, concubina regelui

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură și aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Sănătate cu de toate best of
12.30 Levintza
13.10 Film: Prea mic pentru un război 
atât de mare

14.35 Vara amintirilor
15.00 Drag de România mea!
17.00 D'ale lu' Mitică
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.10 Film: Dincolo de nisipuri
22.10 Film: Cowboy
00.00 MotorVlog
00.35 Film: Prea mic pentru un război 
atât de mare
01.55 Vara amintirilor
02.15 Ora de Știri
03.00 E vremea ta!
03.15 România… în bucate
04.10 Cap compas
04.40 Generația Fit
05.10 Ferma
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.15 Cuvintele credinței
07.00 Best of
08.15 La noi în sat
09.00 O doză de sănătate
09.26 Desene animate Astroboy
09.40 Desene animate
09.55 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
10.03 Ring star
11.25 În alți papuci
11.57 Viața în ritm de dans
12.45 World stories
12.57 O seară în familie
14.00 Tezaur
15.45 Nufărul. Concert
16.00 Purtători de cultură
16.30 stil nou
17.00 Știrile
17.15 Cronica săptămânii
18.00 Prin muzică în Europa
19.00 Mesager
19.30 Moldovenii de pretutindeni
20.00 Serial Pe viață
20.45 Pur și simplu, Moldova!
21.00 Știrile
23.00 Știrile (rus.)
23.15 Europa în concert
00.58 Zapovednik
00.12 Erudit cafe
01.00 Best of
02.15 La noi în sat
03.00 O seară în familie
04.00 Prin muzică în Europa
05.00 Mesager
05.30 Moldovenii de pretutindeni

AgroTV

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

20:30 Agricultura cu valoare adăugată 
Program informativ/ educativ 
21:00 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/informativ 
22:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
23:00 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
0:00 Program AGRO TV România
2:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
3:00 Să ne cunoaștem Țara Program 
educațional/Cultural
3:30 Agri smart Program informative/
 
ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.45 Teleshopping
10.00 Film Mr. Bean în vacanta
12.00 În Profunzime
13.00 Teleshopping
13.15 Film Sejur cu surprize
15.00 Film Tonul perfect 3: Ultima 
strigare
17.00 Teleshopping
17.15 Film Sub acoperire
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Gusturile se discuță
22.00 Film Vinatoare în adancuri
00.00 Știrile Pro TV Chișinău
01.00 Film Lumea nu e de ajuns
03.00 Film Tonul perfect 3: Ultima 
strigare
05.00 Gusturile se discuță

ProTV InterNațional

06.00 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 La Măruță
11.45 Ce spun românii
12.30 I likeIT
13.00 Umami: al 5-lea gust
13.30 Doctor de bine
13.55 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 ApropoTv
15.45 Vorbește lumea
17.30 Arestat la domiciliu
18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Superspeed
20.30 Ai nostri
21.30 Daria, iubirea mea
22.15 Lecții de viața
23.00 Arestat la domiciliu
23.30 ApropoTv
00.15 Teleshopping
00.45 Umami: al 5-lea gust
01.15 România, te iubesc!
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Ai nostri
04.00 Daria, iubirea mea
04.45 Lecții de viața
05.30 Doctor de bine

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

TV8

06.00 Dosarele X sinteza
07.00 Știri de week-end
07.45 Foc la ghete
08.00 Итоги
08.30 In good shape - the health show
09.00 Dincolo de Nistru
09.30 Iubește viața
10.30 Х/ф Астерикс и Обеликс против 
Цезаря
12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Ghețu
15.00 Teleshopping
15.20 Business up
16.20 Х/ф Джерри Магуайер
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Iubește viața
22.00 Х/ф Три метра над уровнем неба
00.30 Sinteza
01.10 Cutia neagră. Plus
02.10 Х/ф Астерикс и Обеликс против 
Цезаря
04.00 Business up

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiții de la bunica
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.45 Film: LICEENII ROCK'N'ROLL
13.00 Start show România
16.00 Stan și Bran - momente de exceptie
16.30 Dez-ordine
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 1005
20.00 Film: AMINTIRI DULCI AMARE
23.15 Film: BANDELE DIN NEW YORK
02.30 Albumul Național
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

P R O G R A M E  T V
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Greșeala soției

Cum dragă rău mi-a fost de fată,
Aiurea nu am prea umblat
Și n-am mințit-o niciodată...
Cât timp nici ea nu m-a-ntrebat. Gheorghe BÂLICI

Tabloul „Mona Lisa”, 
vandalizat 
cu o prăjitură cu cremă”

Îngrijitorii unui parc 
zoo, suspectați că au tuns 
leul și i-au făcut breton

Angajații unei grădini zoologice din 
China neagă că au tuns un leu și i-au fă-
cut breton, după ce câteva poze destul 
de amuzante cu felina s-au viralizat pe 
rețelele sociale chineze și au provocat 
dezbateri intense.

Leul este supranumit „Regele jun-
glei” și datorită coamei impunătoare, 
care îi conferă o imagine distinctivă. 
Însă leul la Grădina Zoologică din Gu-
angzhou are o imagine mai puțin regală 
din cauza „frizurii” ciudate. Îngrijitorii 
parcului zoo spun că nu au nicio legă-
tură cu noul look al animalului, potrivit Global Times.

Duminică, un utilizator al platformei Weibo a postat fotografii cu 
leul în cauză, care se numește Hang Hang. 

Îngrijitorii au spus că Hang Hang nu a fost tuns, iar coama s-ar fi 
redus din cauza umidității ridicate din atmosferă.

Hang Hang și coama lui bizară au devenit rapid noua atracție a 
grădinii zoologice. Dincolo de dezbaterile de pe platforma Weibo, 
Hang Hang a devenit subiect important pentru presa din China.

Hang Hang este un leu alb, subspecie foarte rar întâlnită.
digi24.ro

„Mona Lisa”, probabil cel mai 
cunoscut tablou din lume, expus 
la Muzeul Luvru din Paris, nu a 
pierdut nimic din zâmbetul legen-
dar al protagonistei sale după ce 
a fost vandalizat cu o prăjitură cu 
cremă, duminică, fără să aibă însă 

de suferit, întrucât este plasat în 
spatele unui geam blindat, potrivit 
mai multor mesaje publicate pe 
rețelele de socializare, informează 
AFP.

Un utilizator al rețelei Twitter, 
care afirmă că a fost prezent în 

Fautor Negre 
2017 din Moldova a 
primit cel mai mare 
punctaj în cadrul se-
siunii „Roșu & Alb” 
a Concursului Mon-
dial de la Bruxelles 
(Concours Mondial 
de Bruxelles), la ca-
tegoria vin roșu, din-
tr-un total de 5084 
de vinuri roșii din 
întreaga lume. „Ne-
gre” este un cupaj 
roșu din două soiuri autohtone — Feteasca Neagră 
și Rara Neagră — maturat 12 luni în butoi de stejar. 

În perioada 19-21 mai, cea mai prestigioasă com-
petiție din lume a adunat experți din industria vinului 
pentru a degusta peste 7.300 de vinuri, provenind 
din circa 40 de țări.

Potrivit unui comunicat emis de către organiza-
tori, printre câștigătorii competiției sunt vinuri de pe 
șase continente și 35 de țări. Cu două mari medalii 
de aur, 20 de aur și 31 — de argint, Moldova ocupă 
locul 9 la numărul de premii.

Cu 53 de premii, 
în total, Moldova 
este lider în Europa 
de Est, urmată de 
Cehia (43), Bulga-
ria (38) și România 
(36). 

Printre națiuni, 
Franța a adunat cel 
mai mare număr de 
medalii (445), în 
special pentru vinu-
rile din Bordeaux și 
Languedoc-Roussi-

llon. Spania ocupă locul al doilea în clasament, cu 
433 de medalii. Țara gazdă Italia este a treia în ra-
ting, cu 351 de medalii. Portugalia s-a situat pe locul 
patru, cu 296 de medalii, urmată de China, cu 141.

Toate vinurile au fost degustate de experți in-
ternaționali în domeniul vinului, reprezentând 45 
de naționalități. Procesul riguros de evaluare se 
bazează pe un model conceput de OIV și Uniunea 
Internațională a Oenologilor. Medaliile sunt oferite 
la mai puțin de 30% din vinurile înscrise.

GdC

Un vin din Moldova, desemnat 
cel mai bun vin roșu din lume

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

INDICE       1 LUNĂ   3 LUNI       6 LUNI 

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

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

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

Ziarul care scrie pentru tine!

Alegeți 
„GAZETA 
de Chișinău”!

momentul incidentului, a dezvă-
luit că autorul actului de vanda-
lism era un bărbat deghizat într-o 
femeie vârstnică şi care purta o 
perucă. El s-a ridicat dintr-un 
scaun cu rotile pentru a lovi cu 
palmele geamul de protecție şi 
a aruncat apoi asupra acestuia o 
prăjitură cu cremă.

 „Există oameni care sunt pe 
cale să distrugă Terra (...) Toți 
artiștii, gândiți-vă la Terra! De 
aceea am făcut asta. Gândiți-vă 
la planeta noastră!”, a declarat în 
limba franceză autorul actului de 
vandalism, care era îmbrăcat în 
alb, purta perucă şi o şapcă.

Nicio fotografie şi nicio în-
registrare video nu au surprins 
incidentul în sine.

Nu este pentru prima dată când 
celebrul tablou pictat de Leonardo 
da Vinci este victima unui act de 
vandalism.

După Agerpres


