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 REALITATEA

Victime ale deportărilor staliniste, 
despre războiul din Ucraina

 OBSERVATOR  ANTI-FAKE

VERZI  
SUNTEM,  
VERZI...
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Vasilache
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Avem nevoie 
de Republica 
Moldova?

De când a început războiul în 
Ucraina, am tot vorbit despre 
vulnerabilitățile pe care le-a re-
velat acesta: în armata rusă și în 
cea ucraineană, în strategia și în 
propaganda Kremlinului, în reac-
ția Occidentului la agresiunea lui 
Putin și la crimele pe care acesta 
le-a legitimat. Am discutat des-
pre erorile și inerțiile societăților 
civilizate, dar nu și despre țările 
care, în contextul marii drame 
continentale, și-au demonstrat 
nu numai vulnerabilitatea, ci și 
construcția statală defectuoasă 
sau compromisă cu totul.

Adrian CIUBOTARU
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Familia lui Valeriu 
Boboc a găsit 
dreptatea la CEDO 

Cum să fluidizăm 
trecerea prin vămi?

Context frontalier 6 

Familia lui Valeriu Boboc, tânărul care a 
fost ucis în bătaie în Piața Marii Adunări 
Naționale (PMAN) în timpul revoltelor 
din 7 aprilie 2009, și-a găsit dreptatea la 
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului 
(CtEDO). „În sfârșit Curtea s-a pronunțat 
și statul a fost condamnat”, a declarat tatăl 
victimei, Victor Boboc, după cinci ani de 
așteptare. 

Interviu cu Nadia Pădure, directoare 
a Bibliotecii Publice din Strășeni
12 
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GAZETA de Chişinău apare vineri.  
Abonamentul la ziar poate fi perfectat în 
orice oficiu poștal din Republica Moldova.
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Redacția nu poartă răspundere  
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anunțurilor publicitare.
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Ziarul este membru al Asociației Presei Independente 
(API), iar API este membru al Asociației Mondiale
a Ziarelor și a Producătorilor de Știri (WAN/IFRA).World Association of News-

papers and News Publishers

Un provocator 
din UTA Găgăuză 
instigă la război

Procurorii pentru Combate-
rea Criminalității Organizate și 
Cauze Speciale (PCCOCS), ofițe-
rii Serviciului protecție internă 
și anticorupție al MAI și anga-
jații Serviciului de Informații și 
Securitate au efectuat perche-
ziții la domiciliul jurnalistului, 
unde au identificat și ridicat 
mai multe obiecte de probă.

Astfel, s-a constatat că 
bănuitul, în condițiile stării de 
urgență instituită în contextul 
războiului din Ucraina, prin 
intermediul canalelor de comu-
nicații, gestionate și adminis-
trate de către acesta, a publicat 

și răspândit sistematic elemente 
propagandistice care justifică 
agresiunea militară asupra 
Ucrainei, a căror utilizare este 
interzisă legal pe teritoriul 
Republicii Moldova, plasând 
sistematic informații și discur-
suri publice ce incită la ură și 
război, scrie într-un comunicat 
al Procuraturii.

„Prima opțiune, ai noștri 
vor veni. Iar când vor veni, vor 
spune: «Ce moldoveni c...ăcioși! 
Nici nu vă puteți apăra ideile! 
Dacă sunteți atât de pro-ruși, 
de ce nu v-ați apărat poziția în 
niciun fel și în fața nimănui? Ce 
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Redacția nu poartă răspundere pentru 
conținutul materialelor publicitare.

Un redactor al publicației „Gagauznews” 
a fost documentat joi, 9 iunie, 
pentru propagarea războiului şi 
acțiuni intenționate îndreptate spre 

ațâțarea vrajbei, diferențierii sau dezbinării 
naționale, etnice, rasiale sau religioase. Potrivit 
informațiilor publicate pe canalul de Telegram 
al „Gagauznews”, este vorba despre jurnalistul 
Nikolai Kostîrkin.

24 de pagini 
– conținut 
de calitate!

Cadouri pentru ocupanți

Munca la o publicație periodică este dificilă, dar roadele acesteia 
se culeg săptămânal, atunci când ziarul ajunge la tipografie, fiind 
ulterior distribuit cititorilor.

Unele materiale jurnalistice sunt realizate în câteva zile, altele, în 
mai puțin timp. Însă toate sunt scrise de profesioniști care acordă 
atenție minuțioasă documentării. 

Toată munca depusă este pentru a oferi cititorilor informații veri-
dice, știri echidistante, interviuri, articole utilitare, reportaje în care 
se dezbat problemele stringente ale societății și se propun soluții.

GAZETA de Chișinău își îndeplinește nu doar funcția de bază, cea 
de informare, dar optează pentru educare și culturalizare. GAZETA 
nu este doar o platformă în care găsești știri sau programe TV. Sun-
tem o instituție de presă tipărită GENERALISTĂ, care îți oferă 24 de 
pagini de conținut de calitate în fiecare săptămână! Știri, reportaje, 
interviuri, articole de opinie, sinteze, investigații, epigrame, caricaturi.

Ziarul se tipărește în câteva minute, însă munca la o singură ediție 
durează zile, uneori săptămâni.

Zile în care jurnaliștii se documentează asupra subiectelor, anali-
zează realitatea și aleg unghiul de abordare. 

Zile în care au loc discuții cu sursele, sunt descifrate declarațiile, 
se expediază solicitări de informații. 

Zile în care primim un răspuns prompt, zile în care suntem nevoiți 
să insistăm căci suntem în serviciul societății și trebuie să o informăm. 

Zile în care se ascultă poveștile oamenilor, problemele cu care se 
confruntă aceștia. Zile în care se încearcă soluționarea acestora prin 
abordarea experților. Zile în care se redactează și se machetează cele 
24 de pagini. 

Zile în care se lucrează doar ziua și zile în care nici orele de noapte 
nu sunt suficiente.

Noi, cei de la GAZETA de Chișinău, rezistăm doar datorită abona-
ților, cititorilor din mediul online, urmăritorilor noștri de pe rețelele 
de socializare! 

Te îndemnăm și pe tine, cel care poate ai auzit pentru prima dată 
despre noi, să te ABONEZI la ziarul care scrie pentru toată lumea și 
despre toată lumea!

Mergi la orice oficiu poștal din republică și perfectează un abonament. 
Accesează pagina gazetadechisinau.md și abonează-te online. Dă-

ruiește abonamente celor cărora le place să răsfoiască și să citească 
un ziar cu verticalitate. 

Ajută-ne astfel să ne continuăm misiunea și să îți oferim materiale 
jurnalistice de calitate. Să ajungem în fiecare vineri la cât mai mulți 
oameni care să-și înceapă dimineața informându-se corect… dintr-o 
sursă ADEVĂRATĂ!

Octavian GRAUR

vă băgați acum cu pâine și sare? 
Cui trebuiți așa?».

 Al doilea moment, fac 
lucrurile astea nu pur și sim-
plu, le voi difuza pe canalele de 
Telegram și în mass-media. Am 
să ațâț spiritele ca să se știe în 
Rusia. Astfel voi contribui și eu, 
după cum îndrăznesc să sper, ca 
în cercurile înalte ale conducerii 
din Rusia să înceapă, cu încetul, 
să fie date jos anumite capete 
și să fie puse în loc altele, ca 
această operațiune specială să 
fie realizată eficient”, spune 
Nikolai Kostîrkin într-o discuție 
telefonică, făcută publică de 
procurori.

După percheziții, jurnalistul 
a fost condus la sediul PCCOCS 
pentru audieri.

În continuare, procurorii 
își propun să efectueze acțiuni 
necesare, cităm, „pentru stabili-
rea întregului cerc de făptuitori, 
care răspândesc sistematic în 
public prin diverse mijloace de 
informare, rețele de socializare, 
canale de comunicare informații 
tendențioase și inventate, carac-
terizate ca fiind instigatoare la 
război, cu scopul creării în rân-
dul populației Republicii Moldo-
va a unui climat afectiv favorabil 
unui conflict armat, inclusiv cu 
scopul generării unor disensiuni 
în rândul populației”.

Doina BURUIANĂ
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40% din teritoriul 
Republicii Moldova va fi sub 
controlul poliției străine?

Această știre conține informații 
false. În realitate, este vorba de 
80 de polițiști din cadrul Agenției 
Europene pentru Poliția de Fron-
tieră (Frontex), care au fost trimiși 
la granițele Republicii Moldova 
pentru a ajuta autoritățile loca-
le să facă față valului masiv de 
refugiați ucraineni.

Deputatul Blocului Comuniș-
tilor și Socialiștilor, Alexandr 
Nesterovschi, trage un semnal 
de alarmă: 40% din teritoriul 
Republicii Moldova va fi con-
trolat de către polițiști străini și 
înarmați. Declarația a fost făcută 
în cadrul ședinței Parlamentului, 
unde Guvernul PAS a prezentat 
proiectul de lege pentru ratificarea 
Acordului dintre Republica 
Moldova și Uniunea Europeană 
privind activitățile operative 
desfășurate de Agenția Europeană 
pentru Poliția de Frontieră și 
Garda de Coastă în Republica 
Moldova, scrie în știrea publica-
tă de „Комсомольская правда”.

„Potrivit informațiilor prezen-
tate de Dvs., acțiunile operative 
se pot desfășura la o distanță de 
30 km de zona de frontieră, ceea 
ce înseamnă că aproape 40% din 
teritoriul R. Moldova va fi aco-
perit de aceste acțiuni operative, 
persoane străine înarmate, care 
nu pot fi cercetate penal în țara 
noastră, care pot face orice pe 
teritoriul nostru. Cum se leagă 
asta cu statutul de neutralitate 
al R. Moldova?”, a întrebat Ne-
sterovschi.

NARAȚIUNI care dezinformea-
ză: 40% din teritoriul Republicii 
Moldova va fi controlat de către 
polițiști străini și înarmați. 

Prezența polițiștilor Frontex 
pe teritoriul Republicii Moldova 

încalcă principiul neutralității 
statului.

CONTEXT: Pe 2 iunie curent, 
Parlamentul Republicii Moldova 
a aprobat modificări legislative 
pentru reglementarea șederii în 
Republica Moldova a reprezen-
tanților Frontex pe perioada ope-
rațiunilor comune. 

Potrivit unui comunicat al Par-
lamentului, modificările legislative 
vor facilita efectuarea acțiunilor 
comune pe teritoriul țării de către 
reprezentanții Agenției Europe-
ne pentru Poliția de Frontieră și 
Garda de Coastă și angajații In-
spectoratului General al Poliției 
de Frontieră, în vederea asigurării 
securității frontierei de stat, în spe-
cial pe sectorul moldo-ucrainean. 
Ajustarea cadrului legal va permite 
utilizarea de către reprezentanții 
Frontex a armelor de serviciu, a 
mijloacelor speciale din dotare, 
precum și a forței fizice pentru 
autoapărare legitimă și apărarea 
legitimă a membrilor echipelor.

80 de polițiști Frontex au fost 
trimiși la granițele Republicii 
Moldova în primele zile ale invazi-
ei rusești în Ucraina, 24 februarie, 
pentru a ajuta autoritățile moldo-
vene să facă față valului masiv de 
refugiați ucraineni, colaborarea 
având loc în baza unui aranjament 
din 2008. Acordul nou a fost sem-
nat pe 17 martie 2022.

Acest acord a permis agenți-
ei Frontex să sprijine Republica 
Moldova în gestionarea fron-
tierelor, prin trimiterea de echipe 
care pot sprijini autoritățile din 
Moldova în îndeplinirea unor 
sarcini precum înregistrările 
și verificările la frontieră, un 
comunicat al Consiliului Europei.

DE CE SUNT FALSE NARA-
ȚIUNILE: 

1. Pe teritoriul Republicii 
Moldova sunt prezenți 80 de po-
lițiști Frontex, care își exercită 
obligațiile la frontieră și ajută la 
gestionarea fluxului de refugiați. 
Serghei Diaconu, secretar de stat 
la Ministerul Afacerilor Interne, a 
spus Europei Libere că statutul di-
plomatic pentru angajații Frontex 
în țările în care aceștia activează 

„Orice comentariu al meu nu ar fi potrivit pe lângă tot ce este scris mai sus. Institutul Oncologic a devenit 
o rușine pentru întregul sistem. Nu este bine nici în alte părți, dar aici s-au întrecut orice limite uma-
ne. Vă rog să îmi lăsați în privat tel Dvs. Mâine vom lua-o de la capăt. Și așa cu fiecare pacient, și așa cu 
fiecare medic. Până vom ieși la mal.”

Ala Nemerenco, ministră a Sănătății, FB

D
I
X
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T

„Partidul Acțiune şi Solidaritate (PAS) a permis 
unor străini înarmați să facă regulă la frontiera 
de stat a Moldovei. Astfel, 40% din teritoriul 
Republicii Moldova va fi sub controlul polițiştilor 
străini”, scrie instituția media „Комсомольская 
правда”.

este o practică obișnuită cu scopul 
protejării lor de abuzuri. Arme-
le sunt folosite în orice misiune 
de acest tip, inclusiv de polițiști 
moldoveni, când sunt invitați ei 
într-o operațiune în țări străine. 
„Există doar două căi: fie statul 
gazdă îi dotează cu toate mijloa-
cele de protecție și apărare, fie 
persoanele care vin în misiune își 
aduc propriul echipament. Pentru 
noi a fost mult mai simplu, mai 
ieftin și mai calitativ ca ei să-și 
aducă echipamentul, pentru că noi 
nu-l avem”, a menționat Diaconu.

2. Cât privește încălcarea ne-
utralității Republicii Moldova, 
Serghei Diaconu a explicat ur-
mătoarele: „Neutralitatea poate 
fi afectată dacă am primi asistență 
militară, dar asistența Frontex 
este de natură civilă și nu afectea-
ză relațiile noastre cu statele aflate 
în conflict”, a declarat Diaconu 
Europei Libere.

Totodată, reporterul „Gazetei 
de Chișinău” a solicitat opinia lui 
Dumitru Mînzărari, expert asociat 
al Diviziei Europa de Est și Eura-
sia a Institutului German de Afa-
ceri Internaționale și Securitate.

„Nu e vorba de pierderea 
suveranității,
ci de consolidarea ei”

„Există câteva aspecte rele-

vante subiectului discutat. Pri-
mul este că atât guvernarea cât 
și opoziția interpretează greșit și/
sau manipulativ principiul neutra-
lității. Neutralitatea este doar un 
instrument – o cale către scop și 
nu un scop în sine. Scopul neu-
tralității este de a proteja suvera-
nitatea și integritatea teritorială 
a Republicii Moldova. Însă acest 
instrument a demonstrat că nu e 
potrivit scopului, pentru că nici 
pentru o clipă nu a fost în stare 
să ne protejeze. Este o stare arti-
ficială pe care nici o forța politică 
nu are curajul să o redreseze, să 
o repare. Chiar prezența forțelor 
militare ruse în Transnistria neagă 
neutralitatea Moldovei – nu am 
fost niciodată și nu suntem neutri 
de facto. PSRM înțelege acest lu-
cru bine și manipulează conceptul 
pentru a ne subordona Federației 
Ruse. Partidul de guvernare ma-
nipulează neutralitatea pentru a 
evita decizii importante pentru 
stat, dar pe care nu au curajul și 
viziunea să le facă. Deci, cazul 
Frontex nu afectează neutralita-
tea, deoarece Moldova nu o are; 
în special nu o are de când Rusia 
a atacat Ucraina. În condițiile în 
care Moldova ar fi respectat condi-
țiile neutralității, proiectul de lege 
cu privire la Frontex la fel nu ar fi 
afectat neutralitatea statului. Mo-
tive și explicații sunt mai multe. 

Simplu, Uniunea Europeană este 
o structură interstatală non-mili-
tară, parte a căreia Moldova do-
rește să devină. Dacă am depus 
deja cererea de aderare, putem 
privi cazul cu Frontex ca un pas 
de implementare a procesului de 
aderare. Frontex vine în calitate 
de instrument de asistență pen-
tru guvernare, care este limitat 
restricțiilor legale naționale. Deci, 
nu e vorba de pierderea suvera-
nității, ci de consolidarea ei, cu 
asistenta unui partener de nădej-
de, care nu are intenții agresive 
la adresa Moldovei”, a declarat 
Dumitru Mînzărari, pentru „Ga-
zeta de Chișinău”.

PUBLICAȚIE / MEDIA:
„Комсомольская правда”.
DATA PUBLICĂRII:
02/06/2022
AMPLIFICARE:
Aif.md, Socialistii.md, Tele-

graph.md, 
AFILIERE POLITICĂ:
Blocul Comuniștilor și Soci-

aliștilor din Republica Moldova
NARAȚIUNE CHEIE: 40% din 

teritoriul Republicii Moldova va fi 
controlat de către polițiști străini 
și înarmați. 

Prezența polițiștilor Frontex 
pe teritoriul Republicii Moldova 
încalcă principiul neutralității 
statului.

Doina BURUIANĂ
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E deficit sau goană după profit? 

„Considerăm că asistăm la un 
acord de cartel între importatorii 
mari de carburanți care, sub para-
vanul consecințelor războiului din 
Ucraina, creează un deficit artifi-
cial al motorinei pe piața angro”, 
consideră fermierii. 

Potrivit președintelui Asocia-
ției Forța Fermierilor, Alexandr 
Slusari, deficitul de motorină este 
inventat și, de facto, motorina se 
importă, se depozitează, după 
care se revinde firmelor afiliate, 
care o comercializează la un preț 
peste plafonul stabilit și, uneori, 
cu încasarea plăților în  numerar. 
Mai mult, agricultorii „sunt puși la 
rând” și primesc conturi de plată 
pentru motorină, care ar urma să 
fie livrată în câteva săptămâni la 
un preț de peste 31 de lei per litru. 

„Din punctul nostru de vede-
re, în mare parte, sub paravanul 
războiului, băieții șmecheri de la 
companiile petroliere s-au gândit 
să facă un fel de panică și un fel 
de deficit, condiții în care este mai 
ușor să faci mai mulți bani. Chiar 
dacă spun că nu au motorină, vând 
doar la pompă, iar piața angro este 

practic paralizată în prezent. În 
ajunul secerișului, acest lucru re-
prezintă un mare pericol pentru 
securitatea alimentară a țării”, a 
declarat Slusari pentru „Gazeta 
de Chișinău”. 

În acest context, Asociația cere 
convocarea de urgență a Comi-
siei pentru Situații Excepționale 
și solicită acesteia să interzică 
companiilor petroliere în perioada 
recoltării să efectueze revânza-
rea motorinei angro, cu excepția 
agricultorilor, transportatorilor și 
operatorilor de pe piața produse-
lor petroliere, care dispun de stații 
de alimentare. De asemenea, agri-
cultorii cer revenirea la plafona-
rea marjei pentru comercializarea 
motorinei angro de toate tipurile, 
care nu ar trebui să depășească 
1,5 lei per litru, și la modificarea 
regulamentului privind restituirea 
parțială a accizelor. 

Între ciocan şi nicovală. 
Consiliul Concurenței nu 
poate interveni „imediat” 

Fermierii au mai cerut Comisiei 
să oblige Consiliului Concurenței 
să inițieze o anchetă privind exis-
tența unui acord de cartel pe pia-
ța produselor petroliere în scopul 
creării unui deficit artificial și al 
majorări nejustificate a prețurilor. 
„Consiliul Concurenței, până se 
autosesizează, până face investiga-
ția, trec doi ani de seceriș. Noi am 
cerut o reacție promptă din partea 
Comisiei Situații Excepționale”, a 

Securitatea alimentară a țării este în 
real pericol. Despre aceasta avertizează 
fermierii, care, cu doar câteva săptămâni 
înainte de recoltare, se pomenesc că nu au 

de unde procura motorină angro. Agricultorii cer 
autorităților să intervină „în regim de urgență” 
şi consideră că deficitul a fost „creat artificial” 
de monopolişti, care urmăresc un singur scop – 
„creşterea profiturilor”. 

menționat Alexandru Slusari. 
De cealaltă parte, președintele 

Consiliului Concurenței,  Alexei 
Gherțescu, nu exclude: „Da, unele 
investigații ale Consiliului Concu-
renței pot dura și câțiva ani”. În 
același timp, Gherțescu afirmă că 
instituția se pomenește, de obicei, 
între ciocan și nicovală. O parte 
o acuză de inacțiune, iar cealaltă 
parte „de abuz”. 

„Ni se reproșează că nu facem 
nimic. Dar, de multe ori, decla-
rațiile făcute în public nu se ade-
veresc. Atunci când solicităm in-
formații suplimentare, nimeni nu 
spune nimic. Noi suntem gata să 
investigăm, dar avem nevoie de 
informații și timp. Noi nu putem 
iniția controale peste noapte, altfel 
suntem acuzați de abuz și blocarea 
activității. Noi nu suntem organ de 
urmărire penală și nici organ de 
control precum Fiscul”, a declarat 
Gherțescu.  

Între timp, agricultorii 
încearcă să reziste. 
„Suntem o țară agrară, 
nu vom construi niciodată 
submarine”

Între timp, agricultorii încearcă 
să reziste și să facă față provocări-
lor. În ultima perioadă, a explodat 
nu doar prețul la carburanți. S-au 
scumpit și fertilizanții, piesele de 
schimb și semințele, iar pretinsul 

„deficit” de motorină „pune capac” 
la toate. Unde mai pui că, în unele 
raioane, roada a fost deja compro-
misă de secetă. Acum, dacă nu se 
intervine prompt, recoltarea se va 
face cu întârziere, ceea ce va reduce 
din cantitate. 

„În 2-3 săptămâni începe recol-
tarea, iar noi nu avem motorină. 
Este o problemă gravă care pune 
în pericol securitatea alimentară a 
țării. În raioanele Telenești și Basa-
rabeasca situația este chiar critică. 
La toate problemele se mai adaugă 
și lipsa carburanților. Fermierii 
stau la stațiile Peco cu cisternele, 
canistrele, este o situație chiar ie-
șită din comun, așa ceva nu a mai 
fost”, a comunicat pentru „Gazeta 
de Chișinău” fermierul Alexandru 
Plămădeală. 

În același timp, el spune că agri-
cultorii nu vor ceda și vor face tot 
posibilul să depășească această 
situație. „Agricultorii nu se mai 
uită la prețuri, ei fac tot posibilul să 
recolteze roada. Noi suntem o țară 
agrară. Nu vom putea să constru-
im niciodată submarine și rachete 
cosmice. Trebuie să facem agricul-
tură. Statul trebuie să intervină și 
să susțină agricultorii. Agricultura 
nu este un business, dar un stil de 
viață. Agricultorii nu muncesc ca 
să facă milioane, dar pentru că așa 
au fost învățați că trebuie să facă 
din moși strămoși”, a menționat 
agricultorul. 

Agricultorii avertizează că este amenințată securitatea alimentară a țării  

Radio Chișinău va putea folosi toponimi-
cul „Chișinău” în denumirea sa. O decizie 
în acest sens a fost luată la 6 iunie de către 
primarul general al Capitalei, Ion Ceban.

„Toponimicul «Chișinău» va fi folosit de 
către Radio Chișinău, chiar dacă Consiliul 
Municipal Chișinău (CMC) va da un vot 
negativ”, a scris Ion Ceban, pe pagina sa 
de Facebook.

Astfel, conform deciziei anunțate: 
1. Se permite „Pajura Albă” S.R.L. (nu-

mărul de identificare de stat și codul fiscal 
1008600020357, data înregistrării de stat 
– 04.04.2008), cu sediul: MD – 2012, or. 
Chișinău, str. București 42/A, ap. (of.) 3, 
să utilizeze până la aprobarea deciziei de 
către Consiliul municipal Chișinău, topo-
nimicul „Chișinău” în denumirea postului 
de radio „Radio Chișinău” și să utilizeze 
toponimicul „Chișinău” în marca de servicii 

„Radio Chișinău”.
2. Prevederile prezentei dispoziții intră 

în vigoare din data publicării.
3. Direcția generală economie, comerț 

și turism (dl Roman Vitiuc) va aduce la 
cunoștință „Pajura Albă” S.R.L. prezenta 
dispoziție.

4. Secretarul interimar al Consiliului 
municipal Chișinău (dl Adrian Talmaci) va 
aduce la cunoștința Consiliului municipal 

prevederile prezentei dispoziții, în termen 
de trei zile.

5. Viceprimarul de ramură al munici-
piului Chișinău va asigura controlul în-
deplinirii prevederilor prezentei decizii.

Solicitat de reporterul „Gazetei de Chi-
șinău”, comentatorul politic Nicolae Negru 
a menționat următoarele:

„Din punct de vedere politic, Ion Ceban 
procedează corect, altfel și-ar strica relațiile 

cu România, cu mulți primari de peste Prut, 
care acordă asistență financiară în diferite 
proiecte de dezvoltare a Chișinăului. Nu 
exclud că problema a fost creată artificial, 
pentru a-i oferi lui Ceban posibilitatea să se 
evidențieze”, a spus Nicolae Negru pentru 
„Gazeta de Chișinău”.

Amintim că reprezentanții Radio Chi-
șinău s-au adresat Primăriei Capitalei în 
decembrie 2021 cu o cerere privind pre-
lungirea dreptului de a utiliza toponimicul 
„Chișinău” în denumirea serviciului 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 prelungirea dreptului de a 
utiliza toponimicul în denumirea sa, după 
ce CMC, printr-o decizie din 27 aprilie, nu 
a dat curs cererii. 

Doina B.

Ion Ceban permite utilizarea toponimicul 
„Chișinău” de către Radio Chișinău

Marina SURUCEANU

Analist politic: „Nu exclud că problema a fost creată artificial”

Foametea secolului 21: 
Avem produse, dar nu le pu-
tem procura. Monopoliştii 
dictează prețurile   

Atunci când vorbesc despre 
faptul că este pusă în pericol se-
curitatea alimentară a țării, agri-
cultorii nu se referă la faptul că nu 
vor exista produse agroalimentare 
pe rafturi, dar că cetățenii nu vor 
dispune de surse financiare pen-
tru a le procura. Iar acest risc este 
destul de real în condițiile în care 
piața este monopolizată, iar statul 
nu intervine. 

„În situația în care un grup 
restrâns de magnați controlează  
sectorul agroalimentar, ei dic-
tează politica de prețuri. Ei fac ce 
vor cu fermierii. Dacă vor dori, 
vor procura produse agricole din 
Moldova, nu – o să le importe din 
Ucraina profitând de greutățile 
de acolo. Dacă vor dori, vor pune 
prețul mai mare la ulei, la zahăr 
și la alte produse. Este nevoie de 
demonopolizarea pieței. La noi 
în multe domenii agroalimentare 
există poziții dominante, când un 
operator deține peste 51 la sută 
din cota de piață. Sectorul agroali-
mentar depinde de 3-4 băieți care 
controlează prețurile. Au vrut, au 
ridicat prețul la ulei, s-a început 
gălăgia, hai să-l dăm oleacă jos, să 
mai așteptăm. Și asta se întâmplă 
în mai multe domenii. Acum este 
cazul să fie regândită strategia de 
securitate alimentară, să fie demo-
nopolizat sectorul agroalimentar 
și să fie pus accentul pe susținerea 
fermierilor mici și mijlocii”, a ex-
plicat președintele Asociației Forța 
Fermierilor, Alexandr Slusari. 

Agricultorii insistă, în continu-
are, pe compensarea sută la sută a 
accizelor la motorină, menționând 
că cele 30% oferite de Guvern nu 
sunt decât „praf în ochi” și nu ex-
clud posibilitatea organizării unor 
proteste în cazul în care statul nu 
se va întoarce cu fața la ei. 

Alexandru SlusariAlexei Gherțescu

Nicolae NegruIon Ceban
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„Știu ce înseamnă 
să mergi în urma 
sau înaintea războiului”

Crimele la care se dedau rușii 
în Ucraina i-au redeschis vechile 
răni. Există multe similitudini în-
tre lagărele de filtrare, despre care 
vorbesc azi ucrainenii și deportă-
rile staliniste produse în noaptea 
de 12 spre 13 iunie 1941, când a 
fost ridicată împreună cu familia 
și alte rude.

„24 februarie 2022 a fost o zi 
cumplită. Dimineața, am aflat că 
rușii bombardează țara vecină. 
Ecoul bombardamentelor s-a auzit 
și la Chișinău. Știu ce înseamnă să 
fugi din calea armelor. Pe noi, în 
41, războiul ne-a prins pe drum. 
Eram în a noua zi de deportare, 
într-un marfar jegos, flămânzi și 
însetați. Ni se da apă din niște țevi 
care miroseau a motorină, câte o 
mână de terci și pește sărat. Știu 
ce înseamnă să mergi în urma sau 
înaintea războiului, este foarte 
dureros să lași totul, casa, baști-
na, pământul și să fii dus într-o 
direcție necunoscută”, ne-a spus 
fosta deportată.

Crime de azi, asemănătoare 
cu cele de ieri

Născută la Ciuciuleni, Nispo-
reni, avea 11 ani, când au năvălit 
rușii în gospodăria lor.

„Basarabia a fost decapitată în 
noaptea de 12 spre 13 iunie 1941. 
În casele celor mai onești oameni 
au năvălit ca barbarii, ofițeri și 
soldați înarmați. Nimeni nu în-
țelegea ce se întâmplă. Au dat 
comanda ca să ne urcăm într-o 
căruță care aștepta în curte. Când 
am ajuns în dreptul imașului din 
Ciuciuleni, am văzut încă șase că-
ruțe. Printre oamenii de acolo era 
și sora mamei mele și un frate, toți 
deportați în aceeași zi. Noi, copiii, 
plângeam de căldură, foame, sete, 

ne ascundeam de soare sub căruțe. 
Abia spre seară a venit ordinul să 
plecăm. Am fost duși la Gara din 
Chișinău unde am fost urcați în 
marfare. În acea zi, din Basarabia 
au fost deportate 3470 de familii, 
22 648 de persoane”, menționează 
fosta deportată. 

„Din satul meu rușii au depor-
tat 32 de persoane, 13 dintre care 
eram copii. Din păcate, toate acele 
persoane au decedat, am rămas 
doar eu. Ofițeri cu pistoale și sol-
dați cu arme în mână stăteau de 
parcă se temeau ca cineva să nu 
fugă. Acest val de deportări a fost 
cel mai sângeros, deoarece tații 
noștri au fost coborâți din vagoane, 
fiind despărțit de noi în aceeași 
zi”, își amintește Valentina Sturza. 

Tatăl ei, Grigore Scafaru, fost 
primar de Ciuciuleni și membru al 
partidului Național-Liberal, a fost 
trimis în închisoarea din Sverdlo-
vsk. Mama Valentinei Sturza, Ale-
xandra, și cei patru copii au fost 
deportați în Kazahstan. Alături 
de ei, au fost deportați și buneii 
din partea tatălui.

În 1945, mama Valentinei 
Sturza și cei patru copii, familia 
fratelui mamei și bunicii au 
revenit la baştină. Dar bucuria 
revederii meleagurilor natale le-a 
fost scurtă, în 1950 Valentina 
Sturza, care deja era căsătorită, 
a fost despărțită de soț și, alături 
de celelalte rude, a fost deportată 
din nou în regiunea Kzîl-Orda, 
unde s-au aflat până în 1965. Au 
fost reabilitați abia în anul 1989.

„Putin comite un genocid”

„Astăzi le doresc puteri ucrai-
nenilor să învingă. Sunt contra 
lui Putin care a declanșat războiul 
și care comite un genocid în ora-
șele ocupate. Sper să fie tras la 
răspundere pentru crimele sale. 
Le trebuie pământ? Nu cred. Ei 
pradă. Socrul meu spunea: «Rusia 
e țara hoților și bandiților». Avea 
dreptate”. Valentina Sturza spune 
că ceea ce vede azi în Ucraina este 
inimaginabil. „Sper că ucrainenii 
vor învinge, vor găsi puteri să de-
pășească această mare tragedie 
care s-a abătut asupra lor”, con-
chide Valentina Sturza.

Nu a crezut că în sec XXI e posibil un 
nou război pe continentul european, 
că, după trei luni de război, din oraşul 
Mariupol, cu o populație de circa 500 

de mii de oameni, nu se va alege nimic, că va 
auzi de „lagăre de filtrare” care îi vor reînvia 
suferința deportărilor pe care a trăit-o alături 
de familie în copilărie. Este vorba de Valentina 
Sturza, preşedintele asociației Foştilor Deportați 
şi Deținuți Politici. La cei 92 de ani ai săi, ea 
urmăreşte cu atenție situația din țara vecină. Se 
informează, în special, de pe internet. 

„La 24 februarie 
am avut un şoc”

Margareta Spânu-Cemârtan 
este o altă victimă a deportărilor 
staliniste, care consideră că ziua 
de 24 februarie 2022 a schimbat 
nu doar viața ucrainenilor, ci și 
istoria întregului continent eu-
ropean.

„În dimineața zilei de 24 
februarie am auzit la radio că 
Rusia a invadat Ucraina. A fost 
un șoc pentru mine. Sigur, mă 
pricepeam că ceva urmează să se 
întâmple din moment ce Rusia 
și-a adus atâtea trupe la hota-
rul ucrainean, nu mă așteptam 
la nimic bun, și totuși vestea că 
rușii au început să bombardeze 
țara vecină m-a îngrozit. O săp-
tămână nu mi-am putut reveni. 
Nici un om cu mintea trează nu 
poate să accepte așa ceva”, spune 
fosta deportată. Fiul ei, Romeo, 
a absolvit universitatea din Kiev. 
Suferă alături de el pentru soarta 
colegilor și a familiilor prietenilor 
săi cu care țin legătura.

„Rușii și-au arătat adevăra-
tul chip, așa cum sunt, fasciști. 
Omoară copii și bătrâni, comit 
un adevărat genocid. Oare nu le 
ajunge pământ? Le ajunge, dar 
nu sunt obișnuiți să muncească, 
au nevoie de robi.”

Inspirați din practici 
staliniste

Și Margareta Spânu-Cemâr-
tan observă că lagărele de filtrare, 
despre care vorbesc azi autori-
tățile din Mariupol, amintesc de 
deportările staliniste.

A fost ridicată de ruși la vârsta 
de nouă ani alături de bunica ei, 
Sofia, tatăl Nicolae și fratele Emil 
din Mihăilenii Vechi, Râșcani, în 
regiunea Kurgan. Nu au înțeles 
prea bine motivul pentru care 
au fost ridicați. Credeau că e din 
cauza că doi dintre frații tatălui 
lor erau ofițeri români, cu școală 
militară făcută la Iași. Abia peste 
șapte decenii, din documentele de 
arhivă, au aflat că au fost deportați 
din cauza că bunicii au sărit în 

Svetlana COROBCEANU

Victime ale deportărilor staliniste, despre războiul din Ucraina

Vadim Boicenko,

primar de Mariupol, într-un interviu oferit marți, 
8 iunie, jurnalistei Iulia Latynina: „La toate ieșirile 

din orașul Mariupol sunt instituite lagăre de filtrare. 
Locuitorii sunt interogați timp de mai multe ore de 

agenți KGB, cine sunt, cine le sunt rudele și dacă 
cineva din ele face parte din armata ori structurile de 

stat ucrainene. Dacă trec de acest filtru, li se iau actele 
și li se oferă în schimb un permis. Pot pleca doar în 

Rusia. Cei care le par suspecți ajung în detenție. Unii 
au fost chiar condamnați la moarte pentru că s-a aflat 
că au lucrat în organele de drept. Există familii în care 
părinții sunt despărțiți de copii. Copiii sunt duși într-o 

direcție necunoscută în Rusia”.
La începutul lunii iunie, președintele ucrainean 

Volodimir Zelensky a anunțat că peste 200 de mii 
de copii ucraineni, orfani, dar și smulși de lângă 

părinții lor au fost deportați în Rusia.

apărarea icoanelor bisericii din 
sat. Au fost pârâți de un oareca-
re Grișa Ţiganul (Poprițac), pe 
atunci președinte de soviet sătesc. 
Una din acele iconițe avea să îi 
însoțească în Siberia. 

Când credeau că nu există ne-
dreptăți mai mari pe pământ de-
cât să fii condamnat la moarte prin 
frig și înfometare, că nu există mai 
mari orori ca o călătorie cu marfa-
rul, alături de o bătrână bolnavă 
decedată, cadavrul căreia a intrat 
în putrefacție și a fost aruncat din 
vagon abia peste câteva zile. Când 
credeau că nu există nedreptăți mai 
mari decât să tai pădure pe un ger 
de minus 40 de grade, pentru 200 
g de pâine, să-ți vezi tatăl cu fața 
desfigurată de degerături și răni, 
familia a suferit o nouă lovitură. 

În una din zile s-au dus cu alte 
familii de deportaţi să strângă 
firele de grâu rămase pe brazdă 
în urma combinei. Strângeau 
boabele de grâu cu degetele bocnă 
de frig. Au strâns câteva kg, dar 
bucuria nu le-a fost mare. A doua 
zi a fost arestat tatăl lor pe motiv 
că nu a dat grâul „la stat”. 

Bărbatul a fost dus într-un alt 
lagăr. Margareta și fratele Emil 
– la orfelinate. „Perioada din in-
ternat a fost cea mai grea. M-au 
separat până și de fratele Emil ca 
să nu ne susținem unul pe altul. 
Copiii erau sălbatici, adunați de pe 
sub poduri, ruine, de prin preaj-
ma gunoiștilor, crescuți ca niște 
câini. Atât de înrăiți erau, furau 
și înjurau. Dacă am fost educată 
de bunica Sofia până la zece ani, 
făceam așa cum se cuvine și eram 
văzută ca o cioară albă. La despăr-
țire, bunica mi-a zis că rugăciunea 
și Dumnezeu mă vor ajuta să trec 
prin greutăți, pentru că neapărat 
o să mă confrunt cu acestea”. 

Familia Margaretei Cemârtan 
s-a întors pe rând din Siberia. În 
1955, s-a întors bunica și a dece-
dat trei luni mai târziu, la vârsta 
de 78 de ani. „S-a rugat la Dum-
nezeu să moară acasă. Și așa s-a 
întâmplat. Când s-a întors, în casă 
era policlinică. Sovieticii nu i-au 
permis să trăiască acolo. Peste trei 
luni a mers la biserica ce încă mai 
funcționa, s-a spovedit, s-a întins 
pe prispa casei și a murit…” 

Vestea că peste 81 de ani de la 
primul val de deportări rușii au 
creat în Ucraina noi lagăre de fil-
trare, de unde ucrainenii, în mare 
parte femei și copii sunt transpor-
tați iar în regiuni îndepărtate din 
Rusia nu poate fi calificată decât 
o nouă crimă împotriva umani-
tății, consideră fosta deportată. 
„Toate popoarele lumii trebuie 
să se unească pentru a pune capăt 
acestui genocid. Mă rog pentru 
ucraineni. Azi curajul și rezistența 
lor sunt și salvarea noastră”, a mai 
spus fosta deportată.
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Ce poate fluidiza circulația 
în vămile moldo-române?

Transportatorii moldoveni, importatorii 
de produse petroliere şi exportatorii 
dau de câteva săptămâni alarma. 
Vămile de la punctele de trecere a 

frontierei spre România sunt supraaglomerate, 
iar camioanele cu marfă sau care merg după 
marfă peste Prut sau mai departe, sunt nevoite 
să aştepte până la cinci zile pentru a trece 
controlul vamal. 

E C O N O M I E

Cauza constă în războiul din 
Ucraina. Așa cum flota militară 
rusească controlează apele teri-
toriale ale Ucrainei din Marea 
Neagră, apărătorii ucraineni au 
minat porturile pentru a nu admite 
desantarea forțelor rusești. 

Exporturile ucrainene 
au invadat vămile statelor 
învecinate

Drept urmare, Ucraina, unul 
din cei mai importanți exporta-
tori de cereale din lume, a pierdut 
calea maritimă de export, redirec-
ționându-și comerțul exterior pe 
căi terestre. Așa cum este vorba 
despre o țară de 46 de milioane 
de oameni, și fluxurile comerci-
ale sunt pe potrivă. Acum aceste 
fluxuri sunt redirecționate spre 
lumea exterioară peste granițele 
cu Republica Moldova, România, 
Ungaria, Slovacia și Polonia, pro-
vocând cozi kilometrice și dând 
peste cap și traficul de mărfuri al 
acestor țări. 

Importatorii 
de carburanți dau alarma

Republica Moldova s-a dove-
dit extrem de vulnerabilă în acest 
sens din cauza că este, în special, 
țară de tranzit pentru TIR-urile cu 
mărfuri ucrainene, care urmăresc 
să ajungă în portul Constanța sau 
în țările Europei de Sud și ale celei 
Occidentale. Drept urmare, sunt 
aglomerate atât vămile la intrarea 
din Ucraina, dar și cele la ieșirea 
spre România. 

Situația spre România, pe unde 
trece acum mai tot exportul mol-
dovenesc, este extrem de dificilă. 
La punctul de trecere a frontierei 
Leușeni-Albița, au fost semnalate 
în diferite zile cozi de până la 7 și 
chiar 11 kilometri, iar din cauza că 
nu există condiții pentru staționa-
rea în vamă pe termen lung, a de-
cedat un șofer moldovean de TIR. 

Pe lângă acest caz tragic, există 
tot mai multe semnale din partea 
businessului despre dificultățile 
care pot duce și la faliment. 

Acum câteva săptămâni, Asoci-
ația Companiilor Petroliere anunța 
autoritățile că este tot mai dificil de 

a importa produse petroliere, iar 
acest fapt ar putea să se soldeze cu 
o penurie de carburanți în stațiile 
Peco din Republica Moldova. 

Drept răspuns la această aten-
ționare, autoritățile de la Chișinău 
au recomandat importatorilor să 
aducă produse petroliere prepon-
derent prin portul Giurgiulești, 
de unde acestea să fie livrate mai 
departe cu trenul. 

Businessul mic e în pericol

Situația nu s-a ameliorat însă 
după aceste recomandări.  Au-
toblog.md scria zilele trecute că în 
benzinăriile mici, care nu aparțin 
marilor importatori de produse 
petroliere, începe să fie înregistra-
tă o penurie de carburanți. Cauza 

constă în deficitul de camioane 
care transportă carburanți. Acum, 
când trebuie să stea câte 3-5 zile la 
coadă în vamă, o autocisternă ce 
transportă carburanți poate face 
de două sau chiar de trei ori mai 
puține ture până la rafinăriile din 
România. Totodată, transporta-
torii de carburanți din Republica 
Moldova sunt tentați tot mai mult 
să transporte produse petroliere 
în Ucraina, importatorii de acolo 
oferindu-le contracte mai avanta-
joase. Importatorii mici de produse 
petroliere sunt cei mai afectați de 
acest deficit de autocisterne, or cei 
trei importatori mari de pe piață 
(Petrom, Lukoil și Rompetrol) au 
propriile flote de camioane. Drept 
urmare, această criză poate să se 
soldeze și cu dispariția companiilor 
mici și monopolizarea pieței de 
către marii jucători. 

Însă problema nu este doar la 
importatorii de carburanți. Zilele 
trecute, un producător de cireșe 
din Ștefan-Vodă spunea pentru 
Agromedia.md că are o recoltă 
foarte bună, însă nu știe cum s-o 
exporte. În cele trei-cinci zile, stați-
onate în vamă, marfa cu siguranță 
se va altera. Și această problemă 
stă în fața tuturor exportatorilor 
de fructe și legume ușor perisabile. 

ANRE a majorat 
tarifele la energia 
electrică 
cu până la 22%

Consiliul de Administrație al 
Agenției Naționale pentru Regle-
mentare în Energetică (ANRE) 
a aprobat în ședința de miercuri 
majorarea tarifelor pentru energia 
electrică furnizată consumatori-
lor finali cu până la 22%. Cauzele 
principale ale scumpirilor sunt 
majorarea prețului de import al 
energiei, inflația înaltă și depreci-
erea leului în raport cu dolarul. În 
urma scumpirilor, consumatorii 
finali din sudul și centrul Repu-
blicii Moldova (70% din piață), 
care primesc energie electrică de 
la compania Premier Energy prin 
rețele de tensiune joasă, vor plă-
ti 2,64 lei pentru un kWh, cu 47 
bani sau 21,6 % mai mult decât 
până acum.  

Turcii de la OZCA 
Inșaat sunt pe 
cale să rateze 
reabilitarea 
în termen 
a drumului 
Hâncești-
Giurgiulești

Firma turcească OZCA Inșaat 
A.S. înregistrează întârzieri mari 
în reabilitarea traseului R 34 Hân-
cești-Leova-Cahul-Giurgiulești. 
După doi ani de la semnarea con-
tractului și cu opt luni înainte de 
finalizarea preconizată a proiec-
tului, lucrările de reabilitare sunt 
îndeplinite în proporție de doar 
17%. Directorul general interimar 
al Administrației de Stat a Dru-
murilor, Sergiu Bejan, în cadrul 
unei întâlniri cu reprezentanții 
companiei turcești, și-a exprimat 
îngrijorarea privind progresul lent 
al lucrărilor. În context, managerii 
OZCA Inșaat A.S, au menționat că 
vor minimiza întârzierile pentru a 
recupera la maxim ritmul derulă-
rii lucrărilor, anunță ASD.  

Rezervele valutare 
ale Republicii 
Moldova 
s-au majorat 
cu 210 milioane 
de dolari

Rezervele valutare ale statului 
s-au majorat pentru prima dată în 
acest an după ce, în luna mai, în 
contul activelor oficiale de rezervă 
a intrat o nouă tranșă din partea 
Fondului Monetar Internațional 
în valoare de 144 milioane de do-
lari. Potrivit datelor Băncii Nați-
onale a Moldovei, activele oficiale 
de rezervă s-au cifrat la 31 mai la 
3,55 miliarde de dolari, fiind în 
creștere cu 209,4 milioane față 
de sfârșitul lunii aprilie. 

Ion CHIȘLEA 

Iar sezonul acestora abia începe. 

Problema cozilor la vamă 
e cauzată mai mult 
de partea română

Șeful Serviciului Vamal al Re-
publicii Moldova, Igor Talmazan, a 
menționat în cadrul unei conferin-
țe de presă dedicate subiectului că 
traficul vamal lent la vămi pentru 
camioane este acum o problemă 
pentru tot estul Europei. În plus, 
serviciul vamal din România se află 
în proces de separare de Agenția 
Națională pentru Administrare 
Fiscală (ANAF). Acum abia se 
coagulează structura serviciului 
reorganizat și există o insuficiență 
critică de personal, care nu poate 
fi angajat peste noapte. 

O problemă și mai mare ar ține 
de inspectorii sanitar-veterinari. 
Dacă la vama Republicii Moldova 
aceștia lucrează 24 de ore din 24, 
în partea română programul este 
de opt ore din 24.  

Soluția – controlul
vamal comun

Singura soluție rapidă, care ar 
rezolva jumătate din problemele 

existente, ar fi controlul vamal 
comun după modelul care func-
ționează deja între Ucraina și 
Polonia. Potrivit lui Talmazan, 
însăși Delegația Uniunii Europe-
ne în Republica Moldova a făcut 
un demers către Consiliul Uniu-
nii Europene pentru a accelera 
procedura legată de instituirea 
controlului comun la vama mol-
do-română. El spune că s-au făcut 
demersuri în acest sens către UE 
atât din partea Guvernului, cât și 
a Președinției, dar și a Parlamen-
tului de la Chișinău. 

Șeful SV spune însă că pentru 
ca aceste demersuri să reușească 
este nevoie de mai multă voința 
politică. 

„Polonia cu Ucraina, indiferent 
de barierele birocratice, au găsit o 
formulă și au implementat acest 
control comun într-o săptămână. 
Dacă a fost voință politică și do-
rință din ambele părți, acest lucru 
a fost realizat. La noi, din partea 
autorităților Republicii Moldova 
există voință, din partea autorită-
ții vamale române există, în Parla-
mentul de la București există. Deja 
rămân aprobările de la UE și, dacă 
chestiunea este soluționată pozi-
tiv, jumătate din probleme dispar 
de la sine. Suntem gata de azi să 

efectuăm controlul comun. Tre-
buie doar câteva ore să schimbăm 
calculatoarele dintr-un birou în 
altul și poate să mai tragem niște 
cabluri”, spune Talmazan. 

Când vor fi deblocate 
porturile ucrainene

Totuși, problema cozilor nu 
ar dispărea complet. Șeful Vămii 
de la Chișinău spune că, chiar cu 
controlul comun implementat, în 
vămile polono-ucrainene există 
cozi kilometrice de TIR-uri. 

Problema s-ar rezolva prin 
deblocarea porturilor. Există o 
presiune puternică a comunită-
ții internaționale asupra Rusiei 
și Ucrainei pentru a debloca cir-
culația navelor comerciale spre 
și dinspre porturile ucrainene. 
Potrivit informațiilor, în aceste 
porturi s-ar afla acum 20 de mi-
lioane de tone de cereale, care nu 
pot fi exportate. Problema e cu 
atât mai gravă cu cât în lume se 
înregistrează un deficit grav de ce-
reale, iar mai multe state africane 
sărace sunt din această cauză în 
pragul foametei. Cele două părți 
beligerante dau vina una pe alta 
pentru blocaj. 

Așa cum nu dispune de o flo-
tă militară, care să facă față celei 
rusești, Ucraina a minat intrările 
în porturile de la Marea Neagră 
pentru a nu admite un desant 
rusesc dinspre mare. Pentru ca 
navele comerciale să poată intra 
și ieși din porturi, acestea trebuie 
curățate de mine. 

Luni, Turcia și Rusia au ajuns 
la un acord preliminar privind 
asigurarea exportului de cereale 
ucrainene pe un coridor maritim 
din portul Odesa. 

Planul presupune curățarea 
zonei maritime din preajma Ode-
sei de mine și garantarea ieșirii 
în siguranță a navelor din Marea 
Neagră sub auspiciile ONU. 

Ministrul de Externe ucrainean, 
Dmitri Kuleba, a cerut, însă, sta-
telor occidentale să nu creadă în 
asigurările președintelui rus Vla-
dimir Putin că Rusia nu va folosi 
coridorul pentru a ataca orașul.

În același timp, președintele 
ucrainean Volodymyr Zelensky a 
spus că singurele garanții accepta-
bile pentru ca Ucraina să demineze 
porturile ar fi armele care pot ține 
departe navele militare rusești. 
„Lucrăm la asta și vom obține sis-
teme antinavă. Acestea vor fi cele 
mai bune garanții”, a spus el. 
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Dacă ne referim anume la sfera 
contabilității, unul dintre cele mai 
populare softuri folosite de către 
contabilii din Republica Moldova 
este 1C. Acest program este creat 
de o companie din Rusia și, deși 
aparent este unul sigur, prin in-
termediul acestuia ar putea avea 
loc scurgerea de informații, spun 
specialiștii din domeniu.

Solicitată de reporterul „Gaze-
tei de Chișinău”, Svetlana Mihai-
la, doctor conferențiar în cadrul 
Academiei de Studii Economice a 
Moldovei, ne-a oferit mai multe 
informații despre programele de 
contabilitate și siguranța acestora, 
în special despre 1C.

„Raportând progresele teh-
nologice și informatice la nivel 
național, se poate conchide că 
principalele programe de con-
tabilitate aplicate de către enti-
tățile locale sunt 1C, Elemento, 
Universal Accounting și altele. 
Totuși, programul 1C rămâne om-
niprezent pe piața programelor 
de contabilitate, fiind destinat 
evidenței contabile a diverselor 
entități: mici, mijlocii și mari, cu 
posibilitatea extinderii activității 
mai multor utilizatori. 

Astfel de programe ca 1C fa-
cilitează considerabil munca 
profesioniștilor întrucât sunt 
aplicabile în activități legate de 
circulația mărfurilor la depozite 
și în punctele comerciale,  a ma-
terialelor, în imobile, construc-
ții, reparație și uzură, circulația 
mijloacelor bănești și altele. În 
funcție de particularitățile orga-
nizațional-tehnologice și necesi-
tățile informațional-decizionale, 
companiile specializate în im-
plementarea soluțiilor automa-
tizate propun varii pachete 1C, 
de exemplu: 1C:Contabilitate 
la preț de 6000 de lei, care rea-
lizează automatizarea evidenței 
contabile și pregătirea dărilor de 
seama obligatorii, 1C:Gestiune 
comerț la preț de 8400 de lei, 
cu scopul soluționării sarcinilor 
privind evidența de gestiune și 
operativă, analizei și planificării, 
1C:Comerț cu amănuntul la 
preț de 6000 de lei, care asigu-
ră înregistrarea operațiunilor cu 
mărfurile și 1C:Gestiune com-
panie la preț de 7500 de lei, care 
oferă un spectru larg de instru-
mente în vederea administrării 
și eficientizării activității.

În ceea ce privește plasarea de 
date, programul de contabilitate 
1C asigură utilizatorii că datele 

P R I V I R E A

Cum am putea securiza 
programele naționale 
de contabilitate?

Securitatea 
cibernetică 
reprezintă 
un risc 

major în domeniul 
afacerilor, de aceea 
este important 
să cunoaştem 
proveniența şi 
siguranța programelor 
utilizate. 

# Precizări şi limpeziri. Când se schimbă puterea, se schimbă nu 
numai directorul de la „Franzeluța”, ci, după cum se vede, și cel de la 
Arhiva de stat. Astfel, pâinea cea de toate zilele și trecutul sunt mereu 
în gestiunea guvernării curente. Noul director al Agenției Naționale a 
Arhivelor este Igor Cașu, un istoric, conferențiar universitar și autor 
de tratate ce abordează în special perioada sovietică comunistă. Anun-
țat drept „proeuropean convins” și ostaș „din prima linie a suferinței 
românești”, el cere și promite multe. Noi, victimele atâtor povești de 
succes, îl credem. Este foarte activ pe rețelele de socializare, pledând 
pentru transparentizarea arhivelor și trecerea acestora în format cifric. 
Postările sale, în special imagini și filme din interbelic, dar și de mai 
târziu, cu evenimente, cu personalități politice și culturale, cu fotografii 
de întreprinderi, școli, băi etc. sunt deosebit de interesante și instruc-
tive, dezermetizând pentru public acest loc atât de închis – arhiva. 
Cu toate acestea, un document, chiar și cel mai autentic, nu dezvăluie 
întotdeauna întregul adevăr. De aceea lămuririle sunt absolut nece-
sare. O pildă: la 29 mai curent, I.C. postează un filmuleț din 1961 cu 
Nicolae Sulac interpretând cântecul „Frumoase-s nunțile-n colhoz”. O 
mostră de propagandă comunistă împachetată în „specificul național”. 
Totuși, un istoric modern trebuia să spună că, de fapt, această piesă 
e un vechi cântec românesc de dragoste din Bucovina interpretat pe 
vremuri de Maria Schipor. Versurile sale au fost, desigur, falsificate 
de un scrib anonim, iar melodia, deși neschimbată, s-a pricopsit cu un 
„autor-compozitor” – Dumitru Gheorghiță, un plagiat, un furt, de fapt. 

Ce-i drept, mai târziu, „poporul” a încercat să atenueze discrepanța 
dintre ideal și realitate, astfel încât, prin anii 80-90, versurile „Păi, 
ea singură-i o floare, cea mai bună mulgătoare”, se cântau „aduse la 
zi”: „Cu Partidul nostru Soare, toată viața mulgătoare”…

# Curierul onomastic de ambe sexe. Dacă omisiunea din sec-
vența anterioară e scuzabilă (nu poți ști chiar toate amănuntele!) și 
poate fi trecută cu vederea, pe aceasta chiar nu o înțeleg! Iată postarea 
dlui Igor Cașu din 30 mai curent. 

O dinastie de nobili basarabeni: Alexandra Egor Rîşcanu-
Erojinskaia (prima din stînga), Alexandra Carol Garting (a doua), 
Maria Egor Rîşcanu-Derojinscaia (căsătorită Burskaia, a treia), 
Alexandru Egor Rîşcanu-Derojinski (primul din dreapta), Constantin 
Carl Garting şi Vladimir Ed. Rîşcanu-Derojinski. Sursa: Agenția 
Națională a Arhivelor, Chișinău. Fondul personal Gh. Bezviconi.

Ce boieroaice! Ce nume! Maria Egor! Alexandra Carol! Sau, poate, 
dacă erau supuse ale țarului, Maria Egorovna?, Alexandra Carlovna? 
Regula stupidă de astăzi, de a numi persoanele de sex feminin cu un 
nume de femeie și altul masculin (chipurile, patronimicul), dl istoric 
o aplică pentru persoane care au trăit cu mai bine de un secol în urmă 
și face parte din instrumentarul rusificării. Directorul arhivei înțelege 
probabil acest lucru.  

Apoi, ce monstruozitate! Să pleci dimineața la muncă Maria și să 
revii seara Gheorghe. 

# Premiul literar viager „Ivan” (quasi-recenzie)
Am scris o carte despre un rus bun, / În tandre stihuri dragostea 

i-o spun / Și mult îți mulțumesc eu, Doamne, Ție, / Că din atâția răi 
pe cel bun l-ai dat mie.

Igor NAGACEVSCHI 

Tă i e r e a  p a m b l i c e i

Amănuntul

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

sunt stocate într-un format sigur, 
sub controlul unui server de baze 
de date puternic”, a menționat 
profesoara.

Cât privește siguranța progra-
melor respective, Svetlana Mihaila  
spune că, deși aparent riscuri nu 
există, scurgerea de informații ar 
putea avea loc.

„Entitățile din Republica Mol-
dova care utilizează 1C nu au re-
lații directe cu cei din Rusia, dar 
companiile din Republica Moldo-
va care deservesc aceste softuri 
(dealer) fac update și înnoiesc 
periodic programele în Rusia 
(ulterior fac update si la clienți). 
Relația companiilor din Republica 
Moldova care deservesc și vând 
programele 1C (dealer) este re-
lativ strânsă cu cei din Federația 
Rusă. Aceste entități le procură 
și achită franciza și alte costuri 
pentru acestea, ulterior deservind 
clienții din Republica Moldova. 
Deci ar putea să transmită unele 
informații către Rusia (la cerere, 
eventual) sau fără să știe acestea, 
ar putea fi în softurile luate de 
acolo (și adaptate aici) incorpo-
rate niște fișiere care ar transmite 
automat informație încolo. Care 
este realitatea, este greu de pro-
nunțat. Cred că o companie cu o 
astfel de activitate ar putea da un 

răspuns mai exact, deși nu cred că 
cineva o să o facă”, ne-a explicat 
experta. 

Pe de altă parte, Sorina, conta-
bilă din Chișinău, spune că licența 
programului 1C este achiziționată 
din Rusia, precum și multe alte 
programe legate de evidența de-
taliată a contabilității. 

„Respectiv, odată ce se vor im-
pune anumite sancțiuni față de 
Rusia, companiile locale nu vor 
putea face actualizarea bazelor, 
dar și alte acțiuni”, a spus Sorina, 
pentru „Gazeta de Chișinău”.

Referitor la siguranța progra-
melor 1C, s-a pronunțat și o altă 
contabilă care a dorit să-și păs-
treze anonimatul.

„Circa 90% dintre companiile 
din Republica Moldova utilizează 
programe de contabilitate de ori-
gine rusească. Astfel, când o com-
panie apelează la un programator 
(deseori angajat al unei companii 
specializate în deservirea 1C), i 
se propune o variantă licențiată. 
Licența se înregistrează pe site-ul 
rusesc și este legată de numele 
companiei, administrator și datele 
respective. Din experiența mea de 
contabilă: softul 1C este ușor de 
piratat. Cunosc mai multe cazuri 
când hackerii au cerut mii de euro 
ca să returneze baza de date”, a 
mărturisit contabila pentru „Ga-
zeta de Chișinău”.

În acest context, având în 
vedere că securitatea cibernetică 
reprezintă un risc major pentru 
afaceri, este necesară adoptarea 
unei orientări care să integreze 
aspectele de securitate în proce-
sul decizional al entității. „Drept 
urmare, pe lângă digitalizarea 
proceselor din interior, entitățile, 
în speță managementul superior, 
trebuie să întreprindă și măsuri 
de protecție a datelor, cum ar fi: 
auditul sistemelor informaționale, 
politici de notificare a securității 
și altele”, a precizat Svetlana Mi-
haila, doctor conferențiar.

Doina BURUIANĂ

În speță 

managementul 
superior, trebuie 
să întreprindă și 

măsuri de protecție 
a datelor, cum ar fi: 
auditul sistemelor 

informaționale, 
politici de notificare 

a securității și 
altele”, a precizat 
Svetlana Mihaila, 

doctor conferențiar.
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Avem nevoie de 
Republica Moldova?

H a r t a  l u m i i

Ne referim, în primul rând, la 
Republica Moldova, probabil sin-
gura țară europeană de azi care nu 
a mai apucat să devină un stat în 
toată puterea cuvântului. Recenta 
amenințare de la Răsărit a bătut 
ultimele cuie în coșciugul unei 
concluzii pe care mințile lucide au 
tras-o încă de la începutul aventurii 
„stataliste“: nu avem ce căuta pe 
harta Europei. Președintele actual 
al țării și-a exprimat regretul că nu 
avem o armată cât de cât funcționa-
lă, capabilă să țină piept măcar unei 
invazii a trupelor transnistrene. 
Ilustrăm, în acest sens, un caz unic, 
demn de Cartea Guinness: terito-
riul secesionist are o armată mai 
puternică decât puterea centrală. 

Republica Moldova nu-și con-
trolează frontierele din est, dar se 
laudă cu vămile din vest. Justiția a 
fost mai mereu aservită puterii, iar 
acum ea încearcă să-și aservească 
puterea și să o manipuleze. Unele 
instituții au funcționat ca niște sta-
te în stat, altele au devenit afaceri 
de familie sau proprietăți de clan. 
Economia a fost și continuă să fie 
controlată de interesele marilor 
jucători interni. Nu avem și nici 
nu am căutat independență ener-
getică, ba dimpotrivă, unii au făcut 
milioane și miliarde pe adâncirea 
dependenței. Nu știm nici azi cu 
cine ține SIS-ul – la câte găuri are 
securitatea (în toate privințele) a 
RM, e aproape sigur că nu cu in-
teresul public, care îl finanțează. 
În treizeci de ani de neatârnare, 
guvernele RM nu au fost în stare să 
atragă investiții serioase. Ani buni 
lumea a trăit fără leafă. Apoi, țara 
a rămas fără un sfert de populație. 
Partea care a rămas a îmbătrânit și 
acum e lovită crunt de un nou val 
inflaționist ale cărui cifre psihedeli-
ce nu le poate justifica nici războiul, 
nici panica de pe piețele financiare, 
nici criza mai curând anticipată 
decât efectivă a petrolului, ci mai 
curând chipul obișnuit în care merg 
lucrurile la noi. 

Toate acestea și multe altele 
sunt cu putință exclusiv într-o lume 
a arbitrarului, în care statul se com-
portă ca lacheul și bogyguard-ul 
privilegiaților, devenind puternic 
numai atunci când privilegiații se 
simt amenințați și exercitându-și 
puterea doar cu cei care întruchi-
pează această amenințare. Să nu 
ne facem iluzii: statul nostru nu 
se schimbă atunci când vine o gu-
vernare care vrea să lupte cu privi-
legiile – structurile sale, angajații 
săi și încrengăturile de interese pe 
care aceștia le promovează sau le 
satisfac se adaptează la moravurile 
noilor guvernări și la îndemnurile 
lor „înnoitoare“, mimând energic 
reformele, dar sunt gata să revină 
la legile junglei de îndată ce „refor-
matorii“ pleacă sau se lasă ispitiți 
de momelile sistemului. Tocmai 

Troleibuz matinal, aglome-
rare, agitație, echilibristică. 
Nu obișnuiesc să trag cu ochiul 
peste garduri străine, dar starea 
de neutralitate suspendată îmi 
oprește privirea în telefonul 
unui personaj norocos, care 
stă pe scaun. Citește știrile de 
pe un portal oficial rusesc. 
Oftează. Chiar dacă agenția 
mai fabulează în legătură cu 
evenimentele din lume, nu are 

de unde să inventeze „vești bune”. Uit de el, privesc în geam, dar 
peste un timp, când taxatorul (suntem la Chișinău, avem taxator cu 
terminalul pentru achitarea electronică legat de gât!) mă ghion-
tește, făcându-și loc printre pasagerii îndesați ca sardelele în cutia 
de conserve, îmi arunc iar privirea pe i-fonul pasagerului înșurubat 
în scaun: de data asta el citește informații din domeniul economiei, 
dar din aceeași sursă. A treia oară, înainte de a-l vedea coborând, 
tot acolo îl găsesc. Nu îmi vine să cred! Cu acces la Internet, poate  
să consulte atâtea surse alternative (fără a renunța la portalul pre-
ferat); nu, dom’le, el înghite doar știrile agenției oficiale, precum 
altădată toți citeau „Pravda”. Iese din troleibuz cu capul plecat, cu 
ochii în pământ, cu fața schimonosită de durerea lumii din care 
face parte. Nu îi invidiez pe cei cu care va da ochii...

Bine, aici mai există alternative, doar să vrea: îi stau la dispozi-
ție, printr-o simplă apăsare de buton, toate agențiile din lume. Mai 
grav e cu presa tipărită. Mă opresc în fața unui chioșc de ziare, ca 
o cazemată din care vânzătoarea împușcă știri din arme vetuste. În 
fața mea, o doamnă se interesează de presa în limba rusă. A luat un 
teanc de ziare. Întrebările ei trădau lipsă de informare: nu era de la 
Chișinău, poate nici din Moldova. Mai curând, era din Ucraina. Mă 
gândeam că dacă pentru moment nu are acces la alte surse, atunci 
își va crea o impresie despre cine suntem noi din aceste ziare. Iar 
dacă și pentru unii vorbitori de limba rusă de la noi ziarele sunt 
sursa de informare, oare ce înțeleg ei din aceste lecturi? 

Mă las provocat și cumpăr și eu câteva ziare în limba rusă. Pre-
cizez: sunt ediții „moldovenești”, în limba rusă: Moldavskie vedo-
mosti, KP v Moldove; AiF v Moldove etc. Mai întâi: toate aceste 
ziare publică un singur punct de vedere. Parcă ar fi – toate! – zia-
rele unui anume partid. Mai precis, parcă ar fi, toate, ziare făcute 
la comanda Kremlinului. Toate reproduc articole și discursuri ale 
socialiștilor/ comuniștilor moldoveni și expun, într-o formulă mai 
tranșantă sau mai voalată, punctul de vedere al administrației de la 
Kremlin ce vizează războiul din Ucraina, geopolitica, „noua ordine 
mondială” etc. Jurnaliștii moldoveni, frecventând niște cursuri de 
deontologie profesională și reguli ale pieței mediatice, mai variază 
punctele de vedere, pe când aici e o singură opinie direcționată. 
Presă de război, reflectând situația pe Frontul de Vest al războiului 
Rusiei cu lumea.

Un comentator rus (aflu din informația atașată că e șef de pro-
pagandă la televiziunile din capitala nordică a Rusiei) declară senin 
și optimist (pentru fanii săi din RM) că în acest război contează să 
câștigi. Oricât de greu, cu oricât de multe victime. Pentru că pute-
rile mondiale discută cu învingătorii: se împacă, stabilesc relații, 
ridică sancțiunile. Nu trebuie să fii corect, să respecți suveranitatea 
și libertatea altora, trebuie să câștigi bătălia! Corelez asta cu „medi-
tațiile” războinice ale ideologului-șef al agresiunii ruse, care afirma 
că nu contează succesele de front; cel mai mare succes, zice conspi-
raționistul antioccidental, deja e atins: conducerea Rusiei de azi 
și armata ei au o susținere covârșitoare în „Rusia profundă”. Nu 
trebuie să ne sperie oribilele crime de război, contează că „poporul 
creștin al Rusiei” va susține tot ce va dori prezidentul și patriarhul! 
Îmi amintesc de un politician ratat de la noi, care ne trimite me-
reu la aceeași „Rusie profundă” (în opoziție cu o Rusie democrată, 
deschisă relațiilor cu lumea civilizată, azi în bună parte emigrată în 
Occident, precum intelectualii ruși acum un secol). Iar pe un post 
TV, cu siglă rusească, dar cu „Moldova” alăturată cam ca nuca de 
perete, o jurnalistă trecută prin experiență transnistreană educă 
ură față de Occident (plus frica pentru eventuala modernizare a ar-
matei naționale) și o discretă dragoste pentru  agresorul din Est... 
În  toate ziarele rusești, integrarea  europeană e o „iluzie”, ieșirea 
din CSI – „catastrofă” și tot așa. Toate la limita (in)decenței, dar – 
cu efect de picătură chinezească pe creierul moldovenilor neutri și 
independenți.

Sondajele (și, de multe ori, alegerile) dovedesc că o mare parte 
a societății consultă activ resursele informaționale „tradiționale”. 
Oricât aș vrea eu să sper că lumea citește cărți, adevărul e altul. 
Și oricât ar crede cei din generațiile dotate cu gadgeturi că toată 
lumea face ca ei, realitatea e cu totul alta. Complementar rachete-
lor de noua generație, războiul folosește inclusiv mitraliere vechi, 
trăgând din cazematele vetuste în trecătorii pașnici și inocenți.

Chioșcul 
cu ziare – cazemată 
a războiului hibrid

Adrian CIUBOTARU

A - p o l i t i c e

De când a început războiul în Ucraina, 
am tot vorbit despre vulnerabilitățile 
pe care le-a revelat acesta: în armata 
rusă şi în cea ucraineană, în strategia 

şi în propaganda Kremlinului, în reacția 
Occidentului la agresiunea lui Putin şi la crimele 
pe care acesta le-a legitimat. Am discutat despre 
erorile şi inerțiile societăților civilizate, dar 
nu şi despre țările care, în contextul marii 
drame continentale, şi-au demonstrat nu 
numai vulnerabilitatea, ci şi construcția statală 
defectuoasă sau compromisă cu totul.

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Mircea V. CIOBANU

de aceea, statul nostru nu este un 
stat în sensul adevărat al cuvân-
tului, căci a fost de la bun început 
gândit să slujească pe cei care dețin 
puterea în el, nu și pe cei grație 
cărora există.

Și poporul? Poporul este, de-
sigur, cel care a preferat din start 
minciuna statalității în dauna unui 
adevăr disconfortant pentru el, dar 
necesar și vital. Și tot el a tras pri-
mul și va trage mereu ponoasele 
acestei atitudini care s-a clădit ex-
clusiv pe niște stereotipuri și pre-
judecăți conjuncturale, mai puțin 
pe o abordare lucidă a viitorului. 
Moftul și confortul de moment au 
prevalat și în deciziile fatale ale 
clasei politice din 1991-1992, și 
în opțiunile electorale teribile ale 
electoratului din 1994 până în – 
haideți să fim deocamdată clemenți 
cu guvernul Ivy League – 2021. 

Moldovenii nu ar trebui suspec-
tați de prea multă cultură politică 
– îmbuibarea cu dezbateri insipide 
și uniforme de la TV, care nu aduc 
aproape niciodată în discuție cauza 
primă a precarității noastre ca stat 
și societate, nu înseamnă cultură 
politică –, dar faptul acesta nu le 
poate servi drept scuză. Înainte de a 
avea cultură politică, e dezirabil să 
distingi măcar elementarul: justiția 
de răzbunare (à la Șarikov), funcția 
sau demnitatea publică de reușita 
financiară, adevărul de minciună 
(prejudecăți, propagandă etc.), or-
goliile de competență și, în general, 
reveriile de posibilități. Abia când 
știi să o faci, înțelegi și de ce ai ne-
voie de un stat care să-ți reprezinte 
interesele și așteptările ce rezultă 
din această știință. 

Majoritatea covârșitoare a cetă-
țenilor RM nu se arată în stare să 
priceapă elementarul. Și nu pentru 
că ar avea probleme cu IQ-ul: ar 
fi prea simplu și convenabil așa. 
„Suntem proști, de aia nu suntem 
normali“ este, de fapt, fentarea 

șmecheră a bunului-simț pentru a 
continua să te bălăcești, nestinghe-
rit, în confortul mediocrității. Nu, la 
temelia statalității noastre fudule și 
cu posteriorul lucind ca o marmoră 
antică se află o mentalitate păgub-
oasă și autodistructivă. Este aceeași 
mentalitate care îi face pe jumătate 
din concetățenii noștri să nu vadă 
în Rusia un agresor, în fărădelege 
un păcat și în minciună un viciu. O 
mentalitate de împrumut, desigur, 
tipică unei populații de sclavi. Iar 
robii nu au nevoie de un stat, căci 
nu există națiuni de robi, ci doar 
națiuni de oameni liberi. 

Într-o țară ca aceasta, în care 
jumătate din populație trăiește 
cu capul în trecut (indiferent de 
cum votează), un sfert triumfă prin 
nepăsare și un alt sfert se preface 
că și în aceste condiții ar exista 
niște soluții (mirifica integrare 
europeană, care ar trebui să ne 
vindece dintr-odată și pe toți de 
atavismele ruso-sovietice, fără ca 
noi să trebuiască să facem ceva), 
statul modern este imposibil. Fără 
un stat modern însă, nici armata, 
nici frontierele, nici justiția, nici 
economia, nici educația, nimic nu 
va funcționa vreodată ca lumea. 
Soluția e la îndemână de vreo trei 
decenii încoace, dar noi suntem 
notorii prin încăpățânarea noastră: 
sunt sigur că experimentul și im-
provizația vor continua. De aceea, 
să nu ne așteptăm că problemele 
se vor rezolva chiar și atunci când 
Londra ne va înarma (de fapt, până 
ne înarmează Anglia, revine un in-
culpat alde Dodon la putere, absol-
vindu-i pe britanici de o cheltuială 
oricum inutilă), iar Bruxelles-ul ne 
va mai trimite niște bani pentru 
indexarea pensiilor.

Așadar, avem nevoie de Republi-
ca Moldova? Dacă da, să nu o mai 
căinăm și să ne plângem atâta de 
milă. Ce am sădit aceea am cules 
și vom culege.
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Cu 30 de ani în urmă, în plin 
război de la Nistru, erau arestați la 
Tiraspol membrii Frontului Popu-
lar din Moldova, Ilie Ilașcu, Ale-
xandru Leșco, Tudor Petrov-Popa, 
Andrei Ivanțoc. Pușcăriile rusești 
de la Tiraspol le-au distrus viețile 
și le-au mâncat tinerețile acestor 
oameni, uitați astăzi de toți. Am 
avut onoarea să fiu avocat în acest 
caz la Curtea Europeană și sunt 
fericit că am reușit să ușurăm 
măcar cumva suferințele acestor 
oameni. 

Întotdeauna gata „să boteze și 
vițeii” doar ca să producă câteva 
titluri de știri, în acest an nimeni 
nu a găsit de cuviință, măcar de 
bifă, să spună câteva cuvinte de 
recunoștință celor care au putrezit 
ani de zile în temnițele de la Ti-
raspol (pentru existența statului 
care le asigură funcții pompoase, 
mașini de serviciu și salarii grase). 
Din păcate, nici în România nu s-a 
reacționat altfel. Să mai zică cine-
va că nu suntem frați! La 14 mai, 
în România este ziua de cinstire 
a martirilor din temnițele comu-
niste. Ar fi fost un gest frumos, 
dacă în această zi Președintele 
României ar fi venit cu un mesaj 
prin care măcar să-i fi pomenit 
pe cei patru eroi români. 

Potentații zilei de azi, de pe 
ambele maluri ale Prutului, nu 
vor simți niciodată ceea ce au sim-
țit acești oameni, când transmi-
teau lumii din celula morții acel 
mesaj sublim: „Te iubesc, popor 
român!”. Acest mesaj, cu o ex-
cepțională încărcătură simbolică, 
ilustrează tot dramatismul istoriei 
noaste din ultimele două sute de 
ani și nimic nu-l va putea șterge 
din istoria noastră.

Cunoașterea propriei identități 
și respectul pentru ea sunt acele 
elemente esențiale care, de fapt, 
fac distincția dintre o populație 
(ca să nu zic o turmă) și un popor. 

Cât am fost în Moldova, am 
susținut mai mulți ani la Univer-
sitatea de Stat un curs de drept 
constituțional. A fost o experiență 
frumoasă, deoarece am avut parte 
de studenți excelenți, cărora am 
încercat să le cultiv dragostea 

pentru drept. Când ajungeam să 
discutăm problema jurisdicției de 
jure și de facto a unui stat asupra 
unui teritoriu, analizam doctrina 
Curții Europene la acest capitol, 
pe care a stabilit-o în Hotărârea 
Marii Camere în cauza Ilașcu și 
alții v. Moldova și Federația Rusă. 
Sincer să fiu, mai puțin mă sur-
prindea faptul că despre această 
decizie nu știa mai nimeni. Eram 
consternat să constat, an de an, 
că dintr-un curs de aprox. 90 de 
studenți cu greu găseam câțiva 
copii care, în general, au auzit 
despre grupul Ilașcu! 

Nu este un lucru întâmplător. 
Jertfa acestor oameni a fost ștear-
să deliberat din peisajul public și 
cel social. Majoritatea guvernări-
lor post-independență au ieșit din 
matricea politică socialisto-agra-
riană din anii ’90. Logica acestei 
matrice este în egală măsură de 
simplă și perversă: „mai întâi, să 
punem ceva pe limbă și, mai apoi, 
vom vorbi despre limbă”. 

Părinții fondatori ai Republicii 
Moldova, intelectualitatea anilor 
’90, au văzut această construcție 
statală ca pe cel de-al doilea stat 
românesc. În realitate, elitele 
politice din cele trei decenii de 
independență au creat o parodie a 
fostei RSSM, cu un conținut iden-
titar surogat, unde tacit, pas cu 
pas, este edificată o așa-numită 
națiune civică moldovenească. 

Este simptomatică răceala 
cvasigenerală (ca sa nu zic osti-
litatea) cu care elitele politice au 
reacționat la Hotărârea CCM din 
5 decembrie 2013 referitoare la 
crearea Blocului de Constituțio-
nalitate și incorporarea în acesta 
a Declarației de Independență. De 
altfel, ajustarea textului Constitu-
ției la acea Hotărâre a CCM nici 
astăzi nu figurează pe agenda po-
litică... Probabil, încă nu s-a „pus 
suficient pe limbă, ca să ajungem 
să vorbim despre limbă”. 

La 8 iulie 2004, CEDO a pro-
nunțat hotărârea în cauza Ilașcu și 
alții c. Moldovei și Rusiei. Aceas-
tă decizie este cel mai important 
argument judiciar, furnizat de un 
tribunal internațional, care bene-
ficiază de autoritatea și puterea 
lucrului judecat. Acest argument 
nu a fost folosit niciodată de auto-
ritățile Republicii Moldova pentru 
a determina Rusia să-și retragă 
trupele de ocupație de pe terito-
riul nostru. Este simptomatică 
reacția virulentă a întregii clase 
politice moldovenești la un alt 
argument judiciar furnizat deja 
de propria Curte Constituțională 

în anul 2017. În Hotărârea din 2 
mai 2017 CCM a constatat starea 
de ocupație a regiunii transnistre-
ne a Republicii Moldova de către 
Rusia. A auzit cineva ca, măcar o 
dată, vreun demnitar să fi făcut 
referință publică la aceste două 
acte judiciare cu valoare supremă? 

În martie 2022, o constatare 
a ocupației militare a regiunii 
transnistrene a Republicii Mol-
dova de către Rusia a fost făcută 
și de APCE. Și această constatate 
a fost întâlnită cu multă iritare de 
către conducerea de la Chișinău. 
Amendamentul propus de către 
eurodeputatul român Titus Cor-
lățeanu n-a fost semnat de nici 
un membru al delegației moldo-
venești, iar ministrul Popescu s-a 
distanțat imediat, clar și univoc de 
votul de la APCE, calificându-l ca 
pe o „opinie politică a parlamen-
tarilor care reprezintă Consiliul 
Europei, adoptată într-o decla-
rație care vizează, mai întâi de 
toate, situația din Ucraina” (nu 
și un punct de vedere asumat de 
Republica Moldova). 

Explicația unei astfel de strate-
gii ezitante rezidă în faptul că, atât 
Hotărârea CEDO în cauza Ilașcu 
și alții c. Moldovei și Rusiei, Ho-
tărârea CCM din 2 mai 2017, cât 
și Rezoluția APCE din 15 martie 
2022 vin într-o contradicție fun-
damentală cu viziunile politicieni-
lor moldoveni post-independență 
asupra naturii și identității poli-
tice a Republicii Moldova.

 Chiar dacă, la modul decla-
rativ, periodic se bifează cerința 
de retragere a trupelor rusești de 
pe teritoriul Republicii Moldova, 
mecanismul „5+2” este păstrat 
în continuare și nimeni nici de 
gând nu are să-l schimbe. În aces-
te trei decenii conducerile politice, 
subconștient, și-au dorit prezența 
Armatei a 14-a pe teritoriul acesta. 
Trupele ruse de ocupație rămân, 
în fond, singura garanție de păs-
trare a acestei identități neo-R-
SSM-iste. 

În acest peisaj mizerabil, Ilie 
Ilașcu, Alexandru Leșco, Tudor 
Petrov-Popa, Andrei Ivanțoc nu-
și au locul. Ei nu sunt chemați în 
școli la întâlnii cu elevii la orele 
de educație civică. Ei nu sunt 
prezenți la ceremoniile oficia-
le legate de ziua independenței 
(pentru care au stat la pușcărie), 
ei nu sunt incluși în manualele de 
istorie. Ei în general nu există. Ei 
rămân a fi condamnați la uitare, 
în propria țară pentru care au fă-
cut pușcărie, jertfindu-și zeci de 
ani din viață.

Grupul Ilașcu – condamnat 
la uitare de propria țară

Deunăzi, am fost din nou la 
clinica morții. De astă dată, 
chiar la șeful instituției, nu-l 
numesc, îl cunoaște o lume 
întreagă, la care am fost invi-
tat. Eu credeam că el vrea să 
mă consoleze, să-și ceară scuze 
pentru modul în care am fost 
tratat de către medicul curant, 
însă șeful mi-a spus că medicul 
mortolog (așa-i numesc eu pe 

medicii oncologi), putea să mă dea în judecată, deoarece nume-
le de familie se aseamănă cu cuvântul scris mai sus. 

Amintesc că, în luna mai, mortologul trebuia să-mi explice 
rezultatele de la medicina nucleară, de unde am fost trimis, de 
către o doamnă elegantă și cultă, neprogramat, la medicul cu-
rant. I-am explicat acestuia că am adus fișa medicală cu rezul-
tatul investigației și nu e neapărat să-mi spună acum, deoarece 
sunt programat la el tocmai pe 13 iunie (adică, cu o lună și ceva 
înainte!). „M-am z… (săturat) de voi, ce mai vrei de la mine!? 
O să am infarct”, zice cel, după care continuă: „Dar tu ai avut 
operație? Zic, da. Dar de ce nu te-ai operat la noi?”. Îi răspund 
că asta a fost în copilărie și că am uitat de ea, „Ți-au tăiat ouă-
le???”, mă întreabă el, la care nu am avut ce să-i mai răspund. 
Am ieșit, iar el tot răcnea la mine, de ce am intrat neprogramat 
și că el nu are timp să descifreze investigațiile medicale și mi-a 
spus să aștept chirurgul, care era la operație, dar acela, când a 
venit, îi primea doar pe cei care sunt trimiși de el la Medpark, 
unde lucrează. Am înțeles că bratvaua medicilor e mai puter-
nică decât a celor de la închisoare. Și m-am retras. De atunci 
n-am mai așteptat. Mi-am zis să mă duc la clinica vieții, pen-
tru că la medicul mortolog nu mai am ce căuta. Mai știi, poate 
voi afla cât voi mai avea de trăit! Și cât, de scris! Asta scriam 
atunci! 

La discuția pe care am avut-o cu directorul instituției au par-
ticipat mai mulți medici, inclusiv juristul acesteia. Le-am spus 
că nu am pretenții față de acest medic curant, că nu doresc să 
fie tras la răspundere, pentru că n-o să se corecteze niciodată, 
doar că solicit, ca orice cetățean al R. Moldova, plătitor de po-
liță de asigurare (achit pentru aceasta lunar o groază de bani), 
să beneficiez de medicina gratuită, garantată de către stat, iar 
ei, medicii, să respecte jurământul lui Hipocrate. Răspunsul di-
rectorului instituției m-a dat gata: „Dar mata știi că Hipocrate 
a fost un păgân? Noi nu credem în acest jurământ!”. Totodată, 
mi-a spus că insistă să-l cheme pe medicul curant, care, într-un 
fel, și-a recunoscut o parte din vină, însă eu am refuzat catego-
ric, zicându-i că nu vreau să-l văd în față până la moarte.

În sfârșit, mi s-a dat un alt medic curant, o doamnă inteligen-
tă, doctor în științe medicale. Dar, imediat ce am intrat la ea, l-a 
invitat pe fostul meu medic curant ca să-mi aducă fișa medicală. 
Acesta, cu un zâmbet prostesc (ca să nu zic prostatic) fluturând 
pe buze, și-a cerut un fel de scuze și a plecat. Noul medic curant 
mi-a propus un tratament chirurgical – Prostatectomie radicală. 
Din cele patru existente. Mi s-au recomandat niște investigații la 
clinica de stat, unde mă aflu la evidență, într-un termen de două 
zile, pe care n-am reușit să le fac la timp. Pentru că, și la clinica 
noastră, sunt respectate niște reguli, trebuie să te programezi, 
deși, din partea medicului de familie, am avut toată susținerea.

Astfel, n-am reușit să mă programez pentru întâlnirea cu 
medicul chirurg, de față cu medicul curant, marți dimineață. 
Astăzi dimineață, acesta din urmă mă sună și-mi spune că sunt 
programat pentru operație și că trebuie să am toate rezultatele 
investigațiilor în ordine, dar, dacă am și alte boli, mi se vor ex-
tirpa și testiculele, în afară de prostată. I-am mulțumit pentru 
sugestie și i-am spus că deocamdată sunt bolnav mai mult psi-
hologic, că sunt un pic răcit, și că voi urma sfaturile de rigoa-
re. Atunci când va bate ceasul! Eu sunt singur! Familia mea e 
departe, nu are cine mă ajuta! Și dacă voi cădea la pat, mă duc 
cu zile în mormânt! Și nici nu asta e cea mai mare tragedie! Ci 
faptul că nu voi mai putea să scriu, să fiu printre oameni!

Vă spun cu toată sinceritatea: eu nu am nicio durere. Sunt 
sănătos și mi se pare că mi se întinde o capcană, ca cineva să 
se răzbune pe mine. Deoarece în R. Moldova se consideră că 
medicii sunt săraci (nu chiar toți) și eu cunosc că există și alte 
metode de tratament, voi solicita instituțiilor europene să nu 
mai investească bani pentru proiecte în medicina oncologică 
din R. Moldova, fiindcă aceștia nu sunt investiții în trata-
mentul bolnavilor, ci se duc în cu totul altă parte. În loc de 
aceasta, propun ca bolnavii care suferă de asemenea maladii 
să fie internați în instituțiile europene. De asemenea, solicit 
șefei statului, Maia Sandu, prim-ministrului Natalia Gavriliță, 
ministrului Sănătății, Ala Nemerenco, să întreprindă măsuri de 
urgență pentru reformarea sistemului de medicină oncologică 
din R. Moldova. Altminteri, se va ajunge la o situație mai gravă 
decât războiul din Ucraina! Opriți, vă rog, uciderea oamenilor 
prin intervenții chirurgicale și ajutați-i cu ce puteți! Iar dacă 
nu puteți, vom găsi alte metode de tratament! Noi, cetățenii de 
rând! Eu unul sunt gata să mor pe frontul din Ucraina, decât 
pe mâinile medicilor din R. Moldova! Eu nu mă tem de moarte! 
Mă tem de medicii bolnavi!

Eu nu mă tem de moarte! 
Mă tem de medicii bolnavi!

În trei luni de război guvernul 
României n-a reușit să mărească 
capacitatea de procesare în vămile 
din Est, cu Ucraina şi Moldova, 

prin banale măsuri de criză care 
nici nu cereau cine ştie ce inves-
tiții, doar un pic de organizare tip 
situație specială. Sunt cozi uria-
șe de mașini, în special camioa-
ne, deși era evident că fluxul de 
mărfuri înspre / dinspre Ucraina 
trebuie accelerat. Leșină lumea de 
căldură la Albița.

Culmea prostiei, la Isaccea 
nu s-a putut aduce măcar un bac 
în plus, şirul de TIR-uri în care 
şoferii așteaptă cu zilele la 30*C 
bazându-se pe o singură bărcuță 
care face pendulare cu o duzină 
de mașini la trei ore odată. „Răs-

puns la criză”. Ne trebuia musai 
un general cu aripioare ca pre-
mier, cum doct explicau ţuţerii 
lui Johannis în 2021, şi doi se-
curiști mână moartă ca Bode şi 
Grindeanu, pentru a reuși un așa 
eșec monumental de logistică. Cu 
Orban şi Cîțu premieri nu puteam 
eșua la fel de spectaculos, a meri-
tat toată criza politică pornită din 
capriciile obscure ale lui Johannis 
în 2021?

Alții trimit nave spațiale în 
Ucraina; noi nu putem mobiliza 
un vaporaș în plus pe Dunăre. Gu-
vernul dolce farniente cu epoleți.

Nu putem mobiliza un vaporaș 
în plus pe Dunăre

Sorin IONIȚĂ

Nicolae RPOIBU
Alexandru TĂNASE
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Ministrul apărării naționale din România: „Locul 
Republicii Moldova este în marea familie europeană”

Ministrul apărării Anatolie Nosatîi și omo-
logul său român, Vasile Dîncu, au avut o în-
trevedere oficială miercuri, 8 iunie, la sediul 
Ministerului Apărării Naționale din România.

Potrivit unui comunicat de presă, pe 
agenda discuțiilor s-au regăsit subiecte 
cu referire la stadiul actual al cooperării 
pe segment militar, arhitectura securității 
regionale și sprijinul acordat de România 

la transformarea instituției de apărare a 
Republicii Moldova în conformitate cu 
standardele unei guvernări democratice.

Astfel, ministrul Nosatîi i-a mulțumit 
oficialului român pentru asistența oferită 
de România la modernizarea Armatei Na-
ționale, dar și pentru susținerea Republicii 
Moldova în parcursul ei european.

„România a fost și este un partener stra-

tegic de încredere, un susținător ferm al 
dezideratului Republicii Moldova de inte-
grare europeană, implementare a reforme-
lor democratice, consolidare a eforturilor de 
asigurare a păcii și stabilității în regiune și 
promovare a intereselor țării noastre la ni-
vel internațional”, a spus Anatolie Nosatîi.

Ministrul moldovean al Apărării s-a 
referit la contribuția semnificativă a par-
tenerilor din România la realizarea proiec-
telor în cadrul Inițiativei de Consolidare 
a Capacităților de Apărare (DCBI) și altor 
programe comune, dezvoltarea învățămân-
tului militar, precum și la oportunitățile de 
instruire a efectivului Armatei Naționale în 
instituțiile de profil din România.

Anatolie Nosatîi și-a exprimat speran-
ța că relațiile bilaterale de cooperare se 
vor intensifica, prin identificarea unor noi 
inițiative, în beneficiul ambelor armate.

La rândul său, ministrul Vasile Dîncu a 
menționat, în cadrul întrevederii: „Locul 
Republicii Moldova este în marea familie 
europeană și trebuie să fie obținut cât mai 
curând statutul de stat candidat la Uniunea 
Europeană. (...) România își exprimă ferm 
disponibilitatea și interesul de a dezvolta 
cooperarea cu Armata Națională a R. Mol-
dova pentru beneficiul reciproc și pentru a 
sprijini eforturile acesteia privind moder-
nizarea, creșterea capacității operaționale 
și a nivelului de interoperabilitate”. 

Oficialul român a evidențiat, de aseme-
nea, în contextul discuțiilor referitoare la 
relațiile Republicii Moldova cu NATO, im-
portanța „angajamentului reciproc pentru 
implementarea liniilor de efort aferente 
Pachetului de consolidare a capacității de 
apărare dedicat Republicii Moldova”.

Alte subiecte s-au referit la contribuția 
Armatei Naționale la consolidarea securi-
tății regionale prin participarea militarilor 
moldoveni la misiunea de menținere a păcii 
KFOR din Kosovo, precum și la decizia de 
a participa, în viitorul apropiat, în cadrul 
Forței Interimare a Națiunilor Unite în 
Liban (UNIFIL).

Cu prilejul vizitei la Ministerul Apără-
rii Naționale, Anatolie Nosatîi a conferit 
generalului-locotenent Marian Sima, șe-
ful Direcției Informații Militare, medalia 
„Consolidarea frăției de arme”. 

De menționat că ministrul Apărării Ana-
tolie Nosatîi a efectuat o vizită oficială în 
România în perioada 7-8 iunie curent, la 
invitația omologului său, Vasile Dîncu. La 
București, Anatolie Nosatîi a avut o serie 
de întrevederi cu mai mulți factori de de-
cizie din instituțiile de stat ale României, 
printre care prim-ministrul Nicolae-Ionel 
Ciucă, președintele Comisiei pentru apă-
rare, ordine publică și siguranță națională 
din Senatul României, Nicoleta Pauliuc.

Doina BURUIANĂ

Familia lui Valeriu Boboc 
și-a găsit dreptatea la CEDO 

Familia lui Valeriu Boboc, tânărul care a 
fost ucis în bătaie în Piața Marii Adunări 
Naționale (PMAN) în timpul revoltelor 
din 7 aprilie 2009, şi-a găsit dreptatea 

la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului 
(CtEDO). „În sfârşit, Curtea s-a pronunțat şi 
statul a fost condamnat”, a declarat tatăl victimei, 
Victor Boboc, după cinci ani de aşteptare. 

Astfel, Republica Moldova a 
fost condamnată în dosarul care 
vizează bătaia până la moarte a 
lui Valeriu Boboc de către poliție, 
precum și modul în care maltra-
tarea și decesul acestuia au fost 
ulterior investigate.

„Invocând articolul 2, dreptul 
la viață, și articolul 3, interzicerea 
torturii și a tratamentului inuman 
și degradant din Convenție (Con-
venția europeană a Drepturilor 
Omului – CEDO, nota red.), recla-
manții s-au plâns că el a fost ucis 
de către poliție, și că investigația 
decesului acestuia nu a fost efici-
entă. Curtea a constatat violarea 
Articolului 2, dreptul la viață, din 
Convenție, sub aspect material și 
procedural, bătaia până la moarte 
a feciorului/soțului reclamanților 
de către poliție, utilizarea forței 
de către poliție nu era absolut ne-
cesară și lipsa unei investigații 
eficiente”.

De asemenea, Curtea (Curtea 
Europeană a Drepturilor Omu-
lui – nota red.) a dispus că statul 
trebuie să achite reclamanților 

despăgubiri în valoare de 50 de 
mii de euro cu titlu de prejudiciu 
moral și suma de 7 000 de euro cu 
titlu de costuri și cheltuieli.

Tatăl lui Valeriu mai speră 
într-o justiție dreaptă 

Tatăl lui Valeriu Boboc, tânărul 
care avea doar 24 de ani atunci 
când a fost ucis cu bestialitate, 
încă mai speră într-o justiție 
dreaptă și că dosarul „7 aprilie” 
va fi reluat, iar cei vinovați vor 
răspunde. 

„Nu putem să ne simțim în-
dreptățiți pentru că nimeni nu a 
fost tras la răspundere. Adevărații 
ucigași nu au fost condamnați. 
S-a găsit un țap ispășitor atunci, 
la început, care a și fugit. Nimeni 
nu a fost vinovat, nici Voronin, 
nici Greceanîi... nimeni. Încă mai 
avem speranța că va fi investigat 
dosarul „7 aprilie”, dar nu prea 
cred. În 13 ani s-au astupat ur-
mele. În justiția de la noi o mână 
spală pe alta”, ne-a declarat Victor 
Boboc. 

Îndureratul tată consideră că 

A fost ucis de poliție, iar investigația a fost ineficientă, constată CtEDO

trebuie să se facă dreptate pentru 
toți tinerii care au fost maltratați 
și uciși în PMAN acum 13 ani. „Au 
fost mai multe persoane ucise 
atunci”, ne-a spus el având spe-
ranță în actuala conducere de la 
Ministerul Justiției și în faptul că 
jertfa fiului său nu a fost în zadar. 

„7 aprilie 2009 a schimbat 
Moldova. Băieții de la 7 aprilie 
2009 au făcut multe pentru țară. 
Avem acum vector european. Eu 
am speranță în ministrul Justiției 
și cred că el o să ridice această 
problemă”, a spus Victor Boboc 
pentru „Gazeta de Chișinău”. 

Cauza familiei Boboc a ajuns la 
CEDO în 2017. Inițial, instanța l-a 
condamnat la patru ani de închi-
soare cu executare pe fostul minis-

tru de Interne, Gheorghe Papuc, 
iar comisarul de Chișinău din acea 
perioadă, Vladimir Botnari, fusese 
condamnat la doi ani de pușcărie 
cu suspendare. Cei doi foști funcți-
onari au scăpat însă basma curată 
după ce au fost achitați în ultima 
instanță. A mai fost pronunțată 
o decizie de condamnare la zece 
ani de pușcărie pe numele fostu-
lui polițist Ion Perju, care însă nu 
se află după gratii. Acesta a reușit 
să fugă cu puțin timp înainte ca 
judecătorii să pronunțe sentința. 

La 7 aprilie 2009, mii de oameni 
au ieșit în PMAN și au protestat 
împotriva rezultatelor alegerilor 
parlamentare în urma cărora co-
muniștii obținuseră majoritatea 
locurilor în legislativ. Protestele 

au degenerat în violențe. Clădirile 
Parlamentului și Președinției au 
fost incendiate și jefuite. Poliția 
a intrat în forță. Sute de tineri 
nevinovați au fost încarcerați în 
comisariate, bătuți și maltratați. 
Valeriu Boboc a fost ucis în băta-
ie chiar în PMAN. Persecutarea 
protestatarilor a durat zile în șir. 

În urma alegerilor parlamentare 
anticipate din iulie 2009, comu-
niștii au pierdut puterea, iar la 
guvernare a acces Alianța pentru 
Integrare Europeană. 

La o distanță de 13 ani, dosarul 
„7 aprilie 2009” nu are finalitate. 
Nici astăzi, Republica Moldova 
nu știe cine a stat în spatele pro-
vocărilor și dezordinilor în masă. 

Marina SURUCEANU

Miniștrii apărării din Republica Moldova și România, în dialog la București 
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Au fost premiați 
olimpicii la Limba 
și literatura română 
și Istoria românilor 

Gazda evenimentului, minis-
trul Educației și Cercetării al RM, 
Anatolie Topală, a felicitat elevii 
olimpici şi profesorii şi a men-
ționat că rezultatele obținute de 
ei sunt foarte importante pentru 
sistemul educațional şi pentru 
toată R. Moldova.

„Limba și Istoria sunt doi piloni 
de bază ai unei națiuni, iar comu-
nitatea lingvistică și istorică ce ne 
unește ne-a permis, împreună cu 
Departamentul pentru Relația cu 
Republica Moldova (DRRM), să 
organizăm un eveniment în care 
să sărbătorim performanța și 
dedicația pe care ați manifestat-o 
în cadrul a două olimpiade repu-
blicane. Mulțumim Guvernului 
României pentru tot sprijinul 
acordat în ultimii trei decenii 
statului nostru și, în particular, 
sistemului educațional din RM. 
Azi, vrem să sărbătorim perfor-
manța de care ați dat dovadă în 
cadrul olimpiadelor republicane. 
Știu că ați muncit mult pentru 
aceste rezultate și suntem foar-
te bucuroși ca în cadrul acestui 
eveniment să vă sărbătorim pe 
voi, munca pe care ați depus-o. 
Olimpiadele școlare sunt pentru 
cei care au depus cel mai mult 
efort, s-au pregătit cel mai bine 
și și-au putut stăpâni emoțiile în 
cadrul concursurilor”, a spus mi-
nistrul Educației și Cercetării al 
RM, Anatolie Topală.

Și secretarul de stat al DRRM, 
Adrian Dupu, a salutat olimpicii 
prezenți la eveniment. 

„Mă bucur că, din poziția în 
care mă aflu astăzi, pot să re-
compensez eforturile pe care le-

ați depus. De ce premiem Limba 
Română și Istoria Românilor? 
Pentru că, pe lângă cultură, tra-
diție și credința în Dumnezeu, 
sunt lucrurile care ne leagă pe 
noi, cei de pe ambele maluri ale 
Prutului. Vrem să încurajăm și 
pe viitor, pentru că trebuie să du-
cem pe mai departe aceste lucruri. 
Fără limba noastră nu știu ce am 
fi. Voi ați făcut performanțe în 
a vă cunoaște istoria și sunt si-
gur că voi ați învățat din asta și 
puteți să-i învățați și pe ceilalți. 
Eu personal chiar cred că aici, în 
sală, sunt oameni care vor avea o 
poziție foarte înaltă în societate, 
așa că am decis să facem așa cum 
putem mai bine să vă arătăm recu-
noștința noastră, a României și a 
Guvernului României. Resursele 
noastre sunt limitate. Am dorit, 
pe lângă lucrurile materiale, să vă 
oferim niște momente pe care nu 
cred că le veți uita vreodată. De 
aceea am adus alături de noi trei 
artiști de renume din România”. 

Maia Morgenstern (foto), le-
genda vie a teatrului și filmului 
românesc și internațional, precum 
și actrița Daniela Nani, dar și acto-
rul George Custură au fost invitați 
speciali ai ceremoniei. Fiecare din 
ei a venit și cu câte un moment 
artistic pentru cei prezenți în sală. 

Maia Morgenstern: „Vă felicit 
din adâncul sufletului pentru toa-
te eforturile pe care le-ați făcut. 
Felicit pe profesori, pe cei care 
v-au îndrumat și susținut. Sunt 
alături de părinții voștri. Știu prin 
ce emoții au trecut și trec. Această 
ceremonie vă este dedicată. Știu 
că ați renunțat la o grămadă de 

Marți, 7 iunie, în incinta Centrului 
Republican pentru Copii şi Tineret 
ARTICO s-a desfăşurat ceremonia de 
premiere a învingătorilor Olimpiadei 

Republicane la disciplinele Limba şi literatura 
română şi Istorie. Cei 78 de elevi de liceu au 
beneficiat de aparatură electronică: tablete, 
E-book-uri reader, boxe portabile, alături de 
rucsacuri şi materiale de papetărie personalizate.

Unele restricții temporare din partea unor 
instituții culturale occidentale, impuse 
artiştilor ruşi care nu s-au desolidarizat 
de Putin şi de războiul ordonat de el 

în Ucraina – restricții, ce-i drept, luate – unele 
– sub imperiul emoției şi nu întotdeauna foarte 
înțelept –, au permis propagandei ruse să pretindă 
complet fals că Vestul urăşte cultura rusă şi că în 
presupusul său program „cancel culture” intră şi 
marile valori ale acesteia. 

Opinia circulă, din păcate, și 
în afara propagandei ruse ofici-
ale, chiar printre unele spirite 
„fine” de la noi, care deocam-
dată se mulțumesc cu sarcasme 
aluzive:

„O conversație cu Mihail 
Neamțu despre Posedații lui 
Dostoievski (astăzi mai cunoscut 
sub titlul, mai puțin fericit, 
de Demonii). Discuția noastră 
a fost filmată în ianuarie 2022, 
cînd Dostoievski – după mine 

cel mai mare geniu literar alături de Cervantes – nu era încă ex-
comunicat din literatură” (subl. mea). (Andrei Vieru, postare pe 
Facebook)

Cine l-a „excomunicat” pe Dostoievski din literatură după ianu-
arie 2022? Unde? Cînd? Cu ce efect? Propoziția, cu verbul conjugat 
prudent la diateza pasivă, se menține în vag, permițînd o mulțime 
de interpretări, care mai de care mai sumbre. Dar, la modul gene-
ral, se înțelege că autorul „excomunicării” e Occidentul mîniat pe 
Rusia, care Occident ar mai fi găsit astfel un subiect pentru a sa 
ticăloasă „cancel culture”. Fals!

Nu, Occidentul nu-i excomunică nici pe Dostoievski, nici pe 
Tolstoi, nici pe Bulgakov, nici pe Pasternak, nici pe Ceaikovski, 
nici pe atîtea alte genii din literatură, muzică sau film. Vorbesc de 
Occidentul adevărat, nu de eventuale nesemnificative excepții. Dar 
unii simt pesemne nevoia să-i confecționeze Vestului o imagine res-
pingătoare și unilaterală, iar cultura rusă devine, pentru ei, victima 
unei culturi decerebrate, decadente și autodistructive – exact ceea 
ce susține și propaganda putinistă.

Și cine vrea sau a vrut să nimicească sau să „excomunice” cultura 
rusă? Nu Vestul, ci însuși statul rus în diferitele sale întruchipări. 
Cine l-a exilat pe Turgheniev, cine l-a deportat în Siberia pe 
Dostoievski? Cine l-a ținut în închisoare pe Cernîșevski? Statul 
rus, nu Occidentul. Cine l-a excomunicat pe Tolstoi? Biserica 
rusă pravoslavnică, susținută de statul rus. Cine i-a persecutat 
pe Bulgakov, pe Ahmatova, pe Pasternak? Cine l-a exilat pe 
Soljenițîn? Cine a forțat înjosirea unui Șostakovici? Statul sovietic, 
moștenitorul statului rus. Cine astăzi arestează, exilează, omoară, 
cenzurează pe oricine care nu vorbește în termenii propagandei 
oficiale? Statul rus, din nou, nu Occidentul, care i-a apreciat, i-a 
publicat în imense tiraje, i-a jucat și uneori i-a premiat pe toți 
acești scriitori, artiști, muzicieni etc. și pe destui alții.

De fapt, de la începutul secolului al XIX-lea, o parte însemnată 
și cea mai valoroasă a culturii ruse s-a aflat într-un război aproape 
niciodată întrerupt cu statul rus și conducătorii săi – de la Nicolae I 
la Stalin și la Putin (cu excepția perioadei Gorbaciov-Elțîn). Închi-
soarea, deportarea, lagărul, asasinatul, exilul și mai ales cenzura 
au fost armele statului acestuia, a cărui cultură politică nu înțelege 
decît opresiunea și persecuția ca mijloace de guvernare. Nu cred 
că a mai existat pe lume vreun alt stat care, atîta timp și cu atîta 
consecvență, să fie în război cu precădere contra propriei culturi 
libere, în tot ce avea aceasta mai respectabil și mai valoros. (Spre 
comparație, în Germania o situație asemănătoare a durat numai 12 
ani.) Sigur, soluțiile propuse de „intelighenția” rusă de ieri și de azi 
au fost nu o dată radicale și utopice, dar vina principală și primor-
dială pentru această radicalizare și înstrăinare de realitate a fost 
întotdeauna a statului și a politicii autocratice care-i era proprie.

Cîtă nedreptate, deci, ba chiar cît resentiment față de Occiden-
tul contemporan, cîtă complezență, în schimb, chiar involuntară, 
față de autocrația rusă eternă la oricine dă a înțelege – fie și aluziv, 
ba-i poate chiar mai grav dacă e aluziv – că excomunicarea acelor 
mari creatori ar fi, într-un fel sau altul, opera Occidentului! Și cîtă 
impardonabilă confuzie la cel care evită să spună răspicat că ea se 
datorează acelui stat brutal și mîrșav – o mare catastrofă pentru 
lume și, nu în ultimul rînd, pentru propria-i cultură!

„Dilema veche”, 2-8 iunie 2022

D i g e s t

Cine 
a excomunicat 
cultura rusă?

Andrei CORNEA

tentații, știu că ați lăsat deoparte, 
cu greu, cu sentimentul că ați fi 
făcut ceva mai aromat și ați ales să 
studiați. Acest efort va răspunde, 
va avea ecou în timp, știu asta, 
simt. Vă felicit din tot sufletul. Ne 
va ține Dumnezeu așa, pentru a 
studia, astfel și gândirea Dumnea-
voastră critică se va dezvolta. Vă 
țin pumnii pentru mai departe”. 

Printre cei premiați am zărit-o 
și pe Andreea Mahu, elevă a Li-
ceului de Creativitate și Inventică 
„Prometeu Protalent”, care mi-a 
spus că se simte mândră de rezul-
tatele pe care a reușit să le obțină. 

„Sunt foarte recunoscătoare 
pentru faptul că am participat și 
pentru că eforturile pe care le-am 
depus pe parcursul celor trei ani 
de liceu au dat așa roade. Mă simt 
mult mai liberă și fericită”. 

Nicolae este în clasa a XI-a, în 
cadrul Instituției private, Liceul 
Teoretic „Orizont” din Chișinău, 
și a fost premiat pentru rezultate 
remarcabile la Istorie. 

„Mă bucur că sunt astăzi aici. 
Pentru mine este o experiență 
nouă. Recomand tuturor colegilor 
să participe la olimpiade, pentru 
că roadele pe care le obții te fac să 
vrei și mai mult de la tine”. 

Valeria Ciugureanu, elevă în 
clasa a X-a a Liceului Teoretic 
Republican „Aristotel” din Chi-
șinău, mi-a spus că acest concurs a 
ajutat-o să se redescopere și să-și 
cunoască propriile limite. 

„Sunt premiată cu mențiune 
la disciplina Limba și Literatura 
română. Pentru mine a fost o expe-
riență nouă, pentru că anul trecut 
am fost lipsiți de posibilitatea de a 
participa la olimpiade republicane. 
Am trăit emoții noi pentru mine, 
pentru că prin aceste concursuri 
ajungi să te cunoști mai bine pe 
tine și să-ți cunoști limitele”. 

Evenimentul a fost organizat 
de Departamentul pentru Relația 
cu Republica Moldova din cadrul 
Guvernului României în comun cu 
Ministerul Educației și Cercetării 
al Republicii Moldova. 

Diana BOTNARU
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„Cărțile ne ajută să înțelegem mai bine 
evenimentele și ne alină suferința”

– Stimată doamnă Nadia 
Pădure, cine v-a dat pri-
mele cărți, în copilărie? 
Părinților Dvs. le plăcea 
să citească? 
Primele cărți despre care îmi 

amintesc vin odată cu prima vizită 
la biblioteca școlară, dar în familie 
se povestește că îmi plăcea să țin 
cărțile în mâini de pe la vârsta de 
un an, pentru că în casa noastră 
exista o etajeră cu cărți. Părinții 
mei erau oameni simpli. Tatăl a 
fost muncitor în gospodăria să-
tească, mama a lucrat la grădinița 
pentru copii, mai întâi 14 ani bu-
cătar, iar mai apoi, după studiile 
fără frecvență la Școala pedagogică 
din Soroca, a lucrat până la pensio-
nare educator la aceeași grădiniță. 
Mama citea și în copilărie, citește 
și acum cu o deosebită plăcere.  

– Ce vârstă are mama Dvs., 
Elena? Care sunt preferin-
țele ei în domeniul lectu-
rii?
Mama are 83 de ani. Citește în 

special literatură artistică. Îi plac 
scriitorii români și basarabeni. 
Preferatul mamei este Aurelian Sil-
vestru. Are câteva cărți de Aurelian 
Silvestru în biblioteca personală. 
Le recitește foarte des. Mama citeș-
te cărți și la biblioteca din sat. De 
regulă, îi aduce cărți bibliotecara, 
doamna Elena Viscun.

– Să revenim la perioada 
primelor Dvs. lecturi. Mer-
geați des la bibliotecă în 
satul Dvs.?
Satul meu natal este Sculeni, 

raionul Ungheni. Biblioteca în 
care m-am format a fost cea 
școlară. Avea un program extins 
până seara târziu. Eu veneam, de 
regulă, la bibliotecă pe la ora 16 
și rămâneam ore în șir printre 
rafturile de cărți. Îmi plăcea, de 
altfel, singurătatea printre cărți. 
Am început să vizitez și biblioteca 

sătească, în clasele mari.

– Ce facultate ați absolvit? 
Când ați devenit directoare 
a Bibliotecii Publice Raio-
nale „Mihail Sadoveanu” 
din Străşeni? 
Am absolvit Facultatea de Bi-

blioteconomie de la Universitatea 
de Stat din R. Moldova și am fost 
repartizată la biblioteca raională 
din Strășeni. Aici mă aflu și acum. 
Am trecut toate treptele: bibliote-
car, redactor, șef secție, șef filială, 
iar director sunt din 1998.

– Câți oameni lucrează în 
colectivul pe care îl con-
duceți? Care sunt calitățile 
de bază ale unui manager? 
Conduc un colectiv de 24 de 

persoane. După mine, un manager 
bun este cel care îmbină armonios 
competențele profesionale cu cele 
manageriale. Un manager trebuie 
să învețe foarte mult, să lucreze 
foarte mult, să iubească oamenii, 
să-și iubească munca și să poată 
să-i inspire pe toți cei cu care face 
o echipă.

– Cât de bogat e fondul de 
carte al Bibliotecii raionale 
„M. Sadoveanu” de la Stră-
şeni? 
Deținem o colecție de circa 80 

de mii de exemplare, care mereu 
se actualizează. Avem cărți pentru 
copii și adulți, ne abonăm la ediții 
periodice. Filiala noastră de carte 
românească „Brăila”, fondată cu 
sprijinul Bibliotecii Județene „Pa-
nait Istrati” din Brăila, este dotată 
cu publicații editate în România, 
pe care ni le aduc periodic colegii 
noștri din România. 

– Ce vârste au utilizatorii? 
Cei mai mici utilizatori sunt 

aproximativ de 3-4 ani, care vin 
împreună cu părinții. Cea mai în 
vârstă cititoare are 86 de ani.

Teatrul „Alexei Mateevici” din 
Chișinău s-a alăturat campani-
ei „Artiști români pentru artiști 
ucraineni”, proiect propus de 
Raluca Rădulescu și Worldwi-
de Reading Project, CITD (The 
Center of International Theatre 
Development) din Baltimore, la 
care UNITER a devenit partener. 

În cadrul campaniei, Teatrul 
„Alexei Mateevici” va prezenta un 
spectacol realizat în baza măr-
turiilor elitei ucrainene despre 
războiul din Ucraina, declanșat 

de Rusia. Reproducem un scurt 
fragment din monologul uneia 
dintre protagoniste: „Război e 
atunci când trăiești patru săp-
tămâni la subsol, când poți face 
diferența între rachetele „Grad” 
și bombe, și când nu știi dacă și 
casa ta a supraviețuit. Iar rudele 
tale din Rusia susțin că totul e 
fals, că toate sunt fake-uri”.

Un alt personaj afirmă: „Răz-
boiul își pune amprenta pe fețele 
oamenilor. Aceeași amprentă. Ne 
puteți număra după cearcănele 

de sub ochi. Cearcănele de sub 
ochii noștri sunt amprenta războ-
iului”. Mai cităm dintr-un mono-
log: „Mariupol. Bucea. Gostomel. 
Irpen. Vasilkiv. Sumî. Ohtîrka. 
Cernihiv. Izium. Popasna. Volno-
vaha. Harkiv. Herson. Nikolaev... 
Sunt orașe-cuvânt, în ele trăiesc 
toți oamenii care au murit, care 
au dispărut, care au rămas fără 
adăpost. Asta e acum geografia 
mea”.

Titlul spectacolului este „Să 
le spunem pe nume”, participă 

Elena Frunze-Hatman, Nina Lef-
ter, Victor Untilă, Olesea Sveclă, 
actori ai Teatrului „Alexei Ma-
teevici”.

„Artiști români pentru artiști 
ucraineni” este o campanie uma-
nitară organizată de UNITER îm-
preună cu instituții culturale de 
stat și independente din România 
și Republica Moldova, în scopul 
strângerii de fonduri pentru ar-
tiștii ucraineni. 

I.N.

Proiectul „Artiști români pentru artiști ucraineni”, la Chișinău

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

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

– De ce se insistă atât de 
mult pe termenul „utili-
zator”? 
Legea cu privire la biblioteci 

vorbește despre termenul de „uti-
lizator de bibliotecă”, aceasta fiind 
persoana care nu doar citește pu-
blicațiile din colecția bibliotecii, 
dar care folosește toate resursele 
informaționale, serviciile și facili-
tățile bibliotecii. Astăzi bibliote-
ca este mai mult decât o colecție 
de carte. Biblioteca noastră, de 
exemplu, prestează peste 30 de 
servicii. Bineînțeles că utilizăm 
și termenul de cititor atunci când 
ne referim la actul lecturii.

– Prin ce campanii este 
promovată lectura? 
Participăm la activitățile cam-

paniilor naționale „Programul 
Național LecturaCentral”, „Să 
citim împreună”. Organizăm și 
programe de lectură la nivel local. 
Menționez unele din ele: Festiva-
lul de lectură „Pâine de la iepure și 
o carte de la Iulian Filip” (în acest 
an vom organiza ediția a 3-a), Pro-
gramul estival „Biblioteca strada-
lă” (activități de lectură în parcul 
„Mihai Eminescu” din Strășeni), 
lecturi cu voce tare, întâlniri cu 
scriitorii și altele.

– Cum vă completați fon-
durile cu carte nouă? 
Principala sursă este achiziția 

de la edituri și librării. Avem și 
donații.

– E benefic faptul că sun-
teți în aceeaşi clădire cu 
Școala de Arte? 
Este un mare avantaj și pentru 

noi, dar și pentru elevii Școlii de 
Arte. Avem și o colaborare foarte 
fructuoasă cu Școala de Arte, cu 
alte școli, licee, gimnazii.

– Din păcate, bibliotecile 
săteşti dispar una după 
alta. Care ar fi metoda de 
a le menține?
Bibliotecile dispar din cauza 

lipsei unui cadru legal care ar 
penaliza administrațiile publice 
locale care nu acordă atenția cu-
venită bibliotecilor, iar după ce 
acestea ajung într-o stare dezas-
truoasă, le închid. Sunt necesare 
programe naționale de lectură, 
patronate de președintele țării, 
Parlament sau Guvern, care să 
oblige și administrațiile publice 
locale să organizeze activități și 
să investească în biblioteci.

– Vara e un anotimp priel-
nic pentru citit?
Orice anotimp e prielnic lectu-

rii. Avem un program de vacanță 
pentru copii la biblioteca noastră 
în care lectura se regăsește în ac-
tivitățile zilnice.

– Vă rugăm să ne împărtă-
şiți din experiența Dvs. de 
cititor. Cât de repede citiți 
un text? Aveți tehnici spe-
ciale de lectură?

Interviu cu Nadia Pădure, directoare a Bibliotecii Publice Raionale 
„Mihail Sadoveanu” din Străşeni

Mai puțin tehnici speciale, mai 
degrabă experiență de lectură. 
Citesc repede literatura de spe-
cialitate sau pe diferite domenii. 
Literatura artistică o citesc pe 
îndelete, nu sar niciodată peste 
rânduri. Îmi fac notițe de lectură. 
Țin un jurnal de lectură.

– Ați publicat două volume 
de poezie. Când găsiți timp 
să scrieți versuri? Ce doriți 
să transmiteți prin aceste 
versuri? 
Da, am editat două volume 

de versuri: „Altă iubire” (2012) 
și „Șapte ceruri pentru inima ta” 
(2015). Scriu ceea ce simt, ceea ce 
mă frământă sau mă doare.

– Fiul, nora, nepoțica Dvs. 
sunt în Krasnodar, foarte 
aproape de războiul distru-
gător declanşat de Rusia. 
Cum reuşiți să comunicați 
cu ei? 
Atât cât este internet, putem 

comunica ușor. Deocamdată nu 
avem piedici. 

 
– Vă vin la bibliotecă refu-
giați din Ucraina? 
Da, ne vizitează refugiați la 

bibliotecă. Dar mai puțini decât 
în primele săptămâni. Mulți au 
plecat mai departe, unii au revenit 
în Ucraina. Îi așteptăm cu mare 
drag și îi integrăm în toate acti-
vitățile bibliotecii.

– Cititul e doar pentru timp 
de pace? Cărțile ne ajută să 
uităm de război? De ce ne 
sunt necesare cărțile? 
Cititul este pentru orice vre-

me, pentru că mai este și un leac.. 
Pentru mine o carte pe care o țin 
în mână îmi dă senzația de sigu-
ranță și, bineînțeles, că vremu-
rile pe care le trăim se regăsesc 
în lecturile pe care le facem. Eu 
acum sunt mai aproape de istorie 
și poezie. Cărțile ne ajută să înțe-
legem mai bine evenimentele pe 
care le trăim, ne oferă soluții sau 
ne ușurează suferința.

– Vă mulțumesc pentru in-
terviu şi vă doresc să aveți 
cât mai mulți cititori/uti-
lizatori.

Interviu de Irina Nechit
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Un eveniment cu Eminescu 
și istoria armenilor

În prima zi a aflării noastre 
la Ipotești, a avut loc conferința 
„Opera literară – secretul dăinui-
rii”, susținută de distinsul scriitor 
și om politic Varujan Vozganian, 
vicepreședinte al Uniunii Scriito-
rilor din România, președinte al 
Uniunii Armenilor din România, 
care și-a prezentat și lansat cartea 
„Patimile după Godel”.

Casa copilăriei lui 
Eminescu şi bisericuța 
familiei 

După aceasta, programul fiind 
unul lejer, am avut posibilitatea 
de a vedea Casa Memorială „Mi-
hai Eminescu” și Bisericuța Fa-
miliei Eminovici. Casa copilăriei 
lui Eminescu, care, fiind nelo-
cuită, prin anii 20 ai secolului 
trecut ajungând o ruină, a fost 
în 1934 restaurată, iar în 1940 a 
fost inaugurat în ea primul muzeu 
memorial. Întrucât nu respecta 
structura originalului, este mai 
apoi dărâmată, iar în 1979, re-
construită pe vechea fundație. 
Începând cu anul 2000, prin fi-
nisajul exterior și interior și prin 
mobilierul expus, reînvie atmo-
sfera celor treizeci de ani, 1848-
1878, în care familia poetului a 
locuit la Ipotești, în casa constru-
ită de căminar odată cu muta-
rea definitivă la moșia din sat. 
Biserica veche a satului, datând 
de la începutul secolului al XIX-
lea, a fost cumpărată de Raluca 
Eminovici, mama poetului, deve-
nind astfel lăcaș de rugăciune al 
familiei. Bisericuța adăpostește 
și azi mormintele a patru dintre 
Eminovicești: Raluca și Gheor-
ghe Eminovici, Iorgu și Nicu, 
doi dintre frații poetului. Lângă 
bisericuța familiei Eminovici se 
află biserica satului Ipotești, fă-

cută din cărămidă pe temelie de 
piatră în 1906. Construită prin 
colectă publică din inițiativa lui 
Nicolae Iorga și Cezar Petrescu, 
ea constituie o atracție pentru 
turiști din câteva motive rarisi-
me: aureolele îndoliate, negre, 
ale sfinților din pictura murală 
interioară și Arhanghelul Mihail 
cu chipul tânărului Eminescu.

În cea de a doua zi a festiva-
lului, s-a organizat un tur pie-
tonal pe „traseul armenesc” al 
orașului Botoșani, fiind vizitat 
și sediul Uniunii Armenilor din 
localitate, unde președintele 
sucursalei, Cristian Lazarovici, 
ne-a prezentat un mic muzeu cu 
informații din istoria armenilor. 
Ghidul nostru specializat, Ioan 
Rusu, ne-a povestit succint isto-
ria armenilor stabiliți la Botoșani 
și ne-a vorbit cu lux de amănunte 
despre clădirile istorice din car-
tierul vechi al urbei.

Scurt istoric al migrării 
armenilor

Astfel, am aflat că, în anul 
1045, are loc prima migrație a 
armenilor în Europa, după inva-
darea Armeniei de către Bizanț. 
Armenii au trecut prin zona Bo-
toșanilor, lucru atestat prin mo-
neda bizantină, descoperită prin 
zona Teatrului „Mihai Eminescu”, 
ce datează din prima jumătate a 
secolului XI.

În 1239, începe al doilea val 
de migrații ale armenilor către 
Europa, cauzat de invazia tăta-
rilor. Tot în secolul XIII, în zona 
Botoșanilor se încheagă o colonie 
armenească ce înființează aici 
primul iarmaroc din Moldova.

În anul 1319, are loc al treilea 
val de migrații al armenilor după 
cutremurul ce a distrus majorita-
tea așezărilor urbane din Arme-
nia, inclusiv capitala Ani.

Cea de a patra migrație a ar-
menilor are loc în anul 1342, 
după invadarea Armeniei de că-
tre perși. Începând din secolul 
XIV, armenii din zona Botoșani-
lor încep să fie foarte numeroși și 
contribuie enorm la dezvoltarea 
târgului.

De-a lungul istoriei, ne mai 
spune ghidul, negustorii armeni 

Recent, a avut loc la Botoşani ediția a II-a 
a Festivalului-concurs de epigramă şi 
caricatură „Cic Damadian”, evenimentul 
fiind organizat de către Uniunea 

Armenilor din România, sucursala Botoşani. 
Oaspeții invitați, epigramişti şi caricaturişti, au fost 
găzduiți în cabanele Centrului Național de Studii 
„Mihai Eminescu” din Ipoteşti, înființat în anul 
1992. Memorialul de la Ipoteşti, realizat prin efortul 
mai multor cărturari ce şi-au legat numele de satul 
copilăriei lui Eminescu, întruneşte cinci obiective 
de interes cultural național: Casa memorială „Mihai 
Eminescu”, Bisericuța familiei Eminovici, Casa 
țărănească de epocă, Biblioteca Națională de Poezie 
„Mihai Eminescu” care include  amfiteatrul  şi 
muzeul, precum şi Sala de Expoziții „Horia Bernea” 
căreia i se adaugă amfiteatrul în aer liber cu o 
capacitate de 600 de locuri.

Gheorghe BÂLICI

au alcătuit principalul nucleu 
economic al târgului Botoșani, 
dobândind importante privilegii 
de la domnitorii vremii.

Pe parcursul excursiei noastre 
prin Botoșani, ne-a fost dat să 
admirăm mai multe monumen-
te arhitecturale legate de istoria 
armenilor, de poetul nostru nați-
onal Mihai Eminescu etc., atenția 
noastră rezumându-se aici doar 
la unele dintre ele. 

Despre câteva monumente 
arhitecturale armeneşti

Biserica Sfânta Maria este cea 
mai veche biserică armeană din 
Europa, construită în 1350, dar și 
prima biserică creștin-ortodoxă 
din piatră ridicată la Botoșani. În 
jurul bisericii a fost primul cimi-
tir creștin descoperit la Botoșani, 
cu morminte din sec. al XV-lea, 

Casa memorială „Mihai Eminescu”, Ipotești
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funcționat și Școala Domnească. 
În 1872, în clopotnița bisericii 
a fost instalat primul orologiu 
public din oraș. În acest lăcaș a 
fost botezat la 21 ianuarie 1850 
Mihai Eminescu, cel care a de-
venit poetul național.

Palatul Justiției, clădirea în 
care se află în prezent Primăria, 
a adăpostit pe timpuri sediul Tri-
bunalului, unde Mihai Eminescu 
a lucrat o perioadă foarte scurtă, 
octombrie 1864 – martie 1865, în 
calitate de copist.

Casa Sommer datează de la 
mijlocul secolului al XIX-lea. În 
ea a funcționat și o sală de tea-
tru, unde, în 1869, trupa teatrală 
Mihai Pascaly l-a avut ca sufleor 
pe Mihai Eminescu.

Grădina Publică Vârnav a 
fost deschisă în 1869. Există 
mărturii că însuși Eminescu se 
plimba în 1887 pe aleile umbroa-
se ale parcului. Drept urmare, în 
1932 este amplasat la intrarea în 
parc bustul lui Mihai Eminescu 
realizat de sculptorul Ioan Geor-
gescu.

În a doua parte a zilei, cunos-
cutul caricaturist Costel Pătrăș-
can a prezentat la Ipotești un 
show de caricatură comentată, 
având, și cu această ocazie, o pre-
zență de excepție. De aplauzele 
publicului s-au bucurat și cari-
caturiștii de la cotidianul „Times 
New Roman”, Ovidiu Eftimie și 
Ovidiu Panaghianț.

La finalul evenimentului, orga-
nizat cu mult suflet, pricepere și 
discernământ, a urmat festivita-
tea de premiere a epigramiștilor 
și caricaturiștilor prezenți la Fes-
tivalul-concurs „Cic Damadian”.

În a treia zi, am plecat spre 
casă cu sentimentul că prea 
puțin am reușit să aflu și să cu-
nosc aflându-mă la Botoșani și 
Ipotești, dar și cu dorința de a 
reveni, pentru că armenii de la 
Botoșani sunt oameni minunați, 
buni gospodari și organizatori, 
țin la istorie și tradiții, sunt buni 
români și m-au ajutat să-l cunosc, 
la el acasă, pe Eminescu.
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având pietre tombale cu inscripții 
în limba armeană.

Cimitirul armenesc datează de 
prin secolul XIV și se află lângă 
cimitirul Eternitatea. Cei care îl 
vizitează se opresc îndelung în 
fața unor monumente funerare 
aduse de la Paris, Viena sau Mi-
lano.

 Casa Ankele a fost construită 
în anul 1836, fiind una reprezen-
tativă pentru centrul istoric al 
municipiului Botoșani. La baza 
cupolei este gravat numele pro-
prietarului, iar cei doi îngeri țin 
în mână un disc cu blazonul fa-
miliei Ankele.

Clădirea Comunității Armene, 
un mare efort financiar al Comu-
nității Armene din Botoșani, da-
tează din 1927. A fost cunoscută 
în perioada interbelică datorită 
celebrei farmacii Ortansa care 
ocupa cinci camere la parter. 

La Botoşani, 
ca şi la Ipoteşti, 
ne amintim de Eminescu

Biserica Uspenia a fost zidi-
tă din porunca doamnei Elena, 
soția lui Petru Rareș, datorită 
căreia orașul a fost numit „oraș 
al Doamnei”. Din 1793, într-o 
clădire din incinta bisericii a 

Biserica armeană „Sfânta Maria” din Botoșani, construită în 1350

Placă comemorativă pe Biserica „Uspenia”
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„Vreau să-ți scriu o poveste” 
la Muzeul Național de Literatură 
„Mihail Kogălniceanu”

La 1 iunie, Muzeul Național de Literatură 
„Mihail Kogălniceanu” a organizat un 
atelier de scriere artistică „Vreau să-
ți scriu o poveste”, menit să apropie 

copiii de arta cuvântului. În cadrul activității 
au participat elevii claselor a VIII-a şi a IX-a ai 
Liceului Teoretic „Mircea Eliade” din Chişinău, 
însoțiți de profesoarele Tamara Curtescu-
Marinciuc, Rodica Șehovțova şi Rodica Burlacu.

Evenimentul a fost inaugurat 
de directorul general al Muze-
ului de Literatură „Mihail Ko-
gălniceanu”, dr. habil. Maria 
Șleahtițchi, care i-a felicitat pe 
elevi cu ocazia Zilei internaționale 
a ocrotirii copilului, dorindu-le 
o dispoziție minunată și multă 
inspirație în procesul de scriere.

Îndrumați de dr. în filologie, 
cercetător științific superior 
Margareta Curtescu, elevii s-au 
pomenit într-o lume a povești-
lor, or, lectura unui fragment din 
„Micul prinț” de Antoine de Saint-
Exupéry le-a stimulat imaginația 
și i-a provocat să-și lărgească ori-
zontul de cunoaștere prin cuvânt.

În cadrul atelierului, elevilor 
li s-a propus să creeze o poveste, 
având drept reper unul dintre inci-
piturile: „Într-o zi, copilul înțelese 
că uitase cuvântul «mulțumesc»”; 
„Nava se apropia de planeta Mar-
te, unde avea loc o consfătuire in-
terplanetară”; „În cușca de la zoo, 
leoaica începu să-i depene puiului 
său o poveste adevărată”; „Într-o 
zi însorită de iunie, semaforul își 
aprinse ochiul verde, privi înspre 
trecerea de pietoni, și își începu 

monologul”; „După miezul nopții, 
când toți ai casei dormeau, din 
cartea rămasă deschisă pe birou 
s-au auzit niște voci”; „În mușu-
roiul de furnici, viața decurgea 
după toate regulile, însă, într-o 
bună zi...”; „Zâna cea Bună bău 
licoarea pe care i-o dădu vrăjitoa-
rea Chio și adormi pe loc”; „După 
ce parcursese un drum lung, fetița 
se pomeni în țara oamenilor de 
sticlă”; „Într-o seară, perna cea 
vorbitoare începu să-mi spună 
povestea nourașului călător”; „Ex-
traterestrul ieși din navă și privi 
în jur”; „Buburuza se strecură în 
geamantan și astfel se pomeni în 
avionul ce zbura spre nord”; „Era 
ora 10.30 când bătrânul plecă în 
lume în căutarea tinereții”; „Oda-
tă, la mare, am scos dintre valuri 
o sticlă sigilată, cu niște foi în ea”. 

Evenimentul a culminat cu un 
moment emoționant, în care elevii 
și-au rostit textele în fața colegilor, 
a profesorilor și a colaboratori-
lor muzeului. Cu o vădită emo-
ție în glas, una dintre eleve, Eva 
Francesca, ne-a invitat în lumea 
zânelor și a vrăjitoarelor: „Zâna 
cea Bună bău licoarea pe care i-o 

Pe 1 iunie, de Ziua Internațională a Co-
piilor, la Muzeul Național de Literatură 
„Mihail Kogălniceanu” s-a desfășurat un 
atelier de creație cu genericul „Noi vrem 
pace” pentru copiii refugiaților din Ucraina, 
găzduiți de Academia de Studii Economice 
din Republica Moldova (căminul nr. 6, str. 
Albișoara 86/3).

La ora 11.00, când copiii (de șase – zece 
ani), însoțiți de mămici, au pășit pragul 
muzeului, pe Aleea cu bujori deja îi aș-
teptau șevaletele, guașa, pensulele care, 
odată ajunse în mânuțele lor, au început 
a face „minuni”. Plăcerea de a desena a 
copiilor, coroborată cu bucuria mămicilor 
de a evada pentru o clipă dintr-un cotidian 
plin de griji și neliniști, a creat, timp de o 
oră și jumătate, o atmosferă feerică. Un cer 
senin, cu drapelul Ucrainei  „fluturând” 
printre nori, o prințesă „vorbitoare”, care 
îndeamnă oamenii de pe Terra să trăiască 
în pace, un avion, care nu aruncă obuze, ci 
duce pasageri în vacanțe de vis, o familie 
compusă din mama, tata și viitorul „pictor”, 
cu un cireș și o casă în preajmă și chiar un 
ou pascal frumos încondeiat, asemuit cu 

Planeta Pământ, atât de încercată azi nu 
numai de intemperii, ci și de un război, ale 
cărui resorturi nu sunt înțelese de copii, 

iar uneori nici chiar de adulți – iată doar 
câteva dintre picturile realizate de copii, 
care i-au emoționat atât pe părinți, cât și 

pe colaboratorii muzeului.
La finalul activității, copiii, dar și mămi-

cile lor, au primit diplome de participare, 
au fost serviți cu biscuiți și cireșe, au fă-
cut poze, au primit ca amintire desenele 
realizate – toate acestea impresionându-i 
până la lacrimi pe părinții recunoscători.

În acest context, ținem să mulțumim 
pentru complicitate domnului Igor Melnic, 
prorector ASEM, precum și doamnei Maria 
Savciuc, secretar prorector pentru activitate 
economică și socială, ASEM.

„Noi vrem pace!”, „Ми хочему миру!”, 
„Nous voulons la paix!”, „Мы хотим мира!”, 
„We want peace!” – răsună azi vocile de 
clopoțel ale copiilor de pe Planeta Albastră! 
Aceste voci ne amintesc de îndemnul din 
poezia antirăzboi „Zurgălăul” de Nicolae 
Labiș: „Sculați, voi, boieri mari, s-arată 
zorii,/ Voci tragice pe vânturi se aprind./ 
Treziți-vă, vă vin colindătorii,/ acuza-
torii,- Asprul lor colind”...

Nicolae CUROȘU, custode superior, 
Muzeul Național

 de Literatură 
„Mihail Kogălniceanu”

Atelier de pictură pentru copiii 
refugiaților ucraineni

dădu vrăjitoarea Chio și adormi 
pe loc. Chio râse malefic și se te-
leportă în castelul din ținutul în 
care trăia Zâna cea Bună. Palatul 
era grandios, cu turnuri mărețe și o 
poartă de aur. Mi se păru absurd ca 
o soră să o otrăvească pe cealaltă. 
[…] Când m-am trezit, am simțit 
ceva neobișnuit. În visul meu, am 
înțeles că nu există, de fapt, bine 
sau rău într-o formă pură”.

La final, adolescenților li s-au 

înmânat diplome de participare 
la eveniment, iar doamna Viorica 
Zaharia, șefa secției „Literatura 
română contemporană”, i-a felici-

tat pentru creativitate, ingeniozi-
tate artistică și buna cunoaștere a 
subtilităților limbii române.

Natalia HARITON, muzeograf

În visul meu, 

am înțeles că nu există, 
de fapt, bine sau rău 

într-o formă pură.
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

„Prosopul este punctul 
de pornire, cel ce ne va uni” 

Evenimentul cultural iProsop, care susține 
prosopul autohton țesut manual, revine 
după doi ani de pandemie. Festivalul va 
avea loc la 12 iunie, de Duminica Mare, 

în satul Selemet, raionul Cimişlia. Începând cu 
ora 10:00, produse meşteşugăreşti, mâncare 
tradițională şi expoziții speciale vor constitui 
punctul de atracție pentru vizitatori. 

Festivalul a fost conceput la 
inițiativa sătenilor alături de au-
toritatea publică locală propu-
nându-și să valorifice tradițiile 
păstrate de secole. Îndeletnicirea 
„cea mai de preț” a Selemetului, 
țesutul prosoapelor, este adusă 
în atenția publicului. În acest 
mod organizatorii încurajează 
atât localnicii, cât și meșterii 
populari din republică să-
și comercializeze produsele 
populare. 

„Ne dorim să reînviem tra-
diția țesutului manual pe care 
am dat-o uitării din cauza glo-
balizării și să păstrăm obice-
iurile strămoșești în care pro-
sopul tradițional își are locul 
– de la nașterea copilului până 
la moarte. Avem o colecție de 
prosoape la primărie – și eu 
dețin una personală –, dăruite 
de localnici. Toate sunt deosebite 
prin ornamentele și trăsăturile 
specifice. Este o zestre deosebită 
a neamului nostru”, susține 
primărița Tatiana Badan.

Prosopul devine un simbol al 
evenimentului pe care publicul 
îl venerează, ne spune coordo-
natoarea proiectului Olga Coptu. 
„Trebuia să arătăm că la Selemet 
până astăzi se țes prosoape și să 
valorificăm această «unealtă» 
din viața cotidiană. Fiecare casă 
de moldoveni, oriunde s-ar afla, 
are o icoană, un prosop, un co-
vor de acasă. La cea de-a patra 
ediție de festival, lumea a învățat 
să aprecieze ștergarul autentic. 
Dacă la început căutau orna-
mente și flori pompoase, acum 
apreciază tonurile monocrome, 
mai simple, dar în schimb să fie 
prosopul vechi, cu țesătura chiar 

de cânepă, in sau bumbac”, men-
ționează Olga Coptu.

Muzeul satului deține o co-
lecție de peste 100 de prosoape 
vechi, donate atât de băștinași, 
cât și de locuitori ai altor regi-
uni. Colecția este completată cu 
fiecare ediție a festivalului din 
partea vizitatorilor, participan-
ților sau a oaspeților de onoare. 
Muzeul va putea fi vizitat chiar în 
timpul evenimentului, conform 
programului. 

Pe parcursul zilei, în „Casa 
Mare” vor fi organizate mai mul-
te activități, printre care lecții de 
țesere susținute pentru doritori 
de către meșterițe. Tot aici buni-
ca Ana Cotruță (foto) va povesti 
despre tradiția țeserii prosopului 
în satul natal Selemet de acum 
100 de ani. Se va face o șezătoare 
cu experții Muzeului Național de 
Istorie și Etnografie a Moldovei 
ce va cuprinde  prezentări despre 
„Ștergarul tradițional – expre-
sie a iscusinței și îndemânării” 
și „Modalități de salvgardare a 
prosopului basarabean”.

Zona gastronomică va promo-
va bucatele de la sud. În zona 
„Curtea vânătorului”, bucătarii 
vor găti de dimineață bucate la 
ceaun, purcel la proțap.

Responsabila de meșterii 
populari în cadrul festivalului, 
Renata Puiu, mărturisește că 
aceștia sunt bucuroși și deschiși 
spre participare. „Vor fi prezenți 
la eveniment peste 30 de meș-
teri din republică. Prosopul este 
punctul de pornire, cel ce ne va 
uni. Cu el adunăm toate tradițiile 
neamului: port național, 
mâncare tradițională. În acest 
an diversitatea de produse va fi 
mare, de la cele mici, ce includ 
suvenire, până la cele mari, 
precum icoane. Prezenți vor fi 
ceramiști, lemnari, opincari, 
meșteri ai portului național”, 
spune Renata Puiu.

Ceramistul Gheorghe Panțîr 
este singurul meșter modelator 
în lut din Iurceni, raionul Nis-
poreni. Participă la festival de la 
lansarea acestuia, iar pregătirile 

P A T R I M O N I U

La 5 iunie este Ziua limbii 
turce sărbătorită și în Româ-
nia din 2017. Limba turcă este 
membră a ramurii oguze a 
familiei limbilor turcice. 

Limba mamă a limbii turce 
moderne, oguza, a fost adusă în 
zona Anatoliei din Asia Centrală 

în secolul al 11-lea. Este înru-
dită și seamănă foarte mult cu 
azera, turkmena, qashqai sau 
găgăuza. Până în 1928, turca 
a fost scrisă într-o versiune 
a alfabetului arab. În 1928, 
ca parte a eforturilor sale de 
modernizare a Turciei, Mustafa 

Kemal Atatürk a emis un decret 
care înlocuia alfabetul arab cu 
o versiune a alfabetului latin, 
folosit și astăzi. 

Limba turcă are până la 15 
milioane de vorbitori nativi în 
sud-estul Europei și 60-65 de 
milioane de vorbitori în Asia 

de Vest. Comunități vorbitoa-
re de limbă turcă există și în 
Germania, Bulgaria, Macedonia 
de Nord, Grecia și alte părți ale 
Europei și Asiei Centrale. 

De săptămâna trecută, la 
inițiativa președintelui Recep 
Tayyip Erdogan, Turcia se nu-

mește oficial, în toate limbile, 
sub numele său turc Türkiye, 
și nu Turkey, pentru a evita 
conotațiile în limba engleză, a 
anunțat Organizația Națiunilor 
Unite.  

rfi.ro

De curând, Turcia se numește oficial Türkiye, și nu Turkey

le face pe parcursul întregului 
an, pentru că un vas se produ-
se timp de o lună, iar dacă e de 
dimensiuni mai mici, în două 
săptămâni. „Ne place mult or-
ganizarea. Alături de soția mea, 
Marcela, suntem prezenți la 
eveniment încă din primul an. 
Pe atunci, în 2014, nu aveam o 
diversitate prea mare de lucrări, 
dar cu timpul am încercat să răs-
pundem cererii consumatorilor 
și să deținem o gamă mai varia-
tă de produse: cănuțe, farfurii, 
ulcioare de lut, oale, gavanoase, 
platouri”, relatează ceramistul.

Meșterul popular Tudor Cîșla-
ru este originar din raionul Ște-
fan-Vodă și produce lucrări în 
lemn. Este un meșteșug pe care 
l-a practicat mereu. Despre expe-
riența participării la eveniment, 
acesta zice că în raionul Cimișlia 
se fac cele mai multe festivaluri 
din Republica Moldova, și sunt 
frumos organizate, iar oamenii 
sunt veseli și calzi. „Ca să pro-
movăm cultura am participat 
în cadrul unui proiect de antre-
prenoriat social, nu am reușit să 
obținem finanțare, dar, pentru că 
am strâns o parte din lucrările 

Festivalul iProsop se va desfășura duminică în satul Selemet, Cimișlia

meșterilor populari, le-am expus 
în oficiu, într-o vitrină cu piese de 
vânzare. Am reușit să deschidem 
un magazin, unde vindem nu doar 
lucrările noastre, ci și lucrările 
meșterilor din alte regiuni – de 
lut, lemn, de ceramică, accesorii, 
sculpturi, tot ce reprezintă cul-
tura și tradițiile naționale. Ale-
gem cele mai frumoase lucrări, 
din acest motiv am fost rugați să 
deschidem și o filială la Chișinău, 
dar nu ne permitem financiar”, 
ne spune Tudor Cîșlaru.

La festival Tudor Cîșlaru va 
expune lucrări în lemn, magneți 
reprezentând portul, cultura și 
tradițiile naționale, fluiere, buz-
dugane, „binecuvântarea casei”, 
păpuși executate manual, alături 
de răstigniri de masă făcute de 
meșteri din Vaslui, genți, costu-
me tradiționale pentru copii și 
maturi, prosoape, brâie, pălării, 
„tot ce reprezintă tradiția și por-
tul național”.

La eveniment își vor expune 
portul autentic mai multe etnii 
din republică, inclusiv din su-
dul Basarabiei, găgăuzi, bulgari, 
ucraineni. 

Intrarea este cu plată, 25 de 
lei. Pentru băștinașii satului Se-
lemet accesul este gratuit. Fes-
tivalul iProsop se organizează 
o dată la doi ani. Ultima dată 
acesta a avut loc în 2018, iar în 
2020 a fost anulat din cauza si-
tuației pandemice.  

Victoria CERNEA
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Cu toții ne-am confruntat de-a lungul vieții 
cu perioade în care ne-am simțit lipsiți 
de energie, epuizați, am avut dificultăți 
de concentrare sau stări de nervozitate. 

Oboseala este un simptom comun şi în creştere 
ca frecvență în societatea noastră. În cele mai 
multe cazuri este un răspuns normal la activitatea 
pe care o desfăşurăm, stres sau lipsa somnului. 
Poate fi însă şi un semn al unei afecțiuni fizice sau 
psihice, iar când simptomatica nu este ameliorată 
de un regim de viață echilibrat, este necesară o 
evaluare din partea unui specialist. 

Vitaminele, mineralele și rolul lor 
în oboseala fizică și psihică

Dintre numeroasele cauze ale 
oboselii, deficitul de micronutri-
enți (minerale şi mai ales vitami-
ne) este adesea subestimat.

Vitaminele și mineralele sunt 
esențiale pentru organism şi au 
roluri deosebit de importante 
într-o varietate de reacții şi căi 
metabolice care stau la baza func-
țiilor celulare. În mod particular, 
implicarea lor în metabolismul 
energetic, sinteza ADN, trans-
portul oxigenului şi funcțiile ne-
uronale le face absolut necesare 
pentru creier şi funcționarea mus-
culaturii. Acest lucru se reflecta 
mai departe în efecte asupra pro-
ceselor cognitive şi fizice, inclu-
zând oboseala mentală şi fizică. 
Vitaminele şi mineralele care au 
roluri recunoscute în aceste me-
canisme sunt: vitaminele com-
plexului B (B1, B2, B3, B5, B6, 
B8, B9 şi B12), vitamina C, fierul, 
magneziul şi zincul. 

Un sistem foarte complex şi 
performant de reacții chimice, 
care au loc la nivel celular, folo-
sește vitamine şi minerale pentru 
a face posibilă extragerea energiei 
conținute de macronutrienți (pro-
teine, lipide, carbohidrați). Sin-
teza neurotransmițătorilor este 
şi ea dependentă de vitaminele 
B1, B5, B6, B9 şi C. Acestea sunt 
doar câteva exemple succinte care 
ilustrează deosebita importanță a 

acestor micronutrienți. 

Vitaminele complexului B

Grupul de vitamine B este for-
mat din 8 vitamine hidrosolubile 
care au roluri esențiale şi interco-
nectate în funcționarea celulară, 
acţionând ca coenzime într-un 
număr mare de reacții anabolice 
şi catabolice. De exemplu, ciclul 
folaților, care este esențial pentru 
producerea formei active a vita-
minei B9 (acid folic) este depen-
dent de vitamina B12. Numeroase 
studii aduc dovezi care sugerează 
că un nivel adecvat al acestor vi-
tamine este deosebit de impor-
tant pentru funcționarea optimă 
a organismului. Cercetările s-au 
axat îndeosebi pe subgrupul de vi-
tamine B6/B9/B12 care sunt cele 
mai implicate în metabolismul 
homocisteinei.

Necesarul de vitamine B6, B9 
și B12 poate fi acoperit de regulă 
printr-o alimentație echilibrată şi 
sănătoasă. Sunt însă şi numeroase 
categorii de persoane pentru care 
există riscul ca necesarul zilnic să 
nu fie acoperit, cum ar fi persoa-
nele peste 75 de ani, cele la care 
există un consum cronic de alcool, 
cele care suferă de tulburări de ab-
sorbție sau cele care au o alimen-
tație predominant vegetariană sau 
vegană. De asemenea, nu este de 

neglijat nici rolul interacțiunii cu 
diverse medicamente, bine cunos-
cut fiind cazul antidiabeticelor 
orale (Metformin), al inhibitorilor 
pompelor de protoni (IPP) sau 
Metotrexatului. Așadar, pot apă-
rea deficite ale acestor vitamine 
chiar şi în cazul unei alimentații 
variate şi echilibrate.

Deficitul acestor vitamine se 
poate manifesta prin simptome 
variate – de la oboseală și scă-
derea nivelului de energie, slăbi-
ciune, până la cefalee, palpitații, 
dificultăți de respirație, simptome 
neurologice sau psihice.
Vitamina C

Chiar și vitamina C, pe lângă 
rolul bine cunoscut de antioxi-
dant, este implicată în sinteza și 
modularea unor compuși hormo-
nali ai sistemului nervos, fiind 
cofactor al enzimelor care cata-
lizează formarea de catecolamine 
(adrenalina și noradrenalina).

Simptomele unui deficit mode-
rat de vitamina C includ oboseală, 
iritabilitate sau dureri musculare.

Fier

Anemia prin deficitul de fier 
este probabil cel mai cunoscut tip 
de anemie. Printre simptome un 
loc destul de important îl ocupă 

oboseala și rezistența scăzută 
la efort. Aceste simptome pot fi 
puse pe seama unei disponibili-
tăți scăzute de oxigen la nivelul 
țesuturilor, precum și a unei ac-
tivități scăzute a enzimelor care 
conțin fier. Numeroase studii ra-
portează oboseală și slăbiciune în 
cazul unei anemii prin deficit de 
fier, dar simptomele pot fi pre-
zente chiar şi în cazul deficitului 
neînsoțit de anemie, cu niveluri 
de hemoglobină la limita inferi-
oară. În afara oboselii percepute 
subiectiv, deficitul de fier scade 
performanța fizică, eficacitatea și 
capacitatea de muncă.

Magneziu

Magneziul este implicat în 
numeroase procese care afectea-
ză funcția musculară, cum ar fi 
preluarea oxigenului, producția 
de energie sau balanța hidroelec-
trolitică. De asemenea, are roluri 
esențiale în transmisia nervoasă 
și contracția musculară. Ca atare, 
semnele deficitului de magneziu 
sunt strâns legate de aceste pro-
cese și în general destul de cu-
noscute: spasme musculare sau 
ale pleoapelor (blefarospasm), 
mialgii, insomnie, cefalee, fati-
gabilitate, nervozitate și chiar 
tulburări de ritm cardiac. Atât 

Exprimarea recunoștinței față de un co-
leg de muncă înaintea unei sarcini stresante 
îmbunătățește răspunsul cardiovascular 
și implicit capacitatea de concentrare și 
nivelul de încredere, sporind astfel perfor-
manțele la locul de muncă, potrivit unui 
studiu al cercetătorilor de la Universitatea 
din California.

Studiul a inclus 200 de studenți ai Uni-
versității din San Diego care au participat 
la un concurs în cadrul căruia au refăcut un 
mediu colegial, similar cu cel de la locul de 
muncă, studenții fiind obligați să lucreze în 
echipă pentru a îndeplini o sarcină. Fiecare 
dintre echipele formate au fost nevoite să 
realizeze sarcina în decurs de șase minute, 
un termen extrem de scurt, care a produs un 
nivel ridicat de stres. Echipa câștigătoare a 
fost recompensată cu un premiu financiar.

„Experimentul a fost conceput pentru a 
crea un mediu extrem de stresant, similar 
cu cel din unele locuri de muncă, pentru a 
putea evalua astfel dacă și în ce mod recu-
noștința exprimată între colegi influențează 

răspunsul la stres, a declarat autorul studiu-
lui”, Christopher Oveis, profesor asociat la 
Universitatea din California. Pentru a putea 
măsura răspunsurile fiziologice, participanții 
la studiu au purtat dispozitive care au colec-
tat semnalele ECG (electrocardiogramă) și 
ICG (cardiografie de impedanță). Simultan, 
fiecărui participant i-a fost monitorizată 
constant tensiunea arterială.

Unele dintre grupurile create au fost con-
siderate grupuri de intervenție, participanții 
exprimându-și recunoștința față de colegii 
lor. Studiul a constatat că o singură expresie 
de recunoștință de la un coechipier către un 
altul este suficientă pentru a îmbunătății 
răspunsurile biologice ale tuturor celorlalți 
coechipieri. În grupurile de control, în care 
niciun participant nu și-a exprimat recu-
noștința față de munca colegilor, au fost 
înregistrate scăderi importante ale fluxului 
de sânge și o constricție vasculară crescută, 
factori care influențează într-un sens negativ 
performanțele la locul de muncă.

Science Daily

Recunoștința exprimată între colegii de serviciu 
îmbunătățește performanțele la locul de muncă

aportul alimentar insuficient, 
cât și nivelurile scăzute de mag-
neziu au fost asociate cu un risc 
mai mare de depresie.

Se pare că exercițiul fizic pro-
duce o redistribuire a magneziului 
în corp în funcție de nevoi și că un 
deficit ușor de magneziu ar afecta 
performanța sportivă. Suplimen-
tarea ar putea crește această ca-
pacitate, dar rezultatele studiilor 
efectuate până în prezent rămân 
contradictorii.

Multe cazuri de deficit de mag-
neziu rămân însă nediagnostica-
te pentru că magneziul seric, cel 
care se determină în mod uzual, 
nu reflectă nivelul intracelular, 
care de altfel reprezintă 99% din 
cantitatea totală din corp. Mai 
mult, din cauza unor boli cro-
nice, medicamente sau scăde-
rea conținutului de magneziu al 
alimentelor, precum și creșterii 
consumului de alimente rafinate 
și procesate sărace în magneziu, 
mulți dintre noi avem risc de a 
dezvolta un deficit.

Zinc

Zincul, la rândul său, intră în 
componența unui număr mare de 
enzime şi este implicat în multe 
procese metabolice. Există stu-
dii care arată că nivelul seric este 
semnificativ mai mic în cazul pa-
cienților care suferă de sindromul 
de oboseală cronică, comparativ 
cu grupul de control. S-au găsit 
chiar și asociații între aportul di-
etetic scăzut de zinc sau nivelul 
scăzut și depresia în cazul adul-
ților sau vârstnicilor.

Aceste informații nu invită la 
o suplimentare cu vitamine sau 
minerale în orice condiții şi în ca-
zul oricărei stări cu fatigabilitate 
crescută, ci urmăresc să sublinieze 
implicațiile la niveluri uneori mai 
puțin cunoscute ale deficitelor lor.

romedic.ro
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Medalii pentru 
Moldova 
la Europenele 
de haltere

Halterofila Elena Cîlcic 
(cat.87 kg) și-a adjudecat o me-
dalie de bronz la Campionatele 
Europene de haltere, ce s-au 
desfășurat în perioada 28 mai – 
5 iunie curent la Tirana (Alba-
nia). Ea a urcat pe podiumul 
de premiere la proba aruncat, 
cu rezultatul de 129 kg, la stilul 
smuls clasându-se pe locul 5 
și la total pe 4. Un alt compa-
triot de-al nostru, Tudor Bratu 
(cat.96 kg), a cucerit „bronzul” 
la stilul smuls, cu 165 kg, situ-
ându-se pe locul 6 la aruncat și 
pe 5 la total. Anterior, de o me-
dalie de argint la aceste compe-
tiții continentale s-a învrednicit 
Teodora Hîncu (cat.45 kg), care 
a ridicat la proba smuls 68 kg.   

Selecționata 
Moldovei 
a obținut 
4 puncte 
din 6 în LN

Reprezentativa Moldovei de 
fotbal a obținut 4 puncte în cele 
două meciuri din cadrul Ligii 
Națiunilor, în Grupa 1 a Ligii 
D. În primul meci, disputat pe 
3 iunie a.c., tricolorii au învins 
cu 2-0 pe stadionul Rheinpark 
din Vaduz selecționata Liech-
tensteinului (au marcat Ion 
Nicolăescu și Vadim Bolohan: 
primul în min. 5 din penalty, 
celălalt în minutele de pre-
lungiri). Discipolii lui Serghei 
Cleșcenco au atacat pe parcur-
sul întregului meci, situația 
repetându-se întrucâtva și în 
partida din 6 iunie cu Andorra, 
încheiată totuși nedecis, la scor 
alb. Dată fiind pregătirea fizică 
precară a echipei tricolore, me-
ciul de la Chișinău din data de 
10 iunie cu naționala Letoniei 
se anunță pentru băieții noștri 
extrem de dificil.  

Victorii 
frumoase cu 
Radu Albot

Tenismenul Radu Albot (32 
de ani, nr.121 ATP) a obținut 
câteva victorii răsunătoare la 
turneul de seria ATP-250, Mer-
cedesCup, ce are loc în perioa-
da 6-12 iunie pe terenul de iar-
bă de la Stuttgart (Germania). 
În prima rundă de calificare el 
a trecut fără nicio dificultate 
de reprezentantul gazdelor 
Oscar Moraing (22 de ani), 
scor 6-3, 6-4. În următorul 
meci sportivul nostru l-a învins 
pe francezul Quentin Halys 
(25 de ani, nr.88 în ratingul 
mondial), care a abandonat în 
primul set, când era în avantaj 
pe game-uri cu 2-1. Apoi Albot 
s-a impus într-o partidă extrem 
de disputată în fața portughe-
zului Joao Sousa (33 de ani, 
nr.63 ATP), după un tie-break 
de mare încordare: 6-2, 7-6 
(9-7). Fondul total de premii al 
turneului constituie peste 690 
de mii de euro. 

Conaționalul nostru a evoluat 
din postura de lider mondial, con-
firmându-și cu strălucire statutul și 
oferind publicului spectator mos-
tre de măiestrie tehnică, forță și 
caracter. 

Pregătire tehnico-tactică 
de excepție

Nici de această dată n-au lipsit 
partidele spectaculoase, cu o vari-
etate impresionantă de tehnici și 

procedee în execuția discipolului 
școlii moldovenești de judo, așa 
cum ne-am obișnuit să vedem pe 
parcursul a câțiva ani buni. El a 
intrat în concurs începând din 
runda a doua, unde s-a confruntat 
cu tânărul, dar titratul sportiv din 
Kârgâzstan, Kubanychbek Aibek 
Uulu (21 de ani), în 2021 medaliat 
cu bronz la Campionatul Asiei și 
Oceaniei, campion și vicecampion 
continental la Under-21, în 2018 
și respectiv 2019. 

De remarcat că kârgâzul a 
trecut în acest an din categoria 
de 60 în cea de 66 de kilograme, 
fiind dornic de afirmare și de noi 
realizări. Ambii rivali au un stil 
asemănător de luptă, deschis spre 
improvizare și decizii capabile să 
surprindă oponentul prin inedit. 

Din startul meciului, Denis combi-
nă eficient procedeele și schimbă 
frecvent direcția de atac, derutân-
du-și astfel adversarul. Până la 
urmă timpul regulamentar (patru 
minute) s-a încheiat nedecis, ju-
docanii continuând lupta în Gol-
den Score (până la primul proce-
deu aducător de puncte sau până 
la descalificare). Până la urmă, 
atletului nostru, care este antrenat 
de selecționerul Valeriu Dumini-
că, îi reuși un procedeu victorios, 
de o dificultate sporită: aruncare 
peste umăr, din genunchi prin ră-
sucire, cu prize concomitente la 
ambele mâneci ale adversarului 
(seoi-nage).

În următoarea etapă, cea a 
sferturilor de finală, Denis Vieru 
a avut de înfruntat rezistența unui 
judoka din Tadjikistan, Shahboz 
Saidaburorov (22 de ani), care la 
ediția de anul trecut a turneului 
s-a clasat pe locul 3. Ca și oponen-

tul precedent al chișinăuianului, 
atletul din Asia a trecut recent în 
categoria de 66 kg din cea inferioa-
ră. Și de această dată compatriotul 
nostru și-a demonstrat abilitățile 
excepționale ce țin de lupta pentru 
priză (kumi-kata) și de tehnici de 
confruntare la sol (ne-waza). 

După două minute și jumătate 
de tatonări, Denis efectuează într-o 
manieră spectaculoasă procedeul 
său îndrăgit tai otoshi (răsturna-
rea corpului adversarului printr-o 
piedică și aruncare laterală din pi-
cioare, cu priză la un braț), însă 
sportivul din Tadjikistan reușește 
să evite pericolul, răsucindu-se în 
ultimul moment pe burtă, la „ate-
rizare”. Spre meritul asiaticului, el 
a căutat insistent victoria, încer-
când permanent să se instaleze la 

Judocanul Denis Vieru (26 de ani) şi-a 
adjudecat într-un stil cu adevărat 
impresionant trofeul principal al Grand 
Slamului de la Tbilisi, în limitele categoriei 

de până la 66 kg. Competițiile din capitala Georgiei 
s-au desfăşurat în perioada 3-5 iunie curent, 
întrunind 278 de concurenți (173 de bărbați şi 105 
femei) din 36 de țări de pe patru continente.

cârma ostilităților de pe tatami. 
Totuși elanul lui ofensiv nu a dat 
roade, pentru că se avânta pe alo-
curi orbește în atac, iar Vieru se 
apăra bine, ținându-l în încorda-
re și nepermițându-i să realizeze 
nestingherit nici măcar o execuție 
tehnică. Iar cu un minut înainte 
de soneria finală, tadjikul comite 
o eroare și este descalificat, pentru 
efectuarea unui procedeu interzis 
(în încercarea de a-și arunca pes-
te umăr adversarul s-a sprijinit 
în cap de tatami, cu riscul să-și 
frângă gâtul).

Semifinală aducătoare 
de aur

În semifinale judocanul nostru 
a dat piept cu campionul Japo-
niei (patria judo-ului), Ryoma 
Tanaka (20 de ani). Deși foarte 
tânăr, acesta din urmă are în pal-
mares câteva titluri de prestigiu 
(este câștigător la Grand Slam 
Paris 2021, iar în acest an a fost 
medaliat cu bronz la același tur-
neu), precum și victorii asupra 
unor sportivi redutabili și cu 
experiență, adevărate somități 
ale judo-ului (spre exemplu, în 
repetate rânduri l-a învins pe 
campionul de anul trecut al con-
tinentului american, brazilianul 
Willian Lima, în 2019 campion 
mondial printre juniori). 

Reamintim că, anul trecut, Vie-
ru l-a învins pe Tanaka în semifi-
nalele Grand Slamului de la Baku, 
printr-un procedeu de waza-ari, 
reușind o secerare la gambă din 
exterior. Și la turneul de la Tbilisi 
sportivul din Chișinău a întreprins 
mai multe tentative de a-și sur-
prinde rivalul prin secerare, cu 
ulterioară aruncare. Fiind pățit, 
japonezul a dat dovadă de preca-
uție, evitând cu abilitate capcanele 
întinse de sportivul nostru. Asta 
însă doar până la o vreme...

În timpul suplimentar al par-
tidei, atletul din Țara Soarelui 
Răsare se activiză, ceea ce vor-
bește despre pregătirea lui fizică 
excelentă. În minutul 2 de Golden 
Score, el a făcut o încercare hotă-
râtă de a se impune, efectuând o 
aruncare extrem de periculoasă 
din genunchi (seoi-nage). Proce-
deul a rămas însă nepunctat, căci 
Denis a reușit, într-o manieră de 
neimaginat – de o agilitate ieșită 
din comun – să evite „aterizarea” 
pe spate. Pomenindu-se la sol, 
Ryoma Tanaka a pierdut pentru 
o clipă concentrarea, fiind pe dată 
taxat: sportivul nostru, aidoma 
unei anaconde, luă în clește cu 
picioarele grumazul oponentului, 
executându-l printr-un procedeu 
numit strangulare în triunghi (san-
gaku jime). Zbaterile disperate ale 
japonezului cu scopul de a evada 
din strânsoare nu au dat roade, 
Denis obținând astfel o victorie 
feerică, prin ippon!

Până la urmă, această izbândă 
se dovedi a fi una de aur, deoare-
ce georgianul Ghiorghi Tutașvili, 
rivalul atletului nostru din finală, 
a declarat forfait (neprezentare la 
meci), fiindcă și-a accidentat pu-
ternic nasul în lupta cu spaniolul 
Martin Gaitero, pe care a reușit 
s-o încheie victorios tocmai după 
8.30 minute de timp adăugat. Mai 
mult, el a găsit rezerve interioare să 
mai câștige partida din semifinale 
împotriva reputatului său conați-
onal, vicecampionul olimpic Vaja 
Margvelașvili. 

Reamintim că, în perioada sep-
tembrie 2021 – iunie 2022, Denis 
Vieru a avut un parcurs sportiv 
de-a dreptul senzațional, cucerind 
cinci medalii de aur la competiții 
internaționale de mare prestigiu 
(patru turnee de Grand Slam și un 
Grand Prix), precum și „bronzul” 
la Campionatele Europene de la 
Sofia 2022.   

Medalie de aur pentru 
Denis Vieru la Grand Slam Tbilisi

Iulian BOGATU
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I n t e g r a m ă

S u d o k u

Teatrul Național „Mihai Eminescu”
10.06 „Cântec de leagăn…” de Dumitru Matcovschi, ora 18.00.
11.06 „Dosarele Siberiei” de Petru Hadârcă, ora 18.00.
12.06 „Take, Ianke și Cadâr” de Victor Ion Popa, ora 18.00.
15.06 „Copiii foametei. Mărturii” de Alexei Vakulovski, ora 18.30.
16.06 „Hamlet în sos picant”, după Aldo Nicolaj, ora 18.00.

Teatrul Național „Eugene Ionesco”
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 Național Satiricus „I.L. Caragiale”
18.06 Premieră! „Căsătorie cu de-a sila” de J.B. Moliere, ora 18.30.
19.06 „Fără pijamale”, după Mawby Green și Ed Feilbert, ora 18.30.

Teatrul Geneza Art
12.06 „Nuntă în cer” de Mircea Eliade, ora 19.00.
14.06 „Floare Albastră”, după versurile și corespondența poeților 

clasici Mihai Eminescu și Veronica Micle, ora 19.00.
16.06 „ZACS”, ora 19.00.

Teatrul Național de Operă şi Balet „Maria Bieşu”
12.06 „Frumoasa din pădurea adormită”, balet în trei acte, de 

Piotr Ceaikovski, ora 17.00.

Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici”
12.06 „Făt-Frumos din Lacrimă” de Mihai Eminescu, ora 11.00; 12.30.
15.06 „Făt-Frumos din Lacrimă” de Mihai Eminescu, ora 13.30.

Teatrul Municipal de Păpuşi „Guguță”
11.06 „Pădurea de argint” de Veronica Boldișor, ora 11.00.
12.06 „Povestea porcului” de Ion Creangă”, ora 11.00.

Sala cu Orgă 
16.06 Concert Aniversar – Corul Național de Cameră la 20 de ani de 

la fondare. Prim-dirijor – Ilona Stepan. Invitați: Geta Burlacu (voce), 
Ion Negură (flaut), Vasili Moscvitin și Leonid Koida (percuție), Igor 
Cojocari (chitară), Sergiu Testemițanu (contrabas), Ivan Baranovski 
(pian). În program: creații de A. Garcia Caturla, R. Guttieres, H. 
Villa-Lobos, V. Parra și „Misa Criolla” de A. Ramirez, ora 18.00.

A f i ş

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

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

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

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

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

Te  c a u t !

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 aş 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 Chişinău.  
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
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„Amestecul” de senzații 
și emoții te va influența în 
luarea unor decizii pe ul-
tima sută de metri. Chiar 
dacă anumite probleme 
de la birou se rezolvă de la 
sine, îți dai seama cât de 
mult te afectează ceea ce se 
întâmplă în plan profesio-
nal. Îți este destul de dificil 
să trasezi limite clare între 
personal și profesional.

Mereu sunt alții care ți-o 
iau înainte și asta se întâm-
plă pentru că tu mereu ești 
extrem de calculat în acți-
uni. Indiferent de natura 
emoțiilor, știi foarte bine 
care sunt limitele pe care nu 
vrei să le încalci. Mai ales în 
anumite relații distructive 
pentru tine, este de preferat 
să rămâi pe o poziție care 
te avantajează.

Atunci când vine vorba 
de prietenii pierdute, per-
siști într-un sentiment de 
vinovăție. Având în vedere 
atracția energetică dintre 
planetele Saturn și Jupi-
ter, zilele următoare vor fi 
caracterizate de aventură 
și riscuri în plan personal. 
Alegi locurile, oamenii, con-
textele de care te simți atras 
cu adevărat.

Pentru starea ta de bine, 
devine imperioasă ideea 
de a petrece cât mai mult 
timp singur. Nu este des-
pre egoism, ci despre iubire 
de sine. Deși ai parte de o 
schimbare pozitivă în plan 
psihic, energia lui Saturn 
are tendința să te agite des-
tul de mult. Romantismul 
din relația personală te aju-
tă să faci față provocărilor.

Îți este frică de ideea unui 
„nou început”. Firea sceptică 
te ține mereu în afara eveni-
mentelor care au loc în viața 
ta. Pentru tine este mult mai 
ușor să trăiești în rutina cu 
care ești obișnuit de atâția 
ani. Din păcate, această ati-
tudine te va face să stagnezi. 
Tocmai din această cauză, 
vei avea un sentiment pro-
fund de frustrare.

Încercând să faci întot-
deauna lucrurile de unul 
singur, te lași captiv în fața 
eșecului. Pare a fi momen-
tul potrivit să începi să faci 
lucruri pentru tine. Chiar 
dacă modul în care se des-
fășoară evenimentele nu îți 
oferă indicii despre ceea ce va 
urma, rămâi concentrat. Nu 
îți permiți să fii luat prin sur-
prindere de cei din exterior.

Te simți speriat și inhi-
bat chiar de propriile gân-
duri. Această caracteristică 
a zodiei tale te face să iei 
decizii greșite. Prejudecățile 
după care te ghidezi de cele 
mai multe ori scot la iveală 
o fire alunecoasă. Această 
săptămână te va aduce 
față în față cu o perioadă 
dificilă. 

Pentru a trăi cu sufletul 
deschis ceea ce urmează să 
se întâmple în viața ta, este 
nevoie să ai mai multă în-
credere. Chiar dacă multe 
planuri se pot anula în ul-
tima clipă, mereu vei avea 
și alte opțiuni. În weekend 
este de preferat să te odih-
nești mai mult. Suprasoli-
citarea psihică se resimte.

În familia de origine nu 
ai învățat să te iubești cu 
adevărat. Orice și oricine 
poate avea un efect evident 
asupra deciziilor sau alege-
rilor pe care le iei. Această 
săptămână te pune față în 
față cu persoane sau con-
texte care vor oglindi acele 
părți din tine pe care îți este 
dificil să le accepți.

Te vei provoca din ce în 
ce mai des să ieși din zona 
de confort, pentru propriul 
bine. Știi că lucrurile sunt 
dificil de integrat și este 
nevoie de multă asumare și 
perseverență pentru ca acest 
lucru să se întâmple. Fiecare 
„revoluție astrală” purtată de 
Uranus îți va crea disconfort 
în plan emoțional.

Te simți confuz și nesigur. 
Nu reușești să te organizezi 
pentru a duce la capăt toate 
planurile. Pentru echilibrul 
tău emoțional este impor-
tant să nu te mai implici în 
acțiuni sau relații care nu îți 
pot oferi ceva sigur și suste-
nabil. Este un mare serviciu 
pe care ai datoria să îl faci 
pentru propriul echilibru.

Dinamica relației personale 
te ajută să te dezvolți în raport cu 
partenerul, iar pentru tine asta 
reprezintă o adevărată relație 
de cuplu. Încearcă să nu te mai 
minți atunci când vine vorba 
de sentimentele tale. Mai ales 
în unele relații de mare însem-
nătate pentru tine, încă alegi să 
faci asta… Și este o greșeală ce 
presupune multe riscuri.

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

Dimineață însă, culmea! După 
ce a ocărât-o ca la ușa cortului, 
a trântit cu pumnul în masă și 
i-a hotărât: „De azi înainte, nu 
mai ai ce căuta la lucru! O mamă 
și o soție adevărată trebuie să 
stea acasă și să aibă grijă de soț 
și de copii”.

„Ciudat! Foarte ciudat!”, își 
zicea Vasilisa, întrebându-se ce 
să facă. Îl așteaptă întotdeauna 
cu mâncare caldă, spală, calcă, 
menține în ordine apartamentul, 
copiii sunt îngrijiți. De ce atunci 
să-i interzică să mai meargă la 
fabrică?! Cuprinsă de aceste gân-
duri, s-a dus la buna ei prietenă 
la serviciu să-i ceară sfatul. 

„Eu cred că Sergiu are drep-
tate. Dacă el îți aduce de toate, 
la ce-ți mai trebuie să muncești? 
La naiba cu plăcerea pe care ți-o 
oferă munca de pictoriță într-o 

fabrică de confecții!”, i-a spus 
Fevronia. Biata Vasilisă nu știa 
că toată povestea cu statul acasă 
venea chiar de la scumpa pri-
etenă, care, de câțiva ani, era 
amanta soțului său și care dorea 
ca femeia să stea închisă în casă 
ca nu cumva să descopere taina.

Prietene din copilărie

Dar s-o luăm mai de departe. 
Vasilisa s-a născut într-un colț 
de țară – un sat cu oameni gos-
podari, așezat în preajma râului 
Nistru. Rămasă fără părinți din 
fragedă copilărie, a crescut cu 
bunica, având-o mereu în preaj-
mă pe Fevronia, care locuia peste 
drum de casa lor și cu care a stat 
într-o bancă în toți anii de școa-
lă. Erau nedespărțite. Își spu-
neau una alteia toate secretele. 

După absolvirea școlii în 
1987, unchiul Vasile, stabilit în 
orașul Surgut, Federația Rusă, 
a invitat-o să-și continue stu-
diile acolo. A mers și Fevronia 
cu ea. Studiau la instituții di-
ferite, dar locuiau împreună la 
unchiul Vasile, învățându-se să 
se bucure de viață în orașul din 
Siberia Occidentală. Vasilisa 
studia la Colegiul industrial de 

Cu una făcea copii, 
cu alta – dragoste pătimașă (I)

arte, iar Fevronia – la Colegiul 
de medicină. 

Chiar din primul an de studii 
un coleg îi făcea cu insistență 
curte Vasilisei. Ea nu se uita la 
el, nu-i dădea nicio atenție. Îi era 
antipatic. Deși colegii credeau că 
până la urmă o să-l îndrăgească 
pe nenorocitul îndrăgostit, pe 
la finele studiilor, iat-o pe Va-
silisa măritată cu altul, altfel 
decât visa. În câteva săptămâni 
s-a aranjat totul. 

Unchiul i-a făcut cunoștință 
cu Serghei, proprietarul unei 
mici întreprinderi de prelucrare 
a lemnului. Fata s-a îndrăgostit 
până peste urechi de flăcăul chi-
peș. Îndrăgostit părea și tânărul 
de domnișoara înaltă și drăguță. 
Și foarte rapid s-a făcut și nun-
ta. Vasilisa avea 20 de ani, iar 
Serghei – 27. 

După absolvirea colegiului 
tânăra soață a fost repartiza-
tă la o fabrică de confecții. Îi 
plăcea foarte mult munca ei de 
pictoriță. Fevronia era mai puțin 
pasionată de lucrul ei la materni-
tate. Încă nu-și găsise un prieten 
statornic și nici gând de măritiș 
nu avea, continua să fie mereu 
în preajma tinerei familii. 

Nu ştia şi nici nu bănuia 
că soțul o înşală 
cu cea mai bună prietenă

Și uite așa, de la o întreve-
dere la alta, cum se întâmplă 
adesea și în alte familii, Serghei 
s-a îndrăgostit de Fevronia. I-a 
cumpărat un apartament cu o 
cameră într-o altă zonă a ora-
șului, unde își țeseau orele, iar 
uneori și nopțile de dragoste. Își 

împărțea omul viața între două 
femei – cu una făcea copii, iar 
cu cealaltă, dragoste pătimașă. 

Vasilisa nu știa și nici nu bă-
nuia că soțul ei o înșală cu cea 
mai bună prietenă. Și nici com-
portamentul Fevroniei nu dădea 
de bănuit. Era ca un membru al 
familiei. Foarte des aducea cei 
doi copii ai familiei de la gră-
diniță, ieșea cu ei la plimbare, 
le cumpăra tot felul de jucării, 
participa la toate sărbătorile de 
familie. 

Dar ulciorul nu merge de mul-
te ori la apă, până la urmă se 
strică. La ziua de naștere a celui 
mai mic, care a fost marcată la 
o săptămână după dimineața cu 
vorbe de ocară, Vasilisa avea să-
și surprindă soțul sărutând-o 
cu foc pe Fevronia. Peste o zi, 
l-a găsit în cabinetul prietenei 
la maternitate. Și-a stăpânit cu 
greu amețeala. 

Abia atunci a înțeles de ce o 
brutaliza soțul, căutându-i me-
reu nod în papură. O stare foarte 
ciudată a copleșit-o. Se întreba, 
înghițindu-și lacrimile: „De ce 
credeam că nu pot trăi fără el? 
De ce m-a trădat prietena în 
care am avut atâta încredere?”. 
N-avea cine să-i șteargă lacrima 
și să-i mângâie durerea.  

Unchiului nu i-a spus nimic. 
Într-o săptămână, și-a făcut în 
taină bagajele, s-a concediat de 
la fabrică și, fără să le spună un 
cuvânt celor doi iubiți, a plecat 
cu tot cu copii în or. Tyumen. În 
Moldova nu mai avea la cine se 
întoarce. Bunica murise.

(va urma)

Nina NECULCE

În ziua aceea, Vasilisa se întorcea de la 
fabrică foarte necăjită pentru că, dimineață, 
Serghei îi aruncase multe vorbe grele. Nu 
putea înțelege ce se întâmplă cu soțul ei de la 

o vreme. Ba mâncarea nu-i gustoasă, ba rochia pe 
care o îmbracă nu-i place, ba îi reproşa că nu are 
grijă de copii. 
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Misterul anulat

A G R I C O L A

Îngrăşămintele din plante verzi sunt o 
soluție pentru fermierii care preferă metode 
naturale de creştere a plantelor. Aici 
avem două opțiuni: semănarea plantelor 

pentru producerea îngrăşămintelor verzi şi, o 
metodă utilă micilor legumicultori, producerea 
directă a îngrăşămintelor verzi din plante fie 
prin compostare, fie prin producerea infuziilor, 
maceratelor.

Îngrășăminte organice din plante. 
Cum le preparăm

Îngrășămintele lichide din 
plante conțin substanțe nutritive 
sub formă de compuși organici 
solubili. Se folosesc atunci când 
aspectul plantelor indică lipsa ori-
căror nutrienți, precum și pentru 
a menține plantele în perioada 
de creștere și dezvoltare activă 
a fructelor.

Urzica utilizată 
ca îngrăşământ

Maceratul de urzică poate fi 
folosit pentru udări la rădăcină 
și pentru tratamente foliare.

Tratamentul foliar dă un efect 
rapid și vizibil, mai ales în cazurile 
în care plantele sunt lipsite de azot 
sau potasiu. Dar urzica conține și 
cupru, fier, calciu.

Pentru mulți grădinari, infuzia 
de urzică fermentată este trata-
mentul preferat, deoarece urzica 

este un adevărat depozit de nu-
trienți pentru plante, stimulează 
creșterea plantelor și formarea 
clorofilei în frunze.

Urzica trebuie colectată înainte 
de formarea semințelor. Umpleți 
a treia parte dintr-un recipient 
din lemn sau plastic, (în timpul 
preparării, infuzia va face spumă).

Ustensilele metalice nu sunt 
potrivite, deoarece infuzia de ur-
zică poate reacționa cu metalul.

Urzica se toacă mărunt, se 
adaugă apă, de preferință de 
ploaie, încălzită la soare și se 
amestecă. Pentru fermentare sunt 
suficiente 1,5-2 săptămâni, apoi 
infuzia devine închisă la culoare, 
își pierde mirosul neplăcut și în-
cetează să facă spumă.

Pentru udarea la rădăcină, luați 
infuzie nestrecurată, diluată 1 la 
10, iar pentru stropirea frunzelor, 
filtrată și diluată 1 la 20. Urzica 

este utilă nu numai în această 
formă.

Dacă mulciți între rânduri cu 
plante tinere de urzică, acest lu-
cru nu numai că va avea un efect 
benefic asupra creșterii și rodirii 
culturilor, dar va speria melcii și 
limacșii.

Mulți grădinari observă că mi-
rosul neplăcut de iarbă fermentată 
atrage insectele polenizatoare, iar 
solul udat cu infuzie de urzică este 
preferat de râme.

Infuzie de tătăneasă

Pentru culturile care necesită 

mult potasiu și mai puțin azot – 
roșii, castraveți, fasole – îngrășă-
mântul de tătăneasă este potrivit.

Este populară și în Europa, 
unde se numește îngrășământ 
de comfrey. Pentru a pregăti in-
fuzia, se zdrobesc 0,8 kg de plante 
proaspete, se pun într-un recipi-
ent din lemn sau plastic (metalul 
nu este de dorit), se toarnă 10 litri 
de apă și se lasă 4 săptămâni.

Masa este agitată zilnic. Pen-
tru aplicarea la rădăcină, infuzia 
nestrecurată este diluată într-un 
raport de 1:10, pentru tratamentul 
foliar – 1:20, se diluează imediat 
înainte de utilizare.

O gamă vastă de îngrășăminte de sinteză 
chimică, dar și organice poate fi achiziți-
onată de la magazinele de profil. Totuși, 
atunci când vorbim de suprafețe restrânse 
pe care sunt cultivate speciile legumicole, 
majoritatea preferă așa-zisele metode po-
pulare de asigurare a nutriției.

În acest articol vorbim despre fertiliza-
rea castraveților utilizând 5 îngrășăminte 
ce pot fi preparate de sine stătător acasă, 
fără mari cheltuieli.

Pentru fertilizare putem utiliza guno-
iul cu găinaț de la păsări, cenușă, drojdie, 
pâine, infuzie din coajă de ceapă, precum 
și diverse infuzii.

Cum fertilizăm 
castraveții 
cu excremente de pasăre

Utilizarea găinațului de pasăre ca în-
grășământ, datorită concentrației ridicate 
de elemente nutritive, determină dezvol-
tarea activă a plantelor, deoarece este un 
îngrășământ organic, conține inclusiv fier, 
fosfor, cupru, sulf, mangan, zinc și cobalt.

Resturile de la păsări accelerează proce-
sele biologice din sol, alimentează culturile 
cu dioxid de carbon. Prin urmare, este util 
să hrăniți nu numai castraveții, ci și alte 
culturi cu acest îngrășământ.

Pentru a pregăti o infuzie din excremente 
de păsări pentru hrănirea castraveților, este 
necesar să amestecați găinațul și resturile 
cu apă într-un raport de 1:20 și să lăsați 
câteva ore, amestecând ocazional.

Apoi îngrășământul fermentat trebuie 
filtrat, după care este gata de utilizare.

Sub o singură plantă, se recomandă să se 
introducă aproximativ 0,5 litri de infuzie.

Se recomandă utilizarea unui astfel de 
îngrășământ de trei ori pe sezon: la înce-
putul sezonului de vegetație, în timpul 
înfloririi castraveților și în timpul fructi-
ficării active.

Cum fertilizăm castraveții 
cu cenuşă

Cenușa de lemn este un îngrășământ 
la fel de valoros pentru castraveți: con-
ține toate elementele utile care sunt atât 
de necesare culturii în timpul creșterii și 
formării fructelor.

Există două moduri de a hrăni castraveții 
cu cenușă:

Cenușă uscată. Primăvara, se introduc 1 
pahar de cenușă la 1 mp în timpul pregătirii 
solului pentru plantare și aproximativ 1 
lingură în fiecare gaură la plantarea ră-
sadurilor în pământ.

Mai târziu, în timpul sezonului de ve-
getație, solul este presărat sub castraveți 
înainte de udare.

Infuzia de cenușă echilibrează conținutul 
de potasiu din sol. Dacă plantei nu îi ajunge 
potasiu, se îngălbenește. În asemenea caz, 

stropiți plantele cu infuzie de cenușă.
Pentru a pregăti infuzia, trebuie să 

amestecați cenușa cu apă și să o lăsați 
timp de două săptămâni, amestecând în 
mod regulat.

La 1 litru de apă ar trebui să luați 2-3 
linguri de cenușă de lemn. Rata de consum 
a infuziei este de 0,5 litri per plantă.

Puteți efectua oricare dintre aceste tra-
tamente de 5-6 ori pe sezon.

Fertilizarea castraveților 
cu drojdie

Unul dintre cele mai eficiente îngrășă-
minte care pot fi preparate acasă este o 
infuzie pe bază de drojdie, care conține 
mulți nutrienți (proteine, minerale valo-
roase, oligoelemente, aminoacizi).

Cum se prepară „îngrășământul” din 
drojdie? 200 g de drojdie proaspătă tre-
buie dizolvate în 10 litri de apă și puse la 
infuzie trei zile la loc călduț. O dată pe zi, 
trebuie amestecat.

Este necesar să aplicați un astfel de în-
grășământ sub plantă, întotdeauna după 
udarea castraveților (pentru a nu arde sis-
temul radicular).

La o plantă ar trebui 0,5 litri de îngră-
șământ din drojdie.

Trebuie doar să țineți cont de faptul că 
un astfel de tratament nu trebuie efectuat 
mai mult de 2-3 ori pe sezon și nu mai mult 
de o dată la două săptămâni.

Hrănirea castraveților cu decoct 
din coajă de ceapă

Poate fi folosit ca fertilizant sau insec-
ticid natural. Cojile de ceapă au efecte 
hrănitoare pentru pământul în care vom 
planta castraveții, pentru că sunt bogate 
în vitamine, minerale, flavonoizi, acizi or-
ganici, compuși antioxidanți și sulfurici.

Conțin aproape toate mineralele necesare 
solului, adică potasiu, calciu, fosfor, zinc, 
magneziu, fluor, iod, fier, bor, crom, seleniu.

Îngrășământul din coajă de ceapă este 
bun, deoarece poate fi folosit atât la ră-
dăcină (întărește rădăcina, are efect imu-
nostimulator), cât și ca tratament foliar 
(sunt revigorate frunzele care încep să se 
îngălbenească sau să se ofilească).

În același timp, pulverizarea și udarea 
castraveților cu infuzie de coajă de ceapă 
asigură și protecția împotriva bolilor.

Această infuzie se prepară din 1 pahar 
de coajă și 8 litri de apă foarte fierbinte.

Amestecul trebuie infuzat timp de 2-3 
zile, după care trebuie filtrat, este util nu 
numai pentru castraveți, ci și pentru multe 
alte legume, în special, roșii.

Creșterea bună a castraveților și fruc-
tificarea lor depind în mare măsură de 
tratamentul efectuat la timp și corect. Ce 
îngrășăminte să folosiți pentru asta – de-
cideți Dumneavoastră.

agrobiznes.md

Fertilizarea castraveților – 5 rețete de 
îngrășăminte naturale ce pot fi preparate acasă

În cazul insuficienței de pota-
siu, tătăneasa este folosită ca o 
soluție urgentă. Specia mai con-
ține calciu, fier, magneziu.

Infuzii similare pot fi prepa-
rate dintr-un amestec de plante 
diferite. De exemplu, un îngrășă-
mânt bun este obținut dintr-un 
amestec de urzică, tătăneasă și 
„buruieni tradiționale” – tanace-
tum, mușețel, gura leului, traista 
ciobanului, coada-calului. Păpă-
dia și arpagicul sunt, de aseme-
nea, bune.

Pentru a îmbogăți în continu-
are îngrășământul lichid cu sub-
stanțe utile, la sfârșitul fermen-
tației, la amestec se pot adăuga 
în cantități mici excremente de 
păsări, coajă de ceapă, făină de 
oase, cenușă de lemn.

Macerat din coada-calului

Maceratul din această plantă 
poate fi folosit pentru nutriția 
plantelor, dar și pentru comba-
terea dăunătorilor.

Pentru a prepara maceratul, 
la 1 kg de plante se iau 10 litri de 
apă. Se fermentează 1-3 săptă-
mâni. Se diluează 1 la 10 înainte 
de a-l aplica pe plante. Apropo, 
coada-calului are și proprietăți 
fungicide.

agrobiznes.md
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Luni, 13 iunie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Conexiuni
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbeşte corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Documentar: Pofticioşi, la cratiţă!
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 #Creativ
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Garantat 100%
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
21.10 Concert extraordinar cu ocazia 
Zilei Nationale a Israelului
22.30 #Creativ
23.00 Punctul pe azi
00.00 Dosar România
01.00 Nocturne
02.00 Garantat 100%
03.00 România… în bucate
03.30 Documentar: Pofticioşi, la cratiţă!
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

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

11.00 Guşti! Şi apoi mănânci
11.30 Pofticioşi, la cratiţă!
12.00 Teleshopping
12.30 România veritabilă
13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.54 Vorbeşte corect!
15.00 Maghiara de pe unu
16.50 Editie specială
17.40 Serial: Dong Yi, concubina regelui
18.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.00 Dincolo de alb şi negru
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.10 Film: Cuscrii
23.00 Nocturne
00.00 Dosar România
01.00 Atelier de sănătate
02.00 Film: Cuscrii
03.35 Pro Patria/
04.00 Telejurnal Ştiri
04.50 AgroStrategia
05.15 Fermierii României
05.45 Serial: Dong Yi, concubina regelui

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Fără prejudecăţi
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Globalizarea: riscuri şi beneficii
15.30 România… în bucate
16.00 SerialMândrie şi pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 Concert Sărbătoarea muzicii
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.10 Concert extraordinar cu ocazia 
Zilei Naţionale aIsraelului
21.40 Documentar: Reflecţii asupra 
României - Cinci feţe ale identităţii
22.40 Interviu cu artista de origine 
israeliană Yasmin Levy
23.05 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.10 Film: Dincolo de nisipuri
02.50 FillerSecolul 22
03.00 Ora de Ştiri
03.40 E vremea ta!
04.00 România… în bucate
04.30 Fără prejudecăţi

05.00 Luminiţa de la miezul nopţii
05.55 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 F/d "George Doru Dumitrescu 
despre Chişinăul interbelic"
06.25 F/d
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 Cronica săptămânii
10.00 Magazinul copiilor
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial "Preţul pasiunii"
14.20 Desene animate "Pororo, micul 
pinguin"
14.30 F/d
15.00 Serial "În numele fericirii"
15.45 Serial "Oshin"
16.15 Desene animate "Tayo, micul 
autobuz"
16.30 Codul ECO
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Săptămâna sportivă
20.00 Serial "Dragoste de ochii lumii"
20.40 "Descoperiri uluitoare"
21.00 Ştirile
21.30 Reporter pentru sănătate
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial "În numele fericirii"
23.25 Film: Fata dispărută

Minimax

06.00 Ernest şi Rebeca
06.35 Aventurile Sirenelor H2O
07.05 Surorile
07.40 Jurassic World: Tabăra Cretacică
08.10 Furios şi iute: Cursa spionilor
08.40 Barbie-It Takes Two
09.00 Barbie în Spărgătorul de nuci
10.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
11.00 Boss Baby: Back în Business
11.30 Marsupilami
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Tărâmul uitat de timp VII: Piatra 
focului rece Saurus
14.50 Oaza lui Oscar
15.30 Marsupilami
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Spirit Cu sufletul liber
17.00 Surorile
17.30 Aventurile Sirenelor H2O
18.00 Barbie-It Takes Two
18.30 Boss Baby: Back în Business
19.00 Furios şi iute: Cursa spionilor
19.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
20.00 Barbie Degeţica
21.20 Talking Tom şi prietenii lui
21.30 Zorro
22.00 Boss Baby: Back în Business
22.30 Pad-ul lui Zeke
23.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
00.00 Zorro
01.00 Ernest şi Rebeca
02.00 Bufniţa SRL
03.00 Marsupilami
05.00 LEGO Friends: Fetele în Misiune

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 "Vorbeşte lumea"
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 "La Măruţă"
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 "O seară perfectă"
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 "În Profunzime"
22.00 Film "Granicerul"
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 "Las Fierbinţi"
01.40 "Lecţii de viaţa"
03.40 "La Măruţă"

ProTV International

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.30 "Daria, iubirea mea"
22.15 Lecţii de viaţa
23.30 Arestat la domiciliu
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 "Daria, iubirea mea"
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul Săptămânii
08.00 Pop Corn Show
10.00 Ştiri din Ucraina - Current Time
11.45 Teleshopping
12.00 Patrula Jurnal TV
13.00 Femeile Vorbesc
13.55 Teleshopping

14.00 #plusminus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Fii Sănătos
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
22.00 Zerodoi pe TV
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Ştiri din Ucraina
02.00 Patrula Jurnal TV
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Asfalt de Moldova
05.00 Ora Expertizei

TV8

05.00 Reporter de Gardă
05.15 Întreabă Gheţu
07.00 Sinteza
07.45 Cutia neagră. Plus
09.00 Iubeşte viaţa
10.00 Dincolo de Nistru
10.15 Efect 9.6
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф "Астерикс и Обеликс 
против Цезаря"

14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Gheţu
17.00 Ştiri
17.45 Т/с "Доктор Мартин"
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.25 Iubeşte viaţa
01.20 Х/ф "Астерикс и Обеликс 
против Цезаря"
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

National

06.00 Albumul Naţional
07.30 Film: AMINTIRI DULCI AMARE
11.15 Teleshopping
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 156
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.20 Serial: Destine rătăcite, ep. 1003
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 114
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 1006
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 158
21.00 Film: VIKINGII: ZIUA CEA 
NEAGRĂ
23.00 Start show
01.00 Poamă acră
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Marți, 14 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 Vorbeşte corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Documentar: Pofticioşi, la cratiţă!
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Vizual
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Reţeaua de idoli
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Documentar: Chipurile României
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Serial: Mândrie şi pasiune, 100 
eps
23.00 Punctul pe azi
00.00 Adevăruri despre trecut
01.00 Drumul lui Leşe
02.00 Reţeaua de idoli
03.00 România… în bucate
03.30 Documentar: Pofticioşi, la cratiţă!
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova

TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri

07.16 3 ceasuri bune Matinal
07.47 Sport
08.00 Telejurnal Ştiri
08.16 3 ceasuri bune Matinal
08.47 Sport
09.00 Telejurnal Ştiri
09.07 3 ceasuri bune Matinal
09.32 Sport
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
10.30 Fermierii României
11.00 Guşti! Şi apoi mănânci
11.30 Pofticioşi, la cratiţă!
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.54 Vorbeşte corect!
15.00 Maghiara de pe unu
16.50 Inspiră România
17.40 Serial: Dong Yi, concubina regelui
18.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.00 Dincolo de alb şi negru
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.10 Telecinemateca Hannie Caulder
22.50 Adevăruri despre trecut
23.50 Dincolo de alb şi negru
00.40 Atelier de sănătate
01.40 Telecinemateca Hannie Caulder
03.10 M. A. I. aproape de tine/
03.40 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
03.45 Meteo
03.50 Sport
04.00 Telejurnal Ştiri
04.50 AgroStrategia
05.15 Fermierii României
05.45 Serial: Dong Yi, concubina regelui

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Memorialul Durerii
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Revoluţia tehnologică
15.30 România… în bucate
16.00 Serial: Mândrie şi pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 Concert Sărbătoarea muzicii
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.00 Destine ca-n filme
21.00 D'ale lu' Mitică
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.10 Film: Cowboy 105'
03.00 Ora de Ştiri
03.40 E vremea ta!
04.00 România… în bucate
04.30 Cap compas
05.00 Luminiţa de la miezul nopţii
05.55 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Moldova de Patrimoniu
06.35 Candela neuitării…
06.45 "Tezaur"
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 Serial "Dragoste de ochii lumii"
10.00 Magazinul copiilor
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial "Preţul pasiunii"
14.25 Secvenţe japoneze
14.30 Russkii dom
15.00 Serial "În numele fericirii"
15.45 Serial "Oshin"
16.15 Desene animate "Tayo, micul 
autobuz"
16.30 Săptămâna sportivă
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Ediţie specială
20.00 Serial "Dragoste de ochii lumii"
20.45 "Descoperiri uluitoare"
21.00 Ştirile
21.30 Dimensiunea diplomatică
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial "În numele fericirii"
23.25 Film: Pact cu diavolita

Minimax

06.00 Ernest şi Rebeca
06.35 Aventurile Sirenelor H2O
07.05 Surorile
07.40 Jurassic World: Tabăra Cretacică
08.10 Furios şi iute: Cursa spionilor
08.40 Barbie-It Takes Two
09.00 Barbie în Puterile Prinţeselor
10.20 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
10.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
11.00 Boss Baby: Back în Business
11.30 Marsupilami
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George

13.30 Barbie Degeţica
14.50 Oaza lui Oscar
15.30 Marsupilami
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Spirit Cu sufletul liber
17.00 Surorile
17.30 Aventurile Sirenelor H2O
18.00 Barbie-It Takes Two 0
18.30 Boss Baby: Back în Business
19.00 Furios şi iute: Cursa spionilor
19.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
20.00 Barbie (tm) Mariposa şi Zâna 
Prinţesă
21.30 Zorro
22.00 Boss Baby: Back în Business
22.30 Pad-ul lui Zeke
23.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
00.00 Zorro
01.00 Ernest şi Rebeca
02.00 Bufniţa SRL
03.00 Marsupilami
05.00 LEGO Friends: Fetele în Misiune

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 "Vorbeşte lumea"
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 "În Profunzime"
15.00 Teleshopping
15.15 "La Măruţă"
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 "O seară perfectă"
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 "Las Fierbinţi"
22.00 Film "Bun venit în jungla!"
00.00 Ştirile Pro TV
01.40 "Lecţii de viaţa"
02.40 "Vorbeşte lumea"
04.30 Film "Intuneric total"

ProTV International

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.30 "Daria, iubirea mea"
22.15 Lecţii de viaţa
23.00 Arestat la domiciliu
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 "Daria, iubirea mea"
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Ştiri din Ucraina - Current Time
11.45 Teleshopping
12.00 Ora Expertizei
13.55 Teleshopping
14.00 #plusminus
15.00 Jurnalul orei 15
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Savoare la Maximum
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Trigger
21.00 Total Sport
22.00 Dora Show
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Dora Show
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 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Check-in - the travel guide
10.00 Т/с "Доктор Мартин"
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф "Замуж на 2 дня"

14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştiri
17.45 Т/с "Доктор Мартин"
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Freedom
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.30 Ştirile TV8

00.25 Check-in - the travel guide
01.00 Новости
01.25 Х/ф "Замуж на 2 дня"
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

National

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 158
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 114
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.20 Serial: Destine rătăcite, ep. 1004
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 115
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 1007
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 159
21.00 Film: IUBITA MEA ESTE UN 
MONSTRU
23.15 Film: ANDROIDUL
01.15 Film: IUBITA MEA ESTE UN 
MONSTRU
03.30 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Miercuri, 15 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 Vorbeşte corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Documentar: Pofticioşi, la cratiţă!
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Cap compas
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Destine ca-n filme
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Documentar: Chipurile României
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Serial: Mândrie şi pasiune, 100 
eps
23.00 Punctul pe azi
00.00 Breaking Fake News
01.00 Opera Naţională 100 de ani
02.00 Destine ca-n filme
03.00 România… în bucate
03.30 Documentar: Pofticioşi, la cratiţă!
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri
07.16 3 ceasuri bune Matinal
07.47 Sport
08.00 Telejurnal Ştiri
08.16 3 ceasuri bune Matinal
08.47 Sport
09.00 Telejurnal Ştiri
09.07 3 ceasuri bune Matinal
09.32 Sport
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
10.30 Fermierii României
11.00 Guşti! Şi apoi mănânci
11.30 Pofticioşi, la cratiţă!
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.54 Vorbeşte corect!
15.00 Convieţuiri
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 şi negru
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.10 Film: Asterix şi Obelix: Misiune 
Cleopatra
23.00 Breaking Fake News
00.00 Dincolo de alb şi negru
00.50 Atelier de sănătate
01.50 Film: Asterix şi Obelix: Misiune 
Cleopatra
03.40 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
03.45 Meteo
03.50 Sport
04.00 Telejurnal Ştiri
04.50 AgroStrategia
05.15 Fermierii României
05.45 Serial: Dong Yi,   
concubina regelui

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

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
10.00 Documentar: 360° Louisiana - 
pescarii de creveţi
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Sănătate cu de toate best of
14.00 Documentar: 360° Santa Cruz Del 
Islote - o insuliţă neobişnuită
15.00 Azi despre mâine
15.30 România… în bucate
16.00 SerialMândrie şi pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 Concert Sărbătoarea muzicii
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.10 Film: Afacerea diamantelor
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.10 Film: Afacerea diamantelor
02.50 FillerSecolul 22
03.00 Ora de Ştiri
03.40 E vremea ta!
04.00 România… în bucate
04.30 Sănătate cu de toate best of
05.00 Luminiţa de la miezul nopţii
05.55 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Russkii dom
06.30 MeseriAşii
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 Serial "Dragoste de ochii lumii"
10.00 Magazinul copiilor
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial "Preţul pasiunii"
14.20 Desene animate "Pororo, micul 
pinguin"
14.30 În alţi papuci
15.00 Serial "În numele fericirii"
15.45 Serial "Oshin"
16.15 Desene animate "Tayo, micul 
autobuz"

16.30 Dimensiunea diplomatică
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Ediţie specială
20.00 Serial "Dragoste de ochii lumii"
20.40 "Descoperiri uluitoare"
21.00 Ştirile
21.30 Focus Europa
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial "În numele fericirii"
23.30 F/d

Minimax

06.00 Ernest şi Rebeca
06.35 Aventurile Sirenelor H2O
07.05 Surorile
07.40 Jurassic World: Tabăra Cretacică
08.10 Furios şi iute: Cursa spionilor
08.40 Barbie-It Takes Two 0
09.00 Barbie şi Chelsea Ziua de naştere 
pierdută
10.10 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
10.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
11.00 Boss Baby: Back în Business
11.30 Marsupilami
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie (tm) Mariposa şi Zâna 
Prinţesă
15.00 Oaza lui Oscar
15.30 Marsupilami
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Spirit Cu sufletul liber
17.00 Surorile
17.30 Aventurile Sirenelor H2O
18.00 Barbie-It Takes Two
18.30 Boss Baby: Back în Business
19.00 Furios şi iute: Cursa spionilor
19.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
20.00 LEGO Friends - Haideţi pe scenă!
21.30 Zorro
22.00 Boss Baby: Back în Business
22.30 Pad-ul lui Zeke
23.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
00.00 Zorro
01.00 Ernest şi Rebeca
02.00 Bufniţa SRL
03.00 Marsupilami
05.00 LEGO Friends: Fetele în Misiune

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 "Vorbeşte lumea"
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshoping

13.45 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 "La Măruţă"
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 "O seară perfectă"
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 "Las Fierbinţi"
22.00 Film "La limita extrema"
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film "Intuneric total"
03.00 Lecti de viaţa
04.00 "La Măruţă"

ProTV International

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.30 "Daria, iubirea mea"
22.15 Lecţii de viaţa
23.00 Arestat la domiciliu
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 "Daria, iubirea mea"
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Ştiri din Ucraina -   
Current Time
11.45 Teleshopping
12.00 Trigger
13.00 Total Sport
13.55 Teleshopping
14.00 #plusminus
15.00 Jurnalul orei 15
15.45 Teleshopping
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Se caută un milionar
18.00 Vânturile, Valurile
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
22.00 Ora de Ras
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Zerodoi
02.00 Cealaltă Basarabie
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Asfalt de Moldova
05.00 "Secretele Puterii"

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Freedom
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Dincolo de Nistru
10.00 Т/с "Доктор Мартин"
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф "Такие разные близнецы"
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Freedom
17.00 Ştiri
17.45 Т/с "Доктор Мартин"
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Aльтернатива
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Business up
23.30 Ştirile TV8
00.25 Dincolo de Nistru
01.00 Новости
01.25 Х/ф "Такие разные близнецы"
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

National

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 159
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 115
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.20 Serial: Destine rătăcite,  
ep. 1005
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 116
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 1008
20.00 Film: URMELE TRĂDĂRII
22.00 Film: ADEVĂRUL CARE UCIDE
00.00 Film: VIKINGII: ZIUA CEA 
NEAGRĂ
02.00 Albumul Naţional
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Joi, 16 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 Vorbeşte corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Documentar: Pofticioşi, la cratiţă!
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 MotorVlog
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Ora Regelui
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Documentar: Chipurile României
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Serial: Mândrie şi pasiune, 100 
eps
23.00 Punctul pe azi
00.00 Omul şi timpul
01.00 Remix
02.00 Ora Regelui
03.00 România… în bucate
03.30 Documentar: Pofticioşi, la cratiţă!
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri
07.16 3 ceasuri bune Matinal
07.47 Sport
08.00 Telejurnal Ştiri
08.16 3 ceasuri bune Matinal
08.47 Sport
09.00 Telejurnal Ştiri
09.07 3 ceasuri bune Matinal
09.32 Sport
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
10.30 Fermierii României
11.00 Guşti! Şi apoi mănânci
11.30 Pofticioşi, la cratiţă!
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.54 Vorbeşte corect!
15.00 Akzente
16.50 Radar geopolitic
17.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 1
18.50 Vorbeşte corect!
18.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.00 Dincolo de alb şi negru
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.10 Zelenski
22.10 Spiritul Euromaidanului
22.20 Biserica Ucrainiană se implică 
în război
22.50 Omul şi timpul
23.50 Dincolo de alb şi negru
00.40 Atelier de sănătate
01.40 Zelenski
02.40 Spiritul Euromaidanului
02.50 Biserica Ucrainiană se implică 
în război
03.15 Breaking Fake News
04.05 Sport
04.15 Telejurnal Ştiri
04.05 AgroStrategia
05.30 Fermierii României
06.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 1

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
10.00 Documentar: 360° Santa Cruz Del 
Islote - o insuliţă neobişnuită
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: 360° Columbia - 
aviatorii pasionaţi din Amazonia
15.00 Magazin Deutsche WelleEuro-
maxx
15.30 România… în bucate
16.00 SerialMândrie şi pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 Concert Sonya Yoncheva la théâ-
tre de Champs-Elysées
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.10 Film: Capcana timpului
21.45 FillerSecolul 22
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.10 Film: Capcana timpului
02.35 Vara amintirilor
03.00 Ora de Ştiri
03.40 E vremea ta!

04.00 România… în bucate
04.30 Natură şi aventură
05.00 Luminiţa de la miezul nopţii
05.55 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Reporter pentru sănătate
06.35 Lecturi a la carte
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 Serial "Dragoste de ochii lumii"
10.00 Magazinul copiilor
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial "Preţul pasiunii"
14.20 Desene animate "Pororo, micul 
pinguin"
14.30 Codul ECO
15.00 Serial "În numele fericirii"
15.50 Serial "Oshin"
16.20 Desene animate "Tayo, micul 
autobuz"
16.30 Focus Europa
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Joi cu Liliana Barbăroşie
20.00 Serial "Dragoste de ochii lumii"
20.40 "Descoperiri uluitoare"
21.00 Ştirile
21.30 F/d
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Concertul de Vară de la Filarmo-
nia din Viena
22.40 Serial "În numele fericirii"
23.50 Ştiri Externe

Minimax

06.00 Ernest şi Rebeca

06.35 Aventurile Sirenelor H2O
07.05 Surorile
07.40 Jurassic World: Tabăra Cretacică
08.10 Furios şi iute: Cursa spionilor
08.40 Barbie-It Takes Two
09.00 Barbie şi surorile ei în goana după 
căţeluşi
10.20 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
10.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
11.00 Boss Baby: Back în Business
11.30 Marsupilami
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 LEGO Friends - Haideţi pe scenă!
15.00 Oaza lui Oscar
15.30 Marsupilami
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Spirit Cu sufletul liber
17.00 Surorile
17.30 Aventurile Sirenelor H2O
18.00 Barbie-It Takes Two
18.30 Boss Baby: Back în Business
19.00 Furios şi iute: Cursa spionilor
19.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
20.00 Bibi şi Tina 3: Fete şi băieţi
22.00 Boss Baby: Back în Business
22.30 Pad-ul lui Zeke
23.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
00.00 Zorro
01.00 Ernest şi Rebeca
02.00 Bufniţa SRL
03.00 Marsupilami
05.00 LEGO Friends: Fetele în Misiune

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 "Vorbeşte lumea"
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 "La Măruţă"
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 "O seară perfectă"
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 "Las Fierbinţi"
22.00 Film "Eroi de sacrificiu"
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film "Jocul spionilor"
03.00 "Lecţii de viaţa"
04.00 "Vorbeşte lumea"

ProTV International

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.30 "Daria, iubirea mea"
22.15 Lecţii de viaţa
23.00 Arestat la domiciliu
23.30 Teleshopping
00.00 Ştirile Pro TV
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 "Daria, iubirea mea"
04.45 Ştirile Pro TV

05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

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

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Aльтернатива
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Euromaxx - lifestyle în Europe
10.00 Т/с "Доктор Мартин"
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф "Библиотекарь: в поисках 
копья судьбы"
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Aльтернатива
17.00 Ştiri
17.45 Т/с "Доктор Мартин"
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.25 Euromaxx - lifestyle în Europe
01.00 Новости
01.25 Х/ф "Библиотекарь: в поисках 
копья судьбы"
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

National

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Start show România
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 116
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 1006
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 117
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 1009
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 157
21.00 Film: ASSASSINS' CODE
23.15 Film: ADEVĂRUL CARE UCIDE
01.15 Film: ANDROIDUL
03.15 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Vineri, 17 iunie

TVR Moldova

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

TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri

07.16 3 ceasuri bune Matinal
07.47 Sport
08.00 Telejurnal Ştiri
08.16 3 ceasuri bune Matinal
08.47 Sport
09.00 Telejurnal Ştiri
09.07 3 ceasuri bune Matinal
09.32 Sport
09.45 Teleshopping
10.00 Exclusiv în România
10.55 MomentArt
11.00 Guşti! Şi apoi mănânci
11.30 Pofticioşi, la cratiţă!
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.54 Vorbeşte corect!
15.00 Opre Roma
15.50 EURO polis
16.50 Cooltura
17.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 2
18.50 Vorbeşte corect!
18.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.00 Frontul
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.10 Film: Iuliu Cezar
23.35 Anchetele comisarului Antonescu, 
ep. 7
00.35 Dincolo de alb şi negru
01.25 Atelier de sănătate
02.15 Film: Iuliu Cezar
04.35 Vorbeşte corect!
04.40 Istorii ascunse Creaturi şi ritua-
luri. Partea a II-a
05.05 Replay
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
10.00 Documentar: 360° Columbia - 
aviatorii pasionaţi din Amazonia
11.00 Educaţie la înaltime
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360° Castana - 
avuţia din Corsica
15.00 Fii în formă!
15.30 Teleşcoala
16.00 SerialMândrie şi pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 Educaţie la înaltime
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.00 Gala umorului
22.00 Reteaua de idoli
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
02.00 Ora de Ştiri
02.50 FillerSecolul 22
03.00 Educaţie la înaltime
03.50 E vremea ta!
04.00 România… în bucate
04.30 Pescar hoinar
05.00 Documentar: 360° Columbia - 
aviatorii pasionaţi din Amazonia
05.55 MotorVlog

06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Codul ECO
06.30 Purtătorii de cultură
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 Serial "Dragoste de ochii lumii"
10.00 Magazinul copiilor
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 Joi cu Liliana Barbăroşie
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial "Preţul pasiunii"
14.25 Desene animate "Pororo, micul 
pinguin"
14.30 Всегда на высоте
15.00 Moldova de Patrimoniu
15.30 Pur şi simplu Moldova
15.45 Serial "Oshin"
16.15 Desene animate "Tayo, micul 
autobuz"
16.30 Portrete în timp. Iu. Suveică
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.50 F/d "Eu, Filimon Boghiu"
21.00 Ştirile
21.30 "Vizitele Monarhilor la Chişinău"
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial "În numele fericirii"
23.25 "Crizantema de argint". Gala-con-
certul laureaţilor

Minimax

06.00 Ernest şi Rebeca
06.35 Aventurile Sirenelor H2O
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07.05 Surorile
07.40 Jurassic World: Tabăra Cretacică
08.10 Furios şi iute: Cursa spionilor
08.40 Barbie-It Takes Two
09.00 BARBIE AVENTURI CU 
PRINŢESE
10.20 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
10.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
11.00 Boss Baby: Back în Business
11.30 Marsupilami
12.00 Zorro
12.30 Curiosul George
13.30 Bibi şi Tina 3: Fete şi băieţi
15.20 Oaza lui Oscar
15.30 Marsupilami
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Spirit Cu sufletul liber
17.00 Surorile
17.30 Aventurile Sirenelor H2O
18.00 Barbie-It Takes Two
18.30 Boss Baby: Back în Business 0
19.00 Furios şi iute: Cursa spionilor
19.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
20.00 Bibi şi Tina 4
22.00 Boss Baby: Back în Business 0
22.30 Pad-ul lui Zeke
23.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
00.00 Zorro
01.00 Ernest şi Rebeca
02.00 Bufniţa SRL
03.00 Marsupilami
05.00 LEGO Friends: Fetele în Misiune

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 "Vorbeşte lumea"
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 "La Măruţă"
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 "O seară perfectă"
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Film "Las Fierbinţi"
22.00 Film "Johny English loveste din 
nou"
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film "Mai tantalau, mai gogo-
man"
03.00 "Lecţii de viaţa"
04.00 "La Măruţă"

ProTV International

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.30 "Daria, iubirea mea"
22.15 Lecţii de viaţa
23.00 Arestat la domiciliu
23.30 Ce spun românii
00.15 Teleshopping
00.45 La Măruţă
02.15 Ştirile Pro TV
03.15 Las Fierbinţi
04.00 "Daria, iubirea mea"
04.45 I likeIT
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

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

TV8

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

23.30 Ştirile TV8
00.30 Efect 9.6
01.20 Х/ф "Маска"
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

National

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 157
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 117
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 1007
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 118
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 1010
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 158
21.00 Film: LOVITURĂ DE STÂNGA

23.45 Film: URMELE TRĂDĂRII
01.45 Albumul Naţional
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 18 iunie

TVR Moldova

07.00 Cu capu-n zori
10.00 Ferma
10.50 Discover România
11.00 Obiectiv comun
12.00 Învingători. Vremuri şi destine
13.30 A doua emigrare
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Printre cuvinte
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Tradiţii
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Reportajele/Interviurile Tele-
jurnalului
18.45 Europa azi
19.00 Lectia de istorie
20.00 Telejurnal Ştiri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film
00.30 A doua emigrare
01.00 Tradiţii
02.00 Film
03.30 Printre cuvinte
04.00 Omul şi timpul
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Reportajele/Interviurile Tele-
jurnalului
05.45 Europa azi
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Cu capu-n zori
10.00 Strop şi Balonaş, ep. 39
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 Izolaţi în România
16.00 Vedeta populară
18.50 Teleenciclopedia
19.40 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.50 Live stadion
21.00 Fotbal masculin Campionatul 
European U19
22.55 Studio Eurofotbal U19
23.50 Film: Departe de casă
01.35 Ai luat plasă!
02.20 Chipurile României
03.06 #Creativ
03.31 Film: Departe de casă
05.06 Ferma
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Teleşcoala
08.30 MotorVlog
09.00 Generaţia Fit
09.30 Fără prejudecăţi
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D'ale lu' Mitică
12.00 Fraţi de viţă best of
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Levintza
17.30 # De bine
18.00 Ora de Ştiri
18.23 Fotbal masculin. Campionatul 
European U19
20.40 Film: Vine şi rândul tău!
22.25 Serial: Săgeata neagră
00.15 Drag de România mea!
02.05 Ora de Ştiri
02.30 Film: Vine şi rândul tău!

04.10 Serial: Săgeata neagră
05.50 Levintza
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Lecturi a la carte
06.20 Moldovenii de pretutindeni
06.50 Candela neuitării…
07.00 Best of Bună dimineaţa!
09.00 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate "Astroboy"
10.15 Desene animate "Hai la şcoală"
10.30 MeseriAşii
11.00 stil nou
11.30 F/d
12.00 In memoriam V. Garştea. "Re-
quem" V. A. Mozart
13.00 F/d
14.00 Spectacol "destine"
15.20 Moldova de Patrimoniu
15.45 Concert în Europa
16.30 În ritmul dansului
17.00 Ştirile
17.15 La noi în sat
18.00 O seară în familie
19.00 Mesager
19.20 Erudit cafe
20.00 Serial "Pe viaţă"
20.45 Pur şi simplu Moldova
21.00 Ştirile
21.30 În alţi papuci
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.40 "Tezaur"
23.10 Film "Dragoste şi alte depend-
ente"

Minimax

06.00 Aventurile Sirenelor H2O
07.25 Masha şi melodiile ei
07.30 Eu şi Mia
09.00 Barbie la şcoala prinţeselor
10.30 Ernest şi Rebeca
11.00 Berry Bees - Albinuţe în misiune
11.30 Polly Pocket - Puterea celor mici
12.30 Curiosul George
13.30 Bibi şi Tina 4
15.15 Oaza lui Oscar
15.30 Marsupilami
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Pettson şi Findus
18.00 Barbie-It Takes Two
18.30 Boss Baby: Back în Business
19.00 Furios şi iute: Cursa spionilor
19.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
20.00 Norocosul Luke - Balada lui 
Dalton
21.30 Zorro
22.00 Boss Baby: Back în Business
22.30 Pad-ul lui Zeke
23.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
00.00 Zorro
01.00 Ernest şi Rebeca
02.00 Bufniţa SRL
03.00 Marsupilami
05.00 LEGO Friends: Fetele în Misiune

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
09.45 Teleshopping
10.00 Film "Cu duzina e mai ieftin!"
11.40 Teleshopping
12.00 isănătate
13.00 Film "Barbati în negru"
14.50 Film "Johny English Strikes 
Again"
16.35 Teleshopping
16.50 Film "Danseaza cu mine"
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Film "G. I. Joe: Represalii"
23.00 Film "Ghost Rider: Demonul 
Razbunarii"
01.45 Ştirile Pro TV Chişinău
02.30 Film "Barbati în negru"
04.00 Film "Danseaza cu mine"

ProTV International

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

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 Detalii - tehnologiile viitorului

13.00 Trigger
14.00 Teleshopping
14.30 Reportaj Current Time
15.00 Agricool
16.00 Ora Expertizei
18.00 Aveţi de lucru?
18.30 Se caută un milionar
19.00 Jurnalul Săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Serial "Pablo Escobar"
00.00 Jurnalul Săptămânii
01.00 Asfalt de Moldova
02.00 M-Adam
03.00 Jurnalul Săptămânii
04.00 America
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Întreabă Gheţu
07.00 Ştirile TV8
08.00 Arts. 21 - the culture magazine
08.30 Dosarele X sinteza
09.30 Autoblog
10.00 Check-in - the travel guide
10.30 Iubeşte viaţa
11.30 Business up
12.30 Reporter de Gardă
12.45 Teleshopping
13.00 Freedom
15.00 Teleshopping
15.15 Foc la ghete
15.30 Euromaxx - lifestyle în Europe
16.00 М/ф "Кто подставил кролика 
Роджера"
18.30 Dincolo de Nistru
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Х/ф "Капитан Филлипс"
22.30 Итоги
23.00 Х/ф "Тайное окно"
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Ştiri de week-end
03.00 Dosarele X sinteza
04.00 М/ф "Кто подставил кролика 
Роджера"

National

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiţii de la bunica
08.30 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor
12.00 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 1008
15.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 1009
16.30 Film: BULETIN DE BUCUREŞTI
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 1011
20.00 Scumpă mamă unde eşti
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: ASSASSINS' CODE
02.00 Albumul Naţional
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Duminică, 19 iunie

TVR Moldova

07.00 Universul credinţei
09.30 Mic dejun cu un campion
10.20 Europa azi
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viaţa satului
13.00 Tradiţii
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Retrospectiva săptămânii
15.00 Drag de România mea!
17.00 Exclusiv în România
17.45 Reportajele/Interviurile Tele-
jurnalului
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Retrospectiva săptămânii
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Vedeta populara
23.00 Teatru TV
00.10 Profesioniştii…
01.00 Exclusiv în România
01.50 Discover România
02.00 Teatru TV
03.10 Memorialul Durerii
04.00 Adevăruri despre trecut
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Retrospectiva săptămânii
06.00 Conexiuni

TVR 1

07.00 Universul credintei
09.00 Universul credintei Bucuria 
credinţei

09.30 M. A. I. aproape de tine
10.00 Pro Patria
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viaţa satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Serial: Arta crimei, ep. 6

15.30 Film: Un şef pe cinste
17.00 Exclusiv în România
17.50 MomentArt
18.00 Dosar România
19.00 Istorii ascunse Timişoara 
economică
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.56 Meteo
21.00 Vedeta populară
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Omul şi timpul
02.00 Serial: Arta crimei, ep. 6
02.55 Sport
03.10 Film: Un şef pe cinste
04.40 Universul credintei Bucuria 
credinţei
05.05 Teleenciclopedia
06.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 2

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Sănătate cu de toate best of
12.30 Levintza
13.10 Film: Şeful sectorului suflete
14.40 Vara amintirilor
15.00 Drag de România mea!
17.00 D'ale lu' Mitică
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.10 Film: Dimineţile unui băiat 
cuminte
22.10 Film: Cântec de amurg 136'
00.40 MotorVlog
01.15 Film: Şeful sectorului suflete
02.40 Ora de Ştiri
03.25 E vremea ta!
03.40 România… în bucate
04.10 Cap compas
04.40 Generaţia Fit
05.10 Ferma
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele credinţei
06.50 Candela neuitării…
07.00 Best of Bună dimineaţa!
08.15 La noi în sat
09.00 O doză de sănătate
09.30 Zona ARS
09.55 Desene animate "Astroboy"
10.10 Desene animate "Hai la şcoală"
10.20 Desene animate "Pororo, micul 
pinguin"
10.30 Ring star
11.30 În alţi papuci
12.00 F/d
13.00 O seară în familie
14.00 "Tezaur"
14.30 Concert Lidia Isac
15.45 Lecturi a la carte
16.00 Purtătorii de cultură
16.30 "Marca frumuseţii"
17.00 Ştirile
17.15 Cronica săptămânii
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
19.30 Moldovenii de pretutindeni
20.00 Serial "Fluviu"
20.40 Pur şi simplu Moldova
21.00 Ştirile
21.30 Film: Mariaj de Vegas
23.05 Ştirile (rus.)
23.20 Concert în Europa
23.45 Zapovednik

Minimax

06.00 Aventurile Sirenelor H2O
07.25 Masha şi melodiile ei
07.30 Eu şi Mia
09.00 Barbie - eroina jocurilor video
10.20 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
10.30 Ernest şi Rebeca
11.00 Berry Bees - Albinuţe în misiune
11.30 Polly Pocket - Puterea celor mici
12.30 Curiosul George
13.30 Norocosul Luke - Balada lui 
Dalton
15.00 Oaza lui Oscar
15.30 Marsupilami
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
16.30 Pettson şi Findus
17.50 Masha şi melodiile ei
18.00 Barbie-It Takes Two
18.30 Boss Baby: Back în Business
19.00 Furios şi iute: Cursa spionilor
19.30 Jurassic World: Tabăra Cretacică
20.00 Tărâmul Uitat DE Timp Viii - 
Marele Îngheţ
21.20 Talking Tom şi prietenii lui
21.30 Zorro
22.00 Boss Baby: Back în Business
22.30 Pad-ul lui Zeke
23.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
00.00 Zorro
01.00 Ernest şi Rebeca
02.00 Bufniţa SRL
03.00 Marsupilami
05.00 LEGO Friends: Fetele în Misiune

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
10.05 Teleshopping
10.20 isănătate

11.20 Film "Capitanul Ron"
12.30 Teleshopping
12.45 Film "Danseaza cu mine"
15.00 Film "Goana dupa iubitel"
16.45 Teleshopping
17.00 Film "Percy Jackson: Marea 
Monstrilor"
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Gusturile se discuţă
22.00 Film "Greu de ucis 4"
00.00 Ştirile Pro TV Chişinău
01.00 Film "007 şi Imperiul zilei de 
maine"

03.00 Film "Tonul perfect 3: Ultima 
strigare"
05.00 Gusturile se discuţă

ProTV International

06.00 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 La Măruţă
11.45 Ce spun românii
12.30 I likeIT
13.00 Umami: al 5-lea gust
13.30 Doctor de bine
13.55 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 ApropoTv
15.45 Vorbeşte lumea
17.30 Arestat la domiciliu
18.00 "România, te iubesc!"
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Superspeed
20.30 Ai nostri
21.30 "Daria, iubirea mea"
22.15 Lecţii de viaţa
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 Ştirile Pro TV
03.00 Ai nostri
04.00 "Daria, iubirea mea"
04.45 Lecţii de viaţa
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
04.00 Vânturile, Valurile
05.00 Ora Expertizei

TV8

06.00 Dosarele X sinteza
07.00 Ştiri 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 Iubeşte viaţa
10.30 Х/ф "Знакомство   
с родителями"
12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Gheţu
15.00 Teleshopping
15.20 Business up
16.20 Муз/ф "Эрин Брокович"
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Iubeşte viaţa
22.00 Х/ф "Лара Крофт: 
расхитительница гробниц"
00.30 Sinteza
01.10 Cutia neagră. Plus
02.10 Х/ф "Знакомство с родителями"
04.00 Business up

National

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiţii de la bunica
08.30 Teleshopping
09.00 Vouă
09.15 Tradiţii de la bunica
11.00 Film: BULETIN DE   
BUCUREŞTI
13.00 Start show ROMÂNIA
16.00 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
16.30 Scumpă mamă unde eşti
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 1012
20.00 Film: MAMA VITREGĂ
23.15 Film: LOVITURĂ DE STÂNGA
02.15 Start show ROMÂNIA
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
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Unui fost poet

L-au criticat la Uniune
Că n-ar avea de scris habar
Și-a hotărât să se răzbune:
Acum e critic literar!... Gheorghe BÂLICI

Mariah Carey a fost dată 
în judecată pentru cea mai 
cunoscută melodie de Crăciun

Harry și Meghan publică 
o fotografie cu fiica lor, 
Lilibet, surprinsă la 
prima ei aniversare

Prințul Harry și Meghan Mar-
kle au făcut publică luni o nouă 
fotografie care o înfățișează pe 
fiica lor, Lilibet, sărbătorind pri-
ma aniversare, weekendul tre-
cut, la un picnic, relatează marți 
Reuters.

Lilibet a fost surprinsă stând 
pe iarbă și zâmbind larg, într-o 
rochiță albastră vaporoasă și cu o 
fundă albă prinsă în părul roșcat, 
într-un instantaneu realizat sâm-
bătă de Misan Harriman, priete-
nă apropiată a familiei, potrivit 
unui purtător de cuvânt.

Un punct culminant al întâlni-
rii intime de la Frogmore Cottage 
din Windsor a fost un tort realizat 
de cofetarul american Claire Ptak, care a creat tortul de nuntă pentru 
ducele și ducesa de Sussex în 2018.

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor s-a născut în California în 
2021 și a fost botezată după regina Elisabeta a II-a, pe care familia 
o alinta Lilibet când era mică, dar și după prințesa Diana, mama 
prințului Harry.

Familia, care locuiește în Montecito, California, s-a aflat în Marea 
Britanie săptămâna trecută cu ocazia Jubileului de platină al reginei. 

Agerpres

Cântăreața Mariah Carey a fost 
dată în judecată pentru încălcarea 
drepturilor de autor din cauza hi-
tului său din 1994, „All I Want for 
Christmas is You”, relatează BBC, 

citată de digi24.ro. Compozitorul 
Andy Stone îi cere despăgubiri de 
20 de milioane de dolari.

Numele cântăreței și cel al co-
laboratorului ei, Walter Afansieff, 

O vioară rară din 1679, 
realizată de renumitul meș-
ter italian Antonio Stradi-
vari, va fi scoasă la licitație 
luna viitoare. Ar putea fi 
vândută cu 11 milioane de 
dolari.

„Stradivarius „Helli-
er” este cea mai bună vi-
oară prevăzută cu intarsii 
realizată vreodată de Stra-
divari și unul dintre cele 
mai frumoase instrumente 
Stradivarius existente», arată casa de licitații Chris-
tie’s, care oferă acest instrument ca lot principal în 
cadrul vânzării „The Exceptional Sale” din 7 iulie. 

Gravată cu diamante de fildeș și finisată cu un 
lac auriu, vioara are un preț estimat de 6-9 milioa-
ne de lire sterline (7,54-11,31 milioane de dolari), 
potrivit Mediafax.

Stradivari a păstrat in-
strumentul timp de 55 de 
ani, vânzându-l în 1734 
pentru 40 de lire sterli-
ne lui Samuel Hellier din 
Wombourne, Anglia.

Viorile lui Stradivari, cu-
noscute pentru măiestria 
lor rafinată, costă între 8 
și 20 de milioane de dolari, 
potrivit lui Leonhard.

„Dintre cele aproxima-
tiv 1.100 de instrumente 

pe care Stradivari le-a realizat de-a lungul carierei 
sale, doar aproximativ o duzină sunt înfrumusețate 
cu decorațiuni, iar acest exemplar este considerat 
de către curatorii Smithsonian drept cel mai bine 
conservat exemplar existent”, a declarat Christie’s 
într-un comunicat.

rfi.ro

O vioară din 1679, gravată cu 
diamante de fildeș, scoasă la licitație
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sunt menționate în procesul inten-
tat de compozitorul Andy Stone.

Melodia a fost lansată de Carey 
în 1994, fiind inclusă pe albumul 
„Merry Christmas”, și a ajuns unul 
dintre cele mai populare hituri de 
Crăciun din toate timpurile.

În documentele juridice depu-
se la tribunalul Eastern District 
din Louisiana, Stone susține că 
a colaborat la compunerea unui 
cântec cu același titlu în 1989 și 
nu și-a dat niciodată permisiunea 
ca acesta să fie folosit.

Deși au același titlu, cele două 
piese sunt diferite din punct de 
vedere muzical.

Documentele, obținute de 
agenția PA Media, precizează că 
Mariah Carey și colaboratorii săi 
„s-au implicat în mod conștient, 
voit și intenționat într-o campa-
nie” de încălcare a drepturilor de 
autor. În documente se adaugă 
faptul că inculpații au săvârșit, de 
asemenea, „acțiuni de îmbogăți-
re fără justă cauză prin însușirea 
neautorizată a muncii reclamantu-
lui și a bunăvoinței asociate aces-
teia”, potrivit Agerpres.

Hitul a fost difuzat de un mi-
liard de ori pe Spotify.


