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Jos hotarul 
de la Prut!

Frontiera de vest a Republi-
cii Moldova este ultima redută 
a vechiului imperiu. Ultima 
bucată de tinichea din cortina 
de fier. Argumentul cel mai 
puternic, azi, pentru lichida-
rea acestui vestigiu rușinos al 
trecutului sunt imensele cozi 
ale TIR-urilor la vămi. Cozi 
care, chiar dacă s-au mai rărit, 
râvnesc gloria vreunor Gui-
ness Book’s. Azi, pentru lumea 
deschisă, hotarele (în sens 
tehnico-militar) sunt simbo-
lice, sunt mai curând niște 
convenții. 

Mircea V. CIOBANU
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la Moldavie
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Deși Compania „UNGAR” 
SRL nu plătește de șapte 
luni salariile la circa 160 de 
angajați și are 167 de conturi 
blocate, aceasta continuă 
să activeze  
Circa 160 de angajați ai companiei „UNGAR” SRL, 
producătoare de torturi și deserturi sub marca 
comercială COLIBRI, nu primesc salariile din luna 
noiembrie 2021. Deși li s-a promis de nenumărate 
ori că își vor ridica salariile, oamenii
nu și-au primit lefurile nici până în prezent.

Interviu cu dr. conf. univ. 
Varvara Buzilă 
12 
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GAZETA de Chişinău apare vineri.  
Abonamentul la ziar poate fi perfectat în 
orice oficiu poștal din Republica Moldova.

REDACȚIA

Redacția nu poartă răspundere  
pentru conținutul și corectitudinea  
anunțurilor publicitare.
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2020
VERZI  
SUNTEM,  
VERZI...

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

Să ne inspirăm din 
exemplul slovacilor!

Ziarele rămân a fi la mare că-
utare printre locuitorii Slovaciei 
cu vârsta de peste 50 de ani. Im-
portant de menționat faptul că 
majoritatea instituțiilor de pre-
să editează cărți. Autorii cărților 
editate sunt jurnaliști. Slovacia 
are o populație de 5 milioane de 
locuitori. 

În perioada 5-8 iunie curent, 
împreună cu alți manageri ai 
instituțiilor media cu acoperi-
re națională și regională din R. 
Moldova, redacții membre ale 
API, ne-am aflat la Bratislava, 
Slovacia.

Am fost în redacția publicației 
periodice SME, pagina web: sme.
sk, fiind una dintre cele mai po-
pulare instituții media din Slova-
cia. Ziarul SME a fost fondat în 

1993, iar pagina web a fost creată 
în 1996.

Instituția are 100 de mii de 
abonați pentru formatul ONLINE 
și de patru ori mai puțin pentru 
formatul PRINT – 20-30 de mii 
de ziare se editează pe zi, dintre 
care 10 mii sunt pentru abonații 
la ziar, iar 20 de mii sunt pentru 
vânzare, ne-a informat Tomas 
Prokopcak, directorul instituției. 
SME are 2,5 milioane de cititori 
online permanenți.

Directorul SME este de părerea 
că PRINTUL nu va dispărea nici 
peste un deceniu, doar că vor exis-
ta mai multe săptămânale decât 
ziare cotidiene, și se vor printa 
chiar sub o altă formă.

Instituțiile mass-media din 
Slovacia sunt lideri la plățile 
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Redacția nu poartă răspundere pentru 
conținutul materialelor publicitare.

Astfel, slovacii contribuie direct la 
menținerea şi dezvoltarea instituțiilor 
de presă din țară. Instituțiile mass-
media din Slovacia sunt lideri la plățile 

Paywall. Deşi ar putea activa doar online, mass-
media din Slovacia continuă să editeze cotidiene 
şi săptămânale.

15 iunie 2022, Chișinău, Centrul Academic Internațional Eminescu
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Toți cetățenii care au nevoie de pașaport în regim de urgență, 
inclusiv pentru călătorii de vacanță, primesc actele fără întârziere, 
a declarat directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu. El 
a explicat că numărul solicitărilor de pașapoarte s-a triplat din 
cauza războiului din Ucraina, transmite Radio Chișinău.

Totodată, directorul ASP Mircea Eșanu a îndemnat cetățenii 
care nu au nevoie de acte în regim de urgență să se adreseze peste 
două săptămâni:

„Circumstanțele din regiune au determinat un flux extrem de 
mare, triplu, de solicitări de pașapoarte. Acum noi ne asigurăm că 
toți cei care au nevoie în regim de urgență își primesc pașaportul. 
Cazurile sporadice care au apărut în presă, paradoxal, toate acele 
persoane și-au perfectat actele de călătorie. Dar eu înțeleg activis-
mul unor lideri politici și vreau să le transmit un mesaj. În cazul 
în care domnul Șor nu reușește să își perfecteze pașaportul, noi 
suntem gata să îl deservim în regim de urgență, doar să îl vedem 
mai rapid acasă. Această situație este de scurtă durată și vă asigur 
că ea nu va dura mai mult de o săptămână, în maxim două, această 
problemă va dispărea complet. Deci toate persoanele care au o 
dovadă de călătorie de orice gen, acele persoane vor fi deservite 
în mod prioritar și își vor obține actele de călătorie. Toți cei care 
au programată în perioada imediat următoare o călătorie, își vor 
primi pașapoartele. Pe acele persoane care nu pleacă în perioada 
imediat următoare le încurajăm să vină peste o săptămână, două, 
când o să dispară această situație, complet. Noi avem suficiente 
blanchete ca să asigurăm toate persoanele care vin în regim de 
urgență și asta este pentru noi prioritar, să nu întrerupem emi-
terea de pașapoarte”.

Anterior, deputații Partidului Șor au acuzat guvernarea de 
lipsa blanchetelor pentru pașapoarte, care ar provoca rândurile 
la oficiile Agenției Servicii Publice.

radiochisinau.md

Paywall. SME.sk propune citito-
rilor abonamente lunare pentru 
ONLINE. Cetățenii sunt deprinși, 
educați să-și achite abonamentele 
pentru conținuturile publicate de 
mediile online.

Te îndemnăm
 şi pe tine să te 

ABONEZI 
la GAZETA de Chişinău!

În ce ne privește, noi, cei de la 
GAZETA de Chișinău, rezistăm 
doar datorită abonaților, citito-
rilor din mediul online. 

Te îndemnăm și pe tine să te 
ABONEZI la ziarul nostru!

Mergi la orice oficiu poștal 
din republică și perfectează un 
abonament. 

Accesează pagina gazetadechi-
sinau.md și abonează-te online. 

Ajută-ne să ajungem în fieca-
re vineri la cât mai mulți oameni 
care să-și înceapă dimineața infor-
mându-se corect… dintr-o sursă 
ADEVĂRATĂ!

Victoria POPA

Ei plătesc abonamente și pentru presa online

Pașapoarte în regim de urgență, 
inclusiv pentru călătorii de 
vacanță, fără întârziere!
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Alegeri locale 2022. 
Ce se întâmplă cu ratingul PAS

Potrivit rezultatelor prezentate 
de Comisia Electorală Centrală 
(CEC), în satul Moara de Piatră, 
raionul Drochia, a câștigat can-
didata Valentina Bejenaru, Blo-
cul Electoral al Comuniștilor și 
Socialiștilor (BECS), acumulând 
63,84% din voturi. În comuna Ho-
rodiște, raionul Rezina, a învins 
reprezentantul Partidului Acțiune 
și Solidaritate (PAS), Dorel Iur-
cu, cu un rezultat de 89,23%. În 
satul Tătărești, raionul Strășeni, 
cel mai mare punctaj a acumulat 
Vladimir Celeev, Partidul „Puterea 
Oamenilor” – 64,53%.  

O altă localitate în care au avut 
loc alegeri locale este Hagimus, 
raionul Căușeni. Astfel, primar al 
satului devenit Veaceslav Cucero-
vschi, Partidul Liberal Democrat 
din Moldova (PLDM), cu 59,02% 
din voturi. Pe de altă parte, repre-
zentantul BECS, Victor Tăbîrța, a 
câștigat alegerile în satul Zăicani, 
raionul Râșcani, cu un rezultat 
de 91,02%. 

Totodată, în două localități s-a 
ales componența consiliilor locale. 
Astfel, în comuna Bobeica, raio-
nul Hâncești, Partidul „Platfor-
ma Demnitate și Adevăr” (PDA) 
a obținut 8 mandate, iar PAS – 5 
mandate. În comuna Lozova, ra-
ionul Strășeni, PLDM a câștigat 
9 mandate, PAS – 4 mandate, iar 
BECS și candidatul independent 
Nicolae Lozovanu – câte un man-
dat.

În trei localități, candidații la 
funcția de primar nu au întrunit 
în primul tur mai mult de jumă-
tate din voturile valabil exprimate 
ale alegătorilor care au participat 
la vot. Respectiv, CEC a stabilit 
pentru data de 12 iunie 2022 turul 
doi al alegerilor locale noi pentru 
alegerea primarului în comuna 
Ghetlova, raionul Orhei, satul 
Glinjeni, raionul Fălești, și satul 
Zastânca, raionul Soroca. 

Potrivit informațiilor prezen-
tate de CEC, în turul doi, repre-
zentanta Partidului Politic „Șor”, 
Anastasia Svetlicinîi, a obținut un 
număr majoritar de voturi în co-
muna Ghetlova – 50,98%. Primar 
în satul Glinjeni a devenit Viorel 
Zarija, Partidul Politic „Partidul 
Nostru”, cu rezultatul de 57,57 
%. În localitatea Zastânca, cele 
mai multe voturi a primit Valeriu 
Covalciuc, membru al BECS.

„Este un semnal 
pentru PAS”

După desfășurarea alegerilor 
locale, în spațiul public au apărut 
mai multe comentarii referitor la 
rezultatele acestora, în special s-a 
accentuat faptul că reprezentanții 
„partidului de guvernare au câști-
gat funcția de primar doar într-o 
singură localitate”.

„Au fost alegeri locale anticipa-
te în zece localități. Partidul de la 
guvernare a câștigat doar într-un 
singur sat. O singură primărie din 
cele zece. Având toată puterea 
în țară. Eu cred că e un semnal 
pentru PAS. Această realitate este 
mai bună decât orice sondaj sau 
analiză a unor pseudoexperți de pe 
la emisiunile tendențioase. Sim-
patia și votul oamenilor în teren 
e diferită de cea de pe Facebook”, 
a scris Ruslan Codreanu, liderul 
Partidului „Puterea Oamenilor”, 
pe rețelele de socializare.

În acest context, reporterul 
„Gazetei de Chișinău” a solicitat 
opinia unor analiști politici, pen-
tru a afla ce înseamnă acest scor 
pentru PAS.

Discuții exagerate, 
promovate intenționat 
de opozanții politici

„Faptul că partidul de guverna-
re a câștigat doar o primărie din 
cele zece, și acest lucru ar vorbi 
despre o scădere de rating, cred că 
sunt niște discuții exagerate și in-
tenționat promovate de opozanții 
politici ai partidului de guvernare. 
Aceasta nu înseamnă că partidul 
nu este într-o scădere de popula-
ritate, trendul și așa este văzut în 
preferințele electoratului. Nu cred 
că exercițiul electoral în cele zece 
localități este clar legat de această 
scădere în popularitate, mai de-

„Fasciștii care afirmă că nu ei, ci alte persoane sunt fasciști, - acesta e fascismul împins la limita ilogicului, ca exercițiu și cult al 
iraționalului. Este punctul final unde ura în dezlănțuire denaturează realitatea. Este triumful voinței asupra gândului. Să afirmi 
senin că fasciști sunt alții, pe când fascistul ești chiar tu, - iată care e procedeul de bază practicat de Putin. Am numit acest feno-
men schizofascism. Ucrainenii au găsit o formulă mult mai elegantă. Ei îl numesc rașism.”

Timothy D. Snyder, „New York Times Magazin”
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grabă ține de specificul acestor 
alegeri. Geografia este diferită, 
nu cred că partidele s-au concen-
trat atât de mult pe acest exercițiu 
electoral. Și aici principalul este 
că la noi mereu scrutinele locale 
au fost într-o anumită diferențiere 
de cele la nivel parlamentar. În 
localitate tot timpul a contat per-
soana, omul, și chiar avem multe 
cazuri când un anumit primar a 
fost reales în mai multe mandate 
și chiar de la partide diferite, fie că 
a fost de la PCRM, PL, PLDM ș.a.  
Apropo, au fost alese persoane ale 
căror partide practic nu există, au 
încetat să existe. Avem primari de 
la Partidul Puterea Oamenilor, 
care la nivel național nu este în 
preferințe. Putem să vedem aceas-
ta după sondaje. La fel și Partidul 
Nostru, care, după alegerile par-
lamentare, nici nu mai știu dacă 
mai activează sau mai degrabă 
activează formal”, a spus pentru 

„Gazeta de Chișinău” expertul în 
politică Ion Tăbârță.

Am cerut 
şi părerea comentatorului 
politic Nicolae Negru

„Sunt prea puține date ca să 
putem trage concluzii. În alegerile 
locale, contează în primul rând 
calitățile personale ale candidatu-
lui, de apartenența politică se face 
de multe ori abstracție. De aceea, 
în alegerile locale se întâmplă să 
câștige uneori și reprezentanți ai 
unor partide mici, care nu reușesc 
să treacă în Parlament”, a mențio-
nat Nicolae Negru, pentru „Gazeta 
de Chișinău”.

„În sate oamenii 
aleg pe cine cunosc”

Totodată, analistul Valeriu 
Pașa, președintele comunității 

WatchDog Moldova, a scris pe 
pagina sa de Facebook că „rezul-
tatele partidului de guvernare în 
cadrul alegerilor locale curente 
nu spun multe despre populari-
tatea PAS”.

„Atunci când timpul de emisie 
costă mai scump decât analizele 
participanților, veți fi informați că 
rezultatele alegerilor primarilor în 
unele sate înseamnă că un partid 
e în creștere sau scădere. Vorbesc 
despre asta de obicei oameni care 
nu au participat în viața lor la un 
scrutin local. Dacă ar fi observat de 
aproape ce înseamnă alegerea unui 
primar într-un sat, ar fi știut că par-
tidul din partea căruia candidează 
viitorul primar este ultimul lucru 
care îi interesează pe alegători. Ale-
gerile primarilor sunt politice în 
Chișinău și Bălți, într-o oarecare 
măsură în centrele raionale mai 
mari. În sate oamenii aleg pe cine 
cunosc. De aici și migrația lejeră 
a primarilor dintr-un partid în al-
tul, ei practic nu plătesc preț politic 
pentru asta. Faptul că partidul de 
guvernare a câștigat un singur man-
dat de primar din 10 spune multe 
nu despre popularitatea PAS, dar 
despre capacitatea partidului de a 
atrage oameni capabili să câștige 
primării. Evident că scăderea ra-
tingului și numeroasele erori fac 
și mai grea misiunea de a atrage 
oameni de calitate în regiuni, dar 
un partid de 55% trebuia demult să 
aibă candidați foarte bine pregătiți 
în orice sat, dacă avea organizare 
serioasă. Însă PAS nu a avut, nu 
are și deja nu va avea niciodată un 
secretariat care să funcționeze ca la 
carte”, a spus Valeriu Pașa.

Doina BURUIANĂ
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Pe data de 29 mai curent, în zece 
localități din Republica Moldova s-au 
desfăşurat alegeri locale noi. În cazul a 
opt localități a fost ales primarul, iar în 

două comune –  componența consiliilor locale. 
Rezultatele alegerilor au declanşat discuții în 
spațiul public referitor la încrederea şi ratingul 
partidului de guvernare.

În două localități

s-a ales componența consiliilor locale. 
Astfel, în comuna Bobeica, raionul 

Hâncești, Partidul „Platforma Demnitate 
și Adevăr” (PDA) a obținut 8 mandate, 

iar PAS – 5 mandate. În comuna Lozova, 
raionul Strășeni, PLDM a câștigat 9 

mandate, PAS – 4 mandate, iar BECS și 
candidatul independent Nicolae Lozovanu 

– câte un mandat.
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Robii de la „Colibri” 

Am fost informați de mai 
mulți angajați ai companiei 
„UNGAR” SRL, producătoare de 
torturi și deserturi sub marca 
comercială COLIBRI, că nu-și 
primesc salariile din luna no-
iembrie 2021. Aceștia susțin că 
s-au adresat de nenumărate ori 
la superiori și aceia le tot pro-
miteau de la o zi la alta salariile. 
Așa au trecut șapte luni. Potrivit 
unei cofetărese, căreia îi păstrăm 
anonimatul, colectivul de circa 
60 de angajați din filiala unde 
lucrează femeia s-a adresat cu 
o plângere și Inspectoratului de 
Stat al Muncii. „Acolo, dl Du-
mitru ne-a spus că nu are cu ce 
ne ajuta, doar să ne adresăm în 
judecată de sine stătător”, ne-a 
mărturisit femeia.

Contabilitate dublă?

„Lucrez la COLIBRI de 13 ani 
și pe parcursul anilor au mai exis-
tat rețineri, dar perioade scurte 
de câteva săptămâni. În ultimii 
patru ani, de când s-au schimbat 
patronii, avem rețineri mari de 
salarii. Acum deja e imposibil 
de răbdat. Din luna noiembrie 
nu am primit leafa. Nu am pe 
ce să trăiesc. Am copii. Lucrez 
cofetar. Am 6400 de lei salariu 
oficial, dar neoficial, după mai 
multe ore lucrate ridic în plus 
de la 3 la 5 mii de lei. Sunt luni 
când primeam și 9.000-12.000 
de lei. Avem un grafic de lucru: 
două zile peste două sau trei zile 
peste una. E individual la fieca-
re. Așa, avem și salarii diferite”, 
îmi mărturisește angajata, care 
acum, după ce a scris ca și alte 
câteva zeci de angajați cerere pe 
cont propriu din cauza neplății 
salariilor, stă acasă. 

Potrivit cofetăresei, anul tre-
cut, de sărbătorile pascale, an-
gajații de la COLIBRI au ieșit la 
grevă, la fel, din cauza neplății 
salariilor.

„Niciodată nu am primit 
fluturaşul de salariu”

„Am fost măguliți atâtea luni. 
Ne urcam sus la Irina Mihailovna 
Dimitriu, care e director execu-
tiv, și întrebam de salarii. Ea doar 
promitea. Au spus că la Paști vom 
primi salariile. A trecut Paștele și 
nimeni nu a primit nimic. Sun-
tem 60 de oameni în secție. Pe 
10 mai 2022 am scris cerere pe 
cont propriu și stau acasă. Mulți 
stau acasă. Au reușit să-i convin-
gă pe 15 angajați care fac acum 
comenzile. Am auzit că le-au dat 
salariile pe luna noiembrie, dar 
nouă nimic”, îmi spune iritată 
femeia și indignată de faptul că 
cei 15 angajați s-au lăsat măguliți 
și nu au fost solidari. 

„Am fost la Irina Mihailovna 
să-mi dea fluturașul de salariu 
ca să știu exact suma de bani pe 
care trebuie s-o primesc pe luni-
le restante și nu vor să ne-o dea. 
Niciodată nu am primit fluturașul 
de salariu. Avem scrisă și semna-
tă, de 58 de angajați, o plângere 
către șefi, către șefa care condu-
ce – Olga Ivanovna Țepordei. Nu 
am lăsat o copie. Am greșit, dar 
plângerea e la ei în birou. O bătaie 
de joc de oameni. Am înțeles că 
au deschis o firmă în România și 
acolo construiesc și tot ce vând 
aici, banii adunați, investesc. 
Altă explicație nu găsesc, pentru 

că torturile și biscuiții se vând ca 
pâinea caldă.”  

Eliberați de la locul 
de muncă fără achitarea 
restanțelor salariale

Femeia ne-a spus că mulți au 
plecat din cauza neachitării sa-
lariilor și așteaptă deja câte un 
an și jumătate banii, dar nu i-au 
primit nici azi.

Aceeași istorie ne-a povestit o 
altă cofetăreasă. Femeia a lucrat 
nouă ani la COLIBRI și primea un 
salariu de 9-10 mii de lei lunar, 
dar niciodată nu a primit flutura-
șul de salarizare. „Nu am idee cât 
se achita pentru impozite. Salariul 
era în funcție de cât lucram pe 
zi. Trebuie să primesc o restanță 
salarială de vreo 40 de mii de lei. 
Nu știu când voi vedea banii. A 
avut loc un proces de judecată și 
nu s-a rezolvat nimic. Pe 21 iunie 
va avea loc al doilea. Judecătorul 
a cerut administrației să prezinte 
listele cu lucrători, adresele lor de 
trai și sumele de bani restante”, 
ne-a mărturisit chișinăuianca.  

O altă angajată, aflată la vâr-
sta de pensionare, căreia, la fel, îi 
păstrăm anonimatul, este indig-
nată de faptul că îi sunt încălcate 
drepturile, dar nicio instituție de 
stat nu o poate ajuta nici pe ea, 
dar nici pe ceilalți colegi ai săi.

„Am lucrat ca robii. Am lucrat 

Circa 160 de angajați ai companiei „UNGAR” SRL, producătoare de 
torturi şi deserturi sub marca comercială COLIBRI, nu primesc 
salariile din luna noiembrie 2021. Deşi li s-a promis de nenumărate 
ori că îşi vor ridica salariile, oamenii nu şi-au primit lefurile nici 

până în prezent. Petițiile angajaților către Inspecția Teritorială de Muncă 
(ITM) Chişinău, Inspectoratul de Stat al Muncii, nu au schimbat situația 
nici după 15 luni de când au adresat petițiile. Majoritatea angajaților stau 
pe cont propriu acasă şi nu au din ce trăi. ITM mai bine de un an de zile a 
întocmit procese-verbale şi a emis două prescripții de remediere a situației 
fiecare a câte 30 de zile, prin care administrația „UNGAR” SRL se obliga 
să achite restanța la salarii până la 30 aprilie 2021. La 31 mai 2022, ITM a 
trimis dosarul către Judecătoria Buiucani. Pe parcursul unui an, Direcția 
administrare a Serviciului Fiscal de Stat (SFS) a aplicat întreprinderii 167 de 
ordine de INCASO, dar întreprinderea continuă să funcționeze.

Deși Compania „UNGAR” SRL nu plătește de șapte luni salariile la circa 160 de angajați și are 167 de conturi 
blocate, aceasta continuă să activeze  

că vreau să am o pensie care să-
mi permită să exist la bătrânețe. 
Șapte luni de zile nu am primit 
salariul. Suma oficială pe care 
trebuie s-o ridic este de circa 60 
de mii de lei. Pentru că salariul 
oficial al unui cofetar este de 6500 
de lei. Am scris cerere din cont 
propriu și stau acasă. Caut de 
lucru. Sunt îngrozită pentru că 
unde sun pentru a-mi căuta de 
lucru când mă întreabă de vârstă 
îmi închid telefonul sau tac, fac o 
pauză și-mi promit că vor telefo-
na. La noi, după ce împlinești 50 
de ani, e foarte greu să-ți găsești 
un loc de lucru plătit oficial, cu 
pachet social. La negru găsești, 
deoarece așa suntem văzuți noi, 
cei trecuți de 50”, mărturisește 
femeia. 

„Nu ştiu ce bani merg în 
fondul social. Au fost luni 
când 60% din salariu ni s-a 
dat cash şi 40% pe card”

„Lumea e lașă, au cedat, doar 
prin solidaritate am fi putut obți-
ne ceva, dacă nu mergeau colegii 
la lucru. Acum lucrează în secție 
15 oameni în loc de 60. Să știți că 
niciodată nu am primit fluturașul 
de salarizare și nici contractul de 
muncă pe care ar fi trebuit să-l 
primească fiecare angajat. Nu știu 
ce bani merg în fondul social. Au 
fost luni când 60% din salariu ni 
s-a dat cash și 40% pe card. Am 
cerut certificatul de salarizare și 
contractul de muncă. Mi-au zis că 
responsabila e în deplasare în Ro-
mânia și va fi peste o lună de zile. 
Desigur că evită să ne dea flutu-
rașii de salarizare și contractul de 
muncă. O încălcare foarte gravă. 
O indiferență totală, dar nimeni 
nu ne poate apăra drepturile”, 
susține trist femeia, care a scris 

plângere ca alți zeci de angajați 
la Inspectoratul de Stat al Muncii 
pentru a li se face dreptate. 

Cu 167 de conturi blocate
 în 2021, „UNGAR” SRL 
funcționează şi în 2022

Am fost la Inspecția Terito-
rială de Muncă (ITM) Chișinău, 
Inspectoratul de Stat al Muncii, 
pentru a afla dacă sunt la curent 
cu cazul de la „UNGAR” SRL și 
ce acțiuni a întreprins instituția 
de stat pentru a ajuta angajații. 

Șeful ITM Chișinău, Marin 
Marcu, ne-a comunicat că, pe 
parcursul anului 2021, pe adresa 
ITM Chișinău au parvenit 44 de 
petiții de la angajații „UNGAR” 
SRL, dintre care 14 petiții vizau 
neachitarea calculului final la 
încetarea contractului de muncă 
și 30 de petiții vizau nemijlocit 
admiterea restanțelor la plata 
salariilor.

„În procesul-verbal de control 
s-a constatat că, la 25 februarie 
2021, restanța salarială era circa 
2. 659.134 de lei față de 160 de 
salariați. S-a constatat depășirea 
termenului de achitare a salarii-
lor, mai mult de două luni. O altă 
încălcare – neefectuarea achitări-
lor în ziua încetării contractului 
individual de muncă și o ilegali-
tate – neachitarea compensației 
pentru concediul nefolosit, la fel, 
la încetarea contractului indivi-
dual de muncă.

Astfel, după întocmirea proce-
sului-verbal, a fost emisă o pre-
scripție de a remedia încălcarea 
în termen de 30 de zile. Astfel, 
prin informația și nota contabilă 
prezentată de către administra-
ție, agentul economic se obliga să 
achite restanța salariilor până la 
30 aprilie 2021.

Victoria POPA
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Prescripții de remediere 
pe hârtie

Concomitent, administrația 
„UNGAR” SRL a prezentat un 
șir de acte; confirmare de la Di-
recția administrare a  Serviciului 
Fiscal de Stat (SFS) precum că 
asupra conturilor de decontare 
a întreprinderii au fost aplicate 
101 ordine de Incaso, care la sfâr-
șitul anului 2021 au ajuns la 167. 
E vorba de ordine de încasare a 
restanțelor – atât a celor legate de 
restanțele companiilor față de bu-
getul public de asigurări, cât și, de 
asemenea, a titlurilor executorii 
emise de executorii judecătorești. 
Restanța la bugetul public era de 
3.260.000 lei, inclusiv penalități 
de 152 de mii de lei”, ne-a comu-
nicat Marin Marcu. 

Ulterior, ne-a spus Marin Mar-
cu, inspectorii au monitorizat lu-
nar situația. La parvenirea altor 
plângeri se solicita informația de 
la „UNGAR” SRL.  

„S-a constatat că, parțial, la un 
șir de salariați restanța se lichida, 
dar, concomitent, atunci când se 
verifica informația lunar se depis-
ta faptul că restanța la salarii este 
în creștere. Numărul de petiții era 
lunar în creștere. Între timp au 
apărut și multe persoane care nu 
s-au adresat la ITM, dar au mers 
direct în instanța de judecată. Asta 
s-a depistat prin ordinele de în-
casare emise de către executorii 
judecătorești. Avem ordine emise 
față de persoane fizice și avem or-
dine emise de către SFS.” 

Am vorbit cu două cofetărese, 
ambele cu prenumele Maria, care 
au plecat de la „UNGAR” SRL din 
cauza neachitării salariilor, dar au 
acționat administrația în judeca-
tă pentru neachitarea salariilor 
pentru munca prestată. Femeile 
nu au fost vorbărețe, deși ne-au 
spus că „nu au primit salariile, 
dar au lucrat ca robii”. 

În 2022 restanța salarială 
s-a majorat cu trei 
milioane de lei

Astfel, 167 de conturi ale „UN-
GAR” SRL erau blocate în decem-
brie 2021.

Potrivit șefului ITM, Marin 
Marcu, situația devenise și mai 
gravă. Angajații nu-și ridicau sa-
lariile, iar restanța pentru salarii 
creștea.

De la începutul anului 2022, 
ITM a examinat 19 petiții ale sa-

lariaților și ale foștilor angajați 
„UNGAR” SRL. Restanța pentru 
salarii a „UNGAR” SRL era la 1 
martie de 4.827.402 lei, e vorba 
de o majorare a restanței cu trei 
milioane de lei în anul 2021.

„Analiza respectivă ne arată că 
chiar dacă au fost blocate 167 de 
conturi ale întreprinderii acest 
lucru nu le-a stopat activitatea. 
Întreprinderea continuă să-și 
desfășoare activitatea de antre-
prenoriat. 

S-a făcut un control repetat la 
23 martie 2022. Tot atunci le-am 
prezentat și un plan de remediere 
a situației, pe care trebuia să-l în-
deplinească în 30 de zile. 

Lichidarea restanțelor la plata 
salariilor era primordială, deoare-
ce restanța pentru salarii a crescut 
de la 4.827.402 lei la 5.876.000 
lei în luna martie 2022”, ne-a in-
format Marin Marcu.  

Potrivit lui Marcu, conform 
procedurii, la expirarea termenu-
lui minim de remediere a situației, 
30 de zile, dosarul administrativ a 
fost semnat și a fost transmis spre 
examinare Judecătoriei Buiucani 
pe 31 mai, atunci când am mers 
la ITM. 

„În prezent, am înaintat mate-
rialele pentru a sancționa contra-
vențional „UNGAR” SRL pentru 
admiterea restanțelor la plata 
salariilor.” 

Deși salariile nu au fost ridicate 
de către angajați nici până la 31 
mai curent, „UNGAR” SRL nu a 
fost sancționat contravențional.

„Nu a fost sancționat, deoarece 
a fost înaintat un plan de reme-
diere”, ne-a explicat șeful ITM, 
accentuând că întreprinderea nu 
este în stare de insolvabilitate. 

Ce drepturi li s-au încăl-
cat angajaților de către 
„UNGAR” SRL?

„Li s-a încălcat dreptul de achi-
tare a salariilor, mai ales pentru 
cei care au demisionat și nu li 
s-au achitat restanțele salariale. 
Impozitele la Casa Națională de 
Asigurări Sociale sunt plătite. Asta 
demonstrează actele pe care le 
avem. În acte, în decembrie 2021, 
SFS ne informează că la bugetul 
de asigurări sociale s-a încasat 
suma de 1 mil. 267 de mii de lei”, 
ne-a informat Marcu.

Reprezentanții ITM Chișinău 
nu erau la curent că angajații „UN-
GAR” SRL, care nu și-au ridicat 
salariile timp de șapte luni, nu 

au primit niciodată contractul 
individual de muncă și fluturașii 
de salariu.  

Vadim Crudu, inspectorul ITM 
Chișinău prezent la discuție, sus-
ține că sunt angajați ai „UNGAR” 
SRL cărora li se achită salariile 
treptat.  

„Sunt foști salariați cărora li 
s-au făcut achitările, după înche-
ierea proceselor de judecată”, ne-a 
informat Crudu, inspectorul ITM 
Chișinău.  

Inspectorul Crudu le-a suge-
rat angajaților nedreptățiți să se 
adreseze în instanța de judecată. 
El cunoaște cazurile a trei dintre 
angajați care s-au adresat direct 
în instanță pentru a li se face 
dreptate. 

Am solicitat informație de la 
Casa Națională de Asigurări So-
ciale (CNAS) pentru a afla dacă 
se achită impozitele în fondul 
social, pentru câți angajați se 
plătesc impozitele, care este cea 
mai mare sumă și care este cea 
mai mică taxă achitată lunar în 
fondul social din salariile angaja-
ților, ce penalități se aplică unui 
agent economic în cazul când nu 
achită lunar taxele în fondul social 
pentru angajați și despre cazurile 
când în firmă sunt persoane care 
se află în prag de pensionare. Unii 
chiar au jumătate de an până la 
pensie. În cazul când pentru ei nu 
se achită taxele în fondul social, 
ce riscă persoanele respective? 
Cum va fi calculată pensia acestor 
angajați dacă pentru ei nu este 
achitată taxa în fondul social? 

CNAS ne-a informat că „numă-

rul mediu al persoanelor asigura-
te, angajați ai întreprinderii pen-
tru care „UNGAR” SRL calculează 
contribuții de asigurări sociale 
de stat obligatorii în anul 2021 
constituie 168 de persoane. În lu-
nile ianuarie – aprilie ale anului 
2022 „UNGAR” SRL a calculat și 
declarat contribuții de asigurări 
sociale de stat obligatorii după 
cum urmează: ianuarie – 149 de 
persoane, februarie – 146 de per-
soane, martie – 122 de persoane 
și aprilie – 110 persoane, în medie 
– 132 de persoane”. 

Cât privește cea mai mare sumă 
și cea mai mică sumă achitată lu-
nar în Bugetul asigurărilor sociale 
de stat obligatorii, comunicăm că 
„pentru luna ianuarie 2022 sala-
riul minimum pe entitate este de 
1798,21 lei și respectiv contribu-
țiile de asigurări sociale de stat 
(24%) 431,57 lei, salariu max pe 
entitate este de 50.000 de lei, re-
spectiv contribuțiile de asigurări 
sociale de stat (24%) 12000 lei. 

Pentru luna februarie 2022 
salariul minim pe entitate este 
de 2500 lei și, respectiv, contri-
buțiile de asigurări sociale de stat 
(24%) 600 de lei, salariu maxi-
mum pe entitate este de 50.000 
de lei, respectiv contribuțiile de 
asigurări sociale de stat (24%) 
12.000 de lei.

Pentru luna martie 2022 sa-
lariul minim pe entitate este de 
1479,13 lei și, respectiv, contri-
buțiile de asigurări sociale de stat 
(24%) 354.99 lei, salaril maxim 
pe entitate este de 50000 de lei, 
respectiv contribuțiile de asigurări 
sociale de stat (24%) – 12.000 lei. 
Pentru luna aprilie 2022 salariul 
minim pe entitate este de 386,74 
lei și, respectiv, contribuțiile de 
asigurări sociale de stat (24%) 

92,82 lei, salariul maxim – 50000 
de lei, respectiv contribuțiile de 
asigurări sociale de stat (24%) – 
12.000 de lei.

Restanțe la CNAS pentru 
luna aprilie 2022

În prezent „UNGAR” SRL în-
registrează restanțe la plata con-
tribuțiilor de asigurări sociale 
de stat obligatorii în valoare de 
156247,86 lei, ceea ce reprezin-
tă obligațiile pentru luna aprilie 
2022, al căror termen de plată este 
data de 25 mai 2022. 

Totodată, întreprinderea înre-
gistrează un surplus de plată la 
majorări de întârziere în valoare 
de 23930,8 lei, care, la cererea 
„Ungar” SRL, pot fi trecute pentru 
achitarea parțială a restanțelor la 
plata contribuțiilor.

CNAS ne-a informat că nepla-
ta contribuției de asigurări so-
ciale în termenul stabilit atrage 
după sine plata unei majorări de 
întârziere (penalități), în mărime 
de 0,1% din suma datoriei pen-
tru fiecare zi de întârziere până 
la data plății efective a sumei 
datorate.

La întrebarea privind modali-
tatea de calculare a pensiilor an-
gajaților „Ungar” SRL, în situația 
în care entitatea nu achită contri-
buțiile de asigurări sociale de stat 
obligatorii, și care sunt riscurile 
pentru persoanele menționate, 
CNAS ne-a informat că „pensia 
pentru limita de vârstă se deter-
mină prin cumularea stagiului 
de cotizare realizat pentru peri-
oada până la 01.01.1999 și după 
01.01.1999. 

Baza de calcul a pensiei o con-
stituie venitul mediu lunar asigu-
rat realizat după 1 ianuarie 1999, 
valorizat la momentul stabilirii 
pensiei.

Venitul mediu lunar asigurat se 
determină din suma contribuțiilor 
plătite în perioadele contributive, 
cotele de contribuții stabilite prin 
lege pentru aceste perioade și nu-
mărul total de luni de cotizare și 
se confirmă prin datele contului 
personal de asigurări sociale din 
Registrul evidenței individuale de 
stat gestionat de CNAS.

Cofetarii care produc 
torturi nu sunt membri 
de sindicat de trei ani

Conform normelor legale, în 
cazul în care angajatorul nu achită 
pentru salariat contribuțiile de 
asigurări sociale obligatorii pre-
văzute de legislație, pentru pe-
rioadele de angajare în câmpul 
muncii, aceste perioade nu sunt 
contributive și nu se vor inclu-
de la determinarea cuantumului 
pensiei.

Dat fiind faptul că, potrivit 
art. 7 al Legii nr. 156/1998 pri-
vind sistemul public de pensii, 
dovada stagiului de cotizare se 
face pe baza datelor din contul 
personal, gestionat în conformi-
tate cu Legea privind sistemul 
public al asigurărilor sociale nr. 
489/1999, confirmarea venitului 
asigurat și a stagiului de cotizare 
realizat după 01.01.1999 se efectu-
ează în baza datelor din Registrul 
de stat al evidenței individuale, 
fără acceptarea certificatelor cu 
privire la salariu.

Evident că lipsa informațiilor 
sus-numite în Registru, precum 
și neachitarea contribuțiilor de 
asigurări sociale pentru o anumită 
perioadă este în defavoarea viito-
rului pensionar deoarece atrage 
după sine excluderea perioadei 
respective din stagiul de cotiza-
re, micșorarea venitului asigurat 
și, respectiv, va influența negativ 
mărimea viitoarei pensii a anga-
jatului entității.

Am încercat să aflăm ce a fă-
cut Federația Sindicală a Lucră-
torilor din Comerț, Alimentația 
Publică, Cooperația de Consum, 
Servicii, Restaurante și Hoteluri 
din R. Moldova „SindLUCAS”. 
Vicepreședintele „SindLUCAS”, 
Valentina Chiriac, ne-a răspuns că 
„angajații care lucrează la produ-
cerea de torturi nu sunt membri 
de sindicat de trei ani. Au refuzat 
să se înscrie în sindicat”. 

Compania UNGAR SRL, pro-
ducătoare de torturi și deserturi 
sub marca comercială COLIBRI, 
a fost fondată în anul 1997. 
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Cum scoatem dividende din 
îmbătrânirea populației

Republica Moldova continuă să se afle 
într-un declin demografic pronunțat 
atât din cauza migrației, cât şi a 
natalității reduse. Drept urmare, 

populația îmbătrâneşte rapid, iar numărul 
populației urmează să scadă constant în 
următoarele decenii. În aceste condiții, statul 
urmează să găsească soluții pentru sporirea 
natalității, dar şi să învețe a scoate dividende 
din procesul de îmbătrânire. 

E C O N O M I E

Populația Republicii Moldova 
a ajuns la începutul anului curent 
la 2,6 milioane de locuitori, fiind 
în scădere cu 22,9 mii persoane 
față de începutul anului prece-
dent. Cauza principală a reducerii 
populației în Republica Moldova 
nu mai este migrația, ci sporul ne-
gativ al populației. 

Cu 16,2 mii de naşteri mai 
puține decât decese

„În ultimii doi ani, tendința 
de formare a populației țării s-a 
schimbat, factorul determinant în 
descreșterea numărului populației 
fiind scăderea naturală a popula-
ției”, explică Biroul Național de 
Statistică (BNS).

Altfel spus, în Republica Mol-
dova se înregistrează mai multe 
decese decât nașteri. 

Astfel, în anul 2021 au fost în-
registrate cu 16,2 mii de nașteri 
mai puține decât decese.

Până în anul 2019, scăderea 
numărului populației a fost influ-
ențată în mare parte de migrația 
netă, care reprezintă diferența 
dintre emigranți și imigranți. 
Deși aceasta rămâne în continu-
are negativă, volumul ei s-a redus 
de peste cinci ori. În anul 2021, 
potrivit  estimărilor BNS, migra-
ția netă a fost de minus 6,7 mii 
persoane.

Dilema: carieră sau copii

Statul nu încurajează natali-
tatea și nici nu o poate controla 
în întregime din cauza emigrării 
excesive a tinerilor. Aceștia sunt 
doi dintre factorii principali care 
au diminuat numărul nou-născu-
ților de la 31 de mii în 2020 la 29 
de mii în 2021, potrivit lui Valeriu 
Sainsus, expert în demografie.

„Genofondul de reproducere 
s-a șubrezit din cauza emigrării 
excesive a tinerilor și tranziției 
reproducerii, care este interconec-
tată cu o duzină de factori precum 
sterilitatea familiilor, căsătoriile 
tardive, divorțurile frecvente, mo-
dificarea comportamentului de 
reproducere generațional etc.”, 
susține expertul.

El mai explică fenomenul și 
prin scumpirea traiului, când co-
piii au devenit mai scumpi pentru 
familii, iar femeile dau prioritate 
carierei, și nu nașterii.

Sainsus spune că politicile de 
familie ale statului ar trebui adap-
tate la noile tendințe demografice. 
Printre altele, el recomandă coti-
zarea anilor petrecuți în concediul 
de maternitate la pensie în funcție 
de valoarea salariului mediu pe 
economie, valorizarea indemni-
zațiilor la acoperirea nivelului de 
viață pentru mamă și copil.

De asemenea, expertul spune 
că persoanelor angajate în mediul 

privat ar trebui să le fie garantat 
locul de muncă atunci când revin 
din concediul de maternitate. Alte 
măsuri stimulatorii ale natalității 
ar fi indemnizațiile unice diferen-
țiate la naștere, în funcție de nu-
mărul de copii, concediul paternal 
plătit etc.

Cum reconciliem viața 
de familie cu mulți copii 
cu cea profesională

Pentru a da răspuns la mai 
multe probleme, dar și oportu-
nități provocate de noua realitate 
demografică, Centrul Analitic In-
dependent Expert-Grup, în par-
teneriat cu Fondul ONU pentru 
Populație (UNFPA Moldova) au 
elaborat studiul „Analiza Dividen-
delor Demografice ale Republicii 
Moldova”, lansat în cadrul unei 
dezbateri publice pe 31 mai.  

„Republica Moldova trece 
printr-o tranziție demografică 
caracterizată de scăderea numă-
rului populației, natalitatea joasă, 
mortalitatea înaltă, speranța joasă 
de viață, migrația forței de muncă 
și îmbătrânirea demografică. În 
acest sens, politicile în domeniul 
populației sunt foarte importan-
te pentru asigurarea rezilienței 
demografice, iar investițiile în 

Produsul Intern 
Brut a crescut 
cu 1,1 la sută

Economia Republicii Mol-
dova a crescut cu 1,1 la sută 
în primele trei luni ale anului, 
grație sporirii cifrei de afaceri 
din comerț, sănătate și activități 
financiare. Comerțul împreu-
nă cu serviciile de reparație a 
autovehiculelor a contribuit la 
creșterea produsului intern brut 
cu 1,7%. Totodată, sectorul să-
nătății și asistenței sociale, dar 
și cel al activităților financiare 
au adus fiecare câte un aport de 
0,4% la creșterea economică. Pe 
de altă parte, afacerile din con-
strucții, industria prelucrătoare 
și tranzacțiile imobiliare au fost 
în scădere, diminuând creșterea 
economică, arată datele Birou-
lui National de Statistică.

Subvenții de 
150 de milioane 
pentru sectorul 
zootehnic

Agenția pentru Intervenții 
și Plăți în Agricultură (AIPA) a 
autorizat 33 de cereri de acor-
dare a subvențiilor directe per 
cap de animal crescătorilor 
de animale, în valoare de 13,7 
milioane de lei. În total, au fost 
depuse aproape 500 de cereri, 
suma limită pentru aceste sub-
venții fiind de 150 de milioane 
lei. Subvenția pentru un animal 
poate varia între 300 și 10,5 mii 
de lei. „Au fost recepționate 497 
de cereri, dintre care 221 pentru 
bovine, 163 pentru ovine și 113 
pentru caprine, crescătorii de 
animale mizând pe ajutorul 
din partea statului, care le-ar 
soluționa o parte din proble-
mele cu care se confruntă”, 
anunță un comunicat de presă 
al agenției.

 

Alternativă 
gazului rusesc

Uniunea Europeană a sem-
nat miercuri un acord pentru 
a importa gaze naturale din 
Israel, prin Egipt, anticipând că 
aceasta ar fi o alternativă „de 
încredere” și pe termen lung la 
importurile din Rusia. „Apro-
vizionarea cu energie, care în 
mod tradițional era în principal 
în nord, acum s-a deplasat spre 
sud și est”, a declarat președin-
ta Comisiei Europene, Ursula 
Von der Leyen, la semnarea Me-
morandumului de Înțelegere, 
la Cairo, în cadrul unui forum 
pe tema gazelor. „Suntem în 
procesul de a diversifica total 
sursele de aprovizionare cu 
combustibili fosili, de la Rusia 
spre alți furnizori de încredere 
și dumneavoastră sunteți unul”, 
a adăugat oficialul CE.

Ion CHIȘLEA 

capitalul uman sunt cele mai 
profitabile pentru perspectiva 
bunăstării societății”, a declarat 
în cadrul dezbaterii Felicia Bech-
told, Secretar de Stat la Ministerul 
Muncii și Protecției Sociale. 

Ea spune că politicile demogra-
fice sunt o prioritate pentru Gu-
vern, enumerând noile modificări 
legislative, menite să amelioreze 
starea de lucruri în domeniu. 

Este vorba despre crearea ser-
viciilor alternativă de îngrijire a 
copiilor cu vârsta de până la trei 
ani de către angajator pentru sa-
lariați, promovarea programelor 
flexibile de muncă, partajarea 
concediului de îngrijire între pă-
rinți, flexibilizarea concediului de 
îngrijire a copilului. Sunt măsuri 
care să susțină femeile și bărbații 
să atingă numărul dorit de copii, 
dar și să poată reconcilia viața de 
familie cu cea profesională.  

Dividende din îmbătrânire

Reprezentanta rezidentă UNF-
PA, Nigina Abaszada, spune însă 
că, chiar și din situația creată, în 

care populația îmbătrânește în-
tr-un ritm alert, pot fi obținute 
unele dividende.  

„Astăzi atingem un nou nivel 
de înțelegere a dividendelor de-
mografice, care ne arată modul în 
care putem transforma structura 
populației, inclusiv conotațiile 
negative legate de îmbătrânirea 
populației, natalitatea scăzută și 
emigrare în oportunități de dez-
voltare a țării”, a declarat ea.

Ideea dividendelor demografi-
ce este că tendința de îmbătrânire 
a populației prin care trece Repu-
blica Moldova poate oferi opor-
tunități de creștere economică, 
datorită economiilor acumulate 
pe parcursul vieții de persoanele 
care vor să-și asigure consumul 
la vârste înaintate. 

Adrian Lupușor, director exe-
cutiv, Expert-Grup, a explicat că 
dividendele demografice reprezin-
tă un concept relativ nou pentru 
Republica Moldova, iar aplicarea 
acestei abordări conceptuale va 
face posibilă analiza complexă 
a tendințelor demografice, ceea 
ce va permite identificarea unor 
politici publice adaptate mai bine 
la necesitățile populației.

Relația dintre evoluțiile eco-
nomice și dinamica demografică 
poate fi explicată printr-o abor-

dare teoretică bazată pe conceptul 
primului și celui de-al doilea divi-
dend demografic, care are drept 
reper ideea „ciclului economic de 
viață” reprezentat de producători 
și consumatori. 

În general, pe parcursul vieții 
o persoană poate fi:

- consumator net – copil sau 
vârstnic, ce înregistrează un defi-
cit deoarece venitul său din muncă 
este mai mic decât consumul;

- producător net – adult ce ac-
tivează în câmpul muncii și obține 
un surplus, deoarece venitul său 
din muncă depășesc consumul.

Autorul studiului, Alexandru 
Fală, director de program  la 
Expert-Grup, a făcut o serie de 
recomandări în vederea reducerii 
influenței negative asociate cu pri-
mul dividend demografic. El este 
de părere că crearea condițiilor ce 
ar permite părinților să iasă mai 
rapid din concediul de îngrijire a 
copiilor ar fi o soluție oportună. 
De asemenea, un aspect important 
ce ar trebui să fie implementat 
este extinderea posibilităților de 
menținere la lucru a persoanelor 

care au depășit vârsta de pensi-
onare.

În același timp, pentru a forti-
fica oportunitățile oferite de cel 
de-al doilea dividend demografic, 
autorul a recomandat o serie de 
măsuri care să stimuleze persoa-
nele ce lucrează și au surplusuri 
financiare să economisească banii, 
pentru a beneficia de ei după pen-
sionare. Pentru asta statul trebuie 
să întreprindă acțiuni de conso-
lidare a guvernanței corporative 
și a transparenței în sectorul fi-
nanciar pentru a spori încrederea 
populației în sectorul financiar. 
Totodată, trebuie făcute reformele 
necesare pentru a spori încrede-
rea populației și în sistemul de 
justiție. 

Nu în ultimul rând, este nece-
sară asigurarea stabilității ma-
croeconomice, diversificarea pro-
duselor financiare și asigurarea 
accesului populației la aceste pro-
duse, dar și promovarea educației 
financiare în rândul populației.

Michael Herrmann, Consilier 
principal Economie și Demografie 
al UNFPA, a subliniat că dividen-
dele demografice nu sunt un pro-
ces automatizat și necesită inves-
tiții importante în capital uman 
și fizic, tehnologii, infrastructură 
și educație.
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„Nu este exclus că în timpul apro-
piat acolo va fi furnizat armament. 
Aceasta este periculos pentru că si-
tuația ar putea să se destabilizeze și 
ar putea să izbucnească un conflict 
imprevizibil”, a declarat recent pre-
tinsul ministru al afacerilor externe 
de la Tiraspol, Vitali Ignatiev.

După spusele fostului membru al 
Comisiei Unificate de Control, colo-
nelul SIS, Ion Leahu, aceste declarații 
nu reprezintă altceva decât o acțiune 
coordonată cu Moscova. 

„Kremlinul colectează de mult 
pretenții față de Chișinău pentru a 
argumenta un eventual atac asupra 
Republicii Moldova. Chiar dacă Chi-
șinăul nu ar putea să primească arma-
ment care ar putea să prezinte pericol 
pentru Transnistria, reprezentanții 
Tiraspolului declară că înarmarea 
armatei Republicii Moldova este ca-
lea care ar putea provoca un război”, 
a explicat el, semnalând că cei din 
stânga Nistrului nu spun niciodată 
cine va provoca războiul. 

Cine va declanşa războiul?

În același timp, liderii occidentali 
continuă să promită sprijin militar 
pentru Republica Moldova. 

Însuși președintele Franței, Em-
manuel Macron, adeptul unor relații 
prudente cu Rusia, a declarat pe 15 
iunie, la Chișinău, că Republica Mol-
dova va beneficia de 40 de milioane de 
euro din Fondul European de Apărare, 
pentru consolidarea capabilităților 
Armatei Naționale.

Șeful statului francez a menționat 
că trebuie depuse eforturi comune 
pentru a descuraja Rusia să continue 
agresiunea asupra unor state inde-
pendente.

„Astfel, cele 40 de milioane de 
euro de care veți benefica din Fondul 
European de Apărare sunt un aport 
deosebit de important, care va duce 
la dublarea bugetului militar al Re-
publicii Moldova. Trebuie să ajutăm 
țările care suferă de efectele directe ale 
acestui război și Republica Moldova 

este în prima linie. Trebuie să limităm 
cât mai mult consecințele agresiunii 
rusești”, a spus Macron.   

Igor Dodon, 
la unison cu Tiraspolul

Amenințările lansate de Tiraspol 
reprezintă „vocea Moscovei” și pentru 
comentatorul politic Ion Tăbârță.

„Nu doar Tiraspolul spune acest 
lucru în Republica Moldova. Același 
lucru îl susține Igor Dodon. Moscova 
nu vrea ca Republica Moldova să își 
crească forța militară. Statutul nostru 
de neutralitate, unul total eronat, a 
devenit un argument pentru unele 
forțe politice pentru teza că Moldo-
va nu are nevoie de armament”, a 
spus el.     

Liderul socialiștilor Igor Dodon, 
aflat în arest la domiciliu, pentru 
acuzații de trădare de patrie, a de-
clarat că „ajutorul” militar acordat 
de statele NATO „s-ar putea dovedi 
a fi acel deserviciu notoriu care nu va 
face decât să înrăutățească lucrurile” 
pentru Moldova. 

„Să aducă durere țării noastre și să 
transforme soldații și oamenii noștri 
în carne de tun în scenariile cinice ale 
marilor jucători mondiali. Nu avem 
nevoie de asta. Avem nevoie de pace, 
dar nu de planurile militare NATO”, 
a scris Dodon pe Telegram. 

„Tiraspolul are dreptul 
la armată, Moldova – nu”

Comentatorul Ion Tăbârță consi-
deră că Chișinăul trebuie să continue 
aceste politici de sporire a capacității 
sale militare și, în același timp, să spu-
nem ferm că acest lucru nu contravine 
statutului nostru de neutralitate.

„În actualul context regional din 
Ucraina, noi nu putem fi siguri că ne 
vom putea apăra împotriva Tiraspo-
lului. Cel mai interesant este faptul 
că Tiraspolul spune că ei pot să se 
înarmeze, ei au dreptul să se înarmeze, 
dar noi – nu”, a afirmat el. 

Pe 8 iunie, vicepreședintele execu-
tiv al Comisiei Europene și comisarul 
pentru Comerț, Valdis Dombrovskis, 
a precizat că asistența militară pe care 
UE urmează să o acorde Republicii 
Moldova e pentru „cel mai afectat 
vecin al Ucrainei”.

„Sprijinul nostru pentru Ucraina 

este fără precedent, mobilizând toate 
instrumentele: politice, militare, eco-
nomice și umanitare și va fi continu-
at. De asemenea, ne-am intensificat 
considerabil sprijinul pentru Moldova, 
cel mai afectat vecin al Ucrainei”, a 
declarat oficialul european în cadrul 
ședinței Parlamentului European din 
7 iunie curent.

După spusele sale, este vorba de 
„creșterea măsurilor de asistență 
militară neletală de care beneficia-
ză Georgia și Moldova”. Asistența va 
consta în sprijinul capacității de lo-
gistică, apărare cibernetică, medicină 
militară, inginerie și mobilitate.

Ce anume va oferi UE 
Republicii Moldova

Pe 20 mai, Nicu Popescu s-a în-
tâlnit cu omoloaga sa britanică, Liz 
Truss, în marja ședinței ministeriale a 
Consiliului Europei de la Torino, după 
ce anterior cei doi oficiali vorbiseră la 
întâlnirea G7 din Germania.

În aceeași zi, Liz Truss a declarat 
pentru cotidianul britanic „The Tele-
graph” că dorește livrarea de arma-
ment în Republica Moldova pentru 
a proteja acest stat de amenințarea 
invaziei Rusiei.

Liz Truss a spus că au loc discu-
ții pentru a se asigura că nu numai 
Ucraina, ci și apărarea Moldovei sunt 
„standardul NATO” pentru a descuraja 
orice atac viitor.

„Ținând cont de riscurile crescânde 
din regiune, care se manifestă prin 
agresiune contra Ucrainei, Guvernul 
este obligat să caute modalități de a 
îmbunătăți capacitatea de apărare 
a țării. Când vorbim de fortificarea 
capacităților de apărare, nu ne referim 
doar la înarmare. Există și asistența 
non-letală, securitatea cibernetică, 
protecția infrastructurii critice. Dacă 
ești neutru, nu înseamnă că trebuie 
să fii vulnerabil. Din contra, statele 
neutre investesc mai mult în capaci-
tățile de apărare, pentru că nimeni 
nu le oferă garanții de securitate”, a 
mai spus Popescu.

Cheltuielile destinate apărării na-
ționale au fost majorate pentru 2022 
cu 16,9%, până la 885 de milioane de 
lei. Până la această majorare, Repu-
blica Moldova a alocat aproape 0,4% 
din PIB-ul său pentru domeniul de 
apărare al țării.

P O L I T I C Ă

Transnistria are voie, 
Moldova – ba  

Tiraspolul lansează 
sistematic 
amenințări 
la adresa 

Chişinăului în contextul 
sprijinului anunțat de 
către liderii statelor 
occidentale cu privire la 
acordarea unei asistențe 
financiare pentru 
înarmarea şi dotarea 
Armatei Naționale pentru 
a descuraja o agresiune 
din partea Rusiei. 

Oficiali din UE, reticenți 
față de acordarea statutului 
de candidat Moldovei

Oficialii din unele guverne ale UE – în special al 
Danemarcei și Portugaliei – și-au exprimat „reticen-
ța puternică” față de acordarea statutului de candidat 
Ucrainei și Republicii Moldova. Aceștia argumentează 
că, dacă Ucraina nu ar fi în război, scrie politico.eu, nu 
ar îndeplini nici pe departe criteriile pentru a începe 
discuțiile de aderare. Republica Moldova, sugerează 
ei, ar fi și mai în urmă în pregătirile necesare. Comisia 
Europeană urmează să recomande vineri statutul de 
candidat oficial pentru Ucraina și pentru Moldova.

Ungaria susține statutul 
de candidat la UE pentru 
Republica Moldova

Premierul ungar Viktor Orban a salutat planul gu-
vernului Republicii Moldova de a obține statutul de 
țară candidată la Uniunea Europeană, într-o convor-
bire telefonică avută joi cu omologul său moldovean, 
Natalia Gavrilița, informează MTI. Ungaria va sprijini 
integrarea Moldovei în UE pe tot parcursul procesului de 
aderare, a spus șeful guvernului ungar, potrivit șefului 
biroului său de presă, Bertalan Havasi. Cei doi premieri 
au vorbit și despre situația din Ucraina, inclusiv despre 
criza refugiaților.

Ucraina acuză Rusia că 
folosește Georgia pentru a 
ocoli sancțiunile occidentale

Companiile și persoanele din Rusia recurg la entități 
din Georgia pentru a ocoli sancțiunile occidentale, a 
afirmat miercuri un grup de parlamentari ucraineni, 
care a îndemnat Statele Unite să ia măsuri în privința 
acestor acuzații, transmite Reuters. „Ei (rușii) folosesc 
foarte mult acum... băncile georgiene, sistemul financiar 
georgian, companiile georgiene și așa mai departe”, a spus 
negociatorul-șef ucrainean David Arahamia reporterilor 
la un eveniment organizat de German Marshall Fund.

Slovacia donează Ucrainei 
elicoptere Mi-17 
și rachete Grad

Slovacia a donat Ucrainei cinci elicoptere militare din 
seria Mi și mii de rachete Grad, de concepție sovietică, a 
anunțat joi ministrul Apărării de la Bratislava, Jaroslav 
Nad, potrivit Reuters. „Mă bucur să confirm că mii de 
rachete slovace Grad de 122 mm și cinci elicoptere din 
seria Mi au fost donate în siguranță forțelor armate 
ucrainene”, a scris Nad, după o întâlnire a miniștrilor 
apărării din NATO și din țări aliate la Bruxelles. Acestea 
au fost deja înlocuite în cadrul forțelor armate slovace de 
elicoptere UH-60M Black Hawk de producție americană.

Liderii Germaniei, Franței 
și Italiei, în vizită la Kiev 

L i d e r i i 
Germanie i , 
Franței și Ita-
liei vizitează 
Kievul pentru 
a-și exprima 
sprijinul pen-
tru Ucraina, 
în timp ce 
aceasta luptă 
să reziste unui atac necruțător din partea Rusiei, trans-
mite Reuters. Organizarea vizitei cancelarului german 
Olaf Scholz, a președintelui francez Emmanuel Macron 
și a prim-ministrului italian Mario Draghi a durat câteva 
săptămâni, cei trei lideri urmărind să depășească criticile 
aduse de Ucraina cu privire la răspunsul lor la războiul 
declanșat de Rusia. Vizita, care nu a fost anunțată din 
motive de securitate, are loc cu o zi înainte ca executivul 
UE să facă o recomandare cu privire la statutul candi-
daturii Ucrainei la UE.

I.G.

M a p a m o n dReprezentanții Tiraspolului vorbesc tot mai des despre război și conflict, 
invocând că Chișinăul nu ar avea dreptul să-și sporească forța militară

Ilie GULCA
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Lecturi în vreme de război se 
dedică lui Emmanuel Macron

H a r t a  l u m i i

„În ultimul timp, s-a putut 
observa că URSS și-a accen-
tuat presiunea asupra statelor 
baltice, pe care le-a transfor-
mat în veritabile bastioane prin 
instalarea unor garnizoane și 
creșterea efectivelor lor. Scopul 
acestei politici este absolut 
clar. Era vorba de precauții 
împotriva unei eventuale avan-
sări a Germaniei spre regiu-
nea baltică – cea care a fost 
timp de mai multe secole un 
avanpost al lumii germane. (…) 
Sud-estul european interesează 
Germania chiar mai mult decât 
regiunea baltică, URSS știe 
acest lucru, și în mod evident, 
pentru a evita orice surpriză 
în acest sector al Europei, ea 
[URSS, n. trad.] caută să-și 
asigure o bază solidă de apă-
rare pe întreg întinsul de la 
fosta Ucraină poloneză până la 
Marea Neagră“.

Fragmentul de mai sus face 
parte dintr-un articol publicat 
de ziarul „Le Petit Parisien“ în 
iunie 1940 (citat după: 28 iunie 
1940. Ocupația Basarabiei și 
a Bucovinei de Nord de către 
URSS reflectată în presa inter-
națională, selecție și traducere 
de Dorin Dușciac, Chișinău, 
Editura Cartier, 2021). Dacă 
am schimba în acest citat vechi 
de peste opt decenii câteva 
denumiri, de exemplu, am 
scrie Federația Rusă în loc de 
URSS sau chiar Ucraina în 
loc de țările baltice, am putea 
avea sentimentul că în text 
se vorbește despre ceva ce se 
întâmplă chiar acum, sub ochii 
noștri – evenimentele evocate 
dau, într-adevăr, o înfiorătoare 
impresie de actualitate.

Articolul din care am extras 
citatul se referă doar în treacăt 
și în context la presiunea exer-
citată de URSS asupra țărilor 
baltice, care a culminat cu 
ultimatumurile din 15-17 iunie 
1940. Subiectul principal este 
nota ultimativă remisă de Molo-
tov guvernului român cu câteva 
zile mai târziu, pe 26 iunie. 

Citind acest articol, dar și 
multe altele din presa vremii, 
selectate de Dorin Dușciac 
pentru ediția pomenită mai 
sus, înțelegi că, în răstimpul 
scurs de la fatidicul an 1940, 
puține lucruri s-au schimbat 
fundamental în ceea ce privește 
relația dintre Rusia și Europa. 
Nu numai politica de agresi-
une, criminală și ultimativă 
a Moscovei a rămas practic 
intactă în toată această perioa-
dă, ci și interpretarea acestei 
politici în unele cercuri jurna-
listice și politice din Occident, 
în special în Franța. 

Frontiera de vest a Republi-
cii Moldova este ultima redută a 
vechiului imperiu. Ultima bucată 
de tinichea din cortina de fier. 
Argumentul cel mai puternic, azi, 
pentru lichidarea acestui vestigiu 
rușinos al trecutului sunt imensele 
cozi ale TIR-urilor la vămi. Cozi 
care, chiar dacă s-au mai rărit, 
râvnesc gloria vreunor Guiness 
Book’s. Azi, pentru lumea deschi-
să, hotarele (în sens tehnico-mili-

tar) sunt simbolice, sunt mai curând niște convenții. Pe când un control 
vamal presupune verificări (uneori, până la demontarea vehiculelor) 
pe un diapazon larg: vama propriu-zisă (legalitatea mărfii și taxele 
vamale corespunzătoare); cântărirea încărcăturii camionului; controlul 
fitosanitar ori sanitar veterinar; rovinieta; autorizațiile de transport...  
Toate sunt în chestie: intrăm pe un spațiu comun al securității și 
economiei europene, de la Prut până la Atlantic. 

Constatăm, fără să ne revoltăm, ca un dat, ca un destin, o evidență 
ce trebuia să ne deranjeze deja de trei decenii. Vămile. Marea noastră 
năpastă. Ele ne trezesc mereu din dulcea senzație a apartenenței la 
civilizația europeană, după obținerea pașaportului european (românesc 
sau altul, după posibilități), după semnarea acordului de liber-schimb 
și libera circulație. Consecutiv, exact așa cum stoarcem din noi men-
talitatea de sclavi, de vasali ai ocârmuirii (oricare ar fi fost ea), de 
piulițe muncitoare în angrenajul statului totalitar, mituitori și corupți, 
mici hoți ai bunului public comun – adică tot tacâmul lăsat moștenire 
de trecutul nostru feudal & comunist, exact așa trebuie să stoarcem 
și mentalitatea de vameși și victime ale vămilor.

Constatarea asta cu vama versus frontiera am testat-o și recent, 
după o vizită-fulger la Iași, pentru o lansare (dublă) de carte, a doi 
români basarabeni la o editură junimistă de dincolo. Vama și frontiera 
îmi păreau anacronisme inutile, ironizate și în Trenulețul pe care îl 
îngână azi toată Europa. Mergeam cu trenul Chișinău-Iași, cel care nu 
își schimbă ecartamentul rusesc, până la Socola. Ar fi fost preferabil 
să existe o linie cu ecartament european până la Chișinău, să putem 
face conexiunea cu toate capitalele europene, nu să anexăm la rigorile 
sovietice o suburbie a Iașului. Ei bine, grănicerii (în partea „moldove-
nească” – grănicerele poliției de frontieră) au fost amabili și expeditivi 
(singurul mofturos a fost un polițist „român”, supărat că însoțitorul 
de vagon nu ne-a prevenit să avem „pașapoartele deschise la pagina 
cu fotografia”, acest amănunt divulgând nerăbdarea îndeplinirii unei 
formalități). Vameșii, în schimb, au fost ca întotdeauna: suspicioși, 
obosiți, aroganți. Ei nu vor dori să închidem vama, sursa bunăstării 
lor, scopul lor existențial suprem. Eu zic să le dăm niște pensii bune 
și medalii: „Ultimii vameși ai evului mediu moldovenesc” (nu pot să 
nu-mi amintesc – și de această dată – de vama dintre Moldova și Mun-
tenia, ridicată înainte de 1859, fiind adevărata piedică în calea Unirii).

Un banc românesc. Cică pe vremea lui Ceaușescu un inginer drumar 
s-ar fi oferit să proiecteze o autostradă spre Europa. Uimitor, proiectul 
a fost gata în foarte scurt timp și realizat, în bună parte, în tot atâta 
vreme. Când însă a venit comisia de stat să inspecteze șantierul, a 
rămas perplexă: șoseaua avea numai banda din dreapta, cea de ieșire. 
La întrebarea comisiei, inginerul a răspuns cu propria nedumerire: 
trebuia oare să proiectez și drumul de  întoarcere? Pentru cine?! Ei, 
bine, pe drumul virtual al vechiului banc din epoca socialismului, au 
plecat mulți români în lumea mare. Între timp, tot ei au construit și 
calea de întoarcere. Acum nu doar România a intrat în Europa, dar 
și Europa e deja și (în) România.

Noi – încă – mai avem nevoie de calea de evadare din trecutul 
nostru, feudal și comunist, concomitent. Nu mai putem să ne tot 
uităm la drobul de sare gata să cadă peste noi și să ne tot văicărăm 
că suntem un ținut așezat în calea tuturor relelor. Nu se mai poate! 
E o tâmpenie să nu facem nimic (nu doar în pofida războiului din 
preajmă, ci tocmai împinși de acest război!). Trebuie să așternem de 
urgență partea de șosea (incorectă tehnic, dar eficientă existențial) 
care să ne permită evadarea din menghina imperialismului barbar 
și vandal, al totalitarismului și medievalismului obscur! Dar cum să 
evadăm, când noi înșine tot modernizăm vămile dintre noi și noi? 
Pentru a fi liberi, trebuie să lichidăm hotarul dintre noi, cei de aici, 
și noi, cei de dincolo. Altfel, lucrurile se precipită în ritm galopant și 
invazia din deșerturile tătarilor lui Buzzatti e tot mai reală.

Insistența de a ne reuni și integra definitiv în România și Europa 
nu e capriciu sau decizie conjuncturală, speculând o situație. Este 
expresia disperării noastre. E necesitatea imperativă de a ne rupe 
de trecutul colonial. În cazul refuzului europenilor sau al amânării; 
în cazul încăpățânării noastre de a rămâne balansând între două 
lumi, ne vom pomeni în scurt timp cu o populație disperată, gata 
să se agațe de orice pai, fie el și rusesc-imperial, fie și totalitar, fie 
și socialist-comunist. Și atunci ruptura – în altă parte decât am 
dorit-o – va fi ireversibilă. Vom ajunge o țară-paria, din care vor 
evada toți. Toți cei care azi încă mai sunt în stare să contribuie la 
prosperarea ei.

Jos hotarul 
de la Prut!

Adrian CIUBOTARU

A - p o l i t i c e

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Mircea V. CIOBANU

Nu am ales întâmplător spre 
exemplificare articolul din „Le 
Petit Parisien“. Atenție la mo-
dul în care jurnalistul francez 
justifica geopolitic, strategic și 
militar rapturile teritoriale din 
anul 1940. Potrivit autorului, 
scopul Kremlinului a fost să 
prevină o „eventuală avansa-
re a Germaniei spre regiunea 
baltică“, iar anexarea unor 
teritorii românești urma să se 
realizeze „pentru a evita orice 
surpriză în acest sector al Eu-
ropei“. Ideea centrală a Rusiei 
sovietice ar fi fost, în consecin-
ță, de a crea o „bază solidă de 
apărare pe întreg întinsul de la 
fosta Ucraină poloneză până la 
Marea Neagră“. Nici mai mult, 
nici mai puțin. Totul pentru 
apărarea patriei proletare, nici 
vorbă de expansiune obraznică 
și pofta elementară și sadică de 
cuceriri, umiliri, răzbunări și 
exterminare. 

„Le Petit Parisien“ a fost un 
cotidian de dreapta, contro-
lat de naziști după ocuparea 
Franței. Dar nu și la 28 iunie 
1940, la numai câteva zile după 
armistițiul franco-german, și 
nici în septembrie 1938, când 
publicația susținea cu surle 
și trâmbițe Acordurile de la 
Munchen, care au deschis 
calea celui de al Doilea Război 
Mondial. Evident, nu toate pu-
blicațiile de dreapta franceze și 
europene de atunci au justificat 
ocuparea sau dezmembrarea 
teritorială a României și altor 
țări din estul Europei. Cu 
toate că erau aliați sau amici ai 
Germaniei, spre deosebire de 
Franța ocupată, Italia și Spania 
nu prea le-au dictat jurna-
liștilor de acasă ce și cum să 
scrie despre politica URSS în 
regiune. Drept dovadă servesc 
pozițiile extrem de critice ale 
publicațiilor de acolo, pe care 
le regăsim și în ediția citată 
mai sus de la Cartier. 

Presa franceză însă – de 
la „Le Petit Parisien“ și până 
la „L’Humanité“, cotidian 
ce saluta pe șleau „glorioasa 
Armată Roșie, care poartă 
libertatea popoarelor în pliu-
rile drapelelor sale“ – făcea în 
epocă o figură aparte. Ecouri 
ale acestor acrobații mentale se 
deslușesc și azi în discursurile 
unor oameni politici, inclusiv 
ale președintelui Macron, dar 
și în unele publicații din Orașul 

Luminilor. Mereu ferme și 
consecvente în condamnarea 
agresiunii ruso-sovietice au 
fost atunci, rămân și acum 
mijloacele de informare inde-
pendente și cu adevărat libe-
rale din Marea Britanie și din 
SUA. Despre presa germană 
din anii cu pricina nu are rost 
să discutăm, deși trebuie spus 
că nici cea de azi nu se ridică la 
înălțimea provocării, în ciuda 
aparențelor ei de liberalism 
și de bun-simț – în loc să fie 
tăvălugul care nu lasă piatră pe 
piatră din clasa politică total 
compromisă de la Berlin, ea 
acționează mai curând ca o rolă 
de curățat scame.

Ca să deslușim mai bine 
reacțiile Europei de Vest la 
agresiunea rusă în Ucraina – 
întârzierea sau blocarea unor 
livrări de armament pentru 
armata ucraineană, duplici-
tatea și împăciuitorismul cu 
criminalul de la Kremlin etc. 
–, nu e destul să urmărim 
doar cronica evenimentelor 
și a declarațiilor. Ar fi util, 
din punctul meu de vedere, să 
deschidem și niște cărți care 
ne-ar putea oferi un răspuns 
mai limpede la întrebarea de 
ce lucrurile merg așa în Occi-
dent când vine vorba de Rusia. 
Lecturi ce ne pot salva pe viitor 
de iluzii dăunătoare. În acest 
sens, e potrivită și culegerea 
lui Dorin Dușciac, citată mai 
sus, dar și, de exemplu, for-
midabila sinteză istorică a lui 
Alain Besançon, „Sfânta Rusie“ 
(București, Humanitas, 2022), 
care ne spune exact ce e cu 
politica și cu atitudinea Franței 
față de Moscova, din prezent și 
dintotdeauna. 

Să citim, așadar, cărți seri-
oase pentru a înțelege mai bine 
măcar acest război care schim-
bă radical lumea în care trăim. 
Noi ca noi, dar să le citească în 
primul rând decidenți politici 
alde Macron. La cât timp a 
pierdut discutând telefonic cu 
Putin, citea de trei ori integrala 
Besançon. Cu certitudine i-ar 
(și ne-ar) fi priit mai mult. 
Altfel, dacă-l mai văd scoțând 
la mezat părți din Ucraina ca 
Auchan și Airbus să-și continue 
afacerile în Rusia, o să-mi pun 
o întrebare firească: mai meri-
tă oare apărată de la barbarie o 
civilizație atât de ignorantă și 
de autosuficientă? 
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Foarte curând nu o să mai 
avem dreptul să spunem că pros-
tul e prost, deșteptul – deștept, 
că binele e bine, răul – rău, că 
adevărul e adevăr, iar minciuna 
e minciună. Vor sări toți indivizii 
mediocri, toți leneșii, toți hoții să 
ne spună că, vai!, dar suntem toți 
la fel, îi discriminăm, îi facem să 
sufere dacă zicem, de exemplu, 
că unii sunt proști, iar alții, pur 
și simplu, sunt deștepți. Sau că 
unii învață carte, iar alții nu învață 
nimic. Sau nu-i duce mintea. Nu 
văd care e problema. De ce tre-
buie să deformăm realitatea? Nu, 
nu suntem toți egali, nu suntem 
toți la fel, în privința asta. Să nu 
confundăm drepturile omului cu 
a face diferența între un hoț și un 
om cinstit, de exemplu. 

Înțeleg că o doamnă profesoară 
din Bacău nu mai dorește festi-

vitate de premiere la final de an 
școlar, pe motiv că premiile i-ar 
face să sufere pe cei care nu le iau. 
Prin urmare, hai să-i aliniem pe 
toți, buni, răi, deștepți, mai puțin 
deștepți, sârguincioși, chiulangii, 
nu contează. Să-i punem pe toți 
în același șablon. Șablonul me-
diocrității. 

În școală, am luat și premiul I, 
și mențiune. Am fost șefa clasei 
în liceu, dar asta nu m-a ferit de 
note mici atunci când nu învățam. 
Nu, nu am fost niciodată un copil 
cu 10 pe linie. Alții erau, dar nu-
mi amintesc să fi suferit vreodată 
din cauza asta. Din contră, eram 
și mai ambițioasă. La fel, în viață 
am trecut prin foarte, foarte multe 
situații diferite. Uneori, am înțeles 
că puteam face anumite lucruri 
mai bine. Alteori, le-am făcut per-
fect. Am avut șansa să întâlnesc și 
oameni extraordinari, la fel cum 
am întâlnit și nemernici. Așa e 
viața. Nimic nu e la fel. 

Prima oară când am muncit 
a fost în vacanța de vară de di-
naintea clasei a XII-a, când m-am 
angajat vânzătoare. Mă rog, e mult 
spus angajat, că nu mi-a făcut ni-
meni vreun contract, ci mi-a dat, 
la finalul a o lună și jumătate de 
muncă, niște bani în mână. Iar 

de la 19 ani muncesc non-stop. 
Am muncit și muncesc enorm și 
spun asta pentru că este un fapt. 
Când copilul meu avea trei luni, 
îl luam cu mine pe teren, fiind 
jurnalistă și atunci. Scriam cu el 
în brațe. Și aveam două joburi, 
tot atunci. Am muncit așa pentru 
că îmi place să muncesc, pur și 
simplu, sunt pasionată de ceea ce 
fac și am avut și am în continuare 
șansa de a avea proiecte care mă 
provoacă, mă fac să gândesc, care 
mă țin în legătură cu oamenii. 

Repet, astea sunt niște fapte. 
De ce ar trebui să accept ca niște 
frustrați mediocri să pună semnul 
egal între oameni ca mine, care ne 
vedem de treabă, suntem cinstiți, 
muncim, învățăm, facem sacrificii 
pentru ceea ce realizăm, și niște 
hoți sau niște leneși, de exemplu? 
De ce ar trebui să fie pus semnul 
egal între cineva care a primit pre-
miul Nobel și toți ceilalți care nu 
ajung la performanța asta? Apro-
po, hai să nu mai dăm premiile 
astea, că suferă proștii. Nu, din 
punctul ăsta de vedere, nu sun-
tem toți la fel și consider a fi o 
prostie, dar și o nedreptate să ne 
alinieze unii pe toți, invocând, în 
mod aberant, discriminarea sau 
mai știu eu ce sensibilități.

„Apropo, hai să nu mai dăm premiile astea, 
că suferă proștii”

Macron a relansat la Chișinău ide-
ea Comunității Politice Europene din 
care să facă parte Republica Moldova 
înainte de aderarea propriu-zisă la 
UE. Ce înseamnă Comunitatea Po-
litică Europeană? Nimeni nu știe 
deocamdată, e un fel de să vă dăm 
nimic ca să nu vă dăm ceva.

Va fi Comunitatea Politică Euro-
peană un nou Parteneriat Estic? Care 
sunt deosebirile/ asemănările din-
tre această misterioasă Comunitate 

Politică Europeană și Parteneriatul Estic? Ce înseamnă în bani? Va 
exista o condiționare reforme contra finanțare? Avantaje economi-
ce? Ce poate oferi Comunitatea Politică Europeană în plus față de 
Parteneriatul Estic?

Macron a mai zis la Chișinău că Republica Moldova va primi un 
răspuns clar, chiar dacă cu condiții, legat de cererea pentru statutul 
de țară candidată la UE. Candidat cu condiții nu prea există, este o 
altă invenție de dată recentă. Până acum statutul de candidat la ade-
rarea la UE însemna deschiderea capitolelor de negocieri (bun, avem 
excepția Turciei, dar acolo lucrurile erau clare pentru toată lumea de 
la bun început). Statut de țară candidată la aderare cu condiții? Asta 
sună ceva de genul sunteți candidați, dar de fapt nu sunteți până nu 
îndepliniți condițiile.

Una peste alta, Macron a venit la Chișinău cu niște vorbe care nu 
înseamnă nimic și nu sunt acoperite de ceva tratate europene. De 
fapt, Macron a zis două chestii tari: prima – că dacă ar fi să se aplice 
regulile în vigoare, nici una din țările care s-au cerut acum în UE nu 
ar deveni candidate prea curând; a doua – aderarea la UE nu poate fi 
un răspuns la problemele de securitate ale vecinilor UE. În traducere: 
UE nu vă va apăra de Rusia și nu intrați prea curând în UE. În schimb 
vă oferim o Comunitate Politică Europeană care nu știm ce înseamnă 
și o candidatură care nu e candidatură.

Oferta UE pentru Republica Moldova (și Ucraina) este un refuz 
politicos. Propaganda de la București și Chișinău e încântată de ni-
micul cu fundiță (deși oficial România nu sprijină ideea Comunității 
Politice Europene, prea e aidoma cu Europa cu două viteze, un fel 
de obsesie a Parisului care privește de sus est-europenii). Faptul că 
Maia Sandu a acceptat nimicul oferit cu politețe de Macron va stârni 
ceva deranj la Kiev. Ucrainenii nu vor fi încântați de soluția asta, iar 
Maia Sandu a anulat un eventual parteneriat cu Kievul în relația cu 
UE. (Bine, nici Kievul nu a vrut să fie tratat la pachet cu Chișinăul).

***
Când un ziar german scrie despre președintele țării tale și te gân-

dești dacă e de bine sau de rău...
Bild: „La Kiev, un al patrulea politician european se va alătura celor 

trei vest-europeni: președintele României, Klaus Iohannis (63 de ani). 
La un moment dat, în timpul săptămânilor de pregătire a călătoriei, 
trioul s-a gândit că ar fi o idee bună să ia cu ei și un est-european, 
ca semn al unității europene. Se spune că Macron l-ar fi sugerat pe 
Iohannis, cu care are legături strânse. Dar nu mai era loc pentru el în 
tren. Iohannis a călătorit singur de la București la Kiev.”

Macron a dat nimic 
Republicii Moldova, dar 
e bucurie mare la Chișinău

Macron, cel care a propus 
Ucrainei să cedeze teritorii pen-
tru a nu umili Rusia, a venit azi 
(15.06 – n.red.) la Chișinău, la 
bordul unui avion în valoare de 
180 de milioane de euro, să ne 
spună, foarte diplomatic, că sun-
tem tare bravi și frumoși, dar nu-i 
loc pentru moldoveni în UE și pro-
pune să fie creat un țarc, pe care 
l-a numit simbolic „Comunitatea 
Politică Europeană” și las-să intre 

acolo și R. Moldova, și Georgia, și 
Ucraina, și oricare alte „sărăcii”, 
care trebuie lăsate sub aripa rusă, 
ca să poată avea Europa gaz și alte 
materii prime siberiene.

Și, pentru că suntem ascultă-
tori, a promis câteva milioane de 
euro, cam cât un plin la avion, 
cam cât face lunar un supermar-
ket la colț, în orice orășel italian 
sau francez.

A făcut nimic, a promis nimic, 
ne-a transmis să stăm unde am 
mai stat 200 de ani, dar e simpa-
tic, și frumos, și ne-a ținut pre-
ședinta de mână, și prin parc a 
ieșit la o plimbare „pe jos”, vorba 
presei moldave. 

Practic, ne-a trântit o ușă în 
nas, dar cu atâta eleganță fran-
ceză, cum să nu te emoționeze! 

Și așa se potrivesc, vorba mol-
dovenilor pravoslavnici de pe 

întinsurile feis-buciste. Atât de 
pravoslavnici că n-a mai contat 
de-i însurat omul. 

În fine, dacă erau și baloane, aș 
fi crezut că, vine iar Biden. Dar, 
oricum, oamenii buni și-au tras 
selfie cu un președinte european și 
asta mult înseamnă pentru arhiva 
personală și mândria nepoților. 

Nu știu dacă au vorbit de „me-
leard”, în ultima vreme tema nu mai 
e la modă, ca și scoaterea gardului 
de la președinție. Ca și alte promi-
siuni frumoase, rotunde, roz... Dar 
atât de frumos, totuși! Parcă-i mai 
plină Țara, și buzunarul, și farfu-
ria... Vorba cântecului: Hai, min-
te-mă, cât tânăr(ă) mai sunt...

Apropo, ca azi, a plecat la cele 
sfinte Eminescu... și orice spe-
ranță a noastră de a mai deveni 
membru UE... 

Simboлично, nu știu cum...

Simboлично, nu știu cum...

Ramona URSU

Alexandru CAZACU DOR

Mă bucur că președintele Maia 
Sandu, dar și premierul Natalia 
Gavriliță acordă atenție minori-
tăților etnice din Republica Mol-
dova, sincer o spun. E firesc să 
fie așa. De exemplu, atunci când 
reprezentanții etniilor din stânga 
Prutului marchează vreo sărbătoa-
re națională, dis-de-dimineață, pe 
paginile lor oficiale vedem mesaje 
de felicitare, ambalate frumos, 

cuvinte alese. Repet, chiar nu 
am nimic împotrivă, pentru că 
toți cetățenii acestui stat sunt și 
trebuie să fie egali și nu pot fi 
discriminați pe diferite criterii, 
dar să nu uităm și de responsa-
bilități, obligații, iar respectul 
între etnii trebuie să fie reciproc, 
dar nu pot să înțeleg de ce, astăzi 
(13.06 – n.r.), nu zic de diminea-
ță, dar pe parcursul întregii zile, 
până la această oră, nu am văzut 
barem două vorbe, nu un poem, ci 
doar câteva cuvinte despre drama 
acestui popor de acum 81 de ani, 
atunci când, în noaptea de 12 spre 
13 iunie, zeci de mii de oameni, 
copii, femei, bătrâni, indiferent 
de naționalitate și limba vorbită, 
au fost ridicați de la vetrele lor și 
duși departe de casă, la mii de km 
distanță, pentru mulți, din păca-

te, acel drum fiind un ultim drum 
al vieții?! Primul val al deportă-
rilor, ca și cel de-al doilea, din 
5-6 iulie 1949, și cel de-al treilea, 
din 1 aprilie 1951, organizate de 
către Rusia Imperială, toate au 
reprezentat o mare tragedie, un 
mare blestem de la care ni se trag 
toate necazurile de astăzi, căci 
sovieticii au exterminat atunci 
elita societății din Basarabia ro-
mânească. Dacă noi, ca societate, 
nu ne vom respecta istoria, care 
a fost scrisă cu mult sânge, de ce 
să ne-o respecte alții? Chiar dacă, 
oficial, ziua de comemorare a vic-
timelor represiunilor staliniste 
a fost declarată ziua de 6 iulie, 
era necesar un mic efort pentru 
a reaminti și astăzi despre înce-
putul marii dureri a acestei așchii 
de pământ.

Doar câteva cuvinte despre
drama acestui popor

Vasile MUNTEANU

George DAMIAN

Mă tot gîndesc la inițierea unei 
petiții pentru suprimarea acordă-
rii premiilor literare; oricum au 
devenit din ce în ce mai contestate 
și, mai grav, scriitorii nepremiați 
se pot simți frustrați emoțional și 
nedreptățiți. De fapt, nu-i așa?, 
chiar ideea de premiu generează 
discriminare și frustrare, laolal-
tă cu cea de concurs, competiție 
și selecție, inclusiv interviurile 
de angajare, din nou: nu-i așa? 

Iar critica literară să facă bine să se rezume doar la PR editorial, la 
tămîierea otova a tuturor scriitorilor, de la grafomani la genii, și la 
promovarea prietenilor, da? Jos selecția culturală, că are conotații 
darwiniste și amplifică răul din lume! 

Acum, serios vorbind, n-am fost crescut în cultul notelor, nu le-am 
„vînat” niciodată; am avut, de timpuriu, și 3, și 4 și 5 (dar „pe vremea 
aia” munceai pentru patru și cinci ca azi pentru opt și nouă!), iar în 
clasele I-XII dacă am avut două premii (nici unul întîi) și ceva men-
țiuni, dar nu m-am simțit frustrat pt. asta și nu mi-am dorit abolirea 
premiilor sau notelor, chiar dacă mă știam mai „merituos” decît unii 
premiați sau vînători de 10. De fapt, părinții care doresc abolirea 
premiilor o fac, în mod real, din frustrările lor, nu din ale copiilor în 
spatele cărora se ascund. Așa cum unii pun presiune pe profesori să 
le dea note mari, nemeritate, loazelor, alții pun presiune pe sistem să 
abolească acreala strugurilor inaccesibili, într-o competiție de masă 
pentru furatul căciulii proprii.

Chiar ideea de premiu 
generează discriminare 
și frustrare

Paul CERNAT
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PAS introduce 
cenzura?

Partidul Acțiune şi Solidaritate (PAS) introduce 
cenzura în Republica Moldova. Narațiunea a fost 
lansată şi amplificată de presa socialistă şi de cea 
rusă. În realitate, este vorba despre un proiect de 

lege votat în lectură finală pe 2 iunie, care are drept scop 
prevenirea şi combaterea dezinformării şi a răspândirii 
informațiilor false în spațiul mediatic. 

ȘTIRE:
„Partidul Acțiune și Solidaritate 

(PAS) introduce cenzura ocolind legea: 
în curând chiar și lăudarea partidului 
de guvernământ al Republicii Moldo-
va va trebui făcută atent – dacă o vor 
înțelege greșit? 

Deputații PAS nu au respectat nor-
mele legale prin includerea «legii cen-
zurii» pe ordinea de zi a Parlamentului 
din 2 iunie 2022, a spus Adela Răileanu.

Deputații blocului comuniștilor și so-
cialiștilor au cerut ca proiectul de lege 
privind protecția spațiului informațional, 
cunoscut sub numele de «legea cenzurii», 
să fie exclus de pe ordinea de zi a ședinței 
Parlamentului. Potrivit deputatului socia-
list Adela Răileanu, autorii documentului 
au încălcat procedura”, scrie în știrea 
publicată de „Комсомольская правда”. 

NARAȚIUNI CARE DEZINFOR-
MEAZĂ: 

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) 
introduce cenzura. În curând chiar și 
lăudarea partidului de guvernământ 
al Republicii Moldova va trebui făcută 
atent – dacă o vor înțelege greșit?

CONTEXT:
În cadrul ședinței plenare din 2 iu-

nie curent, deputații din Parlament au 
examinat, în a doua lectură, proiectul 
care are drept scop prevenirea și com-
baterea dezinformării și a răspândirii 
informațiilor false în spațiul mediatic.

Potrivit unui comunicat al Legislati-
vului, documentul prevede modificarea 
Codului serviciilor media audiovizuale 
al Republicii Moldova și urmărește pre-
venirea și combaterea tentativelor de 
dezinformare, care afectează securitatea 
națională. Proiectul a fost susținut cu 
votul a 54 de deputați.

DE CE SUNT FALSE NARAȚI-
UNILE:  

După aprobarea proiectului, Co-
dul serviciilor media audiovizuale al 
Republicii Moldova a fost completat 
cu noțiunea de „dezinformare” și cu 
sancțiunile aferente, în cazul în care 
furnizorii sau distribuitorii de conți-
nut media vor încălca legislația, scrie 
într-un comunicat al Parlamentului.

De asemenea, Codul a fost completat 
cu prevederi conform cărora furnizo-
rii de servicii media nu vor difuza, iar 
distribuitorii de servicii media nu vor 
retransmite programe audiovizuale de 
televiziune și de radio cu conținut in-
formativ, informativ-analitic, militar 
și politic care au fost produse în alte 
state decât statele membre ale Uniunii 
Europene, Statele Unite ale Americii, 
Canada și statele care au ratificat Con-
venția europeană privind televiziunea 
transfrontalieră, cu excepția filmelor și 
a emisiunilor de divertisment care nu 
au un conținut militarist.

De asemenea, furnizorii de servicii 
media nu vor difuza, iar distribuitorii 
de servicii media nu vor retransmite 
programe audiovizuale care, indiferent 
de proveniența lor, justifică războaiele 
de agresiune, neagă crimele de război 
și crimele împotriva umanității sau 
incită la ură.

Astfel, nu este vorba despre o cen-
zură a presei, ci mai exact – securitatea 
acesteia.

„Se elimină din emisie 
doar conținutul toxic”

Contactată de reporterul „Gazetei 
de Chișinău”, președinta Consiliului 

de Presă din Republica Moldova, Vi-
orica Zaharia, a menționat că măsurile 
legislative de prevenire și combatere 
a dezinformării votate pe 2 mai sunt 
binevenite.

„Bineînțeles că Federația Rusă are 
în continuare interesul să-și exporte 
conținutul media elaborat în totali-
tate sub controlul statului și în țările 
foste comuniste, pentru a-și menține 
influența asupra lor, de aceea va in-
voca orice, inclusiv cenzura, atunci 
când răspândirea acestui conținut 
va fi limitată în vreun fel. Nu putem 
vorbi despre cenzură dacă se elimină 
din emisie doar conținutul toxic, care 
reprezintă minciună și mai și conține 
discurs de ură la adresa unor națiuni. 
Astfel de conținuturi mediatice in-
fluențează publicul prin înrăirea lui, 
îi cultivă ura și agresivitatea și, pe 
lângă asta, subminează securitatea 
unui stat. Deci, așa conținuturi nu pot 
fi atribuite la opinii liber exprimate. 
De aceea în acest sens Legea adoptată 
pe 2 iunie este absolut binevenită. 
Dacă cineva încalcă regulile de trai 
în comun – trai mediatic în cazul dat 
– cărora ne supunem cu toții, acest 
cineva trebuie scos din joc. Asta s-a 
făcut. S-a văzut și după reacțiile ulte-
rioare că populația a așteptat o astfel 
de măsură, întrucât înțelege și ea că 
oamenii sunt prostiți și instigați la 
ură și agresivitate prin programele 
informative care vin din Rusia. Nu 
înseamnă că problema e total rezol-
vată, întrucât este destulă propagan-
dă și export de mentalitate rusească 
și în divertisment, dar e un început, 
cel puțin”, a declarat Viorica Zaharia 
pentru „Gazeta de Chișinău”.

PUBLICAȚIE / MEDIA:
„Комсомольская правда”.
DATA PUBLICĂRII:
02/06/2022
AMPLIFICARE:
Aif.md, Telegraph.md
AFILIERE POLITICĂ:
Blocul Comuniștilor și Socialiștilor 

din Republica Moldova

Gheorghe BÂLICI
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Mielul cel fioros 
care amenință 
tancul cel blând

Săptămâna trecută s-a făcut auzită o amenin-
țare de la Tiraspol. Ditamai ministrul de externe, 
așa-zisul, cum s-ar zice, s-a răstit spre Chișinău să 
nu care cumva să îndrăznească să se înarmeze. În 
situația în care zona separatistă înarmată până în 
dinți, care se supune direct țarului Putin, ar afla 
că Republica Moldova și-a completat arsenalul 
militar măcar cu o praștie oferită de NATO, s-ar 
putea isca un „conflict imprevizibil”. „Situația sta-
bilă de astăzi”, zice acesta, chiar foarte stabilă, am 
adăuga noi, s-ar putea imediat transforma într-un 
„conflict”. Din cele de care ne-a mai fost dat să 
vedem acum treizeci de ani, probabil. Ba poate, 
judecând după ceea ce vedem că se întâmplă de 
mai bine de trei luni  în Ucraina, în ceva și mai al 
dracului... din buncăr.

Ceea ce rușii numesc conflict sau, mai nou, „ope-
rațiune specială” a fost și este, oriunde se bagă aceș-
tia, război adevărat, război în toată legea. Suntem, 
de fapt, amenințați cu un nou război după ce au 
trecut trei decenii de pace fragilă, de incertitudine și 
instabilitate. Dacă, Doamne ferește, acesta ar avea 
loc, de toate ar fi învinuită R. Moldova, iar argu-
mente pentru a demonstra vinovăția ei, a tuturor 
celor care vor să-și apere libertatea, propaganda 
rusească ar găsi cu duiumul.

„Partenerii occidentali ai Chișinăului încearcă 
să-l înarmeze militar și tehnic. Până acum nu a 
fost făcută publică cooperarea din această sferă 
militară și nu este dezvăluit ce fel de echipament 
va fi livrat Republicii Moldova. Dar, fără îndoia-
la, va fi o armă. O armă care poate fi împotriva 
Transnistriei”, a declarat separatistul indignat la 
o televiziune, fiind citat de „Pravda”.

La declarația făcută nu ne rămâne decât să ve-
nim cu un sfat. Despre ce fel de armă ar putea 
livra NATO Republicii Moldova, dacă aceasta ar 
putea fi totuși o armă, despre data, cu exactitate, 
a aducerii acesteia pe plaiul nostru mioritic Mos-
cova, prin intermediul Tiraspolului, ar putea afla 
întrebându-l pe Dodon.

Dacă vă mai amintiți, însuși țarul Putin, luându-l 
în zeflemea pe fostul președinte de stat și președinte 
socialist, actualul nostru „arestat la domiciliu”, 
le sugera ziariștilor să-l întrebe orice pe Dodon. 
„Sprosite u Dodona!”, adică întrebați-l pe Dodon, 
spunea râzând dictatorul căruia nu-i displăceau 
deloc temenelele lipsite de demnitate ale celui care 
ne reprezenta pe toți în deplasările sale deplasate.

Dacă nici Dodon, care este și în prezent foarte 
informat, nu va găsi un răspuns la întrebarea care 
îi frământă atât de mult pe cei care de mai multe 
veacuri ne doresc numai binele, atunci se va căuta și 
se va găsi, cu multă ușurință, un alt pretext pentru a 
ne amenința pacea și liniștea. Deocamdată, această 
situație tragicomică ne amuză doar, amintindu-ne 
de fabulele cu lupi speriați de moarte de vreo oiță 
rătăcită prin hățișurile pădurii, uneori și ale istoriei. 

Și în cazul nostru, lupului care nu se mai satură 
de sânge proaspăt au început să-i tremure colții de 
frica mielului blând care, cică, îl amenință. Prin 
gura ipochimenului de la Tiraspol ne vorbește Rusia 
„ingenuă” care niciodată nu este vinovată de nimic.

Ea nu atacă pe nimeni. Pur și simplu „se apără”, 
adică își apără teritoriile, oriunde s-ar afla acestea, 
după ce „au fost eliberate”. „Apărarea” se întâmplă 
mai ales când cineva care a gustat măcar puțin din 
aerul libertății dorește să se apere. Acesta este un 
act sfidător, plin de nerușinare și trebuie curmat 
fără întârziere. Nimeni nu are dreptul nici să cli-
pească atunci când armata rusă „pacificatoare” stă 
cu tancurile pregătite și vrea din nou să te elibereze.

„ C u  c i o a r a  v o p s i t ă ”

SU
R

SA
 F

O
T

O
: 

m
u

lt
im

e
d

ia
.p

ar
la

m
e

n
t.

m
d



11

Vineri / 17 iunie / 2022social-politic      de atitudine

Fo
to

: 
(c

) 
C

ri
st

ia
n

 L
u

p
aş

c
u

/A
g

e
rp

re
s

I N  M E M O R I A M

Slujbă de pomenire a lui 
Mihai Eminescu în bisericuța 
familiei Eminovici de la Ipotești 

„L-am salutat, astăzi, pe Președintele Franței, 
Emmanuel Macron, în prima sa vizită la Chișinău 
– și prima vizită a unui lider francez în țara noastră 
din ultimii 24 de ani. (…) După discuția oficială 
de la Reședința de stat, am ținut să-i arăt dom-
nului Președinte Macron viața din orașul nostru. 
Am schimbat câteva cuvinte cu trecătorii în parcul 
central. Ne-am oprit pe Aleea Clasicilor, alături 

de liderul francez, ca să depunem flori la bustul 
lui Mihai Eminescu, cinstind memoria poetului în 
ziua ce marchează aniversarea morții sale”, a scris 
Președinta Maia Sandu pe pagina sa de facebook, 
după ce l-a însoțit pe omologul său francez, într-o 
plimbare prin Grădina publică. 

GdC

P U B L I C I TAT E

Economia socială de câteva decenii se simte la ea acasă, în Europa 
și, abia după 2017, odată cu reglementarea antreprenoriatului social 
în Republica Moldova prin intermediul Legii nr.845/1992 cu privire 
la antreprenoriat și întreprinderi  pătrunde, cu pași timizi, și în Re-
publica Moldova.

Un rol aparte, în promovarea conceptului de Economie socială, 
revine cercetătorilor și instituțiilor de învățământ superior. Astfel, în 
luna octombrie 2020, Academia de Administrare Publică din Republica 
Moldova, în parteneriat cu Fundația „Alături de Voi” (ADV) România 
au lansat, proiectul „Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea 
antreprenoriatului social”, nr. 2SOFT/1.1/107, finanțat de Uniunea 
Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Repu-
blica Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European 
de Vecinătate (ENI).

Proiectul are misiunea de a promova impactul economiei sociale 
/ antreprenoriatului social cu privire la dezvoltarea economică și 
îmbunătățirea calității vieții oamenilor din regiunea transfrontalieră, 
în mod special, a persoanelor din categoriile defavorizate. 

Prin implementarea acestui proiect s-a contribuit la dezvoltarea 
programelor comune specifice de antreprenoriat social, programe ce 
stimulează creativitatea, inovația și cetățenia activă în rândul a 470 
de actori relevanți activi în domeniu, din regiunea transfrontalieră 
România-Moldova. În acest sens, au fost create centre de resurse 
transfrontaliere în domeniul economiei sociale/ antreprenoriatului 
social, în Iași, România – Academia ADV și în Chișinău, Republica 
Moldova, în cadrul Academiei de Administrare Publică – Centrul pentru 
resurse și informații în domeniul economiei sociale (CRIES). În cadrul 
centrelor, au fost prestate șapte programe de formare profesională 
pentru următoarele specializări: formare de formatori, antreprenor 
în economia socială, consilier privind orientarea în carieră, manager 
întreprindere socială, management resurse umane, manager proiect și 
expert financiar. La cursuri au participat reprezentanți ai autorităților 
publice, din instituții de învățământ, ONG-uri, întreprinderi sociale, 
studenți, persoane din grupuri de risc și alte persoane interesate de 
domeniul economiei sociale.

Un alt obiectiv important a fost fondarea, în cadrul Academiei de 
Administrare Publică a Revistei „Economia Socială” – prima revistă 
teoretico-practică transfrontalieră, trimestrială, bilingvă. Articolele 
reprezintă cercetare amplă a economiei sociale, fiecare ediție reunește 
12 articole, semnate de profesori universitari, cercetători, experți 
în economia socială, antreprenori sociali, doctoranzi și masteranzi.

Durata proiectului este de 21 luni și derulează în perioada 1 oc-
tombrie 2020 – 30 iunie 2022. Bugetul proiectului are o valoare de 
439,922.00 Euro, din care finanțarea UE este de 395,929.8 Euro. 
Contribuția Fundației „Alături de Voi” România este de 29,586.7 
Euro, a Academiei de Administrare Publică este de 12,008.5 Euro.

 Acest articol a fost realizat cu sprijinul Uniunii Europene. În-
treaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor 
prezentate revine autorului și nu reflectă în mod obligatoriu poziția 
oficială a Uniunii Europene.

www.ro-md.net
„Uniunea Europeană este alcătuită din 27 de state membre care 

au decis să își unească treptat cunoștințele, resursele și destinele. 
Împreună, pe parcursul unei perioade de extindere de 50 de ani, 
aceste state au construit o zonă de stabilitate, democrație și dez-

voltare durabilă, menținând în același timp diversitatea culturală, 
toleranța și libertățile individuale. Uniunea Europeană se angajează 

să împărtășească realizările și valorile sale cu țările și oamenii de 
dincolo de granițele sale.”

Parteneriat 
transfrontalier 
pentru dezvoltarea 
antreprenoriatului social

O slujbă de pomenire a lui Mi-
hai Eminescu a avut loc, miercuri, 
15 iunie, în bisericuța familiei 
Eminovici din incinta Memoria-
lului Ipotești – Centrul de Studii 
„Mihai Eminescu”, cu prilejul îm-
plinirii a 133 de ani de la moartea 
poetului, scrie Agerpres.

Te Deum-ul a fost oficiat de 
preotul paroh Valentin Tincu, cel 
care l-a omagiat, la finalul sluj-

bei, pe cel mai mare poet român, 
despre care a spus că este „forma-
torul limbii române moderne”.

„La 133 de ani de la moar-
tea sa, suntem împreună aici şi 
săvârșim slujba de pomenire a 
lui Mihai Eminescu, împreună 
cu familia sa. (...) Fiind dintr-o 
familie foarte credincioasă, Mi-
hai Eminescu a slujit poporului 
român, a slujit limbii române, 

fiind, de fapt, formator al limbii 
române moderne, ceea ce ne dă 
nouă curaj să slujim, să slujim 
lui Dumnezeu în primul rând, 
să slujim poporului român şi să 
veghem la toate valorile pe care 
Mihai Eminescu le-a format şi 
le-a promovat, pentru apărarea 
ţării acesteia, a limbii române, 
a valorilor neamului acestuia”, 
a afirmat preotul de la Ipotești.

Emmanuel Macron, 
omagiu lui Eminescu, 

15 iunie 2022

Cine a distrus 
scuarul Eminescu?

Așa-zisa renovare a scuarului 
Eminescu a dus la distrugerea 
acestuia. Un scuar, în mod nor-
mal, e un spațiu verde. Acum, din 
păcate, locul unde se înalță statuia 
lui Eminescu e cenușiu, de culoa-
rea cimentului. Ne așteptam ca 
în această mică grădină publică 
din inima capitalei să apară mai 
multe flori, plante decorative, mai 
mulți copaci, tufari bine îngrijiți, 
dar vegetația a fost nimicită cu 
cinism, peste întreaga suprafață a 

scuarului fiind turnat un strat gros 
de beton. Arborii rămași, altădată 
considerați embleme ale capitalei, 
acum se usucă, sub ochii triști ai 
chișinăuenilor. În loc de copaci, 
au fost instalați stâlpi de beton, 
numiți de unii orășeni „stâlpi ai 
infamiei”. Aerul din fostul scuar 
e fierbinte, arid, nociv, de fapt, 
irespirabil. Nu există nici o sursă 
de apă, nici o floare, nici un loc 
unde să stai la umbră, să-ți tragi 
sufletul. Te întrebi dacă nu cumva 
edilul capitalei a dat ordin să fie 
turnat beton peste scuar ca să ne 
alunge de lângă Eminescu. Sta-
tuia poetului cu aripi stă aplecată 
peste un teren pustiu, de beton, 
parcă deplânge indiferența noas-
tră, distanțarea noastră față de 
natură, față de valoarea autentică, 
față de identitatea unui oraș unde 
interesul financiar distruge orice 
spațiu unde natura și cultura ar fi 
putut să conviețuiască în armonie.

Irina NECHIT
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„Costumul tradițional nu e doar o haină 
frumoasă, ci este simbol, forță, unitate”

– Spune-mi te rog, dragă 
Varvara Buzilă, de la ce vâr-
stă porți cămaşă cu altiță? 
Cine ți-a cusut-o? 
Primele costume, numite sce-

nice, le-am purtat fiind elevă în 
școală, atunci când participam la 
activitățile artistice școlare. Erau 
costume confecționate la Combina-
tul Ministerului Culturii, brodate 
la mașină, cu proporții exagerate 
și motive ornamentale supradi-
mensionate de 10-20 de ori. Atunci 
trăiam bucuria costumului de săr-
bătoare. Ulterior aveam să înțeleg 
diferențele.    

– În copilăria ta ai văzut fe-
mei în cămăşi tradiționale 
pe ulițele satului tău natal 
Trebujeni, Orhei? 
Satul de baștină fiind situat în 

centrul spațiului nostru cultural, 
mai aproape de căile comerciale, a 
pierdut repede portul tradițional, 
probabil prin secolul al XIX-lea – 
începutul sec. al XX-lea. Când am 
început eu a observa vestimentația, 
aceasta mai păstrase în uz cămășile 
de mire, nuni și cuscri înfrumu-
sețate cu broderii, primite drept 
dar de la mireasă în cadrul nunții. 
Oamenii le purtau de sărbători. 
Câteva cămăși sau chiar costume 
vechi erau purtate pe la festivită-
țile școlare, iar ulterior au intrat 
în patrimoniul muzeului ce apar-
ține de Rezervația Cultural-Na-
turală „Orheiul Vechi”. Ca model 
al autenticității aveam în familie 
o fotografie cu bunica îmbrăcată 
în cămașă cusută mărunt, cu dun-
guțe ornamentale delicate și de o 
volumetrie perfectă. Mi-au plăcut 
întotdeauna lucrurile bine făcute, 
rezistente în timp. Cămașa cu altiță 
este unul dintre reperele noastre 
culturale, identitare, istorice. 

–  Crezi că o cămaşă tradi-
țională are voce, glas? Cum 
e glasul acesta?
Dacă are glas, este cel mai bine 

auzit și înțeles de acei care au vi-
brații pentru lumea tradiției. Cu 
alte cuvinte, de  acei care trăiesc 
iradiind din egoismul autocrat 
pentru a  realiza împliniri emble-
matice în memoria colectivă, în 
conștiința națională.

– Studentă fiind, ai avut 
curaj să porți cămaşă în 
plin centru al Chişinăului. 
Oamenii se uitau la tine, în-
torceau capul, comentau, 
îți ziceau ceva?
Nu știu dacă a fost act de cu-

raj, mai degrabă a fost dragoste 
de starea pe care mi-o conferea 
atunci când o îmbrăcam. Pentru 
ocazii speciale împrumutam de 
la colega mea Ala Stâncaru o că-
mășuță superbă, care nici a ei nu 
era, ci aparținea profesoarei ei de 
limba română, regretata Maria Cu-
coranu din satul Ștefănești, raionul 
Florești. Reacțiile trecătorilor au 
fost diferite, de la admirație tacită 
până la reacții de felul: „A șto, tebe 
necego nadeti?”, - mă trăgea de 
mânecă în stradă un necunoscut 

aflat de partea cealaltă a baricadei 
noastre culturale. Pe atunci pur-
tam haină pentru confortul meu 
psihologic. 

– Cât de dificil a fost pro-
cesul de elaborare a dosa-
rului transnațional „Arta 
cămăşii cu altiță – element 
de identitate culturală în 
România şi Republica Mol-
dova”, depus la 29 martie 
2021, de către România, 
împreună cu Republica 
Moldova, pentru înscrierea 
elementului în Lista repre-
zentativă a patrimoniului 
cultural imaterial al uma-
nității UNESCO? Cămaşa a 
intrat deja în această listă 
reprezentativă? 
La dosar am început a lucra în 

anul 2016, elaborarea lui a durat 
6 ani. Între timp, am relevat as-
pecte mai puțin cercetate și argu-
mentate, inclusiv am reglementat 
unele probleme legate de practicile 
sociale ale domeniului. Altele au 
rămas, căci sunt de durată. Cerin-
țele UNESCO față de elementele 
candidate sunt foarte exacte și vin 
să susțină ceea ce adeseori scapă 
cercetării și activității actorilor din 
domeniul culturii. Dincolo de re-
zultate concrete ale cercetărilor 
privind aspecte istorice, răspân-
direa geografică, tipologia, parti-
cularitățile elementului, UNES-
CO urmărește modul în care este 
întreținută și garantată pe viitor 
viabilitatea acestuia, ce comunități 
sunt purtătoare de patrimoniu și 
în ce mod îl gestionează, în for-
me adecvate tradiției sau în altele, 
moderne. Solicită informații pen-
tru a afla dacă nu există pericole 
de devalorizare, desemantizare a 
lui, dacă practicarea lui nu încalcă 
drepturile altor comunități, dacă 
nu periclitează diversitatea cul-
turală etc. Specialiștii antrenați 
în elaborarea acestui document 
important au o foarte bună pregă-
tire. Primele etape de evaluare a 
fișei de candidat au decurs foarte 
bine. Cred cu toată sinceritatea că 
elementul va accede la valoarea 
mondială la care aspirăm.

– Când ai început să lucrezi 
la volumul consacrat că-
măşii cu altiță şi când l-ai 
finalizat?
În anul 2011 aveam deja titlul 

mare al lucrării: „Retorică vesti-
mentară” și un program de cerce-
tare pe care încă nu l-am acoperit 
în totalitate, chiar dacă am editat 
cartea. Redactarea lucrării a co-
incis cu perioada de interdicții în 
legătură cu pandemia provocată 
de Covid-19. A fost șansa mea, căci 
am reușit să valorific materialele 
din arhive, să gândesc și să fiu eu 
însămi. Apoi a fost răspunsul meu 
adresat fragilității umane văzute 
ca act creator de valori, fricii de 
război și necesității de regândire 
a priorităților. 

– Care e structura unei 
cămăşi cu altiță? Ce seg-

mente reprezintă cerul, 
pământul, vegetația? Ce 
înseamnă „râurile”? Care 
sunt ornamentele cele mai 
răspândite în Basarabia? 
Culorile de bază?
Cămașa cu altiță este piesa prin-

cipală a costumului femeiesc de 
sărbătoare formând cu ajutorul 
altor piese și accesorii costume 
tradiționale distincte pentru mari 
comunități. Ea este foarte veche, de 
2000 de ani, în practicile sociale. 
Are un croi simplu, fiind foarte 
elaborată din punct de vedere ar-
tistic. Principalul accent decora-
tiv cade pe mâneca formată din 
trei registre, bogat ornamentate. 
Sus, la umăr, este situată altița sub 
formă de dreptunghi ușor alun-
git, care a și dat numele piesei. Ea 
corespunde registrului ceresc al 
împărțirii lumii pe verticală, are 
cusute în scrânciobel păsări și 
aștri cerești. Sub altiță este situat 
încrețul, realizat în diferite nuanțe 
ale culorii galbene cel mai des, ca 
un dreptunghi vizibil alungit, de 
trei ori mai îngust ca altița, for-
mat din motive romboidale care 
trimit la simbolismul pământului. 
Mai jos de el sunt cusute râurile, 
simboluri ale apei nemărginite 
pe care se ține pământul și viața 
pe pământ. Acestea sunt grupuri 
verticale de ornamente care au 
același nume, inclusiv pe pieptul 
și pe spatele cămășii, ceea ce de-
monstrează atât vechimea hainei, 
cât și încadrarea ei în sistemul de 
reprezentări asupra lumii specifice 
culturii tradiționale. Cămășile cu 
altiță din Basarabia au structuri 
ornamentale clare, eleganță since-
ră precum sunt și doamnele care 
le-au dat ființare. Iată de ce sunt 
atractive pentru acei care doresc 
să coase cămăși, indiferent în ce 
zonă etnografică se află. 

– În volumul proaspăt apă-
rut, „Retorică vestimenta-
ră: cămaşa cu altiță” (editu-
ra Lexon Prim) ai analizat 
cămăşile cu altiță din fon-
durile Muzeului Național 
de Etnografie şi Istorie 
Naturală (MNEIN)? Câte 
la număr? Cine ți-a ajutat 
în pregătirea textelor, do-
cumentelor, fotografiilor 
de epocă şi actuale? Cine 
e redactor de carte?
Îmi place să spun că este o carte 

a colectivului MNEIN de acum și 
din toate vremurile celor 133 de 
ani de existență ai instituției. Îi am 
în vedere pe toți acei care au te-
zaurizat, îngrijit și promovat acest 
patrimoniu. În mod special îi sunt 
recunoscătoare domnului Andrei 
Prohin, dr. în istorie, secretar ști-
ințific al muzeului, un erudit și un 
cărturar cum rar se întâmplă. A 
redactat lucrarea și, împreună cu o 
altă colegă talentată, Silvia Chirilă, 
au tradus textele în limba engle-
ză. În acest mod a sporit accesul 
beneficiarilor la conținutul cărții. 
Cartea a ieșit admirabilă și datorită 
designerului Natalia Berebiuc.

– Albumul „Retorica vesti-
mentară: cămaşa cu altiță” 
e un eveniment pe care îl 
aştepți demult? Discutai 
despre acest proiect cu so-
țul tău, regretatul Eugen 
Bâzgu?
E vechi, cum vechi sunt toate 

cercetările monografice în dome-
niul etnografiei, etnologiei. Da, 
Eugen, Dumnezeu să-l odihnească 
cu drepții, știa că lucrez la tema 
portului tradițional. Am întreprins 
împreună cercetări de teren pentru 
documentarea acestui fenomen 
prin sate. Mi-a oferit multe poze 
necesare pentru a observa tendin-

Interviu cu Varvara Buzilă, etnograf, muzeograf, doctor, conferențiar universitar, 
autoare a cărții   „Retorică vestimentară: cămaşa cu altiță”

țele principale ale domeniului în 
diferite perioade.

– Ce tiraj are cartea-album 
despre cămaşa cu altiță? Se 
cumpără? Unde mai poate 
fi găsită?
A fost editată în 700 de exem-

plare. Doritorii o pot procura din 
Muzeul Național de Etnografie și 
Istorie Naturală. Mai sunt câteva 
exemplare. Are preț accesibil. Cred 
că editorul ar trebui să se gândeas-
că la un nou tiraj.

– Când vei face lansarea 
cărții în România?
Am două invitații pentru lansări 

în România pe care le voi onora 
cu plăcere, fiindcă această haină 
este patrimoniul nostru comun. 
Pe 17 iulie va avea loc prezentarea 
în mijlocul unor prieteni de exem-
plară verticalitate în Muzeul Țării 
Vrancei din Focșani și, la începu-
tul lunii septembrie, la partenerul 
nostru – Muzeul Țăranului Român 
din București, unde vom etala și 
o expoziție de scoarțe basarabene 
vechi. 

– Atelierul de la MNEIN i-a 
dat o nouă viață cămăşii 
tradiționale? 
Din 2016 Muzeul nostru asigură 

protectoratul șezătorilor în care se 
întrunesc doritori de a cunoaște, a 
coase și a purta cămăși tradiționa-
le, costume populare. Sunt peste 
300 de pasionați care activează 
în diferite șezători, având ca epi-
centru Muzeul. Unii dintre ei au 
cusut câte o cămașă-două, alții câte 
10-20 și continuă. Sunt doamne, 
domnișoare și domni de vârste 
și preocupări diferite. Membrii 
șezătorilor sunt cadre didactice, 
medici, ingineri, contabili, juriști, 
frizeri, mame care îngrijesc copiii, 
pensionare, eleve. 

– Privind o cămaşă frumos 
brodată, ne domolim sufe-
rințele, frica de primejdii?
O cămașă cusută și brodată 

după toate prescripțiile tradiției 
(croi, proporții, culori adecvate, 
situarea motivelor doar în locurile 
indicate, executarea lor în tehnici-
le vechi care sunt destul de multe 
și expresive) îți creează confortul 
spiritual de a călători în timp, de a 
te sincroniza cu aspirațiile de bine 
și frumos ale milioanelor de înain-
tași care au creat, au purtat sau au 
admirat aceste straie emblematice.

– I-ai dăruit fiicei tale Teo-
dorina o cămaşă cu altiță? 
Care sunt preocupările ei 
în America?
Sigur, i-am dăruit o cămașă 

care s-o reprezinte. Este angajată 
în funcția de art director într-o 
companie de publicitate, fiind res-
ponsabilă de crearea imaginilor. 
M-a îndrumat la diferite etape ale 
elaborării lucrării, sugerându-mi 
idei utile. A fost o colaborare caldă 
cu adevărat.

Interviu de Irina NECHIT
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Portretul lui Spiridon Vangheli de Aurel David 
– o capodoperă care se păstrează în colecțiile 
MNL „Mihail Kogălniceanu”

Prețul achizițiilor era stabilit 
de o comisie internă, de comun 
acord cu executorii. De asemenea, 
muzeul își permitea să cumpere 
portrete, dar și tablouri tematice 
de la pictorii care veneau la muzeu 
și își ofereau spre achiziție opere-
le. Important era ca acestea să nu 
fie în răspăr cu ideologia comu-
nistă și, bineînțeles, să prezinte 
valoare artistică. În rest – opreliști 
de ordin financiar nu existau. 

Pe calea achiziției a ajuns în 
patrimoniul muzeal și „Portre-
tul lui Spiridon Vangheli”, o ca-
podoperă executată de către ta-
lentatul și pe nedrept uitatul azi 
pictor Aurel David (1934-1984), 
cel care în deceniile șapte-nouă 
ale secolului trecut a fost puternic 
mediatizat, mai cu seamă pentru 
celebra stampă „Eminescu-arbo-
re” (1969), al cărei original cu au-
tograful autorului se păstrează, de 
asemenea, la Muzeului Național 
de Literatură „Mihail Kogălni-
ceanu”.

 Portretul a intrat în muzeu în 
baza Actului de achiziție nr.117 
din 02.05.1980, fiind cumpărat 
cu 800 de ruble, sumă care în acei 
ani era foarte bună. 

În prezent „Portretul lui Spiri-
don Vangheli” de Aurel David se 
păstrează în Colecția „Arte Plas-
tice” a muzeului, cu numărul de 
inventar 2126. Este executat în 
ulei pe pânză și are dimensiunile 
de 86 x 94 cm. 

Deși, când a pozat, scriitorul 
avea 48 de ani, în pânza lui Au-
rel David el arată mai în vârstă, 
explicația venind de la expresia 
feței, dar și de la „vârsta” mâini-
lor, asupra cărora pictorul stăru-
ia în mod deosebit în tablourile 
sale. Anume prin acest detaliu 
portretele lui Aurel David sunt 
recognoscibile. Mâinile lui Spi-
ridon Vangheli nu sunt ale unui 
artist familiarizat doar cu munca 
intelectuală, nu sunt „aristocrati-
ce”, ci sunt ale unui scriitor obiș-
nuit și cu muncile fizice. Pictorul 
utilizează doar culori pastelate, 
predominante fiind griul, maroul, 
roșul pal. Numai gama cromatică 
a lăicerului de pe lavița pe care e 
așezat scriitorul este puțin mai 
vie, având motive ornamentale 
geometrice, specifice scoarțelor 
moldovenești, dar și covorului 
românesc în general.

Este de-a dreptul impresio-

În anii `60-`80 ai sec. XX conducerea Muzeului 
Republican de Literatură „Dimitrie Cantemir” 
(azi Muzeul Național de Literatură „Mihail 
Kogălniceanu”) practica adeseori comenzi 

de portrete ale scriitorilor, care erau achiziționate 
de la pictori sau de la Fondul Artiştilor Plastici, în 
funcție de cine executa comanda. 

de pătrundere în subconștientul 
omului, psihologul înzestrat cu 
certe aptitudini artistice.

Deși portretul lui Spiridon 
Vangheli a fost executat în ma-
nieră realistă, non-metaforică, 
un simbol, totuși, se remarcă. 
Este vorba de umbra scriitorului, 
conturată în formă de pasăre. O 
fi Pasărea Phoenix? O fi Pasărea 
Fericirii sau, poate, Pasărea Li-
bertății, gata mereu să-și ia zborul 
spre înalturi? Iată câte întrebări 
poate provoca un detaliu simplu, 
ieșit însă de sub pensula unui 
mare artist.

În colecția „Arte Plastice” a 
Muzeului de Literatură se păs-
trează și alte portrete ale scriito-
rilor, executate de Aurel David, 
precum urmează: Alecu Donici, 
Petrea Darienco, Ion Bolduma, 
Alexei Marinat și Liviu Damian. 
Toate aceste pânze sunt încărca-
te de semnificații, pe care noi, 
muzeografii, ne-am propus să le 
revalorificăm, să le repunem în 
circuit și să le readucem în atenția 
celor interesați de cultura popo-
rului nostru. 

Veronica BOLDIȘOR, 
muzeograf

nantă maniera prin care picto-
rul a pătruns în forul interior 
al scriitorului, relevând o stare 
nu de moment, nu instantanee, 
ci permanentă, o stare ce ține 
de matricea lăuntrică specifică 
naturii maestrului. Urmărin-
du-i expresia feței, gândul te 
duce mai degrabă către nuvela 
de proporții „Copii în cătușele 
Siberiei”, decât către „Isprăvile 
lui Guguță”. Nuvela a fost scri-
să mai târziu, în 2001, pe când 
Aurel David nu mai era demult 
în viață, dar, grație talentului și 
unei intuiții ieșite din comun, 
precum și capacității de a sur-
prinde esențialul din universul 
imanent al omului, pictorul a 
descoperit și a scos în evidență 
fațeta dramatică a scriitorului, 
ce sălășluia latent, dincolo de 
aparențe, în forul lui interior. 
Posibil să-l fi ajutat în această 
alchimie chiar propriul destin, 
unul nu mai puțin dramatic. Ta-
tăl pictorului, marele cărturar 
din interbelic Alexandru David, 
s-a stins din viață în mod tra-
gic, pe când viitorul pictor avea 
doar un an (1935), iar mama – pe 
când avea nouă ani (1943). Aces-
te pierderi i-au marcat întreaga 
viață, copilul punându-și între-
bări existențiale pe care nu și le 
pun, de regulă, copiii și la care 
nu găsea răspunsuri. În tumul-
tul frământărilor sufletești, an 
de an, în el a crescut și s-a dez-
voltat o sensibilitate profundă, 
din care s-a născut capacitatea 

Muzeul Național de Literatură „Mihail 
Kogălniceanu” i-a dedicat scriitorului Spi-
ridon Vangheli, la împlinirea venerabilei 
vârste de 90 de ani, mai multe activități. 
Acestea au demarat pe 14 iunie cu o expo-
ziție stradală, purtând genericul „În lumea 
lui Guguță”. Pe cele nouă planșe expuse 
pe gardul de epocă din fața muzeului sunt 
imprimate coperțile cărților, publicate de 
Spiridon Vangheli de-a lungul anilor, o 
parte din ilustrațiile la opera maestrului, 
realizate de Alexandr Hmelnițki și Igor 
Vieru, care se păstrează în colecția „Arte 
plastice”, dar și citate, și fragmente din 
scrisorile expediate de copii lui Guguță și 
tatălui său. La eveniment au fost prezenți 
muzeografi, cercetători științifici, scriitori, 
dar și simpli trecători, care se opreau și 
priveau cu uimire la operele expuse, ex-
primându-și admirația pentru ingenioasa 
idee a muzeului de a „ieși în stradă”. 

A doua activitate a fost expoziția-replică, 
inaugurată în „Sala galbenă”, în care sunt 
expuse lucrările originale, care au stat la 
baza expoziției stradale. În debutul eve-

nimentului, directorul general al muzeu-
lui, doctor habilitat Maria Șleahtițchi, i-a 
adresat omagiatului următoarea urare: „Îi 
dorim sănătate, ani buni, bucurii maes-
trului Spiridon Vangheli, cei dragi să-i fie 
aproape, și cititorii să-l citească cu și mai 
mult drag, de cum l-au citit până acuma”, 
după care a continuat: „Noi îl prețuim, îi 
apreciem opera, apreciem contribuția du-
misale la dezvoltarea nu doar a literaturii 
pentru copii din Republica Moldova, ci și a 
literaturii române în general și prin impac-
tul lui la dezvoltarea literaturii universale 
pentru copii. 

Spiridon Vangheli este unul dintre cei 
mai traduși scriitori din lume. El a creat 
nu doar un personaj memorabil care este 
Guguță (și expoziția noastră se numește 
„În lumea lui Guguță”), a creat nu doar în 
interiorul literaturii. Spiridon Vangheli a 
creat o marcă a anilor ‚60, ‚80, care este 
Guguță și care nu este doar un personaj, 
ci este și o denumire de teatru (Teatrul 
Municipal de Păpuși „Guguță”), și numele 
unei ciocolate... Guguță a devenit o marcă 

a culturii și o marcă a acelei civilizații pe 
care o avem și astăzi. Avem editura „Gugu-
ță”, parcul „Guguță”, biblioteca „Guguță”... 

Copilăria multor generații a însemnat 
deschiderea unei cărți, precum este „Băie-
țelul din coliba albastră” sau „În țara flutu-
rilor”. În conștiința generațiilor care s-au 
inspirat din cărțile lui Spiridon Vangheli, 
personajele lui, lumea pe care a creat-o el 
are un loc aparte, e o verigă, un element 
esențial din ființa noastră culturală și litera-
ră”, a conchis scriitoarea Maria Șleahtițchi.

Curatorul expoziției, Margareta Cur-
tescu, scriitoare, doctor în filologie, cercetă-
tor științific, a relevat următoarele: „Opera 
lui Spiridon Vangheli acoperă literatura 
marilor scriitori anteriori. El vine cu lite-
ratura pentru copii, continuând literatura 
marilor scriitori anteriori care au explorat 
acest univers al copilului. Spiridon Vangheli 
a continuat o frază a lui Ion Creangă: „Ce-i 
pasă copilului când mama și tata se gân-
desc la neajunsurile vieții?”. Cărțile lui sunt 
proiecții ale lumii sale trăite, ale lumii sale 
netrăite, nerealizate. Spiridon Vangheli este 
copilul generațiilor ’30, ’40, care a avut o 
copilărie marcată de evenimente tragice, 
prin care a trecut și care s-au regăsit în 
cărți precum e și cea intitulată „Copii în 
cătușele Siberiei”. 

Scriitorul Emilian Galaicu-Păun a amin-
tit: „Sunt născut într-un an cu băiețelul din 
coliba albastră (1964), suntem frați gemeni. 

E o coincidență fericită... În Chișinău a fost 
înălțat un monument dedicat lui Guguță, 
care mi se pare prea terestru, căci el me-
rită un monument aerian, într-un spațiu 
încăpător... Doar el are o căciulă sub care 
încape tot satul său, toată țara s-ar putea 
să încapă.

 Scriitorii din generația lui Spiridon Van-
gheli, a lui Grigore Vieru, care nu doreau 
să plătească tribut ideologiei comuniste în 
operele lor, s-au dedicat literaturii pentru 
copii, mult mai puțin cenzurată decât cea 
pentru adulți. Este uimitor cum a intu-
it Spiridon Vangheli, cum a reușit el să 
reînnoade firul firescului literaturii prin 
textele pentru copii. A fost o intuiție ex-
traordinară de a veni cu lumea copilului 
pe lângă literatura ideologică chiar de la 
prima sa carte „În țara fluturilor”, apăru-
tă în 1962, înaintea cărții „Băiețelul din 
coliba albastră”. Spiridon Vangheli are o 
lume de personaje firești, care au căpătat 
o dimensiune aparte în literatura pentru 
copii, asemeni unui simbol. Se observă cum 
această intuiție a lui Spiridon Vangheli 
se umanizează în literatura noastră. E o 
literatură firească, cu un limbaj aparte, e 
o decupare a realității, pe care o găsim și 
în cartea „Băiețelul din coliba albastră”, a 
mai spus scriitorul. 

 
Cristina CATEREV, 

șefa secției Patrimoniu, MNLMK

Spiridon Vangheli 
– nonagenar
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Zarvă mare pentru un concert

O circulară a Direcției Generale Educație, 
Tineret şi Sport (DGETS) privind 
prezența obligatorie a directorilor 
de instituții, diriginților şi elevilor 

absolvenți la un concert organizat conform unei 
Dispoziții a primarului general, Ion Ceban, a 
stârnit un val de reacții negative şi învinuiri 
reciproce între organizatori şi autoritățile 
de resort. Unele cadre didactice s-au arătat 
nemulțumite de formularea mesajului care îi 
obligă să participe la un eveniment mai ales în 
ziua când are loc ultimul examen de Bacalaureat. 

Consilierii PAS din CMC au de-
clarat într-o conferință de presă că 
angajații din învățământul muni-
cipal și absolvenții sunt obligați să 
participe la un show politic orga-
nizat de Ion Ceban. La rândul său, 
Ceban s-a justificat pe pagina sa 
de Facebook precum că în circu-
lară, direcțiile de învățământ au 
transmis o informație cu progra-
mul evenimentului, ora și locația. 
Ministerul Educației și Cercetării 
a reacționat, menționând că ele-
vii, dar și angajații instituțiilor 
de învățământ nu pot fi obligați 
în niciun fel să participe, în afara 
orelor de program, la activități, 
inclusiv la cele recreative.

Obligatoriu – o formulare 
greşită

Pe 13 iunie, primarul general 
Ion Ceban a semnat o Dispozi-
ție privind organizarea în Parcul 
„La Izvor” a unui program cul-
tural-distractiv dedicat absol-
venților. La rândul său, DGETS 
(Vezi documentul anexat – n.a.) 
a transmis direcțiilor de învăță-
mânt sectoriale o circulară prin 
care obligă directorii de instituții, 
diriginții și elevii absolvenți să 
participe la un concert organizat 
de municipalitate. Circulara a 
stârnit nemulțumiri în special în 
rândul cadrelor didactice. 

„Poate e o intenție bună, dar, 
cum mă poate obliga cineva să vin 
la un eveniment cultural-distrac-
tiv? (În timpul meu liber). Uneori 
o formulare greșită știrbește și din 
intenție, și din dorința de a veni 
la eveniment”, susține Natalia 
Bernaz, care menționează că nu 
este vizată deoarece este angajată 
la liceul privat „Da Vinci”. 

Evenimentul dedicat absol-
venților va avea loc pe 17 iunie 
începând cu ora 18:00 și, con-
form circularei emise de DGETS, 
pe lângă prezența obligatorie cei 
prezenți trebuie să se prezinte în 
vestimentație festivă. Tot pe 17 
iunie se va desfășura și ultimul 
examen de Bacalaureat, iar unii 

manageri susțin că vor fi foarte 
epuizați pentru a mai participa 
la concert. 

„Toți directorii sunt și preșe-
dinți la centre de bacalaureat, toa-
tă ziua aceștia asistă în picioare, 
după care transmit date, lucrări, 
până târziu își fac datoria, îmi 
imaginez cum vor arăta epuizați 
și încă în vestimentație festivă”, 
spune Stela Vârlan, învățătoare.

Elena Cernei, directoarea Lice-
ului Teoretic „Onisifor Ghibu” din 
Chișinău, susține că va merge la 
concert, dar formularea din acea 
circulară emisă de DGETS nu este 
corectă. 

„Dacă luăm în considerație 
obligativitatea, ea nu trebuie să 
existe. Elevii de la mine din școală 
au apreciat această inițiativă și toți 
vor să se ducă, ei nu au mai văzut 
așa ceva. Nu este ceva urât, pur și 
simplu, formularea nu este corectă. 
Și eu o să merg pentru că copiii 
mei vor, diriginții i-au organizat și 
o să mergem împreună pentru că 
ei își doresc asta”, susține Cernei.

PAS îl acuză pe Ion Ceban 
că îşi face show-uri politice

Marți, 14 iunie, în cadrul unei 
conferințe de presă, deputata 
Partidului Acțiune și Solidari-
tate, Angela Munteanu-Pojoga, 
a declarat că șeful Direcției Ge-
nerale Educație, Tineret și Sport 
ar fi emis un demers către insti-
tuțiile de învățământ secundar 
din Capitală, prin care ar obliga 
directorii de instituții, diriginții și 
elevii absolvenți să participe la un 
concert organizat de Ion Ceban.

„Ne-am obișnuit ca primarul 
să nu rateze nicio oportunitate 
pentru a face show-uri politice. 
Vedem cum primarul învață cele 
mai rele lecții de la partidele din 
care a emigrat. Luni, 13 iunie, am 
aflat că șeful Direcției Educație, 
Andrei Păvăloi, sluga primarului, 
a emis un demers către toți direc-
torii de instituții educaționale de 
învățământ secundar din munici-
piul Chișinău să se prezinte obli-
gatoriu la un concert. Mai mult, 
îi obligă nu doar pe directori, dar 
și pe diriginți, împreună cu elevii 
din clasele absolvente să meargă 
la un concert organizat într-un 
parc din Capitală”, a declarat de-
putata PAS.

În aceeași conferință, consilie-
ra PAS din CMC, Zinaida Popa, a 
declarat că va depune o sesizare 
la Procuratura Generală pentru a 
fi cercetat dacă au fost depășite 

anumite atribuții.
„Îndemn părinții care vor fi 

obligați să meargă la această ma-
nifestație să informeze organele 
de drept. Vom sesiza Procuratura 
Generală ca să se cerceteze dacă 
au fost sau nu depășite anumite 
atribuții în a obliga oamenii să 
vină la manifestație”, a declarat 
consiliera Zinaida Popa.

În replică, Ion Ceban învinu-
iește PAS că face show-uri politice 
din toate evenimentele organizate 
de Primăria Chișinău

Imediat după conferința de 
presă a celor de la PAS, primarul 
general Ion Ceban a reacționat pe 
pagina se de Facebook, acuzându-i 
pe aceștia că ar îndemna absol-
venții să nu participe la concertul 
organizat de Primărie.

„Mai mare aberație din partea 
PAS nu am auzit! Îndeamnă oa-
menii și absolvenții să nu vină la 
un concert organizat de Primăria 
Chișinău dedicat absolvenților! 
Propun ca acest subiect să fie dis-
cutat mâine cu domnul Emmanuel 
Macron”, a scris Ceban.

Mai mult, primarul susține că 
în acea circulară nu există cuvân-
tul „obligatoriu”.

„Conform Legii, Direcția a so-
licitat ca împreună cu absolvenții 
să fie prezentă și conducerea, dar 
și profesorii pentru a participa 
la acest eveniment festiv care va 
avea loc în aer liber, în Parcul „La 
Izvor”. Cei din PAS nu fac altceva 
decât show politic din toate eve-
nimentele organizate de Primăria 
Chișinău”, punctează Ceban.

Pe urmele lui Ceban, şeful 
DGETS se disculpă

Circulara trimisă tuturor di-
recțiilor de învățământ de sector 
în care se solicită prezența obli-
gatorie a directorilor de instituții, 
diriginților și elevilor absolvenți a 
fost semnată de către șeful adjunct 
al DGETS, Andrei Păvăloi, pe 13 
iunie. Solicitat de „Gazeta de Chi-
șinău”, acesta a declarat că pre-
zența la activitate a directorilor/ 
diriginților este determinată de 
necesitatea organizării absolven-

O circulară a DGETS a provocat scandal şi învinuiri reciproce 
între organizatori şi oponenții lor politici

Carolina CHIRILESCU

ților-participanți la eveniment, 
cât și de supravegherea acestora. 

„DGETS în colaborare cu Direc-
ția Cultură a Consiliului municipal 
Chișinău organizează la 17 iunie 
2022, între orele 18.00-22.00, în 
Parcul „La Izvor”, sectorul Buiu-
cani, Programul cultural-distractiv 
dedicat absolvenților cu genericul 
„Gala Absolvenților – 2022”. Pre-
zența la activitate a directorilor/ 
diriginților este determinată de 
necesitatea organizării absolvenți-
lor-participanți la eveniment, cât și 
supravegherii acestora. În contex-
tul promovării esteticii vestimen-
tare, dar și a specificului sărbăto-
rii, s-a recomandat absolvenților 
purtarea elementelor vestimentare 
specifice sărbătorilor de absolvi-
re a instituțiilor de învățământ. 
Menționez că obligativitatea de 
participare este pentru directorii 
care știu că vor avea elevi doritori 
să vină și nicidecum pentru elevi”, 
susține Păvăloi.

Reacția Ministerului 
Educației şi Cercetării

Într-un comunicat de presă, 
MEC susține că nimeni din ca-
drul instituțiilor de învățământ 
nu poate fi obligat să participe în 
afara orelor de program la diverse 
manifestații.

„Elevii, dar și angajații instituți-
ilor de învățământ nu pot fi obligați 
în niciun mod să participe, în afara 
orelor de program, la activități, 
inclusiv la cele recreative. Orice 
încercare de obligare a acestora, 
sub diferite pretexte, să se prezinte 
la evenimente cultural-distractive 
în timpul lor liber este ilegală”, se 
arată în comunicatul instituției.

Circulara

trimisă tuturor 
direcțiilor de 

învățământ de sector 
în care se solicită 

prezența obligatorie 
a directorilor de 

instituții, diriginților 
și elevilor absolvenți 

a fost semnată de 
către șeful adjunct 
al DGETS, Andrei 

Păvăloi, pe 13 iunie. 

31 mai 2022, absolvenți ai Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu” din Chișinău 
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

„Sperăm să revenim la 
vacanțele pe litoralul ucrainean 
când se va liniști totul” 

După doi ani în care au fost restricții 
pentru călătorii în contextul pandemiei 
de COVID-19, cetățenii Republicii 
Moldova au undă verde la rezervat 

vacanțe. Reporterul „Gazetei de Chişinău” a 
întrebat directorul unei firme de turism din 
Chişinău care este perioada convenabilă pentru 
a face rezervări, dar şi care sunt preferințele 
cetățenilor din punct de vedere geografic. 

„Nu aș spune că alegerile mol-
dovenilor s-au modificat compa-
rativ cu anii trecuți. Ba din contra, 
în contextul pandemiei de CO-
VID-19, mai multe persoane au 
dorința să meargă într-o vacanță. 
Anii trecuți turiștii se limitau, dar 
anul acesta cererile sunt mult mai 
multe.” 

Pentru vara 2022 cele 
mai solicitate destinații 
de vacanță sunt Turcia, 
Bulgaria, Grecia şi Spania

Sofia Conișescu i-a spus repor-
terului „Gazetei de Chișinău” că 
se recomandă ca rezervările să se 
facă la începutul lunii mai – sfârșit 
de iunie, pentru că această peri-
oadă este convenabilă din punct 
de vedere financiar. 

„Cea mai favorabilă ca preț 
perioadă de rezervări de vacanță 
este începutul lunii mai – sfârșitul 
lunii iunie. Cei mai mulți moldo-
veni au procurat biletele din mai. 
Totuși, depinde și de destinație. 
Dacă pentru Turcia e convenabil 
să procuri bilete la începutul lui 
mai, atunci pentru Bulgaria este 

riscant. Pentru Bulgaria este mai 
convenabil să rezervi locurile la 
mijlocul lunii iunie. Sau deja la 
început de septembrie”. 

În acest context, Sofia Coni-
șescu a venit și cu un exemplu, 
prin care ne spune care este dife-
rența atunci când rezervi vacanța 
din timp. 

„Noi avem un caz concret. O 
familie a rezervat din mai locuri 
într-un hotel din Turcia, acum, 
ei au solicitat să adăugăm în pa-
chet încă o familie, adică exact în 
aceeași perioadă, același hotel și 
diferența e de 300 de euro. Cu 300 
de euro mai mult a trebuit familia 
respectivă să achite.”  

Am vorbit cu câțiva cetățeni. 
I-am întrebat unde vor călători, 
dar și ce bani au trebuit să scoată 
din buzunar pentru vacanța de 
vară.

Ina Morari este din Chișinău 
și în acest an, împreună cu mama 
și sora, au decis să meargă într-o 
vacanță de șapte zile în croazieră. 
Femeia mi-a spus că „vânează” 
această escapadă de anul trecut, 
dar din cauza pandemiei de CO-
VID-19 nu au reușit să ajungă. 

„Merg în croazieră, pe insule-
le grecești. Am ales vacanța asta 
împreună cu sora și cu mama. Vi-
sam să ajungem acolo încă de anul 
trecut, dar, din cauza pandemiei, 
nu am reușit. Era necesar vacci-
nul și multe teste, am renunțat 
la vacanță”. 

Ina mi-a spus că prețul unei 
asemenea vacanțe variază. 

„Prețul pentru croazieră de-

T I M P  L I B E R

Conform Biroului Național de Statistică, 
următorul recensământ se planifică să fie 
desfășurat în Republica Moldova în anul 
2024. Scopul acestuia este de a oferi infor-
mații de interes public despre populație 
și locuințe – informații necesare pentru 
elaborarea, monitorizarea și evaluarea po-
liticilor; argumentarea deciziilor de dezvol-
tare umană; pentru cercetarea științifică 
și dezvoltarea mediului de afaceri, scrie în 
comunicatul emis de Guvern.

Cabinetul de miniștri a aprobat pro-
iectul de lege care stabilește modul de re-
glementare a recensămintelor, sub forma 
instituirii unor norme-cadru generale, 
valabile pentru toate numărătorile oficiale 
viitoare. 

Astfel, se va permite eficientizarea or-
ganizării și desfășurării recensămintelor, 

ceea ce va contribui la reducerea resurse-
lor administrative și bugetare necesare în 
acest sens.

Documentul se referă și la procesul de 
planificare, colectare, prelucrare, evaluare 
și diseminare a datelor despre persoane și 
locuințele acestora, precum și la produce-
rea indicatorilor statistici de recensământ, 
scrie în comunicat.

Bugetul total estimativ al recensământu-
lui populației și locuințelor, propus pentru 
anul 2024, este estimat la 329,2 milioane 
lei, inclusiv cca 36,8 milioane lei pentru 
modulul agricol.

Responsabilii de acest proiect de lege 
menționează că organizarea și efectuarea 
recensămintelor anterioare era reglemen-
tată prin adoptarea unor acte normative 
specifice fiecărei acțiuni în parte.

Următorul recensământ al populației va avea loc în anul 2024

pinde de zilele petrecute, came-
ră, destinația pe care o alegi. Mie 
îmi plac călătoriile. Îmi place să 
vizitez cât mai multe locuri noi, 
odihna activă. De asta am ales 
o vacanță pe croazieră. Plecăm 
din Italia, Veneția, acolo este 
portul.” 

Diferența de preț pentru o 
vacanță în Turcia în acest 
an, comparativ cu anii 
trecuți, este simțitoare

Dina Cebotari este înnebunită 
după călătorii, iar visele ei, mai 
ales vara, neapărat sunt despre 
vacanțe. Tânăra mi-a spus că în 
acest an a ales o vacanță în Turcia, 
doar că nu la all inclusive. 

„Anul acesta am ales o vacanță 
mai deosebită, mergem cu priete-
nii într-un loc în Turcia unde nu 
am mai fost. Am închiriat o vilă 
pentru șapte persoane, dotată cu 
de toate, nu am ales o variantă all 
inclusive. Am decis să ne orga-
nizăm totul singuri, începând cu 

cazare, mâncare, drum, atracții 
turistice etc.”. 

Dina mi-a spus că diferența de 
preț pentru o vacanță în Turcia 
în acest an, în comparație cu anii 
trecuți, este simțitoare. 

„Noi avem cazarea rezervată 
pentru 10 zile, poate ne vom opri o 
noapte și în altă parte. Preconizăm 
o vacanță de 14 zile cu tot cu drum. 
Prețurile în Turcia se schimbă de 
la o zi la alta. Am căutat anul aces-
ta și prețurile pentru all inclusi-
ve, se simte diferența față de anul 
trecut, sunt mai mari”.

Și Sabina Roibu a ales Turcia 
în acest an. Sabina povestește că, 
față de anii trecuți, prețurile sunt 
mai piperate. 

„Mie îmi place Turcia. E o des-
tinație pentru care optez, pentru 
că există zbor direct și drumul nu 
mă obosește. Prețurile îmi par un 
pic mai piperate, dar mult contea-
ză și cu cât timp înainte cumperi 
biletele. Noi le-am luat în mai și 
cu fiecare zi vedeam cum creșteau 
prețurile cu 30-50 de euro pentru 

același loc, același hotel. Pentru 
două persoane, un hotel de prima 
linie de 5* variază cam între 1000 
și 1400”.  

L-am întrebat pe directorul 
unei companii de turism ce aleg 
persoanele care, până acum, 
mergeau în vacanțe pe litoralul 
ucrainean. Acesta mi-a spus că 
recomandă Turcia sau Bulgaria, 
sunt aproximativ la aceleași pre-
țuri, diferențiindu-se doar anu-
mite detalii. Dar și ei tot aceste 
țări le aleg, fără ca noi să le re-
comandăm”.   

Și Dina Cebotari, indiferent 
câte vacanțe și destinații reușea 
să viziteze într-o vară, neapărat 
ajungea cel puțin pentru trei zile 
și pe litoralul ucrainean. Pentru 
ea, era „un fel de tradiție”.

„Am o nostalgie acum, ne 
amintim cu drag de toate momen-
tele – cu porumb fiert cumpărat 
pe plajă, vată dulce etc. Tradi-
ția sper că o să o repetăm când 
totul se va liniști și va reveni la 
normal”. 

Perioada recomandată pentru rezervări de vacanță este mai-iunie, spun operatorii din turism

Diana BOTNARU
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Pe măsură ce interesul nostru față de 
ceea ce mâncăm devine tot mai ridicat, 
terapiile alternative bazate pe un regim 
alimentar specific atrag tot mai mulți 

simpatizanți.

Dietoterapia

Dietele alimentare sunt pro-
puse nu doar pentru menținerea 
sănătății, ci merg mai departe de 
atât, oferind soluții de vindecare 
simple și la îndemână chiar pentru 
afecțiuni grave, cum este cance-
rul. Ne putem baza însă pe aceste 
regimuri alimentare, care diferă 
de la o teorie la alta?

Dieta alimentară ca metodă 
alternativă de vindecare

Buna funcționare a organis-
mului și sănătatea noastră sunt 
strâns legate de stilul alimentar 
(ce alimente consumăm, cu ce 
frecvență, în ce cantități, ce obi-
ceiuri legate de luarea mesei avem 
etc.). Nutriția este un domeniu 
intens studiat astăzi și în același 
timp un subiect care stârnește nu-
meroase polemici, dovadă stând 
numeroasele diete pe care le avem 
la dispoziție pentru a slăbi, pen-
tru a ne îmbunătăți stilul de viață 
sau chiar pentru a ne vindeca de 
unele boli.

Regimul alimentar este de cele 
mai multe ori recomandat și de 
medici în cazul unor afecțiuni 
despre care se știe cu certitudine 
că alimentația poate îndepărta 
cauzele sau ameliora simptomele.

Unele terapii alternative fac 
din dietă metoda principală de 
vindecare, înlocuind tratamentul 
medical cu un anumit regim ali-
mentar, considerat a fi cel puțin 
la fel de eficient împotriva bolii.

Principalele diete 
alternative pentru 
vindecare

Există numeroase diete și re-

gimuri alimentare alternative 
disponibile. În continuare sunt 
prezentate câteva dintre cele mai 
populare diete recomandate de 
terapeuții medicinei alternative:

Dieta în terapia Gerson

Terapia Gerson propune o dietă 
restrictivă, bazată pe un consum 
ridicat de sucuri naturale (minim 
13 pahare pe zi), la care se adaugă 
un stil alimentar raw vegan (re-
nunțarea la alimentele de origine 
animală și la cele procesate ter-
mic). Terapia este considerată 
eficientă dacă dieta alimentară 
este completată și cu clisme pe 
bază de cafea, cu rol de eliminare 
a toxinelor din organism. 

Dieta în medicina tradiți-
onală chineză

Alimentația ocupă un loc cen-
tral în concepția medicinei tradi-
ționale chineze despre sănătate, 
pentru că dieta ar fi unul dintre 
factorii care pot influența dina-
mica celor două forțe importante 
– yin și yang. Medicina chineză 
nu propune un regim universal 
valabil pentru toate afecțiuni-
le, dimpotrivă, alimentația este 
personalizată și recomandată în 
funcție de anumite aspecte: simp-
tomele pe care le manifestă paci-
entul, boala de care suferă, con-
stituția pacientului și anotimpul 
când este urmată dieta. Fiecare 
aliment are anumite indicații tera-
peutice, o temperatură și o valoare 
energetică (modul și direcția în 
care influențează forța energetică 
qi). Toate alimentele sunt luate 
în considerare: fructe, legume, 
carne, produse lactate, ouă, con-

dimente, plante etc. În funcție de 
toate aceste caracteristici se reali-
zează un regim alimentar care să 
satisfacă toate cerințele terapiei.  

Dieta alcalină

Dieta alcalină propune con-
sumul de alimente considerate a 
avea capacitatea de a aduce pH-ul 
organismului la un nivel optim 
și a modifica aciditatea sângelui. 
Această dietă împarte alimentele 
în două categorii: cele care produc 
reacții alcaline la nivelul organis-
mului și cele care produc reacții 
acide. De preferat, spune această 
dietă, este să alegem alimentele 
din prima categorie (fructe și le-
gume crude), pentru a menține 
alcalinitatea sângelui. Dieta este 
folosită nu doar pentru menți-
nerea sănătății, unii bolnavi o 
folosesc ca metodă de tratament 
pentru unele boli grave, precum 
cancerul, chiar dacă principiile și 
eficiența sa nu sunt demonstrate.

Dieta î2n terapia Breuss

Constă într-un regim alimentar 
bazat exclusiv pe sucuri și ceaiuri 
din fructe, legume și plante pe o 

perioadă de 42 de zile, timp în care 
sunt evitate orice alte alimente, în 
special cele solide. Această cură 
pretinde că poate vindeca diferite 
tipuri de cancer, pentru că privea-
ză tumoarea de sursa sa de hrană 
– proteinele din alimentele solide.

Dieta macrobiotică

Este un stil alimentar de in-
fluență asiatică, care susține 
că alimentele indicate spre a fi 
consumate sunt cele care au pro-
prietatea de a restabili echilibrul 
dintre yin și yang în organism.

Argumente pro şi 
contra dietelor alimentare 
alternative

Argumente pro

unele diete propun orientarea 
spre alimentele care conțin ele-
mente nutriționale importante 
pentru organism și îndepărtarea 
de cele nocive;

în cazul unor afecțiuni, dacă 
sunt urmate împreună cu trata-
mentul medical (devenind ast-
fel diete complementare) și deci 
aprobate de un medic, unele diete 

Un nou studiu al cercetătorilor de la Universitatea din Arizona arată că 
persoanele care obișnuiesc să sforăie în timpul somnului sunt mai puțin active 
decât cele care nu prezintă apnee nocturnă.

Conform oamenilor de știință, examinarea posibilei relații dintre frecven-
ța sforăitului și cantitatea de mișcare pe care o realizează persoanele care 
au acest obicei nocturn a fost obținută în urma analizei unei baze de date 
ce conține informații colectate în ultimii trei ani din Sondajul Național de 
Sănătate și Nutriție.

În acesta, participanții au fost rugați să declare cât de des sforăie și cât 
de activi sunt din punct de vedere sportiv, astfel încât specialiștii au reușit 
să creeze un scor pentru a identifica persoanele care ar putea să prezinte un 
risc ridicat de apnee în somn. Datele incluse în studiu au fost ulterior ajus-
tate în funcție de sex, vârstă, rasă, nivel de educație și stare civilă. Conform 
autorilor, persoanele care sforăie au înregistrat, în medie, cu 36 de minute 
de inactivitate mai mult, față de persoanele care nu fac acest lucru. În plus, 
oamenii din prima categorie prezentau și 44 de minute suplimentare de ex-
perimentare a apneei în timpul somnului.

Michael Grandner, doctor și autor principal al studiului, afirmă că proble-
mele de respirație pe care oamenii le întâmpină în timpul somnului, precum 
sforăitul și apneea, sunt de o frecvență impresionantă în rândul populației de la 
nivel global. Cu toate acestea, doctorul subliniază faptul că aceste manifestări 
respiratorii nu influențează doar calitatea somnului, întrucât pot determina și 
senzație de oboseală în timpul zilei, afectând astfel starea de spirit și nivelul 
de activitate, după cum s-a observat în cadrul studiului.

News Medical

Persoanele care sforăie au un risc crescut 
de apnee în somn și sunt mai puțin active

pot ameliora anumite simptome;
uneori dietele funcționează 

prin schimbarea stilului de viață 
asociat (renunțarea la fumat, la 
alcool, activitatea fizică etc.), nu 
neapărat prin alimentele consu-
mate.

Argumente contra

efectele secundare ale unei 
diete alimentare pot fi extrem de 
grave, mai ales dacă dieta este 
drastică și/sau este urmată pe 
termen lung; în plus, un corp slă-
bit de boală va reacționa diferit 
de un organism sănătos atunci 
când este privat de substanțele 
nutritive necesare bunei func-
ționări;

o dietă restrictivă va duce la 
deficite de substanțe nutritive, în 
timp ce consumul ridicat de vita-
mine, minerale și alte elemente ar 
putea face mai mult rău decât bine 
sau ar compromite tratamentul 
convențional, dacă cele două sunt 
administrate simultan; 

unele produse „naturale”, 
cum ar fi suplimentele pe bază 
de plante, nu respectă normele de 
siguranță în recoltarea materiei 
prime, ambalarea și depozitarea 
produsului final; totodată, aces-
tea pot fi contaminate cu bacterii, 
pesticide etc.;

multe dintre dietele alternative 
care pretind că pot înlocui trata-
mentul medical nu sunt demon-
strate științific, iar principiile pe 
care le au la bază sunt eronate;

unele diete selectează alimen-
tele pe care le recomandă paci-
enților în funcție de cu totul alte 
criterii și proprietăți decât cele 
fizice și nutritive; sunt preferate 
dimpotrivă, caracteristicile me-
tafizice ale mâncării, chiar dacă 
acestea nu sunt demonstrate ști-
ințific. 

Decizia de a urma o anumită 
dietă ne aparține. Dacă dorim 
să o folosim ca pe o metodă de 
tratament, este indicat să consul-
tăm și medicul, pentru a ne feri 
de posibilele pericole de care nu 
suntem conștienți.

romedic.ro
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Selecționata 
Moldovei 
rămâne 
în Liga D

Reprezentativa Moldovei de 
fotbal a obținut 3 puncte în cele 
două meciuri de acasă din ca-
drul Ligii Națiunilor, în Grupa 
1 a Ligii D, și practic a pierdut 
orice șansă de a promova în 
careul valoric superior. Pe 10 
iunie a.c., tricolorii au cedat cu 
2-4 în fața Letoniei (au marcat 
Ion Nicolăescu în min.5 din 
penalty și Nichita Moțpan în 
min.64), iar pe 14 iunie discipo-
lii lui Serghei Cleșcenco au în-
vins Andorra, ambele goluri ale 
echipei noastre fiind înscrise 
din penalty, de Mihail Caima-
cov (26) și Ion Nicolăescu (50). 
În clasament conduce detașat 
echipa Letoniei (12 puncte), 
fiind urmată de Moldova (7 p.), 
Andorra (4 p.) și Liechtenstein 
(0 p.). Ultimele două meciuri 
din actuala ediție a Ligii Nați-
unilor, Moldova le va juca cu 
Letonia (la Riga, pe 22 septem-
brie 2022) și Liechtenstein (la 
Chișinău, pe 25 septembrie).

Moldova 
la Cupa Billie 
Jeans King 
2022

Echipa feminină de tenis 
a Moldovei a avut parte de o 
evoluție meritorie la Cupa Billie 
Jeans King 2022, zona Europa/
Africa, Grupa a III-a, ce a avut 
loc la Ulcinj (Muntenegru). În 
prima etapă, derulată în sistem 
elvețian (fiecare cu fiecare), 
selecționata Moldovei a învins 
reprezentativele Armeniei 
(două partide câștigate contra 
la una) și Republicii Mauritius 
(2-0), dar a cedat în fața Maro-
cului (0-3). În faza eliminatorie, 
desfășurată pe zgură, naționala 
Moldovei s-a confruntat cu 
formația similară a Ciprului, 
duelurile durând timp de două 
zile, pe 10 și 11 iunie curent. 
Până la urmă, tricolorele s-au 
impus cu 2-1 (Daniela Ciobanu 
– Anna Demirtzi 6-3, 6-2; Arina 
Gamrețkaia – Klio Maria Ioan-
nou 1-6, 4-6; la perechi Daniela 
Ciobanu/Arina Gamrețkaia – 
Maria Constantinou/Victoria 
Savvides 6-1, 6-1). Tot în data 
de 11 iunie Moldova a jucat și 
cu Muntenegru, scor 2-1 (Arina 
Gamrețkaia – Petra Mirković 
6-3, 6-2; Renata Fărîmă – Iva 
Lakić 2-4 și înfrângerea munte-
negrencei prin abandon; Arina 
Gamrețkaia/Ecaterina Vișnevs-
caia – Iva Lakić/Petra Mirko-
vić 4-6, 7-6 (7-3), 6-2). Astfel, 
fetele noastre s-au clasat pe 
un prestigios loc patru. Ceslav 
Ciuhrii, președintele Federației 
naționale de profil, le-a oferit 
tenismenelor noastre un premiu 
în valoare de 80 000 de lei.

În același stil magistral a evo-
luat și un alt reprezentant al di-
nastiei atletice Marghiev, Serghei 
(fratele Zalinei, angajat al Brigăzii 
de Poliție cu Destinație Specială 
„Fulger”), care s-a impus la ace-
eași probă, aruncând ciocanul la 
o depărtare de 74,17 m. Ambii 
sportivi sunt pregătiți de tatăl lor, 
Soslan Marghiev, Antrenor Emerit 
al Republicii Moldova.

„Pentru a face performanță, 
trebuie să ai multă răbdare și 
tărie de caracter. În primul rând 
însă este necesar să ai o capacitate 
mare de muncă; fără asta nu faci 
nimic. Dar e nevoie să ai parte și 
de condiții, de o infrastructură 
viabilă. Țara noastră cred că se 
clasează pe ultimul loc în Europa 
la acest capitol”, este de părere 
Zalina Marghiev, participantă la 
patru ediții ale Jocurilor Olimpice. 

Cornul abundenței

Munca plină de sacrificii se 
vede că poate face minuni. Așa că 
pe parcursul zilei trofeele supre-
me au continuat să „curgă” ca din 
cornul abundenței peste echipa 
tricoloră. Mai întâi medalia de aur 
și-a adjudecat-o sportiva natura-

lizată Anghelina Juk-Krasnova, 
care participă pentru întâia oară 
în componența selecționatei țării 
noastre. Ea a fost cea mai bună la 
săritura cu prăjina, stabilind un 
nou record al Moldovei: 3,80 m. 
De asemenea, atleta originară din 
Rusia (orașul Irkutsk) a participat 
și la proba de săritură în lungime, 
clasându-se pe locul 9 și aducând 
puncte prețioase în palmaresul 
naționalei la aceste competiții. 

La alergări, maratonista Lilia 
Fisikovici, originară din Tiraspol, 
a concurat pe distanța de 5 mii de 
metri, sosind pirma la finiș în 16 
minute și 42 de secunde. Pe aceeași 
distanță de cursă lungă la bărbați, 
Maxim Răileanu s-a învrednicit de 
medalia de argint (14.24,72 min.). 
De remarcat că pe treapta de vârf 
a podiumului de premiere a urcat 
și reprezentativa masculină a Mol-
dovei la ștafeta suedeză (Alexandru 
Zatic, Daniel Mititelu, Ian-Gheor-
ghe Vieru și Ivan Galușco), cu re-
zultatul de 1.53,84 min. La aceeași 
probă, echipa noastră feminină, 
alcătuită din Iuliana Dovganici, 
Diana Podoleanu, Anna Berghii și 
Tatiana Contrebuț, a câștigat me-
daliile de argint, fiind cronometrată 
cu 2.14,05 min. (în cadrul ștafetei 
suedeze primul atlet aleargă 100 m, 
al doilea 200 m, al treilea 300 m și 
al patrulea 400 m, lungimea totală 
a cursei fiind de 1 km).

Luciu de bronz

În plus, pe treapta a treia a po-
diumului de premiere au urcat 
atletele noastre Iuliana Dovganici, 
la proba de sprint 100 m garduri 
(14,43 secunde), Dimitriana Be-

Componenții delegației Republicii Moldova 
au cucerit medalii de toate cele trei probe 
metalice la Campionatul de atletism al 
țărilor mici din Europa, ce s-a desfăşurat 

pe 11 iunie curent în oraşul Marsa (Malta). Astfel, 
la aruncarea ciocanului a excelat Zalina Marghiev 
(face parte din echipa Poliției de Frontieră), care 
s-a învrednicit de distincția de aur, cu rezultatul de 
66,06 metri.

zede, la aruncarea discului (49,31 
m), și Anna Berghii, la alergări pe 
distanță de 400 m (56,57 sec.), 
ultimele două făcând parte din 
lotul Poliției de Frontieră, insti-
tuție care recent a sărbătorit 30 
de ani de la fondare. 

Grație acestei evoluții de excep-
ție, precum și rezultatelor demon-
strate de ceilalți membri ai dele-
gației noastre de atletism (locul 4: 
Ivan Galușco, 400 m, 47,83 sec.; 
locul 5: Adrian Iordan, 800 m, 
1.51,89 min., Ian-Gheorghe Vieru, 
200 m, 21,82 sec.; locul 6: Dia-
na Podoleanu, 100 m, 12,13 sec.; 
locul 7: Tatiana Contrebuț, 200 
m, 25,50 sec.; locul 8: Alexandru 
Zatic, 200 m, 22,12 sec., Daniel 

Mititelu, 100 m, 10,87 sec., Va-
dim Doscalov, săritura în lungime, 
7,15 m, Victor Neagra, aruncarea 
discului, 48,50 m; locul 9: Alexan-
dru Zatic, 100 m, 10,88 sec.), în 
concursul pe echipe Moldova s-a 
situat pe un prestigios loc 3 din 17 
țări participante, cu 99 de puncte 
acumulate. Campionatul a fost 
câștigat de echipa Ciprului (118 
p.), podiumul fiind completat de 
lotul țării gazdă (110 p). 

Următoarele întreceri de atle-
tism, la care va evolua lotul na-
țional al Moldovei, vor fi Campi-
onatele balcanice (Balcaniada) 
pentru seniori, ce vor avea loc la 
Craiova (România), în zilele de 
18 și 19 iunie 2022.

Ploaie de medalii pentru Moldova 
la Campionatul de atletism 
al țărilor mici din Europa 

Iulian BOGATU

Luptătorul de stil greco-roman Mihai Guțu 
(categoria de greutate de până la 80 de kilogra-
me) și-a adjudecat medalia de aur la Campiona-
tele Europene Under-17, care au loc în perioada 
13-19 iunie curent la București (România), în 
incinta Sălii Polivalente. În runda de calificare 
el l-a învins, într-o luptă extrem de disputată, 
pe turcul Alperen Berber. După prima repriză, 
asiaticul conducea cu 5-0, având nevoie doar 
de încă 3 puncte pentru a se impune înainte 
de expirarea timpului regulamentar. Însă co-
naționalul nostru a dat dovadă de caracter și 
măiestrie, reușind să întoarcă soarta partidei 
și să se impună cu scorul de 10-5.

În următoarele meciuri, elevul antrenorului 
Roman Zgardan a trecut de letonul Andrejs 
Usakovs (victorie obținută înainte de expirarea 
timpului regulamentar, încă în prima jumătate 

a partidei), apoi i-a învins pe maghiarul Jozsef 
Kovacs (8-1) și pe ucraineanul Yehor Yakușe-
nko (5-1), impunându-se în fața acestuia din 
urmă în ultimele secunde ale disputei.

Astfel, luptătorul nostru – care este discipol 
al Școlii Sportive a Rezervelor Olimpice din 
Chișinău și evoluează pentru Clubul Sportiv 
Heracle – a acces în marea finală, unde s-a 
confruntat pentru titlul continental suprem 
cu reprezentantul Azerbaidjanului, Ismayil 
Rzayev. Inițiativa în duelul decisiv a aparținut 
în totalitate lui Mihai Guțu, care a câștigat încă 
în prima repriză prin superioritate tehnică. 

Un alt compatriot de-al nostru, Maxim Sar-
manov (51 kg), s-a învrednicit de distincția de 
bronz. În etapa calificărilor, el l-a depășit pe 
sportivul din Israel, Amare Fetene, scor 5-1. 
După care a pierdut cu 1-9 în lupta cu georgi-

anul Anri Khozrevanidze, viitorul câștigător al 
turneului. În finala mică, luptătorul nostru l-a 
surclasat cu 5-2 pe reprezentantul Ungariei, 
Peter Zsigmond Totok. 

Iulian BOGATU

Prestație meritorie a luptătorilor 
moldoveni la Europenele U-17

De la stânga la dreapta: Mihai Guţu, Maxim Sarmanov 
și antrenorul Roman Zgardan

De la stânga la dreapta: Dimitriana Bezede, Zalina Marghiev și Anna Berghii
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Echipa feminină a Moldovei de ștafetă suedeză
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I n t e g r a m ă

S u d o k u

Teatrul Național „Mihai Eminescu”
17.06 „Pomul vieții” de Dumitru Matcovschi, ora 18.00.
18.06 „Casa mare” de Ion Druță, ora 18.00.
19.06 „Joisărbătoare” de Katalin Thuroczy, ora 18.00.
23.06 „Frunze de dor” de Ion Druță, ora 18.00.
24.06 „Aveți ceva de declarat?” de Georges Feydeau, ora 18.00.

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 „Luceafărul”
17.06 „Așteptându-l pe Godot” de S. Beckett, ora 18.30.
18 – 19.06 „Trei surori”, după A.P. Cehov, ora 18.30.
23 – 24.06 „Fazanul” de Georges Feydeau, ora 18.30.

Teatrul Geneza Art
19.06 „Madame Bovary” de Gustave Flaubert, ora 19.00.
21.06 „Mâncare pentru Monștri” de Paolo Genovese, ora 19.00.
23.06 „Toc” de Laurent Baffie, ora 19.00.
25 – 26.06 „3 + Cristina pe frecvența iubirii”, ora 19.00.
28.06 „Gardenia” de Elżbieta Chowaniec, ora 19.00.
30.06 „Invitația la Vals” de Mihail Drumeș, ora 19.00.

Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici”
19.06 „Sarea în bucate” de Petre Ispirescu, ora 11.00; 12.30.
26.06 „Motanul încălțat” de Ch. Perrault, ora 11.00; 12.30.

Teatrul Municipal de Păpuşi „Guguță”
19.06 „Ursulețul Winnie Pooh” de A.A. Milne, ora 11.00.
25.06 „Păcală și Tândală”, ora 11.00.

Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”. Palatul Republicii
26.06 Festivalul Internațional „Nopțile pianistice”, ediția a XX-a. Orchestra 

Simfonică a Filarmonicii Naționale, dirijor – Mihail Agafița, soliști – pianistul 
francez Jonathan Benichou și Livia Știrbu. În program: C. Saint-Saens și G. Ger-
shwin, ora 18.00. 

30.06 Festivalul Internațional „Nopțile pianistice”, ediția a XX-a. Orchestra 
Simfonică a Filarmonicii Naționale, solist – Guillaume Vincent; dirijorul, compo-
zitorul și pianistul Laurent Couson, cu a sa Suită Simfonică „Restul e tăcere”. În 
program vor răsuna și creații de M. Ravel și C. Saint-Saens, ora 19.00.

Sala cu Orgă 
18.06 Concert susținut de elevii și discipolii profesoarei de pian Tatiana Sviri-

dova: Vitali Gavrouc, Vera Stoianova, Elizaveta Coroli, Nicoleta Condrea. Intrare 
liberă, ora 18.00.

21.06 „Nopțile pianistice”. Orchestra Națională de Cameră, prim-dirijor – Cris-
tian Florea. Soliști: Nicolas Stavy /Franța/, Adela Liculescu (România-Austria). 
În program: D. Șostakovici, R. Schumann, M. Ravel, ora 19.00.

22.06 Ansamblul coral de muzică polifonică „Batumi” (Georgia), ora 19.00.

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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De prea multe ori ai sen-
zația că te învârți în cerc și 
nu reușești să atingi acele 
limite pe care îți dorești 
să le depășești. Motivația 
nu îți lipsește, dar ai sen-
zația că trăiești prea mult 
în trecut. Este de preferat 
să pui accent pe vindecare, 
și nu pe retrăirea din nou 
și din nou a traumelor din 
copilărie. 

De cele mai multe ori, știi 
că remarcile celor din jur te 
afectează mai mult decât este 
cazul, dar asta nu înseamnă 
că și încerci să combați prin 
exercițiu efectele negative 
ale acestei atitudini. Aceas-
tă săptămână aduce pentru 
tine realizări importante în 
carieră. Ideile tale creative 
pot să își urmeze cursul, dar 
totul ține de tine.

Vei simți că îți recapeți 
vitalitatea. Vestea bună 
este că tranziția în care 
te afli este una de scurtă 
durată și nimic nu te poa-
te împiedica să iei decizii 
cu un impact definitoriu. 
Relația personală îți ofe-
ră cadrul de care ai nevo-
ie pentru a face lucruri 
deosebite pentru propria 
persoană. 

Impactul stărilor tale in-
terioare asupra traiectoriei 
carierei este evident pentru 
cei care te cunosc. Depui efort 
care nu este recompensat așa 
cum ți-ai fi dorit. Nevoia de 
a le face pe plac altora se es-
tompează odată cu creșterea 
încrederii în sine. Acum știi că 
trebuie să pui limite clare în 
raport cu anumite persoane. 
Nu vei mai face niciun com-
promis în acest sens.

Te simți „urmărit” de 
tot felul de nevoi care nu 
au fost satisfăcute de-a lun-
gul anilor, iar asta te face 
să fii vulnerabil. În ceea ce 
privește viața profesiona-
lă, energia creativă te ajută 
să te clasezi pe următoarea 
treaptă ierarhică. Determi-
narea care te caracterizează 
dintotdeauna își „câștigă” 
drepturile.

Nu ai niciun plan stabi-
lit, obiective profesionale 
notabile nu ai de îndepli-
nit, iar libertatea pe care 
o trăiești în plan personal 
îți organizează de la sine 
întreaga viață. Îți plac oa-
menii de calitate, dar asta 
nu mai reprezintă premisa 
compromisurilor în plan re-
lațional. Această săptămână 
te va revigora din punct de 
vedere emoțional.

Viața de familie pare să 
fie tot mai solicitantă, mai 
ales spre mijlocul săptă-
mânii, când toți o să fiți 
nevoiți să vă adaptați cât 
mai repede unor schimbări. 
Focusul este mereu pe cei 
din jur, din păcate. Nu știi 
să vorbești pentru sine și 
despre sine. Rămâi mereu 
în umbră deoarece acolo îți 
găsești confortul.

Proiectele la care lu-
crezi pe cont propriu au 
nevoie de sustenabilitate 
financiară pentru a putea 
fi finalizate. Chiar dacă îți 
este greu să accepți acest 
adevăr, ai nevoie de ajutor. 
Perioada care urmează este 
caracterizată de energii po-
zitive și dorința de a ajun-
ge să fii total independent 
financiar.

Atunci când vine vorba 
de carieră și de propriile 
valori, îți dai seama că an-
turajul de care ești încon-
jurat la birou te face să te 
„anulezi”. Cu siguranță nu 
asta îți dorești pentru sine. 
Capacitatea ta de a relaționa 
cu cei din jur te va ajuta de 
multe ori să îți exprimi clar 
intențiile. Este important să 
ai încredere în sine.

Atunci când lucrezi cu 
limite, îți dai seama că îți 
este mult mai ușor să te 
„protejezi”. De multe ori 
vei fi pus în postura de a 
alege între rațiune și intui-
ție, dar tu te vei ghida după 
cea din urmă. Prieteniile al 
căror rost nu vei reuși să îl 
mai înțelegi te vor forța să 
renunți.

Majoritatea evenimente-
lor de la birou nu sunt des-
pre tine. Cu toate acestea, 
te lași profund afectat de 
situații spre care nici măcar 
nu ar trebui să îți îndrepți 
atenția. Indiferent de modul 
în care vei reuși să rezolvi 
anumite probleme, îți va re-
veni încrederea în propriile 
abilități și decizii.

Firea ta „alunecoasă” îi 
face pe cei din jur să nu îți 
acorde încrederea de care 
ai nevoie pentru a fi mai 
îndrăzneț în raport cu pro-
priile visuri. Te complaci 
într-o stare de spirit apatică 
și neîncrederea în sine se 
adâncește cu fiecare zi. Ea 
nu va fi un aliat în îndepli-
nirea obiectivelor stabilite.

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

S-a așezat pe taburetul din an-
treu, a rupt din agenda de telefoa-
ne o filă curată și a scris: „Serghei! 
Te rog să nu ne cauți. Te lăsăm 
să-ți trăiești fericirea alături de 
Fevronia”. 

A verificat încă o dată geanta cu 
toate actele, a tras aer în piept și a 
ieșit din casă. Ajunsă afară, după 
câțiva pași, s-a oprit. A ridicat pri-
virea spre cer. Cu ochii închiși, a 
tras din nou aer adânc în piept. 
Parfumul florilor și aromele de 
la pinii din preajmă i-au umplut 
plămânii cu oxigenul care-i lipsea. 
Pe buze i-a înflorit un zâmbet. 

Fără a se mai uita înapoi a por-
nit-o iute spre grădiniță să-și ia 
copiii și să plece cât mai repede 
posibil din acest oraș. 

În acea zi și în noaptea care 
a urmat soțul nu a dat pe acasă. 
Își desfăta trupul cu Fevronia…

La Tyumen l-a întâlnit 
pe colegul îndrăgostit

Străină într-un oraș necunos-
cut, Vasilisa a avut de înfruntat 
multe greutăți. Dormea la hotel. 
Somnul îi era bântuit de coșma-
ruri în care tot încerca să fugă de 
Serghei care stătea fericit cu capul 
în poala Fevroniei. 

Dragostea pe care i-o arăta 
prietena ei din copilărie, mân-
gâindu-l cu tandrețe, o făcea să 
încremenească. Sărea din somn, 
înăbușindu-și strigătul. Leoarcă 
de transpirație, stătea așa până 
se lumina de ziuă, masându-și 
tâmplele ca să se liniștească.

 Așa au trecut aproape două 
săptămâni. Și tocmai când se afla 
pe culmile deznădejdii, Dumne-
zeu i l-a scos în cale pe Vladimir, 
un fost coleg de colegiu, care și 
după cinci ani rămase credincios 
sentimentelor sale. 

S-au întâlnit întâmplător în 
parcul din fața hotelului, unde se 
plimba cu copiii. Au rămas muți 
minute întregi sub privirea lui 
emoționată. Ochii îi străluceau, 
fața îi era palidă. 

După minutele de tăcere, a 
început să zâmbească din toată 
inima. Chipul i s-a relaxat și a 
devenit un alt om, plăcut, vesel. 

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

Privirea i-a devenit luminoasă, 
vie, citeai în ea o nemărginită 
blândețe. 

S-au așezat pe banca de alături. 
De la surâs a trecut la râs. Au râs 
cu poftă amândoi. Apoi Vasilisa 
i-a povestit toată durerea ei. S-a 
descărcat de tot ce avea la inimă 
fără nicio reținere. Îi făcuse bine 
mărturisirea. 

El i-a spus că, din clipa când a 
aflat că ea s-a căsătorit, a plecat 
din Surgut la Tyumen încercând 
s-o uite, dar și mintea și inima se 
împotrivesc. Chiar în seara aceea 
femeia a mers cu copiii în aparta-
mentul lui. Și tot în seara aceea 
bărbatul i-a propus căsătorie. 

Vasilisa a chițat un zâmbet 
din colțul gurii și i-a spus: „Da”, 
izbucnind într-un râs cu lacrimi, 
cum demult nu i se mai întâm-
plase. Nu avea de ales, a închis 
ochii și s-a căsătorit cu el, chiar 
dacă, cum vă spuneam, îi era an-
tipatic. 

Dar pofta vine mâncând. Marea 
dragoste a lui Vladimir a deșteptat 
fiori calzi și în sufletul ei. După 
cât de tare îi era antipatic în anii 
de studii, cu fiecare zi alături de 
el își dădea seama că îi plăcea de 
acest bărbat mai mult decât ar fi 
fost cazul. 

Când se trezea prima dimi-
neața, îi atingea ușor fruntea cu 

buzele, îi mângâia obrazul ca să 
aibă o trezire lină. Plină de bună-
tatea lui Dumnezeu a devenit viața 
ei alături de noul soț. Și soarele 
devenise mai luminos, și toată 
lumea – mai bună. 

Vladimir, care era un bărbat 
fără cusur, a făcut-o să uite de via-
ța de coșmar pe care o trăise în cei 
câțiva ani de căsnicie nefericită cu 
Serghei. Din dragoste, au adus pe 
lume o fetiță.

Rămasă văduvă 
la 42 de ani, priveşte 
cu curaj la viață

Însă conviețuirea plină de 
respect și înțelegere ce părea 
să nu mai aibă sfârșit a fost cur-
mată de un accident de mașină, 
care i-a luat viața lui Vladimir 
după 15 ani de adevărată feri-
cire. Grea și dureroasă a fost 
despărțirea. 

Rămasă văduvă cu trei copii la 
42 de ani, Vasilisa a știut să pri-
vească la viață cu curaj. Au trecut 
de atunci 11 ani. Nu s-a mai recă-
sătorit. A trăit și trăiește pentru 
copii. E mulțumită că Dumnezeu 
i-a îngăduit să guste din esența 
fericirii și știe că, înmulțind bi-
nele și frumosul din jur,  adaugă 
lungime de zile. 

Cu Serghei și Fevronia a rupt 
total relațiile. Nu s-au văzut din 
ziua când și-a luat divorțul. Și nici 
nu dorește să-i vadă. Atât știe de 
la unchiul Vasile că nu au copii 
și că Fevronia stă mai mult prin 
spitale. E bolnavă de cancer...

Nina NECULCE

Înainte de a ieşi din casă, Vasilisa s-a oprit, 
a privit în jur. Se simțea aiurea, lăsându-i 
baltă pe toți. O durea, dar era deja hotărâtă, 
nu mai dorea să dea înapoi. 
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În fiecare an, culturile solanacee sunt atacate 
de dăunători care se pare că nu se tem nici 
de căldură, nici de precipitații. Potrivit 
statisticilor, gândacul de Colorado poate 

distruge până la 100% din recolta de cartofi. 

Gândacul de Colorado – 
insecticide și metode 
naturale de combatere

Distrugând frunzele culturii, 
planta nu poate primi nutrienții 
necesari și, prin urmare, se opreș-
te dezvoltarea și fructificarea.

Pe parcursul anilor, au fost 
testate diferite metode de men-
ținere sub control și combatere 
a dăunătorului. Cu toate acestea, 
tratamentele chimice rămân a fi 
cele mai populare.

În acest articol vorbim însă 
despre:

Metode utilizate pentru a re-
duce numărul gândacilor de Co-
lorado din cultură

Ce culturi putem planta lângă 
cartof pentru a ține la distanță 
gândacul de Colorado

Rețete de preparate produse 
în condiții de casă pentru com-
baterea gândacului de Colorado

Produse omologate pentru 
combaterea gândacului de Co-
lorado

Metode utilizate pentru a re-
duce numărul gândacilor de Co-
lorado din cultură

Practicile realizate înainte de 
plantarea cartofului sau chiar la 
plantarea acestuia pot reduce nu-
mărul dăunătorului din cultură. 
Spre exemplu, optând pentru so-
iurile extra timpurii sau timpurii 
de cartof, puteți reduce esențial 
pagubele, deoarece dăunătorul 
nu reușește să atace.

Pregătirea solului prin afânare 
adâncă este obligatorie, deoarece 
astfel sunt distruse larvele gân-
dacului de Colorado. În plus, este 
recomandată încolțirea tuberculi-
lor și plantarea la distanță de alte 
culturi solanacee (roșii, vinete) 
pentru a evita atacul dăunătorului.

Respectarea asolamentului nu 
permite înmulțirea dăunătorului. 
Astfel, nu este indicat să cultivați 
pe același teren cartoful doi sau 
trei ani la rând sau alte culturi 
solanacee, mai ales că astfel le 
supuneți și îmbolnăvirii de dife-
rite boli.

Printre măsurile de reducere a 
numărului de gândaci de Colorado 
se mai numără:

Mulcirea spațiilor între rân-
duri.

Cultivarea celor mai rezistente 
soiuri la dăunători.

Plantați numai tuberculi de 
înaltă calitate și sănătoși.

Colectarea manuală a dăună-
torilor și a larvelor cu distrugerea 
lor ulterioară.

Cosirea părții aeriene cu două 
săptămâni înainte de recoltare și 
distrugerea resturilor vegetale.

Ce culturi putem planta 
lângă cartof pentru 
a ține la distanță 
gândacul 
de Colorado

Gândacul de Colorado poate 
fi ținut la distanță prin plantarea 
alături de cartof a culturilor cum 
ar fi muștarul, crăițele, coriandrul, 
fasolea, hreanul, menta, usturoiul.

Plantarea filmicăi (calendulei) 
în jurul parcelei cu cartof la fel va 
reduce numărul gândacului de 
Colorado. Puteți planta calendula 
chiar printre rândurile de plante.

Culturile cum ar fi usturoiul de 
primăvară, ceapa, fasolea, bobul la 
fel pot fi plantate între rândurile 
de plante de cartof.

Rețete populare 
de preparate pentru 
combaterea gândacilor 
de Colorado

La plantarea cartofilor puneți 
în cuib o mână de coji de ceapă 
(nu suferă mirosul) și o mână de 
cenușă.

Recoltarea manuală și veri-
ficarea prezenței gândacilor de 
Colorado se face în zile însorite, 
deoarece la temperaturi mai mici 
de 14°C aceștia nu sunt activi pe 
suprafața frunzelor.

Decoct de muștar pentru com-
baterea gândacului de Colorado: 
100 g muștar+70 ml oțet de 9%. 
Muștarul se pune în 10 litri de apă 
la macerat pe 24-48 de ore, apoi se 
adaugă oțetul. Se stropește când 
apar larvele.

Decoct de ardei iute pentru 
combaterea gândacului de Colo-
rado: se opăresc 20 de ardei iuți, 
se lasă pentru 24 de ore, apoi se 
adaugă 40 g de săpun ras. Tra-

tamentul se aplică seara. Sau 10 
litri de apă se amestecă cu 100 g 
de ardei iute praf și se adaugă 50 
g de săpun.

Plantele de cartof pot fi presă-
rate cu cenușă cernută (de prefe-
rință de mesteacăn). Aproximativ 
10 kg de cenușă la o sută de metri 
pătrați de plante (1 kg la 10 mp). 
Solul, astfel presărat, nu este bun 
pentru gândaci.

În timpul înfloririi cartofilor, 
puteți să presărați cu cenușă 
(este posibil printr-o sită). Este 
mai bine să efectuați această 
operațiune după ploaie sau după 
ce se ia roua. Prelucrarea trebuie 
efectuată de 3-4 ori în timpul verii 
o dată la 15 zile. Ultima dată – la 
sfârșitul lunii iulie.

Tratamente contra
 gândacului de Colorado 
cu decoct din frunze de nuc

Se utilizează frunze bătrâne de 
nuc (de preferință să fie strân-

se toamna, uscate și utilizate în 
anul următor). 2-3 kg de frunze 
se pun în 10 litri de apă. Se lasă 
timp de 24 de ore, apoi se tratează 
plantele.

După ce se trage sol în jurul fi-
ecărei plante, se presară o lingură 
de cenușă. Când lăstarii se ridică 
cu aproximativ 15-18 cm, plante-
le sunt pulverizate cu infuzie de 
cenușă-săpun. 1 kg de cenușă se 
fierbe în 10 litri de apă timp de 
15 minute.

Soluția se infuzează două 
zile, se filtrează și se adaugă 40 
g săpun de rufe, dat prin răză-
toare. Se amestecă bine soluția 
de cenușă-săpun, se diluează cu 
10 litri de apă și se pulverizează 
plantele.

Bibilicile și curcanii consumă 
gândacii de Colorado, dar trebu-
ie de mici obișnuiți cu asemenea 
mâncare, oferindu-le de mici câte 
puțini gândaci.

agrobiznes.md

Apicultorii și producătorii agricoli 
din Republica Moldova vor putea 
utiliza un sistem informațional pen-
tru schimbul de informații despre 
tratarea culturilor agricole cu pro-
duse de uz fitosanitar pe terenurile 
în apropierea cărora sunt amplasate 
stupine.

Parlamentul a aprobat în lectura a 
doua Proiectul de modificare a unor 
acte normative.

Necesitatea introducerii noilor mo-
dificări rezidă în situațiile de intoxicare 
în masă a albinelor, ce survin din cauza 
comunicării defectuoase dintre pro-
ducătorii agricoli și apicultori privind 
utilizarea produselor de uz fitosanitar 
pentru tratarea sau prelucrarea cul-
turilor agricole în apropierea cărora 
sunt amplasate stupine.

Acest lucru provoacă daune enor-
me sectorului apicol, dar și întregului 
sector agricol. În vederea remedie-
rii acestei situații proiectul prevede 
crearea unui sistem informațional 
pentru schimbul de informații dintre 
agricultori, apicultori și organele de 
control referitor la stropirea culturi-
lor agricole și amplasarea stupinelor.

Suplimentar, se propune sub-
stituirea procedurii de anunțare 
a primăriei și apicultorilor despre 
tratările planificate cu utilizarea, 
în acest scop, a sistemului infor-
mațional.

Producătorii agricoli vor fi obli-
gați să notifice în sistemul informa-
țional despre aplicarea tratamen-
telor cu cel puțin 48 de ore înainte 
de tratare, indicând exact data și 

ora efectuării lucrărilor, denumi-
rea produsului de uz fitosanitar 
sau fertilizant, norma de consum 
al produsului etc.

Totodată, au fost propuse modifi-
cări și la Codul contravențional pen-
tru a sancționa utilizarea produselor 
de uz fitosanitar și a fertilizanților 
pentru protecția culturilor agricole 
și a celor silvice fără notificarea pre-
alabilă prin sistemul informațional, 
precum și introducerea în sistem a 
datelor eronate.

Pentru persoanele fizice amenda 
ar putea varia între 450 și 750 de 
lei, iar pentru persoanele cu funcție 
de răspundere – între 1500 și 2250 
de lei.

agrobiznes.md

Apicultorii vor fi notificați despre tratamentele 
realizate în apropierea stupinelor
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Luni, 20 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 Vorbește corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Documentar: Pofticioși, la cratiță!
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Pescar hoinar
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Garantat 100%
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Documentar: Chipurile României
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Serial: Mândrie și pasiune, 100 eps
23.00 Punctul pe azi
00.00 Dosar România
01.00 Nocturne
02.00 Garantat 100%
03.00 România… în bucate
03.30 Documentar: Pofticioși, la cratiță!
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri
07.16 3 ceasuri bune Matinal
07.47 Sport
08.00 Telejurnal Știri
08.16 3 ceasuri bune Matinal
08.47 Sport
09.00 Telejurnal Știri
09.07 3 ceasuri bune Matinal
09.32 Sport
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
10.30 Fermierii României
11.00 Exclusiv în România
11.50 Nepieritorii
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.54 Vorbește corect!
15.00 Maghiara de pe unu
16.50 Eu pot!
17.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 3
18.50 Vorbește corect!
18.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.00 Dincolo de alb și negru
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.10 Film: Ultimul dans
23.00 Nocturne
00.00 Exclusiv în România
00.50 Nepieritorii
01.00 Meteo
01.15 Film: Ultimul dans
02.55 Vorbește corect!
03.00 Telejurnal Știri
03.50 #Creativ
04.15 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 3
05.05 AgroStrategia
05.30 Fermierii României
05.55 Atelier de sănătate

TVR 2

07.00 Generația 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 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Fără prejudecăți
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Magazin Deutsche Welle Azi despre 
mâine
15.30 România… în bucate
16.00 SerialMândrie și pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 În direct cu viața
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.00 Reteaua de idoli
21.00 Memorialul Durerii
22.00 Câștigă România!
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 În direct cu viața
01.10 Film: Diminețile unui băiat cuminte
02.55 FillerSecolul 22
03.00 Ora de Știri
03.40 E vremea ta!
04.00 România… în bucate
04.30 Fără prejudecăți
05.00 Documentar: 360°-GEO
05.55 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Lecturi a la carte
06.20 F/d
07.00 Bună dimineața
09.00 Știrile
09.15 Cronica săptămânii
10.00 Magazinul copiilor
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei

13.30 Serial Prețul pasiunii
14.25 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
14.30 Marca frumuseții
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Tayo, micul 
autobuz

16.30 Codul ECO
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Săptămâna sportivă
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
20.40 Descoperiri uluitoare
21.00 Știrile
21.30 Reporter pentru sănătate
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Film Dragoste și alte dependente
01.45 Bună dimineața
03.00 Știri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.30 Săptămâna sportivă

AgroTV

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

ProTV

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

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

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

15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Fii Sănătos
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
22.00 Zerodoi pe TV
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Știri din Ucraina
02.00 Patrula Jurnal TV
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Asfalt de Moldova
05.00 Ora Expertizei

TV8

05.00 Reporter de Gardă
05.15 Întreabă Ghețu
07.00 Sinteza
07.45 Cutia neagră. Plus
09.00 Iubește viața
10.00 Dincolo de Nistru
10.15 Efect 9.6
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Знакомство с родителями
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Ghețu
17.00 Știri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.25 Iubește viața
01.20 Х/ф Знакомство с родителями
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Albumul Național
07.45 Film: MAMA VITREGĂ
11.15 Teleshopping
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 158
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 118
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.20 Serial: Destine rătăcite, ep. 1010
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 119
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 1013
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 160
21.00 Film: SANCTUARUL
23.15 Start show
01.15 Poamă acră
03.15 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 21 iunie

TVR Moldova

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

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri
07.16 3 ceasuri bune Matinal
07.47 Sport
08.00 Telejurnal Știri
08.16 3 ceasuri bune Matinal
08.47 Sport
09.00 Telejurnal Știri
09.07 3 ceasuri bune Matinal
09.32 Sport
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
10.30 Fermierii României
11.00 Exclusiv în România
11.50 Nepieritorii
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.54 Vorbește corect!
15.00 Maghiara de pe unu
16.50 Eu pot!
17.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 4
18.50 Vorbește corect!
18.55 Zi de zi cu părintele Constantin 

Necula
19.00 Dincolo de alb și negru
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Live stadion
21.00 Fotbal masculin. Campionatul 
European U19
22.55 Studio Eurofotbal U19
23.50 Dincolo de alb și negru
00.40 Exclusiv în România
01.30 Dosar România
02.20 Ora regelui
03.10 Telejurnal Știri
03.50 Pro Patria/
04.15 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 4
05.05 AgroStrategia
05.30 Fermierii României
05.55 Atelier de sănătate

TVR 2

07.00 Generația 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 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Magazin Deutsche Welle Euromaxx
15.30 România… în bucate
16.00 Serial: Mândrie și pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 În direct cu viața
18.00 Ora de Știri
18.23 Fotbal masculin. Campionatul 
European U19
20.40 E vremea ta!
21.00 D’ale lu’ Mitică
22.00 Câștigă România!
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 În direct cu viața
01.10 Film: Cântec de amurg
03.35 Ora de Știri
03.55 E vremea ta!
04.15 România… în bucate
04.40 Cap compas
05.05 Documentar: 360°-GEO
05.55 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.20 Candela neuitării…
06.30 Moldova de Patrimoniu
07.00 Bună dimineața
09.00 Știrile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Magazinul copiilor
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Prețul pasiunii
14.20 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
14.30 Unda bugeacului
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin

16.15 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
16.30 Telerevista FIFA
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Ediție specială
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
20.40 Descoperiri uluitoare
21.00 Știrile
21.30 Dimensiunea diplomatică
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Film: Mariaj de Vegas
01.00 Bună dimineața
03.00 Știri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.30 Ediție specială

AgroTV

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

19:30 Sezon agricol Program educațional/
informativ
20:00 Magia decupajului Program educa-
țional/informativ
20:30 Paradisul grădinilor Program 
educațional/informativ
21:00 Sezonul de recoltare Program 
educațional/informativ
21:15 Compoziții florale Program educa-
țional/cultural 
21:30 Just Vlog educativ/divertisment
22:00 Știri Program informativ 
22:30 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
23:30 Program AGRO TV România
2:00 Știri Program informativ 
2:30 Muzica pentru toți 
3:15 Program AGRO TV România
 
ProTV

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

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Știri din Ucraina - Current Time
11.45 Teleshopping
12.00 Ora Expertizei
13.55 Teleshopping
14.00 #plusminus
15.00 Jurnalul orei 15
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Savoare la Maximum
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Trigger
21.00 Total Sport
22.00 Dora Show
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Dora Show
00.45 America
02.00 Fii sănătos
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Total Sport
05.00 Asfalt de Moldova
06.00 Trigger

TV8

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

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 160
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă

13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 119
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.20 Serial: Destine rătăcite, ep. 1011
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 120
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 1014
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 161
21.00 Film: TRECĂTOAREA DIAVO-
LULUI
23.15 Film: PISCINA GROAZEI
01.15 Film: TRECĂTOAREA DIAVO-
LULUI
03.30 Fosta mea iubire
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 22 iunie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Identitate Basarabia
10.30 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbește corect!
12.00 România… în bucate

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

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri
07.16 3 ceasuri bune Matinal
07.47 Sport
08.00 Telejurnal Știri
08.16 3 ceasuri bune Matinal
08.47 Sport
09.00 Telejurnal Știri
09.07 3 ceasuri bune Matinal
09.32 Sport
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
10.30 Fermierii României
11.00 Exclusiv în România
11.50 Nepieritorii
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.54 Vorbește corect!
15.00 Conviețuiri
16.50 Eu pot!
17.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 5
18.50 Vorbește corect!
18.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.00 Dincolo de alb și negru
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.10 Film: Spionaj în familie
23.00 Dincolo de alb și negru
23.50 Exclusiv în România
00.40 Nepieritorii/
00.50 Sport
01.00 Meteo
01.15 Film: Spionaj în familie
03.00 Telejurnal Știri
03.50 M. A. I. aproape de tine/
04.15 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 5
05.05 AgroStrategia
05.30 Fermierii României
05.55 Atelier de sănătate

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
10.00 Documentar: 360° Kurt - un om 
printre lupi
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Sănătate cu de toate best of
14.00 Documentar: 360° Marsilia - plon-
jon în sălbaticele Calanques
15.00 Magazin Deutsche Welle Revoluția 
tehnologică
15.30 România… în bucate
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16.00 SerialMândrie și pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 În direct cu viața
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.10 Film: Misterele de pe Martha’s 
Vineyard: capcanele trecutului
21.45 FillerSecolul 22
22.00 Câștigă România!
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 În direct cu viața
01.10 Film: Misterele de pe Martha’s 
Vineyard: capcanele trecutului
02.40 Vara amintirilor
03.00 Ora de Știri
03.40 E vremea ta!
04.00 România… în bucate
04.30 Sănătate cu de toate best of
05.00 Documentar: 360° Marsilia - plon-
jon în sălbaticele Calanques
05.55 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

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

AgroTV

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

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

03.00 Lecti de viața
04.00 La Măruță

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

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

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Freedom
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Dincolo de Nistru
10.00 Т/с Доктор Мартин

11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Муз/ф Волшебная страна
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Freedom
17.00 Știri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Aльтернатива
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Business up
23.30 Știrile TV8
00.25 Dincolo de Nistru
01.00 Новости
01.25 Муз/ф Волшебная страна
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 161
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 120
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.20 Serial: Destine rătăcite, ep. 1012
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 121
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 1015
20.00 Film: MISIUNE FINALĂ
21.45 Film: WAR PIGS
23.30 Film: SANCTUARUL
01.45 Albumul Național
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Joi, 23 iunie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Dosar România
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun

11.55 Vorbește corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Documentar: Pofticioși, la cratiță!
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Drumuri aproape
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Ora Regelui
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Articolul VII
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Serial: Mândrie și pasiune, 100 eps
23.00 Punctul pe azi
00.00 Omul și timpul
01.00 Remix
02.00 Ora Regelui
03.00 România… în bucate
03.30 Documentar: Pofticioși, la cratiță!
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri
07.16 3 ceasuri bune Matinal
07.47 Sport
08.00 Telejurnal Știri
08.16 3 ceasuri bune Matinal
08.47 Sport
09.00 Telejurnal Știri
09.07 3 ceasuri bune Matinal
09.32 Sport
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
10.30 Fermierii României
11.00 Exclusiv în România
11.50 Nepieritorii
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.54 Vorbește corect!
15.00 Akzente
16.50 Eu pot!
17.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 6
18.50 Vorbește corect!
18.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.00 Dincolo de alb și negru
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.10 Speranță și teamă: cum au schimbat 
pandemiile lumea
22.30 Moldova: sub amenințarea ursului 
rus
22.45 Moldova: Transnistria, bastionul 
rusesc
23.00 Dincolo de alb și negru
23.50 Exclusiv în România
00.40 Nepieritorii/
00.50 Sport
01.00 Meteo
01.15 Speranță și teamă: cum au schimbat 
pandemiile lumea
02.30 Moldova: sub amenințarea ursului 
rus
02.45 Moldova: Transnistria, bastionul 
rusesc
03.00 Telejurnal Știri
03.50 Izolați în România
04.15 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 6
05.05 AgroStrategia
05.30 Fermierii României
05.55 Atelier de sănătate

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Reteaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
10.00 Documentar: 360° Marsilia - plon-
jon în sălbaticele Calanques
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Natură și aventură
14.00 Documentar: 360° Prin taiga - pe 
urmele tigrului siberian
15.00 Magazin Deutsche Welle Globaliza-
rea: riscuri și beneficii
15.30 România… în bucate
16.00 SerialMândrie și pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 În direct cu viața
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.10 Film: Umbre în deșert
21.45 FillerSecolul 22
22.00 Câștigă România!
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 În direct cu viața
01.10 Film: Umbre în deșert
02.40 Vara amintirilor
03.00 Ora de Știri
03.40 E vremea ta!
04.00 România… în bucate
04.30 Natură și aventură
05.00 Documentar: 360°-GEO
05.55 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Lecturi a la carte
06.30 Reporter pentru sănătate
07.00 Bună dimineața
09.00 Știrile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Magazinul copiilor
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d

13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Prețul pasiunii
14.20 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
14.30 Codul ECO
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
16.30 Focus Europa
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Joi cu Liliana Barbăroșie
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii

20.40 Descoperiri uluitoare
21.00 Știrile
21.30 F/d
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Inchiderea stagiunii 2020 - 2021 a 
Filarmonicii Municipale din Cahul
01.00 Bună dimineața
03.00 Știri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.30 Joi cu Liliana Barbăroșie

AgroTV

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

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Las Fierbinți
22.00 Film Cei patru fantastici: Ascensiu-
nea lui Silver Surfer
00.00 Știrile Pro TV
00.40 Film Dragonul de aur
03.00 Lecții de viața
04.00 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Știri din Ucraina - Current Time

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

TV8

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

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Start show România
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 121
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 1013
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 122
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 1016
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 159
21.00 Film: ASCENSORUL UCIGAȘ
23.15 Film: WAR PIGS
01.00 Film: PISCINA GROAZEI
03.00 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Vineri, 24 iunie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Tradiții
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbește corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Documentar: Pofticioși, la cratiță!
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 La un pas de România
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Profesioniștii…
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
19.55 Printre cuvinte
20.20 Telejurnal Știri
21.15 Ziua Iei
22.15 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.25 Serial: Mândrie și pasiune, 100 eps

23.10 Punctul pe azi
00.05 Memorialul Durerii
01.00 Identitate Basarabia
01.30 La un pas de România
02.00 Femei de 10, bărbați de 10
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri
07.16 3 ceasuri bune Matinal
07.47 Sport
08.00 Telejurnal Știri
08.16 3 ceasuri bune Matinal
08.47 Sport
09.00 Telejurnal Știri
09.07 3 ceasuri bune Matinal
09.32 Sport
09.45 Teleshopping

10.00 România construită
11.00 Exclusiv în România
11.50 Nepieritorii
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.54 Vorbește corect!
15.00 Opre Roma
15.50 EURO polis Festivalul scrumbiei 
albăstre, Sulina 2022
16.50 Eu pot!
17.40 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
17.45 Studio Eurofotbal U19
18.20 Live stadion
18.30 Fotbal masculin Campionatul 
European U19
20.20 Telejurnal Știri
21.15 Meteo
21.20 Film: Regatul interzis
23.00 Dincolo de alb și negru
23.50 Exclusiv în România
00.40 Nepieritorii/
00.50 Sport
01.00 Meteo
01.15 Film: Regatul interzis
03.00 Telejurnal Știri
03.50 Istorii ascunse Timișoara econo-
mică
04.15 Tezau folcloric/
05.05 Replay
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Generația 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° Prin taiga - pe 
urmele tigrului siberian
11.00 Educație la înaltime
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360° Japonia - arta 
grădinii zen
15.00 Magazin Deutsche Welle Fii în 
formă!
15.30 Teleșcoala
16.00 SerialMândrie și pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 Educație la înaltime Premieră
18.00 Ora de Știri
18.23 Fotbal masculin. Campionatul 
European U19
20.40 E vremea ta!
21.00 Gala umorului
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 Femei de 10, bărbați de 10
02.00 Ora de Știri
02.20 Vara amintirilor
02.50 Educație la înaltime
03.40 E vremea ta!
04.00 România… în bucate
04.30 Pescar hoinar
05.00 Documentar: 360° Japonia - arta 
grădinii zen
05.55 MotorVlog
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Codul ECO
06.30 Purtătorii de cultură
07.00 Bună dimineața
09.00 Știrile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Magazinul copiilor
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Știrile (rus.)
12.30 Joi cu Liliana Barbăroșie
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Prețul pasiunii
14.20 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
14.30 În ritmul dansului
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
16.30 Moldova de Patrimoniu
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.50 F/d Slovacia mea
21.00 Știrile
21.30 Zona ARS
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Dansează Viața
00.35 F/d
01.10 Bună dimineața
03.00 Știri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.45 Tezaur

AgroTV

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

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

00.00 Știrile Pro TV
00.40 Film Norbit
03.00 Lecții de viața
04.00 La Măruță

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

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

TV8

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

01.20 Х/ф Толстяк против всех
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 159
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Specialiști în sănătate
14.00 Teleshopping
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 122
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 1014
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 123
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 1017
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 160
21.00 Film: TRENUL CONDAMNAȚILOR
23.45 Film: MISIUNE FINALĂ
00.45 Poamă acră
02.45 Albumul Național
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 25 iunie

TVR Moldova

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

TVR 1

07.00 Cu capu-n zori
10.00 Strop și Balonaș
10.35 Ferma
11.35 Petmania, ep. 1
12.30 #Creativ
13.00 Chipurile României
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Izolați în România
16.00 Serial: Arta crimei, ep. 7
17.00 Vedeta populară
18.50 Teleenciclopedia
19.40 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.10 Film: Furtună în Pacific
22.50 Film: Ecaterina cea Mare
00.45 Profesioniștii…
01.45 Nepieritorii/
01.55 Meteo
02.00 Serial: Arta crimei, ep. 7
02.55 Film: Furtună în Pacific
04.25 Ferma
05.14 Chipurile României
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Teleșcoala
08.30 MotorVlog
09.00 Generația Fit
09.30 Fără prejudecăți
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Frați de viță best of
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbați de 10
17.00 Levintza
17.30 În direct cu viața
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.10 Film: Dumnezeu iartă, eu nu!
22.15 Serial: Săgeata neagră
00.00 Drag de România mea!
01.55 Ora de Știri
02.40 E vremea ta!
02.50 Film: Dumnezeu iartă, eu nu!
04.45 Serial: Săgeata neagră
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.20 Moldovenii de pretutindeni
06.50 Candela neuitării…
07.00 Best of Bună dimineața!
09.00 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Astroboy
10.15 Desene animate Hai la școală
10.30 MeseriAșii
11.15 Tezaur
11.30 F/d

12.00 Evantai folcloric
13.00 stil nou
13.30 Zona ARS
13.55 Moldova de Patrimoniu
14.25 F/d
14.50 Concert. V. Dorin
16.30 Всегда на высоте
17.00 Știrile
17.15 La noi în sat
18.00 O seară în familie
19.00 Mesager
19.20 Erudit cafe
20.00 Serial Fluviu
20.45 Pur și simplu Moldova
21.00 Știrile
21.30 În alți papuci
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.40 F/d A. Plămădeală
23.00 Film: Afacere neprevăzută
00.25 E. Grieg - concert pentru pian și 
orchestră în la minor
01.05 Best of Bună dimineața!
03.00 Știri Externe
03.30 Всегда на высоте
04.00 La noi în sat
04.45 Lecturi a la carte
05.00 Mesager
05.30 Reporter pentru sănătate

AgroTV

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

06.00 Știrile Pro TV
09.45 Teleshopping
10.00 Film Cu duzina e mai ieftin 2: 
Razboiul tatilor
11.40 Teleshopping
12.00 isănătate
13.00 Film Barbati în negru 2
14.50 Film Spionul din vecini
16.35 Teleshopping
16.50 Film Eu și printul 2
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Film Un polițist și trei sferturi
23.00 Film Imunitate
01.45 Știrile Pro TV Chișinău
02.30 Film Barbati în negru 2

04.00 Film Eu și printul 2

ProTV InterNațional

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

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 Главное
15.00 Agricool
16.00 Ora Expertizei
18.00 Aveți de lucru?
18.30 Se caută un milionar
19.00 Jurnalul Săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Serial Pablo Escobar
00.00 Jurnalul Săptămânii
01.00 Asfalt de Moldova
02.00 M-Adam
03.00 Jurnalul Săptămânii
04.00 America
05.00 Dora Show

TV8

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

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiții de la bunica
08.30 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.00 Din viața romilor
12.00 Stan și Bran - momente de exceptie
12.30 Specialiști în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiții de la bunica
14.45 Serial: Destine rătăcite, ep. 1015
15.45 Serial: Destine rătăcite, ep. 1016
16.45 Film: CĂSĂTORIE CU REPETIȚIE
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 1018
20.00 Scumpă mamă unde ești
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: ASCENSORUL UCIGAȘ
02.00 Albumul Național
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Duminică, 26 iunie

TVR Moldova

07.00 Universul credinței
09.30 Mic dejun cu un campion
10.20 Europa azi
10.35 Viața satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viața satului
13.00 Tradiții
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Retrospectiva săptămânii
15.00 Drag de România mea!
17.00 Exclusiv în România
17.45 Reportajele/Interviurile Telejur-
nalului
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Retrospectiva săptămânii
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 O data-n viața
23.00 Teatru TV
01.05 Exclusiv în România
01.50 Discover România
02.00 Teatru TV
04.05 Adevăruri despre trecut
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Retrospectiva săptămânii
06.00 Conexiuni

TVR 1

07.00 Universul credintei
09.00 Universul credintei Bucuria 
credinței
09.30 M. A. I. aproape de tine
10.00 Pro Patria
10.35 Viața satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viața satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 World Cup Magazin, ep. 1
15.00 Gări de poveste, ep. 1
16.00 Serial: Arta crimei, ep. 8
17.00 Exclusiv în România
17.50 MomentArt
18.00 Dosar România
19.00 Istorii ascunse
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.56 Meteo

21.00 O dată-n viață
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Teleenciclopedia
01.55 Meteo
02.00 Serial: Arta crimei, ep. 8
02.55 Film: Ecaterina cea Mare
04.40 Universul credintei Bucuria 
credinței
05.05 Gări de poveste, ep. 1
05.55 Atelier de sănătate

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură și aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Sănătate cu de toate best of
12.30 Levintza
13.10 Film: Orgolii
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.10 Film: Cianura… și picătura de 
ploaie

22.10 Film: Pasiune 92’
00.00 MotorVlog
00.35 Film: Orgolii
02.20 Ora de Știri
03.05 E vremea ta!
03.15 România… în bucate
04.10 Cap compas
04.40 Generația Fit
05.10 Ferma
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Candela neuitării…
06.15 Cuvintele credinței
07.00 Best of Bună dimineața!
08.15 La noi în sat
09.00 O doză de sănătate
09.30 Știința Zero
09.55 Desene animate Astroboy
10.10 Desene animate Hai la școală
10.20 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
10.30 Ring star
11.30 În alți papuci
12.05 Iu. Scarlat - 75 de ani de cântec
13.00 O seară în familie
14.00 Tezaur
14.30 Lecturi a la carte
14.45 Drag mi-e portul strămoșesc
16.00 Purtătorii de cultură
16.30 stil nou
17.00 Știrile
17.15 Cronica săptămânii
18.00 Muzică
19.00 Mesager
19.30 Moldovenii de pretutindeni
20.00 Serial Fluviu
20.45 Pur și simplu Moldova
21.00 Știrile
21.30 Film Stagiarii
23.25 Știrile (rus.)
23.40 Concert în Europa
00.25 Zapovednik
00.35 Erudit cafe
01.05 Best of Bună dimineața!
02.15 La noi în sat
03.00 O seară în familie
04.00 Muzică
05.00 Mesager
05.30 Moldovenii de pretutindeni

AgroTV

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

20:00 Just Vlog Educativ/ divertisment 
20:30 Agricultura cu valoare adăugată 
Program informativ/ educativ 
21:00 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/informativ 
22:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
23:00 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
0:00 Program AGRO TV România
2:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic 
3:00 Să ne cunoaștem Țara Program 
educațional/Cultural
3:30 Agri smart Program informative/
educațional
3:45 Zona verde Program educational/
informativ
4:15 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.45 Teleshopping
10.00 isănătate
11.00 Film Povestea delfinului
12.30 Teleshopping
12.45 Film Johnny English
15.00 Film Johny English
16.45 Teleshopping
17.00 Film O noapte la muzeu 2
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Gusturile se discuță
22.00 Film Cod rosu la Casa albă
00.00 Știrile Pro TV Chișinău
01.00 Film Agentul 007 contra Golden 
Eye
03.00 Film O noapte la muzeu 2
05.00 Gusturile se discuță

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul Săptămânii
08.00 Detalii - tehnologiile viitorului
09.00 Țara de la Țară
09.30 Aveți de lucru?
10.00 Chef de gătit
10.20 Fii Sănătos
12.00 Cabinetul din umbră
14.00 Telshopping
14.30 Итоги
15.00 Agricool
16.00 Secretele Puterii
18.00 Femeile Vorbesc
19.00 Patrula
20.00 Vanturile, Valurile
21.00 Ora de Ras
22.00 Serial Pablo Escobar
00.00 Patrula
01.00 Total Sport
02.00 Asfalt de Moldova
03.00 Patrula Jurnal TV

TV8

06.00 Dosarele X sinteza
07.00 Știri de week-end
07.45 Foc la ghete
08.00 Итоги
08.30 In good shape - the health show
09.00 Dincolo de Nistru
09.30 Iubește viața
10.30 Х/ф Поцелуй на удачу
12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Ghețu
15.00 Teleshopping
15.20 Business up
16.20 Х/ф Сладкий ноябрь
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Iubește viața
22.00 Х/ф Лара Крофт: 
расхитительница гробниц 2 - колыбель 
жизни
00.30 Sinteza
01.10 Cutia neagră. Plus

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiții de la bunica
08.30 Teleshopping
09.00 Stan și Bran - momente de exceptie
09.30 Tradiții de la bunica
11.15 Film: CĂSĂTORIE CU REPETIȚIE
13.00 Start show ROMÂNIA
16.00 Stan și Bran - momente de exceptie
16.30 Scumpă mamă unde ești
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 1019
20.00 Film: ȘAPTE ETAPE ALE IUBIRII
23.00 Film: TRENUL CONDAMNAȚILOR
01.00 Start show ROMÂNIA
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
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Ascultătorii moldoveni
de știri false rusești
Ascultă zilnic ştiri mai multe
Și, cum le place să asculte,
Cred ferm că sunt adevărate
Doar dacă sunt falsificate!... Gheorghe BÂLICI

Eros Ramazzotti, în concert 
la București. Artistul 
va cânta la Sala Palatului 

O instanță a respins 
acordarea statutului 
de persoană unui elefant

Un elefant pe nume 
Happy va rămâne la Gră-
dina Zoologică din Bronx 
după ce o instanță superi-
oară din statul american 
New York a respins marți 
cererea formulată de un 
grup pentru protecția ani-
malelor potrivit căreia pa-
chidermul ar avea aceleași 
drepturi ca și oamenii și ar 
trebui eliberat, informează Reuters, citat de Agerpres.

În urma unei decizii 5 contra 2, Curtea de Apel din Albany a dispus 
ca dreptul la „habeas corpus” – un demers legal prin care persoane 
deținute ilegal sau care acționează în numele lor pot cere lămuriri cu 
privire la motivul pentru care sunt reținute şi pot solicita eliberarea – 
nu se aplică în cazul lui Happy, în pofida argumentelor potrivit cărora 
elefantul în vârstă de 51 de ani împărtăşeşte multe dintre abilitățile 
cognitive umane.

Eros Ramazzotti cântă pe 23 
aprilie 2023 la Sala Palatului din 
București. Primele 100 de bilete 
din fiecare categorie au preț ear-
lybird și se pun în vânzare pe 23 
iunie la ora 10:00. 

Eros Ramazzotti este, fără 
îndoială, unul dintre cei mai de 

succes artiști, cu melodii care au 
marcat istoria muzicii italiene, 
melodii care au fost auzite în în-
treaga lume: 70 de milioane de 
discuri vândute, două miliarde 
de streamuri și aproape două 
miliarde de vizualizări pe You-
Tube. După 14 albume de stu-

Președintele British 
Museum din Londra 
s-a declarat deschis 
în fața posibilității de 
a semna un acord cu 
Primăria din Atena 
privind partajarea Fri-
zelor Parthenonului, 
subiectul unei dispute 
îndelungate între 
Regatul Unit și Grecia, 
informează AFP.

De la începutul 
secolului al XX-lea, 
Grecia solicită în mod 
oficial – dar fără succes – restituirea unei frize 
de 75 de metri desprinsă din templul Parthenon, 

precum şi a uneia din-
tre celebrele cariatide 
provenind din Erech-
theion, un mic templu 
din Antichitate aflat 
de asemenea pe Acro-
pola din Atena.

Londra afirmă că 
sculpturile au fost 
„achiziționate legal” 
în 1802 de diploma-
tul britanic Thomas 
Bruce. Grecia susține 
însă că operele de 
artă au făcut obiec-

tul „unui furt” atunci când țara se afla încă sub 
ocupație otomană. agerpres.ro

British Museum ar putea 
semna un acord cu Grecia privind 
partajarea Frizelor Parthenonului

dio, turnee europene și mondiale 
complet epuizate, nenumărate 
premii, certificări și recunoaș-
teri, acum își marchează 35 de 
ani de carieră cu WORLD TOUR 
PREMIÈRE – zece avanpremiere 
exclusive pentru un nou capitol 
din cariera sa artistică și mu-
zicală, în cinci dintre cele mai 
prestigioase arene din lume, în-
cepând cu 15 septembrie 2022 la 
La Maestranza din Sevilla, apoi 
la Agrigento, Verona, Atena și 
Cezareea. 

În noiembrie 2021, a fost pri-
mul artist italian care a semnat un 
acord global pentru activitatea sa 
artistică din întreaga lume. Pentru 
prima dată, un artist italian a în-
cheiat un parteneriat cu o singură 
entitate, lider în domeniul pro-
ducției live, pentru toate aspectele 
carierei sale. 

După libertatea.ro
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Are 22 de ani 
și este considerată 
„cea mai frumoasă 
fotbalistă din lume”

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

Ana Maria Markovic (22 de ani) este 
considerată „cea mai frumoasă fotbalistă 
din lume” și se mândrește cu acest lucru, 
însă există un apelativ pe care presa in-
ternațională îl folosește la adresa sa și cu 
care nu este de acord. 

Născută la Split, Markovic a adunat cinci 
selecții la naționala Croației, pentru care 
a marcat și un gol. 

„Îmi plac articolele în care sunt numită 
cea mai frumoasă fotbalistă sau una dintre 
cele mai frumoase pentru că mă face fericită 
să aud acest lucru. Dar cele în care sunt 
descrisă drept cea mai sexy fotbalistă... 
nu-mi plac. Mai ales din cauza familiei. 

Cred că trebuie să ai grijă ceea ce scrii despre oameni.
Dar, per total, nu a fost chiar așa grav. Mulți oameni mi-au scris 

pretinzând că sunt impresari, dar știam exact ce vor de la mine. Nu 
m-au văzut niciodată jucând fotbal și judecă doar din prisma aspectului 
fizic. E mare păcat”, a declarat Ana Maria Markovic, potrivit SportBible.

digi24.ro


