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Între nesiguranța autorităților 
și necesitățile fermierilor
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 SCANDAL

Vor protesta din nou dacă nu li 
se vor satisface revendicările

 OBSERVATOR  ECONOMIE

VERZI  
SUNTEM,  
VERZI...
Vasile  
Vasilache

8 

Cât costă 
prostia?

Totul are un preț pe lumea 
aceasta. Luăm multe lucruri de 
bune, însă nimic nu e gratis, 
poate doar cu excepția aerului 
pe care îl respirăm. Regula e 
valabilă atât pentru indivizi, 
cât și pentru entități mai mari, 
cum ar fi țările sau națiunile ce 
le populează.

Bunăoară, nemții au hotă-
rât, la un moment dat, că ener-
gia nucleară nu este ecologică, 
pe când gazul rusesc reprezin-
tă tranziția optimă spre econo-
mia „verde“.

Adrian CIUBOTARU
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R ă z b o i u l  d i n  1 9 9 2

30 de ani 
de la sângerosul 
măcel de la Tighina

Se deschid 
porțile 

către 
Europa. 

Dacă…

Republica Moldova – 
candidat la aderare
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Există multe similitudini 
între ceea ce se întâmplă 
astăzi în Ucraina și ceea ce 
s-a întâmplat cu 30 de ani în 
urmă în Republica Moldova. 

Laura Muruzuc, o tânără 
în grădina cuvintelor
12 

  CULTURĂ
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Alexandru Borș, 
campion european
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 SPORT

r.m.
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23 iunie 2022, Parlamentul European votează cu 529 de voturi Rezoluția în care cere acordarea statutului de candidat pentru aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la Uniunea Europeană 
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Jurnalista Doina Dabija 
a suferit un grav accident rutier

O persoană a murit, iar 
alte trei au fost transportate 
de urgență la Spitalul raional 
Hâncești pentru a primi ajutor 
medical.

La fața locului s-au deplasat 
angajații poliției pentru a docu-
menta cazul. S-a stabilit că un 
automobil de model „Nissan Pri-
mera”, condus de un bărbat de 
54 de ani, din raionul Hâncești, 
având ca pasager un bărbat de 
49 de ani, s-a tamponat fron-
tal cu un automobil „Mitsubishi 
Lancer” care venea din contra-
sens, condus de un bărbat de 
47 de ani, care avea o pasageră 
de 41 de ani, transmite ofițerul 
superior de presă al IP Hâncești, 
Cristina Vicol.

În urma producerii acciden-
tului rutier, conducătorul auto-
mobilului de model Nissan Pri-
mera a decedat la fața locului, 
iar conducătorul automobilului 

Mitsubishi și cei doi pasageri 
din ambele automobile au fost 
transportați la Spitalul raional 
Hâncești pentru îngrijiri me-
dicale. 

Accidentul s-a produs la în-
toarcerea spre casă, după par-
ticiparea la Festivalul „Mihai 
Eminescu” la Dumbrăveni, Su-
ceava, acolo unde Doina Dabi-
ja primise titlul de cetățean de 
onoare al localității. 

„Am ajuns la vamă seara, la 
ora 21:30. După ce-am traver-
sat frontiera, la cinci minute, 
a intrat pe contrasens un șofer 
care se vedea de la distanță că 
merge haotic, cu viteză și avea 
și luminile stinse. A intrat direct 
în noi. Oricât a încercat soțul 
să țină dreapta, lovitura a fost 
inevitabilă”, a declarat Doina 
Dabija pentru „Gazeta de Chi-
șinău”.

„La început mi s-a zis că nu 
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Redacția nu poartă răspundere pentru 
conținutul materialelor publicitare.

Redactorul-şef al ziarului „Literatura 
şi Arta”, Doina Dabija (Dobzeu), fiica 
regretatului scriitor Nicolae Dabija, 
a suferit un accident automobilistic. 

Incidentul s-a produs sâmbătă seara, 18 iunie, la 
intrarea pe teritoriul R. Moldova, în apropiere de 
punctul vamal Leuşeni.

Rusia pregătise pașapoarte sovietice pentru locuitorii Kievului 
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Institutul de Ştiințe 
Politice și Relații Inter-
naționale „Ion I. C. Brăti-
anu” (ISPRI) al Academi-
ei Române, The German 
Marshall Fund of the Uni-
ted States și Laboratorul 
pentru Analiza Războiului 
(LARICS) au organizat o 
dezbatere online , „Dra-
goste în vremea holerei: extindere UE și război la Marea Neagră”. 

Participanți la conferința online au fost directorul ISPRI al Aca-
demiei Române, Dan Dungaciu, și fostul ambasador al Republicii 
Moldova în Statele Unite, Igor Munteanu, care au dezbătut proble-
me ale parcursului Republicii Moldova spre Uniunea Europeană. 

Astfel, profesorul Dan Dungaciu a punctat: „Din perspectivă 
imediată, este un eveniment care, politic, pe termen scurt, înseam-
nă foarte mult, din perspectiva Ucrainei și a Republicii Moldova, 
în cazul în care vor primi statut de țări candidate, necondiționat 
sau condiționat. Dar, din punct de vedere al Uniunii Europene, și 
o marcare de teritoriu, dacă vreți, este și o dimensiune strategică 
geo-politică, pe care Bruxelles-ul și-a asumat-o, semnalizând că 
spațiul acesta de interes comun, ceea ce rușii numesc străinătatea 
apropiată, și UE a desemnat ca spațiu al parteneriatului estic, nu 
poate fi, pur și simplu, preluat și controlat de Federația Rusă. UE este 
acolo și transmite mesajul de marcaj simbolic prin oferirea acestui 
statut. Pentru prima dată UE joacă geo-politic. E o confruntare cu 
Federația Rusă pe care și UE, dincolo de dimensiunea militară a 
acestui război, și-o asumă”. 

Fostul ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite, Igor 
Munteanu, a subliniat că majoritatea cetățenilor se vor bucura că 
suntem invitați să începem un proces de negociere de aderare, lă-
sând în spate zona gri, zona în care se întâmplă tot felul de situații 
neplăcute, zona pe care Federația Rusă a exploatat-o și a încercat 
să o muleze conform propriilor interese. 

„Contextul internațional s-a schimbat foarte mult. Când întinde 
o mână de ajutor RM, Ucrainei și un pic Georgiei, Uniunea Euro-
peană se gândește, în primul rând, la marile provocări de securitate 
și apărare cărora trebuie să le facă față”, a conchis Igor Munteanu. 

Diana BOTNARU

sunt transportabilă”, ne-a spus 
Doina Dabija. „Soțul meu are 
piciorul și călcâiul rupt.”

Purtătoarea de cuvânt a In-
stitutului de Medicină Urgentă, 
Dorina Arsene a precizat că pa-
cienta Doina Dabija este inter-
nată în Secția chirurgie toracică 
alături de soțul ei, iar starea de 
gravitate este medie: „Pacien-
ta a suferit fractură de stern 
cu deplasare minoră. Urmează 
tratamentul analgezic. Poartă 
imobilizare cervicală prin guler 
și corset medical toracic. Trata-
ment chirurgical nu necesită”.

Jurnalista spune că i-a pă-
rut „bizară” întâmplarea, pen-
tru că șoferul automobilului ce 
venea cu viteză spre ei părea 
că avea un „punct ochit”. „Mă 
întreb, chiar dacă era în stare 
de ebrietate, ce căuta spre vama 
Leușeni? Omului beat nu-i vine 
bine orice. Cine știe, poate nu 
ne-a văzut el la rândul lui, dar 
nu avea cum. Mașina redacției 
a fost făcută fiare, nu știu cum 
am ieșit din ea. Avem îngerii 
noștri păzitori”, ne-a declarat 
Doina Dabija.

Când a ajuns la spital, ea 
spune că auzise o discuție între 
celălalt supraviețuitor și medic. 

Dan Dungaciu: 
„UE este acolo și transmite 
mesajul de marcaj simbolic 
prin oferirea acestui statut”

Spunea că șoferul a venit după el 
acasă și l-a îndemnat să-l acom-
panieze, totul întâmplându-se 
foarte repede, fără detalii despre 
ce urmează. 

Colegii de redacție i-au făcut 
o vizită Doinei Dabija și ne-au 
spus că aceasta se simte mai 
bine, acum urmează o perioada 
de convalescență.

Polițiștii au inițiat o anchetă 
pentru stabilirea tuturor cir-
cumstanțelor producerii acestui 
accident rutier. 

Victoria CERNEA
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„Este important ca declarațiilor noastre 
comune să li se confere o conotație practică”

În debutul ședinței, parlamen-
tarii au fost salutați de Președin-
tele Republicii Moldova, Maia 
Sandu.

„Şedința comună a celor două 
Parlamente se înscrie într-un mod 
logic și firesc în relația ascenden-
tă dintre Republica Moldova și 
România, relansată la sfârșitul 
anului 2020. Sunt încrezătoare că 
evenimentul de astăzi va impul-
siona cooperarea dintre Chișinău 
și București pentru noi proiecte 
de infrastructură, de consolidare 
a independenței energetice sau 
de modernizare a comunităților 
locale”, a declarat șefa statului.

Speakerul Igor Grosu a sub-
liniat că prin acest eveniment 
s-a lansat un nou instrument și 
anume: formatul ședințelor co-
mune ale celor două legislative, 
confirmat prin semnarea Decla-
rației comune. 

„O viață mai bună, fericită, 
aici, acasă”

„Pe lângă simbolismul acestui 
eveniment, îmi doresc ca aceas-
tă platformă să servească drept 
reper pentru ghidarea activității 
legislativului de la Chișinău în 
procesul de negociere a aderării 
la UE. Ce punem noi în acte și legi 
să resimtă cetățenii în viața de zi 
cu zi. O viață mai bună, fericită, 
aici, acasă”, a declarat Președin-
tele Paramentului, Igor Grosu.

Președintele Senatului Româ-
niei, Florin-Vasile Cîțu, a remar-
cat semnificația momentului în 
care are loc ședința comună a 
celor două Parlamente – la o zi 
după ce Comisia Europeană a 
făcut o recomandare în sprijinul 
statutului de candidat la Uniunea 
Europeană: 

„Este un eveniment cu o puter-
nică încărcătură simbolică care 
demonstrează deschiderea fără 

precedent a relațiilor dintre țările 
noastre (...) și susținerea fermă a 
României pentru aspirațiile euro-
pene ale Republicii Moldova”, a 
spus oficialul.

„Avem datoria 
să muncim împreună”

„Întotdeauna vom fi de aceeași 
parte în ceea ce privește destinul 
european al Republicii Moldova și 
avem datoria să muncim, împre-
ună, pentru a asigura un trai mai 
bun cetățenilor pe care îi repre-
zentăm”, a declarat Președintele 
Camerei Deputaților, Ion-Marcel 
Ciolacu.

În cadrul ședinței solemne, 
parlamentarii au adoptat o De-
clarație comună. Aceasta vizează 
cooperarea bilaterală în diverse 
domenii, parcursul european al 
Republicii Moldova și evoluțiile de 
securitate din regiune în contextul 
războiului din Ucraina.

În Declarație se reiterează spri-
jinul necondiționat oferit de-a 
lungul timpului de toate forțe-
le politice din România pentru 
dezvoltarea, consolidarea demo-
cratică și parcursul european al 
Republicii Moldova. De asemenea, 
a fost punctat obiectivul comun 
privind implementarea proiecte-
lor strategice bilaterale, inclusiv 
interconectările din domeniul 
energiei, transporturilor și in-
frastructurii.

„Putem constata 
susținerea deplină 
din partea României”

Reporterul „Gazetei de Chiși-
nău” a solicitat opinia unor experți 
referitor la declarația adoptată, 
dar și la relațiile moldo-române 
actuale. 

„Declarația din 18 iunie 2022 
este prima declarație comună a 
celor două parlamente din ultimii 
30 de ani. Fiind un document emi-
namente politic, declarația celor 
două parlamente nu face decât 
să ateste un spirit împărtășit de 
clasa politică din România și Re-
publica Moldova pentru cooperare 
instituționalizată și căutarea unor 
domenii noi, care să producă mai 
multe rezultate pentru cetățeni. 
Prin această declarație putem 
constata susținerea deplină și 

„Independența noastră, dezvoltarea pașnică, reformele economice și politice trebuie să aibă o ancoră. 
Această ancoră este perspectiva clară de aderare la UE – statutul de țară candidat. Am ales aderarea la 
UE ca un drum spre libertate, prosperitate și pace. Nu încercăm să găsim scurtături. Pentru noi, aderarea 
trebuie să se facă pe meritocrație și pe rezultate – nu pe o secvențiere geografică.” 

Președintele Maia Sandu, www.dw.com/ro/
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lipsită de ambiguități din partea 
României pentru cursul de adera-
re la Uniunea Europeană pentru 
Republica Moldova, înțelegân-
du-se că acest curs conferă din 
perspectiva Parlamentului Ro-
mâniei o anumită formă de ire-
versibilitate a integrării europene 
pentru Republica Moldova (după 
o perioadă de rătăcire geopoliti-
că), așa cum se indică în textul 
adoptat. Totodată, Declarația 
constată dinamica pozitivă din 
ultimul an, care se confirmă prin 
declarațiile șefilor de stat din 29 
decembrie 2020, semnarea unei 
foi de parcurs România-R. Mol-
dova din 23 noiembrie 2021 și de-
clarația guvernelor România-R.
Moldova din 11 februarie 2022, 
reiterând sprijinul necondiționat 
pentru consolidarea parcursului 
european și a democrației în RM”, 
a declarat diplomatul Igor Mun-
teanu, conferențiar universitar, 
pentru „Gazeta de Chișinău”.

„Nu se abordează o poziție 
comună asupra conflictului 
transnistrean”

„Declarația este o reflecție fidelă 
a dispozițiilor celor două majorități 
politice din actualele legislative. 
Astfel, în Declarație nu găsim 1) 
nici o referință expresă la proiectul 
de unire a celor două state, nici 
referința la sintagma celor «două 
state românești», 2) Parlamentele 
nu abordează o poziție comună 
asupra reglementării definitive a 
conflictului transnistrean, evitând 
(prin omisiune) să precizeze cum 
pot cele două legislative «încadra» 
soluționarea acestui conflict în pa-
rametrii unei ireversibilități și sta-
bilități politice compatibile cu di-
recția UE. 3) Deși Declarația preia 
tema interconexiunilor, piețelor și 
proiectelor de infrastructură, cele 
două parlamente nu stabilesc ca 
obiectiv imediat și decisiv integra-
rea deplină a Republicii Moldova 
în piața energetică românească, 
ceea ce ar crea compatibilitate, 
furnizare neîntreruptă și ar pune 
capăt dependențelor existente pe 

piața de electricitate și gaze na-
turale. 4) Din păcate, Declarația 
celor două parlamente omite sau 
eludează complet dimensiunea 
politicilor culturale comune, deși 
acestea reprezintă un pilon esențial 
al moștenirii și bagajului istoric 
comun de care nu ar trebui să ne 
dispensăm sub pretextul «corec-
titudinii politice» sau al «prag-
matismului» invocat anterior de 
majorități oportuniste sub aspect 
politic. Rămâne speranța că aceste 
lucruri ar putea fi dezvoltate – sau 
chiar corectate – prin intermediul 
comitetelor de lucru sau al altor 
forme de interacțiune. În sfârșit, 
cred că un element esențial pen-
tru dezvoltarea cadrului bilateral 
este legat de sprijinul popular al 
acestor reforme, or anume lipsa de 
pe agenda discuțiilor inter-legisla-
tive a unor consultări necesare cu 
societatea civilă, cu presa liberă, 
cu alte grupuri cel puțin la fel de 
relevante, așa cum sunt oamenii 
de creație, oamenii de cultură și 
arte, a lipsit evenimentul de spi-
ritul critic necesar, alunecând pe 
alocuri în pretențiozitate politică. 
Totul se corectează în timp, sper”, 
a mai spus Igor Munteanu.

„Să nu ne lăsăm 
ademeniți doar 
de caracterul lor politic”

De asemenea, reporterul „Ga-
zetei de Chișinău” a solicitat pă-
rerea politicianului Iurie Reniță, 
fost ambasador al Republicii Mol-
dova în România.

„În virtutea caracterului in-
edit al raporturilor noastre cu 
România, Declarația comună a 
celor două Parlamente consoli-
dează și extinde colaborarea ab-
solut firească și necesară dintre 
Chișinău și București. Dincolo 
de caracterul ei politic, aceasta 
transmite un mesaj clar pe do-
meniile prioritare de activitate 
pentru Executivele celor două sta-
te. Este foarte important ca atât 
Parlamentul de la Chișinău, cât și 
cel de la București să monitorize-
ze în permanență implementarea 

obiectivelor stabilite în comun. Nu 
este pentru prima oară când cele 
două Parlamente sau Executive și-
au stabilit obiective ambițioase de 
colaborare în interesul românilor 
de pe ambele maluri ale Prutului. 
Este mult mai important ca de-
clarațiilor noastre comune să li 
se confere o conotație practică; 
să nu ne lăsăm ademeniți doar 
de caracterul lor politic. Poate ar 
fi cazul să ne stabilim mai puține 
obiective, dar să fie realizabile și 
palpabile, altfel rămânem părtașii 
discursurilor întinse, savuroase, 
patriotarde, care se repetă la nivel 
parlamentar și guvernamental. 
Mereu am optat pentru o abordare 
foarte concretă (chiar punctuală) 
a priorităților absolute dintre Chi-
șinău și București, cu proiecte de 
anvergură ce integrează efectiv 
Republica Moldova cu România și 
cu Uniunea Europeană și ne dis-
tanțează efectiv de dependențele 
excesive și foarte periculoase, sub 
toate aspectele, de o singura țară 
– Rusia”, a declarat Iurie Reniță, 
pentru „Gazeta de Chișinău”.

„România a susținut 
mereu şi necondiționat 
parcursul European
al Republicii Moldova”

„Tentativele de a valorifica re-
lația noastră, una absolut specială, 
în scopuri partinice compromite, 
într-un fel, sinceritatea acesteia. 
Din păcate, observ că în prezent 
se revine la o retorică foarte ofi-
cializată și formală, chiar proto-
colară, ce emană, în special, de la 
factorii decizionali de la Chișinău. 
Nu cred că promovarea insistentă 
doar a cuvintelor de genul «țara 
vecină», «țara prietenă», «țara 
membră UE» exprimă sincerita-
tea și caracterul frățesc al celor 
două state românești, cu atât mai 
mult cu cât România a susținut 
mereu și necondiționat parcursul 
european la Republicii Moldova – 
fie că e vorba de anii 2010-2015, 
fie în prezent”, a mai menționat 
Iurie Reniță, pentru „Gazeta de 
Chișinău”.

Doina BURUIANĂ
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La 18 iunie curent, la Chişinău a 
avut loc şedința solemnă comună a 
Parlamentelor Republicii Moldova şi 
României. În cadrul evenimentului, a 

fost adoptată o Declarație comună ce vizează 
cooperarea bilaterală în diverse domenii, 
parcursul european al Republicii Moldova şi 
evoluțiile de securitate din regiune în contextul 
războiului din Ucraina, scrie într-un comunicat 
al Legislativului.
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Robii de la „Colibri” II

Vineri, 17 iunie 2022, a sunat 
la redacție Vasile Palmu (32 de 
ani), care a lucrat în calitate de 
brutar, cofetar, la „UNGAR” SRL.

„Pe parcursul ultimilor doi ani 
până a scrie cerere de demisie 
de la „Colibri” (decembrie 2021) 

erau rețineri de salarii (două-trei 
luni), dar noi, cei tineri, suntem cu 
credite, doar așa putem să trăim. 
Neachitarea creditelor îmi dădea 
mari bătăi de cap, penalități dife-
rite aplicate de bănci. Astfel, după 
două luni și jumătate de întârzi-
ere de salariu, am scris cerere 
de eliberare. Am fost la Inspec-
ția Teritorială de Muncă (ITM) 
Chișinău, Inspectoratul de Stat 
al Muncii, unde am depus cerere. 
Peste o lună de zile, am primit un 
răspuns de la ITM prin care am 
fost informat că am de primit 27 
de mii de lei pentru cele două luni 
jumătate de muncă. Aici era inclus 
și calculul complet. Aveam salariul 
oficial 7800 de lei pentru 15 zile 
lucrătoare pe lună”, ne-a mărtu-
risit Vasile despre cazul său. De la 
el am aflat că și alți trei angajați, 
aflați în situația lui, au procedat 
la fel, apoi s-au adunat și au ac-
ționat în judecată patronul de la 
„UNGAR” SRL. 

„Am pierdut orice speranță că 

voi vedea banii pentru care am 
muncit. L-am sunat pe dl Igor 
Ungureanu de câteva ori, i-am 
explicat situația, că trebuie să 
achit creditele la timp, până la o 
anumită dată, și nu pot aștepta. 
Mi s-a promis că voi primi banii, 
doar că avea conturile închise și 
mai întâi urma să li se achite fur-
nizorilor de materie primă. Am 
revenit la el, peste un timp, cu 
un sunet prin care i-am explicat 
că banca mă cheamă în judecată. 
După nu mi-a mai răspuns. M-a 
inclus, cred că, în lista neagră în 
telefon”, ne-a spus Vasile. Acesta 
acum lucrează la o brutărie din 
capitală, unde primește salariul la 
timp, ne-a mai spus Vasile Palmu.

Am încercat să obținem un 
răspuns și o explicație la situația 
de la „UNGAR” SRL chiar de la 
patroni, dar nu am obținut niciun 
răspuns.

Igor Ungureanu, patronul 
„UNGAR” SRL, ne-a răspuns la 
telefon, doar că la auzul întrebării 
din partea GAZETEI acesta nu a 
vrut să vorbească cu presa. „Mă 
scuzații, dar sunt ocupat și nu pot 
vorbi și a închis telefonul”. Igor 
Ungureanu nu a revenit pentru a 
răspunde la întrebări.

Nici soția acestuia, Olga Țepor-
dei, nu ne-a răspuns la apelurile 
GAZETEI.

Am încercat să vorbim cu Irina 
(cum îi zic angajații „Mihailovna”) 
Dimitriu, directorul executiv de 
la „Colibri”. La auzul cuvintelor 
cine se află la celălalt capăt al te-
lefonului, fără a asculta întreba-
rea, femeia a spus: „Nu dau așa 
informații”.

Amintim că circa 160 de an-
gajați ai companiei „UNGAR” 

SRL, producătoare de torturi și 
deserturi cu marca comercială 
COLIBRI, nu își primesc salarii-
le 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. 

Petițiile angajaților către In-
specția Teritorială de Muncă 
(ITM) Chișinău, 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 și nu au din ce trăi. ITM 
mai bine de un an de zile a în-
tocmit procese-verbale și 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 Botani-
ca. Pe parcursul unui an, Direcția 
administrare a Serviciului Fiscal 
de Stat (SFS) a aplicat întreprin-
derii 167 de ordine de INCASO.

După mai multe tentative de 
remediere a situației, potrivit lui 
Marin Marcu, șeful ITM Chișinău, 
conform procedurii, la expirarea 
termenului minim de remedie-
re a situației, 30 de zile, dosarul 
administrativ a fost semnat și a 
fost transmis spre examinare Ju-
decătoriei Botanica.

Potrivit angajatelor care nu și-
au primit banii timp de șapte luni 
deși au lucrat, pe 21 iunie 2022 a 
avut al doilea proces de judecată. 
Judecătorul a cerut administrați-
ei să prezinte listele cu lucrători, 
adresele lor de trai și sumele de 
bani restante. 

Sursa noastră, care stă acasă 
pe cont propriu ne-a spus că „Ju-
decătorul a confirmat că au fost 
prezentate listele de angajați cu 
salarii restante. Acolo era indi-
cat numele fiecărui angajat, suma 
restantă, adresa angajaților. Ni 
s-a mai cerut să aducem fluturașii 
de salarizare, plus calculul total, 
pe care trebuie să-l ia de la con-
tabilitatea întreprinderii și să le 
prezinte la judecată”, ne-a spus 
angajata „UNGAR” SRL.

Conform aceleiași surse, „ju-
decătorul, după ce a văzut fețe 
noi la proces, ne-a spus că firma 
recunoaște că ne este datoare cu 
bani, dar nu poate spune când 
vom primi banii munciți”.

Potrivit ei, cei care au apelat la 
serviciile avocaților și deja, unii, 
au câștigat procesele, banii încă 
nu i-au primit și nu se știe când 
îi vor primi. 

După ce în ediția trecută a GAZETEI de Chişinău (17 iunie 2022) 
am publicat articolul intitulat „Robii de la «Colibri»” despre 
cazul celor circa 160 de angajați ai companiei „UNGAR” SRL, 
producătoare de torturi şi deserturi sub marca comercială 

COLIBRI, care nu primesc salariile din luna noiembrie 2021, am primit 
la redacție apeluri de la alți angajați ai acestui agent economic. Deşi 
au plecat de la întreprindere din cauza întârzierilor salariale, ei nici 
azi nu şi-au ridicat salariile restante pentru care au muncit. Potrivit 
portalului instante.justice.md, „UNGAR” SRL apare în calitate de pârât 
în mai multe cauze civile privind încasarea datoriilor. Acțiuni înaintate 
atât de angajați, cât şi de alte persoane juridice. „UNGAR” SRL a inițiat 
procedura de insolvabilitate.

Victoria POPA

„Pe data de 21 iunie a fost la 
secția de producere o cofetăreasă 
și mi-a spus că nimeni nu lucrează 
de două zile. Angajații de la pază 
i-ar fi spus că totul e arestat de 
câteva zile. Tot atunci au venit co-
lectorii să încarce tehnica pentru 
datorii, probabil de la vreo bancă. 
Dar paza nu le-a permis să intre pe 
teritoriul secției”, ne-a informat 
angajata.

„UNGAR” SRL 
a inițiat 
procedura 
de insolvabilitate

Potrivit portalului instante.

justice.md, „UNGAR” SRL apa-
re în calitate de pârât în mai 
multe cauze civile intentate 
privind încasarea datoriilor. 
Acțiuni înaintate atât de an-
gajați, cât și de alte persoane 
juridice.

Potrivit Judecătoriei Chi-
șinău, sediul Central,  prin 
încheierea din 21 iunie 2022 
a fost admisă spre examinare 
cererea introductivă înaintată, 
la 2 iunie 2022, de către admi-
nistrația „UNGAR” SRL, Igor 
Ungureanu, privind intentarea 
procesului de insolvabilitate 
față de întreprinderea admi-
nistrată. 
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30 de ani de la sângerosul 
măcel de la Tighina

În dimineața zilei de 19 iunie, 
generalul Victor Gusleacov, fos-
tul comisar al Comisariatului de 
poliție din Tighina, împreună cu 
alți veterani au mers la capela 
din Varnița unde i-au pomenit 
pe tinerii căzuți în luptele de la 
Tighina. Printre aceștia sunt și 
șase polițiști din comisariatul pe 
care îl conducea acum 30 de ani 
și în preajma căruia au izbucnit 
luptele.

Generalul Gusleacov: 
„Totul a început 
cu o provocare”

Generalul își amintește că la 
19 iunie 1992, după ora 16:30, 
de sediul tipografiei, aflată în 
preajma Comisariatului de po-
liție, s-au apropiat ca să ridice 
niște materiale propagandistice 
doi gardiști, unul dintre care era 
maiorul rus Igor Ermakov. Poli-
ția le-a solicitat actele la control, 
dar în timpul verificărilor cineva 
a început să împuște în direcția 
lor. Polițiștii împreună cu cei doi 
gardiști s-au retras în interiorul 
Comisariatului. 

Victor Gusleacov consideră că 
a fost o provocare, ca și cea de 
la 2 martie 1992, din Dubăsari, 
unde a decedat Igor Sipcenko, 
șeful miliției transnistrene și, 
ca rezultat, trupele separatiste 
au înconjurat Comisariatul de 
poliție și au luat ostatici polițiștii 
de acolo.

În opinia sa, la Tighina, la 
fel ca la Dubăsari, la 2 martie, 
operațiunea a fost o provocare 
pusă la cale de forțele separatiste 
conduse de polcovnicul rus Iurie 
Kostenko și așa-numitul minis-
tru al securității de la Tiraspol, 
Vladimir Antiufeev, care ar fi tri-
mis din timp soldați înarmați în 
preajma tipografiei. 

„Doar că la Tighina, spre deo-
sebire de situația de la Dubăsari, 
Igor Ermakov nu a fost ucis și 

noi nu ne-am predat. Nu a fost 
prima provocare. Comisariatul 
din Tighina a fost atacat inițial 
pe 10 iunie 1992, atunci am re-
zistat 20 de ore și gardiștii s-au 
retras. La 19 iunie, imediat după 
primele împușcături, le-au să-
rit în ajutor toate structurile de 
apărare teritoriale subordona-
te regimului separatist. La ora 
19:20 deja m-am adresat mi-
nistrului de Interne de atunci, 
Constantin Antoci, căruia i-am 
solicitat ajutorul, aveam răniți”, 
își amintește Victor Gusleacov.

Imediat după aceea de la Cău-
șeni le-a venit în ajutor un grup 
de 68 de combatanți în frunte 
cu generalul Anton Gămurari și 
500 de voluntari. Reprezentanții 
Armatei Naționale li s-a alăturat 
pe 20 iunie. „Am pierdut șase 
polițiști în acele lupte. Cel mai 
greu ne-a fost pe 22 iunie, când 
artileria armatei a 14-a a deschis 
focul asupra Comisariatului”, ne 
spune fostul comisar.

Ion Costaş: „Armata 
Națională abia era în 
formare”

Fostul ministru al Apărării, 
generalul Ion Costaș, ne spune 
că, în seara zilei de 19 iunie 1992, 
se afla la o întâlnire neformală 
cu Grigore Vieru, Nicolae Dabija, 
Ion Ungureanu, Lidia Istrati și 
un grup de jurnaliști. Intenționa 
să discute despre problemele pe 
care le întâmpina în procesul de 
formare a Armatei Naționale. A 
fost întrerupt de adjunctul său 
care i-a spus că este chemat de 
președintele Mircea Snegur la 
telefon. 

„Mi-a zis: «Ştii că rușii ne-au 
declarat război?». Mi-a spus că 
i-a telefonat ministrul de Interne 
Antoci și că trebuie să trimitem 
de urgență un pluton la Tighina. 
I-am spus că încă nu suntem pre-
gătiți. În cabinetul președintelui 
mai erau generalul Creangă și 
Nicolae Chirtoacă. Le-am spus 
că trebuie convocat Consiliul de 
securitate. Mircea Snegur însă 
mi-a zis că Antoci a solicitat 
ajutor de urgență. Aveam lângă 
Tighina un batalion trecut din 
armata sovietică în cea a RM. 
M-am întors în sală și i-am anun-
țat pe jurnaliști că s-a început 
atacul asupra Comisariatului din 
Tighina și ulterior am plecat la 

Există multe similitudini între ceea ce 
se întâmplă astăzi în Ucraina şi ceea ce 
s-a întâmplat cu 30 de ani în urmă în 
Republica Moldova. Astăzi, ca şi atunci, 

oficialii ruşi pretind că apără drepturile ruşilor pe 
teritoriul unor state independente pe care aceştia 
fie că doresc să le acapareze total, ca în cazul 
Ucrainei, fie că formează enclave separatiste care 
mențin fostele republici sovietice în zona sa de 
influență. Opinia aparține mai multor militari pe 
care i-am abordat în legătură cu marcarea a 30 de 
ani de la sângerosul măcel din 19 iunie 1992 de la 
Tighina.

Președinție”, își amintește Ion 
Costaș. 

Potrivit generalului, la solici-
tarea lui Mircea Snegur au fost 
date indicații să fie trimis un ba-
talion în ajutorul lui Gusleacov. 
La indicația lui Tudor Dabija Ca-
zarov, fost viceministru al Apă-
rării, vreo 20 de tineri soldați 
au fost urcați într-o mașină cu o 
caroserie neacoperită, iar armele 
și munițiile au fost încărcate în-
tr-un autobuz. „A fost o greșeală. 
Când batalionul a ajuns în oraș, 
gardiștii deja erau în cetate și au 
început să tragă asupra tineri-
lor. O parte din ei au decedat”, 
își amintește Ion Costaș de unul 
din momentele sângeroase ale 
acelor zile.

Tancurile Armatei a 14-a 
au forțat podul

Potrivit generalului, ofensiva 
a fost realizată de la nord la sud, 
din direcția Chișinău și Căușeni, 
prin intermediul Batalioanelor 
de infanterie moto nr.1, 3 și 4, 
brigăzii de poliție cu destinație 
specială, unui divizion de artile-
rie, trei detașamente de artilerie, 
două baterii antitanc și trei bate-
rii de aruncătoare, în total, 2500 

de persoane și 56 de sisteme de 
artilerie. La 20 iunie, orașul era 
în mare parte sub controlul tru-
pelor subordonate Chișinăului, 
dar trupele separatiste, susținute 
de armata rusă au forțat podul de 
peste Nistru. Pe 21 iunie rușii au 
continuat să bombardeze orașul. 

Bătălia s-a încheiat la 22 iu-
nie odată cu intervenția trupelor 
armate ruse de partea forțelor 
separatiste care a întărit raportul 
forțelor de partea ultimei, după 
ce anterior trupele militare sub-
ordonate Chișinăului ocupaseră 
parțial orașul până la Nistru. Se 
estimează că, în urma luptelor 
de la Tighina, și-au pierdut viața 
aproximativ 200 de militari și 
civili moldoveni, iar circa 300 
au fost răniți. În urma luptelor 
sângeroase Tighina a trecut sub 
controlul autorităților nerecu-
noscute de la Tiraspol. Rușii 
aveau nevoie de controlul asu-
pra acestui oraș pentru că ast-
fel asigurau o mai bună apărare 
Tiraspolului și, totodată, dacă 
autoritățile de la Chișinău ar fi 
vrut să efectueze unirea cu Ro-
mânia, fie doar a malului drept, 
în condițiile lipsei de control 
asupra acestui oraș, acest lucru 
ar fi fost dificil de realizat.

Generalul Victor Gusleacov a fost șef al Comisariatului de Poliție din Tighina

Svetlana COROBCEANU
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Generalul Victor Gusleacov

a fost șef al Comisariatului de Poliție din 
Tighina în timpul Războiului de pe Nistru, 
cel care a reușit să păstreze această secție 
de poliție de partea R. Moldova în pofida 

amenințărilor structurilor administrative și 
militare separatiste din acest oraș, respectând 

cu fidelitate principiul că poliția nu are voie 
să se implice în afacerile politice. Generalul 

Gusleacov și subalternii săi au reușit să reziste 
atacurilor gardiștilor asupra Comisariatului, 

ca ulterior, alături de generalul Anton 
Gămurari, să respingă cu eroism atacurile 

militarilor Armatei a 14-a.

Ion Costaş: „De rezisten-
ța şi curajul ucrainenilor 
depindem şi noi astăzi” 

„Ceea ce s-a întâmplat în 
2014 în Ucraina, crearea unor 
republici separatiste, și ceea ce 
se întâmplă azi în țara vecină 
sunt scenarii trase la indigo de 
ruși, asemănătoare cu ceea ce 
ni s-a întâmplat nouă în 1992. 
Rușii formează enclave și stă-
pânesc. Omoară femei, bătrâni, 
copii. Distrug orașe, este o mare 
tragedie”, spune generalul Ion 
Costaș, precizând că nu a crezut 
nici chiar văzând că Ucraina este 
înconjurată de trupe rusești, că 
aceștia vor invada această țară. 
„Pentru mine ziua de 24 februa-
rie a fost un șoc. Pericolul este 
mare și pentru noi. Urmăresc 
linia frontului. De rezistența și 
curajul ucrainenilor depindem și 
noi astăzi”, ne-a spus Ion Costaș.

Maia Sandu: Suntem 
datori să păstrăm 
vie memoria acelor
 zile de foc

În legătură cu evenimentul de 
la 19 iunie, președintele Maia San-
du a venit cu un mesaj de recunoș-
tință adresat veteranilor și tuturor 
celor care s-au jertfit în războiul 
de pe Nistru. „Suntem datori să 
păstrăm vie memoria acelor zile 
de foc, ca o garanție că vom face 
tot ce ne stă în putere pentru a nu 
mai admite vărsări de sânge pe 
această bucată de pământ. Este un 
legământ necesar, mai ales acum, 
când un nou război s-a dezlănțuit 
chiar la hotarele noastre, făcând 
victime, aducând distrugere și 
durere. Suntem o țară pașnică și 
vrem să trăim în pace și liniște.

Doar în pace și doar împreună 
vom putea construi o țară pros-
peră, o societate în care oamenii 
cu opinii diferite să poată trăi în 
bună înțelegere și respect reci-
proc, cu credință în viitor. Ne 
dorim acest lucru pentru ambele 
maluri ale Nistrului – o Moldovă 
liberă și democratică”, a menți-
onat președintele.
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Exporturile de grâu, între 
nesiguranța autorităților 
și necesitățile fermierilor

Comisia pentru Situații Excepționale 
a acceptat în şedința din 21 iunie 
deblocarea exporturilor de făină, 
interzise ca şi exporturile de grâu la 

începutul războiului din Ucraina. Exportul 
grâului rămâne, însă, restricționat. Autoritățile 
nu ştiu exact ce recoltă de grâu va fi strânsă în 
acest an şi nu vor să rişte. 

E C O N O M I E

Pentru a găsi soluții pentru 
problema exportului de cereale, 
Camera de Comerț Moldo-Ame-
ricană AmCham a organizat luni 
o dezbatere cu mai mulți actori 
interesați de acest proces. 

Deblocarea exportului 
făinii, nu şi al grâului

„După deblocarea exportului 
făinii va urma și exportul de grâu. 
Dar trebuie să avem certitudinea că 
vom avea suficient grâu”, a men-
ționat Vasile Şarban, secretar de 
stat în Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare 

Potrivit lui Şarban, problema 
ridicării restricției pentru expor-
tul de grâu ține de lipsa unor date 
statistice exacte privind rezervele 
existente de grâu și recolta viitoare. 
Autoritățile nu știu exact cât grâu 
mai este în hambare și cât va fi 
recoltat pentru a vedea cât poa-
te fi exportat ca să nu fie afectată 
securitatea alimentară a statului. 

„Ne dăm foarte bine seama că 
trebuie să deblocăm exportul de 
cereale, dar ne împiedică anumi-
te lucruri. Este vorba despre cifra 
statistică. Nu în toate raioanele 
există specialiști, responsabili pe 
domeniul agricol, care pot face o 
estimare cât de cât exactă a recol-
tei viitoare. Avem nevoie de cifre 
clare privind recolta din acest an. 
Pentru moment, estimările sunt 
de circa 900 mii de tone, însă 
trebuie să luăm în calcul situația 
agroclimaterică destul de sumbră 
în partea de centru și de sud a Re-
publicii Moldova, care ne dă peste 
cap estimările și opțiunile”, spune 
secretarul de stat. 

Însă oficialul nu a dat vreun 
indiciu privind data când vor fi 
deblocate exporturile. 

„Agricultorii știu foarte bine 
că putem vorbi despre recoltă nu 
atunci când facem estimări, dar 
atunci când o avem depozitată în 
hambare. Nu zic că vom debloca 
exportul atunci când recolta va fi 
depozitată în hambare. Așteptăm 
acum niște cifre ca să venim cu 
argumente către Comisia pentru 
Situații Excepționale pentru a lua 

niște decizii corecte”, spune el.  
Potrivit lui, în prezent în Re-

publica Moldova sunt înregistrate 
oficial capacități de stocare de ce-
reale de 750 de mii de tone. Aici 
sunt depozitate, pentru moment, 
circa 735 de mii de tone de grâu, 
porumb și semințe de floarea-soa-
relui. Însă există silozuri, hambare 
și depozite mai mici, care nu sunt 
luate în calcul în această statistică. 

Fermierii au nevoie 
de bani, dar şi să-şi 
elibereze depozitele

De cealaltă parte, fermierii cer 
permisiunea de a exporta grâul, 

pentru a obține lichiditățile de 
care au mare nevoie ca să-și achite 
datoriile, pentru campania de re-
coltare, care începe, dar și pentru 
semănatul de toamnă. Totodată, ei 
trebuie să-și elibereze depozitele 
de cerealele de anul trecut pentru 
a face loc recoltei noi. 

„Există patru factori, care 
complică activitatea fermierilor 
în acest an. Unii pot fi influențați, 
însă asupra altora nu avem nicio 
putere”, spune Valeriu Nicușor, 
administratorul întreprinderii 
AGRO-SZM. 

Potrivit lui, ar fi vorba de războ-
iul din Ucraina cu toate dificultă-
țile logistice pe care le comportă, 
scumpirea carburanților, îngrășă-
mintelor și a altor inputuri pentru 
agricultură, seceta și interdicția de 
a exporta grâul.   

„Desigur, nu avem nicio putere 
asupra războiului din Ucraina, nu 
putem schimba nimic în această 
privință, prețurile mari sunt o 
tendință globală pe care iarăși nu 
o putem controla. Putem doar să 
cumpărăm din timp motorină, 
până nu s-a scumpit și mai mult. 
În privința secetei, știința agrono-

În iarnă Rusia ar 
putea întrerupe 
complet livrările 
de gaze în Europa

Şeful Agenției Internaționale 
pentru Energie (AIE), Fatih Bi-
rol, a recomandat țărilor euro-
pene să se pregătească urgent de 
o întrerupere completă de către 
Rusia a aprovizionării cu gaze în 
timpul iernii. „Europa trebuie să 
fie pregătită în cazul în care ga-
zul rusesc este întrerupt complet. 
Cu cât ne apropiem de iarnă, cu 
atât înțelegem mai bine intențiile 
Rusiei”, a spus Birol pentru „Fi-
nancial Times”. În opinia sa, Rusia 
a recurs recent la reducerea apro-
vizionării cu gaz a Europei pentru 
a-i împiedica pe europeni să-și 
umple depozitele de gaze, sporind 
astfel efectul șantajului energetic 
în timpul lunilor de iarnă. Şeful 
AIE a îndemnat guvernele să ia 
măsuri pentru a reduce cererea 
de gaze și pentru a menține ve-
chile centrale nucleare care erau 
planificate.

Oferta a depășit 
cererea de valută 
în mai după 
transferurile 
record 
de peste hotare

Piața valutară s-a echilibrat 
în întregime în luna mai după 
două luni de deficit de valută și 
intervenții ale Băncii Naționale. 
Ameliorarea se datorează unei 
cantități record pentru luna mai 
a transferurilor de peste hotare în 
favoarea persoanelor fizice. Per-
soanele fizice au vândut în luna 
mai valută în valoare de peste 373 
de milioane de dolari la casele de 
schimb valutar. Suma a fost su-
ficientă să acopere atât cererea 
de valută la casele de schimb, cât 
și deficitul de pe piața valutară 
fără numerar, unde operează per-
soanele juridice. Potrivit datelor 
BNM, luna trecută oferta chiar a 
depășit cererea de valută cu 6%. 

Băncile 
și-au dublat 
profitul 
în primele 
cinci luni

Băncile moldovenești și-au 
dublat profitul în primele cinci 
luni ale anului, în disonanță cu 
majoritatea ramurilor economiei, 
afectate grav de crizele din acest 
an. Performanța băncilor s-a da-
torat veniturilor mai mari, obți-
nute din dobânzile la credite, din 
comisioanele bancare majorate și 
din diferența de curs valutar, la 
fel mai mare. Cele 11 bănci comer-
ciale moldovenești au acumulat 
un profit de 1,43 miliarde de lei 
în ianuarie-mai curent, aproape 
dublu față de aceeași perioadă a 
anului trecut.

Ion CHIȘLEA 

mică ne permite să reducem din 
impactul acesteia, însă nu într-o 
măsură suficient de mare. Rămâne 
cel de-al patrulea factor, legat de 
politica internă a statului și care 
poate fi influențat. Trebuie exclu-
să interdicția pentru export ca să 
transformăm produsele în bani”, 
spune agricultorul. 

AGRO-SZM, compania fiică a 
societății moldo-germane Süd-
zucker Moldova, deține 14 mii de 
hectare de terenuri, dintre care 
șapte mii sunt semănate cu cere-
ale. Acum întreprinderea are în 
hambare cinci mii de tone de grâu, 
pe care nu-l poate vinde din cauza 
restricțiilor.  

„Pe de o parte, sunt blocate de-
pozitele, care trebuie eliberate pen-
tru a face loc noii recolte. Pe de altă 
parte, acest grâu reprezintă bani, de 
care avem acum mare nevoie, in-
clusiv pentru a rambursa creditele 
luate anterior de la compania-ma-
mă”, menționează administratorul.  

În urma presiunilor fermierilor, 
autoritățile au spus că exportul de 
grâu va fi permis. Președintele Co-

misiei Parlamentare pentru Agri-
cultură și Industria Alimentară, 
Vladimir Bolea, a spus, chiar, că 
acest lucru se va întâmpla la urmă-
toarea ședință a Comisiei pentru 
Situații Excepționale. 

Blestemul 
ecartamentului diferit

Totuși, problemele fermierilor 
nu se opresc aici, or acum este 
extrem de dificil să exporți grâul 
peste hotare. 

Din cauza blocării porturilor 
ucrainene, grâul din țara vecină 
este exportat acum pe căi alternati-
ve, inclusiv prin Republica Moldo-
va, dar și pe Dunăre. Şi este vorba 
despre o cantitate enormă de grâu 
ucrainean, care trebuie exportat – 
între 20 și 30 de milioane de tone, 
potrivit diferitor estimări. 

Reorientarea rețelelor logistice 
pentru întregul comerț ucrainean, 
nu doar pentru cereale, a creat deja 
cozi imense la hotarele acesteia 
cu țările Uniunii Europene. La 
hotarele Republicii Moldova cu 
România, de asemenea, s-au cre-
at cozi imense, autoritățile celor 

două state încercând să soluționeze 
cumva problema.

În ce privește cerealele, situația 
este extrem de complicată, or o 
cantitate atât de mare este, practic, 
imposibil de exportat pe cale teres-
tră și pe Dunăre în răstimpul scurt 
care a mai rămas până la noua re-
coltă. Liderii de organizații inter-
naționale, dar și ai unor state caută 
soluții pentru grăbirea exportului 
de grâu ucrainean, îngreunat și de 
diferența de ecartament al căilor 
ferate dintre Ucraina și Europa. 
Grâul ajuns la hotarul european în 
vagoane ucrainene, urmează să fie 
transbordat în  vagoane europene, 
iar această procedură încetineș-
te procesul. Pentru soluționarea 
problemei, președintele SUA, 
Joe Biden, a propus construcția 
unor silozuri temporare la hotarul 
Ucrainei cu vecinii săi europeni, 
unde să fie descărcat repede grâul 
din vagoanele ucrainene pentru ca 
mai apoi să fie încărcat în vagoa-
nele pe ecartament îngust. Această 
măsură ar fluidiza exportul și ar da 
posibilitatea unei eliberări rapide 

a silozurilor de cereale din Ucraina 
pentru a face loc noii recolte. 

Soluții similare propun și auto-
ritățile de la Chișinău, în Republica 
Moldova existând aceeași proble-
mă a ecartamentului rusesc, diferit 
de cel european. 

Vasile Şarban a spus în acest 
context că o soluție ar fi construc-
ția de noi silozuri și capacități de 
transbordare a cerealelor în por-
tul Giurgiulești. O cooperativă 
de producători și exportatori de 
cereale chiar este gata să încea-
pă acest proces. Altă soluție ar fi 
construcția unor silozuri pentru 
cereale în stația de trenuri Berești 
din raionul Ungheni. Acolo chiar 
ajunge o linie ferată cu ecartament 
îngust, european. Rămâne doar de 
construit silozurile. 

Altă soluție ar fi utilizarea liniei 
cu ecartament lat, care ajunge din 
Republica Moldova peste Prut în 
portul Galați. Potrivit lui Radu Mu-
șinschi, manager de țară pentru 
România și Serbia al grupului de 
companii Trans-Oil,  odată repa-
rată, pe această linie ar putea fi 
transportate circa 100 de vagoane 
pe zi în portul Galați. 
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„Consiliul European a decis să 
acorde statutul de țară candidată 
Ucrainei și Republicii Moldova”, se 
spune într-un asemenea document al 
Consiliului European, care precizea-
ză că nu vor fi niciun fel de condiții 
pentrul cele două state – Ucraina și 
Republica Moldova.

Consiliul reafirmă că „viitorul aces-
tor țări – Republica Moldova, Ucraina 
și Georgia – și al cetățenilor lor se află 
în Uniunea Europeană”.

„Comisia este invitată să raporteze 
Consiliului cu privire la îndeplinirea 
condițiilor specificate în avizele Co-
misiei privind cererile de aderare 
respective, ca parte a pachetului său 
obișnuit de extindere. Consiliul va 
decide cu privire la măsurile supli-
mentare odată ce toate aceste condiții 
vor fi îndeplinite pe deplin”, se mai 
specifică în document.

În ce privește Georgia, Consiliul 
European este pregătit „să acorde 
acestui stat statutul de țară candi-
dată odată ce prioritățile specificate 
în avizul Comisiei privind cererea de 
aderare a Georgiei vor fi îndeplinite”.

Consiliul European mai preci-
zează că progresul fiecărei țări către 
Uniunea Europeană „va depinde de 
propriul merit în îndeplinirea crite-
riilor de la Copenhaga, ținând cont 
de capacitatea UE de a absorbi noi 
membri”.

Ce oferă statutul de candidat 
de aderare la UE

Solicitat de „Gazeta de Chișinău”, 
comentatorul Ion Tăbârță susține că 
cel mai important lucru este că Repu-
blica Moldova are acum o „perspectivă 
clară de aderare la UE”. 

„Până acum, procesul nostru de 
aderare la UE nu avea o previzibili-
tate clară. Acest fapt era alimentant 
intens de propaganda rusească. Dacă 
vom adopta reformele, șansele noas-
tre de aderare cresc semnificativ”, a 
explicat el.

Statutul de candidat la aderare la 

UE prevede, în opinia lui Stanislav 
Secrieru, senior analist la Institutul 
Uniunii Europene pentru Studii de 
Securitate, o mai strânsă supraveghe-
re asupra implementării reformelor.  

„Evaluarea și raportarea pe Moldo-
va se va face în mod diferit de acum 
încolo. Pentru state candidate moni-
torizarea și raportarea progreselor sau 
lipsei de progrese este mult mai deta-
liată și mai bine structurată”, a scris 
analistul pe pagina sa de Facebook. 

Publicarea anuală a rapoartelor de 
progres, relevă el, pune și mai mare 
presiune pe guvern să livreze reforme 
și rezultate. 

„Cu alte cuvinte, abordarea față de 
țări candidate este mult mai dură. An-

terior, una dintre cerințele societății 
civile față de UE era anume utilizarea 
mecanismelor de monitorizare apli-
cate statelor candidate”, a subliniat 
analistul Secrieru.

Aceeași idee a fost susținută de Ion 
Tăbârță, care afirmă că implemen-
tarea reformelor va fi supusă unei 
monitorizări „mult mai stricte”.

„Dacă până acum era un mecanism 
care monitoriza implementarea Acor-
dului de Asociere, acum vom avea 
unul care va evalua dacă Republica 
Moldova corespunde anunitor criterii 
de a începe negocierile de aderare”, 
a precizat el. 

 Mai multe fonduri

În opinia lui Stanislav Secrieru, 
statele candidate au acces la fonduri 
de pre-aderare (IPA), fonduri neretur-
nabile (granturi care pot acoperi până 
la 50% din proiect), care permit țărilor 
să se pregătească de aderare la UE. 

„Asistența vine pentru cinci dome-
nii: clădirea instituțiilor, cooperare 
transfrontalieră, dezvoltarea regio-
nală, resurse umane și dezvoltarea 
rurală”, a detaliat Secrieru. 

După spusele sale, aceste două 
exemple demonstrează că împreună 
cu statutul de candidat vin beneficii 
concrete pentru cetățeni. 

Ion Tăbârță admite că Republica 
Moldova va avea acces la mai multe 
fonduri, dar acestea vor crește semni-
ficativ din momentul demarării pro-
cesului de negocieri pentru aderare.

„Vor fi cu certitudine mai multe 
fonduri, dar ele nu se vor deosebi 
esențial de cele de care a beneficiat 
Republica Moldova până în prezent”, 
a spus Tăbârță. 

Mai mult, accentuează Secrieru, nu 
trebuie să neglijăm faptul că Moldova 
face un pas mare spre cea mai avansa-
tă și prosperă structură de integrare 
economică din lume.

Cât ar putea să stea 
pe tuşă Moldova 

În același timp, analistul Secrieru 
a subliniat că deceniile în care Turcia 
a stat pe tușă în calitate de stat can-
didat fără să adere la UE sunt doar 
un exemplu și că sunt și alte exemple: 
„În 2004, Croația a fost recunoscută 
drept stat candidat, în 2013, Croația 
se alătură la UE”. 

Europarlamentarul român Sieg-
fried Mureșan a declarat într-un 
briefing pentru jurnaliști români că 
acordarea statutului de țară candi-
dată este începutul procesului, nu 
este finalul. 

„Dar acordarea acestui statut este 
un lucru foarte important fiindcă de 
acum cetățenii Republicii Moldova 
știu că au perspectivă europeană și 
știu că într-o zi țara lor va deveni stat 
membru al UE”, a spus el.

„Un lucru vă pot spune foarte clar: 
dacă și în următorii ani Republica 
Moldova continuă cu viteza cu care 
a început în ultimele luni procesul 
de reformare după preluarea guver-
nării de către guvernul proeuropean, 
acest proces va fi mult mai rapid”, a 
adăugat el.

P O L I T I C Ă

Republica Moldova își 
încheie socotelile cu Rusia

Consiliul European 
a decis să acorde 
Republicii 
Moldova statutul 

de țară candidată, 
conform mai multor 
documente care au intrat 
în posesia instituțiilor 
mass-media. Statutul de 
candidat înseamnă pentru 
Moldova recunoaşterea 
perspectivei europene 
clare după un parcurs 
ubicuu de până acum 
exploatat de Rusia. 

Turcia își menține veto-ul 
față de aderarea Finlandei 
și Suedei la NATO

Guvernul turc a anunțat joi că la summitul NATO care 
va avea loc săptămâna viitoare la Madrid își va menține 
veto-ul prin care blochează aderarea Finlandei și Suediei 
la Alianță, transmite agenția EFE, citat de agerpres.ro. 
„Summitul NATO nu este o limită. Nu există un termen 
pentru încheierea procesului de aderare”, a semnalat 
ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu la o con-
ferință de presă comună la Ankara cu șefa diplomației 
britanice Liz Truss. „Aliații noștri depun eforturi maxime 
pentru a ajunge la o soluție în acest proces”, a mai spus 
ministrul turc.

Israelul a adoptat 
definiția antisemitismului 
propusă de IHRA

Parlamentul israelian a votat miercuri seară în fa-
voarea definiției antisemitismului, propusă de Alianța 
Internațională pentru Comemorarea Holocaustului. 
„Am luat o decizie istorică astăzi” prin adoptarea acestei 
definiții, a declarat președintele Knesset-ului, Mickey 
Levy, potrivit AFP. „Knesset-ul este angajat în lupta 
împotriva antisemitismului în formele sale cele mai 
urâte (...) care include negarea Holocaustului, refuzul 
dreptului poporului evreu la autodeterminare, precum și 
expresiile de antisemitism deghizate în critici la adresa 
Israelului”, a adăugat Levy.

G7, „propuneri concrete” 
pentru „creșterea presiunii 
asupra Rusiei”

Summitul G7, care va avea loc la sfârșitul săptămânii 
în Germania, va elabora „un set de propuneri concrete 
pentru a crește presiunea asupra Rusiei și a arăta sprijinul 
nostru colectiv pentru Ucraina”, a declarat miercuri un 
înalt oficial de la Casa Albă, potrivit reuters.com. Ace-
eași sursă a indicat, de asemenea, că subiectul energiei, 
al cărei cost explodează în lume, se va afla „în centrul 
discuțiilor” dintre liderii Statelor Unite, Germaniei, 
Franței, Canadei, Italiei, Japoniei și Regatului Unit la 
acest summit.

Serbia, Albania și 
Macedonia de Nord, 
probleme de participate 
la summitul UE 

Summitul, care a început joi, este de așteptat să discute 
și perspectivele de aderare pentru statele din Balcanii de 
Vest. Motivul supărării celor trei state este amenințarea 
cu veto a Bulgariei, membru al UE, care blochează în-
ceperea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord 
și Albania de peste doi ani. Sofia cere ca precondiție 
pentru discuțiile de aderare cu Macedonia de Nord să 
se discute de asemenea chestiuni de „istorie comună”, 
limbă și identitate națională.

Comandantul armatei 
finlandeze: țara este gata 
să riposteze Rusiei 

Finlanda s-a pregătit de zeci 
de ani pentru un atac din partea 
Rusiei și ar rezista viguros într-o 
astfel de situație, a susținut co-
mandantul forțelor armate fin-
landeze, generalul Timo Kivinen, 
într-un interviu preluat miercuri 
de Reuters. În afara arsenalului 
considerabil, un factor crucial 
este motivația finlandezilor de 
a lupta, a arătat generalul. Fin-
landa are o graniță de 1.300 km 
cu Rusia și a purtat două războaie cu această țară în 
deceniul 1940, când au căzut peste 100.000 de finlandezi 
și s-a pierdut o zecime din teritoriu.

I.G.

M a p a m o n dStatutul de stat candidat la aderarea la UE înseamnă pentru Moldova 
recunoașterea perspectivei sale europene

Ilie GULCA

Europarlamentarul  

român Siegfried 
Mureșan a declarat 

într-un briefing pentru 
jurnaliști români că 
acordarea statutului 

de țară candidată este 
începutul procesului, 

nu este finalul. 
„Dar acordarea acestui 

statut este un lucru 
foarte important 
fiindcă de acum 

cetățenii Republicii 
Moldova știu că au 

perspectivă europeană 
și știu că într-o zi 

țara lor va deveni stat 
membru al UE”, 

a spus el.
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Evadarea 
din zona low cost

A - p o l i t i c e

Eliberând – pentru gândire, 
proiectare și implicare reală 
– timpul necesar transportării 
corpului fizic al angajatului la 
birou și înapoi. Ai trăit o fază 
cosmonautică, de pilot al unei 
nave spațiale (ce este Pământul 
dacă nu o navă hălăduind prin 
spațiu?): te trezeai... și deja erai 
la serviciu, în activități. Te referi, 
bineînțeles, la un anume soi de 
activități, servicii, meserii, dar 
suficiente să demonstreze câtă 
lume nu are o altă utilitate de-
cât prezența în clasă, laborator, 
atelier, birou. Ridicând salariul 
pentru această prezență fizică, 
nu pentru calitatea și relevanța 
lucrului îndeplinit. 

Dar să nu întindem vorba cu 
povești despre munca eroică. 
Tema de azi e alta. Mergi în va-
canță. Evadezi! În altă lume, de-
tașându-te de grijile cotidiene. 
Bine, nu-i chiar așa, la moldoveni 
vacanța e și pentru lucru, pentru 
schimbul de activități, ca odih-
nă eficientă, conform semnului 
ancestral: dacă la poartă răsare 
o movilă de nisip, înseamnă că 
stăpânii casei degrabă vor ieși în 
concediu.

Ei, bine, dar care-i semnul va-
canței universale, dacă celelalte 
date ale problemei nu se prea 
schimbă și munca nu dispare 
definitiv din peisaj? Ai ghicit: 
aventurile! Cele pe care Athos i le 
explica, în finalul Celor trei mus-
chetari, lui D”Artagnan: o suită 
de neplăceri, pe care timpul le 
va converti în dulci și neuitate 
amintiri... Fiindcă veni vorba: 
eroii apar (intervin, ca Deus ex 
machina!) exact acolo unde cineva 
greșește, trișează, unde cineva își 
face lucrul de mântuială. Prefer, în 
context, ne-eroul. Responsabilul. 
Profesionistul. Dar...

Nu, nu ne-am abătut de la temă, 
dimpotrivă, intrăm în miezul ei. 
Aventurile încep mult înainte de 
plecare. Absolut moldovenește, 
îți promisesei să nu te mai legi 
vreodată cu o companie moldove-
nească ce se ocupă de procurarea 
biletelor pentru zboruri (și care 
te-a dezamăgit). Dar cineva a găsit 
o bună ofertă de la ei și ți-a re-
comandat-o. Ți-ai zis și tu că s-o 
mai fi schimbat lumea... Accepți 
deci oferta: un zbor cu o escală 
plauzibilă, de vreo două ore... 

Surpriza vine cu doar vreo două 
zile înainte de zbor. Ca să ai tot 
tacâmul moldovenesc, noutatea e 
lansată de compania noastră avi-
atică (de stat? privată?), care își 
schimbă voluntar orarul de zbor, 

Totul are un preț pe lumea 
aceasta. Luăm multe lucruri de 
bune, însă nimic nu e gratis, poate 
doar cu excepția aerului pe care îl 
respirăm. Regula e valabilă atât 
pentru indivizi, cât și pentru enti-
tăți mai mari, cum ar fi țările sau 
națiunile ce le populează.

Bunăoară, nemții au hotărât, la 
un moment dat, că energia nuclea-
ră nu este ecologică, pe când gazul 
rusesc reprezintă tranziția optimă 

spre economia „verde“. Acum, când Rusia folosește gazul ca pe o armă 
împotriva celui mai mare client al său, Germania vorbește despre re-
cesiune și despre nevoia de a reveni la sursele de energie tradiționale: 
centralele termice pe cărbune și pe energie nucleară. Pentru ce plătește 
Germania în acest caz? Pentru oportunism și confort economic, pentru 
miopie politică, pentru promovarea unei agende care răspundea mai 
curând unor interese financiare și electorale decât unor nevoi dictate de 
realitate: poporul panicat de apocalipsă a votat cu inima ușoară pentru 
o clasă politică ce a pus în fața Armaghedonului reduta „ecologică“ a 
gazului rusesc. Prin urmare, se poate spune că poporul și politicienii 
germani vor avea de suportat cheltuieli generate nu atât de șantajul 
perfid al Gazprom-ului, cât de faptul că au permis, cu ceva ani în urmă, 
însăși posibilitatea acestui șantaj. Experți lucizi de acasă și de aiurea 
i-au prevenit, îndemnându-i să înțeleagă că avantajele pe termen 
scurt vor deveni dezavantaje pe 
termen lung. Nemții nu au aple-
cat urechea; astfel, ce au agonisit 
și economisit atunci, vor risipi, 
implacabil, acum. Şi s-ar putea 
ca prețul actual să depășească de 
câteva ori câștigurile înregistrate 
în ultimele două decenii.

Autismul american în privința 
Rusiei putiniste, datând cam de 
pe vremea când Hillary Clinton 
propunea „resetarea“ relațiilor, 
concentrarea voluntară și aproape 
exclusivă a Americii pe problema-
tica socială internă (mai degrabă o 
creație academic-mediatică intens 
exploatată politic decât o problematică reală) au adus-o în situația 
de a nu putea răspunde la timp și adecvat la expansionismul Kremli-
nului. În prezent, o administrație concepută și votată pentru cu totul 
alte misiuni și sarcini politice, este nevoită să facă față unui război 
continental pentru care nu are nici pregătirea, nici voința necesare. 
Noroc de mașinăria democratică și statală americană, edificată în 
trecut de administrații mai responsabile și mai prevăzătoare; altfel, 
nu vedeau ucrainenii nici măcar promisiunea lend-lease-ului. Prețul 
adevărat al delăsării americane în politica externă ar putea fi plătit 
nu în Europa de Est, unde, de bine, de rău, Casa Albă va găsi (găseș-
te deja) resursele necesare ca să riposteze, ci în Pacific. Taiwanul, 
epicentrul unor tensiuni care riscă să degenereze într-o confruntare 
sino-occidentală și mai periculoasă pentru viitorul omenirii decât 
războiul banditesc pornit de ruși, cere strategii abile și intervenții 
bine calculate din partea Washingtonului. China comunistă urmărește 
cum se mobilizează Vestul la agresiunea Kremlinului și știe deja că, 
în cazul în care se bagă în Taiwan, același grad de mobilizare nu va fi 
deloc suficient pentru a o opri. 

Nici cetățenii moldoveni nu au procedat mai înțelept cu viitorul lor. 
Treizeci de ani de independență s-au rezumat la experimente electo-
rale dăunătoare, la opțiuni geopolitice dubioase și la discursuri fudule 
despre statalitate. Ne-am scos la mezat viitorul doar pentru a satisface 
niște nostalgii, prejudecăți și iluzii și, în cazul celor mai șmecheri, niște 
interese de moment. Acum, neatârnarea această arogantă și țâfnoasă 
s-a pomenit la câteva sute de kilometri de linia frontului, fiind prote-
jată exclusiv de declarațiile de solidaritate ale Vestului și de un posibil 
statut de „candidat UE“ – pavăză din vorbe dulci și ițari vânjoși în fața 
agresorului gata să ne calce hotarele, câte le avem. Economia parcă e 
mai pe brânci ca oricând, aproape o jumătate din populație interpretea-
ză schizofrenic războiul din țara vecină și nici măcar nu avem destule 
poduri peste Prut ca să ne luăm rapid tălpășița în caz că vine peste noi 
armata transnistreană. O armată, firește, mult mai eficientă decât prost 
echipata, dar intens medaliata oaste moldovenească.

Vom avea un mare noroc dacă nu vom plăti azi sau mâine prețul 
suprem pentru prostia noastră, la fel de supremă. Să nu ne închipuim 
însă că, scăpând acum de catastrofă, vom scăpa și în viitor de toate 
belelele pe care ni le-am asigurat prin lipsa aproape totală de respect 
față de propria noastră țară și prin disprețul afișat față de tot ce i-ar 
fi putut garanta o soartă mai bună.

Cât costă 
prostia?

Adrian CIUBOTARU

H a r t a  l u m i i

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Mircea V. CIOBANU deși biletele erau cumpărate din 
timp. Vânzătorul tău de bilete te 
anunță senin: decolarea se de-
calează cu două ore. Ești anun-
țat calm, de parcă nimic nu se 
întâmplă. Or decalarea însemna 
ratarea celui de al doilea zbor, 
spre destinația aleasă. Într-un 
sfârșit, firma înțelege nedume-
rirea (revolta!) ta și îți propune 
– logic! – decalarea și celui de al 
doilea zbor. Doar că... pentru a 
doua zi (sic!). Asta înseamnă că 
vei înnopta într-un oraș străin. Nu 
îți oferă hotel (cum au făcut – de 
fiecare dată! – austriecii). E vorba 
de o companie autohtonă! Aici se 
lucrează cu prețuri ca la casele 
mari, dar cu responsabilități ca la 
Low cost. Ai căutat singur hotelul, 
ai plătit plăcerea sejurului forțat, 
iar ca să fie plin tacâmul, ai mai 
plătit, celei de a doua companii 
aeriene (asta chiar e una „Low 
cost”!) „diferența schimbării ru-
tei”: un adaos de 50 de euro per 
bilet, cât ți-a cerut vânzătorul 
nostru! Ești în criză de timp și 
accepți orice: vrei în vacanță cu 
orice preț și cineva profită! Eva-
darea costă! Dar e floare la ure-
che în comparație cu mai vechea 
ta aventură, când aceeași firmă 
vânzătoare de zboruri te-a lăsat 
fără bilet (plătit de tine cu o lună 
înainte!) pe un aeroport străin. 
Adevărat, ți-a întors costul bile-
tului retur, de care ți-ai făcut rost 
singur.

În povestea asta parcă nu exis-
tă vinovați. Erai avertizat, încă 
din ziua procurării biletelor, că 
firma nu răspunde de nimic și 
nici măcar nu ai posibilitate să 
renunți, într-un moment, ca să-ți 
recuperezi banii. Ei pot fi doar su-
plimentați: pentru modificările de 
program plătești tot tu, clientul. 
Poate că din motive de acest gen 
companiile aeriene serioase evită 
Chișinăul, care în ultimul timp a 
devenit un soi de aeroport pentru 
cei cu responsabilități limitate. O 

ipostază urâtă pentru o țară care 
vrea să se alinieze standardelor 
avansate. Iar pur psihologic, ofer-
tele ieftine creează iluzia că-i sim-
plu să te alături lumii civilizate. 

Pe de altă parte, cu abundența 
de aventurieri de tot soiul în poli-
tica noastră (cine și-ar fi imaginat 
că la noi un Ostap Bender poate să 
fie deputat, ministru, prim-minis-
tru și chiar, până mai adineaori, 
președinte de țară!), ai impresia 
că tranziția se cam întinde la noi... 
deoarece asta convine. Țara (încă) 
e un mare Orheiland, cu fațadă 
butaforică și resorturi interioare 
obscure. Or, dacă până acum noua 
politică economică a tranziției se 
prelungea din motivul indeter-
minării scopului, acum lucrurile 
(parcă) se limpezesc: tranziția are 
o finalitate limpede: intrarea în 
arcul economic, politic, legislativ 
și social al civilizației. Iar acolo nu 
se intră pentru accesul la servicii 
ieftine, ci la servicii de calitate. 
Scumpe! Salvarea-i ieșirea din 
zona costurilor ieftine și irespon-
sabile. Decretarea responsabili-
tății și a profesionalismului ca 
program național. 

Vise... de vacanță, deh!

Până la urmă, organismul se revoltă 
şi îți cere odihna demult meritată, 
pe care nu i-ai oferit-o nici măcar în 
timpul pandemiei. Eşti (şi tu) parte a 

statisticii care arată că, dacă lumea a vrut să 
lucreze, pandemia nu doar că nu a încurcat, ci, 
dimpotrivă, a sporit implicarea.

Surpriza

vine cu doar vreo două 
zile înainte de zbor. 
Ca să ai tot tacâmul 

moldovenesc, noutatea 
e lansată de compania 

noastră aviatică (de 
stat? privată?), care 
își schimbă voluntar 
orarul de zbor, deși 

biletele erau cumpărate 
din timp. Vânzătorul 

tău de bilete te anunță 
senin: decolarea se 

decalează cu două ore. 

Ne-am scos 

la mezat viitorul doar 
pentru a satisface niște 
nostalgii, prejudecăți și 
iluzii și, în cazul celor 

mai șmecheri, niște 
interese de moment.
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În ultimul timp am scris, cu 
neliniște, câteva materiale în 
mass-media din Țară, atențio-
nând opinia publică și autoritățile 
române că în urma unei scurte 
călătorii, făcute în câteva județe, 
am rămas neplăcut surprins de 
numărul mare de români de rând, 
care îi dădeau dreptate lui Putin 
și așteptau capitularea Ucrainei. 
În urma materialelor publicate, 
am primit mai multe replici tă-
ioase al căror conținut se rezuma 
la constatarea că în România „pu-
tiniștii” sunt un grup foarte re-
strâns și singular, care nu adună 
nici măcar jumătate de procent 
din populație. Crezând că am avut 
ghinion, întâlnind ocazional mai 
mulți români rusofili, am decis 
să mai aștept cu temerile mele 
până la apariția unor date mai 
reprezentative din sondaje.

Iată că au apărut și primele 
probe: Consiliul European pentru 
Relații Externe a realizat, recent, 
un sondaj în mai multe state din 
UE, iar datele publicate arată cât 
de adânc a afectat războiul hibrid 
și propaganda rusească țările, 
care s-au crezut imune la ruso-
filia propagată subtil și nu și-au 
securizat suficient instituțiile 
și spațiul informațional. Astfel, 
la întrebarea cine este de vină 
pentru războiul din Ucraina, 21% 
dintre români învinovățesc EU, 
NATO, SUA și doar 58% cred că 
e vina Rusiei. În Finlanda, de 
exemplu, care de nevoie, după 
război, se tot îmbrățișa cu Rusia, 
având o frontieră comună de pes-
te 1300 km, doar 5% cred că de 
vină ar fi EU, NATO sau SUA, iar 
90% consideră că e vina Rusiei. 
Sondajul mai arată că aproape un 
sfert dintre români cred că Rusia 
vrea să facă pace în Ucraina, dar 
Occidentul o împiedică.

Reiterez observațiile și îngri-

jorările mele: frații din dreapta 
Prutului au pierdut foarte mult 
din imunitatea genetică față de 
Rusia imperială. De la Ion Cristo-
iu până la Adrian Severin, curge 
un șuvoi de rusofilie „inocentă”, 
menit să tulbure mințile româ-
nilor șovăielnici și a șoșoacelor 
purtătoare de infecții străine. 
Propaganda rusească și gama 
ei complexă de narative poate 
buimăci și mințile lucide, mite 
cele fără nicio înțelegere istori-
că a pericolelor pe care le aduce 
Rusia imperială. Vă rugăm, mai 
ascultați, din când în când și vo-
cea românilor din Basarabia, care 
au fost siliți să trăiască împreună 
cu „eliberatorii” sovietici și au 

cunoscut pe propria piele ce în-
seamnă, în realitate, „paradisul 
rusesc”.

De la Chișinău se vede foarte 
bine că România noastră se află 
pe prima linie a războiului hibrid, 
pe care îl poartă Rusia imperială 
împotriva popoarelor libere și 
independente. E o iluzie că poți 
câștiga ceva în fața propagandei 
rusești, mizând doar pe reflexele 
ereditare ale românilor în fața 
dușmanului natural al României. 

Îmi doresc foarte mult ca fie-
care român, care a avut norocul 
să se nască în dreapta Prutului, 
să conștientizeze până la capăt: 
există o invazie a Rusiei imperiale 
mult mai periculoasă decât cea 
militară – invazia pașnică, blân-
dă, care urmărește ca o națiune 
să-și piardă încrederea în sine, 
să renunțe treptat la reperele ei 
de bază și să se lase ademenită 

de valorile înșelătoare, semănate 
timp îndelungat, cu migală, pe 
diferite căi, sub diferite forme 
ascunse, în masele largi și în clasa 
ei conducătoare coruptă, nepă-
sătoare și cosmopolită.

Înainte de a fura pământul 
unei țări libere, Rusia imperi-
ală fură sufletul unei națiuni, 
lăsând-o fără vlagă și motivație 
să-și mai apere țara. 

Câte state din UE ar avea cu-
rajul să pună mâna pe arme, să 
iasă în fața tancurilor rusești 
și să-și apere pământul, suve-
ranitatea și libertatea? Sholz, 
Macron, Draghi, Orban? Dacă 
n-ar fi NATO în Europa, hoar-
dele flămânde și sălbatice ale lui 
Putin ar sparge astăzi vitrinele 
magazinelor de la Bruxelles și ar 
țopăi „kazaciokul” la Lisabona.

După ce serviciile secrete ru-
sești, prin agenții lor gen Iurie 
Roșca, susținut masiv aproape 
două decenii (1990-2009) de 
anumite forțe și instituții-cheie 
de la București, și-au încheiat mi-
siunea în stânga Prutului, frag-
mentând și anihilând Mișcarea 
de Renaștere Românească; bat-
jocorind, confiscând și profanând 
Idealul românilor din Basarabia 
– Reîntregirea națiunii române 
– aceste servicii rusești și-au 
transferat „experții” și o parte 
din rețelele lor în România, pen-
tru a fortifica și extinde „lumea 
rusă” dincolo de Prut. Narativele? 
Ascultați-le de la „maestrul” Ion 
Cristoiu de rând cu pledoariile 
pravoslavnice și antieuropene ale 
șoșoacelor consiliate de ambasa-
dorul rus Valeri Kuzmin, care a 
fost transferat de la Chișinău la 
București. Nu vreau să-mi pierd 
timpul în polemici sterile cu „pra-
voslavnicii rusofili și putiniștii” 
din Țară, fiindcă dușmanul e la 
poartă și plănuiește să ne intre 
în familie și în casă, să ne omoa-
re fizic și moral, să ne falsifice 
identitatea.

Da, desigur, NATO este foarte 
important pentru România, dar 
scutul și sabia, care ne pot apăra 
sufletele și ființa națională de in-
vazia pașnică a Rusiei imperiale 
au fost, sunt și vor rămâne pe 
seama noastră, a românilor, de 
pe ambele maluri de Prut. 

Cine ne apără de invazia pașnică?
Un tânăr dintr-o localitate din 

raionul Criuleni a ajuns în scaun 
cu rotile din cauza unei intervenții 
complicate la coloana vertebrală. 
Chirurgii i-au extirpat o tumoare. 
Era foarte tânăr și în acel an tre-
buia să aibă loc nunta sa. Trăia cu 
o fată din același sat. Nunta nu s-a 
mai făcut și fata l-a părăsit, fiind 
gravidă. Ea s-a căsătorit, iar el a 
intrat într-o depresie profundă. 
Un profesor de la școala din sat a 

apelat la Asociația Obștească „Femeia și Copilul, Protecție și Sprijin” 
din același raion pentru a-l ajuta. Angajatele au străbătut cu greu în 
gospodăria părinților unde locuia bărbatul. Discuțiile îndelungate și 
insistente la limită au dat rezultate. El are studii încheiate la Colegiul 
auto din Chișinău. Prin intermediul unui proiect suedez Asociația i-a 
cumpărat o mașină de cusut adaptată. Coase huse de mașini pentru câ-
teva saloane auto. Are comenzi. E util. Își câștigă existența. Şi, mai mult 
decât atât, îi lucesc din nou ochii, mi-au spus reprezentantele Asociației 
într-o discuție. Între timp, fata care a plecat de la el a născut un băiat 
și, fiind căsătorită cu altcineva și mai având doi copii, i-a adus tatălui 
fiul ca să-l crească singur. Din cele povestite, ea nu-și vizitează copilul.

Îi lucesc din nou ochii

Dragi prieteni, ce am văzut astăzi dimineața, pe la ora 7, m-a întristat 
și mai mult. Am scăpat puțin de restricțiile pandemice, dar nu de frica 
războiului care se aude la Nistru ce are numai un singur mal, căci ne-am 
pomenit cu multe metehne ce amenință viața noastră. Vorba e că la o 
alimentară era mare rând și s-a făcut o coadă de vreo 40-50 de oameni. 
M-am oprit și, spre mirarea mea, am văzut persoane în etate printre care 
erau și foști profesori ce m-au învățat la Institutul de Medicină cu 40-45 
de ani în urmă. I-am salutat respectuos și am întrebat: „Ce s-a întâmplat 
aici?”. „Nimic deosebit, doctore, - mi-au răspuns – așteptăm pâinea so-
cială!”. Greutatea din suflet nu m-a părăsit, mă întreb și vă întreb – unde 
am ajuns și ce ne mai așteaptă?...

„Așteptăm pâinea socială!”

Alecu RENIȚĂ

Ion MEREUȚĂ

Fata care trăiește cu Platon și 
poartă genți Hermes discută cu 
pensionarii despre foc și pâinea cea 
de toate zilele. Cinismul Nataliei 
Morari depășește orice limite.

P.S. Fără link, să nu-i mai facem 
audiență.

Cinismul Nataliei Morari 
depășește orice limite

Viorica MEȘINĂ

Victoria POPA

Se împlinesc 30 de ani de când 
am pierdut Tighina, după atacul 
armatei rusești între 19 și 22 iunie 
1992. Ca urmare a unui ultimatum 
din partea Rusiei...

Republica Moldova are mulți 
eroi nevăzuți care au demonstrat 
dăruire de sine și cu demnitate au 
apărat țara. Eroii despre care scriu 
sunt vii, foarte modești și simpli, 
unii fără pensii și asigurări sociale, 
ori chiar fără o claritate a statutului 
lor în război. Deși au întreprins di-

verse „măsuri active” în perioada Războiului Moldo-Rus care nu a durat 
numai în perioada anilor 1991-1992, acești oameni nu au un răspuns clar 
asupra statutului lor în luptele nevăzute de acum 30 de ani, multe sunt 
justificate pe la noi cu sintagma „informație cu caracter criptic”... Un alt 
aspect care este la fel de important, dar care este nesoluționat până azi 
este adoptarea în Republica Moldova a unei legi cu privire la persoanele 
strămutate intern. Până astăzi cetățenii Republicii Moldova pot solicita și 
cu mare probabilitate vor fi acceptați în unele țări UE ca fiind beneficiari 
de „protecție temporară” din simplul motiv că statul Republica Moldova 
nu poate asigura protecția efectivă și eficientă unei persoane persecutate 
de pretinsele autorități de la Tiraspol. Nu avem remedii, dar nici câmp 
legal, după 30 de ani. Situația din regiune ar permite inițierea unor me-
canisme suplimentare de protecție a persoanelor supuse persecuțiilor 
din partea autorităților neconstituționale din stânga râului Nistru. Legea 
privind persoanele strămutate intern ar oferi o speranță pentru cei care 
au nevoie de acest câmp legal bine definit. 

Despre eroii nevăzuți

Ion BAMBULEAC

Vreo 10 de mii de oameni, minim, aduși organizat de Partidul „Şor” 
în PMAN la protest. 

Asta înseamnă: cheltuieli de transport, mâncare și băutură, chel-
tuieli pentru tricouri și chipiuri cu „Viață Nouă” de la bandiți vechi.

De unde bani pentru toate astea? Câte din aceste cheltuieli vor fi 
raportate de Partidul „Şor”?

În perioada viitoare instituțiile statului nu trebuie să facă altceva 
decât să aplice legea. Să vedem dacă vor avea curajul și determinarea 
să o facă. Ar cam fi timpul să terminăm cu prostirea oamenilor cu bani 
furați de hoții de miliarde de la noi toți.

De unde bani pentru toate astea?

Stas MADAN

După trei zile de la rușinea din 
PMAN eu încă aștept de la institu-
țiile de forță ale patriei să-mi spună 
cine a plătit mii de oameni să ajun-
gă acolo, din ce bani, de unde au 
fost luați sau mai degrabă furați? 

Pentru un astfel de eveniment, 
urmat de concertul grandios care 
urma să se desfășoare, cel puțin 5 
milioane de lei s-au alocat. De unde 
provin banii, domnilor procurori, an-
chetatori, polițiști? Pentru că dacă nu 

ne spuneți nimic, nu veniți cu explicații, înseamnă că totul a fost perfect și 
degeaba nu le-ați dat voie să tănțuiască și chefuiască în centrul capitalei.

Mi-e scârbă că astfel de personaje au ajuns să compromită până și 
noțiunea de protest. Şi o fac sub privirile îngăduitoare ale celor care 
ar trebui să aplice legea.

Rușinea din PMAN

Alexandru COZER

La întrebarea

cine este de vină 
pentru războiul 

din Ucraina, 21% 
dintre români 

învinovățesc EU, 
NATO, SUA și doar 
58% cred că e vina 

Rusiei.
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„Vă rog, nu îl enervați pe Ivan!”

O nouă scumpire a fost „bătută în cuie” 
pentru chişinăuieni. După ce au decis 
majorarea tarifelor de la 2 la 6 lei 
pentru călătoria în transportul public, 

la ultima şedință a Consiliului Municipal Chişinău 
(CMC), aleşii locali au dispus şi majorarea 
tarifelor pentru colectarea, transportarea şi 
depozitarea deşeurilor menajere. 

Astfel, plata lunară la evacua-
rea deșeurilor pentru persoanele 
fizice la bloc va constitui 17,50 
lei, iar pentru cei care locuiesc în 
case particulare – 35 de lei. La ora 
actuală, chișinăuienii care locu-
iesc la bloc achită o taxă lunară 
de 9,25 de lei per persoană, iar 
cei care locuiesc în case particu-
lare – 18,50 lei. De menționat că, 
inițial, administrația Regiei „Au-
tosalubritate” solicita un tarif de  
26,25 de lei pentru beneficiarii de 
la bloc și 43,75 de lei pentru cei 
cu locuințe particulare. 

Noile tarife vor intra în vigoare 
începând cu data de 1 iulie. În ca-
drul ultimei ședințe a CMC, aleșii 
locali au dispus să-l împuterni-
cească pe primarul Ion Ceban să 
aprobe, la solicitarea motivată a 
Regiei „Autosalubritate”, tarifele 
pentru colectarea, transportarea și 
depozitarea deșeurilor municipale 
din oraș, și normele de acumulare 
a deșeurilor pentru chișinăuieni. 
Ultimul, la rândul său, a promis să 
nu mai intervină la tarifele pen-
tru acest serviciu până la sfârșitul 
mandatului său de primar. 

„Până la sfârșitul mandatului 
nu voi interveni suplimentar.  
Regia „Autosalubritate”  a  venit 
cu o sumă mult mai mare, dar, 
prin consens, s-a ajuns la aceas-
tă sumă. Respectiv, urmează să 
se execute. Cu certitudine, vor fi 
oameni nemulțumiți în acest sens, 
dar ce să facem, avem vremuri 
bune”, a declarat după ședință 
primarul Ceban. 

„Vă rog, nu-l enervați pe Ivan!”, 

așa a reacționat ministrul PAS, 
Andrei Spînu, după aprobarea 
deciziei de împuternicire a pri-
marului general pentru majorarea 
tarifelor la colectarea și evacuarea 
deșeurilor. „Ivan, după ce a decis 
să crească tariful la transportul 
public, „разбушевался” din nou și 
a dublat tariful pentru colectarea 
gunoiului. Vă rog, nu îl enervați 
pe Ivan!”, a scris Spînu pe pagina 
sa de socializare. 

Chişinăul risca să se înece 
în deşeuri? 

Potrivit directorului interi-
mar al Regiei „Autosalubritate”, 
Igor Gîrlea, majorarea tarifelor, 
care nu au mai fost revizuite din 
2017, era o necesitate. Iar motivul 
principal invocat a fost creșterea 
considerabilă a prețurilor la pro-
dusele petroliere și alte servicii 
conexe. În cazul neajustării tari-
felor, întreprinderea ar fi riscat 
să intre în faliment, ceea ce ar fi 
însemnat că nu ar mai fi avut cine 
evacua gunoiul de pe platformele 
de colectare. 

„S-a majorat brusc prețul la 
combustibil. Această diferență 
nu este acoperită de nimic. Avem 
cheltuieli neacoperite deja de 17 
milioane de lei. Costurile pentru 
serviciile terțe  s-au majorat cu cel 
puțin 30%, costurile pentru piese 
și lubrifianți, de asemenea, s-au 
majorat. Odată ce nu vom avea cu 
ce achita combustibilul și acesta 
nu ne va fi livrat, într-o lună și 
jumătate nu vom avea cu ce lucra. 
Devine o catastrofă ecologică de 
proporții mari”, a explicat direc-
torul interimar al întreprinderii, 
Igor Gîrlea. 

Majorăm tarifele, 
dar nu sortăm şi cu atât 
mai mult – nu reciclăm 

Potrivit factorilor responsa-
bili, ultima majorare a tarifelor nu 
permite întreprinderii să dezvolte 

tehnologii moderne de procesare 
a deșeurilor menajere, care sunt 
mult prea scumpe. „Cu 17 lei ne 
permitem să sortăm și, totodată, 
deșeurile care vor putea fi sortate, 
vor putea fi reciclate, dar ca mu-
nicipiul să găsească și să imple-
menteze soluții pentru reciclare 
– 17,50 lei nu vor fi suficienți”, a 
explicat Gîrlea. 

De menționat că aleșii locali 
din PAS s-au pronunțat împotriva 
proiectului de majorare, atrăgând 
atenția anume asupra lipsei unui 
management în gestionarea deșe-
urilor în capitală. „Din februarie 
2020, consilierii PAS au dezbătut 
trei proiecte de decizie privind 
managementul deșeurilor din 
Chișinău. Iar planul de acțiuni 
presupune și ajustarea tarifelor 
fără a fi luată în calcul creșterea 
prețurilor la carburanți. Auzim 
permanent că de vină este creș-
terea prețului la motorină și că 
este nevoie de dublarea-triplarea 
tarifelor, dar nu am primit cifre 
concrete, tabele de analiză în care 
să vedem concret care au fost chel-
tuielile anterioare și cele direct 
proporționale scumpirilor. Noi 

Guvernul a aprobat miercuri prelungirea stării 
de urgență pentru o perioadă de 45 de zile, după ce 
o inițiativă în acest sens a fost aprobată în cadrul 
ședinței de ieri a Comisiei pentru Situații Excepți-
onale (CSE), prezidată de prim-ministrul Natalia 
Gavrilița. 

Potrivit raportului, necesitatea de prelungire 
a stării de urgență este determinată de riscurile 
persistente în privința securității aprovizionă-
rii Republicii Moldova cu resurse energetice, 

impactului asupra domeniului transporturilor, 
asigurării energetice a țării, securității la fron-
tieră și gestiunii fluxului de refugiați ca urmare 
a războiului din Ucraina provocat de Federația 
Rusă.

Joi, 23 iunie, Parlamentul Republicii Moldova a 
aprobat prelungirea stării de urgență pentru încă 
45 de zile. Solicitarea Guvernului a fost susținută 
cu votul a 59 de deputați ai Partidului Acțiune și 
Solidaritate. Decizia intră în vigoare azi, 24 iunie.

Guvernul a aprobat prelungirea 
stării de urgență pentru
 o perioadă de 45 de zile 

De la 1 iulie, colectarea și evacuarea gunoiului ne va costa mai scump 

Marina SURUCEANU

majorăm tarifele, dar continuăm 
să evacuăm tot gunoiul împreună, 
fără sortare”, a motivat consilierul 
PAS, Roman Cojuhari. 

De cealaltă parte, adminis-
tratorul întreprinderii de profil 
spune că de vină sunt chișinău-
ienii, care nu respectă principiul 
de sortare a deșeurilor. „La ora 
actuală, avem 1 600 de contai-
nere pentru deșeuri reciclabile 
instalate în municipiul Chișinău. 
Noi suntem blamați că evacuăm 
toate deșeurile la un loc – cele 
mixte cu cele reciclabile. Este un 
fals. Angajații Regiei, înainte de 
răsturnarea containerului pentru 
reciclabile, verifică conținutul. 
Şi dacă acolo sunt deșeuri mixte 
în proporție de 80% - se duc la 
groapa comună, pentru că nu are 
rost să trimitem altă autospecia-
lă dacă nu se respectă principiul 
sortării. În acest fel, eficientizăm 
banul public”, a explicat Gîrlea. 

Mai mult, întreprinderea este 
în pierdere pentru că mulți agenți 
economici, dar și persoane fizice 
cu case particulare refuză să în-
cheie contracte cu Regia „Auto-
salubritate”, dar evacuează toate 
deșeurile, evident nesortate, pe 
platformele de colectare din cur-
țile de bloc. 

De la gunoi la politică. 
Noile tarife au generat 
scântei între aleşii locali 

Discuțiile pe marginea noilor 
tarife pentru colectarea, evacuarea 
și depozitarea deșeurilor au aprins 
scântei între consilierii munici-
pali. Președintele fracțiunii Par-
tidului Liberal (PL) în CMC, Ion 
Cebanu, a insinuat, din nou, că ar 
exista o înțelegere între consilierii 
de la Platforma DA și socialiști. 
Se întâmplă după ce președintele 
Platformei DA, Andrei Năstase, 

a ținut să menționeze că tarifele 
nu au explodat la peste 26 de lei 
anume pentru că asupra acestui 
fapt a insistat fracțiunea sa. 

„Lucrurile sunt clare și lumea 
cunoaște cine o să voteze, cum s-a 
negociat, la ce preț s-a ajuns. Cei 
care se laudă cu chestiunea asta. 
Oameni buni, voi votați modali-
tatea prin care primarul va decide 
prețul”, a menționat Cebanu. 

„În Platforma DA suntem niște 
oameni asumați, nu facem niciun 
fel de târguri nici cu socialiștii și 
nici cu alte canalii politice, cum 
spunea Eminescu odată. Ceea ce 
vrem noi să facem este ca orașul 
nostru să se dezvolte, să fie curat, 
iar cetățenii să fie tot mai puțin 
împovărați din cauza administra-
ției locale și centrale. Şi, vă rog, 
nu mai faceți procese de intenție, 
nu ne mai puneți etichete! Așa 
făcea Plahotniuc. Oricine are azi 
o poziție – ori îi comunist, ori îi 
KGB-ist, ori – mai nou – îi unul 
din cei care defilează pe stradă”, 
a declarat Năstase. 

Noile tarife pentru colectarea, 
evacuarea și transportarea deșeu-
rilor vor intra în vigoare începând 
cu data de 1 iulie. 

În cazul

neajustării tarifelor, 
întreprinderea ar 
fi riscat să intre în 

faliment, ceea ce ar 
fi însemnat că nu 
ar mai fi avut cine 
evacua gunoiul de 
pe platformele de 

colectare. 
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Fermieri vor protesta 
din nou dacă guvernarea 
nu le va satisface revendicările

Marți, 21 iunie, mai mulți agri-
cultori din diferite raioane ale R. 
Moldova au ieșit la protest. Fermi-
erii și-au scos tehnica pe străzile 
din raioanele Rezina, Căușeni, 
Ungheni și Fălești. Aceștia și-au 
manifestat nemulțumirea față de 
scumpirile la principalele produse 
petroliere, fertilizanți și condițiile 
de export. 

„Noi știm că sunt multe proble-
me în RM, războiul din Ucraina, 
scumpirea la toate, mai ales la 
principalele produse petroliere, 
dar, după cum înțelegem, în acest 
an roada nu va fi atât de bună și 
prețurile vor fi mici, noi nu o să 
putem acoperi cheltuielile, nici 
măcar la zero nu vom ieși. Vrem să 
fim auziți de cei de la guvernare”, 
a declarat pentru „Gazeta de Chi-
șinău”, Mihail Bobicov, fermier 
din raionul Căușeni. 

Luni, 20 iunie, reprezentanții 
asociației de fermieri și agricultori 
au avut o întrevedere cu premierul 
Natalia Gavrilița și cu deputatul 
PAS, Vladimir Bolea, cărora le-au 
înmânat o serie de revendicări:

a) restituirea către fermieri (cu 
excepția agro holdingurilor) a ac-
cizelor în sumele depline la toată 
motorina, procurată de agricultori 
în anul 2022, cu debirocratizarea 
mecanismului de rambursare;

b) compensarea parțială a cos-
turilor motorinei, fertilizanților și 
pesticidelor în contextul scum-
pirilor exorbitante de ultimele 
șase luni;

c) neadmiterea deficitului pe 
piața de diesel și plafonarea mar-
jei comerciale pentru companii-
le petroliere la comercializarea 
angro a motorinei până la 1,5 lei 
per litru;

d) deblocarea exportului de 
grâu sau procurarea în rezerve 
de stat a cel puțin 100 mii tone 
de grâu de la fermierii autohtoni.

Accizele la motorină utilizată 
în anul 2022 de întreprinderile 
agricole mici și mijlocii vor fi com-
pensate de Executiv, în cuantum 
de până la 100%

După întrevederea cu fermierii, 
luni, 20 iunie, Guvernul a anunțat 
că accizele la motorina utilizată 
în anul 2022 de întreprinderile 
agricole mici și mijlocii vor fi com-
pensate de Executiv, în cuantum 
de până la 100%. 

Astfel, potrivit unui comunicat 
al Guvernului, producătorii agri-
coli mari vor beneficia de compen-
sații în cuantum de 30% sau 894 
lei/tonă, iar întreprinderile mici și 
mijlocii vor beneficia de compen-
sarea accizei în valoare de până la 
100% sau 2980 lei/tonă. Acciza va 
fi acordată retroactiv, conform fac-
turilor, începând cu 1 ianuarie cu-
rent, iar de compensații vor profita 
aproape 14 mii de întreprinderi. 
Suma totală pentru producătorii 
mici, mijlocii și mari va constitui 
circa 277 milioane de lei.

În pofida deciziilor Guvernului, 
marți, 21 iunie, mai mulți fermieri 
au ieșit la protest, menționând că 
manifestația lor nu are culoare 
politică. 

Asociația Forța Fermierilor anunță că, în 
cazul în care Guvernul R. Moldova nu 
le va îndeplini cele patru revendicări 
anunțate la începutul săptămânii, vor 

ieşi din nou la protest cu tehnica. Aceştia susțin 
că nu au stabilit un termen, dar aşteaptă ca 
guvernarea să-şi onoreze obligațiile promise față 
de agricultori.  

Carolina CHIRILESCU

„Pe noi, agricultorii, nu ne in-
teresează culoarea politică, noi 
am manifestat și în 2020 cu o 
altă guvernare. Avem o situație 
fără precedent la prețurile pentru 
carburanți, piesele de schimb, în-
grășăminte, avem practic prețuri 
triple. Şi mai avem și secetă anul 
acesta. Ne întrebăm cum o să su-
praviețuim”, a declarat marți, 21 
iunie, în cadrul protestului, Ser-
giu Ştefanco, agricultor din satul 
Ucrainca, raionul Căușeni.

Noi proteste în cazul ne-
îndeplinirii celor patru 
revendicări

Directorul executiv al Asocia-
ției Forța Fermierilor, Alexandr 
Slusari, a declarat pentru „Gazeta 
de Chișinău” că, în cazul în care 
Guvernul nu se va ține de cuvânt, 
fermierii vor ieși din nou cu teh-
nica în stradă. 

„Noi nu am stabilit un termen 
exact, dar așteptăm promptitu-
dine din partea autorităților, 
mai ales că în cadrul întâlnirii 
cu premierul și domnul Bolea ni 
s-a comunicat că suntem corecți, 
că revindicările legate de acciză 
sunt ok, la fel și cu reluarea ex-
portului.

Noi vrem ca toate acestea să 
se înfăptuiască, de vorbe ne-am 
săturat. A fost declarația că se 
compensează 100% acciza la mo-
torină pentru fermierii mici și 
mijlocii, vrem să se materializeze 

într-un act normativ. Dacă nu 
vor fi îndeplinite revendicările, 
vom ieși din nou la protest cu 
tehnica în mișcare”, punctează 
Slusari.

Agricultorii sunt dispuși în 
continuare pentru dialog cu au-
toritățile/ factorii de decizie și aș-
teaptă ca persoanele respective să 
vină în teritoriu pentru a discuta 
cu producătorii agricoli”, se arată 
într-o declarație a Asociației Forța 
Fermierilor.

Federația Fermierilor: 
Guvernul nu are capacități 
suficiente pentru 
a oferi suportul necesar

Directorul executiv al Federați-
ei Fermierilor, Vasile Mârzenco, a 
declarat că în situația complicată 
în care ne aflăm Guvernul nu are 
capacități suficiente pentru a oferi 
suportul necesar.

„Situația este într-adevăr com-
plicată în domeniul agricol, dar 
noi am analizat și am luat în con-
siderare și contextul general al 
crizelor care au urmat una după 
alta. Nu din acțiunile nechibzu-
ite ale Guvernului țării noastre, 
dar în contextul general al crizei 
pandemice, crizei energetice, răz-
boiului… De aceea am considerat 
că participarea noastră la acest 
protest va fi fără efect. Înțelegem 
că Guvernul nu are capacități su-
ficiente pentru a acorda suportul 
necesar de care avem nevoie”, a 

menționat Mârzenco pentru Radio 
Chișinău.

Miercuri, 22 iunie, la ședința 
Guvernului, premierul Natalia 
Gavrilița a solicitat ministrului 
agriculturii și industriei alimen-
tare, Viorel Gherciu, să vină săp-
tămâna viitoare cu o strategie de 
securitate alimentară. Gavrilița 
a menționat că au fost operate 
rectificări la buget și trebuie să 
fie foarte clar cum și unde sunt 
redirecționate resursele supli-
mentare, inclusiv în condițiile în 
care s-a decis să se compenseze 
100% acciza la motorină pentru 
întreprinderile mici și mijlocii. 

„Toate aceste lucruri care sunt 
în strategie trebuie finalizate, iar 
documentul să fie consultat cu 
toată lumea ca să existe o predic-
tibilitate, să nu existe anxietate în 
sector. Toată lumea înțelege că ne 
așteaptă o toamnă complicată din 
cauza războiului din Ucraina, în 
special a problemelor de logis-
tică”, a notat Natalia Gavrilița.

La rândul său, ministrul Viorel 
Gherciu a precizat că la începu-
tul săptămânii viitoare va fi gata 
draft-ul pentru consultare internă, 
iar la sfârșitul săptămânii acesta 
va fi prezentat publicului larg.

Amintim că, la începutul pri-
măverii, Asociația Forța Fermie-
rilor a cerut guvernării elaborarea 
de urgență a unui program de sus-
ținere a fermierilor, în contextul 
prețurilor exagerate la motorină 
și fertilizanți. 

Cetățenii moldoveni care beneficiază 
și de pensii din Federația Rusă, în baza 
Acordului privind garantarea drepturi-
lor cetățenilor statelor membre ale CSI în 
domeniul pensiilor, pot răsufla ușurați. 
Denunțarea Acordului de către liderul de 
la Kremlin, Vladimir Putin, nu-i va priva 
de pensii și nu-i va afecta în niciun fel. 
Cel puțin, așa garantează specialiștii din 
cadrul Casei Naționale de Asigurări Sociale 
(CNAS) de la Chișinău.  

„Menționăm că denunțarea Acordului 
sus-menționat nu are incidență asupra 
cetățenilor Republicii Moldova dat fiind 
faptul că asigurarea cu pensii a cetățenilor 

Republicii Moldova și a cetățenilor Federa-
ției Ruse, precum și a membrilor familiilor 
lor se efectuează în temeiul Acordului între 
Guvernul Republicii Moldova și Guvernul 
Federației Ruse privind garanțiile drep-
turilor cetățenilor în domeniul asigurării 
cu pensii, semnat la 10 februarie 1995, în 
vigoare de la 4 decembrie 1995”, a comu-
nicat pentru „Gazeta de Chișinău”, Viorica 
Stanila, șefa serviciului comunicare și in-
formații din cadrul CNAS. 

Precizăm că Acordul privind garantarea 
drepturilor cetățenilor din statele membre 
ale CSI în domeniul pensiilor a fost semnat 
la Moscova la 13 mai 1992.

La 24 mai curent, Duma de Stat a Fede-
rației Ruse a decis denunțarea documen-
tului sus-menționat. La 11 iunie, presa 
rusă anunța despre faptul că liderul de la 
Kremlin, Vladimir Putin, a semnat Legea cu 
privire la denunțarea Acordului respectiv.  

Potrivit presei de la Moscova, denun-
țarea documentului îi permite Rusiei să 
se retragă din Acord începând cu data de 
1 ianuarie 2023. Potrivit notei explicative, 
Acordul cu pricina este „unul depășit” și 
se menționează că Rusia lucrează asupra 
„încheierii de noi tratate bilaterale și acor-
duri cu privire la pensii cu partenerii din 
CSI”. Totodată, denunțarea documentului 

respectiv va permite acumularea mai multor 
resurse financiare în fondul de pensii al 
Rusiei. Ca urmare a ieșirii din acest acord, 
Moscova va reuși să economisească anual 
miliarde de ruble.

Potrivit notei explicative, prevederile 
Acordului „nu mai corespund ideologiei 
și principiilor fundamentale ale sistemelor 
de pensii ale statelor membre CSI și nu 
permit cetățenilor să își exercite drepturile 
la pensie”.

(link la știrea din Rusia INTERFAX: 
https://www.interfax.ru/russia/845939 )  

Marina SURUCEANU
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Moldovenii cu pensii din Rusia pot răsufla ușurați: 
Denunțarea Acordului de către Putin nu-i afectează  
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Laura Muruzuc, o tânără 
în grădina cuvintelor

Credința ei în dragoste, în 
lumină, în forța de regenerare a 
naturii ne fascinează. Vorbim de 
Laura Muruzuc, o tânără pentru 
care poezia e un mod de viață. 
Frumusețea ei pare a fi de sor-
ginte cosmică. Nu vedem nici 
urmă de îngâmfare pe chipul ei, 
dimpotrivă, citim promisiunea 
de a iubi lumea așa cum a fost 
dată de la Dumnezeu. Versurile 
ei ne alină: „știința orbului că și 
pe el îl iubește lumina. crezul că 
știi ce înseamnă și cum se simte, 
deși nu ai văzut-o niciodată cu 
ochii./ lumina nu ne descoperă, 
ea ne recunoaște. e fiecare zi un 
act de întâmpinare. „te-am aștep-
tat”, ți se zice. și tu te lași primit 
și cuprins”.

Laura Muruzuc: 
„În toate e dragoste”

Laura Muruzuc a participat la 
concursul „Românii au talent”, 
milioane de spectatori au ascul-
tat-o cu respirația tăiată. După 
recitalul ei profund, emoționant, 
am dorit să aflăm mai multe des-
pre ea. Am întrebat-o de ce și-a 
ales ca motto pentru existența sa 
cuvintele lui Noica „înainte de toa-
te: pietate”.

„E un îndemn atât de senin. 
Patru cuvinte despre cum ar trebui 
să ne trăim viețile, în primul rând 
unii în raport cu ceilalți. Îmi repet 
în gând aceste cuvinte de fiecare 
dată când mi se întâmplă să fiu 
dezamăgită de ceva... Ele îmi aduc 
aminte că în toate e dragoste, iar 
acolo unde nu e, o pot pune eu”, 
zice Laura.

Este născută în satul Răuțel, 
raionul Fălești: „Răuțel e râul co-
pilăriei mele, chiar dacă acum apa 
s-a retras, ca apa multor alte râ-
uri... Am cutreierat văi și dealuri, 
alături de surorile și frații mei. 
Am fost după iarbă, am mâncat 
pomușoare, am cules flori de 
salcâm, păpădii, urzică și flori de 
câmp. Ca orice alt copil crescut 
la țară, am cunoscut lumea asta 
fiind în miezul naturii”.

Am mai întrebat-o dacă în satul 
Răuțel există o bibliotecă. „Avem 
o bibliotecă, acum ea se află în 

Centrul de Meșteșuguri Tradiți-
onale (deschis în 2018, frecven-
tat de 100 de copii – n.n.), acolo 
unde muncesc și părinții mei”, 
ne-a răspuns Laura.

O familie cu cinci copii 
din satul Răuțel

Despre părinții săi, Veronica și 
Dumitru Muruzuc, ne povestește 
cu nesfârșită căldură: „Mama este 
profesoară de educație tehnolo-
gică, predă brodatul și împletitul 
din fibre vegetale. Tata este un cu-
noscut meșter cioplitor în lemn, a 
moștenit acest meșteșug de la tatăl 
său. Mama e născută în Drochia, 
tata, în satul Hiliuți. S-au întâlnit 
într-o zi de iarnă, ningea frumos. 
Tata a văzut venind pe stradă o 
fată în blană albă și cu căciuliță 
roșie pe cap. Zice că a văzut un 
punct roșu prin ninsoare. „M-am 
gândit că dacă n-o opresc, o să 
fac un păcat”, ne povestește tata. 
S-au căsătorit curând după prima 
întâlnire. Ea avea un geamantan 
cu cărți pentru că era bibliotecară, 
el avea unul plin cu dălți pentru 
că era tâmplar. Toată averea lor 
încăpea în două valize. Apoi s-au 
stabilit în satul Răuțel, și-au con-
struit casă. Au așteptat mai mulți 
ani copii, dar ei tot nu veneau. Se 
rugau la Dumnezeu să le trimită 
copii. Într-o bună zi, mama a aflat 
că e însărcinată. Primul a apărut pe 
lume badea, fratele meu mai mare, 
apoi lelea, apoi m-am născut eu 
și după mine surioara și frățiorul 
mai mic. Ne-au crescut în dragoste. 
Mama și tata cred că orice om are 
un har și că fiecare își are drumul 
său. Ei m-au încurajat în alegerea 
mea. Şi pe ceilalți feciori și fiice, 
și pe elevii de la Centrul de Meș-
teșuguri îi încurajează să facă în 
viață ce le place mai mult”.

„Ai lucrat pământul în copilă-
rie?”, am mai întrebat-o pe Laura. 
Mi-a dat un răspuns poetic: „Da. 
De asta îmi pare frumos cuvântul 
Muncă. Ca și alți săteni, avem și 
noi câmpuri, am crescut cu hrana 
pentru care munceam. O vie, o 
livadă de meri... Mai am un cuvânt 
care îmi este foarte drag: Roadă. 
Ştiu ce înseamnă un an de secetă, 

ploaia venită la bună vreme. Ştiu 
ce înseamnă toamnă, primăvară, 
vară și iarnă”... 

O vreme, în fața casei părin-
tești nu a existat o grădină de flori. 
„Acum avem trandafiri și narcise, 
un vis de-al mamei. Mama poate 
visa frumos, de aceea grădina ei 
e frumoasă”, ne spune Laura, fata 
care a ales să lucreze în grădina 
cuvintelor.

„Cea mai frumoasă poezie 
încă nu am scris-o”

Scrie versuri din adolescen-
ță. A adunat multe poeme, dar 
încă nu s-a decis să editeze un 
volum: „Am mereu starea că cea 
mai frumoasă poezie încă nu am 
scris-o, că o port în interior. Gă-

sesc în asta o frumoasă împăcare 
cu sine. Mi-ar plăcea să public 
o carte, nu-mi dau seama ce aș 
putea simți atunci”.

Deși nu se grăbește să scoată o 
carte, promovează intens poezia 
prin intermediul unor filme în 
care ea recită versuri înconjura-
tă de peisaje de basm. Vocea ei 
tulburătoare ne atinge sufletele. 
Proiectul ei de poeme video se 
numește MUAD, poate fi urmărit 
pe internet, pe pagina ei de Fa-
cebook: „La început am realizat 
videopoemele „Lăstar” și „Plug”. 
Sunt poezii despre omul care 
simte că a fost plămădit pentru 
a trăi în împăcare, în împlinire. Şi 
luptă pașnic ca să ajungă la starea 
asta. Sunt poezii despre acceptare, 
despre o dragoste necondiționată. 

Partea lor vizuală e făcută de un 
bun prieten, Pavel Cojocaru”.

Laura ne oferă albumul 
„Adormim în grădină”

De curând, Laura Muruzuc, în 
colaborare cu Pavel Cojocaru, au 
creat  albumul „Adormim în grădi-
nă”. „E o culegere de 12 texte. Albu-
mul e lipsit de ornamente inutile, 
exact așa l-am văzut în mintea mea. 
Mă bucur că am găsit cuvintele pe 
măsura liniștii mele. Mi-am pus 
căldura inimii aici. Armonia dintre 
voce și sunet e meritul lui Pavel”. 
Proiectul a fost realizat cu suportul 
Fundației Soros Moldova.

Cel mai recent videopoem al 
Laurei îi este consacrat Mamei: 
„ce mare miracol – să zidești iu-
bind”. Tot părinților le este adre-
sată mărturisirea: „Merg des aca-
să, drumul nu-mi pare niciodată 
lung. De fiecare dată când intru în 
ogradă, zâmbesc fericită că sunt 
lucruri care nu se schimbă... Fi-
delitatea asta, a caselor, e ceea 
ce avem”.

Laura Muruzuc a finalizat în 
2020 un program de master de 
dublă diplomă între Universitatea 
din București și Université Lu-
mière Lyon 2, Franța, în domeniul 
comunicării. Zilele trecute și-a 
anunțat prietenii că s-a mutat la 
București. „Am un nou job, voi 
lucra de-acum înainte la editura 
Litera”, ne-a spus Laura. „Am și 
o traistă nouă, e o bucurie pentru 
mine”, zâmbește tânăra cu priviri 
misterioase.

Aparent fragilă, plăpândă, e 
de fapt o luptătoare, un caracter 
puternic ce-și dorește să protejeze 
integritatea acestei lumi: „fiecare 
colț de care m-am lovit/ a trezit 
în mine pricină de tămăduire./ și 
dacă pot să mă vindec, pot orice”.

„Care crezi că este misiunea ta 
pe acest pământ?”, o întrebăm pe 
Laura și ea ne spune cu sinceri-
tate: „Nu știu, dar sunt în căuta-
re, într-un dialog. Un dialog cu 
Domnul”.

Îi urăm succes Laurei Muruzuc 
și așteptăm noile sale versuri.

Irina Nechit

Bucurie pură ne oferă expoziția de peisaje inaugurată 
recent la Muzeul Național de Artă al R. Moldova (MNAM). 
Vizitarea acestei expoziții echivalează cu o călătorie într-o 
zonă unde natura încă nu și-a pierdut din prospețime, nu 
a fost poluată, agresată, pustiită, arătându-și frumusețea 
printr-o diversitate spectaculoasă de priveliști, văzute de 
artiști în realitate sau îmbogățite cu elemente preluate 
din imaginație.

Expoziția are genericul „Peisajul între realitate și ima-
ginație” și include 35 de lucrări reprezentative semnate 
de valoroși artiști plastici din Republica Moldova: Mihail 
Grecu, Valentina Rusu-Ciobanu, Eleonora Romanescu, 
Mihail Petric, Igor Vieru, Ion Jumati, Ada Zevin, Elena 
Bontea, Eudochia Zavtur, Dmitri Peicev, Tudor Zbârnea, 
Gheorghe Oprea, Valerie Pușcaș, Sergiu Fusu, Constantin 
Pascaru, Pavel Cornogolub, Ilie Cojocaru, Vladimir Pala-
marciuc, Mihai Mireanu, Timotei Bătrânu, Victor Hristov, 
Vasile Moșanu, Sergiu Galben, Vasile Nașcu, Ghenadie 
Jalbă, Dumitru Bolboceanu, Sergiu Cuciuc, Ion Chito-

roagă, Ludmila Țonceva, Mihai Jomir, Ana Baranovici, 
Alexei Vasiliev, Alexandr Grigorașenco, Tudor Golenco.

„Expoziția tematică „Peisajul între realitate și imagina-

ție” însuflețește un ideal armonios de Țară și tendința de a 
poetiza motivele vieții. Simboluri stilizate, precum lucrarea 
„Stâna” lui Ghenadie Jalbă, „Valea adâncă” de Valentina 
Rusu-Ciobanu, răspândesc culori pe pânzele artiștilor și 
transmit uimire, frumusețe și o percepție onirică a peisajului. 
Eleonora Romanescu reconstituie vederile panoramice ale 
peisajului rural, de toamnă, cu un colorit bogat și intens ce 
accentuează contrastele. „Drumul spre codru” îl conduce pe 
Mihail Petric la activizarea culorii, dar el rămâne atent la 
realitatea materială și gradațiile spațiale. Între sacru și profan 
se situează peisajul lui Tudor Zbârnea, din care zvâcnesc 
lumini vii de galben, iar casele, asemenea unui vis, adaugă 
elemente spirituale culorilor teriene ce transmit un dor viu 
de origini, de rădăcini”, se arată în comunicatul MNAM.

„Este importat să ne cunoaștem cultura și pe cei care au 
contribuit la crearea patrimoniului național”, subliniază 
organizatorii vernisajului.

Expoziția va fi deschisă până la 31 iulie 2022.
Irina Nechit

Peisajul, un gen de artă mereu actual

C U L T U R Ă
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O discuție cu portretul lui Pavel Boțu*
Domnule Pavel Boțu, vreau să 

Vă salut. Stăm față în față. Noi 
nu ne-am cunoscut. Încerc să Vă 
descopăr, să Vă chem la sinceri-
tate. Fața zâmbitoare pare să-mi 
accepte provocarea, dar ochii 
privesc în altă parte. Poate prea 
departe. Pictorul, maestrul Igor 
Vieru, nu V-a pictat  licărul ochilor 
mari, căprui... Licărul poate că 
V-ar fi trădat gândurile ascunse 
pe care le purtați în acea perioa-
dă, prin 1973, cu mult înainte de 
trecerea în eternitate. Din toate 
manuscrisele, din toate spusele, 
discuțiile purtate cu cei care V-au 
fost aproape, am aflat că erați un 
om deosebit, un tată foarte iubi-
tor. Asta o deduc și din expresia 
feței, dar și din culorile deschise 
ale straielor pe care le purtați. Lu-
mea mai zice că ați fost omenos, 
că i-ați ajutat pe foarte mulți din 
cei care Vă solicitau aportul. Se 

vede pe fața D-voastră blândă, îm-
păciuitoare, deschisă și dispusă 
spre conversație. Dar gânduri-
le..., gândurile în multitudinea, 
plinătatea și adâncimea lor par 
să Vă domine. Şi asta transpare 
din portret.  

Dar dincolo? Dincolo de lumea 
înconjurătoare? 

Dincolo e misterul, e sufletul 
zbuciumat de căutările creației. 
Sau poate nu? 

Poate totul vă ieșea ușor, fără 
chinurile creației, fără eforturi..., 
doar din inspirația cerească, pi-
cată peste unii ce au menirea să 
dirijeze, să conducă lumea... Prea 
multe întrebări îmi apar, când pri-
vesc dincolo de chipul luminos, 
când dau de pânza „sfârtecată” 
de diferite culori sumbre și mai 
luminoase, pe care pictorul le-a 
lăsat vederii noastre de peste ani. 
Ce a vrut să ascundă în acele cu-

lori, în acele ramuri sofisticate 
care nici ramuri nu sunt? 

Am intenționat să Vă chem la 
un exercițiu de sinceritate, la un 
act de spiritism, dacă vreți. Re-
cunosc, nu mi-a reușit. Nu mi-ați 
dezvăluit gândurile care V-au fră-
mântat. Nici gândurile care V-au 
împins către pasul fatal, când aţi 
făcut alegerea de care nu oricine 
este capabil, actul asupra căruia și 
azi planează misterul. Acele gân-
duri pur și simplu nu erau încă..., 
încă nu Vă măcinau... Era încă 
timpul speranței. Anul 1973. 

____________________
*Igor Vieru (1923-1988)
Portretul lui Pavel Boțu, 

1973, ulei/pânză, 118x118 cm
Colecția Arte plastice, nr. 

de inv. 1722, MNLMK

Mihaela PERCIUN, 
muzeograf  

Vasile Vasilache a cunoscut-o 
pe Marianna Lomako la Ialta, la 
începutul anilor 70, în timp ce se 
afla la Casa de creație a scriitorilor.

În vara anului 2008, am des-
coperit într-un cotlon al casei din 
str. A. Şciusev 79, unde locuise 
scriitorul Vasile Vasilache, câteva 
legături de scrisori, aranjate pe 
ani. Am simțit o mare emoție, căci 
descopeream o corespondență in-
timă și tăinuită a scriitorului, de a 
cărei existență cei de-ai casei nu 
aveau știre. Am avut un moment 
de ezitare privind publicarea lor, 
dar, după o discuție între copiii 
scriitorului, și cu asentimentul 
Mariannei Lomako, care păstra-
se scrisorile primite, a început 
munca asupra corespondenței. 
Ceea ce însemna descifrarea tex-
telor scrise în limba rusă, mărunt 
și caligrafic, dactilografierea și 
traducerea lor în română.

Ar fi dorit Vasile Vasilache ca 
această corespondență să fie pu-
blicată? Se pare că da. Într-o scri-
soare citim: „Şi acum principalul: 
te citez: ascunde sau arde scrisori-
le mele... nu vreau ș.a.m.d...” Mie 
însă nu mi-e rușine de emoțiile 
mele curate, chiar de-ar fi ca măr-
turisirile să nimerească pe mâini 
străine! Când am citit cuvintele 
tale, m-am revoltat: dacă ăsta e 
adevărul adevărat... cam de ce 
ar trebui să ne rușinăm amândoi 
de pornirile adânci și curate!... 
Oare adevărul adevărat este 
ceva „monstruos”? La un mo-
ment dat, scriitorului îi vine ideea 
unui roman: „Acum îți scriu zil-
nic scrisori. Înseamnă că am un 

„roman epistolar”. Ar cuprinde: 
Tot ce știu despre noi amândoi, 
tot ce am măcinat/ frământat cu 
mințile noastre, cu trupurile... 
Toate suferințele, trăirile, despăr-
țirile, revenirile... am întins din 
nou mâinile unul către celălalt, 
„iertând și dând uitării...”. Mi se 
pare că ar ieși o carte interesantă, 
zău... Titlul? Poste restante”. 

Vasile Vasilache și Marianna 
Lomako și-au scris timp de 11 
ani, din 1974 până în 1985. Pu-
blicăm aici una dintre scrisori în 
traducerea lui Victor Vasilache. 
Valoarea acestei corespondențe 
urmează a fi cercetată. Oricare 
ar fi abordarea – roman epistolar 
de dragoste, jurnal intim, schimb 
de idei, biografie, document de 
epocă, corespondența lui Vasile 
Vasilache prezintă un mare inte-
res istorico-literar care ar rotunji 
portretul scriitorului.

17.10.1974
Marica, buna! La 4:15 (mai 

exact 16:15) am și ajuns acasă 
și... a început... Nu, nu a început 
nimic. Pur și simplu m-am retras 
în camera mea (ba nu! mai întâi 
am mâncat două ouă...) după care 
m-am apucat să-l citesc pe Beau-
delaire. Îl am în franceză și în ro-
mână, și acum hai să ne dumirim 
asupra subtilităților și nuanțelor. 
Un poet pentru toate timpurile, 
jur! E trecut de nouă – am asistat 
la scăldatul nepotului pe nume 
Theodor, apoi aflu că fiu-meu, 
după ce i-au dat numele nepotului 
și a fost înscris în actele de stare 
civilă, s-a răzgândit și voia să-l 

„Mă retrag din nou în găoacea 
mea, în literatură...”

Recent, Muzeul Național de Literatură 
„Mihail Kogălniceanu” a intrat în posesia 
corespondenței scriitorului Vasile 
Vasilache (1926-2008), care acum se 

află în proces de documentare. Corespondența 
însumează peste 170 de scrisori, cărți poştale şi 
un şir de telegrame adresate Mariannei Lomako, 
viitoarea sa traducătoare şi cea de-a doua soție.

schimbe în Seraphim… Nu-i bai, 
las că vor veni și „seraphimii”... 
Lungimea – 56 cm, greutatea – 
3.600 g – arată… foarte păros, 
buzos, năsos și mereu flămând 
– cam atât! Un sentiment ciudat 
– parcă-i al tău, dar și străin e în 
același timp... și atunci mă trece 
gândul – de-ar fi fost de-a dreptul 
al tău – cum ai fi țupăit ca un ied!

     Marica, cum o să mi se facă 
greu pe suflet, o să-ți scriu, bine? 
Mă retrag din nou în găoacea 
mea, în literatură... Simt un 
fel de însuflețire și de alean – o 
dispoziție extraordinară pentru a 
lucra. Păi ce? Ce să-ți mai dorești? 
Nițică răbdare, nițică bucurie și 
toate vor merge bine...

    ...(Peste o zi) Îți mulțumesc 
că m-ai sunat – a fost atât de 
neașteptat-neprevăzut încât, re-
cunosc, m-am pierdut cu firea... 
m-am purtat ca un cinovnic față 
cu subalternii săi.[...] Am făcut 
rost de o revistă extraordinară 
(două numere consecutive) de lit. 
străină (în română) dedicate Ja-
poniei: un întreg univers! Imediat 
mi-am dat seama că mi-a scăpat 
să-ți propun numărul 7 al revis-
tei „In. Lit.” (de la Moscova) din 
acest an, unde Fedorenko scrie 

despre Yasunari Kawabata.
… Încă ceva, te simt de la 

distanță, de parcă ai pulsa asu-
pră-mi, dar nu încontinuu, ci cu 
fascicule de unde… Asemenea 
unui reflector care ba luminea-
ză, ba licărește, ba își filtrează 
lumina printr-un altul! Jur, e 
întocmai așa! Și pe loc îmi zic: e 
și firesc, – altfel nici că poate fi... 
căci... așa a fost să fie!.. Oricâte 
eforturi de voință am depune îm-
potriva celor întâmplate, n-ai cum 
să scapi - încărcătura emoțională 
e o povară cumplită! Mă opresc 
aici, nici nu ar fi trebuit să por-
nesc vorba asta… 

M-am bucurat nespus de bu-
curia ta: ai fost înmatriculată la 
GITIS (Institutul de stat de artă 
teatrală – C.V.). 

Băbuie! Astfel s-au spulberat 
o mie de incertitudini – acum la 
„M-va” (Moscova – C.V.), la „M-
va”, la „M-va”! Voi veni și eu înco-
lo, dar înainte de plecare trebuie 
să vizitezi neapărat Chișinăul. 
E musai să mă vezi în bârlogul 
meu, căci eu pe-al tău l-am văzut.

Vreau să-ți fac rost și de un 
dicționar român-rus, și de un 
ghid de conversație, și de un ma-
nual de stenografie, și să-ți fac 

cunoștință cu prietenii mei de la 
Moscova care-ți vor da de lucru și 
te vor ține la curent cu evenimen-
tele culturale din capitală. Iarna 
se pot vedea și asculta destule lu-
cruri pe acolo. Și cunoaște! Iar 
la vară din nou Koktebel care – 
datorită ție, Kara Dag-ului, mării 
– mi-a devenit oarecum baștină 
și volnicie... întocmai!

Atât pentru moment, altfel risc 
să mă „afund în ridicullirism”!... 
Te sărut sălbatic – na, ca să știi! 
Uite-așa... doare? Așa, așa, încă 
o dată! Mai am voie? Ah... scuze, 
a venit moș Sfor!

P. S. Scrie-mi… ne vom scrie 
însă nu ca niște „instituții”: pe-
tiție-răspuns! Simplu... dacă ai 
chef – așterne pe hârtie, dacă 
nu – nu te tortura. Desigur, e de 
dorit să mă ții la curent cu ce ți 
se întâmplă... Scutură-l pe An-
drei de la M-va, să se miște. Pe 
20, sună-o pe Z.M., după care... 
scrie-mi! Totuși, scrie!

Se mai poate o dată? Ei bine: 
trăiască Socrate și abstinența, 
de acord!

                                                                                   
Cezaria VASILACHE, 

muzeograf
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Centrul CRIES, 
promotor al 
economiei sociale 
în regiunea 
de cooperare 
transfrontalieră 
România-Moldova

De-a lungul istoriei, marile schimbări 
au fost făcute de oameni care au avut 
viziuni progresiste şi curajul de a 
le implementa. Progresul, inovația, 

evoluția socială şi bunăstarea, mereu, au fost 
în strânsă legătură cu nivelul educației unei 
națiuni. 

Cum funcționează această legitate în Republica Moldova în cazul 
economiei sociale? Avem un produs excepțional, economia socială „un 
motor cheie al dezvoltării economice și sociale în Europa” (Consiliul 
European) definit și ca piatră de temelie a dezvoltării socio-economice 
durabile de Comitetul Economic și Social European – CESE. Există 
instrumente de implementare și o istorie europeană de succes. La nivel 
național, rămâne de promovat conceptul și de pregătit specialiști în 
domeniu. În acest scop, în decembrie 2020, la Academia de Admi-
nistrare Publică, în cadrul proiectului „Parteneriat transfrontalier 
pentru dezvoltarea antreprenoriatului social”, nr. 2SOFT/1.1/107, 
finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional 
Comun România-Republica Moldova 2014-2020, prin intermediul 
Instrumentului European de Vecinătate (ENI), a fost înființat Centrul 
pentru resurse și informații în domeniul economiei sociale (CRIES 
http://aap.gov.md/ro/article/centrul-de-resurse-%C8%99i-infor-
ma%C8%9Bii-%C3%AEn-domeniul-economiei-sociale). 

Crearea Centrului este în concordanță cu tendințele europene de 
dezvoltare a programelor de educație și formare în domeniul economiei 
sociale și reprezintă un element strategic important pentru articularea 
politicilor de abilitare a lucrătorilor în tranziția socială și de mediu. 
Este crucial de investit în educația și formarea generațiilor viitoare, 
implicând la maxim persoane din categoriile defavorizate, astfel ca 
oamenii să poată da frâu liber creativității și să se simtă parte a unei  
societăți cu adevărat incluzive.

În cadrul Centrului CRIES, în perioada februarie 2021-iunie 2022, 
au fost livrate șapte cursuri de formare profesională în domeniul eco-
nomiei sociale: 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 institu-
ții de învățământ, ONG-uri, întreprinderi sociale, studenți, persoane 
din grupuri de risc și alte persoane interesate de domeniul economiei 
sociale. Minim 10% din participanții la activitățile din cadrul CRIES 
au fost persoane cu nevoi fizice speciale. Au fost livrate servicii de 
calitate, fapt recunoscut prin obținerea Certificării ISO 29001:2019.

Scopul CRIES este de a promova și după finalizarea proiectului 
conceptul de economie socială, de a dezvolta programe specifice de 
educație în economia socială, programe care să stimuleze creativi-
tatea, cetățenia activă și inovarea în rândul populației din regiunea 
de cooperare transfrontalieră România-Moldova, de a-i pregăti să-și 
îmbunătățească conștient calitatea propriei vieți.

Durata proiectului este de 21 de luni și se derulează în perioada 1 
octombrie 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 destine-
le. Împreună, pe parcursul unei perioade de extindere de 50 de 

ani, aceste state au construit o zonă de stabilitate, democrație și 
dezvoltare durabilă, menținând în același timp diversitatea cul-

turală, toleranța și libertățile individuale. Uniunea Europeană se 
angajează să împărtășească realizările și valorile sale cu țările și 

oamenii de dincolo de granițele sale.”

P U B L I C I TAT E

C i t a ț i i  p u b l i c e

Judecătoria Căușeni, sediul Ştefan-Vodă, so-
licită prezentarea pârâtului Maria Arpenti, a.n. 
20.06.2000, domiciliată în r. Ştefan-Vodă, s. Olă-
nești, str. Sf. Maria 11, pentru data de 11.07.2022, 
ora 08.40, în incinta Judecătoriei Căușeni, sediul 
Ştefan-Vodă, str. Grigore Vieru 6, bir.2, la ședința 
judiciară pe cauza civilă nr. 2-267/2022 la cererea 
de chemare în judecată înaintată de I.P. „Centrul de 
Excelență în Energetică și Electronică” împotriva 
lui Maria Arpenti, Lidia Toma privind încasarea 
cheltuielilor suportate pentru pregătirea cadrelor 
de specialitate cu finanțare de la bugetul de stat. 

Prezența Dvs. la data și ora sus indicate este obli-
gatorie, în caz de neprezentare, cauza se va examina 
în lipsa Dvs. 

Judecător - 
Olesea Ciocîrta-Rusu

În procedura Judecătoriei mun. Bălți se află 
spre examinare cauza civilă la cererea depusă de 
lichidatorul debitorului insolvabil CA „Jambon”, 
Panciuc Adrian către Colesnicov Valentin privind 
validarea popririi, 

Judecătoria municipiului Bălți solicită:
Solicităm prezența lui: Colesnicov Valentin, cu 

ultimul domiciliu cunoscut în mun. Bălți, str. Inde-
pendenței 10, ap.3. la ședința de judecată (mun. Bălți, 
str. Hotin 43, bir. 26) pentru data de 11.07.2022, 
ora 10:00, când va avea loc examinarea cererii de 
remunerație, cât și raportul final. 

Prezența este obligatorie.
În caz de neprezentare, cauza se va examina în 

lipsa Dvs. 
Judecător – Valeriu Pădurari

Judecătoria Orhei, sediul Telenești, solicită ce-
tățeanului Vasile Ioniță, născut la 10.07.2002, și 
Elena Ioniță, ambii cu domiciliul în s. Ghiliceni, r. 
Telenești, să se prezinte în termen de 5 zile de la 
data publicării avizului în sala de ședințe nr. 4, pe 
adresa or. Telenești, Ştefan cel Mare 6, în legătură 
cu examinarea cauzei civile la cererea de chemare 
în judecată depusă de I.P. „Centrul de Excelență 
în Energetică și Electronică” împotriva lui Vasile 
Ioniță și Elena Ioniță, privind recuperarea chel-
tuielilor suportate pentru pregătirea cadrelor de 
specialitate cu finanțare de la bugetul de stat și a 
cheltuielilor de judecată (dosar nr.2 -390/2022), 

pentru a ridica cererea de chemare în judecată cu 
anexele, în vederea prezentării referinței în termen 
de 30 de zile de la comunicare. 

Se explică pârâților că neprezentarea pentru ri-
dicarea actelor, inclusiv neprezentarea referinței, 
nu împiedică soluționarea cauzei în baza materi-
alelor depuse, fără convocarea părților în ședința 
de judecată. 

Judecător – Gheorghe Ciobanu

În atenție: Şavga Mihail, domiciliul r. Ştefan-Vo-
dă, s. Carahasani, Victor Mocan, mun. Chișinău, 
str. Alba Iulia 186, ap. 47, Vladislav Railean, mun. 
Chișinău, sediul Central, mun. Chișinău, str. Zelinski 
13, Judecător Alexandru Arhip, bir. 20. Se va exa-
mina cererea de chemare în judecată înaintată de 
SRL „Mocan-Com” vs Alexandr Buza, Mihail Şavga, 
Victor Mocan, Vladislav Răilean privind tragerea la 
răspundere subsidiară. Prezența este obligatorie.

Administrator Autorizat – 
Adrian PANCIUC

Judecătoria Chișinău, sediul Centru, solicită pre-
zentarea lui Lipatov Mihail și Lipatov Nadejda, cu 
ultimul domiciliu cunoscut – mun. Chișinău, str. 
Miron Costin 22, ap. 117, în bir. 405, bd. Ştefan cel 
Mare și Sfânt 162, mun. Chișinău, în legătură cu 
examinarea cauzei civile nr. 2-8877/22 la cererea 
de chemare în judecată depusă de către „Centrul de 
Excelență în Energetică și Electronică” împotriva 
lui Lipatov Mihail și Lipatov Nadejda, cu privire la 
recuperarea cheltuielilor suportate pentru pregătirea 
cadrelor de specialitate cu finanțare de la bugetul 
de stat, în procedura scrisă cu privire la cererile cu 
valoare redusă.

Se explică lui Lipatov Mihail și Lipatov Nadejda 
că, din momentul publicării prezentului aviz, ultima 
are dreptul în termen de 30 de zile să primească 
copia de pe cererea de chemare în judecată și de 
pe înscrisurile anexate la ea, termen în care ultima 
are dreptul de a prezenta instanței judecătorești 
și reclamantei o referință, copii de pe înscrisurile 
necesare, precum și o cerere reconvențională în con-
dițiile art. 172 și 173 Cod de procedură civilă, doar 
dacă valoarea acțiunii reconvenționale nu depășește 
valoarea admisibilă și condițiile legale de exercitare 
a cererii inițiale cu valoare redusă.

Judecător – Eduard Galușceac

Asociația Istoricilor din Repu-
blica Moldova „A. Moșanu” des-
fășoară, în perioada 28 iunie – 6 
iulie, o campanie de comemorare 
a victimelor Foametei organizate 
din 1946-1947 și a victimelor re-
gimului comunist, cu genericul: 
„Înfometați de pace”. În cadrul 
campaniei, în orașele Chișinău, 
Cahul, Strășeni, Călărași vor fi 
proiectate filmele „Siberia din 
oase” și „Expedițiile Memoriei”, 
realizate de studioul OWH, regi-
zori – Leontina Vatamanu-Mărgi-
neanu și Violeta Gorgos. De ase-
menea, va fi prezentată expoziția 
mobilă „Victimele comunismu-
lui”, realizată în baza materialelor 
Agenției Naționale a Arhivelor, 
eveniment la care vor fi prezenți 
istorici, victime ale represiuni-
lor comuniste, oameni de cultură, 
preoți, alți invitați, transmite IPN. 

Documentarul „Siberia din 
oase” va fi proiectat la Cahul pe 
28 iunie, la ora 10.00, la Palatul 
Național de Cultură, „N. Botgros”. 
La Chișinău filmul va fi proiectat 
la Cinematograful „Odeon” pe 5 
iulie, ora 18.00, iar „Expedițiile 
memoriei” – tot la „Odeon”, pe 6 
iulie, cu începere de la ora 18.00. 
Intrarea va fi liberă pentru toți 
doritorii.

În acest an, Parlamentul Re-

publicii Moldova, la inițiativa 
Asociației Istoricilor din Repu-
blica Moldova, cu susținerea mai 
multor personalități, a adoptat, 
după 30 de ani de independență, 
o zi de comemorare a victimelor 
foametei organizate – ultima sâm-
bătă a lunii aprilie. Potrivit Aso-
ciației Istoricilor, acesta e doar 
un prim pas pentru restabilirea 
dreptății față de victimele nevi-
novate ale Foametei organizate 
din 1946-1947. Asociația își rei-
terează apelul către instituțiile de 
învățământ, mass-media, oameni 
de cultură, biserici, toți cetățenii, 
să contribuie la colectarea infor-
mației privind persoanele care au 
decedat sau au avut de pătimit 
în urma Foametei organizate, 
la informarea tinerelor genera-
ții referitor la această tragedie 
și la comemorarea acestora și a 
victimelor regimului comunist. 

De asemenea, Asociația vine cu 
un apel ca oamenii să depisteze 
mormintele comune ale victimelor 
și să inaugureze cruci, troițe pe 
acele locuri.

Asociația Națională a Istori-
cilor „A. Moșanu” menționează 
că Foametea din anii 1946-1947 
a constituit unul dintre cele mai 
tragice și secretizate episoade din 
istoria RSSM. Concluzia istorici-
lor este că foametea din Basarabia 
a fost provocată de partidul co-
munist al URSS, sub conducerea 
lui Stalin, care a semnat ordinul 
privind livrarea produselor din 
RSSM în condițiile secetei și 
a sărăcirii populației în urma 
războiului. În prima jumătate a 
anului 1947 în RSSM au murit 
aproape 140 de mii de oameni, 
și asta în condițiile în care pe tot 
parcursul anului 1945 au decedat 
aproape 82 de mii persoane, iar 
în 1946 – 64 de mii de oameni. 
Potrivit unor estimări, Foametea 
din 1946-1947 a făcut circa 200-
300 mii de victime, iar alți istorici 
afirmă că flagelul a afectat circa o 
treime din populația Basarabiei, 
fiind cea mai crâncenă foamete 
din fosta uniune sovietică după 
raportul la numărul populației, 
se mai arată în comunicat.

După radiochisinau.md

„Înfometați de pace”: Campanie 
dedicată victimelor Foametei 
organizate din 1946-1947 
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S a l t i m - b a n c

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

La cireșe

Ce-ți poate aduce aminte cel mai bine de copilărie 
decât o livadă de cireşi? Exact ca în „Amintirile” 
lui Ion Creangă „Odată, vara, pe-aproape de 
Moşi, mă furişez din casă şi mă duc, ziua miaza-

mare, la moş Vasile, fratele tatei cel mai mare, să fur 
nişte cireşe; căci numai la dânsul şi încă la vro două 
locuri din sat era câteun cireş văratic, care se cocea-pălea 
de Duminica Mare. Şi mă chitesc eu în mine, cum s-o 
dau, ca să nu mă prindă. Întru mai întâi în casa omului 
şi mă fac a cere pe Ioan, să ne ducem la scăldat”. Eu 
l-am sunat pe Valentin Creciun, un pomicultor din satul 
Işnovăț, raionul Criuleni, care are o livadă de 24 de ari. 
Împreună cu familia lui, oferă oamenilor posibilitatea 
să urce în copaci şi să mănânce cireşe atât cât le pofteşte 
inima, gratuit. Aşa că am cerut şi eu voie să intru în 
livadă pentru a-i descoperi povestea.

Pe Valentin Creciun l-am descoperit 
din pură întâmplare din „cartea secolu-
lui” - internetul. Luni, la sfârșitul zilei 
de muncă, l-am sunat pe pomicultor 
și l-am întrebat dacă ne primește și 
pe noi în livadă. 

„Ai fost vreodată la apus de 
soare într-o livadă de cireşi?”

Direct și apăsat, îmi răspunde la între-
bare cu altă întrebare: „Ai fost vreodată 
la apus de soare într-o livadă de cireși?”. 
Fără să stăm mult pe gânduri, am pornit. 

Pentru cei ca noi, oamenii dealurilor, 
traseul spre Ișnovăț e ceea de ce avem 
nevoie după o zi de muncă. Mult-mult 
verde întins... calculat pe coline. Copaci 
de-a stânga și de-a dreapta, soarele care 
începea să apună și curățenie „lună”. 
Rupt parcă de realitate. După vreo 20 
de minute în care ne bucurăm ochii cu 
tot ce vedem, uite și un indicator pe care 
scrie „La cireșe” care ne face să excla-
măm concomitent: „Acum, la dreapta!”.  

Îl zăresc pe Valentin ascuns printre 
pomi mâncând cireșe. Ne face cu mâna 
și ne îndeamnă să parcăm mașina.

„Ideea mea a fost un boom”

În timp ce ne plimbăm printre pomi, 

gazda îmi vorbește despre cum a prins 
contur livada de cireșe. 

Valentin îmi spune că, timp de 15 ani, 
au cules fructele și au ieșit cu familia 
la piață pentru a comercializa roada. 
Doar că, odată cu pandemia, tânărul 
s-a gândit că ar fi bine ca oricine vrea 
să vină pentru a vizita acest loc pitoresc. 

„În 2002, eu eram în clasa întâi când 
s-au sădit copacii pe care îi vedeți aici. 
La 20 de ani distanță, am reușit să fac 
din livada asta un loc în care poate veni 
oricine. În primul an de pandemie, 
când deja nu mai știam ce să facem, la 
piață nu se permitea, interacțiunea cu 

oamenii nu se permitea, lumea stătea 
acasă și nu știa ce să facă, avea nevoie 
de conectare cu natura, m-am gândit: 
de ce nu ar veni oamenii la noi – pen-
tru că vedeți cât de pitoresc este – ca 

să culeagă cireșe, să mănânce, copiii 
să alerge prin livadă? Şi ideea mea a 
fost un boom”. 

Intrarea în livadă este gratuită. „Oa-
menii pot mânca cireșe, ulterior dacă 
mai vor să-și cumpere nu trebuie să 
lase decât 15-20 de lei. Noi nu ne axăm 
pe business, dacă lumea este dispusă 
să lase ceva bani, e  bine, dacă nu, noi 
nu ne supărăm”. 

„Nu vrem să revenim 
la comercializarea cireşelor”

Valentin mi-a spus că livada nu este 
nici pe departe o afacere. Colțul de rai 
pe care a reușit să-l facă e cea mai mare 
răsplată pentru el. 

„Noi tare ne bucurăm când știm că 
oamenii au unde veni ca să se simtă 
bine. Suntem și noi satisfăcuți când 
vedem vizitatori fericiți în acest loc 
bucurându-se de cireșe. Nu cred că 
o să trecem la cules și la vânzarea la 
piață. Nu vrem să revenim la comer-
cializarea cireșelor. Punem accent pe 
omenie, nu pe bogăție”. 

Valentin povestește că nu au în plan 
să extindă livada, pentru că nu are cine 
să o îngrijească. Părinții au o vârstă, 
iar el și ceilalți doi frați au job-uri. 

„Înainte erau oameni cărora le plă-
team și veneau la cules, acum, din pă-
cate, nici nu prea ai pe cine să chemi 
ca să lucreze”. 

În livada familiei Creciun sunt 
aproximativ zece soiuri de cireșe, iar 
perioada lor de coacere începe la în-
ceputul lunii iunie și durează aproxi-
mativ o lună. 

R E P O R T A J

Majoritatea cetățenilor UE doresc un proces mai 
rapid de aderare pentru țările candidate

„Ne bucurăm când știm că oamenii se simt bine aici”

Diana BOTNARU

Gheorghe BÂLICI

R ă z b o i u l 
vine tot tim-
pul pe neaș-
teptate, nu 
pentru că nu 
se cunoaște cu 
aproximaț ie 
anul ori luna 
începerii lui, 
ci pentru că 
nu-l așteaptă 
nimeni. Cel 

din anul 1992 „ne-a prins”, în toată amploarea sa 
imperială, pe 19 iunie, la Tighina. Nu-l așteptam 
nici eu, nici soția, nici fiica, în clasa a II-a, nici fiul 
care trăia sub inima mamei sale și s-a născut peste 
aproape două săptămâni la Chișinău.  După treizeci 
de ani de când am părăsit acest oraș, războiul a 
venit din nou. Chiar dacă acum nu e în curtea casei 
noastre, cum s-a întâmplat atunci la Tighina, este 
alături, în Ucraina. Distruge totul în calea sa și ne 
amintește că poate veni oricând mai aproape, chiar 
dacă nu-l așteptăm.

În ceea ce mă privește, până a veni războiul cel 
pârjolitor la Tighina, am avut alte mici „războaie”. 
Fiind, împreună cu soția, tineri absolvenți de uni-
versitate, profesori de „limba moldovenească”, în 
1985, pe 15 august, am fost angajați în acest oraș de 
pe malul drept al Nistrului într-o școală rusă, unde 
am dormit pe saltele așternute pe dușumea până la 
începerea anului școlar. Înainte de a fi angajați, ni se 
promisese spațiu locativ, dar am fost rugați să trecem 
„la gazdă” pentru „o anumită perioadă de timp”.

Mie personal mi s-au dat două norme la clase mari 
și chiar la una din primele lecții, intrând în auditoriu, 
am văzut toată tabla murdară, împroșcată cu mere 
aruncate din fundul clasei în timpul recreației de către 
niște haimanale delincvente de care aproape nicio 
clasă nu ducea lipsă. Nu credeam că așa ceva este 
posibil, dar am avut noroc de „susținerea” directoarei 
care mi-a spus că „profesorul este stăpân la lecția sa 
și trebuie să-și facă singur ordine”.

Am încercat să fac această ordine, dar mă aștepta 
o altă surpriză, demnă de un film în care eu deja am 
jucat cel mai nefericit rol. În una din zilele călduroase 
de septembrie, după lecții, mergând printre blocurile 
cu nouă etaje din cartier spre „gazda” din apropierea 
școlii, avusese „grijă” directoarea, m-am pomenit 
huiduit de la un balcon de mai de sus și împroșcat 
cu cartofi. Fizic, drept să vă spun, nu mă nimerise 
niciunul, dar m-au lovit, toți, în suflet și în inimă! 
„Maldavan durak!”, strigau pușlamalele râzând ca 
nebunii, știind că nu am cum să-i recunosc și nici 
cum să ajung la ei...

A doua zi am depus cerere „de eliberare”, cariera 
mea pedagogică încheindu-se în acea școală... pe 14 
septembrie 1985. Carnetul meu de muncă ce mi s-a 
deschis tot atunci, conține această „dovadă a lipsei 
de caracter” în prima înscriere făcută în el. 

Cei șapte ani care au urmat la Tighina, pe care îi 
consider până în prezent „de exil”, mi-au fost însă de 
învățătură pentru toată viața. Am înțeles că educația 
dacă nu vine din familie nu ți-o poate da nimeni. 

La un miting de protest față de „politica asupritoare 
a Chișinăului”, unde unul dintre oratori a îndemnat 
mulțimea adunată în fața executivului să meargă prin 
tot orașul și să-i linșeze pe moldoveni, am înțeles că 
se putea întâmpla ceva oribil.

În cele trei zile de război, 19-22 iunie 1992, cât am 
stat ascunși în apartament sau în subsol, iar serviciile 
speciale rusești îi căutau pe dușmanii „tânărului stat 
transnistrean”, am înțeles că, iarăși, puteam trece 
printr-un calvar.

În 1997, când am revenit la Tighina pentru a mă 
scoate de la evidența militară, iar angajata centrului 
militar m-a întrebat unde am fost în timpul războiu-
lui că mi-a trimis „povestkă” și nu m-am prezentat 
pentru înrolare, am înțeles că mulți moldoveni din 
Transnistria, cu voia sau fără voia lor, au luptat îm-
potriva noastră.

Până în 2022 am înțeles că, începând cu anul 1985, 
mi s-au dat lecții și că, de fapt, acestea continuă...

Lecții din 
Transnistria 
și nu numai

Majoritatea cetățenilor UE (58%) 
consideră că Uniunea Europeană ar 
trebui să accepte mai rapid noi membri, 
conform unui sondaj Eurobarometru 
comandat de Parlamentul European, 
relatează dpa.

Liderii UE iau în considerare această 
decizie extrem de simbolică într-un gest 
de solidaritate cu Ucraina pe fondul 
invaziei ruse. Cu toate acestea, aderarea 
la UE este un proces lung din punct de 
vedere politic și complex din punct de 
vedere juridic.

Slovacia, de exemplu, a primit statu-
tul de țară candidată în 1999 și a devenit 
membră UE în 2004. Turciei i s-a acor-

dat statutul de stat candidat în același 
an, dar nu este încă o țară membră.

Într-un alt exemplu, Macedonia de 
Nord a avut statutul de țară candidată 
la Uniunea Europeană timp de 17 ani 
și, în iulie 2020, Comisia Europeană 
a dat undă verde în principiu pentru 
negocierile de aderare.

Bulgaria, stat membru UE, blochează 
procesul din cauza istoriei scrise a celor 
două țări și a drepturilor minorității 
bulgare din Macedonia de Nord.

Conform sondajului Eurobarometru, 
majoritatea cetățenilor UE consideră 
că războiul din Ucraina le va afecta în 
curând viața sau are deja un impact 

asupra nivelului lor de trai.
Circa 40% dintre respondenți au 

afirmat că nivelul lor de trai deja s-a 
deteriorat sau se va deteriora și mai 
mult anul următor din cauza războiului 
din Ucraina.

Totodată, sondajul a constatat că 
majoritatea cetățenilor UE au evaluat 
calitatea de membru al Uniunii Europe-
ne ca fiind pozitivă, aproape două treimi 
considerând că este un lucru bun – cel 
mai mare nivel din 2007.

La sondajul Eurobarometru realizat 
în aprilie și mai au fost intervievate circa 
27.000 de persoane.

Agerpres
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Râsul este una dintre activitățile fizice 
şi neurologice esențiale ale ființei 
umane, care ne diferențiază de celelalte 
viețuitoare.

Terapia prin râs

Proces complex, cu numeroase 
beneficii pentru întregul organism, 
râsul este considerat și o modalitate 
terapeutică de a susține sănătatea 
și de a învinge boala. Terapia prin 
râs se bucură de o mare populari-
tate, mai ales în clinicile și spitalele 
pentru copii din străinătate.

Ce este terapia prin râs?

Proprietățile râsului asupra 
stării de bine fizice și psihice au 
fost observate din cele mai vechi 
timpuri, însă bazele terapiei pro-
priu-zise au fost recent puse de Nor-
man Cousins, jurnalist de profesie, 
care după ce a fost diagnosticat cu 
o formă de artrită foarte dureroasă, 
s-a tratat singur cu vitamina C și 
cu porții semnificative de râs. S-a 
recuperat și a scris și o carte despre 
terapia nouă pe care a aplicat-o, 
experiența sa fiind punctul de ple-
care în afirmarea terapiei prin râs.

Odată cu dezvoltarea psihologi-
ei și a neuroștiințelor, oamenii de 
știință au devenit din ce în ce mai 
interesați de fenomenul râsului și 
utilizarea sa într-un scop terape-
utic. Astăzi râsul este considerat 
o capacitate înnăscută, universal 
înțeleasă și care apare inconștient, 
indiferent de voința persoanei. 
Deși se cunoaște faptul că este 
produs de anumite gânduri sau 
situații pe care le experimentăm, 
mecanismele cerebrale prin care 
se produce râsul sunt deocamdată 
insuficient cunoscute.

Terapia prin râs subliniază be-
neficiile asupra organismului pe 
care le produce o porție de râs: ini-
ma pompează mai mult sânge, iar 
plămânii primesc mai mult oxigen 
ca urmare a accelerării respirați-
ei. Râsul stimulează și o mai mare 
producție de endorfine și alți neuro-
transmițători, cu efect analgezic și 
euforic. La nivel cerebral intervine 

neuroplasticitatea, ceea ce în timp 
duce la o modificare a atitudinii: 
devenim mai pozitivi și avem o stare 
de spirit generală mai bună. 

Cum funcționează 
terapia prin râs

Terapeuții au identificat două ti-
puri de umor care stimulează râsul:

umorul pasiv – apare atunci 
când vizionăm filme sau imagini 
amuzante, citim sau ascultăm po-
vești amuzante și

umorul spontan – apare fără 
să ne propunem și se referă mai 
degrabă la abilitatea fiecăruia de 
a găsi partea amuzantă a oricărei 
situații în care ne aflăm.

Pentru că simțul umorului vari-
ază de la o persoană la alta, iar în 
condiții de boală cu greu mai găsim 
motive să râdem și să fim fericiți, 
terapia prin râs propune într-o pri-
mă fază expunerea pacienților la 
situații comice, cu o probabilitate 
ridicată de a stârni râsul, urmând ca 
prin „exersarea râsului” pacienții să 
poată observa modificări în modul 
de a se raporta și acționa în situații 
amuzante.

Şedințele încep de regulă prin 
exerciții de încălzire și de respirație 
profundă, cu scopul de a destinde 
și oxigena organismul. Urmează 
exercițiile de râs propriu-zis, adi-
că o serie de jocuri ce își propun 
să stârnească râsul. Şedințele de 
terapie se realizează de obicei în 
grup, pentru că este bine cunoscut 
efectul contagios al râsului. Şan-
sele să râdem auzindu-i pe ceilalți 
sunt mult mai mari decât dacă am 
citi sau viziona singuri un material 
amuzant.

Terapia prin râs – 
argumente pro şi contra

Deși efectul tonic al râsului asu-

pra organismului și stării de spirit 
este unanim acceptat, o terapie care 
își propune să vindece prin râs este 
privită deseori cu scepticism, mai 
ales de comunitatea științifică. În 
ciuda opiniilor contrare, terapia 
prin râs este promovată și utilizată 
chiar și în spitale, atât ca terapie 
principală, cât și ca metodă adju-
vantă. Vă prezentăm câteva argu-
mente pro și contra acestui tip de 
terapie:

Argumente pro

râsul este o activitate pe care o 
facem în mod natural, este gratuit 
și accesibil tuturor;

terapia prin râs este mai mult 
decât o terapie, este o atitudine cu 
efecte benefice asupra energiei, cre-
ativității și vitalității;

terapia prin râs este ușor de pre-
scris și nu prezintă efecte adverse 
sau contraindicații; 

în ceea ce privește modificările 
la nivel fizic, studiile au arătat nu-
meroase aspecte pozitive: creșterea 
imunității organismului, stabiliza-
rea presiunii sangvine, stimularea 
circulației, masarea organelor inter-

ne, creșterea nivelului de oxigen la 
nivelul mușchilor; totodată, râsul 
stimulează eliberarea endorfine-
lor, cunoscute pentru rolul benefic 
asupra stării de bine și pentru su-
primarea durerii fizice; 

la nivel psihic, râsul ajută indivi-
dul să se simtă mai bine în pielea sa 
și îl face mai plăcut pentru cei din 
jurul său; reduce anxietatea și gri-
jile, având astfel un impact pozitiv 
asupra tulburărilor de somn, ulcer 
sau probleme relaționale.

Argumente contra

deși în general avem tendința 
de a considera umorul și râsul ca 
aspecte pozitive ale vieții sociale, 
există situații și persoane care le 
folosesc pentru a ridiculiza, a lua în 
derâdere sau a tachina alte persoa-
ne; în această situație vorbim de un 
umor negativ (cum ar fi cel întâlnit 
în rasism, de exemplu);

studiile realizate până în pre-
zent au adus foarte puține dovezi 
științifice privind efectele benefice 
ale râsului și umorului asupra să-
nătății; este cunoscut, de exemplu, 
că râsul și umorul sunt folosite de 

indivizi ca metode de a face față 
unor situații dificile („a face haz de 
necaz”), în psihologie sunt numite 
mecanisme de coping, însă rămân 
suficiente întrebări la care cercetă-
rile încă nu au găsit un răspuns. 

Efectul terapeutic al râsului – Ce 
arată studiile?

Terapia prin râs și rolul terape-
utic al umorului au beneficiat în 
ultimii ani de un interes crescând în 
cadrul comunității științifice, deși 
nu toate cărțile și articolele scrise 
pe această temă pot pretinde că 
au respectat criteriile și rigorile 
științifice.

În general, dovezile privind efec-
tul benefic al terapiei prin râs sunt 
insuficiente, de aceea e nevoie de 
studii suplimentare în acest sens.

Implicarea în activități care să ne 
amuze, să ne facă să râdem și să fim 
mai fericiți este la îndemâna fiecă-
ruia. Simțul umorului și capacitatea 
de a vedea partea amuzantă a vieții 
variază însă de la o persoană la alta. 
De aceea e bine uneori să învățăm 
de la alții să râdem și să folosim 
acest dar în beneficiul nostru. 

romedic.ro

Pentru un somn odihnitor, oamenii de 
știință recomandă oprirea dispozitivelor 
electronice înainte de culcare. Cu toate 
acestea, un grup științific recomandă vi-
zitarea mediilor virtuale înainte de somn.

Somnul este un factor important în 
rândul tinerilor pentru dezvoltarea ar-
monioasă și pentru sănătatea psihică. 
Deși studiile publicate în anii precedenți 
sugerau că oprirea dispozitivelor elec-
tronice precum televizorul, laptopul sau 
telefonul mobil este benefică pentru un 
somn odihnitor, noi cercetări au adus 
date importante cu privire la utilizarea 
mediilor electronice pentru relaxare îna-
inte de somn.

Utilizând mediile virtuale înainte de 
somn, calitatea somnului ar putea fi îm-
bunătățită prin reducerea stării de alertă, 
reducerea ritmului cardiac și stimularea 
somnului. De asemenea, adolescenții și 
tinerii incluși în studiu au adormit cu 6 
minute mai repede, iar autorii au observat 
o îmbunătățire de până la 3% a calității 

somnului.
Cei 29 de participanți la studiu erau 

elevi de liceu având vârsta cuprinsă între 
16 și 18 ani. Aproape jumătate dintre ei 

aveau insomnii. Pe perioada studiului 
aceștia au fost monitorizați în timpul 
somnului prin polisomnografie. În prima 
noapte aceștia au fost îndrumați să facă 
diferite activități precum cititul unei cărți 
timp de 20 de minute. În seara următoare, 
aceștia au urmat timp de 20 de minute 
câteva tehnici respiratorii și metode de 
relaxare folosind „realitatea virtuală”.

Dilara Yuksel, autorul principal al 
studiului realizat, a precizat că prin uti-
lizarea unor programe de tipul „realității 
virtuale” și a tehnicilor de relaxare respi-
ratorie, calitatea somnului a înregistrat 
o creștere chiar și la adolescenții care 
aveau simptome de insomnie.

Rezultatele studiului pot fi aplicate 
pentru a descoperi o nouă metodă de 
tratare a insomniilor și de prevenție a 
tulburărilor psihice. Avantajul acestor 
metode aplicate este faptul că pot fi re-
produse cu ușurintă acasă.

Science Daily

Îmbunătățirea calității somnului 
în rândul adolescenților
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Victorii 
istorice ale lui 
David Popovici

Înotătorul român David Popo-
vici, supranumit Împăratul ape-
lor, la vârsta de 17 ani a intrat în 
istoria natației, câștigând cursele 
de 100 și de 200 de metri stil li-
ber la o singură ediție de Cam-
pionate Mondiale. O asemenea 
performanță i-a reușit până acum 
doar unui singur sportiv, și anume 
reprezentantului SUA, Jim Mont-
gomery, care a realizat acest lucru 
în 1973, la prima ediție a Mondi-
alelor, desfășurate la Belgrad. La 
Budapesta, David Popovici mai 
întâi s-a impus, în data de 20 iu-
nie curent, pe distanța de 200 m, 
devenind astfel primul campion 
mondial la înot din istoria Româ-
niei (la băieți, printre seniori) și 
stabilind al 4-lea timp all-time 
(1:43.21 min. – record mondial de 
juniori). Pe următoarele trepte ale 
podiumului de premiere au urcat 
Sunwoo Hwang (Coreea de Sud 
– 1:44.47) și Tom Dean (Marea 
Britanie – 1:44.98). 

Ca parametri de timp, doar 
Paul Biedermann (Germania), 
deținătorul recordului mondi-
al, și legendarii Michael Phelps 
(SUA) și Yannick Agnel (Franța) 
sunt în fața lui, performanța lui 
Popovici fiind cea mai bună din 
ultimul deceniu. De precizat că 
românul și francezul au folosit 
costume din textile, iar ceilalți doi 
– combinezoane din poliuretan 
sau neopren, interzise în 2010 
pentru că favorizează alunecarea. 

Apoi discipolul antrenorului 
Adrian Rădulescu (cu care lucrea-
ză de 6 ani) a obținut, pe 22 iunie, 
a doua medalie de aur, smulgând 
victoria – într-un stil absolut ulu-
itor – pe ultima porțiune a distan-
ței de 100 m (aceasta fiind și cea 
mai mediatizată probă a natației 
mondiale), cu rezultatul de 47.58 
secunde. Astfel, într-o atmosferă 
de concurență acerbă, el l-a în-
trecut cu 0.06 sec. pe francezul 
Maxime Grousset, podiumul fiind 
completat de canadianul Joshua 
Liendo Edwards (+0,13 sec. dis-
tanță față de lider).

„Să-l cunoaștem pe David Po-
povici, noul Thorpedo care poate 
schimba fața stilului liber. Româ-
nul a luat cu asalt Mondialele și 
vrea să facă imposibilul posibil. 
Când australianul Ian Thorpe, 
regele înotului de 200 m liber, 
și-a onorat promisiunea făcută 
românului David Popovici de a 
se prezenta la Budapesta pentru 
a-i înmâna medalia de aur, a pă-
rut un fel de înnobilare”, a notat 
publicația britanică „The Times”.

Iulian BOGATU

Este al doilea sportiv moldo-
vean la aceste întreceri care a 
escaladat „Everestul” european, 
după succesul obținut săptămâna 
trecută de luptătorul de stil gre-
co-roman Mihai Guțu (80 kg), 
despre evoluția căruia am scris 
în numărul trecut al „Gazetei de 
Chișinău”, ca și despre cea a me-
daliatului cu bronz Maxim Sar-
manov (53 kg). 

Traseul spre aur

Prima luptă a lui Alexandru 
Borș, disputată în Sala Polivalentă 
din capitala României, a fost cea 
din optimile de finală, contra elve-
țianului Noah Michael Schwaller 
(Elveția). Ostilitățile de pe saltea 
au decurs sub dictarea conațio-
nalului nostru, primul punct el 
adjudecându-și-l prin penalizarea 
adversarului pentru pasivitate. 
Apoi reușește să execute o arun-
care cu efect pe spate, majorând 
scorul până la 5-0. În repriza a 
doua conturile și-au găsit înche-
ierea logică la scorul de 9-0.

În sferturi Alexandru s-a con-
fruntat cu georgianul Sandro Ku-
rașvili. De această dată lupta se 
dovedi a fi mult mai încrâncenată, 
cu răsturnări spectaculoase de si-
tuație și de scor. Şi în acest meci 
sportivul nostru a preluat condu-
cerea cu 1-0, fiind răsplătit pentru 
spiritul său pronunțat de inițiati-
vă, demonstrat în aria covorului 
de lupte, scor menținut până la 
pauză. În a doua parte a meciului 
însă caucazianul reușește chiar 
din debut să treacă lupta la sol, 
postându-se în spate (procedeu 
evaluat cu 2 puncte), cu ulterioară 
rostogolire (încă două puncte): 
scor 1-4. Deși lucrurile au luat o 
cotitură de-a dreptul amenință-
toare pentru atletul nostru, el nu 
se fâstâci, reușind la rândul său să 
execute același complex de proce-
dee, repetându-le ca în oglindă, 
întorcând scorul în favoarea sa: 
5-4. În ultimele secunde sportivul 
din Georgia întreprinde un asalt 
halucinant, de o forță covârși-
toare, în tentativa de a-l scoate 
pe Alexandru în afara saltelei de 
lupte, lucru ce i-ar fi adus egalarea 
și victoria instantanee. Arbitrii au 
semnalat însă expirarea timpului 

regulamentar, iar antrenorii ad-
versarului nostru au aruncat cubul 
în teren, în semn de contestare a 
deciziei (challenge), pe care până 
la urmă au pierdut-o. 

În semifinale compatriotul 
nostru a dat peste sportivul din 
Turcia, Yusuf Can Bafra. Borș 
începe plin de hotărâre lupta, îl 
scoate pe rival în afara saltelei 
(1-0), mai primește un punct pen-
tru inițiativă (2-0), apoi iarăși 
îl propulsează pe turc în afara 
perimetrului (3-0), toate aces-
te acțiuni fiind realizate într-un 
timp record, de 20 de secunde. 
Evenimentele din teren continuă 
să se deruleze cu o iuțeală fulge-
rătoare, caracteristică tinereții: 
în scurtă vreme oponentul reduce 
din diferență, împingându-l pe 
Alexandru de pe saltea (3-1). A 

doua repriză, în pofida strădu-
ințelor insistente ale adversaru-
lui, nu aduce modificări de scor, 
discipolul școlii moldovenești 
de lupte calificându-se în finala 
mare, unde îl întâlni pe reprezen-
tantul Ungariei, Peter Zsombor 
Zsivnovszky. Se vede că acesta 
din urmă a studiat stilul spor-
tivului nostru, începând foarte 
energic duelul, fapt pentru care 
i se acordă un punct: 0-1. În a 
doua repriză suspansul cunoaște 
o creștere amețitoare, Alexandru 
Borș efectuând o aruncare prin 
răsturnare de 2 puncte și prelu-
ând astfel conducerea. Gradul de 
încordare ajunge la punctul de 
fierbere, în ultimele cinci secunde 
maghiarul realizând o priză la 
picior, pe care însă nu-i ajunge 
timp să o finalizeze. El contes-

Alexandru Borş (cat.80 kg) este o nouă 
promisiune a şcolii moldoveneşti de 
lupte, fiind un atlet care şi-a făcut 
apariția fulgerător şi cu o forță 

implacabilă pe firmamentul sportiv, cucerind titlul 
european suprem în limita de vârstă Under-17. El 
s-a impus în stilul de lupte libere la Campionatul 
continental, ce s-a desfăşurat în perioada 13-19 
iunie curent la Bucureşti. 

tă decizia arbitrilor, însă pierde 
la challenge, scorul final de 3-1 
statuând titlul de campion euro-
pean al luptătorului din Moldova! 
De remarcat că la București de o 

medalie de bronz s-a învrednicit 
și luptătorul nostru de stil liber 
Constantin Rusu (45 kg). 

Luptele feminine 
autohtone, 
în vădită ascensiune

După succesele fenomenale 
înregistrate pe arena internațio-
nală de Anastasia Nichita, Irina 
Rîngaci, Mihaela Samoil, Maria-
na Draguțan, Iulia Leorda, toate 
sportive în plină afirmare, iată că 
a mai apărut un nume de mare 
perspectivă în domeniul luptelor 
feminine: este vorba despre Lina 
Nița (53 kg), discipola Liceului 
Republican cu Profil Sportiv din 
Chișinău, care la aceste Europene 
a demonstrat o tehnică elaborată, 
caracter și o pregătire fizică de 

excepție. În lupta ei inaugura-
lă, ea a dat piept cu atleta din 
Polonia, Amelia Zofia Tomala. 
Deși primul punct a aparținut 
adversarei, Lina nu s-a simțit 
deloc descumpănită, câștigând 
încă din prima repriză prin tuș 
(priză la picior, cu fixare ulteri-
oară pe omoplați). 

Apoi sportiva noastră a trecut, 
în sferturi, de maghiara Hedi 
Mikle: a reușit un procedeu de 2 
puncte (iarăși cu priză la picior, cu 
trecerea adversarei la sol), scor fi-
nal 2-1. În semifinale Lina a cedat 
în fața performerei din Ucraina, 
Maria Yefremova, care n-a avut 
egal la aceste competiții. Atleta 
din țara vecină a acumulat un scor 
total de 46-2, în toate partidele 
impunându-se prin superiorita-
te tehnică (înainte de expirarea 
timpului regulamentar), iar cele 2 
puncte i-au fost luate de sportiva 
noastră.

În finala mică, Lina Nița a avut 
de înfruntat rezistența sârboaicei 
Milica Sekulovici. Lupta începu 
cât se poate de bine: o aruncare 
cu amplitudine face scorul de 4-0 
pentru moldoveancă, care apoi o 
trage pe adversară sub sine, tre-
când-o la sol (6-0), cu ulterioară 
rostogolire (8-0). În repriza a 
doua, când Lina mai avea nevoie 
de doar 2 puncte pentru a încheia 
victorios meciul, luptătoarea din 
Balcani a făcut un efort disperat 
de a schimba situația: corpurile 
lor încolăcite s-au propulsat în 
fierbințeala luptei dincolo de pe-
rimetrul saltelei, un punct fiindu-i 
acordat sportivei din Serbia. Apoi 
urmă o aruncare de 4 puncte, di-
ferența reducându-se simțitor: 
8-5. Pentru mai mult sârboaicei 
nu i-au ajuns însă puteri, iar Nița 
a aplicat procedeul său preferat: 
priză cu mâinile la piciorul adver-
sarei, cu răsturnare (10-5), lucru 
pe care imediat îl mai repetă o 
dată (12-5). Pe final, mai reuși o 
aruncare peste șold, impunân-
du-se prin superioritate tehnică 
și adjudecându-și astfel distincția 
de bronz.

Luptătorul Alexandru Borș, 
campion european U-17

Iulian BOGATU

Alexandru Borș, pe treapta supremă a podiumului de premiere european

Lina Nița

Sursa foto: gsp.ro (autor Raed Krishan)
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I n t e g r a m ă

S u d o k u

Teatrul Național „Mihai Eminescu”
24.06 „Aveți ceva de declarat?” de Georges Feydeau, ora 18.00.

Teatrul „Luceafărul”
24.06 „Fazanul” de Georges Feydeau, ora 18.30.
25.06 „Flori de mină”, ora 18.30.
26.06 „12 oameni furioși”, ora 18.30.

Teatrul Național de Operă şi Balet „Maria Bieşu”
07.07 „Lacul Lebedelor”, balet în patru acte, de Piotr Ceaikovski, 

ora 18.00.

Teatrul Geneza Art
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”
26.06 „Motanul încălțat” de Ch. Perrault, ora 11.00; 12.30.

Teatrul Municipal de Păpuşi „Guguță”
25.06 „Păcală și Tândală”, ora 11.00.
26.06 „Hai la drum spre Phantarun” de Laurențiu Budău, ora 11.00.
03.07 „Comoara tâlharului” Iulian Filip, 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 Ştirbu. În program: 
C. Saint-Saens și G. Gershwin, ora 18.00. 

30.06 Festivalul Internațional „Nopțile pianistice”, ediția a XX-a. 
Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale, solist – Guillaume Vin-
cent; dirijorul, compozitorul 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 
02.07 „Nopțile pianistice”. Orchestra Națională de Cameră, dirijor – 

Valentin Doni (Moldova-România), ora 19.00. Soliști: Michel Bourdoncle 
(Franța), Margarita Golovko (Ucraina). În program: Claude Debussy, 
Franz Liszt, Piotr I. Ceaikovski, Boris Lyatoshynsky – Concertul slav 
pentru pian și orchestră – în premieră la Chișinău!

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 
Şi 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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Te simți sprijinit cu ade-
vărat de persoanele care 
contează pentru tine, iar 
asta este esențial pentru 
tine. Îți place agitația de 
care ai parte la birou, dar 
ai nevoie și de reușite. Nu îți 
place când proiectele stag-
nează din motive pe care 
tu nu le poți controla. Vei 
alege să petreci mult mai 
mult timp în natură.

Energia pozitivă pe care 
o resimți te face să fii mai 
încrezător și mai determi-
nat atunci când vine vorba 
de dezvoltarea profesională. 
Simți că în ultima perioadă 
ai stagnat în acest sens și 
motivația ta este într-un 
punct critic. Chiar dacă 
uneori pari neînțeles, nu 
te lăsa afectat de această 
percepție.

Te încearcă sentimentul 
că cei din jur nu te înțeleg 
așa cum ți-ai dori. Indife-
rent de ceea ce simți, evită 
să respingi persoanele care 
nu-ți îndeplinesc așteptă-
rile. De cele mai multe ori, 
este vorba despre propriile 
proiecții și de aceea ni se 
pare că nimic nu este au-
tentic în jurul nostru. 

Începi să fii mai puțin 
extravagant și mai puțin 
extravertit decât de obicei, 
deși acest mod de a fi nu ți 
se potrivește. O să ajungi la 
concluzia că îți face bine să 
adopți o asemenea atitudi-
ne. În acest mod economi-
sești mai multă energie și 
astfel reușești să te orientezi 
către lucrurile cu adevărat 
importante pentru tine.

Planurile romantice nu 
vor funcționa conform aș-
teptărilor, fapt care te va face 
să stagnezi din punct de ve-
dere sentimental. Atmosfera 
la muncă e foarte intensă, 
așa că ai grijă să nu ajungi 
tu cel care vorbește prea mult 
despre acțiunile colegilor. În 
situațiile stresante este de 
preferat să adopți o atitudine 
diplomată.

Nu are niciun rost să în-
cepi săptămâna cu o dispozi-
ție negativă, mai ales că acest 
lucru se datorează unor per-
soane care ți-au demonstrat 
că nu îți apreciează tot ceea ce 
ai făcut pentru ele. La birou 
ai zile destul de tensionate. E 
de preferat să faci lucrurile de 
care ești responsabil și să nu 
mai soliciți, pentru moment, 
noi proiecte.

Energia tranzitorie pe 
care o simți la începutul 
săptămânii te face să ac-
ționezi. Chiar dacă nu știi 
exact care sunt pașii pe care 
trebuie să îi faci, nu te mai 
lași absorbit de falsa idee că 
destinul ți se va dezvălui de 
la sine. Familia este centrul 
echilibrului tău interior. 
Toate deciziile pe care le 
vei lua vizează în primul 
rând confortul celor dragi.

Cariera continuă să fie 
destul de solicitantă din 
punct de vedere psihic. 
În acest plan al vieții tale, 
lucrurile nu decurg nicio-
dată lin. Mândria propri-
ei personalități de multe 
ori nu te lasă să îți expui 
vulnerabilitățile. Sfârșitul 
acestei săptămâni te va găsi 
într-o dispoziție intrigată și 
ușor dezamăgită de anumite 
lucruri.

Indiferent de starea ta 
actuală, configurația as-
trală din această săptămâ-
nă te împinge să te încrezi 
orbește în oameni. E posi-
bil să ai câteva probleme 
din acest motiv, fie acum, 
fie pe viitor. Încearcă să 
rămâi echilibrat, indife-
rent de situație. Zilele îți 
par din ce în ce mai greu 
de îndurat. Te simți trist 
și neînțeles.

Nu mai dai curs emo-
țiilor și această atitudine 
este cea care te protejează 
de dezamăgiri. Acum ești 
mult mai atent la cei cu 
care îți petreci timpul. Din 
partea lui Marte primești 
multă energie și exuberan-
ță. O idee pe care ai avut-o 
anul trecut în raport cu ca-
riera ta începe să prindă 
forma la care ai visat de 
mult timp.

Ești încrezător în tot 
ceea ce ești și tot ceea ce 
faci. Atunci când lucru-
rile din viața ta se află 
în derivă, o mică pauză 
de la tot este cea care îți 
oferă revigorare. Maniera 
în care alegi să te rapor-
tezi la cei din jur vorbește 
despre încrederea în sine. 
În situații conflictuale, în-
cearcă să adopți o atitu-
dine pasivă.

Încrederea pe care o 
capeți în sine te ghidează. 
Este posibil ca pe alocuri să 
fii înțeles greșit de anumite 
persoane, dar nu alegi să 
te explici. Exuberanța ta 
s-a atenuat în ultima pe-
rioadă și asta pentru că 
nu mai sunt oameni care 
să răspundă la acest com-
portament. 

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

Vasile lucra profesor de ma-
tematică, iar Maria, soția lui, – 
contabilă la cârmuirea colhozului. 
Când colhozurile s-au destrămat, 
Vasile și-a vândut gospodăria și a 
trecut cu traiul în centrul raional. 
Locuia într-un apartament modest 
cu două camere. Anișoara avea 
atunci nouă ani.

Şi cum vremurile se schimba-
seră, și cadrele didactice nu-și 
ridicau salariile cu lunile, Vasile 
a considerat că nu mai are rost 
să-și irosească sănătatea în școală. 
Priceput la orice lucru din gospo-
dărie, s-a angajat într-o brigadă 
de construcții cu care a plecat la 
câștig în Federația Rusă. 

Lăcomia nu are limite 

Peste un an, s-a întors cu o 
sumă frumușică de bani. După 
ce au făcut sfat în familie, au cum-
părat un apartament spațios în 
centrul orășelului și o casă la curte 
la periferie. Să stea banul grăma-

dă – și-au zis. Peste câteva luni, a 
plecat din nou în Rusia și din nou 
s-a întors cu plinul. Cum duceau 
o viață simplă, acest venit le-ar fi 
fost de ajuns pe mulți ani înainte, 
dacă poftele n-ar fi crescut. 

Mașina pe care o aveau, cu toa-
te că era în stare bună, au vân-
dut-o și și-au cumpărat una de 
lux. Urât și demodat li s-a părut 
acoperișul casei în care trecuse să 
locuiască, l-au schimbat. Apoi au 
pornit reparații capitale în cele 
două apartamente, în unul din ele 
intenționând să deschidă un salon 
de frumusețe. 

Într-o zi, banii s-au terminat, 
dar nu și reparațiile. Au luat un 
împrumut de la bancă, au mai 
împrumutat cu dobândă și de la 
persoane particulare, convinși fi-
ind că, în scurt timp, vor întoarce 
datoriile. Dar socotelile de acasă 
nu se prea potrivesc cu cele de 
la târg.

Dumnezeu nu bate cu bățul

După ce au finisat reparațiile, 
Vasile a plecat din nou în Rusia. 
De astă dată, și-a tocmit singur o 
brigadă mai mult din rude apro-
piate. Avea un gând ascuns Vasile 
cel bun și prietenos cu toată lumea 
– să-i înșele de bani pe coechipi-
eri. Așa a și făcut. El fiind șeful, 
a reținut de la fiecare aproape 
jumătate din câștig. 

Şi-a dat fecioria, i-a iertat datoria (I)

Bieții oameni au crezut că atât 
li s-a cuvenit și s-au întors mulțu-
miți acasă. Numai Vasile nu era 
mulțumit, pentru că suma acapa-
rată prin viclenie după trei luni de 
muncă îi acoperea doar o parte 
din datorii. Peste alte câteva luni, 
Vasile a plecat din nou cu aceeași 
echipă în Rusia. Acum însă Vasile 
a întrecut de tot măsura. 

După aproape patru luni de 
muncă, el le-a spus oamenilor 
că patronul are pretenții la cali-
tatea lucrărilor și nu le plătește 
niciun ban și, dacă vor să scape 
cu viață, să spele putina cât nu-i 
târziu, căci patronul e un mare 
bandit și ar putea să-i îngroape 
de vii în ciment ca să nu mai știe 
nimeni de ei. 

Tărășenia a ieșit însă repede la 
suprafață, or Dumnezeu nu bate 
cu bățul. Vasile a urcat în podul 
grădiniței la care au muncit să-
și ia chipurile un instrument de 

lucru pe care-l uitase. Când a dat 
să coboare, a lunecat de pe scară 
și a căzut. În mânile lui se aflau 
peste 90 de mii de euro – salariul 
tuturor băeților din echipă...

Lovit rău de tot la cap, s-a chi-
nuit Vasile Nicoară prin spitale un 
an și ceva, apoi a închis ochii. A 
lăsat o fiică de  21 de ani, o soție 
îndurerată și peste 100 de mii de 
euro datorii. De necaz, Maria s-a 
îmbolnăvit și, în câteva luni, s-a 
topit și ea ca o lumânare. 

Rămasă singură, Anișoara 
a fost nevoită să vândă aparta-
mentul cu salonul de frumusețe 
neterminat, mașina, casa, plătind 
datoriile la toți oamenii care i s-au 
adresat. Era convinsă că a onorat 
toate contractele autentificate la 
notar. 

Retrasă în apartamentul mo-
dest, se gândea cum să trăiască 
simplu mai departe. Lucra la o 
bancă din orășel. Devenise foarte 

economă și chibzuită. Începuse să 
pună de o parte bani cu care să 
poată face o nuntă atunci când se 
va căsători, fără ca să intre în da-
torii. S-a jurat că va mânca pâine 
cu apă dacă va fi cazul, dar nu va 
împrumuta niciodată un bănuț. 

Dornică de fericire, visa la o 
dragoste pe care încă nu o întâlni-
se. Avea un prieten foarte drăguț 
și foarte liniștit, care crescuse la 
orfelinat, dar nu erau decât prie-
teni. Seninătatea iubirii care să-i 
trezească fiori de senzualitate se 
țesea doar în gândurile ei.

Într-o seară, cum stătea ea așa 
gânditoare la geam, meditând asu-
pra viitorului, a zbârnâit telefo-
nul. La celălalt capăt al firului o 
voce plăcută de bărbat a întrebat: 
„Apartamentul familiei Nicoară?”. 
Anișoara a tresărit, neștiind ce 
să creadă.

(va urma)

Nina NECULCE

Comunist prin convingere, bun şi 
prietenos cu toată lumea, Vasile Nicoară 
se număra printre fruntaşii satului. 
Avea omul casă, nevastă ascultătoare şi 

o copilă, Anişoara, venită târziu pe lume, pe care 
dorea s-o facă fericită. 
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Misterul anulat

Pagină îngrijită de Gheorghe Bâlici

S A T I R Ă  Ș I  U M O R

D i n  a r h i v a 
b ă t ă l i i l o r

Duel epigramatic între Acad. 
de Bucureşti Mihai Cimpoi
şi primarul „de Munceşti” 
Gheorghe Bâlici

Soției după 20 de ani

Când m-ameți într-o rotire
Parfumul diafanei rochii,
Ne-am înţeles dintr-o privire
Şi toată viața ne-am scos ochii...

Gh. BÂLICI

Lui Gheorghe Bâlici

Poet, epigramist vârtos,
Dar şi funcționar prosper,
Soția ochii ţi i-a scos,
Dar nu ai devenit Homer...

Mihai CIMPOI
***

Oricum sunt mare într-un fel,
Căci, bând cu vadra din butoi,
L-am întrecut pe Păstorel,

Nu însă şi pe M. Cimpoi...
Gh. B.

***
Ce-ai spus acum îmi dă fiori
Şi-un gând spumos, de anvergură:
Toți clasicii, de multe ori,
Sunt clasici şi la băutură...
   M.C.

***
Printre aleșii pe sprânceană
Mă vreau un clasic până mor
Şi mai aduc o damigeană,
Să intru-n rândurile lor...
   Gh. B.

***
N-ajungi un clasic precum noi
Nici cu vreo şapte damigene:
Se cere, grabnic, un butoi
Măcar ca al lui Diogene.
   M.C.

***
Aduc butoiul înţelept,
Aduc păstramă, mici vreo mie,
Că eu sunt gata şi accept
Să intru şi-n Academie...
   Gh.B.

***
Nu cred că ai avea acces,
Toți învăţaţii pot să-ţi spună:
Pentru acei ce beau cam des
Oca-demia este bună!...
   M.C.

***
Norocul dat-a peste mine, 
Las’ să muncească salahorii,
Că dintre-acei ce beau mai bine
La noi se-aleg conducătorii.
   Gh.B.

***
Spunea şi pentru lumea   

dacă
Horațiu la o veselie
Că, orice-ar încerca să facă, 
Nebăutorii nu pot scrie...
   M.C.

Fabulă 
cu violențe
O vacă grasă, doldora de nuri,
Ce a ieșit de la cumpărături,
Trăgând din greu 

de sarsanaua plină,
Că ieri fusese ziua de chenzină,
Chiar când trecea 

de-a dreptul prin livezi,
Au atacat-o patru maidanezi,
Jivine proaste cu idei obscure,
Cu gânduri criminale, să o fure.
S-a apărat văcuța disperată,
Era o luptă disproporționată
Şi javrele erau în avantaj,
Când armăsarul, șef de atelaj,
Ce-ntâmplător păștea 

acolo pașnic,
Sări în ajutor, lovindu-i strașnic
Pe-atacatori, cu forță și turbare,
Că au fugit cu coada-ntre picioare.
Dar într-o zi de marți, veni la cal
Acasă, chiar jandarmul comunal,
Un câine lup, în pas alergător,
Ce fi’nd și văr primar c-un agresor
Se implica adesea în harțaguri,
Căci profita și el din furtișaguri.
C-un zâmbet cinic, 

cu putere mare,
I-a tras vreo trei bastoane 

pe spinare,
C-a atacat impertinent și prost,
Persoane blânde, fără adăpost,
Ce neavând intenție de-ultraj,
Voiau doar să ajute la bagaj
O vacă, ce voia să traverseze...
Şi nicidecum să o brutalizeze.
Mai mult, văcuța, 

într-un mod obscen,
Umbla pe stradă fără sutien,
Dorind să dobândească 

pe-astă cale,
Probabil, avantaje sexuale.
Şi ca să-și dea mai 

multă importanță
I-a înmânat pe loc și o chitanță
De-amendă, subiect

de penitență,
Pentru abuz și-atac cu violență.

Morala 1
Lovit cu biciul, cu măciuci 

și ghioage,
Întotdeauna-i calul care trage.

Morala 2
Nu poți deosebi, hotărâtor,
Un om al legii de un infractor.

Morala 3
Devine peste noapte 

sex-simbol
Şi-o vacă ce apare-n 

bustul gol!

Valentin DAVID

Paraschiv  
 
Paraschiv trecea pe stradă abătut, de parcă i se-necaseră toate... 

atelajele. Pe baba Zanfira, de dincolo de poartă, n-o răbdă inima să-l 
lase să treacă nebăgat în seamă, mai ales că pe ziua de azi nu sociali-
zase și ea decât cu orătăniile din bătătură:

- Hai, mă Paraschive, nu te mai însori și tu, maică? 
- Bună ziua, dadă Zanfiro! Da’ ce treabă ai matale cu starea mea 

civilă?, zise cam bășicat, mai ales că aceeași întrebare și-o cam punea 
și el în ultima vreme, dar nu așa, în gura mare și-n mijlocul drumului. 
S-ar fi-nsurat, vezi bine, dar cu cine? Că satul era plin numai de-alde 
baba Zanfira, curioasă nevoie mare și fără dinți pe deasupra, și-n rest, 
vreo două-ngălate, de nu le-ar fi luat nici veteranul satului. 

- Păi, bine zici, Paraschive, ce treabă am eu cu civilia ta? Dar eu 
ziceam de-nsurătoare, mă... Uite, pe Săndica lu’ Blejoi o știi? Fată 
bună, de casă, așteaptă și ea să găsească un prost, să-i pună pirostriile. 

- Şi cum ai dedus matale că eu aș fi prostul ăla?
- Ei, așa-i vorba, mă gândeam și eu că v-ați potrivi. Şi-apoi, te-ai 

mai aduna și tu de pe drumuri. 
- Da’ ce, bre, e drumul matale? N-am voie să merg pe unde-mi place?
- Nu, mă, așa se zice, ce tot sari în sus? 
- Păi doar n-oi sări în jos!
- Nu se-nțelege omul cu tine și pace! Uite, dacă nu-ți convine Să-

ndica, știu eu alta. 
- Dar ce, am zis eu că nu-mi convine?
- Păi, dacă-ți convine, ia-o!
- Dar n-am zis nici că-mi convine. 
- Apăi, sucit mai ești! Nu mă mai mir c-ai rămas ne-nsurat pân’ la 

anii ăștia. Ia-o pe Marița lu’ Sucitu atunci! Are tac-su pământ muuult...
- Pământ am și eu. Dar cin’ să-l muncească?
- Păi da, cin’ să-l muncească, dacă tu tot umbli bleaura pe la porțile 

oamenilor și-i ții de vorbă. 
- Auzi, hai că te-am ținut de vorbă destul! Ziua bună!
- Să ai o zi bună, așa se zice acum la oraș! Şi să mă chemi la nuntă, 

auzi? 
- Te-oi chema, dacă n-o să mă chemi matale mai devreme la în-

mormântare. 
- Maimuțoiule! Io-ți vreau binele și tu-mi urezi de moarte, mă? 

După ce c-ai venit în poarta mea să te milogești de mine să te pețesc 
la Săndica și la Marița? Mergi acasă, că-n nădejdea mea ai să rămâi 
flăcău, rușinea satului!

- Așa mă gândeam și eu, bre. Vezi, aici ne-am pus de acord. În 
nădejdea matale, chiar o să rămân și flăcău, și ne-nsurat.

Florentina-Loredana DALIAN

Repetabila povară
De când mi-a răsărit în față,
Am înțeles instantaneu,
Că e iubirea mea de-o viață!
Şi-așa m-am păcălit mereu…
          
Unei colege
Nu se sperie de greu –
Spun și bârfitoarele –
Şi-urcă-n schemă tot mereu,

Cât o țin picioarele.
           
Fostului 
meu şef
A răposat la datorie
Şi subalternii sunt 

în doliu,
A fost o-ntreagă tragedie…
Să-i scoatem dinții din fotoliu.
                        Mircea C. DINESCU

P r o z ă  s c u r t ă  u m o r i s t i c ă

A f o r i s m e

L u m e a  a n i m a l e l o r

M a e ș t r i  a i  e p i g r a m e i  r o m â n e ș t i

Niciodată n-am avut o guvernare cu mâinile atât de 
curate ca pe timpul covidului!

Ca să te convingi că ești un ignorant, trebuie neapărat 
să ai studii superioare.

Mulți ar vrea să ajungă în rai, însă nu le permit medicii 
de la reanimare.

Nu-i de mirare că avem puțini înțelepți, dar mulți proști. 
Cât timp înțelepții cugetă, proștii se înmulțesc.

Insul ăsta are răspuns la orice întrebare în afară de una 
singură: „De ce-i prost?”

Femeia e un teatru: azi comedie, mâine tragedie, poi-
mâine – turneu în alt oraș!

Şeful și-a angajat o secretară, dar tot ea îi dictează ce 
să facă… în așternut.

Învățați, învățați și iar învățați!, nu fiți proști să munciți, 

le-a spus Lenin bolșevicilor, pe când era încă veșnic viu.

Ca să-și stimuleze Pegasul, mediocritatea i-a promis 
că o să-l hrănească doar cu mlădițe de lauri din grădina 
geniilor…

Când ai bani mulți, simți acut necesitatea de a fi și 
deștept.

Toată lumea se teme de Putin. Iar Putin se teme că nu 
toată lumea se teme de el.

Paradox? Oamenii se mănâncă între ei, iar numărul 
lor crește în progresie geometrică. Deja nu-i mai încape 
Pământul!

Încerc să-mi trăiesc viața exemplar, ca să corespundă 
celei prezentate în necrolog.

Îți ajung doar o frântură de secundă și un dram de minte 
ca să faci un lucru mare: să-ți închizi gura!

Ce folos că gândești ca un înțelept, dacă trăiești ca un 
prost!

Dacă nu mureai, vezi bine, / cred că n-auzeam de tine!
Femeia e capul familiei; iar dacă soțu-i convins că el 

decide totul, înseamnă că-i și mai deșteaptă ca dânsul.
Venea mereu acasă pe trei cărări, însă nu știm pe care 

dintre ele a nimerit la cimitir.
Dacă nu te însori până la 21 de ani, mai târziu e prea 

devreme!
Mariajul e o treabă serioasă. Te însori o dată și pentru 

totdeauna! Mai ales, a treia oară…

Ion DIVIZA

Meditație 
amară
O spun lucid, iau martori zeii,
Că frumusețea-i iad sadea,
E primul dar făcut femeii
Şi primul care i se ia.
            
Of, poşta
O veste rea, cinstit să fiu,
Eu o trimit recomandată,
Că, ori ajunge mai târziu,
Ori nu ajunge niciodată!

Linguşitorul
Om cu miere în cuvinte
Şi dulceață în silabe,
Tuturor le-o ia-nainte,
Chiar de umblă-n patru labe.

 Concluzie
Dintre gânduri efemere
Unul vreau ca să se ştie:
Ca să fii normal, se cere
Şi un pic... de nebunie.

 Vasile LANGA
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TVR Moldova

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

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune
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 Ştiri Sport Meteo
14.54 Vorbește corect!
15.00 Maghiara de pe unu
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 Ştiri
20.57 Meteo
21.00 Referendum
23.00 Nocturne
00.00 Info+ ŞtiriSport Meteo
00.35 Exclusiv în România
01.25 Referendum
03.10 Telejurnal Ştiri
04.00 Meteo
04.05 Sport
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 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 Azi despre mâine
15.30 România… în bucate
16.00 SerialMândrie și pasiune
16.50 FillerSecolul 22 sez. Nou
17.00 În direct cu viața- jurnal de vară
18.00 Ora de Ştiri
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- jurnal de vară
01.10 Film: Cianura… și picătura de 
ploaie
02.55 FillerSecolul 22
03.00 Ora de Ştiri
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 Pur și simplu Moldova
06.20 F/d
07.00 Bună dimineața
09.00 Ştirile
09.15 Cronica săptămânii

10.00 Magazinul copiilor
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Prețul pasiunii
14.20 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
14.30 Petalo romano
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
16.30 Codul ECO
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Săptămâna sportivă
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
20.40 Descoperiri uluitoare
21.00 Ştirile
21.30 Reporter pentru sănătate
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Film: Afacere neprevăzută
00.50 Program muzical
01.00 Bună dimineața
03.00 Ştiri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.30 Săptămâna sportivă

AgroTV

7:00 Retrospectiva săptămânii Ştiri, 
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 Ştiri, 
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 Şiretlicuri 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 Ştiri 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 Ştiri Program informativ 
22:30 Actualitatea la Raport talk show
23:30 Program AGRO TV România
2:00 Ştiri Program informativ 
2:30 Actualitatea la Raport talk show
3:30 Program AGRO TV România
 
ProTV

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

ProTV International

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile 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 Ştirile Pro TV
00.45 La Măruță
02.15 Ştirile Pro TV
03.15 Las Fierbinți
04.00 Daria, iubirea mea
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

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

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

TV8

05.00 Reporter de Gardă
05.15 Întreabă 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 Неспящие в Сиэтле
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Ghețu
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.25 Iubește viața
01.20 Х/ф Неспящие в Сиэтле
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

National

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Film: ŞAPTE ETAPE ALE IUBIRII
11.15 Teleshopping
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 160
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 123
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 1017
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 124
18.30 Ştiri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 1020
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 162
21.00 Film: REGELE TRIADELOR
23.00 Scumpă mamă unde ești
01.00 Poamă acră
03.00 Albumul Național
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 28 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 Ştiri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Memorialul durerii
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Avocatul dumneavoastră
22.00 Sinteza Ştirilor 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 3 ceasuri bune
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 Ştiri Sport Meteo
14.54 Vorbește corect!
15.00 Maghiara de pe unu
16.50 Eu pot!
17.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 7
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 Ştiri
20.57 Meteo
21.10 Telecinemateca Drumul spre înalta 
societate
23.20 Dincolo de alb și negru
00.00 Info+ ŞtiriSport Meteo
00.35 Exclusiv în România
01.25 Telecinemateca Drumul spre înalta 
societate
03.25 Telejurnal Ştiri
04.15 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 7
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 Euromaxx
15.30 România… în bucate
16.00 Serial: Mândrie și pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 În direct cu viața- jurnal de vară
17.53 Campionatul European U19. Fotbal 
masculin
20.05 Reteaua de idoli
20.53 Campionatul European U19. Fotbal 
masculin
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 În direct cu viața - jurnal de vară
01.10 Film: Pasiune 92’
02.50 FillerSecolul 22
03.00 Vara amintirilor
03.50 FillerSecolul 22
04.00 România… în bucate
04.30 Cap compas
05.00 Documentar: 360°-GEO
05.55 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Petalo romano
06.35 Candela neuitării…
06.45 Tezaur
07.00 Bună dimineața
09.00 Ştirile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Magazinul copiilor
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Prețul pasiunii
14.20 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
14.30 Russkii dom
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
16.30 Săptămâna sportivă
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Ediție specială
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
20.40 Descoperiri uluitoare
21.00 Ştirile
21.30 Dimensiunea diplomatică
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Film Stagiarii
01.15 Bună dimineața
03.00 Ştiri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.30 Ediție specială

AgroTV

7:00 Ştiri 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 Ştiri Program informativ 
9:30 Actualitatea la Raport talk show
10:30 Program AGRO TV România 
11:00 Telemagazin 
11:15 Şiretlicuri de grădinărit Program 
educațional/informativ 
11:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
11:55 Program AGRO TV România 
13:45 Telemagazin 
14:00 Ştiri 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 Şiretlicuri 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 Ştiri 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 Ştiri Program informativ 
22:30 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
23:30 Program AGRO TV România
2:00 Ştiri Program informativ 
2:30 Muzica pentru toți 
3:15 Program AGRO TV România

ProTV

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

ProTV International

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

Jurnal TV

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

06.00 Trigger

TV8

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

National

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 162
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 124
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite,  
ep. 1018
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 125
18.30 Ştiri 19.00 Serial: Destine rătăcite, 
ep. 1021
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Național TV

Miercuri, 29 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 Ştiri
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 Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Investiți în România!
22.00 Sinteza Ştirilor 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 3 ceasuri bune
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 Ştiri Sport Meteo
14.54 Vorbește corect!
15.00 Conviețuiri
16.50 Eu pot!
17.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 8
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 Ştiri
20.57 Meteo
21.10 Film: Regii blestemați
22.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
23.05 Dincolo de alb și negru
23.55 Vorbește corect!
00.00 Info+ ŞtiriSport Meteo
00.35 Exclusiv în România
01.25 Film: Regii blestemați
03.00 Telejurnal Ştiri
03.50 M. A. I. aproape de tine/
04.15 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 8
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 Repere sacre
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
10.00 Documentar: 360° În Costa Rica, 
un paradis pentru câinii abandonați
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° Bangkok - Vână-
torii de șerpi
15.00 Fii în formă!
15.30 România… în bucate
16.00 SerialMândrie și pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 În direct cu viața- jurnal de vară
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.10 Film: Misterele de pe Martha’s 
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Vineyard: hoțul de smaralde
21.45 FillerSecolul 22
22.00 Câștigă România!
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 În direct cu viața- jurnal de vară
01.10 Film: Misterele de pe Martha’s 
Vineyard: hoțul de smaralde
02.40 Vara amintirilor
03.00 Ora de Ştiri
03.40 E vremea ta!
04.00 România… în bucate
04.30 Sănătate cu de toate best of
05.00 Documentar: 360° Bangkok - Vână-
torii de șerpi
05.55 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Russkii dom
06.30 MeseriAșii
07.00 Bună dimineața
09.00 Ştirile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Magazinul copiilor
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Prețul pasiunii
14.20 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
14.30 În alți papuci
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
16.30 Dimensiunea diplomatică
17.00 Ştirile
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 Ştirile
21.30 Focus Europa
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Program muzical
23.34 F/d
00.00 Moldova de Patrimoniu
00.30 Pur și simplu Moldova
00.50 Zapovednik
01.05 Bună dimineața
03.00 Ştiri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.30 Ediție specială

AgroTV

7:00 Ştiri 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 Ştiri Program informativ 
9:30 Să ne cunoaștem țara program 
educațional/cultural 
10:00 SHOW 9OW  Program de diver-
tisment 
11:00 Telemagazin 
11:15 Şiretlicuri de grădinărit Program 
educațional/informativ 
11:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
11:55 Program AGRO TV România
13:45 Telemagazin 
14:00 Ştiri 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 Ştiri 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 Ştiri Program informativ 
22:30 Agro profit talk show
23:00 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
23:55 Program AGRO TV România
2:00 Ştiri Program informativ  
2:30 Agro profit talk show
3:00 Muzica pentru toți 
3:30 Program AGRO TV România

ProTV

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

00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film Razboiul luminilor
03.00 Lecti de viața
04.00 La Măruță

ProTV International

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile 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 Ştirile Pro TV
00.30 La Măruță
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 Daria, iubirea mea
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show

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

TV8

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

National

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 163
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 125
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 1019
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 126
18.30 Ştiri 19.00 Serial: Destine rătăcite, 
ep. 1022
00.45 Film: REGELE TRIADELOR
02.45 Albumul Național
05.00 Ştiri Național TV

Joi, 30 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 Ştiri
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 Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Articolul VII
22.00 Sinteza Ştirilor 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 3 ceasuri bune
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 Ştiri Sport Meteo
14.54 Vorbește corect!
15.00 Akzente
16.50 Eu pot!
17.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 9
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 Ştiri
20.57 Meteo
21.00 Iubire nebună. Rușii și Putin 
Scenariul și
22.00 Belarus. Începutul
23.00 Dincolo de alb și negru
23.50 Vorbește corect!
00.00 Info+ ŞtiriSport Meteo
00.35 Exclusiv în România
01.25 Dosar România
02.15 Ora regelui
03.05 Telejurnal Ştiri
03.55 Meteo
04.00 Vorbește corect!
04.05 Sport
04.15 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 9
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° Bangkok - Vână-
torii de șerpi
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Natură și aventură
14.00 Documentar: 360° Porto Rico - Un 
spital pentru lamantini
15.00 Globalizarea: riscuri și beneficii
15.30 România… în bucate
16.00 SerialMândrie și pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 În direct cu viața- jurnal de vară
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.10 Film: Capcană infernală
21.45 FillerSecolul 22
22.00 Câștigă România!
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 În direct cu viața- jurnal de vară
01.10 Film: Capcană infernală
02.40 Vara amintirilor
03.00 Ora de Ştiri
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 Reporter pentru sănătate
06.35 Lecturi a la carte
07.00 Bună dimineața
09.00 Ştirile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Magazinul copiilor
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial 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 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Joi cu Liliana Barbăroșie
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
20.45 Descoperiri uluitoare
21.00 Ştirile
21.30 Tezaur
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 F/d Letonia mea
00.35 Moldova de Patrimoniu
01.05 Bună dimineața
03.00 Ştiri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.30 Joi cu Liliana Barbăroșie

AgroTV

7:00 Ştiri 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 Ştiri Program informativ 
9:30 Agro profit talk show
10:00 Program AGRO TV România
11:00 Telemagazin
11:15 Şiretlicuri de grădinărit Program 
educațional/informativ 
11:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
11:55 Program AGRO TV România
13:45 Telemagazin
14:00 Ştiri 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 Şiretlicuri 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 Ştiri 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 Ştiri Program informativ 
22:30 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
23:30 Program AGRO TV România
2:00 Ştiri Program informativ 
2:30 Muzica pentru toți 
3:15 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Las Fierbinți
22.00 Film Power Rangers

00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film Jocul asasinilor
03.00 Lecții de viața
04.00 Vorbește lumea

ProTV International

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile 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 Ştirile Pro TV
00.30 La Măruță
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 Daria, iubirea mea
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Ştiri din Ucraina - Current Time
11.45 Teleshopping
12.00 Secretele Puterii
14.00 #plusminus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17

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

National

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Start show România
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 126
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 1020
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 127
18.30 Ştiri 19.00 Serial: Destine rătăcite, 
ep. 1023
23.00 Film: MAEŞTRII SHAOLIN
01.15 Film: COMANDO DE SACRIFICIU
03.15 Albumul Național
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Vineri, 1 iulie

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 Ştiri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Profesioniștii…
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 A doua Românie
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Serial: Mândrie și pasiune, 100 eps
23.00 Punctul pe azi
00.00 Memorialul Durerii
01.00 Identitate Basarabia
01.30 La un pas de România
02.00 Femei de 10, bărbați de 10
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune
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 Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.00 Opre Roma
15.50 EURO polis
16.50 Eu pot!
17.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 10
18.50 Vorbește corect!
18.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.00 Frontul
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.50 Live stadion
21.00 Fotbal masculin. Campionatul 

European U19
23.00 Dincolo de alb și negru
23.50 Vorbește corect!
00.00 Info+ ŞtiriSport Meteo
00.35 Frontul
01.25 Fotbal masculin. Campionatul 
European U19
03.10 Telejurnal Ştiri
03.50 Istorii ascunse
04.20 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 10
05.10 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° Porto Rico - Un 
spital pentru lamantini
11.00 Educație la înaltime
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360°Alpiniștii - apă-
rătorii uriașilor Sequoia din California

15.00 Revoluția tehnologică
15.30 Teleșcoala
16.00 SerialGlasul inimii
16.50 FillerSecolul 22
17.00 Educație la înaltime
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.00 Gala umorului
22.00 Reteaua de idoli
23.00 Serial: Glasul inimii
23.50 Femei de 10, bărbați de 10
01.50 Ora de Ştiri
02.40 Educație la înaltime
03.30 FillerSecolul 22
03.40 E vremea ta!
03.55 România… în bucate
04.25 Pescar hoinar
04.55 Documentar: 360° Alpiniștii - apă-
rătorii uriașilor Sequoia din California
05.50 MotorVlog
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Codul ECO
06.30 Purtătorii de cultură
07.00 Bună dimineața
09.00 Ştirile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Magazinul copiilor
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 Joi cu Liliana Barbăroșie
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Prețul pasiunii
14.25 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
14.30 Всегда на высоте
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
16.30 Moldova de Patrimoniu
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.45 F/d Cehia mea
21.00 Ştirile
21.30 Vizitele Monarhilor la Chișinău
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Concert V. Dorin
01.05 Bună dimineața
03.00 Ştiri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.45 Tezaur

AgroTV

7:00 Ştiri 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 Ştiri 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 Ştiri 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 Şiretlicuri de grădinărit Program 
educațional/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
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divertisment
18:00 SHOW 9OW  Program de diver-
tisment 
18:30 Despre noi, altfel Program educați-
onal/cultural
19:00 Ştiri Program informativ 
19:30 Actualitatea la Raport Program 
educațional/informativ
20:30 Zona verde Program educational/ 
Informativ
21:00 Landșaft pentru tine Program 
educațional/informativ
21:30 Sezonul de recoltare Program 
educațional/informativ
21:45 Profu de nutriție Program edu-
cațional
22:00 Ştiri 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 Ştiri Program informativ 
2:30 Muzica pentru toți
3:15 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuță
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Film Las Fierbinți
22.00 Film Praf și pulbere
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film Sa moara Hassselhoff!
03.00 Lecții de viața
04.00 La Măruță

ProTV International

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile 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 Ştirile 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 Ştiri din Ucraina - Current Time
11.45 Teleshopping
12.00 Cabinetul din umbră
14.00 #plusminus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Țara de la țară
18.00 Femeile Vorbesc
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 America
21.00 Zerodoi pe TV
22.00 Cealaltă Basarabie
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Femeile Vorbesc
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 M-Adam
05.00 Asfalt de Moldova
06.00 Ora de Ras

TV8

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

National

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica

09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 161
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Specialiști în sănătate reluare
14.00 Teleshopping
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 127
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 1021
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 128
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 1024
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 162
23.30 Film: THE GREY: LA LIMITA 
SUPRAVIEȚUIRII
02.00 Albumul Național
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 2 iulie

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 
Zinaida Julea
13.30 A doua emigrare
14.00 Telejurnal Ştiri
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 Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film
00.40 A doua emigrare
01.05 Tradiții
02.00 Film
03.40 Printre cuvinte
04.05 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
10.10 Teatrul Național de Televiziune
10.45 Ferma
11.40 Petmania, ep. 2
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. 9
17.05 O dată-n viață
18.50 Teleenciclopedia
19.40 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.10 Film: Alo, aterizează străbunica!
22.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
23.00 World Cup Magazin, ep. 2
23.35 Film: Ecaterina cea Mare
01.40 Profesioniștii…
02.30 Serial: Arta crimei, ep. 7
03.20 Film: Alo, aterizează străbunica!
04.55 Sport
05.05 Meteo
05.10 Ferma
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Teleșcoala
08.30 MotorVlog
09.00 Generația Fit sez. Nou
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 - jurnal de vară
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.10 Film: Africa express
21.50 FillerSecolul 22
22.10 Serial: Săgeata neagră
00.00 Drag de România mea!
02.00 Ora de Ştiri
02.45 E vremea ta!
02.55 Film: Africa express
04.30 Serial: Săgeata neagră
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.20 Lecturi a la carte
06.20 Moldovenii de pretutindeni
06.50 Candela neuitării…

07.00 Best of Bună dimineața!
09.00 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Astroboy
10.15 Desene animate Hai la școală
10.30 MeseriAșii
11.00 stil nou
11.30 Moldova de Patrimoniu
12.00 Muzică
13.00 Concert Andra și Frații Advahov
14.55 F/d Marica
15.45 Concert în Europa
16.30 În ritmul dansului
17.00 Ştirile
17.15 La noi în sat
18.00 O seară în familie
19.00 Mesager
19.20 Erudit cafe
20.00 Serial Fluviu
20.45 Pur și simplu Moldova
21.00 Ştirile
21.30 În alți papuci
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.40 Tezaur
23.10 Film Tigerland
00.45 F/d
01.00 Best of Bună dimineața!
03.00 Ştiri Externe
03.25 Lecturi a la carte
03.45 Moldova de Patrimoniu
04.15 La noi în sat
05.00 Mesager
05.20 Medalion muzical
05.30 Reporter pentru sănătate

AgroTV

7:00 Ştiri Program informativ 
7:30 Telemagazin 
7:45 Deliciile Program educațional/
informativ 
8:00 Muzica pentru toți
9:00 Ştiri 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 Ştiri 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 Ştiri, 
Informativ/Analitic
20:00 De la trapă la sapă Program de 
divertisment
20:30 Să ne cunoaștem Țara Program 
educational/cultural
21:00 Despre noi, altfel Program educați-
onal/cultural
21:30 Zona verde Program educațional/
informativ
22:00 Vin la tine Program de divertisment
22:30 Retrospectiva săptămânii Ştiri, 
Informativ/Analitic
23:30 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
0:30 Program AGRO TV România
2:00 Retrospectiva săptămânii Ştiri, 
Informativ/Analitic
3:00 Muzica pentru toți
4:50 Program AGRO TV România 

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
09.45 Teleshopping
10.00 Film Doctor Dolittle: Aventura la 
Hollywood
11.40 Teleshopping
12.00 isănătate
13.00 Film Graba strica treaba
14.50 Film Pierduti în jungla
16.45 Teleshopping
17.00 Film Mostenitor fără voie
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chișinău
21.00 Film Transporter: Mostenirea
23.00 Film Caine de lupta
01.45 Ştirile Pro TV Chișinău
02.30 Film Mostenitor fără voie
04.00 Film Pierduti în jungla

ProTV International

06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 La Măruță
11.30 Ce spun românii
12.15 Lecții de viața
13.15 România, te iubesc!
14.00 Ştirile 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 Ştirile 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 Ştirile 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 Ştirile TV8
08.00 Arts. 21 - the culture magazine
08.30 Dosarele X sinteza
09.30 Autoblog
10.00 Check-in - the travel guide
10.30 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 Гонщик
18.30 Dincolo de Nistru
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Х/ф Знакомство с Факерами
22.30 Итоги
23.00 Х/ф Власть страха
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Ştiri de week-end
03.00 Dosarele X sinteza
04.00 Х/ф Гонщик

National

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiții de la bunica
08.30 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.00 Din viața romilor
12.00 Stan și Bran - momente de exceptie
12.30 Specialiști în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiții de la bunica
14.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 1022
15.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 1023
16.30 Film: CHINO METISUL

Duminică, 3 iulie

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 Ştiri
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 Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 O data-n viața
23.00 Teatru TV
00.10 Profesioniștii…
01.00 Exclusiv în România
01.50 Discover România
02.00 Teatru TV
03.10 Memorialul Durerii
04.00 Adevăruri despre trecut
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Retrospectiva săptămânii
06.00 Conexiuni

TVR 1

07.00 Universul credintei
09.00 Universul credintei Bucuria 
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. 2
15.00 Gări de poveste, ep. 2
16.00 Serial: Arta crimei, ep. 10
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 Ştiri
20.56 Meteo
21.00 O dată-n viață
23.00 Garantat 100%

00.00 Replay
01.00 Teleenciclopedia
01.55 Serial: Arta crimei, ep. 10
02.45 Film: Ecaterina cea Mare
04.40 Universul credintei Bucuria 
credinței
05.10 Chipurile României
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: Înainte de tăcere
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.10 Film: Ciuleandra
22.10 Film: Generoasa doamnă Hen-
derson

00.00 MotorVlog
00.35 Film: Înainte de tăcere
02.15 Ora de Ştiri
03.00 E vremea ta!
03.15 România… în bucate
04.10 Cap compas
04.40 Generația Fit
05.10 Ferma
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele credinței
06.15 Candela neuitării…
07.00 Best of Bună dimineața!
08.15 La noi în sat
09.00 O doză de sănătate
09.30 Zona ARS
09.55 Desene animate Astroboy
10.10 Desene animate Hai la școală
10.20 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
10.30 Ring star
11.35 În alți papuci
12.05 F/d
13.00 O seară în familie
14.00 Tezaur
14.30 Concert
15.45 Lecturi a la carte
16.00 Purtătorii de cultură
16.30 stil nou
17.00 Ştirile
17.15 Cronica săptămânii
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
19.30 Moldovenii de pretutindeni
20.00 Serial Fluviu
20.45 Pur și simplu Moldova
21.00 Ştirile
21.30 Film: Jumper: Oriunde, oricând
22.55 Ştirile (rus.)
23.10 Concert în Europa
23.55 Zapovednik
00.05 Erudit cafe
00.45 F/d
01.00 Best of Bună dimineața!
02.15 La noi în sat
03.00 O seară în familie
04.00 Evantai folcloric
05.00 Mesager
05.30 Moldovenii de pretutindeni

AgroTV

6:00 Retrospectiva săptămânii Ştiri, 
Informativ/Analitic
7:00 Să ne cunoaștem Țara Program 
educațional/cultural
7:30 Telemagazin 
8:00 Zona verde Program educațional/
Informativ
8:30 Paradisul grădinilor Program educa-
tional/ Informativ
9:00 Retrospectiva săptămânii Ştiri, 
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 educational
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 Ştiri, 

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 Ştiri, 
Informativ/Analitic
23:00 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
0:00 Program AGRO TV România
2:00 Retrospectiva săptămânii Ştiri, 
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 Ştirile Pro TV Chișinău
07.00 Ştirile Pro TV
09.45 Teleshopping
10.00 isănătate
11.00 Film Against the Wild: Survive the 
Serengeti
12.30 Teleshopping
12.45 Film Si soarele e o stea
15.00 Film Mr. Deeds
16.45 Teleshopping
17.00 Film Testoasele Ninja
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chișinău
21.00 Gusturile se discuță
22.00 Film Ziua Independentei: Renas-
terea
00.00 Ştirile Pro TV Chișinău
01.00 Film Medalionul
03.00 Film Testoasele Ninja
05.00 Gusturile se discuță

ProTV International

06.00 Ce spun românii
07.00 Ştirile 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 Ştirile 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 Ştirile 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 Ştirile 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
04.00 Vânturile, Valurile
05.00 Ora Expertizei

TV8

06.00 Dosarele X sinteza
07.00 Ştiri de week-end
07.45 Foc la ghete
08.00 Итоги
08.30 In good shape - the health show
09.00 Dincolo de Nistru
09.30 Iubește viața
10.30 Х/ф Одноклассники
12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Ghețu
15.00 Teleshopping
15.20 Business up
16.20 Х/ф Испанский английский
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Iubește viața
22.00 Х/ф Война миров
00.30 Sinteza

National

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiţii de la bunica
08.30 Teleshopping
09.00 Vouă
09.15 Tradiţii de la bunica
11.00 Film: CHINO METISUL
00.00 Film: TRISTAN & ISOLDA
02.30 Albumul Naţional
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV

P R O G R A M E  T V



24

Săptămânal independentVineri / 24 iunie / 2022
C Ă R Ă B U Ș I  &  W O W !

Lui Luther George Simijan, 
inventatorul bancomatului
Invenția ce are iz bănesc
Ne-a ajutat şi ne dezvoltă vița;
Românii chiar dintr-însul se hrănesc
Că-n Vest îl mai deschid cu furculița... Gheorghe BÂLICI

Mii de oameni s-au reunit 
la Stonehenge pentru 
a celebra solstițiul de vară

Mii de oameni au salutat răsă-
ritul soarelui cu strigăte de bucu-
rie la Stonehenge, celebrând astfel 
solstițiul de vară marți dimineață, 
când primele raze solare au apărut 
deasupra celebrului monument 
neolitic din Marea Britanie, in-
formează DPA.

Cei care au asistat la acest spec-
tacol în proximitatea sitului pre-
istoric din Wiltshire, un comitat 
din sud-vestul Angliei, au avut 

parte de o dimineață răcoroasă şi 
de un cer senin. Soarele a apărut 
deasupra liniei orizontului la ora 
locală 04:49 (03:49 GMT).

A fost pentru prima dată când 
publicului larg i-a fost permis să 
asiste în format fizic la această 
reuniune după anul 2019, întrucât 
edițiile din ultimii doi au fost eve-
nimente transmise doar online din 
cauza pandemiei de coronavirus. 

Poliția din Wiltshire a spus 

Agenția sanitară britanică UKH-
SA a recomandat, marți, vaccinarea 
contra variolei maimuței a bărbaților 
gay considerați „cu risc”, de exem-
plu pentru că au parteneri sexuali 
multipli, un public foarte afectat de 
o răspândire recentă a bolii, notea-
ză AFP, citat de gandul.ro.

„Deși toată lumea poate lua variola maimuței, 
datele actuale arată niveluri de transmitere mai 
mari în rândul (dar nu numai) rețelelor sexuale ale 
bărbaților gay, bisexuali și altor bărbați care întrețin 
relații sexuale cu bărbați”, relevă într-un comunicat 
Agenția publică britanică de sănătate (UKHSA), 
transmite News.ro. Această infecție nu se transmite 
pe cale sexuală, însă transmiterea poate avea loc 
printr-un contact apropiat, precum o relație sexuală.

Autoritățile britanice recomandă, 
astfel, o vaccinare cu vaccinul Imva-
nex a bărbaților consderați „cu risc” 
de către medici.

Această vaccinare îi privește „pe 
cei care au mai mulți parteneri, par-
ticipă la relații sexuale în grup sau 
frecventează localuri” în care întrețin 

relații, precizează sursa citată. Virusul – care circulă 
de obicei în Africa Centrală și de Vest – este prezent, 
în Europa, Australia, Orientul Mijlociu, America de 
Nord și America de Sud, regiuni în care s-au înre-
gistrat peste 2.100 de cazuri de la 1 ianuarie și până 
la 15 iunie.

Regatul Unit a înregistrat 793 de cazuri până la 
16 iunie.

gandul.ro

Marea Britanie vrea să vaccineze 
bărbații gay, cu mai mulți parteneri 
sexuali, împotriva variolei maimuței

că evenimentul din acest an s-a 
desfășurat fără probleme şi că 
numărul participanților a fost de 
aproximativ 6.000 de persoane. 
Au fost operate doar două arestări.

Stonehenge este un monument 
neolitic care se bazează pe alinie-
rea menhirelor sale în funcție de 
răsăritul soarelui în mijlocul verii 
şi de apusul soarelui în mijlocul 
iernii.

La solstițiul de vară, soarele 
răsare din spatele Heel Stone, 
străvechea intrare în Stone Circle, 
iar razele sale sunt canalizate spre 
centrul monumentului.

Istoricii sunt de părere că sol-
stițiile au fost celebrate la Sto-
nehenge timp de mai multe mii 
de ani.

Solstițiul de vară are loc atunci 
când unul dintre polii Pământului 
atinge înclinaţia maximă în raport 
cu Soarele, iar astrul ajunge la cea 
mai înaltă poziție a lui de pe cer, 
asigurând astfel cea mai lungă 
perioadă de lumină diurnă din 
cadrul unui an. 

Agerpres

Delfinii și leii 
de mare salvați 
din Ucraina încep 
antrenamentele cu public

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

Patru delfini şi trei 
lei de mare, aduși din 
Ucraina la Delfinariul 
din Constanța, încep 
duminică antrena-
mentele cu public. În 
ultimele 30 de zile, 
mamiferele au stat în 
carantină, deoarece au 
venit din afara UE.

R e p r e z e n t a n ț i i 
Complexului Muzeal 
de Ştiințe ale Naturii Constanța anunță că mamiferele salvate din 
orașul Harkov, Ucraina, au ieșit din carantină și s-au adaptat perfect 
noilor condiții de la Delfinariul constănțean.

Începând de duminică, vedetele Delfinariului, delfinii Ni Ni și 
Chen Chen, fac antrenamente cu noi companioni. Este vorba despre 
antrenamente cu public, programate la orele 12.00 și 15.00.

Cei șase delfini vor putea fi admirați și în timpul antrenamentelor 
de luni și marți, mai spun reprezentanții Delfinariului.

În pauze, publicul va face cunoștință și cu cei trei lei de mare, 
Zoysa, Loredana și Alex.

Delfinii şi leii de mare au fost aduși din Harkov în urmă cu peste 
o lună. Ei au stat o perioadă scurtă la Odesa.

rfi.ro


