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Despre reforma 
universităților

Republica Moldova are două 
probleme majore, care îi inhibă 
dezvoltarea și îi zădărnicesc pla-
nurile pentru un viitor mai bun. 
Prima este lipsa patrioților, a 
doua, lipsa profesioniștilor. Am-
bele lacune sunt cvasitotale. Dacă 
vrea cu tot dinadinsul să-și țină 
coada suveranității sus, RM ar tre-
bui să umple cumva aceste două 
goluri mari, în care se prăbușește 
de fiece dată când încearcă să facă 
un pas înainte.

Cu patrioții e mai greu. Patrio-
tismul se cultivă din primii ani de 
viață de către oameni și instituții 
care înțeleg importanța educației 
în spiritul iubirii și respectului 
față de țară. 

Adrian CIUBOTARU
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6 iulie 1949 – al doilea 
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Chișinău, 6 iulie 2022. Președintele Parlamentului: ”La peste 70 de ani distanță de la cel mai mare val al deportărilor staliniste, datoria noastră este să-i ajutăm pe supraviețuitori”
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Slusari: „Situația este gravă”

Potrivit regimului termic, luna 
iunie a fost caracterizată prin 
vreme caniculară și cu deficit 
semnificativ de precipitații după 
regimul pluviometric. Tempera-
tura medie lunară a aerului s-a 
încadrat între +20,5..+22,5ºС, 
depășind valorile normei cu 2,0-
3,5 grade Celsius. 

Regimul pluviometric arată că 
suma precipitațiilor căzute pe 95% 
din teritoriul țării a constituit în 
luna iunie 3-30 mm (5-40% din 
normă), în unele puncte de obser-
vații (5% din teritoriu) – 45-70 
mm (60-95% din normă).

Condițiile meteorologice re-
spective au provocat în consecință 
o secetă severă, care pune agricul-
torii în dificultate.

„Situația este gravă. În mai 
multe raioane noi deja vedem in-
stalarea unei secete severe pentru 
culturile de grupa a doua. De luni, 
4 iulie, Forța Fermierilor a înce-

put în aceste raioane înaintarea 
solicitărilor către comisiile pentru 
situații excepționale raionale în 
vederea inspectării câmpurilor și 
documentarii oficiale a stării de 
secetă”, a menționat Alexandru 
Slusari, președintele Asociației 
Forța Fermierilor, pentru „Gazeta 
de Chișinău”.

Starea de vegetație 
a culturilor agricole 

Potrivit serviciului Hidromete-
orologic de Stat, deficitul de pre-
cipitații și regimul termic ridicat, 
semnalat în decursul lunii iunie, 
au înrăutățit condițiile pentru 
creșterea și dezvoltarea culturi-
lor agricole.

La culturile de toamnă în prima 
parte a lunii s-a semnalat înflori-
rea și coacerea în lapte, în a doua 
parte a lunii – coacerea în ceară și 
cea deplină. Spre sfârșitul lunii, 
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Deficitul de precipitații şi temperaturile 
ridicate din luna iunie au 
provocat scăderea rezervelor de 
umezeală productivă în sol, ceea 

ce a înrăutățit condițiile pentru creşterea şi 
dezvoltarea culturilor agricole, scrie Serviciul 
Hidrometeorologic de Stat. Mai mult decât atât, 
Alexandru Slusari, preşedintele Asociației Forța 
Fermierilor, a spus pentru „Gazeta de Chişinău” 
că situația în domeniul agriculturii este „gravă”.

O plajă din Odesa. De când e război, toate plajele arată așa

în sudul țării unele gospodării 
agricole au început recoltarea 
culturilor cerealiere de toamnă.

La sfeclă de zahăr s-a semnalat 
formarea frunzelor ulterioare și 
creșterea rădăcinii principale, iar 
spre sfârșitul lunii, izolat, a înce-
put acoperirea integrală a spațiilor 
dintre rânduri.

La semănăturile cu porumb 
în cea mai mare parte a lunii a 
continuat formarea frunzelor, 
înălțimea plantelor la sfârșitul 
lunii a constituit în fond 95-155 
cm, izolat – 55-80 cm.

Seceta – o consecință a 
schimbărilor climatice

Republica Moldova este una 
din cele mai vulnerabile țări din 
Europa în fața schimbărilor cli-
matice. Într-un interviu pentru 
Europa Liberă, Silvia Pană-Carp, 
coordonatoare de programe de 
mediu și energie în cadrul PNUD 
Moldova, a declarat: „Pentru Re-
publica Moldova, scenariile clima-
tice arată că până în anii 2050, 
vom avea o creștere a temperaturii 
cu aproximativ, 2, 3 grade Celsius, 
în special, în perioada de vară”. 

Programul de adaptare la 
schimbările climatice, la care se 
lucrează acum, prevede măsuri 
ce urmează să fie aplicate până 
în anul 2030 și este focusat pe 
următoarele aspecte: promovarea 

speciilor adaptate la condițiile de 
secetă, creșterea suprafețelor îm-
pădurite etc.

Silvia Pană-Carp spune că în 
acest proces vor fi implicate și 
autoritățile locale, care, cu su-
portul donatorilor, pot realiza 
proiecte locale. De exemplu, să 
instaleze panouri fotovoltaice 
pe clădirile publice, să împădu-
rească suprafețe sau să curețe 
albiile râurilor pentru a preveni 
inundațiile.

Cum va fi vremea în luna iulie

În urma analizei materialelor 
sinoptice și climatice efectuate de 
către Serviciul Hidrometeorologic 
de Stat, în luna iulie, pe teritoriul 
republicii se prevede o tempera-
tură medie lunară a aerului peste 
valorile normei (norma fiind de 
+19..+22°C) și o cantitate de pre-
cipitații sub mediile multianuale 
(norma fiind de 55-90 mm).

Doina BURUIANĂ

Vremea caniculară și deficitul de precipitații periclitează culturile agricole

La 5 iulie 2022, Poliția a recepționat mai multe cazuri de alertă 
cu privire la obiective strategice ale statului, în care se prezumă 
că ar fi plasate obiecte explozive. Printre instituțiile care au pri-
mit mesaje de avertizare sunt Parlamentul, Guvernul, instituțiile 
judecătorești, unele centre comerciale, spitale, Aeroportul Inter-
național Chișinău etc. 

Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne, la 
fața locului au ajuns imediat echipaje mixte ale poliției, salvato-
rilor și carabinierilor, pentru evacuarea personalului, securizarea 
zonelor și investigarea obiectivelor.

Ministerul avertizează că „persoana care se face vinovată de 
comunicarea mincinoasă cu bună știință despre pregătirea unor 
explozii, este pasibilă de răspundere penală și riscă amendă de 
până la 42.500 lei, 240 de ore de muncă neremunerată în folosul 
comunității sau închisoare de până la 2 an”. 

Totodată, ministerul îndeamnă cetățenii la calm și înțelegere. 
Protocoalele de securitate prevăd tratarea oricărei informații cu 
privire la riscuri de securitate ca fiind reale și iminente, astfel 
subdiviziunile MAI intervin la orice înștiințare despre pericole și 
desfășoară tot spectrul de acțiuni, indiferent de originea notificării.

Referitor la situația creată, ministrul justiției, Sergiu Litvinen-
co, presupune că alertele cu bombe ar avea legătură cu faptul că 
Judecătoria Ciocana examina în acea zi cererea procurorilor de 
arestare a lui Plahotniuc.

„Metodele banditești de a acționa nu se schimbă odată cu trece-
rea timpului. Vă amintiți de ziua de 7 iunie 2019, când Plahotniuc, 
nevrând să accepte debarcarea sa de la butoanele puterii, organiza 
tot felul de „alerte cu bombă” în Parlament și în alte instituții 
ale statului? Apoi iată – azi (05.07 – n.a.) Judecătoria Ciocana 
examinează cererea procurorilor de arestare a lui Plahotniuc în 
contumacie (adică în lipsă, fără a fi fost prezent la proces – n.red.) 
și asistăm din nou la aceeași alertă cu bombă. Bine că s-au mai 
schimbat lucrurile între timp, astfel încât combinațiile șmeche-
rilor să fie date peste cap. Pe de altă parte, probabil că trebuie de 
venit cu măsuri suplimentare pentru ca răspunderea pentru astfel 
de perversiuni să fie pe potriva gravității faptei comise”, a scris 
Litvinenco pe pagina sa de Facebook.

Doina BURUIANĂ

Litvinenco: 
„Metodele banditești 
de a acționa 
nu se schimbă”
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„Așteptăm o reformulare 
a strategiei Guvernului”

La evenimentul de protest s-au 
adunat câteva sute de cadre di-
dactice, studenți și oameni de 
știință.

„Nu suntem contra refor-
melor, întrucât conștientizăm 
necesitatea lor, dar suntem con-
tra modalității în care se aplică. 
Considerăm că universitățile 
merită o atitudine corectă din 
partea autorităților Republicii 
Moldova. Universitatea Agrară 
este afectată de aceleași proble-
me demografice ca și întregul 
sistem de învățământ superior 
din Republica Moldova, însă re-
ducerea numărului de studenți 
la programele cu profil agrar 
trebuie stopată prin măsuri de 
sporire a atractivității acestor 
programe. În acest sens, avem 
nevoie atât de susținerea statu-
lui, cât și de susținerea întregii 
societăți, inclusiv prin investiții 
mai mari în învățământul agrar. 
Afirmăm cu responsabilitate că 
Universitatea Agrară din Re-
publica Moldova trebuie să fie 
modernizată, reformată, dar nu 
lichidată. Așteptăm o deschidere 
din partea Guvernului, o refor-
mulare a acestei strategii, cu 
discutarea subiectului la nivel 
de colective și instituții vizate”, 
a menționat un reprezentant al 
Universității Agrare.

Alături de acesta, participanții 
au scandat: „Modernizare – da! 
Absorbție – nu!”.

Ulterior, cu un mesaj a ieșit 
Liuda Procopii, președinta orga-

nizației sindicale a Universității 
de Stat din Tiraspol.

„Așa-numita modernizare care 
a început acum a fost făcută în-
tr-un timp foarte favorabil pen-
tru cei care au pornit-o, fiindcă 
credeau că studenții și profesorii 
sunt în vacanță, vor face ce vor 
face și ne vor distruge. Dar iată că 
profesorii au fost solidari, pentru 
că sunt responsabili de ceea ce 
fac, pentru că sunt devotați uni-
versităților în care activează de 
mulți ani”, a spus Liuda Procopii.

„Se lucrează 
din umbră”

De asemenea, dr., prof. univ. 
Petru Tomița, decanul Facultății 
de Economie din cadrul Uni-
versității Agrare, și-a manifes-
tat indignarea față de reforma 
propusă de MEC, menționând 
că problemele din sistemul 
educațional trebuie rezolvate 
de cadrele didactice, și nu de 
politicieni.

„De o săptămână Republica 
Moldova este bulversată. Toți 
cei care iubesc țara se închină 
Universității Agrare pentru că 
timp de nouă decenii instituția 
noastră a avut grijă ca acest popor 
să fie hrănit la timp și calitativ. 
Absolvenții noștri sunt demni 
de apreciere, fiindcă, în condiții 
grele de secetă, de creștere brus-
că a prețurilor la materia primă, 
continuă să muncească în câmp. 
Cu regret, încerc de o săptămână 
să caut cine sunt autorii acestui 
proiect de lege. Se lucrează din 
umbră și se înșală în presă. De 
ce politicienii se amestecă în lu-
crurile care nu le aparțin lor? Co-
munitatea academică trebuie să 
soluționeze aceste probleme. Noi 
avem profesori, doctori, savanți 
în toate instituțiile de învățământ 
din țară. De ce nu sunt ascultați 
aceștia?”, a declarat Petru To-
mița.

„Este un interconector cât se poate de important pentru tot ce înseamnă rețeaua de transport gaze către Europa. Practic, acest 
interconector va asigura legătura între rețeaua care trece prin Anatolya și Adriatică și, de asemenea, se leagă prin conducta 
BRUA, dând astfel consistență coridorului vertical și asigurând aprovizionarea cu gaze atât a Bulgariei, cât și a României. Și, 
desigur, putem să asigurăm aprovizionarea cu gaze a partenerilor noștri estici, Ucraina și Republica Moldova, și, desigur, a 
celorlalte țări care se află pe diagrama de distribuție a acestei rețele de gaze.”

Premierul României, Nicolae Ciucă
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„Sperăm că actuala 
guvernare ne va permite 
să supraviețuim”

Dr. Rita Munteanu, cu o expe-
riență de muncă de peste 17 ani 
în cadrul Universității Agrare, a 
spus că susține inițiativa unei re-
forme în domeniul învățământului 
superior, însă într-o altă formă.

„Absurditatea așa-zisei refor-
me a învățământului superior 
constă în faptul că dorește să 
lipsească un stat agrar de unica 
instituție de profil. Universitatea 
Agrară furnizează pe piața mun-
cii cadre necesare economiei na-
ționale. Suntem învinuiți de ca-
litatea joasă a pregătirii pe care 
o oferim studenților. În opinia 
mea, acesta nu este un argument 
plauzibil. Cum au măsurat cei 
de la minister calitatea pregă-
tirii studenților noștri? Care 
au fost criteriile? Numărul lor, 
notele lor, numărul de angajări 
pe specialitate? Ba bine că nu. 
Ministerul Educației consideră 
că Universitatea Agrară și cele-
lalte universități aflate în vizor 
nu oferă calitate, deoarece nu ne 
aflăm prea sus în rating-ul inter-
național al universităților. Însă, 
dacă tot vine vorba de rating, 
aceeași logică trebuie aplicată 
și în cazul calității guvernării, 
la care Republica Moldova tot 
nu se află la nivel”, a menționat  
Rita Munteanu.

„Sunt mulțumit 
de condițiile şi metodele 
de predare”

Reporterul „Gazetei de Chi-
șinău” a solicitat și opinia unor 
studenți, care au participat la 
miting și care la fel nu sunt de 
acord cu schimbările propuse.

„Ne-am adunat astăzi în Piața 
Marii Adunări Naționale pentru 
a menține Universitatea Agrară 
independentă și să poată activa în 
continuare. Sunt mulțumit de con-
dițiile și metodele de predare în 
cadrul instituției. Avem profesori 
competenți care predau din inimă 
pentru studenți, laboratoare noi, 
dotate după standarde înalte”, a 
spus, pentru „Gazeta de Chișinău”, 
Cătălin Ursachi, student în anul 
întâi la Facultatea de Agronomie.

Reforma din învățământul 
superior „lezează 
drepturile minorităților 
etnice”?

Reporterul nostru a mai discu-
tat cu reprezentanții Universității 
de Stat „Grigore Ţamblac” din 
Taraclia și ai Institutului Patri-
moniului Cultural, care sunt ne-
mulțumiți de decizia MEC privind 
„absorbția” Universității din Ta-
raclia de către Universitatea Pe-
dagogică de Stat „Ion Creangă”. 
Potrivit lor, această reformă este 
„o lezare a drepturilor minorității 

etnice bulgare”.
„Bulgarii din Republica Moldo-

va resping vehement proiectul de 
hotărâre a Ministerului Educației 
și Cercetării, care vizează absorb-
ția Universității din Taraclia de 
către Universitatea Pedagogică 
„Ion Creangă” din Chișinău. Noi 
legăm această reformă de lezarea 
drepturilor naționale ale bulga-
rilor de pe teritoriul Republicii 
Moldova. Autoritățile trebuie să 
înțeleagă că se creează un conflict 
diplomatic cu Bulgaria, pentru că 
funcționarii Ministerului Educa-
ției și Cercetării au încălcat un 
document important – Acordul 
dintre Guvernele statelor noastre, 
care prevede acordarea asistenței 
Universității din Taraclia. Aici este 
clar stipulat că doar la înțelegerea 
reciprocă a părților semnatare se 
pot efectua anumite schimbări. Nu 
este bine ca o țară care pretinde să 
fie membră a Uniunii Europene să 
încalce din primele zile un acord 
internațional, dar și drepturile 
minorităților naționale ale bul-
garilor. Întrucât, pentru bulgari, 
Universitatea din Taraclia este 
un factor de dezvoltare culturală, 
deoarece în cadrul instituției se 
învață limba și literatura bulgară, 
se pregătesc învățători și profesori 
pentru instituțiile de învățământ 
în satele unde trăiesc bulgari”, 
a menționat pentru „Gazeta de 
Chișinău”, Ivan Duminica, doctor 
habilitat în istorie.

Doina BURUIANĂ

Joi, 7 iulie, în Piața Marii Adunări 
Naționale a fost organizat un miting 
de protest al Universității Agrare 
şi Universității de Stat din Tiraspol 

față de reforma din învățământul superior, 
care prevede comasarea unor instituții. De 
asemenea, membrii Sindicatului „Știința” şi 
angajații Institutului de Istorie au hotărât 
să se solidarizeze cu acest protest, pentru 
a demonstra dezacordul față de hotărârea 
Ministerului Culturii şi Cercetării (MEC) de 
a reorganiza institutele de cercetare prin 
absorbție de către universități. 

Miting împotriva reformei din învățământul superior 
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Uneltiri la Aeroportul 
Internațional Chișinău 

Curtea Internațională de Arbi-
traj de la Stockholm urmează să se 
pronunțe în lunile august-septem-
brie pe marginea acestei solicitări, 
având acest caz litigios în deru-
lare din ianuarie 2020. Riscurile 
sunt foarte mari ca aceste pretinse 
prejudicii reclamate de șmeche-
rii de la UK Komaks să ne usture 
mult. Paradoxul este că, în timp 
ce așa-zișii investitori hărțuiesc 
în instanțe de arbitraj statul Re-
publica Moldova, Guvernul nu a 
reușit să obțină în instanțele nați-
onale nicio decizie favorabilă, care 
ar fi condus la anularea, suspen-
darea ori rezilierea contractului 
de concesionare. Pare incredibil, 
dar procurorii moldoveni nu au 
fost capabili să probeze în instanță 
zecile de încălcări flagrante ale 
obligațiilor concesionale după de-
cizia de rezoluțiune emisă de APP 
în 2021, în timp ce inițierea pro-
cedurii de arbitraj la Stockholm 
a înghețat practic toate deciziile 
pe care Guvernul și agențiile sale 
aveau de gând să le aplice con-
cesionarului. În acest fel, spune 
Igor Munteanu, fostul președinte 
al Comisiei parlamentare de an-
chetă parlamentară privind cazul 

Aeroportului, astăzi expert de po-
litici publice afiliat IDIS Viitorul, 
clauzele de reziliere prevăzute la 
art. 24, 25,2, 25,3, 26.1, 21,1, 22,2 
au fost în mare parte ignorate de 
concedent (autoritățile naționa-
le responsabile de monitorizarea 
implementării obligațiilor investi-
ționale ale concesionarului). 

A intrat „pe uşa din spate” 
şi a tot muls pretinzând 
că face investiții 

Aeroportul Internațional Chi-
șinău a fost pregătit pentru a fi 
preluat de grupuri infracționale 
cu complicitatea documentată a 
guvernelor din 2013-2014. Deci-
zia de concesionare a fost luată în 
lipsa avizelor mai multor ministe-
re, inclusiv ale transporturilor și 
infrastructurii, Internelor și SIS. 
După asta, părțile complice din 
Guvernul RM au anunțat conce-
sionarea AIC prin concurs închis, 
deși art. 5 alin 1 din Legea privind 
parteneriatul public-privat obligă 
selectarea obiectivă printr-un ca-
dru cât mai transparent și deschis 
pentru public. Comisia de concurs 
a selectat 7 companii care gestio-
nează aeroporturi internaționale, 
iar contractul a fost oferit unei 
companii care nici măcar nu a 
participat la concurs. 

Din 2013, după ce a intrat în 
posesia Aeroportului Internați-
onal Chișinău, în baza unui con-
tract de concesionare pentru ur-
mătorii 49 de ani, Compania Avia 
Invest nu și-ar fi onorat obligațiile 
contractuale și nu ar fi făcut ni-
cio investiție din sursele proprii. 

Acționarii concesionarului de la 
Aeroportul Internațional Chişinău, 
care au atacat Guvernul Republicii 
Moldova pentru pretinse încălcări 

ale drepturilor lor investiționale, deşi nu au 
investit aproape nimic din ce erau obligați, dar 
despre asta vorbim mai jos, au cerut statului 
care a concesionat în 2013 aeroportul prejudicii 
de 900 milioane de euro. Vom fi buni de plată 
dacă Curtea de Arbitraj de la Stockholm va 
scoate o decizie favorabilă pretențiilor UK 
Komaks, o companie din Federația Rusă, 
care deține în acest moment controlul asupra 
acțiunilor Avia Invest. 

Potrivit expertului în politici eco-
nomice și fostului deputat, Igor 
Munteanu, transmiterea Aero-
portului în concesiune companiei 
Avia Invest a fost frauduloasă de 
la bun început.  În condițiile în 
care activele în valoare de sute de 
milioane de lei ale Aeroportului 
au fost transmise unei companii 
care avea 5 400 de lei în cont, fără 
garanții bancare și fără experiență 
de gestionare a unor asemenea 
obiective.  

„A fost viciat caracterul con-
cursului de privatizare. Această 
companie a fost introdusă în ca-
litate de companie eligibilă deși 
nu a participat la licitație. Aceasta 
este, probabil, cea mai flagrantă 
încălcare. Inițial au fost selectate 
7 companii internaționale cu re-
nume, iar printre aceste companii 
nu s-a numărat Avia Invest. Com-
pania a fost introdusă ulterior în 
baza unui acord care nici măcar nu 
era legal conform legislației RM. 
Respectiv, a fost viciat tot efortul 
autorităților de atunci de a căuta 
o companie care să aibă capaci-
tatea să gestioneze aeroportul”, a 
menționat Igor Munteanu, care a 
specificat că această fărădelege nu 
a fost posibilă fără complicitatea 
factorilor responsabili din cadrul 
structurilor statului, care au ac-
ționat la comanda și în interesul 
grupurilor oligarhice. 

Conform contractului, compa-
nia se obliga să facă investiții de 
244,2 milioane de lei în trei eta-
pe, și Agenția Proprietăți Publice 
urma să monitorizeze acest lucru. 
Însă niciuna dintre părți nu și-a 
onorat obligațiile. Potrivit fostului 
deputat, toate așa-numitele „in-
vestiții” raportate de Avia Invest 
au fost făcute din contul taxelor 
aeroportuare, care, în general, 
urmau să fie excluse. 

„Taxa aeroportuară a apărut 
după 1999 pentru restituirea 
unui împrumut BERD. Cele 40 
de milioane care s-au luat atunci 
au fost restituite integral în ur-
mătorii cinci ani. Respectiv, taxa 
aeroportuară nu avea niciun sens 
să fie aplicată în continuare”, a 
explicat fostul deputat. Mai mult, 
nu doar că nu a făcut investiții 
din surse proprii dar a activat în 
calitate de „bancă nedeclarată” 
pentru structurile oligarhice și 
transferuri în offshore, de altfel, 

tot din contul taxelor aeroportu-
are. „Echipe de fotbal, companii 
afiliate grupului Șor, companii 
care se ocupau cu tot felul de 
prostii pe lume – export, import 
și care primeau surse din banii 
colectați din taxa aeroportuară”, 
a menționat Munteanu. 

După ani de zile, autoritățile de 
la Chișinău, mai exact Ministerul 
Finanțelor, a încercat să preia, 
printr-o decizie a Guvernului, o 
parte din taxa aeroportuară de 
9 euro per pasager. În consecin-
ță, Avia Invest a fost obligată să 
verse în bugetul statului 50% din 
această taxă, iar noua companie 
care preluase între timp acțiuni-
le Avia Invest, fiind vorba de UK 
Komaks, a contestat decizia Gu-
vernului la Curtea de Arbitraj de 
la Stockholm și pretinde prejudicii 
de 900 de milioane de euro. Asta, 
în ciuda faptului că potrivit art. 
33 Rezolvarea litigiilor, pct. 33.2, 
denumit „procedura în instanța de 
judecată” din Contractul de conce-
siune, „litigiile apărute între părți 
pe parcursul derulării contractului 
de concesiune, și nerezolvate pe 
cale amiabilă, vor fi examinate 
de instanțele judecătorești com-
petente ale Republicii Moldova”. 
Părțile au convenit astfel să nu 
apeleze la alte instanțe decât cele 
din Republica Moldova, or trans-
miterea drepturilor concesionale 
Avia Invest către UK Komaks s-a 
făcut fără consimțământul explicit 
al guvernului Republicii Moldova.

„Din punctul meu de vedere, 
aceasta înseamnă complicitate 
și neprofesionalism al guvernelor 
din 2020 și 2021 care au condus 
la faptul că noi nu avem nici în 
acest moment o linie de apărare 
clară la Curtea de Arbitraj de la 
Stockholm, iar profitând de des-
chiderea acestui litigiu, cei care 
stau în spatele concesionării ae-
roportului au obținut un fel de 
înghețare a procesului de rezoluți-
une, inițiată în 2020 de către APP. 
Mă surprinde faptul că, deși dețin 
sute de dovezi clare de încălcare a 
contractului de concesionare, de 
fraudare a fluxurilor financiare 
primite de concesionar prin ta-
xele aeroportuare prelevate, ra-
poarte de audit exacte ale Curții 
de Conturi, care descriu explicit 
gravitatea încălcărilor săvârșite, 
cazul acestei escrocherii trenează 

Cu riscul de a rămâne fără sute de milioane de euro în buget 

C i t a ț i e  p u b l i c ă

Judecătoria Cahul, sediul Cantemir (or. Cantemir, str. Testimițeanu 
2, sala 1), comunică reprezentantului legal al pârâtului Liliana Ivan 
(Jenunchi) Palic și pârâtului Dmitri Palic, ambii cu ultimul domiciliu 
în s. Ţolica, rnul Cantemir, despre cererea de chemare în judecată 
cu valoarea redusă, înaintată la cererea I.P. „Centrul de Excelență în 
Energie și Electronică” privind încasarea datoriei și a cheltuielilor 
de judecată. Se stabilește reprezentantului legal al pârâtului Liliana 
Ivan (Jenunchi) Palic și pârâtului Dmitri Palic termen de 30 de zile, 
din data publicării avizului, să prezinte instanței judecătorești și re-
clamantului referința, precum și copiile de pe înscrisurile necesare. 
Se explică reprezentantului legal al pârâtului Liliana Ivan (Jenunchi) 
Palic și lui Dmitri Palic că neprezentarea în termen a referinței nu 
împiedică soluționarea cererii în baza materialelor anexate la dosar. 

Judecător – Mihail Osadcii 

Marina SURUCEANU

în instanțele de judecată, și nu 
există nici un progres de rezolu-
țiune cu luarea unei decizii defi-
nitive și satisfăcătoare interesului 
public”, a specificat Munteanu.

Un milion de motive 
şi niciun rezultat  

La rândul său, Agenția Propri-
etăți Publice (APP) menționează 
că are câteva dosare judiciare con-
tra Avia Invest SRL, care au fost 
inițiate începând cu anul 2019. 
Potrivit factorilor responsabili din 
cadrul APP, unul dintre ele, care 
se referă la nulitatea contractului, 
este blocat din cauza că judecă-
torul căruia i-a fost repartizată 
cauza respectivă nu a fost con-
firmat în funcție.

„Alte dosare vizează rezoluțiu-
nea contractului pe diverse motive 
de neexecutare a acestuia. La 8 
iulie 2020 Agenția Proprietăți Pu-
blice a notificat Avia Invest SRL pe 
rezilierea contractului de conce-
sionare a Aeroportului Chișinău, 
iar prin hotărârea din 21 februarie 
2022 Judecătoria Chișinău a res-
pins pretențiile concesionarului 
față de APP, care și-a exprimat 
dezacordul. 

Într-un alt proces la fel pe re-
zoluțiune, recent, Curtea de Apel 
Chișinău a restituit în prima in-
stanță la reexaminare acțiunea 
APP contra Avia Invest. Dosarul 
vizează încasarea penalităților, 
anterior prima instanță dând 
câștig de cauză Agenției. Zilele 
trecute, APP a notificat din nou 
Avia Invest SRL, fapt ce poate 
duce la inițierea unui nou proces”, 
menționează cei de la APP pentru 
„Gazeta de Chișinău”. 

Comisia de monitorizare a con-
cesiunii Aeroportului Chișinău a 
solicitat SRL Avia Invest raportul 
pentru anul trecut și auditul, însă 
concesionarii nu se grăbesc să-l 
prezinte. 

Decizia finală în cazul proce-
sului în Curtea de Arbitraj de la 
Stockholm este preconizată pen-
tru următoarele două luni după 
ce în luna mai au avut loc audi-
eri. „La Stockholm se va decide 
dacă acționarii Avia Invest SRL 
au sau nu calitate de investitori”, 
ne-a declarat directorul general al 
APP, Eugeniu Cozonac, optimist 
că statul va avea câștig de cauză. 
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„Tragedii care ar fi putut consolida 
identitatea noastră națională”

În acest an, vorbitorii la eveni-
mentele de comemorare, atât foști 
deportați, scriitori, intelectuali, 
cât și autorități nu au ezitat să 
readucă în lumină adevărul isto-
ric, au vorbit sincer și cu durere 
despre cele mai negre file din is-
toria Basarabiei.

Autoritățile Republicii Moldo-
va și foști deportați, rude, au or-
ganizat mitinguri de comemorare 
la Monumentul deportaților din 
scuarul Gării, dar și la monumente 
ridicate în memoria deportaților 
din raioane. În scuarul Gării din 
Chișinău cu 73 de ani în urmă 
35 800 de basarabeni au fost ur-
cați cu forța în marfare de soldații 
ruși și au fost duși în locuri cu 
condiții nespus de anevoioase de 
viață. 

„Dacă anul trecut eram 6800 
de persoane în Asociația foștilor 
deportați și victime ale regimu-
lui comunist, anul acesta suntem 
cu 700 de persoane mai puțini. 
Numărul nostru scade de la o zi 
la alta. Dar drama prin care am 
trecut noi trebuie să rămână vie 
în memoria oamenilor”, a men-
ționat președintele de onoare al 
asociației, Valentina Sturza, în 
vârstă de 92 de ani. A fost depor-
tată de două ori, în 1941, pe când 
avea 11 ani, și în 1949, când deja 
era căsătorită și a fost smulsă de 
lângă soț, fiind dusă iar în Sibe-
ria. „Pe nimeni n-au cruțat, nici 
pe invalizi, bătrâni, nici pe copii, 
nici mame îngreunate. Toți au fost 
încărcați în vagoanele marfare 
murdare, cu care au fost duse cu 
câteva zile mai devreme vite, iar 
casele și locurile de muncă le-au 
fost luate de venetici”, a evocat 
fosta deportată.

Igor Grosu: „Memoria
 vie este singura garanție 
că astfel de crime 
nu se vor repeta”

Președintele Parlamentului, 
Igor Grosu, a menționat că depor-

tările au reprezentat doar o parte 
dintre crimele din lanțul mare de 
fărădelegi și acțiuni de genocid ale 
regimului sovietic. Documentele 
istorice relevă informații îngrozi-
toare: arestările se făceau noaptea 
de către soldații veniți în sate cu 
mașinile, iar oamenii care încer-
cau să scape cu fuga erau împuș-
cați. Peste 35 de mii de oameni au 
fost ridicați, fără a li se permite 
să ia rezerve cu ei, urcați cu forța 
în vagoane și duși la un alt capăt 
de lume. Unii dintre ei nici nu au 
reușit să ajungă în exil, murind pe 
drum de frig, foame și boli.

„La peste 70 de ani distanță, 
datoria noastră e să-i ajutăm pe 
supraviețuitorii deportărilor și, 
mai ales, să nu uităm ororile ace-
lor vremi. Alături de colegii mei 
din Parlament, am reușit să votăm 
un proiect de lege care prevede 
ca toți copiii născuți în locurile 
de represiune sau în drum spre 
ele vor fi recunoscuți victime ale 
represiunilor politice, indiferent 
dacă părinții lor s-au căsătorit 
până la deportare sau în timpul 
represiunii”, a spus Igor Grosu. 
Speakerul a îndemnat oamenii 
să nu uite aceste orori deoarece 
memoria vie este singura garanție 
că asemenea crime nu se vor mai 
repeta.

„Scopul deportărilor – 
crearea colhozurilor, 
o nouă formă de servitute”

Directorul Agenției Naționale 
a Arhivelor, istoricul Igor Cașu, 
menționează că deportările care 
au avut loc la 6 - 9 iulie 1949 
au fost cele mai cuprinzătoare 
deportări în masă ale populației 
din  Basarabia – actualul teritoriu 
al RM. Ele au avut cele mai pro-
funde consecințe în plan imediat, 
dar și de durată. 

„A vizat deportarea celor mai 
harnici oameni, țărani înstăriți, 
meseriași, negustori din zona 
urbană. Aceasta a contribuit ul-
terior la colectivizarea în masă, 
timp de șase luni, de la 20 la 
sută – la 80 la sută a populației. 
Scopul acestei colectivizări a fost 
crearea colhozurilor, a unei noi 
forme de servitute, a celei de a 
doua șerbii, mai ales în primele 
decenii după această deportare”, 
spune istoricul. 

Cât privește consecințele de 
durată, deși în anii 60 în Mol-
dova au revenit 80 la sută din 

Republica Moldova a marcat, la 6 iulie, 
73 de ani de la cel mai mare val de 
deportări staliniste, organizat în noaptea 
de 5 spre 6 iulie 1949. În acest an 

tragedia a fost resimțită, revăzută şi prin prisma 
războiului din Ucraina care a redeschis vechi 
răni demonstrând că, deşi s-a scurs mult timp, 
sistemul diabolic rus de reprimare a libertății 
oamenilor rămâne funcțional şi este din nou 
aplicat în zonele ocupate din Ucraina. Sunt create 
lagăre de filtrare şi zeci de mii de locuitori au 
ajuns din nou în locuri de detenție din Rusia care 
amintesc de lagărele de concentrare. 

cei deportați, majoritatea nu au 
putut reveni în localitățile lor de 
baștină. Au revenit acasă, dar au 
fost fugari, au plecat în alte sate, 
deoarece proprietățile le-au fost 
luate de așa-numitele elite locale: 
milițieni, președinți de colhoz și 
alții. 

La 5 iulie, Agenția Națională a 
Arhivelor a publicat în premieră 
listele pe eșaloane și vagoane a 
35 144 de persoane deportate, din 
totalul de 35 800 de persoane.

„Aș veni cu ideea să reconstru-
im un muzeu la nivelul fiecărei 
localități în formă de vagon în care 
să se regăsească tot ce putem co-
lecta despre persoanele deportate 
în Siberia pentru că fără memorie 
nu putem avea viitor”, a mai spus 
directorul Agenției Naționale a 
Arhivelor.

„Trei piloni – cercetare, 
educație şi memorie”

Avocatul Alexandru Postică, 
președintele Asociației foștilor 
deportați și victime ale regimului 
comunist, a precizat că, pe lângă 
persoanele deportate, timp de 70 
de ani, au existat și persoane care 
au fost supuse represiunilor aici, 
pe teritoriul Republicii.

„Este de-a dreptul frustrant să 
vedem că după 30 de ani de la 
independența RM persoanele tre-
buie să prezinte un certificat care 
nu există pentru a demonstra că 
au deținut anterior o avere. Este 
foarte frustrant atunci când legea 
1225 prevede că se despăgubesc 
persoanele, inclusiv se subînțelege 
că și sub aspect moral, dar în reali-
tate statul nu vrea să achite nimic. 
Sunt și alte lacune în legislație. 

Eu aș propune însă o altă abor-
dare fără cheltuieli și posibil de 
realizat – trei piloni: cercetare, 
educație și memorie. Este un lucru 
extraordinar publicarea listelor de 
către Agenția Națională a Arhive-
lor, dar nu este suficient. 

Există o serie de alte documen-
te care se găsesc la SIS, PG, MAI, 
care la fel urmează a fi deschise 
publicului. Nicio informație des-
pre represiuni nu poate fi secreti-

zată. Vorbim de educație care pe 
parcursul a 30 de ani nu a bene-
ficiat de atenția necesară a come-
morării. Ce fel de memorie putem 
avea dacă în programa școlară nu 
avem nimic despre educație, cum 
se educă tânăra generație care nu 
știe ce-i aceea Siberia și deportări? 
Să pornim cel puțin de la un Mu-
zeu Național al Represiunilor”, a 
propus președintele Asociației.

Nicio informație
despre represiuni 
nu trebuie secretizată

Vorbind de memorie, avocatul 
a pledat ca Scuarul Gării să fie re-
denumit în „Scuarul Deportaților” 
sau „Scuarul Victimelor Deportă-
rilor”. „De ce Scuarul Gării? Toată 
lumea știe că aici este Gara”, a 
conchis avocatul.

Și preotul Ion Ciuntu atrage 
atenția că lipsa memoriei ar putea 
genera o nouă tragedie.

„Am spus cu 30 de ani în 
urmă, spun și astăzi, lucrurile 
sub soare se pot repeta. Mintea 
omului este atât de afectată și 
are în codul genetic tot ceea ce 
s-a întâmplat. Cei care au fost 
la putere pot să se întoarcă și să 
înghită tot ce le stă în cale. De 
aceea, de la grădiniță, școală, 
instituțiile universitare, lucrurile 
acestea trebuie știute ca  „Tatăl 
nostru”, a spus preotul.

Restanțieri la capitolul 
consolidării identității 
naționale

Istoricul și comentatorul poli-
tic Anatol Ţăranu a menționat în 
cadrul unei emisiuni de la Jurnal 
TV că cele trei valuri de deportări 
din 1941, 1949 și 1951 sunt ele-
mente importante în baza cărora 
poate fi consolidată identitatea 
națională a populației Republicii 
Moldova. 

„La acest capitol noi suntem 
restanțieri. Din păcate, noi nici-
odată pe parcursul a 30 de ani 
n-am promovat politici de stat 
care ar fi avut la bază un con-
cept de formare și consolidare a 

identității naționale autentice a 
acestui spațiu. Ca rezultat avem 
o societate dezlânată, o societate 
cu foarte multe fisuri pe interior, 
ceea ce de fapt ne face restanțieri 
la multe alte capitole, cum ar fi 
dezvoltarea economică, socială 
etc. Faptul că nu acordăm atenția 
cuvenită unor asemenea eveni-
mente cum au fost deportările 
este un rezultat direct ce se re-
găsește în dezvoltarea economică 
a Republicii Moldova. Faptul că 
suntem cea mai săracă țară din 
Europa să știți că se datorează 
inclusiv faptului că nu suntem 
capabili să apreciem la justa 
valoare tragicele file ale istoriei 
noastre naționale”, a spus Anatol 
Ţăranu. 

„Mulți ani memoria 
deportărilor a fost 
manipulată şi 
contrafăcută”

Istoria persoanelor ridicate ne 
spune, peste decenii, că deportă-
rile nu sunt un fapt consumat, ci 
o rană care încă nu s-a vindecat. 
Pentru că deportările au distrus 
elitele intelectuale și economice, 
dar și orice încercare de gândire 
liberă, a menționat președintele 
Maia Sandu. 

„Mulți ani memoria drame-
lor umane ale deportărilor a fost 
manipulată și contrafăcută. Sun-
tem datori să recunoaștem jertfa 
acestor oameni și să avem grijă 
ca ea să nu se mai repete. Con-
damnăm discursul și acțiunile 
celor care le neagă în continuare, 
căci la fel procedează și acei care 
neagă astăzi agresiunea Rusiei 
împotriva Ucrainei și victimele 
acesteia.

Să îi înălțăm astăzi în memo-
ria noastră pe toți oamenii care 
au suferit din cauza deportărilor 
și să onorăm amintirea lor prin 
faptele noastre. O Moldovă euro-
peană, un stat de drept prosper, 
o țară în care libertățile umane 
sunt valoarea supremă – iată ce 
trebuie să facem noi pentru țara 
care lor le-a fost luată”, a menți-
onat președintele. 

Svetlana COROBCEANU

73 de ani de la cel mai mare val de deportări
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Efect colateral 

Măsurile antiinflaționiste ale 
Băncii Naționale a Moldovei, care 
urmăreşte o scumpire a creditelor 
pentru a reduce consumul şi, în 

final, a opri creşterea prețurilor, are efecte 
colaterale, nedorite de nimeni. S-au scumpit 
toate creditele, nu doar cele de consum, inclusiv 
cele acordate anterior iar cei mai afectați sunt 
debitorii cu împrumuturi pe termen lung. 
Printre cei mai afectați se numără beneficiarii 
creditelor ipotecare, care au împrumuturi pe 
perioade de până la 25 de ani, iar ratele plătite 
lunar aproape că s-au dublat.

E C O N O M I E

Dobânda la creditele ipoteca-
re, oferite în cadrul programului 
„Prima casă”, a crescut cu 5,35%, 
potrivit unei informații prezentate 
de ministrul finanțelor Dumitru 
Budianschi în timpul unei audieri 
în plenul Parlamentului. Majorarea 
este discutată pe larg de beneficiarii 
acestor credite, în marea lor parte 
funcționari publici sau angajați cu 
salariu fix la privat sau la buget. 

„Nu ne rămân bani 
pentru mâncare”

 
Potrivit postării de pe Facebook 

a unei beneficiare a programului, 
dobânda la credite a ajuns la 12,70-
12.97%. 

„Dacă luăm în considerație 
veniturile medii ale unui cuplu în 
Republica Moldova, ambii fiind 
încadrați, este un dezastru. Deci, 
venitul mediu constituie 12-15 000 
lei per familie. Creditul s-a majorat 
cu 52-61%. Creditul nostru a fost 
6500 și acum este 11 218, minus 
compensația de stat, care nu s-a 
majorat”, scrie aceasta. 

Prin urmare, acum cuplul are 
de plătit lunar în medie câte nouă 
mii de lei pentru credit, circa trei 
mii de lei pentru încălzire, alte 1,5 
mii pentru energia electrică și apa 
caldă  plus gazul, școala, grădinița 
și restul serviciilor și, într-un final, 
rămâne fără bani pentru mânca-
re. Evident că părinții vor alege 
să cumpere mâncare și nu le vor 
rămâne bani pentru a plăti rata la 
credit, iar dacă nu o achiți trei luni, 
banca are dreptul să-ți ia locuința. 

„Creditul «Prima Casă» a fost 
accesat practic de familiile tinere 
cu copii. Astfel, aceste familii sunt 
pur și simplu date afară din locu-
ință. Chiar nu înțeleg de ce nu au 
fost separate creditele de consum 
de cele ipotecare?”, se întreabă fe-
meia cu referire la politicile BNM. 

Autoritățile pregătesc 
soluții

Ministrul Finanțelor Dumitru 

Budeanschi a declarat vineri, în 
timpul audierilor din Parlament 
pentru o moțiune simplă, că pre-
mierul Natalia Gavrilița a pus în 
sarcina Ministerului Economiei să 
elaboreze cât mai curând un set de 
propuneri privind compensarea 
de către stat a ratei majorate la 
creditele ipotecare.

El nu a fost de acord cu propu-
nerea unuia dintre deputați ca rata 
dobânzii la împrumuturile din ca-
drul programului „Prima casă” să 
fie plătită din profiturile băncilor 
comerciale. 

„Nu putem acoperi majorarea 
dobânzilor în detrimentul pro-
fiturilor băncilor. La stabilirea 
modului de compensare, aceasta 
se va face de la bugetul de stat”, a 
explicat ministrul.

 Și președintele Comisiei Parla-
mentare pentru Economie, Buget 
și Finanțe, Dumitru Alaiba, a spus 
că autoritățile sunt preocupate de 
problemă. 

„Știm că oamenii își fac griji 
și știm că la unii există risc de 
supraîndatorare. Îmi dau bine 
seama că pentru bugetul multor 
cetățeni acele 2-3 mii de lei cu 
care au crescut ratele ar putea să 
fie fatale. Știm că este complicat 
în aceste timpuri incerte. Curând 
vor fi anunțate unele măsuri de 
susținere. Detalii mai concrete 
vor fi comunicate în câteva zile”, 
a precizat acesta.

Un program destinat 
tinerilor

Potrivit datelor, prezentate de 
Budianschi, statul a plătit până 
acum băncilor garanții ipotecare 

Prețul țițeiului 
a scăzut sub 
100 de dolari

Pe fondul îngrijorărilor pri-
vind o posibilă recesiune, cotația 
barilului de țiței Brent, referința 
pentru piața petrolului din Euro-
pa, și-a continuat miercuri scăde-
rea, după pierderile semnificative 
înregistrate marți, coborând sub 
pragul simbolic de 100 de dolari, 
pentru prima dată după luna 
aprilie, informează AFP. „Pre-
țul țițeiului Brent a înregistrat 
marți a treia cea mai puternică 
scădere, în termeni absoluți, de 
la debutul negocierii acestui con-
tract în 1988”, afirmă analiștii de 
la banca UBS. 

Barza Albă ar 
putea fi inclusă 
în lista bunurilor 
nepasibile 
privatizării

Societatea pe acțiuni Barza 
Albă, aflată în întregime în pro-
prietatea statului, va primi sta-
tutul de obiect al patrimoniului 
cultural național al Republicii 
Moldova. Compania ar putea fi 
inclusă în lista bunurilor nepasi-
bile privatizării, fiindu-i restituit 
dreptul exclusiv de utilizare a 
mărcii comerciale „Barza Albă”. 
Potrivit unei hotărâri, aprobate 
miercuri de Executiv, bunurile 
întreprinderii cu excepția uti-
lajului pentru producerea divi-
nului și a divinurilor aflate la 
maturare sau depozitare vor 
deveni obiect al patrimoniului 
cultural național. 

3.000 de lei 
pentru o tonă 
de motorină 
consumată

Producătorii agricoli micro, 
mici și mijlocii vor beneficia de 
compensarea a 100% din acciza la 
motorina utilizată de la începutul 
anului curent. Producătorii mari 
vor primi compensații de 30% din 
valoarea accizei. Executivul va 
aloca în acest sens suplimentar 
120 de milioane de lei.

Cabinetul de miniștri a adoptat 
în ședința de miercuri o decizie 
care va majora compensațiile 
acordate agricultorilor pentru 
consumul de motorină. Astfel, 
fermierii micro, mici și mijlocii 
vor primi câte 2.980 de lei pentru 
o tonă de motorină consumată, 
iar cei mari – câte 894 de lei. 
Totodată, se va achita integral 
acciza la motorină pentru toate 
tipurile de exploatații din secto-
rul zootehnic.

Ion CHIȘLEA 

doar în două cazuri din opt mii. 
Altfel spus, din cele peste opt mii 
de credite acordate în cadrul pro-
gramului, Guvernul a fost nevoit 
să intervină pentru a susține doar 
doi beneficiari, care nu au putut 
achita ratele la credit. Ceilalți au 
făcut față, deocamdată. 

Programul „Prima casă” a fost 
lansat în martie 2018. Potrivit ex-
plicației de la acel moment a Mi-
nisterului Finanțelor, programul 
extinde accesul la creditul ipotecar 
către persoanele tinere, cu efect 
direct în crearea unei premise de 
stabilitate pentru acest segment de 
populație și diminuarea efectului 
de migrație. 

Întrucât acest program este re-
alizat prin intermediul garanției 
de stat, produsul a fost conceput 
a fi mai accesibil în comparație cu 
alte credite imobiliare. 

La procurarea locuinței prin 
intermediul programului, bene-
ficiarul trebuie să țină cont de câ-
teva reguli. Prețul de procurare a 
locuinței nu trebuie să depășească 
suma de un milion de lei. Benefi-
ciarul trebuie să achite inițial cel 
puțin 5% din prețul de procurare 
a locuinței, iar termenul de ram-

bursare a creditului ipotecar este 
de până la 25 de ani, dar nu trebuie 
să depășească vârsta standard de 
pensionare pentru limita de vârstă 
stabilită de legislație. Altfel spus, 
persoanele de 50 de ani, care cum-
pără locuința prin intermediul pro-
gramului, urmează să ramburseze 
toate ratele până la ieșirea lor la 
pensie la 63 de ani. 

Un factor important este că sta-
tul garantează 50% din valoarea 
locuinței. Astfel, programul ajută 
tinerii care nu au ce pune în gaj la 
contractarea unui credit.  

Soluția Ministerului 
Economiei

Ministerul Economiei a plasat 
spre consultare publică un proiect 
de modificare a legislației referi-
toare la implementarea progra-
mului „Prima Casă”, „în scopul 
atenuării șocurilor de majorare 
a dobânzilor și susținerea bene-
ficiarilor activi ai programului”.

Autoritatea propune limitarea 
majorării ratei dobânzii la credite-
le ipotecare în cadrul programului 

astfel încât aceasta să nu poată fi ma-
jorată cu mai mult de patru puncte 
procentuale în jumătate de an și cu 
șase puncte procentuale într-un an.

Formula prin care se calculează 
costul creditelor, acordate în ca-
drul programului, trebuie să con-
țină rata de referință, comisionul 
de garantare și marja băncii.

Rata de referință este publicată 
de Banca Națională a Moldovei și se 
calculează în funcție de rata medie 
ponderată a dobânzilor la depozi-
tele noi atrase în valută națională 
cu termenul de la 6 la 12 luni. În 
luna mai aceasta a fost de 9,47%.

Comisionul de garantare este 
stabilit de Ministerul Finanțelor 
care îl revizuiește o dată la doi ani 
și se calculează din soldul garanți-
ei. Comisionul de garantare con-
stituie 0,5% din valoarea garanției 
sau 0,25% din valoarea creditului.

Marja băncii este surplusul ma-
xim pe care-l poate adăuga banca 
la rata creditului și este precizat 
anual de Guvern. La lansarea Pro-
gramului marja a fost stabilită la 
nivelul de 3%.

Ţinând cont de aceste trei com-
ponente, rata maximă a dobânzii 
anuale a creditelor noi acordate 

aplicată de către bănci constituie 
în prezent 12,72%. 

8030 de beneficiari

De la lansarea Programului 
până în prezent, prin intermediul 
acestuia au fost procurate 8030 de 
locuințe. Este de menționat că din 
martie au procurat locuințe circa 
280 de persoane. 

Suma totală a creditelor acor-
date de către bănci este de 4,39 
miliarde de lei, iar suma totală a 
garanțiilor active constituie 2,12 
miliarde de lei.

Din 8030 de beneficiari, 5511 
sunt familii, iar 2519 sunt tineri 
necăsătoriți. Vârsta medie a soli-
citanților este de 31,5 ani. 

Suprafața medie a locuințelor 
procurate prin intermediul Progra-
mului este de 60,86 metri pătrați, 
iar valoarea medie a locuințelor 
procurate constituie 639,83 mii lei.

Astfel, 7494 de locuințe au fost 
procurate în zonele urbane, iar 536 
– în zonele rurale. Dintre acestea, 
7278 sunt apartamente, iar 752 – 
case de locuit individuale.

Cum pune în pericol lupta cu inflația programul de stat Prima Casă
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Profesori şi 
studenți ai 
Universității 
Agrare de Stat din 

Moldova şi ai Universității 
de Stat din Tiraspol, cu 
sediul la Chişinău, oameni 
de ştiință, au protestat pe 
7 iulie în fața Guvernului 
Republicii Moldova. Ei 
sunt nemulțumiți de 
reforma învățământului 
superior propusă de 
Ministerul Educației şi 
Cercetării care prevede 
absorbția celor 17 instituții 
de cercetare în cadrul a 
patru universități.

„Stop distrugerii educației și cerce-
tării!”, „Nu trădați țara și neamul!”, 
„Vrem transparență și certitudine în 
decizii!”, „Nu absorbției!”, acestea 
sunt inscripțiile de pe pancartele re-
prezentanților comunității oamenilor 
de știință nemulțumiți de mutațiile 
Ministerului Educației și Cercetării.

Evenimentul a fost organizat de li-
derii sindicali ai instituțiilor afectate 
de reforma învățământului superior. 

Rectorul Universității de Stat din 
Tiraspol, Eduard Corobceanu, a decla-
rat pentru „Gazeta de Chișinău” că o 
reformă are menirea, în primul rând, 
să îmbunătățească situația dintr-un 
domeniu.

În opinia sa, toată problema le-
gată de această reformă anunțată cu 
aplomb de Ministerul Educației și 
Cercetării este că nu a fost un dialog 
cu reprezentanții instituțiilor vizate.

„Una dintre cele mai mari proble-
me ale acestei reforme este că nu au 
fost respectate relațiile existente între 
instituțiile de învățământ superior. 
Unele instituții au avut colaborări re-
ciproce și acestea trebuia să fie res-
pectate de către autorii proiectului de 
reformă”, a spus Corobceanu, sublini-
ind caracterul hazardat al angajaților 
Ministerului Educației și Cercetării.

Lipsă de dialog 
şi transparență 

Însă cea mai mare problemă pe care 
o provoacă reforma sunt oamenii care 
vor fi disponibilizați.

„Nu știu ce va fi cu angajații care 
sunt de vârstă pensionară, pre-pensi-
onară, cei cărora le-a expirat terme-
nul să treacă concursul. Ce va fi cu cei 
care nu au susținut teza sau cei care 

urmează să o susțină? Ce va fi cu toți 
oamenii ăștia în cazul absorbției unor 
catedre?”, și-a manifestat el îngrijo-
rarea, relevând diferența de drepturi 
între „absorbanți” și „absorbiți”.   

Pentru rectorul Universității Agrare 
de Stat din Moldova, Veronica Prisă-
caru, una dintre cele mai importante 
probleme este cine se va regăsi în sta-
tele instituțiilor absorbante. 

„Avem temerea că unii angajați nu 
vor putea să aibă norme didactice la 
începutul anului de studii din cauza 
că există totuși anumite discipline co-
mune”, a spus ea, exprimându-și de 
asemenea îngrijorarea pentru soarta 
relațiilor pe care universitatea le are 
cu instituțiile de învățământ superior 
din străinătate.  

Conform reformei anunțate de 
Ministerul Educației și Cercetării, 
Universitatea Agrară de Stat din 
Moldova urmează să fie absorbită de 
Universitatea Tehnică a Moldovei, iar 
Universitatea de Stat din Tiraspol – de 
către Universitatea Pedagogică de Stat 
„Ion Creangă”.

Ce se va întâmpla cu angajații 
fără norme didactice?

Pe 4 iulie, Adunarea Generală a 
membrilor titulari și membrilor co-
respondenți ai Academiei de Științe 
a Moldovei (AȘM) a adoptat o hotă-
râre în care consideră că procesul de 
reformare a domeniilor de cercetare 
și inovare prezentat de Ministerului 
Educației și Cercetării trebuie stopat și 
că o astfel de reformă amplă presupune 
o consultare a comunității științifice 
și a societății.

„Pentru a nu admite pierderea iden-
tității institutelor de cercetare, a vizi-
bilității lor internaționale, este impe-
rios necesară păstrarea personalității 
juridice, a autonomiei decizionale și 
financiare a institutelor de cercetare”, 
se menționează în hotărârea membri-
lor titulari și corespondenți ai AȘM.

În contextul reformării sistemului 
de cercetare, AȘM consideră necesară 
aprobarea și adaptarea experienței 
statelor vecine, cum ar fi România și 
Ucraina, unde institutele de cercetare 
funcționează în cadrul academiilor de 
științe, oferind condiții optime pentru 
dezvoltarea științelor fundamentale 

și aplicative în vederea îndeplinirii 
comenzilor de stat.

„Intențiile, propunerile de reforma-
re trebuie să se bazeze pe o evaluare 
obiectivă și transparentă (cu criterii 
și indicatori clari), pe o argumentare 
convingătoare și doar în urma discu-
țiilor publice atât în cadrul colective-
lor vizate, cât și la nivel de întreaga 
comunitate științifică”, se mai afirmă 
în textul hotărârii.

Academia Română asociază refor-
ma Ministerului Educației de la Chiși-
nău cu perioada dictaturii comuniste 
și roagă autoritățile moldovenești să 
oprească această reformă. 

„Însăși ideea concentrării cercetării 
sub o singură egidă și sub o singură 
conducere ni se pare că amintește de 
perioada dictaturii comuniste. În Ro-
mânia, cercetarea științifică și creația 
intelectuală oficiale sunt efectuate în 
cadrul mai multor entități paralele 
(Academia Română, universități, Mi-
nisterul Cercetării), care colaborează 
foarte bine între ele și se află în concu-
rență loială. Stimularea cercetării nici 
nu se poate face altminteri”, se afirmă 
în declarația înaltului for academic de 
la București.

Promisiunile ministerului

Pe 1 iulie, Ministerul Educației și 
Cercetării a anunțat o reformă am-
plă a învățământului universitar și 
a cercetării academice, care prevede 
absorbția a 17 instituții de cercetare 
în patru universități.

În opinia ministrului Anatolie To-
pală, în urma acestei reforme, univer-
sitățile din Republica Moldova se vor 
poziționa mai bine în clasamentele 
internaționale, astfel fiind mai ușor 
pentru ele să concureze cu universi-
tățile din străinătate.

„Vor fi acordate mai multe fonduri 
spre cercetare și educație. Fiind inte-
grată cercetarea în universități, se va 
acorda o atenție sporită transferului de 
cunoștințe, tehnologiilor și mediului de 
afaceri”, a declarat ministrul Educației.

Statistica oficială arată că, în urmă 
cu un deceniu, în 2012, exista un nu-
măr de circa 104.000 de absolvenți, iar 
în prezent mai sunt doar circa 59.000, 
fapt cauzat de criza demografică cu 
care se confruntă Republica Moldova.

R E F O R M Ă

„Absorbante” 
și „absorbite”

Boris Johnson demisionează 
din funcția de premier

Boris Johnson a anunțat joi că demisionează din 
funcția de prim-ministru al Regatului Unit, cedând în 
fața apelurilor din partea miniștrilor și parlamentarilor 
Partidului Conservator, relatează Reuters. „Este clară 
acum voința parlamentarilor din Partidul Conservator 
că trebuie să existe un nou lider al partidului și, prin 
urmare, un nou prim-ministru, și am căzut de acord cu 
Sir Graham Brady, președintele grupului parlamentar, 
ca procesul alegerii unui nou lider să înceapă acum”, a 
spus Johnson în cadrul unei conferințe de presă.

Kremlinul despre Boris 
Johnson: „Nu îi place de noi, 
nici nouă de el”

Kremlinul și-a făcut cunoscută oficial joi antipatia față 
de premierul britanic Boris Johnson, transmite Reuters. 
Purtătorul de cuvânt al Președinției ruse, Dmitri Peskov, 
a declarat că lui Johnson „nu îi place de noi, nici nouă 
de el”, însă știrile privind demisia așteptată a liderului 
conservator din fruntea guvernului de la Londra nu 
interesează prea mult Moscova. Peskov a adăugat, po-
trivit AFP, că Rusia speră ca „într-o bună zi să ajungă 
la putere în Marea Britanie persoane mai profesioniste 
și în măsură să ia decizii prin dialog”. 

Kremlinul, 
obligat să ia noi măsuri 

Ministerul Apărării al Marii Britanii semnalează ten-
dința autorităților ruse privind adoptarea unui nou cadru 
juridic menit să le asigure agresiunea împotriva Ucrainei 
și să prevină un eventual eșec în cazul incapacității de a 
învinge Ucraina. „Această lege, care va fi probabil adop-
tată, va conferi autorităților competențe speciale în ceea 
ce privește relațiile de muncă, reactivarea facilităților de 
mobilizare și eliberarea de active din rezervele statului”, 
susțin autoritățile britanice.

Pauză în ostilități sau 
ofensivă pe direcția 
Zaporojie?

Ministerul Apărării al Federației Ruse transmite că 
unitățile care participă la agresiunea împotriva Ucrainei 
se află într-o pauză de refacere, în timp ce Ministerul 
Apărării al Ucrainei susține că Rusia urmărește de fapt 
să efectueze manevre de încercuire în regiunea Zaporojie.

Ministrul adjunct al Apărării al Ucrainei, Anna Malyar, 
a declarat că trupele ruse ar putea încerca să lanseze o 
ofensivă pe direcția Zaporojie și să încerce să izoleze 
unitățile Forțelor Armate ale Ucrainei.

Rusia este gata să exploateze 
divergențele între europeni 

Aparatul de influență informațională al Rusiei rămâne 
în stare de funcționare pentru exploatarea viitoarelor 
divergențe între opiniile publice din Europa, privind 
sprijinul pentru Ucraina, arată un studiu al firmei 
americane de securitate informatică Recorded Future, 
preluat joi de AFP, citat de agerpres.ro. Cu cât războiul 
din Ucraina va dura mai mult, cu atât este mai probabil 
ca una din consecințe să fie erodarea susținerii pentru 
coaliția occidentală.

I.G.

M a p a m o n d

Necunoscutele reformei învățământului superior și domeniului 
de cercetare în Republica Moldova 

Ilie GULCA
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Rușii Ucrainei 
și rușii Moldovei

A - p o l i t i c e

În context, un jurnalist ucrai-
nean, având în vedere ascensi-
unea europeană a țării sale, azi 
aflată în crâncen război cu Rusia, 
medita pe seama personalităților 
de etnie rusă din Ucraina. 

Vor fi oare ucrainenii de acord 
ca persoana emblematică a Ucrai-
nei, demnă de a fi imprimată pe 
vreo monedă europeană, să fie, 
de exemplu, un Gorol, care a 
scris în limba ocupantului? Cât 
de potriviți ca efigie a Ucrainei 
ar fi Igor Sikorski (numele lui îl 
poartă aeroportul din Kiev și uni-
versitatea tehnică din oraș), care 
a trăit și a construit helicoptere 
în SUA, dar care se considera 
rus; sau alți celebri inventatori 
născuți în Ucraina, precum Oleg 
Antonov și Serghei Koroliov, care 
s-au identificat întotdeauna ca 
ruși?   

Ce loc ocupă rușii în viața 
Ucrainei? Ne-a surprins solida-
ritatea cvasiunanimă, implicarea 
totală, mobilizarea și sacrificiul 
cetățenilor ucraineni, indiferent 
de naționalitate. Rușii Ucrainei 
luptă împotriva agresorului și 
nu vor să fie „eliberați”. În opt 
ani de zile, după anexarea Cri-
meii și declanșarea conflictului 
militar în Donbass, Ucraina s-a 
schimbat radical, reducând la 
minim influența propagandei 
Kremlinului, ceea ce nu putem 
să spunem despre Republica Mol-
dova, care s-a tot bâlbâit în raport 
cu propaganda rusă în toți anii, 
după conflictul din Transnistria 
(Donbassul de ieri și de azi al 
Moldovei).    

Un jurnalist lituanian care 
locuise multă vreme în Rusia 
(acum s-a repatriat din cauza 
războiului), întrebat dacă rușii 
din Letonia, Lituania, Estonia ar 
trebui să se lase cât mai repede 
asimilați, pentru a se simți con-
fortabil, se nedumerea retoric: de 
ce să fie neapărat asimilați? Ei 
pot să rămână ruși, să-și păstreze 
identitatea, dar, cu toate acestea, 
ei trebuie să poată comunica în 
limba țării-gazdă și, dacă asta e 
patria lor, să și-o apere de duș-
manii externi. Adaptarea nu în-
seamnă neapărat asimilare, iar 
integrarea nu îți impune neapă-
rat renunțarea la identitate. Dar 
voința de a-ți apăra țara în care 
locuiești e un test.

Mă gândeam la fenomenul 
care se numește cetățeanul (= 
om al cetății) ucrainean de et-
nie rusă, care își păstrează ori-
ginea și tradițiile, care vorbește 
în limba rusă (deși, normal, rupe 
câteva fraze în ucraineană) și care 

Republica Moldova are două 
probleme majore, care îi inhi-
bă dezvoltarea și îi zădărnicesc 
planurile pentru un viitor mai 
bun. Prima este lipsa patrioți-
lor, a doua, lipsa profesioniștilor. 
Ambele lacune sunt cvasitotale. 
Dacă vrea cu tot dinadinsul să-
și țină coada suveranității sus, 
RM ar trebui să umple cumva 
aceste două goluri mari, în care 
se prăbușește de fiece dată când 

încearcă să facă un pas înainte.
Cu patrioții e mai greu. Patriotismul se cultivă din primii ani de viață 

de către oameni și instituții care înțeleg importanța educației în spiritul 
iubirii și respectului față de țară. În RM, educația patriotică e imposibilă 
prin definiție – societatea e divizată rău pe criterii etnoculturale și (geo)
politice, iar simțul apartenenței la stat, pământ și națiune (care?) e diluat 
de concepțiile diametral opuse și contradictorii cu privire la acestea.

Nici în cazul profesioniștilor lucrurile nu stau mai bine. În prezent, 
avem foarte mulți specialiști doar cu numele, și numai o minte entuzi-
ast-naivă ar putea crede în sinonimia specialist-profesionist în RM. Ideea 
de a reforma învățământul universitar ar putea fi un pas în direcția bună. 
Căci realitatea e tristă de tot: universitățile, și cele private, și cele de stat, 
chiar dacă nu toate au fost concepute ca atare, au devenit, cu timpul, 
doar niște afaceri, cu puține și marginale excepții. Fetișizarea studiilor 
universitare, pe undeva firească în cazul unui popor care și-a dorit mereu 
să se desprindă de condiția lui ancestrală, adică rurală, incultă și umilă, 
a condus la inflația de instituții de învățământ superior. Iar unde a fost 
cererea, a venit și oferta. 

Problema e că părinții, gata de orice sacrificii în candoarea și în avântul 
lor reparatoriu, și-au dorit, în fond, doar un atestat de studii, nu și niște 
cunoștințe sau aptitudini reale pentru multîndrăgitele odrasle. Iar asta 
a dat startul unei întreceri sociale – stihia în care concetățenii noștri se 
simt cel mai bine. Cei mai înstăriți își permiteau contracte la economie, 
medicină și stomatologie pentru copiii lor, pe când cei cu venituri modeste 
se mulțumeau cu contracte la facultăți mai puțin „prestigioase“ (prestigiul 
fiind egal cu mărimea contractului, bineînțeles, nu cu valoarea reală a 
specialității și a domeniului de studiu) sau – culmea eșecului! – cu stu-
dii plătite din bani publici. Iar cei care, pe lângă contract, erau în stare 
să acopere și toate „cheltuielile de sesiune“ ale progeniturilor obțineau 
imediat în ochii vecinilor un statut comparabil cu laurii olimpici. Din 
păcate însă, banii părinților au fost cam singura competiție pe care am 
atestat-o în universități. 

Nici universitarii nu au prea pus osul la bătaie, în aceste condiții. 
Catedrele au devenit adevărate pepiniere pentru parveniți, impostori și 
șarlatani. Pilele și firea băgăcioasă, lichelismul și conformismul au creat 
o tagmă de profi cărora niciun sistem educațional sănătos nu le-ar fi 
încredințat cheia de la poarta școlii, darămite cursuri la universitate. La 
noi însă, au prosperat. Am avut neșansa să aud, pe la conferințe științifice 
și în foruri academice, discursuri dezlânate și scorțoase, fără substanță 
și noutate, întocmite într-o limbă de stejar și rostite în grai de rotoper-
cutor. Cam nouă din zece așa-ziși universitari, din toate domeniile și de 
la toate universitățile, habar nu au de ortoepie. Ai mare noroc dacă, la 
un colocviu sau la o lansare de carte, îți intră pe urechi o frază în care se 
produce fericitul acord între părțile de propoziție. Iar dacă nu identifici 
niciun calc din rusă, începe chiar să nu-ți fie rușine că asiști la eveniment. 

Cum verba volant, iar scripta manent, e firesc să ne întrebăm: poate 
că toți acești pedagogi de școală nouă, moldovenească, excelează cel puțin 
la scris, vorbirea stâlcită având baremi o scuză istorică? Ba nu, nici acolo. 
Fiind câțiva ani la rând redactor de carte, inclusiv de carte didactică și 
științifică, jur cu mâna pe Biblie: cum nu știm să vorbim, tot așa nu știm 
nici să scriem. Și nici nu ne pasă, mai ales dacă suntem universitari și 
aflăm încă de la prima noastră teză că plagiatul și compilația fără cap și 
coadă e sesamul succesului academic.

Spre cinstea lor și spre norocul țării, există profesori, conferențiari și 
lectori universitari care nu trișează, care își fac datoria și depun eforturi 
considerabile pentru a corespunde exigențelor meseriei. Și care nu doar 
tipăresc, ci și citesc cărți. Puținii universitari autentici se pierd însă în 
masa amorfă și clocotindă de nulități și șmecheri puși pe căpătuială. 
[Vânzările de carte din RM, ca și fișele din biblioteci, de altfel, arată că 
aproape nu avem cititori de carte științifică sau de specialitate. Mă tem 
chiar că avem mai mulți universitari decât cărți de specialitate cumpărate 
în librării sau împrumutate de la bibliotecă.]

În loc de concluzie. Reforma universităților nu este numai binevenită, 
ci și stringentă. Singura problemă ar putea fi oamenii ce se vor ocupa de 
scurtarea mulțimii de capete pe care sistemul și le-a altoit, ca o hidră, în 
ultimele decenii. Vor fi oare toți acești specialiști destul de… profesioniști 
ca să implementeze corect și coerent o reformă atât de radicală și de 
sensibilă? Să nu ne închipuim cumva că membrii viitoarelor comitete și 
comiții vor fi absolvit cu toții oxforduri și harvarduri. Din câte am văzut 
până acum, nici măcar diplomele obținute în Occident de pământenii 
noștri nu constituie neapărat o garanție.

Despre reforma 
universităților

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

merge să-și apere patria cu arma 
în mână. S-o apere, inclusiv, de 
ocupanții veniți din țara strămo-
șilor săi. 

Atitudinea rușilor din Repu-
blica Moldova față de războiul lui 
Putin merită un studiu sociologic 
aparte. Cine sunt ei: patrioți ai 
Moldovei? Fani ai măcelaru-
lui din Kremlin? Oameni care 
își caută de treabă sau oameni 
care așteaptă să vadă încotro va 
înclina balanța războiului? Sus-
ținători ai cursului proeuropean 
ori coloana a cincea a Moscovei? 
Nu mai punem în acest context 
problema mândriei noastre pen-
tru celebritățile alogene născute 
în Basarabia, ne gândim doar la 
dramatica situație a acestui ți-
nut (și la drama oamenilor din 
ținut, indiferent de naționalitate) 
într-un context istoric care nu 
promite nimic bun. Faptul că am 
devenit, subit, cunoscuți în toată 
lumea vine la pachet cu pericolul 
unei invazii cu consecințe dezas-
truoase, de durată. Și, până vom 
aștepta susținerea din partea Ro-
mâniei, UE sau NATO, să vedem 
care ne sunt propriile resurse și 
pericole interne. 

Adevărul e că în Moldova se 
evidențiază azi, ca entitate dis-
tinctă, nu atât rușii, cât oamenii 
Kremlinului. De origine diferită, 
adesea incertă. „Rușii” noștri, în 
sensul în care ne interesează aici, 
sunt și moldoveni, și găgăuzi, și 
ruși, și ucraineni (sic!)... Nostal-
gici după URSS, porecliți în Rusia 
„vatnik” ori „sovok”. De regulă, 
ei se adună (din aceleași motive 
nostalgice, nu ideologice) în jurul 
unor partide presupus „de stân-
ga”, chiar dacă statutar acestea 
sunt în opoziție ideologică față 
de conservatorismul imperial 
al patronilor lor de la Moscova. 
Copii din flori, bastarzi ai istoriei 
recente, nostalgicii unei cauze 
pierdute, ei slujesc azi (fie și în 

gând, deocamdată) un țar stră-
in, care le promite măreția unui 
imperiu iluzoriu. În contrapunct 
(unul strident, în falset), ei sunt 
foarte vocali în ceea ce ține de 
„statalitatea” RM. Occidentaliza-
rea, europenizarea și, mai ales, 
românizarea Basarabiei îi pune pe 
jar: să nu atentăm la statalitate! 

Testul pentru „patriotismul” 
lor e simplu: dacă mâine armata 
rusă ajunge la Nistru, câți din-
tre ei vor lua arma în mână să-și 
apere „patria” de invazia străină? 
Iar mai având în vedere forțele 
inegale, câți dintre ei sunt gata 
să-și pună osul la bătaie, întru 
salvarea patriei? Dacă se vor 
bâlbâi în căutarea unui răspuns 
evaziv (sau condiționat), va fi 
cazul să ne întrebăm în ce mă-
sură această așchie de pământ are 
autonomie statală autentică, iar 
tot soiul de separatiști-stataliști 
lăudați de Dodon sunt „garanția 
independenței” RM? 

Citeam zilele astea nişte comentarii 
în legătură cu decizia Croației de a 
trece la zona Euro şi de a imprima pe 
monede efigia lui Nikola Tesla, celebrul 

inventator. Amănuntul picant e că savantul, 
afirmat în SUA, a fost de etnie sârbă (Henri 
Coandă afirma cândva într-un interviu că Tesla 
ar putea fi român bănățean), dar e născut în 
Croația.
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Cunosc pe cineva care păs-
trează acasă un jurnal pe care 
taică-său l-a ținut în Siberia. A 
fost deportat într-o noapte de 
vară, cînd nici unul dintre alte 
gînduri nu avea decît că e bun de 
coasă fînul acolo, la o margine 
de pădure, că ar trebui țărnu-
iți popușoii după ploaia de mai 
alaltăieri, că e poate timpul să 
meargă în baltă și să aducă de 
acolo un car-două de stuf. Că 
trece apa prin stuful putred de 
pe hambar și că se poate rupe lu-
tu-n pereți. Dar a venit o noapte 
în care au intrat în sat căruțele 
altor oameni, mașinile acelea pe 
care nu le-a văzut niciodată și 
oamenii… Oamenii aceia străini, 
cu niște oameni din sat lîngă ei. 
Cei din sat tăceau și se țineau le-
gați de umbra oamenilor străini. 
Așa a fost.

În Siberia, moș Neculai a ținut 
un jurnal. A scris cîte puțin, dar 
a scris aproape zilnic. Așa mi-a 
spus feciorul lui. „A rămas de la 

tata un jurnal. Acolo e scris tot. 
Cum au fost duși, unde au rămas 
să trăiască, cum mergeau zi de zi 
să taie pădurea, prin cîte-a trecut 
și … A scris tot. Uite, am să te 
găsesc într-o zi ca să te uiți și 
tu în el. Ca să vezi. Mai știi, tu 
ești..., tu scrii… Și…”

Și mai tîrziu tot despre asta 
am vorbit. Ne-am întîlnit pe una 
din străzile Chișinăului. Și eu 
grăbit, și el grăbit. „A rămas de la 
tata un jurnal…” „Știu, zic. Mi-ai 
spus și data trecută, dar urma să 
ne întîlnim. Nu, nu vreau să mi-l 
lași. E suficient să mă uit peste 
el. Să citesc poate doar cîteva 
cuvinte, să-i văd scrisul și să simt 
cum îi tremură literele.” „Am să 
ți-l aduc, zice el. Tu scrii… Tu 
trebuie să-l vezi.” Și a plecat pe 
drumul din spatele meu. Și am 
plecat pe drumul din spatele lui.

Moș Neculai s-a întors în sat 
peste niște ani. A mers la cosit 
fîn la o margine de pădure, a 
țărnuit popușoii după ploaia de 
ieri-alaltăieri, a adus stuf din 
baltă ca nu cumva să se rupă lu-
tu-n pereți. Doar iernile, oricît 
de blînde ar fi fost ele pe-aici, 
doar iernile și nopțile cu zăpezi 
încîlcite pe drumuri. Doar iernile 
parcă încă spulberau dintr-un 
zilnic în care tremură și tremură 
litere.

M-am întîlnit și mai tîrziu cu 
băiatul lui moș Neculai. E mai 

bătrîn acum decît taică-său. Mult 
mai bătrîn. Cînd a fost dus în 
Siberia, moș Neculai era tînăr. Și 
el, și soția. Și erau copiii micuți.

Se grăbea și atunci. „Știi, ți-
am spus de jurnalul acela…”

Încă nu l-am văzut. E iulie și 
acum și doar într-un jurnal e un 
drum care duce-n Siberia. Dar 
nu cred, nu știu de ce, nu pot să 
cred că băiatul lui moș Neculai 
ar fi uitat să îl pună-ntr-o zi în 
geanta lui. E tot numai inimă și 
mersul pe care îl are e mai mult o 
fugă între o dimineață și o seară. 
Și cînd vorbește, cînd vorbește 
cuvintele lui tot parcă-aleargă. 
Nu cred să nu fi ținut minte. Mi-e 
frică să cred că încă se teme. „Că, 
știi… Tu, tu scrii, și…”. Și însă 
se teme.

Nu are nimeni nici o vină în 
toate acestea. Dumnezeu cu ei, 
cu oamenii care au intrat în sat 
în noaptea aceea. Ei, da, au vina 
lor. Ceilalți însă… Dar mai ales 
cei cărora încă le mai spulberă 
iernile între tîmple. Ei și copiii 
lor…

E un jurnal ascuns o vreme 
într-o casă din Baurci Moldoveni 
și e un jurnal undeva într-o casă 
din Chișinău.

Poate-ntr-o zi…
Da, da, într-o zi, cineva…
Și vor rămîne doar iernile 

noastre. Blînde, primăvăratice 
și cu oameni cuminți într-o casă.

Poate-ntr-o zi 

Urmare faptului că atât amba-
sadoarea, cât și personalul amba-
sadei Rusiei la Sofia s-au implicat 
în treburile interne ale Bulgariei 
prin acțiuni de subminare și spi-
onaj, circa 70 de «diplomați» ai 
Moscovei au fost declarați persona 
non-grata. Practic, toată ambasada 
Rusiei a fost trimisă acasă, deoa-
rece activa contrar prevederilor 
Convenției de la Viena din 1961 
cu privire la relațiile diplomatice, 

care interzice ingerințele în treburile interne ale statului de reședință. 
Aceasta s-a întâmplat recent în Bulgaria.

Dar care este situația adevărată în Republica Moldova la acest 
capitol? Rețelele serviciilor se-
crete rusești cu acoperire „diplo-
matică” sunt foarte dezvoltate, 
acestea fiind infiltrare în toate 
instituțiile statului prin persoa-
ne interpuse sau recrutate. O altă 
modalitate perfectă de acoperire 
„diplomatică” este crearea nu-
meroaselor ONG-uri, organizații 
cultural-lingvistice și patriotice 
pentru promovarea „valorilor” 
a tot ce înseamnă „Ruskii Mir/
Lumea Rusească”. Tot din ace-
eași rețea face parte si susținerea 
deschisă a separatismului terito-
rial în zona transnistreană și cea 
găgăuză. Toate aceste acțiuni de 
ingerință în treburile interne sunt 
foarte bine cunoscute instituțiilor 
statului nostru (inclusiv Președin-
ției, Parlamentului și Guvernului), 
dar lipsa de voință politică și tradiționala (nociva) ploconeală față de 
Moscova au creat contextul perfect pentru activitatea nestingherită a 
serviciilor secrete rusești.

Cred că e timpul potrivit să facem ordine în acest domeniu sensibil, 
fără a mai invoca povara moștenită de la guvernările anterioare, care 
nu s-au deosebit cu nimic de actuala prin loialitate și frică să intervină 
tranșant față de ingerințele Rusiei în treburile noastre interne. De 
ce n-am face-o și noi, cel puțin în jumătate cum a făcut-o Bulgaria? 
Motive sunt mai multe decât suficiente!

Bulgaria 
și Republica Moldova: 
două abordări absolut 
diferite pa același subiect

Constantin OLTEANU

Iurie RENIȚĂ

De când nana Raia s-a angajat 
bibliotecară, viața mea s-a schim-
bat. Acum pot să mă duc la bibliote-
că și să stau cât vreau. De dimineață 
ea aprinde focul în sobă și șterge 
cărțile de praf. Biblioteca e casa 
în care nana Raia s-a născut și a 
crescut până în vara când toată fa-
milia ei a fost dusă în Siberia. Chiar 
dacă a terminat acolo școala, apoi 
a învățat de inginer, nana Raia s-a 
întors în sat, să trăiască în casa în 

care s-a născut, măcar ca bibliotecară. Îmi așterne lângă sobă cojocul 
tatălui ei, care, nu știu prin ce minune a rămas să-și aștepte stăpânul 
cuminte în cui, și nimeni nu a îndrăznit să se-atingă de el. Dacă îl luau 
cu ei în Siberia, nana Raia ar fi avut acum copii. Dar așa, în prima iarnă 
nu a avut nici pâsle, nici cojoc, și și-a răcit tot ce avea înăuntru. Dacă 
ar fi avut o fiică ca mine, nana Raia și-ar fi putut ține bărbatul lângă 
ea. Dar așa, el s-a dus să facă copii cu alta și nana Raia se gândește 
să mă înfieze pe mine. Dar eu am deja mamă și tată. Mai ales că nana 
Raia încă nu știe că eu mă pregătesc să plec în lumea mare, și ea o 
să rămână iar singură. Mai bine să ia pe cineva de la orfelinat. Dar 
nana Raia se teme de străini și mai bine rămâne să trăiască singură. 
Să aibă grijă de bibliotecă. Mai curând de casa copilăriei ei, în care 
acum e biblioteca. Dacă nu ar fi casa bucșită cu rafturi de cărți, ea ar 
pune totul la loc, cum a fost la mama ei, înainte de a fi ridicați și duși 
cu toții în Siberia. Dar cei de la raion i-au scos până și perdeluțele de 
la ferestre pe care le-a cusut ea singură și le-a brodat floricele. Nu e 
voie și atât. Încă bine că i-au lăsat în pace mușcatele din ghiveci. Nana 
Raia îmi dă să citesc câte-o carte pe rând și nici nu le alege, fiindcă 
știe că eu oricum o să le citesc pe toate, odată și odată. Chiar și pe 
acele rusești pe care ea le ține deocamdată în cutii, fiindcă nu are loc 
destul pe rafturi, zice.

Extras din VITRALII

Biblioteca e casa în care 
nana Raia s-a născut

Lorina BĂLTEANU
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Îmi privesc fetița cum 
doarme. Este 5 iulie 2022. 

La 5 iulie 1949, multe mame 
la ora asta erau deja pe câmp sau 
aveau grijă de vite. Între timp, 
birourile KGB din Basarabia tri-
miteau la Moscova confirmarea 
că operațiunea „IUG” poate fi 
desfășurată. Listele de depor-
tare erau făcute, trenurile erau 
pregătite, iar militarii stăteau 
pitiți și așteptau ordinele de sus. 

Revin la mame. La 5 iulie 
mamele au muncit toată ziua 
și, ostenite, seara sau pe la 
miezul nopții au reușit și ele 

să adoarmă după ce s-au aciu-
at odraslele. 

Dar... peste două ore, adică 
la două de noapte, te trezești 
cu niște soldați înarmați, care 
răcnesc la tine într-o limbă pe 
care n-o înțelegi sau înțelegi 
doar câteva frânturi, îți iei ce 
apuci de prin casă și pornești 
după soldați cu un copil mic 
și altul de țâță... Copiii plâng, 
plângi și tu, ca mamă: cum să 
te scoată din casă (casă ta) la 
miezul nopții și să te ducă în 
fundul Rusiei?! 

Apoi te lasă la gara feroviară, 
sunteți înconjurați de soldați în-
armați, dacă vrei la toaletă, faci 
direct sub tine. Altfel nu-i chip. 
Dacă vrei să fugi, te împușcă. 

Peste o zi te încarcă într-un 
vagon de vite și pornești spre 
Siberia. Poți să ajungi acolo, dar 
s-ar putea să nu supraviețuiești 
drumului. Dar asta nu are nicio 
importanță, ești o simplă mamă 
din cei peste 35 000 de basara-

beni care pleacă spre Siberia în 
cel de-al doilea val al deportă-
rilor staliniste.

Nu știu cum voi dormi la 
noapte. De când am văzut lis-
tele de deportați, n-am mai pus 
geană pe geană. Pe străbunicul 
nu l-am găsit în liste. Unchiul 
Viorel Burlacu mi-a spus că ar 
fi fost deportat în condiții de 
maximă siguranță. Poate trebuie 
să mă uit mai bine prin liste.

Pe una din listele de mai jos, 
este o familie de deportați, din 
satul Cărpineni, Hâncești. Tatăl, 
mama și copiii: două fete: de 9 
și de 7 ani, doi băieți: de 2 ani 
și unul nou-născut!!! 

Nu știu cum au ajuns oame-
nii aceia în Siberia sau dacă au 
ajuns toți, dar știu că în me-
moria mea ei vor fi veșnic vii. 

Să nu ne uităm trecutul pen-
tru a nu-l repeta astăzi, când 
dictatorii omoară oameni ino-
cenți.

Să nu ne uităm trecutul pentru 
a nu-l repeta astăzi

Silvia BERDAN

Din anul 2000, RCTV Memo-
ria este alături de supraviețuitorii 

din GULAG, prin servicii medi-
cale, psiho-sociale, precum și 
prin documentarea cazurilor. Au 
fost publicate o carte cu amintiri 
„Destine spulberate”, precum și 
un album „Copiii Basarabiei în 
Gulag”, cu aportul distinsei au-
toare de concept Leontina Vata-
manu și suportul financiar al U.S. 
Embassy Moldova. Supraviețui-
torii terorii sovietice sunt pagini 
vii ale istoriei noastre. Astăzi ei 
sunt și martorii atrocităților din 

Ucraina. Când va fi liniște și pace 
pe acest pământ? De ce călăii nu 
sunt trași la răspundere? De ce nu 
avem o Lege a lustrației? Doar așa 
vom cunoaște cu adevărat cine și 
ce a comis în trecut, cu repercusi-
uni și până în zilele de azi. Doar 
așa va putea fi rupt acest lanț al 
crimelor și atrocităților, care a 
cuprins tot spațiul ex-sovietic și 
lagărul socialist est-european.

De ce nu avem 
o Lege a lustrației?

Ludmila POPOVICI

Rețelele 

serviciilor secrete 
rusești cu acoperire 
„diplomatică” sunt 
foarte dezvoltate, 

acestea fiind 
infiltrare în toate 

instituțiile statului 
prin persoane 
interpuse sau 

recrutate. 
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„Mamă, când vii acasă?”

Dor e cuvântul din trei litere şi cel ce nu 
poate fi tradus într-o altă limbă. Pentru 
unii dorul nu există, alții l-au trăit şi 
l-au simțit la cea mai mare intensitate. 

Unora le e dor de țară, de casa părintească, de 
copilărie... de trecut. Altora le e dor de emoții, le 
e dor de unele trăiri, poate irepetabile. Oamenilor 
le poate fi dor de ei şi de persoanele chiar de lângă 
ei. Mai dureros e atunci când miile de kilometri 
despart soți, părinții de copii, prieteni. Cert este 
că dorul doare. Mai ales când mama şi tata au 
plecat în străinătate pentru a putea oferi celor pe 
care i-au lăsat acasă un viitor. 

„Mamă, când vii acasă? Știi cât 
de mult te iubesc?”, așa a înce-
put scrisoarea de dor Ana Golban, 
elevă în clasa a X-a de la IPLT 
„Olimp” din orașul Sângerei. Rân-
duri pe care le-a cules din cauza 
dorului apăsător de mama. Scri-
soare pentru un concurs de ese-
uri, însă destinația pe care o avea 
autoarea în gând era Italia, țara 
care i-a oferit mamei ei un loc de 
muncă. În cele câteva fraze, Ana a 
descris făptura mamei în cele mai 
frumoase și sincere cuvinte. Iar 
fiecare rând din 
câteva cuvinte 
te putea trece 
prin tot spec-
trul de emoții. 
Deși vorbeau 
zilnic prin me-
saje, o săptă-
mână trecea ca 
o lună... totul 
era monocrom 
căci dorul de 
mama era in-
comensurabil.

Mi-am dorit 
să o cunosc pe 
cea care vor-
bește atât de frumos despre mama 
ei. Așa că am mers în orașul Sân-
gerei pentru a simți fiecare cuvânt 
spus de Ana, care credeți-mă, mi-a 
răscolit vertebră cu vertebră. 

Ana este întruchiparea emoții-
lor. O ființă firavă, emotivă și cu o 
cumsecădenie rar întâlnită. „Un an 
și aproape trei luni” Ana și-a văzut 
cea mai bună prietenă... MAMA, 
doar prin intermediul rețelelor de 
socializare. Și-au scris cuvinte de 
dor, de recunoștință, de iubire. 

Tânăra mi-a spus că pentru ea 
mama e totul. Fiind una la părinți, 
Ana și mama ei sunt cele mai bune 
prietene. Până acum un an, mama 
Anei nu a mai fost plecată, ele fi-
ind mereu împreună. Conexiunea 
pe care o au cele două este ceva 
ce nu poți transpune în cuvinte. 
În momentul când mama Anei a 
decis să plece la muncă în Italia, 
lacrimile fetei nu mai conteneau. 
Indiferent de km ce le despărțeau 

fizic, sufletele lor erau mereu 
aproape. 

„Transpun infinitele 
lacrimi ce umplu oaza 
primului şi ultimului dor”

Atunci când a simțit că dorul de 
mamă o macină pe interior, Ana, 
la îndrumarea profesoarei de lim-
ba și literatura română din cadrul 
liceului în care își face studiile, a 
participat la proiectul socio-cul-
tural „Singur acasă”. Proiectul 
prevede organizarea Concursului 
literar de eseuri pentru copii și 
adolescenți, cu vârsta între 10-18 
ani, ai căror părinți au emigrat. 
Această activitate prevedea parti-
ciparea copiilor și adolescenților 
ce au abordat tema migrației, măr-
turisind istoriile și trăirile lor prin 
intermediul creațiilor literare.

„Mama mea – viața prin care îmi 
dăinuie existența, oceanul forțelor 

mele, pomul 
prin a cărui 
muguri rămân 
a fi o mică sti-
blă, o comple-
tare a Ei. Acele 
sute de kilome-
tri ce formează 
o prăpastie infi-
nită pentru noi, 
deja de un an 
și aproape trei 
luni, transpun 
infinitele la-
crimi ce umplu 
oaza primului și 
ultimului dor – 

cel de mamă.” 
 „Imediat după ce am trimis 

scrisoarea pentru concurs, i-am 
fotografiat-o și mamei. Mama era 
foarte emoționată și a rămas im-
presionată de felul în care mi-am 
expus gândurile. După două săp-
tămâni, aceasta s-a întors acasă. 
Eram fericită. Acum, dacă mama 
ar vrea să mai plece, nu i-aș mai 
da voie”, mi-a spus eleva. 

„Mama s-a întors acasă...”

Ana și mama ei petrec tot tim-
pul împreună. Cele două profită 
de vacanța de vară, iar activitățile 
lor sunt comune. Lipsa și dorul 
una de alta le fac acum să fie de 
nedespărțit. Plimbările și discu-
țiile nu mai au capăt. Le place să 
croșeteze și să gătească deserturi. 

„Mama s-a întors acasă, acum 
suntem de nedespărțit”, mi-a spus 
Ana. 

Anișoara a ocupat locul I la 
concurs. Lucrarea Anei urmează 
să fie inserată în broșura în care 
vor fi cuprinse cele mai bune lu-
crări ale copiilor, afirmă organi-
zatorii.

Ludmila Moroșanu, profesoară 
de limba și literatura română în ca-
drul IPLT „Olimp”, or. Sângerei, a 
lăudat-o pe Ana Golban: „Anișoara 
poate de toate. E o fată atât de bra-
va, nici nu am cuvintele potrivite 
pentru a o descrie. Și locul întâi 
pe care l-a obținut la concurs mai 
dovedește încă o dată acest fapt”. 

Ludmila Moroșanu ne-a vorbit 
despre faptul că proiectul le-a fost 
propus de Ministerul Educației pe 
care l-au acceptat cu multă des-
chidere. 

„La început le-am propus mai 
multor copii să participe. Con-
cursul a fost la etapa școlară, 
apoi raională, ca într-un final să 
ajungem și la etapa municipală, 
de unde ne-am întors cu rezultate 
foarte frumoase. Am avut locurile 
I, II și III. 

Și pentru noi, cei care am eva-
luat lucrările, a fost destul de com-
plicat să le citim pentru că ne-au 
emoționat până la lacrimi, dar cred 
că și pentru copii a fost un con-
curs nu atât de ușor. Pentru că au 
exprimat tot ce au trăit crescând 
fără părinți, alături de bunici, frați 
sau surori, durerile pe care le simt 
ducând lipsa dragostei părintești. 

Din liceul nostru au fost apro-
ximativ 30 de lucrări, iar șapte au 
fost menționate la nivel de repu-
blică. Cred că au fost scrisori unde 
evaluatorii au descoperit cel mai 
bine trăirile copiilor sau au găsit 
felul de a transmite sentimente-
le pe care le trăiesc copiii fără de 
părinți. Scrisori de jale, de strigăt. 
Un strigăt al sufletului care trăieș-
te fără dragostea părinților”, ne-a 
declarat Ludmila Moroșanu. 

Fiecare copil îşi vrea 
părinții acasă 

Profesoară crede că aceste con-

cursuri sunt importante mai mult 
pentru părinți. „Știm că părinții 
nu pleacă de dragul dragului, ci ca 
să le facă un viitor frumos copiilor, 
dar așa cum plânge un copil aici, 
așa plânge și un părinte undeva 
departe de familie. Fiecare ar vrea 
să-și crească copilul alături.”  

Citind lucrările copiilor, pă-
rinții s-au gândit că cel mai bine 
ar fi să revină acasă. Ei nu s-au 
supărat că copiii lor au făcut pu-
blice aceste scrisori. Din contră, 
lucrurile acestea au motivat pă-
rinții să revină acasă.  

Ludmila Șișcanu, directoarea 
IPLT „Olimp”, s-a referit la situ-
ația per ansamblu a instituției: 
„Avem în școală 1018 copii care au 
finalizat anul școlar 2021-2022. 
În perioada când s-a desfășurat 
concursul „Singur acasă”, 300 de 
copii aveau părinții plecați peste 
hotare.

„Ei pleacă, apoi mai revin, iar 
pleacă, dar avem și o statistică 
mai tristă când mulți părinți își 
iau și copiii peste hotare, și asta 
ne doare. De la începutul verii și 
până acum, tocmai șase părinți 
au ridicat dosarele și vor pleca 
împreună cu copiii peste hotare. 
Pentru integrarea familiei e bine 
că pleacă și copiii, dar, pe de altă 
parte, statistica e dureroasă pen-
tru Moldova, pentru or. Sângerei, 
pentru instituția noastră. 

„Un părinte s-a întors 
acasă. Pentru noi 
e o mare realizare”

Din start, ne-am implicat în 
acest concurs important pentru 
că copiii rămân fără supravegherea 
părinților. Mai sensibilizăm încă 
o dată și pe această cale opinia 
publică. Mesajul copiilor e clar: 
Copilul trebuie să fie cu părintele, 
e un lucru sfânt, de aceea ne-am 
implicat. Un părinte s-a întors aca-
să. Pentru noi e o mare realizare”. 

Fenomenul emigrării este bine 
cunoscut pentru numeroase fa-
milii din Republica Moldova. 

În scopul susținerii incluziunii 
sociale a copiilor ai căror părinți 
au emigrat peste hotarele țării, 
Centrul de Teatru din Moldova 
(CTM), sub patronajul Ministerul 
Educației, Culturii și Cercetării, a 
organizat ediția a II-a a proiectu-
lui socio-cultural „Singur acasă”.

„Prin respectivul proiect ne do-
rim să sensibilizăm opinia publică 
privind acest fenomen destul de 
răspândit în Republica Moldova. 
Ne propunem să le oferim copii-
lor posibilitatea de a socializa prin 
intermediul activităților  artistice. 
În cadrul Proiectului, am ascultat 
zeci de istorii din familiile în care 
copiii duc o luptă aprigă cu sine 
înșiși, însă ceea ce am descoperit 
în sufletele lor a întrecut imaginația 
noastră. Prin intermediul Proiec-
tului ne-am propus să comunicăm, 
în special tinerilor părinți, despre 
efectele dramatice, provocate de 
despărțirea de copii. Noi, echipa 
Centrului de Teatru din Moldova, 
vom face tot ce ne stă în puteri 
pentru a-i ajuta să-și depășească 
stările psiho-emoționale negative, 
să înțeleagă complexitatea și cau-
zele situațiilor familiale pe care le 
trăiesc și să devină tineri și tinere 
împlinite”, ne-a spus Alina Ţurca-
nu, președinta CTM. 

Conform datelor Cercetării Bu-
getelor Gospodăriilor Casnice, în 
anul 2021, ponderea gospodării-
lor cu copii și cu persoane plecate 
peste hotare la lucru sau în căuta-
re de lucru, în mediul rural, este 
mai mare decât ponderea acestora 
în mediul urban. Din totalul de 
gospodării cu copii, 15,8% au fost 
cu cel puțin un membru plecat 
peste hotare la lucru sau în că-
utare de lucru. În mediul rural 
ponderea acestor gospodării a 
constituit 19,6%, față de 10,9% 
în mediul urban. În funcție de nu-
mărul copiilor, gospodăriile cu 
persoane plecate peste hotare se 
repartizează după cum urmează: 
45,2% – gospodării cu un copil, 
37,9% – cu doi copii și 16,8% – cu 
trei și mai mulți copii.

„Plecările în străinătate sunt căi ale unor suferințe necontenite”

Diana BOTNARU

ANA GOLBAN, ALĂTURI DE PROFESOARA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, MOROȘANU LUDMILA

„Of, unde

se duce? Cineva 
își va bate joc de 
el!”, erau vorbele 
părinților, ne-a 

spus Ianenco. N-a 
fost ușor. 
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#NEAMPORNIT să călătorim cu gust 
prin locurile frumoase ale Moldovei

În ajutor le-a venit campania 
#NEAMPORNIT care are menirea 
și astăzi să promoveze obiectivele 
turistice mai puțin cunoscute și 
să încurajeze cetățenii Republicii 
Moldova să călătorească în ținutul 
natal. 

„O vară cât o țară”

Studiul național privind per-
cepția moldovenilor față de tu-
rismul local, realizat în cadrul 
campaniei din anul 2021, arată că 
la aproximativ 70% dintre cetățe-
nii Republicii Moldova le place să 
viziteze locurile turistice din țară. 
Pornind de la aceste cifre, ,,Invest 
Moldova” a decis ca și în această 
vară să fie activizată campania 
națională #NEAMPORNIT, ce a 
pregătit o serie de surprize, care 
de data aceasta nu sunt doar pen-
tru călătorul local, dar și pentru 
străinii care vin în aceste luni de 
vară să viziteze destinațiile turis-

tice din Republica Moldova. 
Astfel, o mână de oameni 

dornici de a descoperi locurile 
frumoase și mai puțin cunoscute 
din Republica Moldova pornesc în 
aceste luni să colinde-n lung și-n 
lat această palmă de pământ pen-
tru a arăta lumii întregi că avem 
cu ce ne mândri și perlele auten-
tice basarabene trebuie salvate și 
promovate. 

„Vă așteaptă câteva luni în 
care vom continua să vă povestim 
despre experiențele autentice și 
obiectivele turistice din Republi-
ca Moldova cu îndemnul de a le 
cunoaște, de a le susține și de a le 
promova. Cu drag ne vom asuma 
rolul de a vă călăuzi printre cele 
mai interesante locații din Moldo-
va, unde veți trăi noi experiențe 
gastronomice, veți întâlni oameni 
extraordinari, care au curajul să 
dezvolte turismul în țara noastră, 
și veți trăi experiențe de neuitat! 
Moldova ne așteaptă cu brațele 
deschise, așa că, #NeamPornit la 
drum!”, au declarat pentru „Ga-
zeta de Chișinău” reprezentan-
ții Agenției de Investiții ,,Invest 
Moldova”. 

Cu siguranță, în Republica 
Moldova există multe locuri extra-
ordinare pe care încă nu ați reușit 
să le descoperiți, poate nici noi 
încă nu am ajuns într-acolo, dar 
intenționăm ca în acest sezon să 
descoperi noi destinații, cum ar 

Frumosul şi pitorescul Republicii 
Moldova sunt redescoperite şi în 
această vară în cadrul campaniei 
naționale #NEAMPORNIT, lansată 

oficial de Agenția de Investiții ,,Invest Moldova”. 
Inițiativa a fost lansată în 2020, în contextul în 
care sectorul turismului a fost grav afectat de 
pandemie şi actorii din industrie aveau nevoie 
mai mult ca niciodată de susținere. Pe de altă 
parte, locuitorii Republicii Moldova, care nu mai 
aveau posibilitatea să călătorească peste granițe 
aşa cum erau obişnuiți până la pandemia de 
COVID-19, erau în căutare de destinații pe care să 
le viziteze aici, acasă. 

fi: rezervații, monumente natu-
rale, pensiuni turistice, localuri 
cu specific tradițional, muzee, 
ateliere etc. Nu vă rămâne decât 
să găsiți pe rețelele sociale pagi-
nile: facebook.com/neampornit și 
instagram - @be_our_guest_mol-
dova, dar și călătoriicugust.com. 
Iar pentru mai multe experiențe, 
vă îndemnăm să accesați harta in-
teractivă – neampornit.map.md.  

Pe urmele meşteşugarilor 
din Republica Moldova

Totodată, Agenția de Investiții 
a inițiat campania de promovare 

a Rutei Meșteșugarilor, lansată în 
anul 2021, care este destinată pro-
movării și valorificării potențialu-
lui a circa 20 de meșteri populari, 
cu diferite îndeletniciri: cioplit în 
lemn, în metal, împletitul în lozie, 
costumul național etc., amplasați 
geografic în 14 localități din toate 
regiunile Republicii Moldova. 

Ruta Meșteșugarilor, care este 
disponibilă pentru acces și în for-
mat digital, fiind create 10 trasee 
turistice pe platforma Teleportra-
vel, se întinde pe o distanță de 
987 km. 

Dacă aveți în localitatea voastră 
obiective turistice încă nedescope-

rite, tradiții culturale și culinare 
deosebite pe care trebuie să le 
cunoască toată lumea sau eveni-
mente de promovare a turismului 
local, dar și alte destinații de top, 
puteți să ne invitați în ospeție pen-
tru a afla toată lumea despre voi. 
Noi vom avea grijă de acest lucru. 

În numărul din săptămâna 
viitoare vom descoperi satul 
Cărbuna, care se află la câțiva 
km depărtare de Chișinău, dar 
care ascunde istorii interesante 
care datează din era precucuteni. 
Vă așteptăm să ne citiți, iar până 
atunci călătoriți doar cu... GUST.

Piesa-document „100 de ani de Teatru românesc la 
Chișinău – Revanșa memoriei interzise” a obținut premiul 
Uniunii Teatrale din România pe anul 2021, pentru cel 
mai bun spectacol radiofonic. În discursul său de pe scena 
galei de premiere, regizorul Petru Hadârcă, directorul 
Teatrului „Mihai Eminescu”, a lansat un mesaj puternic 
de unitate către românii de pretutindeni.

Spectacolul radiofonic „100 de ani de Teatru românesc 
la Chișinău – Revanșa memoriei interzise” cuprinde file 
din istoria artei teatrale românești din Basarabia.

„E o zi mare pentru norodul basarabean. Pentru ca 
amintirea ei să rămână veșnică, doctorul mi-a dat o idee 
pe care o vom îmbrățișa din tot sufletul.”

Dedicat Centenarului Teatrului Național „Mihai Emi-
nescu” din Chișinău, spectacolul este realizat după sce-
nariul Marianei Onceanu, adaptat radiofonic de Magda 
Duțu, iar regia artistică a fost semnată de Petru Hadârcă.

PETRU HADÂRCĂ, director, regizor, Teatrul Național 
„Mihai Eminescu”: „Sunt onorat, mulțumim juriului pentru 
nominalizare, mulțumim juriului care a așezat astrele ca 

să ridicăm noi premiul.”
Spectacolul a reunit actori din Chișinău și București în 

Studioul de Teatru „George Constantin”.

Piesa prezintă radioascultătorilor strădania basarabe-
nilor, de-a lungul istoriei, pentru dreptul de a vorbi limba 
română și a avea acces la teatrul și cultura românească. În 
discursul său de mulțumire, regizorul și directorul teatrului, 
Petru Hadârcă, a lansat un puternic mesaj către poporul 
român de oriunde, făcând un apel la idealul românesc.

PETRU HADÂRCĂ director, regizor, Teatrul Național 
„Mihai Eminescu”: „Și rugăminte mea: să nu ne uitați, 
să nu ne abandonați așa cum am fost abandonați în 1940 
pentru că semnalul care vine de la eliberatorii noștri de la 
Kremlin vor să ne elibereze, să ne elibereze de libertatea 
noastră. Și vrem să ne lase în pace că nouă ne place așa 
cum trăim, într-un spațiu civilizat.”

Gala Premiilor UNITER s-a desfășurat, anul acesta, la 
Palatul Culturii din Bistrița. Fiind unul dintre cele mai 
importante programe ale Uniunii Teatrale din România, 
a fost inițiată de actorul și regizorul Ion Caramitru. Se 
desfășoară anual, din 1991, și acordă distincțiile Uniunii 
pentru fiecare an calendaristic încheiat.

tvrmoldova.md

Piesa-Document „100 de ani de Teatru românesc 
la Chișinău...” a primit premiul UNITER 

Vitalie GUȚU
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„Culoarea îmi dă forță, viață, 
mai ales în zilele triste”

– Dragă Galina Vieru, ce 
culori vă oferea locul de 
baştină, în copilărie – care 
erau culorile dominante 
din satul Dvs., Puțintei, r. 
Orhei? De mică ați simțit 
forța culorii? 
Oglinda lacului din grădină, 

cel mai frumos cer, fețele caselor 
din sat, cupolele bisericii, m-au 
învățat să iubesc culoarea spiritu-
alității – albastrul. La țară găsești 
tot spectrul cromatic în cele patru 
anotimpuri, dar legătura psiholo-
gică cu unele culori se reflectă în 
pictură cu trecerea anilor.

– Cine v-a îndemnat să 
faceți studii de pictură? 
Unde, la ce şcoli, facultăți 
ați studiat?
Desenez, aș putea spune, din 

fașă, prima expoziție fiind auto-
grafele de pe pereții casei. Întot-
deauna am visat să devin artist, 
dar cel mai mult m-a ajutat pentru 
a-mi împlini dorința tata. De la el 
am moștenit dragostea și înclina-
ția pentru creația plastică.

Școală de arte mi-a fost atelie-
rul unchiului meu care era pictor. 
Serile, desenam cu tăticul pe foi-
le de A1 pe care îmi dezlănțuiam 
imaginația. M-au influențat mult 
și lecturile cu mama. Facultatea de 
Arte Plastice și Design a Univer-
sității de Stat „Ion Creangă” m-a 
găzduit în cei cinci ani de studii 
cu frecvență la zi, timp în care 
m-am hotărât să fiu pictor. Apoi 
în aceeași instituție, imediat după 
absolvirea facultății, am urmat 
studii de Masterat.

– Când a apărut tema ca-
selor de la țară în creația 
Dvs.? Unde vă documen-
tați? Unde căutați case 
tradiționale deosebit de 
frumoase pentru a le picta? 
Dați-mi câteva exemple de 
case deosebite, descope-
rite de Dvs. Credeți că le 
salvați, pictându-le? 
Din studenție reflectam acest 

subiect în schițele și căutările 
mele. Probabil, întotdeauna m-au 
pasionat, deoarece mediul în care 
mi-am format personalitatea a 
avut un impact major. Teza de 
Masterat a oglindit arhitectura 
vernaculară și coloritul textilelor 
tradiționale din zona Moldovei. 
Apoi ușor, lin, am dezvoltat firul 
caselor albastre, deoarece e o che-
mare lăuntrică.

În week-end, de obicei, merg 
în diferite sate pentru a-mi umple 
sufletul cu pace și pentru a mă 
documenta. Câteva din cele mai 
frumoase case le-am descoperit în 
zona Orheiului, în satele Furceni, 
Ivancea, Mașcăuți. Satul meu de 
baștină mai păstrează unele, dar 
am mers și în alte raioane, loca-
lități, precum Călărași, Criuleni, 
acolo am găsit bijuterii pe care mă 
strădui să le salvez pictându-le, 
căci multe au îngenuncheat deja. 
Îmi propun ca generația care vine 
să cunoască esteticul arhitecturii 

satelor prin artă, căci în realitate 
soarta acestor case e una vitregă. 

– Cum arăta casa Dvs. 
părintească? Ea există şi 
acum?
Suntem de o vârstă. E o casă 

mare, frumoasă, tencuită, cu brâu 
și fuste albe pe sub geamuri și 
decorată cu maci roșii de mama. 
Casa a fost ridicată de doi profe-
sori,  părinții mei. În fiecare ano-
timp aceste flori firave luminau 
pe zidurile casei. După nașterea 
mea familia a intrat în casă nouă.

 – V-a afectat migrația? Ați 
avut gânduri de a pleca din 
locurile natale, pentru un 
trai mai bun? 
Am avut, dar dragostea și grija 

pentru părinți și țara mea, devo-
tamentul pentru artă, m-au ținut 
acasă. Am vrut ca băieții mei să 
crească cu bunicii, cu vocea și chi-
pul bunilor de sărbători alături, 
pentru a avea cele mai frumoase 
amintiri despre ei.

 – Costumul național cum 
a intrat în pictura Dvs.? 
Unde găsiți costume, că-
măşi, marame tradiționale 
care vă inspiră?
Cel mai mult mă inspiră femei-

le zilei de azi, care dincolo de rea-
litățile dure, găsesc timp, pasiune 
și brodează ii. Ii autentice, fir la 
fir și semn la semn. 

Mă inspiră și colecția de cos-
tume populare de patrimoniu a 
Muzeului Național de Etnografie, 
dar o pictură poate apărea și după 
ce văd un simplu om luminos în 
straie de sărbătoare.

Aceste cămăși brodate cu ru-
găciuni, gânduri, povești de viață, 
poate destine, au intrat în pictura 
mea prin naturile statice, în care 
doream să povestesc despre do-
rul și setea de valori a națiunii 
noastre.

– De la ce pictori mari ați 
învățat să cercetați, să 
studiați, să reprezentați 
în imagini filonul tradiți-
onal? Ați avut maeştri care 
v-au îndrumat? 
Mi-aș fi dorit să am mentori, 

dar am parcurs această cale sin-
gură. Desigur, există personalități 
sonore în artă pe care le admir, a 
căror creație are impact asupra a 
mii și mii de oameni, dar eu am 
mers singură pe calea mea. Une-
ori mi-a fost trist, alteori poate 
frică, dar iată că acest parcurs în 
liniștea sinelui meu m-a zidit ca 
pe o casă albastră.

– De unde ați luat cura-
jul de a pune în tablouri 
buchete mari de flori ală-
turi de cămăşi, straie nați-
onale? Nu vă temeați, iniți-
al, că e prea multă culoare 
în astfel de pânze? Cum le 
echilibrați? 
M-am detașat de păreri străine, 

de frici, de îndoieli și am învățat 

să pictez cu lumea mea interioară. 
Am înțeles că libertatea în artă 
e să fii sincer. Alegând culorile, 
subiectul, ritmul, ascult lăuntri-
cul, intuiția, acea parte din mine 
care știe mai bine decât mintea 
ce este cu adevărat frumos. Mie 
culoarea îmi dă forță, viață, mai 
ales în zilele când norii cenușii ai 
realității te fac să fii trist.

Echilibrul vine de la sine. În 
fața șevaletului sunt propriul cri-
tic și propriul creator.

– Câte lucrări include ex-
poziția actuală de la Muze-
ul Național de Etnografie şi 
Istorie Naturală (MNEIN), 
cu genericul „Podoaba veş-
niciei”?
„Podoaba veșniciei” cuprinde 

37 de lucrări.

– Cum e receptată seria 
dedicată Ucrainei?
Când emoțiile curg din pânze, 

fiecare privitor simte în felul lui, 
dar simte. Dacă o creație este vie, 
transmite un strigăt al sufletului 

sau un manifest, artistul se conec-
tează cu privitorul, iar gândurile 
lor fuzionează, așa cum în acua-
relă fuzionează două culori. Seria 
dedicată Ucrainei a fost primită 
de societate cu lacrimi și flori, de-
oarece durerea și empatia poate fi 
transmisă și prin pictură.

 – Unele lucrări sunt un 
fel de scrisori de dor din 
Paris, Viena, Londra. Ați 
fost în aceste oraşe?
Am fost doar la Paris și dorul 

pe care l-am pictat înainte de a 
pleca l-am găsit viu acolo. E un 
lucru ciudat, poate straniu acest 
joc al ceea ce simți cu ceea ce ur-
mează a fi, dar e absolut minu-
nat. În acest oraș am descoperit 
atâta frumusețe și atâta dor de 
Moldova, încât îl voi mai picta cu 
siguranță iar și iar.

 – Unde locuiți, unde vă 
este atelierul?
Locuiesc în inima Chișinăului, 

iar atelierul e pe un umăr al aces-
tui oraș, la Telecentru.

C U L T U R Ă

Interviu cu Galina Vieru, pictoriță, Chişinău

 – Aveți familie, doi fii. 
Când reuşiți să le faceți 
mâncare, să îngrijiți de 
gospodărie?
Familia mea mă înțelege și îmi 

oferă timp pentru a crea. Băieții 
au învățat să gătească ceva ușor, 
să facă ordine prin casă, iar soțul 
uneori ne alintă cu cine foarte gus-
toase. Mă strădui să le reușesc pe 
toate, să păstrez echilibrul în fa-
milie, căldura, lumina, dar timpul 
pentru artă ni se dă de sus și cred că 
trebuie respectat acest curs al vieții.

 
– Vindeți în permanență 
lucrări? Trăiți din pictura 
Dvs.?
Pictura e dragostea și pâinea 

mea. E sursa stabilă de venit care 
mă convinge că procentul oame-
nilor care simt setea de artă, to-
tuși, e în creștere și asta bucură 
și motivează un artist.

 – Până când putem vedea 
expoziția de la muzeu? 
Care e mesajul Dvs. pen-
tru public? 
Expoziția va dura până la sfâr-

șitul lunii septembrie. Mi s-a so-
licitat să prelungim termenul, 
probabil așa va fi. Voi anunța.

Cu toată ființa mea vreau ca 
Moldova să fie cunoscută în în-
treaga lume prin artiștii și oamenii 
săi de valoare. Primul pas ar fi ca 
întreaga societate să-i cunoască.  
Azi, când griurile vieții ne țin în 
suspans, o evadare spre lumină 
și bucurie este arta. Să ne citim 
autorii, să ne aplaudăm artiștii și 
actorii, și să ascultăm mesajele 
tăcute ale picturii ce pot răsuna în 
noi mai tare decât  orice melodie.

Cu inima deschisă vă invit să 
vizitați expoziția  personală de 
pictură ,,Podoaba veșniciei”, pe 
care am pictat-o purtând în suflet 
chipul casei albastre, câmpul iei 
brodat, satul cu-a lui veșnicie, 
dorurile noastre.

– Vă mulțumesc pentru 
interviu şi mult succes în 
continuare!

A dialogat Irina Nechit    
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Admiterea în învățământul profesional tehnic va începe la 18 iulie
Guvernul a aprobat miercuri, 6 iulie 

2022, planurile de admitere cu finanțare 
bugetară și cu taxă de studii în învăță-
mântul profesional tehnic. Instruirea la 
programe de formare profesională tehnică 
se asigură în cadrul a 91 de instituții: 13 
centre de excelență, inclusiv o instituție 
privată; 36 de colegii, dintre care șase in-
stituții private, și 42 de școli profesionale. 
În Republica Moldova, în învățământul 
profesional tehnic secundar își fac studiile 
circa 15 mii de elevi.

Comanda de stat pentru învățământul 
profesional tehnic secundar prevede ad-
miterea a 8267 de persoane cu finanțare 
bugetară, dintre care 1193 pentru instruirea 
la programe de formare profesională prin 

învățământ dual, cu 264 de locuri mai mult 
față de anul 2021. 

În același timp, planul de admitere pe 
bază de contract, cu achitarea taxei de stu-
dii, în instituțiile de învățământ profesional 
tehnic secundare publice și private include 
562 de locuri.

Costul unui prânz pentru elevi 
va fi majorat cu 20%

Comanda de stat pentru învățământul 
profesional tehnic postsecundar și post-
secundar nonterțiar prevede admiterea a 
3940 de persoane cu finanțare bugetară, 
dintre care 187 pentru instruirea la pro-
grame de formare profesională prin învă-

țământ dual, cu 21 de locuri mai mult față 
de anul 2021. 

Planul de admitere pe bază de contract, 
cu achitarea taxei de studii, în instituțiile 
de învățământ publice și private include 
7431 de  locuri.

Aprobarea comenzii de stat are drept 
scop asigurarea formării profesionale cu 
cadre calificate, în corespundere cu nece-
sitățile pieței muncii. 

În anul de studii 2021-2022, în învăță-
mântul profesional tehnic secundar au fost 
înmatriculați cca 7100 de elevi, înregistrând 
o ușoară descreștere (cu 2,7%) față de anul 
de studii precedent, iar în învățământul 
profesional tehnic postsecundar și postse-
cundar nonterțiar au fost înmatriculați cca 

9300 elevi, înregistrând o ușoară creștere 
față de anul de studii precedent (cu 6,9%). 

Tot azi, cabinetul de miniștri a aprobat 
în ședință majorarea cu 20% a normei bă-
nești pentru asigurarea prânzului elevilor 
din instituțiile de învățământ profesional 
tehnic secundar pentru anul 2022.

Astfel, mijloacele financiare alocate de 
Executiv pentru alimentația unui elev vor 
crește de la 12 la 14,40 lei pe zi, de la 1 
septembrie 2022.

Elevii din instituțiile de învățământ profe-
sional tehnic secundar sunt asigurați cu prânz 
gratuit pe perioada studiilor, cu excepția va-
canțelor de iarnă și vară, practicii de producție, 
precum și în zilele de odihnă și sărbătoare. 

GdC

Stella Spînu (34 de ani), medic 
ortodont, activează în domeniul 
medicinei de 11 ani. Specialista a 
știut din copilărie că ortodonția 
este profesia pe care o va îmbră-
țișa și care o va face să ajungă o 
femeie de succes.

„De mică am știut că voi de-
veni medic. La compunerile pe 
care le scriam la școală despre 
viitor, mereu am scris că voi îm-
brățișa această profesie. Având 
ambii părinți și sora mai mare 
medici, e firesc că am fost influ-
ențată enorm. În casa noastră 
se vorbea 50% despre medicină. 
Devenind matură mă gândeam 
cum aș putea combina ramura 
beauty cu medicina, iar ortodon-
ția e varianta perfectă.” 

Atunci când pasiunea e pe 
piedestal, munca și dedicația vin 
automat. Stella a studiat la Uni-
versitatea de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemițanu”, 
Facultatea de Stomatologie, și în 
toți acești ani a fost tenace și a de-
pus maxim efort pentru a ajunge 
unul din cei mai buni specialiști 
din domeniu. 

Stella povestește că primul ei 
pacient a fost chiar sora sa, cea 
care a avut încrederea că Stella 
o va ajuta să obțină zâmbetul 
perfect. 

„Mi-a pasat această 
responsabilitate, 
să-i fac zâmbetul perfect”

„Ea mi-a pasat această res-
ponsabilitate, să-i fac zâmbetul 
perfect, iar eu nu am dezamă-
git-o. După ce am reușit să-i creez 
zâmbetul perfect surorii mele, 
pacienții mă solicitau din ce în 
ce mai mult.” 

După o scurtă perioadă de la 
terminarea studiilor, Stella Spînu 
și-a deschis propriul cabinet sto-
matologic. 

„Am avut mulți pacienți cu 
probleme grave și niciodată nu 
am spus că nu le pot rezolva. 
Fiind față-n față cu problema, 
găsești căi pentru a o rezolva. 
Citeam mult, mergeam la con-
sultații cu profesorii mei de la 
facultate și îmi făceam propriul 
traseu de tratament, ca într-un 
final să fiu mândră de rezultat.”

În viață nimic nu e ușor dacă 
nu muncești și nu mergi cu pași 
siguri spre propriile scopuri. A fi 
un specialist bun necesită multă 
muncă, implicare și timp dedi-
cat. Ortodontista spune că cel mai 
greu în drumul ei a fost să își con-
tureze propria imagine.

„Majoritatea pacienților 
vin prin recomandare, 
iar acesta este cel mai bun 
indicator”

„A durat să-mi creionez ima-
ginea. Nu m-am axat pe publi-
citate în cariera mea. Am depus 
tot eforul ca profesionist pentru 
a avea rezultate. Iar, în timp, re-
zultatele vorbesc de la sine. Acum 
majoritatea pacienților vin prin 
recomandare, iar acesta este cel 
mai bun indicator că eu, ca spe-
cialist, îmi fac munca așa cum 
trebuie.” 

Stella Spînu spune că, pentru 
a fi un specialist bun, nu trebuie 
doar să îmbrace halatul alb.

„Primează capacitatea de a 
studia. Dorința de a face asta 
chiar de pe băncile școlii, apoi 
universitatea și tot așa pe întreg 
parcursul vieții. Studiu continuu 
pentru reușite. Ortodonția, în 
general, este o ramură ce pro-
gresează zilnic, tocmai de ace-
ea un medic ortodont trebuie 
să studieze continuu. Și, nu în 
ultimul rând, comunicarea cu 
pacienții. Eu nu aș putea lucra 
dacă nu aș avea o comunicare 

Stella Spînu, medic ortodont: 
„Vreau să creez zâmbete perfecte”

Stella Spînu trăieşte „prin vizual”, îi place 
frumosul şi oamenii care nu neglijează 
conținutul şi nici ambalajul. „Cred că 
din pasiunea pentru frumos a venit şi 

pasiunea pentru ortodonție, pentru că un zâmbet 
cu dinții aliniați, albi şi sănătoşi schimbă radical 
aspectul facial”. 

deschisă și prietenoasă cu pa-
cienții mei.” 

Stella povestește că nu a regre-
tat nici un moment alegerea pe 
care a făcut-o acum 11 ani, cea de 
a deveni medic ortodont. Chiar 
dacă și-ar fi dorit să petreacă mai 
mult timp cu familia, pentru că 
programul încărcat nu-i permite 
să le ofere copiilor toată atenția, 
Stella încearcă mereu să combine 
viața personală cu cea profesio-
nală așa cum poate ea mai bine.

„Vreau să creez
 zâmbete perfecte”

„Viața este compusă din bune 
și rele, pe toate le accept. Nu aș 
schimba trecutul și nu am regre-
tat niciodată alegerea pe care am 
făcut-o, pentru că eu vreau să 
creez zâmbete perfecte.”

Stella are planuri mari de vii-
tor, iar pentru ele muncește zilnic 
cu pasiune și dedicație. 

„Vreau să excelez cât mai mult. 
Acesta este planul meu. Succesul 
profesional nu are limite. Mereu 
tind să mă depășesc. Sunt perfec-
ționistă și tind să fac lucrurile așa 
cum mi-ar plăcea mie să fie făcute.” 

Diana BOTNARU

P
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Memoria ca act de justiție în jurnalele 
„Eu și lumea” de Alexei Marinat

Proza memorialistică constituie unul 
dintre cele mai exploatate domenii din 
activitatea lui Alexei Marinat, subliniind 
astfel nevoia posterității de a înțelege 

cum s-a configurat relația dintre individ şi stat 
în perioada comunistă. Jurnalele intime Eu şi 
lumea îi dau memoriei puterea de a săvârşi un 
act de justiție, pe care justiția însăşi întârzie să-l 
săvârşească prin condamnarea totalitarismului 
de factură stalinistă. 

La început, au fost trei caiete 
cu însemnări de peste 400 de pa-
gini, intitulate Eu și lumea, care 
conțineau notițe din perioada 30 
decembrie 1946 – 27 mai 1947. 
Anume aceste caiete, scrise în 
perioada studenției, au condus 
la arestarea și la condamnarea 
lui Alexei Marinat la 10 ani de 
detenție. Astfel, el este deportat 
în Siberia, în lagărul special nr. 
7, codificat „Ozerlag” din orașul 
Taișet, regiunea Irkutsk, unde 
și-a petrecut șapte ani din viață, 
fiind eliberat în 1954. Din biogra-
fia celor trei caiete, reținem că au 
fost confiscate chiar în ziua în-
cătușării, iar recuperarea lor din 
arhiva securității a fost posibilă 
abia la sfârșitul anilor ’80. Lu-
ând calea tiparului, mai întâi, în 
revista Nistru (nr. 3, 1988), apoi 
în culegerile Scrieri alese (1991), 
Eu și lumea (1999; 2017), Călă-
torii în jurul omului (2004), cele 
câteva secvențe făcute publice au 
intrat în conștiința colectivă sub 
forma unor probe ale crimelor 
ticluite de mașinăria sovietică 
împotriva umanității.

Jurnalele radiografiază pul-
sațiile unui timp încremenit în 
teroare și fărădelege, la care tâ-
nărul Alexei Marinat nu putea 
să rămână indiferent: „În lumea 
aceasta, unde la fiecare colț de 
stradă sunt ignorate drepturile 
omului, demnitatea omenească, 
unde la fiecare pas sunt încălcate 
legile, unde se strigă despre legi, 
dar nu se respectă, unde totul se 
vinde şi se cumpără, unde sunt 
batjocoriți şi statul, şi legea – este 
greu să nu strigi: reprezentanți 
ai legii, de ce mai purtați unifor-
mă?! 26 martie 1947”. Într-o altă 

însemnare, autorul semnalează 
existența statului ca structură du-
ală: „După părerea mea, orice stat 
are două ipostaze ale existenței 
sale. Una este fața, şi alta dosala. 
Nu încape nicio îndoială că așa 
stau lucrurile. Statul are grijă de 
fața sa: şi-o arată, o propagă cu 
toate mijloacele disponibile – 
presa, radioul, literatura. Dar cât 
de mult se deosebește dosala de 
ceea ce numim față! Dosala sunt 
subsolurile, închisorile, lagărele, 
activitatea miliției, a NKVD-ului, 
MGB-ului şi a tuturor organe-
lor de securitate cu anchetările, 
bătăile, schingiuirile, torturile, 
celulele, carcerele, omorurile 
premeditate… 24 aprilie 1947”. 
Despre fața nevăzută a statului 
sunt și secvențele în care se de-
scrie epidemia de tifos sau foa-
metea din ’46-’47: „Astăzi mi s-a 
povestit cum pregătesc oamenii 
mâncare în satele Moldovei. Dez-
groapă mormintele de animale, 
scot oasele. Le taie în bucăți mai 
mici, le macină şi le fierb cu sare. 
Felul doi: crupe fierte, făcute din 
hlujeni de păpușoi. Taie încălță-
mintea, opincile, în bucăți mai 
mici, şi le fierb. Taie copaci, fac 
rumeguș şi îl fierb… 24 martie 
1947”.  

Povestea jurnalelor Eu și lu-
mea nu se oprește însă la însem-
nările din perioada studenției, ci 
continuă, așa cum mărturisește 
însuși autorul, și în perioada 
detenției. Din evocările lui Alexei 
Marinat, reținem o modalitate 
inedită de a consemna realitățile 
din închisoare și anume scrierea 
„în memorie”, or deținutul nu 
avea nici hârtie, nici creion și era 
nevoit să țină minte toate istoriile 

Dor de Alexei Marinat
Mi-a fost dor de dumneavoastră, Ma-

estre. Mereu îmi revin în memorie acele 
clipe rare de la vilă, când reușeam să ne 
vedem, când schimbam o îmbrățișare 
caldă, ca între tată și fiică. Aproape că 
uitasem licărul ochilor albaștri, pe care 
atunci îl căutam. Mi se opunea cu înverșu-
nare și nicicum nu dorea să cedeze lentila 
impunătoare a ochelarilor din os masiv. 
Nu pot afirma că mi-am ostoit dorul, dar 
v-am regăsit în portretul pictat de Aurel 
David* și m-am bucurat. Sunteți acel pe 
care-l cunoscusem mulți ani în urmă. Poate 
chiar mai tânăr. Pictorul v-a prins în detalii 
exacte. Anume cătătura ușor harțăgoasă... 
asta se vede din portret. Harțagul vă este 
principala trăsătură de caracter, care nu 
poate fi camuflată. El răsare din interior. 

Se expune sau se ascunde, nici nu contea-
ză... îl trădează bărbia plină de fermitate. 
Încrederea în forțele proprii. Aș zice că și 
poziția pe care ați luat-o în acel portret vă 
este caracteristică. Una preferată. Știu. 
O privire furișată uneori vede mai multe 
decât i se arată uneia directe. Iar buzele 
strânse, ele sunt  așa pentru că ați învățat 
să tăceți. Uneori e absolut necesar să știi să 
taci, mai ales când te deportează, când nu 
se știe unde și cum vei mai reveni, dacă vei 
mai reveni. Dar timpurile vitrege nu v-au 
vitregit. Ați revenit la natura sfătosului, 
dată de la Dumnezeu. 

Aurel David a mai reușit o performanță 
care nu trebuie trecută cu vederea. A reușit 
să vă descopere și să picteze într-o gamă 
cromatică specială o tensiune a mâinilor rar 

întâlnită. Mâini muncitoare, foarte munci-
toare. Pentru că a scrie, a rescrie, a redacta 
este o muncă colosală. Doar cel care nu știe 
ce înseamnă scrisul de mână nu va înțelege 
și nici nu va aprecia la justa valoare tensi-
unea mâinilor obosite frumos, ce odihnesc 
cuminte pe o cergă țesută în casă. Mă bu-
cur nespus de mult că v-am regăsit în acest 
portret pictat cu atâta dăruire și măiestrie 
de Aurel David. Având portretul în față, am 
senzația că iar suntem împreună. 

Mihaela PERCIUN, 
scriitoare, muzeograf

* Aurel David (1934-1984)
Portretul scriitorului Alexei Marinat
Ulei/pânză, 90x64 cm., 1984
Colecția Arte Plastice, nr. de inv. 2217, 

MNLMK

și portretele, pentru a le putea 
dezvălui ulterior drept mărturie 
a ororilor la care a fost martor. 
Peste ani, în 1989, autorul le-a 
publicat fragmentar, în formă 
de nuvelete, în nr. 6 al revistei 
Nistru, intitulându-le Crâmpeie 
din vâltoarea vremurilor.

A treia etapă din viața jurna-
lelor intime Eu și lumea începe 
cu 1 octombrie 1956. Din aceste 
caiete, Alexei Marinat a publicat 
câteva fragmente, spicuiri, mo-
mente și nuvelete în volumele de 
proză documentară menționate 
supra. Iată ce își amintește au-
torul despre ziua în care a reluat 
scrierea jurnalului: „Când am ve-
nit acasă și am scris prima frază 

în jurnal, m-am gândit: n-o fi fost 
oare niște semne căderea acelor 
frunze care îmi întretăiau calea? 
Și atunci mi-am zis: de ce încep 
eu iarăși acest jurnal pentru care 
am avut de pătimit? Cine are ne-
voie de el și la ce mă poate servi, 
în afară decât să-mi aducă neplă-
ceri? […] Cui să mă spovedesc că 
acea zi de 1 octombrie 1956, când 
am reluat jurnalul «Eu și lumea», 
a fost atât de frumoasă, dar și de 
care mi-a fost frică și, după ce am 
descris cum aterizau frunzele, 
plutind în văzduh întretăindu-mi 
calea, voind să mă oprească parcă 
pentru a-mi spune ceva?”. Toate 
aceste întrebări își găsesc răs-
punsul în reflecțiile scriitorului 

despre rostul jurnalului: „Jurna-
lul mă mobiliza să fiu mai atent 
la ceea ce se face în jurul meu, 
ce se întâmplă cu Natura când 
temperatura scade până la minus 
60 de grade. Jurnalul era ca un 
ultim chibrit în taiga... […] Sunt 
lucruri de care te îndoiești, sunt 
lucruri pe care nu le poți spune 
în glas, sunt lucruri pe care abia 
le pipăi, sunt visuri, sunt visări, 
sunt sentimente care ți-au stârnit 
admirația, iar peste câteva zile 
ți-e rușine de ele... Toate acestea 
pot încăpea numai în jurnale. În 
memorie nu pot fi reținute mult 
timp – se spulberă, se șterg, dis-
par fără urme”.  

Fiind concepute pentru a lăsa 
o urmă, jurnalele Eu și lumea de 
Alexei Marinat pot fi abordate nu 
doar ca texte reprezentative pen-
tru memorialistica detenției, dar 
și drept o probă într-un eventual 
proces de condamnare a crime-
lor regimului stalinist în Basara-
bia. În acest sens, documentele 
păstrate în colecțiile Muzeului 
Național de Literatură „Mihail 
Kogălniceanu” și în arhiva fami-
liei Marinat, îngrijită de fiul scri-
itorului, ar putea furniza detalii 
importante despre relația dintre 
individ și regimul comunist.  

Natalia HARITON, 
cercetător științific superior, 

MNLMK

Alexei Marinat în anul 1944. Fotografie din arhiva Muzeului Național de Literatură 
„Mihail Kogălniceanu”, nr. de inv. 1947

Alexei Marinat în anul 1968. Fotografie 
din arhiva Muzeului Național de Literatură 

„Mihail Kogălniceanu”, nr. de inv. 6
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

O viață ca un strigăt 
de durere și bucurie

Leonid Iovu (foto) a văzut lumina zilei în 
stepele nisipoase din Kazahstan cu 70 
de ani urmă, pe 9 iulie 1952, şi, aşa cum 
afirmă el acum, „a strigat de bucurie”. 

Este urmaşul unei familii de deportați „în două 
valuri” din Recea, Străşeni. În primul val, cel 
din 13 iunie 1941, i-au fost deportați buneii cu 
trei copii, între care şi viitoarea sa mamă, de 13 
ani. După şase ani, pentru că în Kazahstan se 
îmbolnăvise grav de reumatism, mama Anastasia 
s-a întors în satul de baştină unde s-a căsătorit, 
iar pe 6 iulie1949 a fost deportată din nou.

Bunelul moare 
de subnutriție

„Bunelul Vasile era din 1901, 
iar bunica Pelagheia, din 1903. 
Când au fost deportați, în 1941, 
aveau trei copii, un băiat și două 
fete. Până la Tiraspol au mers cu 
trenul toți împreună, iar de acolo 
pe bunelul l-au separat de familie 
și l-au urcat în alt tren. A fost dus 
în Ivdel, Sverdlovsk, unde a fost 
condamnat mai întâi la moarte, 
iar apoi i-a fost schimbată măsura 
de pedeapsă cu 10 ani de detenție. 
Am citit în dosarul pe care îl am 
acum la mine, într-o copie, că a 
fost condamnat pentru faptul că 
„este membru al partidului pro-
fascist cuzist și a făcut agitație 
antisovietică”. Sărmanul, a murit 
în închisoare peste un an, în 1942, 
de pelagră, o boală cauzată de 
subnutriție”, își începe istorisirea 
Leonid.

„Îmi amintesc de o casă
de lut, fără acoperiş”

Septuagenarul își amintește 
unele momente din copilăria pe-
trecută în stepele Kazahstanului, 
unde, după naștere, a trăit cinci 
ani. Consideră că istoria familiei 
sale nu este una ieșită din comun, 
iar ceea ce li s-a întâmplat bune-
ilor săi, părinților și încă unui 
frate, născut și el în Kazahstan 
în 1950, cu doi ani înaintea sa, 
este istoria mai multor năpăstuiți 
de odiosul regim stalinist. „Din 
primii ani de viață îmi amintesc 
de o casă de lut, fără acoperiș, așa 
cum erau mai toate casele, pentru 
că din cer putea să picure puțin, 
la intervalul de mai mulți ani.

Odată mama era foarte bol-
navă și se afla la spital, iar tatăl 
meu, care a venit după mama 
cu care se căsătorise în 1949 la 
Strășeni, era la vânătoare. Eu și 
fratele, copii mici fiind, am vrut 

să-l imităm pe tata și ne-am gân-
dit să aprindem... o țigară. Pentru 
că nu am găsit chibrituri, am luat 
un tăciune aprins din sobă cu o 
pufoaică veche care a luat foc 
de era să ardem amândoi. Am 
avut noroc de bunica ce tocmai 
venea spre casă și de un unchi 
ucrainean, cumnatul mamei, care 
a smuls lacătul de la ușa casei 
noastre, pentru că tata, înainte 
de a pleca la vânătoare, ne încu-
iase. Ne-au găsit ascunși sub pla-
pumă, unde, credeam noi, focul 
nu poate ajunge...”, povestește 
Leonid Iovu.

Putea să se înece 
într-un canal

„Altă dată, pe la vreo patru 
anișori, vara, mă băgasem într-un 
„arâc”, un canal pentru irigare, în 
care apa îmi ajungea doar până 
la genunchi. În timp ce mă bă-
lăceam, de undeva, dintr-un lac 
de acumulare al râului Sîrdaria, 
s-a dat drumul apei, iar valul 
care venea cu repeziciune m-ar 
fi dus la vale și, cu siguranță, 
m-ar fi înecat. Fratele meu, de 
șase ani, adică mic și el, a apu-
cat să pună mâna pe o creangă 
pe care mi-a întins-o și eu am 
înhățat-o aproape că în ultima 
clipă, ajungând pe mal înainte de 
a trece iureșul apei pe lângă noi. 
Se vede că Dumnezeu are grijă de 
copii și îi ocrotește oriunde s-ar 
afla aceștia, mai ales când sunt 
amenințați de vreo primejdie...”, 
afirmă Leonid.

Pensionarul își mai amintește 
cum o cămilă l-a scuipat pe un 
bețiv care se îmbătase și mirosea 
a rachiu, iar copiii râdeau de el de 
se prăpădeau, deoarece „scuipa-
tul de cămilă este mărișor și nu 
te speli de el așa ușor”. 

După revenirea familiei 
în Moldova

Pe urmă trece la alte amintiri, 
legate de venirea acasă, în Moldo-
va. „În 1957, ne-am întors acasă. 
În sat, la Recea, am învățat în cla-
sa întâi primară, pe urmă, pentru 
că vorbeam mai mult limba ka-
zahă învățată de la copiii kazahi 
cu care m-am jucat mereu fără 
a frecventa vreo grădiniță, am 
trecut la școala-internat din Hân-
cești, unde am absolvit opt clase. 

6  I U L I E  ' 4 9

Am învățat apoi electromecanică 
la colegiul de profil din Chișinău 
și am devenit inginer electrician 
după ce am absolvit facultatea 
respectivă la Politehnica din 
Chișinău, astăzi Universitatea 
Tehnică”, susține Leonid Iovu.

„Regimul sovietic 
ne-a făcut numai 
rău”

Îl întreb dacă i s-au pus 
piedici în viață, dacă i s-au creat 
probleme pentru „neșansa” de 
a face parte dintr-o familie de 
„dușmani ai poporului”, căci 
așa erau numiți cei care erau 
„ridicați” în toiul nopții ori s-au 
născut în Siberia și Kazahstan, 
și îmi răspunde că oriunde s-a 
aflat, începând cu armata și ter-
minând cu ultimul loc de lucru 
la stat, a fost urmărit și i s-a dat 
de înțeles că despre el se știe to-
tul, dar, în primul rând, faptul 
că face parte dintr-o familie de 
deportați. „Regimul sovietic, pe 
care l-am considerat tot timpul 
nesănătos, ne-a făcut numai rău 
și nu o să-i iert niciodată pe co-
muniști că mi-au omorât bunelul, 
că ne-au smuls din casa noastră, 
că mama mea a fost toată viața 
ei bolnavă și a murit încă tânără 
fiind. Mămica mea, după ce a fost 
deportată prima dată cu buneii 
în 1941, lucra în Kazahstan la un 
secretar de partid, bătea orezul 
și venea seara cu doi pumni de 
orez acasă, ca să nu moară de 
foame. Era copilă, iar la plecare 
și la întoarcere dârdâia de frig 
fiind desculță și slab îmbrăcată. 
Acolo, unde m-am născut și eu, 
ziua puteau fi 28 de grade de căl-
dură, iar seara erau zero grade”, 
afirmă inginerul.

Fratele care a fugit 
peste hotare

Leonid Iovu ar avea ce povesti 
într-o întreagă carte despre viața 
zbuciumată a familiei sale, unde, 
pe lângă atâtea lucruri trăite și 
retrăite, ar include un capitol 
aparte despre fratele său Ion 
care a fugit, în 1972, în străină-
tate. Fiind rănit de grănicerul so-
vietic la hotarul cu România, la 
prima încercare, acesta s-a tratat 
clandestin la Kiev, unde făcuse 
facultatea, locuia și lucra atunci, 
și a reușit în a doua tentativă.

„În 1980, când am primit o 
felicitare de revelion de la el, 
din Franța, am plâns de bucu-
rie împreună cu mama întreaga 
noapte, pentru că îl credeam pier-
dut. Abia în 1991 ne-am întâlnit la 
Paris și mi se ridica părul măciucă 
ascultându-l prin câte a trecut. 
Putea fi împușcat la hotarul cu 
Republica Socialistă România, 
unul dintre grănicerii sovietici 
cerându-și voie de la celălalt să 
tragă el că „încă nu a fost în con-
cediu”. Îi auzea foarte bine, căci 
treceau călare pe lângă el când 
stătea ascuns în lanul de păpușoi. 
Pentru că presărase cu tutun în 
jurul său, câinii nu i-au putut lua 
urma și nu i-au simțit mirosul.

Putea fi extrădat de la Bucu-
rești, din fosta Iugoslavie, de 
oriunde a fost hăituit, dar a re-
ușit să scape și azi este cetățean 
francez și brazilian. A încercat 
unul Ciobanu, prin 1980, să scrie 
despre el, dar a rămas la nivel de 
intenție”, relatează Leonid.

Locul unde a revenit şi ar 
mai reveni

Întrebat fiind dacă ar dori să 

plece vreodată în Kazahstan, să 
revadă locurile unde s-a născut și 
a trăit cinci ani, inginerul Iovu mi 
se destăinuie că a fost împreună 
cu mama, când aceasta era în via-
ță, în 1978. „Ne-am dus cu trenul, 
eu și mama, până la Moscova, iar 
de acolo, cu avionul până la Te-
reni-Uzeak, regiunea Kzîl-Orda, 
și am văzut-o pe bunica, rămasă 
acolo singură, fără cea de-a doua 
soră a mamei și fără fiul ei, căci 
aceștia s-au întors în Moldova 
după anul 1991.”, spune Iovu. 

Ar mai vrea să plece însă încă 
o dată în Kazahstan, pentru că 
acolo locuiesc o verișoară, un 
verișor și încă vreo șapte copii 
ai lor, cu nepoți și nepoțele.

Mici concretizări necesare

Toată viața sa inginerul Iovu 
a practicat sportul, fiind, ca și 
fratele său, foarte bun la șah. În 
fotbal, putea să ajungă un sportiv 
de mare performanță, dacă, așa 
cum zice el, „era puțin mai seri-
os”. Fiind modest, înzestrat cu 
umor, nu consideră că a participa 
la campionatul unităților militare 
din Belarus, unde a făcut armata, 
și a lua locuri de frunte poate fi 
un succes. De asemenea, nu crede 
că este o mare realizare cuceri-
rea Cupei Moldovei, în 1973, cu 
echipa de fotbal a Politehnicii. 

De vreo treizeci de ani, Leonid 
Iovu are afacerea sa pe care, în 
prezent, o gestionează împreună 
cu fiul. Mai are o fiică cu studii la 
Sorbona care locuiește în Anglia. 
Iubește foarte mult copiii, dar 
așteaptă „să vină” nepoții. Ar da 
orice ca ograda pensiunii sale de 
la Telecentru-Schinoasa, a doua 
sa afacere, hotelieră, să fie plină 
de copii.

„Nu am să-i iert niciodată pe comuniști că mi-au ucis bunelul”

Gheorghe BÂLICI
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Ardeiul iute face parte din genul de plante 
Capsicum din sudul Americii de Nord 
şi nordul Americii de Sud. Capsaicina 
este principala substanță bioactivă a 

ardeiului iute, responsabilă de gustul lor unic, 
înțepător şi de multe dintre beneficiile acestuia 
pentru sănătate.

Ardeiul iute

Ardeii iuți sunt folosiți în prin-
cipal ca mirodenii sau ca ingre-
diente în diferite feluri de mân-
care, amestecuri de condimente 
și sosuri.

Compoziție nutrițională

Ardeii iuți sunt compuși în 
principal din apă (88%) și carbo-
hidrați (9%). Aceștia sunt bogați 
în vitamine și minerale, dar sunt 
de obicei consumați în cantități 
mici, astfel încât aceștia nu contri-
buie semnificativ la aportul zilnic 
de micronutrienți.

De asemenea, ardeii iuți sunt 
bogați în antioxidanți care au fost 
puși în legătură cu diferite bene-
ficii pentru sănătate.

Capsaicina: Este unul dintre cei 
mai studiați compuși din ardeiul 
iute. Aceasta și alți câțiva compuși 
înrudiți, numiți capsaicinoizi sunt 
produși ca metaboliți secundari 
de ardeiul iute. Capsaicina pură 
este un compus hidrofob, incolor, 
foarte picant. 

Beneficii

Reduce nivelurile de zahăr 
din sânge

Consumul de ardei iute poate 
avea un impact pozitiv asupra 
persoanelor supraponderale sau 
care suferă de diabet zaharat, 
spune o echipă de cercetători de 
la Universitatea din Tasmania, a 
cărei cercetare a fost publicată 
în Jurnalul American de Nutriție 
Clinică.

Studiul realizat a arătat că con-
sumul normal de ardei iute poate 
ajuta la controlul semnificativ al 

nivelului de insulină după masă.
Datele reale pe care le-au co-

lectat au fost capabile să demon-
streze că, după consumul de ardei 
iute, cantitatea de insulină nece-
sară pentru scăderea nivelului de 
zahăr din sânge, după masă a fost 
redusă cu 60%. Modul exact în 
care acționează ardeiul iute pen-
tru a reduce necesarul de insulină 
nu este pe deplin înțeles.

Beneficii cardiovasculare

Adesea catalogați ca accelera-
tori de circulație, ardeii iuți aju-
tă la stimularea circulației și, de 
asemenea, protejează împotriva 
accidentelor vasculare cerebrale.

Ardeiul iute este, de asemenea, 
o sursă excelentă de riboflavină și 
niacină. Niacina crește nivelul de 
colesterol „bun” al unei persoa-
ne, reducând, de asemenea, riscul 
bolilor cardiovasculare. Deficitul 
de niacină poate duce numai la 
o boală numită pelagră. Pelagra 
este caracterizată prin insomnie, 
demență și diaree.

Reduce durerea şi 
inflamația

Capsaicina este bine cunoscută 
pentru că conține neuropeptide 
asociate cu procesul inflamator. 
În cazul pacienților cu boli au-
toinflamatorii, cum ar fi reuma-
toide și artrite, au fost raportate 
modificări legate de ardeiul iute 
în proteinele plasmatice.

Consumul regulat de ardei iute 
poate ajuta la minimizarea efecte-
lor acestor boli asupra corpului. 
De asemenea, capsaicina asigură 
o ameliorare eficientă a durerii 

fără efectul de amortizare asociat 
în mod obișnuit cu anestezicele.

Cercetătorii de la Universitatea 
Harvard sunt de părerea că arde-
iul iute poate fi utilizat pentru a 
viza receptorii de durere, fără a 
afecta celulele nervoase și care 
provoacă efectele secundare men-
ționate mai sus, ceea ce reprezintă 
un plus major.

Mulți analgezici folosiți în pre-
zent afectează vigilența mentală și 
abilitatea unui pacient de a funcți-
ona corect în timp ce medicamen-
tele sunt administrate. Capsaicina 
ar putea oferi o alternativă sigură 
la efectele secundare neplăcute 
asociate cu alți analgezici.

Scăderea în greutate

Există unele dovezi că aceasta, 
capsaicina, poate promova scă-
derea în greutate prin reducerea 
poftei de mâncare și arderea gră-
simii. De fapt, studiile au arătat că 
10 grame de ardei iute pot crește 
semnificativ arderea grăsimilor 
la bărbați și femei.

Capsaicina poate, de aseme-
nea, reduce aportul de calorii. Un 
studiu la care au participat 24 de 
consumatori de ardei iute a con-
statat că, luat înainte de masă, 
ardeiul care conține capsaicină 
a dus la un aport redus de calorii.

Are efect terapeutic 
şi relaxant

Multe studii demonstrează că 
ardeii pot avea un efect terapeutic 
asupra corpului, permițându-i să 
se relaxeze mai ușor.

Capsaicina blochează o sub-
stanță chimică naturală numită 
substanța P, care este implicată în 
transmiterea și percepția durerii.

Capsaicina are, de aseme-
nea, proprietăți antibacteriene 
și antiinflamatorii, care ajută la 
ameliorarea afecțiunilor cum ar 
fi intestinul iritabil, neuropatia 
provocată de apariția diabetului 
și a psoriazisului.

Persoanele mai în vârstă fac eforturi să-și 
amintească detaliile importante deoarece 
creierul lor nu reușește să facă abstracție 
de lucrurile irelevante reținute în mod in-
conștient, ceea ce le face să fie mai puțin 
sigure de memoria lor. Aceasta este conclu-
zia unui studiu desfășurat la Institutul de 
Tehnologie din Georgia și publicat online, 
în revista Neuropsychologia.

Oamenii de știință au folosit senzorii de 
EKG pentru a observa activitatea creierului 
și au remarcat că persoanele în vârstă par-
curg o scurtă „călătorie în timp” de fiecare 
dată când încearcă să-și amintească detalii. 
Această incursiune le poartă printr-o aglo-
merație de informații, atât relevante, cât 
și irelevante. Aglomerarea dezordonată de 
informații le face să fie nesigure pe datele 
amintite, chiar dacă acestea sunt corecte. 
Lipsa încrederii poate fi și motivul pen-
tru care bătrânii sunt mai vulnerabili la 
manipulare.

În timpul testelor din cadrul experimen-
tului, monitorizarea activității cerebrale a 
evidențiat diferențe între persoanele tinere 
și bătrâne. Cele tinere și-au amintit mai 
repede detaliile solicitate și au „consumat” 
mai puțin din energia creierului; detaliile 
irelevante nici măcar nu au fost reținute. 
Persoanelor în vârstă le-a trebuit mai mult 
timp și mai mult efort pentru a-și aminti.

Profesorul de psihologie Audrey Duarte, 
autorul studiului, explică rezultatele folosind 
următoarea analogie: „Două persoane în 
etate poartă o conversație în timpul unei 
petreceri, însă, deși sunt concentrate asupra 
conversației, creierul lor absoarbe și infor-
mația din jur. Astfel că, ulterior, atunci când 
încearcă să-și amintească ce au discutat, 
creierul lor trece în revistă și detaliile ne-
importante: ce muzică se auzea, ce vorbeau 
persoanele alăturate etc. Din această cauză 
nu-și pot aminti cu claritate conversația”.

MedicalXpress

Un nou studiu explică de ce pot avea 
bătrânii „mintea mai înceată”

Beneficii și riscuri, calorii, compoziția nutritivă

O congestie mai bună

Capsaicina nu numai că reduce 
durerea, dar stimulează producția 
de secreții care ajută la curățarea 
mucusului din zona nasului sau 
de la nivelul plămânilor conges-
tionați.

Inhibă răspândirea 
cancerului 
de prostată

Cancer Research a publicat 
un studiu care a concluzionat 
că această substanță a ajutat la 
stoparea răspândirii cancerului 
de prostată. Capsaicina găsită în 
ardeiul iute a inhibat răspunsurile 
în ambele tipuri primare de linii 
celulare de cancer de prostată. De 
asemenea, a încetinit dramatic 
dezvoltarea tumorilor de prostată.

Reduce riscul de cancer 
de stomac

Incidența cancerului de stomac 
și de colon este mult mai mică în 
America de Sud, unde consumul 
de ardei iute este mai crescut de-
cât în America de Nord.

Riscuri

Ca și majoritatea alimentelor, 

ardeii iuți pot avea efecte adverse 
la unele persoane.

Senzație arzătoare

Ardeii iuți sunt cunoscuți pen-
tru aroma lor arzătoare. Substanța 
responsabilă este capsaicina, care 
provoacă o senzație intensă de ar-
sură. Din acest motiv, un extract 
de ardei iute numit „oleoresin cap-
sicum” este ingredientul principal 
al spray-urilor de ardei. În canti-
tăți mari, provoacă dureri severe, 
inflamații, umflături și roșeață.

De-a lungul timpului, expune-
rea regulată la capsaicină poate 
determina anumiți receptori de 
durere să devină insensibili la 
durere.

Dureri de stomac şi diaree

Consumul de ardei iute poate 
provoca o suferință intestinală la 
unii oameni. Simptomele pot in-
clude dureri abdominale, senzație 
de arsură la nivelul intestinului, 
crampe și diaree dureroasă.

Acest lucru este mai frecvent la 
persoanele cu sindrom de intestin 
iritabil. Ardeiul iute poate agrava 
temporar simptomele la cei care 
nu sunt obișnuiți să-l consume în 
mod regulat.

romedic.ro
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Mihail Latîșev 
a cucerit 
aurul Cupei 
Europene 
de judo

Judocanul Mihail Latîșev (18 
ani, cat. 81 kg) a intrat în posesia 
trofeului suprem al Cupei Euro-
pene, ce a avut loc la Cluj-Napoca 
(România), învingându-l la 3 iulie 
curent în finală pe compatriotul 
său Nicon Zaboroșciuc (26 de ani). 
Pe traseul său competițional, Mi-
hail a mai trecut de francezul Joris 
Guillot-Rosselot (32 de ani) și de 
italianul Lorenzo Parodi (22 de 
ani), deținătorul din acest an al 
medaliei de argint la European 
Cup Sarajevo. În sferturi, mol-
doveanul l-a învins pe slovenul 
Matej Vidmar (24 de ani), iar în 
semifinale – pe reprezentantul 
Ţărilor de Jos, Jim Heijman (26 
de ani), câștigător al European 
Cup Orenburg 2021. La rândul 
său, Nicon Zaboroșciuc s-a im-
pus în fața judocanilor Aslanbeg 
Magomedkerimov (23 de ani, 
Estonia), Nikola Gardasevici (27 
de ani, Muntenegru, deținător al 
locului 3 la European Cup Sara-
jevo din acest an) și Hasil Jafarov 
(24 de ani, Azerbaidjan).

Moldova și-a 
adjudecat 
Cupa 
Campionilor 
la volei 
pe plajă

Echipa Moldovei s-a învred-
nicit de medalia de aur la Cupa 
Campionilor a Ţărilor Balcanice la 
volei pe plajă, rezervată categoriei 
de vârstă Under-20. La turneul 
găzduit de orașul Sighetu Mar-
mației (România) au mai parti-
cipat reprezentanții țării gazdă, 
precum și formații din Turcia, 
Serbia și Kosovo. Culorile selec-
ționatei noastre au fost apărate de 
jucătorii Clubului „Dor”, Sergiu 
Plămădeală și Dmitri Romanov. 
În partida lor inaugurală la acest 
turneu, reprezentanții Republicii 
Moldova au învins cu 2-0 (21-19, 
21-16) formația gazdă. În a doua 
zi de concurs, tricolorii au tre-
cut într-o manieră categorică de 
Kosovo, scor 2-0 (21-8, 21-17), 
ca apoi să se impună în același 
stil și în fața Turciei-2, cu 2-0 
(21-12, 21-17). În ultima zi com-
petițională, compatrioții noștri 
au avut de înfruntat încă o dată 
echipa principală a României. De 
această dată meciul a fost mult 
mai încrâncenat, fiind necesare 
trei seturi pentru a ne impune: 
2-1 (22-20, 16-21, 15-13). Iar în 
finala mare băieții noștri au învins 
fără drept de apel echipa de bază 
a Turciei, scor 2-0 (21-14, 21-18).   

Vă reamintesc că în stilul de 
greco-romane Alexandrin Guțu 
(cat.77 kg) a devenit campion con-
tinental, iar Ilia Cernovol (82 kg) 
a cucerit distincția de bronz. 

Marşuri triumfale

Iată că și în această săptămână 
luptătorii noștri și-au continuat 
marșul triumfal la competițiile din 
capitala Italiei. Astfel, la proba 
de lupte libere a excelat Ion De-
mian (92 kg), care și-a adjudecat 
titlul continental suprem după o 
serie de partide extrem de difici-
le, cu mult nerv și mare suspans. 
În meciul său inaugural la acest 
turneu, el s-a confruntat cu ma-
ghiarul Krisztian Gabor Angyal, 
care a și preluat conducerea încă 
din start, după ce a reușit să-și 
scoată oponentul în afara peri-
metrului saltelei de luptă (0-1). În 
scurt timp, Ion a restabilit egali-
tatea, printr-un procedeu identic, 
ca să încheie repriza în avantaj, 
după trecerea adversarului la sol 
(3-1). Sportivul din Ungaria nici 
gând să se lase bătut, și în debutul 
părții a doua reduce din handicap 
(3-2). Până la urmă, fiind superior 
din punctul de vedere al pregătirii 
fizice, Ion reușește să se impună 
cu 9-2. 

În sferturi, conaționalul nostru 
a avut de înfruntat o rezistență 
acerbă din partea sportivului 
din Germania, Kiril Kildau. Prin 
trei procedee consecutive (fieca-
re apreciat de arbitri cu câte un 
punct), discipolul școlii moldove-
nești de lupte reușește desprinde-
rea (3-0), însă la sfârșit de repriză 
adversarul realizează o aruncare 
de 4 puncte și preia conducerea. 
Antrenorii noștri au contestat 
imediat decizia (challenge), însă 
reluarea video îi dă dreptate spor-
tivului neamț, așa că pierdem încă 
un punct (3-5). La începutul repri-
zei secunde, Ion Demian egalează 
printr-un procedeu de aruncare, 
însă rivalul său restabilește repede 
diferența (5-7). Or, și de această 
dată superioritatea pregătirii fizi-
ce îl ajută pe compatriotul nostru 
să iasă biruitor din situație: mai 
întâi cu un mare supraefort el 
reduce din diferență (6-7), apoi 
egalează, ca pe final să fie de ne-

oprit, impunându-se cu 14-8. 
Semifinala s-a dovedit a fi la 

fel de disputată ca și lupta pre-
cedentă. Deși atletul nostru reuși 
din debut să acumuleze 4 punc-
te, reprezentantul Franței, Adlan 
Viskhanov (luptător de origine 
cecenă) a redus la minimum han-
dicapul, însă nu i-au ajuns puteri 
pentru mai mult, scor 4-3. În fina-
la mare, contra georgianului An-
dro Marghișvili, Ion a fost condus 
cu 0-1, dar, încet-încet, a preluat 
inițiativa, lipsindu-l de orice șansă 
de a învinge: 11-1 (victorie prin 
superioritate tehnică).

În acea zi, încă un luptător de-
al nostru s-a calificat în finală. 
Este vorba despre Gheorghi Cara 
(74 kg). Mai întâi el a trecut de 
sportivi din Israel, Vartan Oga-
nissian, și respectiv din Slovacia, 
Marek Bazso, în ambele partide 
impunându-se prin tuș în prima 
repriză. Meciul din sferturi, împo-
triva atletului din Ucraina, Vadim 
Ţurkan, se dovedi a fi unul gene-

rator de intrigă și de suspans. Deși 
Gheorghi încheie prima parte cu 
un avantaj confortabil de 4-0, în 
repriza a doua adversarul a egalat 
situația (6-6), sportivul din Mol-
dova reușind să smulgă victoria 
doar cu 5 secunde înainte de flu-
ierul final (7-6). 

Semifinala, disputată în com-
pania georgianului Luka Cihi-
tunidze, a ținut spectatorii cu 
sufletul la gură până în ultima 
secundă. Caucazianul și-a asi-
gurat repede un avantaj de 4 
puncte (prin aruncare cu mare 
amplitudine), pe care l-a prote-
jat apoi cu multă abilitate. Asta 
până la un moment. Astfel, cu un 
minut înainte de sfârșitul repri-

În numărul precedent al Gazetei de Chişinău 
am menționat că săptămâna trecută 
reprezentanții Moldovei au cucerit două 
medalii la Campionatele Europene de lupte 

Under-20, ce s-au desfăşurat în perioada 27 iunie – 
3 iulie curent la Roma (Italia).

zei, scorul devine 0-6 și starea de 
lucruri pentru sportivul nostru 
devine cu adevărat amenință-
toare. Georgianul forțează eve-
nimentele, însă este trecut la sol, 
Gh. Cara reușind să dezamorseze 
un pic situația (2-7). În partea 
secundă a meciului, el izbutește 
să-și scoată adversarul din peri-

metrul saltelei, ca să nimerească 
la rândul său în aceeași capcană 
(3-8). Iar cu un minut înainte de 
soneria finală, întreprinde două 
acțiuni consecutive de trecere la 
sol și tentativă de a-și fixa riva-
lul pe omoplați, reducând astfel 
semnificativ din diferență (7-8). 
Acum mai avea nevoie doar de 
un singur punct pentru a câștiga, 
lucru pe care îl și obținu în ultima 
secundă a partidei, georgianul 
fiind penalizat pentru evitarea 
luptei. În finală, Gheorghi cedă 
cu 1-11 în fața azerului Dzhabrail 
Gadzhiev, oboseala spunându-și 
greul cuvânt. 

Succesele luptătorilor noștri 
nu s-au rezumat la aceste rezul-

tate. Astfel, pe treapta a treia a 
podiumului de premiere au mai 
urcat Constantin Chirilov (65 
kg) și Pavel Andrușca (70 kg). 
Primul a trecut de Muhamed 
Bektemirov (14-12, Austria), 
Egzon Xhoni (10-0, Kosovo) și 
Tigran Ghazaryan (6-5, Arme-
nia), cedând în duelul cu viitorul 
campion, Mykyta Zubal (8-16, 
Ucraina). Al doilea i-a învins pe 
Ivan Stoyanov (10-6, Bulgaria), 
Mateusz Luszczynski (tuș, Po-
lonia), Viljams Lutkevics (4-4, 
Letonia) și Marcell Nagy (6-0, 
Ungaria), pierzând partida cu vi-
itorul campion Hayk Papikyan 
(Armenia).  

Avem două vicecampioane 
continentale

La aceste întreceri fetele din 
Moldova au demonstrat că nu 
sunt cu nimic mai prejos decât 
performerii noștri de gen mas-
culin, adjudecându-și două me-
dalii de argint. În prima ei luptă, 
Mihaela Samoil (53 kg) a trecut 
prin clipe extrem de dificile în 
confruntarea cu sportiva din 
Turcia, Emine Çakmak, cedând 
la un moment dat cu 0-7. Până 
la urmă, discipola antrenorilor 
Andrei și Petru Chiperi s-a impus 
cu 11-7 în fața titratei adversare 
(în 2021 a fost medaliată cu bronz 
la Mondialele de juniori). Apoi 
ea a trecut de Carla Soler (tuș, 
Spania) și de Natalia Klivciuțka 
(2-2, Ucraina), ca în finală să 
fie învinsă de germana Amory 
Andrich, în 2019 vicecampioană 
europeană la cadeți.

La rândul ei, o altă elevă a 
Liceului Republican cu Profil 
Sportiv din Chișinău, Luciana 
Beda (68 kg), a câștigat luptele 
cu Yasmin Alonso Ez Zahir (tuș, 
Spania) și cu Caroline Victoria 
Kvist (12-8, Suedia), în finală fi-
ind mai bună atleta din Turcia, 
Nesrin Bas. În clasamentul ge-
neral pe echipe, lotul Moldovei 
s-a situat pe un prestigios loc 5.

Ploaie de medalii pentru 
luptătorii moldoveni 
la Europenele U-20

Iulian BOGATU

Mihaela Samoil, vicecampioană europeană

Ion Demian, campion european U-20
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S u d o k u

Teatrul Geneza Art
21.07 „Toc” de Laurent Baffie, ora 19.00.
23 – 24.07 „3 + Cristina pe frecvența iubirii”, ora 19.00.
26.07 „Cutia neagră” de Philippe Bologna și Paolo Costella, ora 

19.00.

Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici”
10.07 „Jocuri magice” de Titus Jucov, ora 11.00. 
13.07 „Aventurile peștișorului azuriu”, ora 13.30.
14.07 „Aventurile peștișorului azuriu”, ora 10.30.
17.07 „Aventurile peștișorului azuriu”, ora 11.00.

Teatrul Municipal de Păpuşi „Guguță”
10.07 „Regina fulgilor de nea” de Ch. Andersen, ora 11.00.

A f i ş

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

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

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

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

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

Te  c a u t !

Viața e frumoasă trăită în doi
Doresc să fac cunoștință cu o doamnă inteligentă, căreia 
i-ar plăcea viața în doi. Sunt din Chișinău, am studii su-
perioare, stare materială bună, fără vicii. Să aibă 64 de 
ani... detaliile vor urma. (15)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

chisinau.md .

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

C a r u l  c u  b a n c u r i

Soția se pregătește să prăjească un ou ochi, când tocmai se în-
toarce soțul acasă și începe să țipe:

- Atenție! Atenție! Mai mult ulei! Avem nevoie de mai mult ulei! 
O să se ardă! Atenție! Întoarce-l, întoarce-l, întoarce-l! Hai! Aten-
ție! Ai înnebunit? Uleiul o să se termine! O, Doamne, Dumnezeule, 
sarea! Nu uita sarea!

Soția, deja enervată la culme de țipetele soțului, îl întreabă:
- De ce țipi așa? Crezi că nu sunt în stare să prăjesc un ou? Ce 

te-a apucat?!
Bărbatul se oprește din țipat, o privește în ochi și îi răspunde 

foarte calm:
- Asta, ca să-ți faci o idee de cum mă simt eu când conduc mașina 

și tu stai lângă mine...

Două tinere stau de vorbă:
- Spune-mi, cum e noul tău prieten?
- Nemaipomenit! E meteorolog și mă iubește atât de mult încât 

a dat numele meu unui uragan.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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Emoțional, ai nevoie de 
timp și spațiu pentru a găsi 
răspunsuri la întrebările 
care dau sens propriei vieți. 
Spre partea a doua a săp-
tămânii, ești mai încărcat 
decât de obicei cu sarcini 
profesionale. Proiectele la 
care lucrezi te țin peste pro-
gram la birou. Trebuie să 
înveți să îți organizezi mai 
bine activitatea.

Deși în zodia ta Mercur 
va ocupa cea mai mare parte 
a timpului o poziție retro-
gradă, siguranța de sine 
este cea care te va ghida. La 
nivel energetic nu vei simți 
nimic diferit. Rămâi la fel 
de conectat emoțional și re-
ușești chiar și să te răsfeți 
cu tot felul de lucruri sau 
activități preferate.

În zilele care urmează, 
Venus va pulsa în sectorul 
financiar. Este posibil să fii 
intrigat de modul în care 
decurg lucrurile. Vestea 
bună e că tranziția în care 
te afli este de scurtă dura-
tă. Nu îți place să lucrezi cu 
prietenii deoarece consideri 
că un conflict profesional 
poate duce la destrămarea 
relațiilor.

O viață socială inten-
să este foarte importantă 
pentru vitalitatea ta. Vei 
încerca să implementezi în 
tot ceea ce faci un sistem 
de organizare mai riguros. 
Ai nevoie de mai mult timp 
pentru tine. Familia te spri-
jină și îți oferă afecțiune și 
stabilitate emoțională, dar 
te și epuizează la nivel ener-
getic.

Nu știi de ce, dar îți do-
rești să păstrezi aparențele 
în raport cu viața personală. 
Deși treci prin clipe dificile, 
consideri că nu ai nevoie de 
spectatori sau oameni care 
nu au nicio legătură reală cu 
tine care să încerce să îți dea 
sfaturi. Echilibrul interior 
este ceva ce doar tu vei reuși 
„să reconstruiești”.

Este posibil ca în raport 
cu mai multe proiecte de la 
birou să revizuiești planul 
inițial. Unele modificări 
par să fie esențiale pentru 
ca lucrurile să se armoni-
zeze. Energia negativă pe 
care o recepționezi de la cei 
din jur e tot mai apăsătoa-
re. Este posibil să fie nevoie 
să te distanțezi de anumite 
persoane din viața ta.

Neînțelegerile pot fi des-
tul de frecvente în perioada 
care urmează. Vor fi situații 
dificile pentru tine, mai ales 
că există și implicații emo-
ționale. Ești o fire pașnică 
și nu știi, de cele mai mul-
te ori, cum să manageriezi 
disputele. Planetele îți su-
gerează să fii mai precaut 
în plan profesional. 

În fiecare zi a vieții tale, 
te bucuri cu o inocență au-
tentică de tot ceea ce ai 
parte și asta te menține 
fericit. Atunci când vine 
vorba de planul profesional 
și de contracte importante, 
încearcă să ceri și părerea 
unei persoane care nu este 
direct implicată. Este de 
preferat să ai o vedere de 
ansamblu obiectivă.

Prezența Soarelui rămâ-
ne destul de activă. Vei avea 
parte de mult romantism și 
tandrețe. Le meriți din plin! 
Inspirația îți conduce acți-
unile. Lucrurile se așază și 
se aranjează într-o manieră 
care îți este pe plac. Anumi-
te evenimente pot aduce în 
prim plan trecutul, dar nu 
te lași absorbit în niciun fel 
de acest lucru.

Niciun eveniment nu te 
ia prin surprindere. Totul 
pare amorțit în jurul tău. 
Ai în fața ta o mulțime de 
oportunități, perspective 
și visuri de îndeplinit. Te 
lași condus de emoția care 
îți traversează corpul. Spre 
zilele de weekend au loc câ-
teva schimbări importante 
în ceea ce privește partea 
profesională.

Agitația de la birou este 
de necontenit și pare că 
nimic nu se va schimba în 
perioada următoare. Vin 
multe proiecte care trebuie 
organizate. În plan perso-
nal, treci prin evenimente 
greoaie din punct de vedere 
emoțional. Este nevoie să îți 
dai voie să simți tot ceea ce 
va veni către tine.

Conflictele sunt inevi-
tabile în această perioadă. 
Deși încerci să nu te lași 
afectat de ele, te întrebi 
ce poziție să adopți în ra-
port cu ceea ce se întâm-
plă. Chiar dacă dezvoltarea 
personală a devenit pentru 
tine un scop în sine evident, 
nu îi lași pe cei din jur să fie 
prea intrusivi în ceea ce te 
privește.

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

El o lua în brațe când plângea, o 
legăna, o hrănea, îi schimba pan-
talonașii. De la doi ani dormea 
alături de ea pe cuptor. Zilele 
treceau și copiii creșteau. Să fi 
avut cinci ani Liuba, când Niculai 
i-a dat chiloțeii în jos și s-a lipit 
strâns de ea. O săruta, o cuprindea 
și așa cuprinși adormeau. 

„Pe mine o să mă îngropați, 
iar tata o să facă puşcăria”

La 13 ani, Niculai a făcut-o 
femeie. El avea deja 18 ani. S-au 
dus împreună după buruian pen-
tru animale într-un lan de floa-
rea-soarelui. Au secerat mult 
mohor. La un moment dat el a 

culcat-o pe grămada de mohor, 
îi săruta cu lăcomie gâtul, apoi 
i-a ridicat rochia și îi săruta sânii 
micuți. 

Încremenită de spaimă, fata 
scoase un țipăt abia auzit. El îi 
acoperi gura cu sărutări nebune 
și o cuprinse strâns ca un turbat. 
O durere usturătoare o sfâșie pe 
neașteptate pe copilă și ea s-a lăsat 
frântă în îmbrățișările lui. După ce 
a posedat-o sălbatic, i-a spus: „Ai 
grijă să nu sufli un cuvânt mamei 
sau lui tata! Știi tu cât de rău este 
tata, o să mă omoare în bătăi. Pe 
mine o să mă îngropați, iar el o 
să facă pușcăria”.

Îngrozită de cele auzite, fata 
a tăcut mâlc. Noaptea pe cuptor, 
el a mai încercat de câteva ori 
s-o posede, dar ea s-a împotrivit 
cuprinsă de spaimă. Peste câte-
va zile, a târât-o în șopron, apoi 
într-un lan de păpușoi. Mereu 
aceeași avertizare – să nu spună 
un cuvânt nimănui. 

Când era gata să-i spună ma-
mei, își amintea de amenințarea 
fratelui și lucrurile rămâneau 
învăluite în taină. Peste trei ani, 

Secretul nu poate rămâne 
până la infinit secret (I)

Niculai s-a însurat și a lăsat-o în 
pace pentru totdeauna.

Și-a tăiat un deget şi a pi-
curat sânge peste cearşaful 
care trebuia jucat în fața 
nuntaşilor

La 18 ani, Liuba era ca un 
trandafir ce-și desface petalele. 
A venit și ziua când l-a întâlnit 
pe Victor, un flăcău frumos care 
învățase într-o clasă cu Niculai. 
Se întâlneau serile și duminicile, 
furându-și sărutări și mângâieri 
pline de dragoste. Trăiau cele mai 
fericite clipe din viață, învăluiți în 
tainica poezie a sufletului, trezită 
de fiorul iubirii. 

După o primăvară și o vară cu 
strângeri de mână, priviri păti-
mașe și dulci sărutări, în toamnă 
s-au logodit, iar peste câteva săp-
tămâni au făcut nunta. Bărbatul 
aștepta cuprins de tulburare acea 
revelație mistuitoare din noaptea 
nunții, când Liuba i se va dărui 

toată, oferindu-i fecioria. Farme-
cul emoțiilor ce le trăia Liuba se 
amestecau cu o neliniște. 

Din teama să nu-l piardă, nu-i 
vorbise până la nuntă de tot coș-
marul pe care îl trăise cu fratele. 
Acum încerca să alunge orice gând 
rău, dar în sufletul ei se plămădea 
o tulburare fără seamăn. Primea 
și dăruia sărutări fierbinți, vor-
bind despre viitorul lor plin de 
bucurii și fericire, inima însă i se 
strângea la gândul că, din clipă în 
clipă, Victor va descoperi că nu 
este fecioară. 

În clipa când el i-a zis: „Dă-mi 
voie să te fac femeie”, ea s-a cu-
tremurat și pentru a mai trage de 
timp, i-a răspuns tulburată: „Încă 
nu, te rog!”. Până la urmă tot acolo 
au ajuns, numai că dulcea aștep-
tare le-a fost distrusă. Dezamăgit, 
jignit, Victor i-a reproșat înciudat: 
„Cățeaua cățea rămâne!”. 

Liuba povestește: „La vremea 
aceea nu era ca acuma. Fecioria 
era prețuită. Orice bărbat aștepta 

ceasul hotărâtor de care atârnă fe-
ricirea întregii vieți intime. Victor 
m-a crezut fecioară, dar când a 
văzut că nu-i așa, s-a întristat tare. 
Și ca să nu se facă de rușine, și-a 
tăiat un deget și a picurat sânge 
peste cearșaful care a fost scos și 
jucat în fața nuntașilor. 

Din noaptea aceea în casă s-a 
început buclucul. Am căzut în 
genunchi și i-am spus cum s-au 
întâmplat toate. Parcă m-a crezut, 
însă, după ce a stat de vorbă cu 
Niculai, a venit acasă foarte înrăit. 
M-a apucat de păr și, târându-mă 
prin casă, răcnea: «Dumnezeii 
mă-tii, spune cu cine te-ai lins 
pe bot până la mine!». 

Eu plângeam și-i spuneam ade-
vărul, căci sunt născută în zodia 
Peștelui și iubesc adevărul, dar el 
nu m-a crezut. Am convețuit noi 
câțiva ani, câine-câinește și, în 
cele din urmă, ne-am despărțit. 
M-a lăsat cu copil mic în brațe și 
s-a însurat cu alta. 

Peste câțiva ani, m-am recăsă-
torit și eu, purtând în suflet obida 
și revolta. Nu mai aveam ce as-
cunde, i-am spus și mamei, i-am 
spus și lui tata. Nu m-au crezut. 
Bărbatul meu de-al doilea era bun 
prieten cu acest frate și l-a rugat 
să ne cunune. 

Când i-am spus ce-am avut 
de tras, el a zâmbit: «Ce a fost, a 
fost. Uită! Erați niște copii atunci, 
dar sângele apă nu se face». Și 
ne-a cununat, dar eu nu-l puteam 
vedea în ochi, cum nu-l văd nici 
acum”.

(va urma)

Nina NECULCE

Liuba era al unsprezecelea copil, mezina 
în familia soților Olimpiada şi Vasile 
Negară, iar Niculai – al şaselea şi era cu 
cinci ani mai mare decât ea. Născuți la 

un an unul după altul, copiii dormeau cu toții pe 
cuptor. Părinții îşi aveau patul lor de scânduri, 
acoperit cu o saltea de paie, după sobă. Niculai 
o îndrăgise pe Liuba chiar din ziua în care s-a 
născut. 
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Misterul anulat

Recolta de legume depinde în mare 
măsură de irigarea corectă a culturilor. 
Cât de des trebuie să udați plantele, de 
câte ori să udați şi alte aspecte de care 

trebuie să țineți cont discutăm în acest articol.

Cum udăm corect legumele – 
sfaturi pentru recolte bune

Dacă e insuficiență de apă – 
plantele se ofilesc, frunzele devin 
mai mici și se răsucesc, florile cad 
sau rădăcinoasele încep să aibă 
un gust amar. În cazul excesului 
de umiditate, legumele capătă un 
gust apos, iar rădăcinile încep să 
putrezească.

În ce parte a zilei şi de câte 
ori udăm legumele?

Plantele trebuie udate în absen-
ța soarelui strălucitor – dimineața 
sau seara, când evaporarea umi-
dității este minimă, iar picăturile 
de apă nu se transformă în lentile 
minuscule care opăresc plantele 
sub razele soarelui (acest lucru 
este valabil mai ales în perioadele 
de vreme foarte caldă).

Important! La udare nu se 
folosește apă rece sau prea caldă. 
Temperatura optimă a apei pentru 
irigare va fi în intervalul 15-25°C. 
Apa prea rece sau prea caldă are 
un efect negativ asupra capacității 
de absorbție a sistemului radi-
cular și asupra activității vitale a 
microorganismelor din sol.

Deoarece plantele au nevoie 
de oxigen, afânați solul înainte 
de udare, nu permiteți formarea 
unei cruste de sol.

Semnele insuficienței de apă 
pot fi: tulpini, frunze veștezite și 
flori căzute (și mai rău – schim-
barea culorii plantei), unele părți 
ale plantei pot fi uscate.

În acest caz, este vital să salvați 
sistemul radicular de la uscarea 
completă, astfel încât momentul 
zilei nu contează – afânați ușor 
crusta de pământ uscat de la baza 
plantei și udați la rădăcină, de mai 
multe ori în cantități mici, astfel 
încât apa să înmoaie solul uscat și 
să ajungă până la rădăcini.

Este posibil să combinați uda-
rea cu fertilizările? Puteți face 
acest lucru.

Pentru fiecare 10 litri de apă 
adăugați:

la prima udare: 20-30 g azotat 
de potasiu sau de calciu;

la a patra udare: 30-35 g mo-
nofosfat de potasiu;

la a șaptea udare: 20-25 g sulfat 
de magneziu;

la a zecea udare: 0,5-1 g sul-
fat de fier solubil în apă, mangan, 
zinc, cupru și acid boric;

la a treisprezecea udare: 30 g 
monofosfat de potasiu.

Cerințele de udare 
ale celor mai răspândite 
culturi de legume

În total, există patru grupuri de 
legume în funcție de capacitatea 
lor de a absorbi apa:

Absorb rapid apa, dar este ne-
cesară udarea frecventă: varza, 
conopida, salata verde, ridichile, 
castraveții, spanacul, țelina.

Au un sistem radicular dezvol-
tat și sunt capabile să extragă apa 
de la o adâncime de pană la 80 cm. 
Consumul de apă este econom, 
deci nu este nevoie de udări frec-
vente la roșii, morcov, dovlecel.

Folosesc apa cu moderație, 
deși nu le este ușor să o extragă 
din sol. Necesită udare în prima 
jumătate a fazei de creștere ceapa, 
usturoiul, prazul.

Absoarbe bine apa și o con-
sumă intens, răspunde rapid la 
irigare sfecla roșie.

Cum udăm roşiile 
în câmp deschis

De 1-2 ori pe săptămână, de 
preferință dimineața, lângă ră-
dăcină se toarnă apă de ploaie 
sedimentată sau colectată în rată 
de aproximativ 30 litri la 1 mp.

Roșiile la insuficiența de apă 
încep să semnaleze starea lor 
proastă: frunzele devin mai mici și 
se îngălbenesc, se îndoaie, florile 
cad, fructele formate încetinesc 
creșterea și coacerea lor, iar în 
cazuri critice, pe ele apare putre-
gaiul superior.

Cum udăm castraveții

După apariția florilor – la fie-

care 3-4 zile, întotdeauna cu apă 
caldă cu aproximativ 30 de litri 
per 1 mp. Udarea abundentă la 
rădăcină nu e recomandată, căci 
odată cu inundarea constantă 
a tulpinii și rădăcinii, rădăcina 
poate putrezi.

În plus, pe vreme bună, 
castraveții tolerează perfect orice 
altă metodă de udare (stropire, 
pe frunze).

Cât de des să udați 
ardeii şi vinetele 
în câmp deschis

Pentru o creștere uniformă 
și o înflorire bună, au nevoie de 
umiditate constantă a solului, dar 
nu tolerează stropirea frunzelor. 
Udați-le la rădăcină de 1-2 ori pe 
săptămână, cu apă caldă, aproxi-
mativ 15-25 litri pe 1 mp, umezind 

solul la o adâncime de cel puțin 
25-30 cm. La temperaturi scăzute 
udările se reduc, iar la 15°C uda-
rea trebuie în general suspendată, 
pentru a evita afectarea plantelor 
de putregaiul cenușiu.

Cât de des să udați varza

Udarea verzei în teren des-
chis ar trebui să fie abundentă și 
frecventă – la fiecare 2-3 zile, în 
cantități de minim 30 de litri pe 
1 mp, asigurând umezirea solu-
lui la o adâncime de cel puțin 40 
cm. Dacă are lipsă de umiditate, 
varza este atacată activ de dău-

nători – musca verzei și puricele 
cruciferelor.

Cât de des să udați 
morcovii în câmp deschis

De 1-2 ori pe săptămână, cu apă 
mai rece, se poate, aproximativ 
30 de litri la 1 mp, se pot stropi 
plantele. Cultura solicită umidita-
te în prima jumătate a sezonului 
de vegetație (indicând lipsa de apă 
prin frunzele răsucite întunecate), 
apoi cantitatea poate fi redusă, 
iar udarea poate fi oprită cu trei 
săptămâni înainte de recoltare.

Se poate uda sfecla roşie 
cu apă rece?

Nu este capricioasă în ceea ce 
privește regimul de temperatură la 
irigare – principala recomandare 

este ca solul să fie umezit la cel 
puțin 30 cm adâncime. Mai mult 
decât atât, pentru tot sezonul, pe 
vreme normală fără secete, este 
suficient să udați sfecla de 4-5 ori.

Planta va „raporta” lipsa de 
umiditate prin o culoare întu-
necată (violet-maro) și formarea 
inflorescențelor în loc de dezvol-
tarea rizocarpului.

Cum să udați corect ceapa 
şi usturoiul

Aceste culturi nu trebuie udate 
prea abundent – simt „sete” doar 
în timpul formării bulbilor, când 
necesită cel puțin 35 de litri la 1 
mp. Înainte de aceasta, este su-
ficientă o udare pe săptămână, 
umezirea solului la doar 10-15 cm 
adâncime (vârfurile frunzelor vă 
spun când au nevoie de udare 
– dacă au început să se îngălbe-
nească).

Cu aproximativ o lună înain-
te de recoltare, udarea ar trebui 
oprită cu totul: bulbii se vor coace 
mai rău din cauza excesului de 
umiditate, iar iarna vor rezista 
prost la păstrare.

Nu uitați, că atitudinea față 
de udare poate fi diferită chiar și 
în cadrul aceleiași culturi pentru 
diferite soiuri. În general, soiurile 
de coacere timpurie necesită udări 
abundente, cele mai târzii – mai 
puțină apă.

Ca o concluzie ar fi că dacă 10-
12 cm de pământ este umed, atunci 
ați făcut totul bine, iar plantele nu 
vor suferi de insuficiență de apă.

Udarea legumelor 
în spații protejate

Udarea în sere/solarii are pro-
priile particularități. Da, ar trebui 
efectuată și într-o perioadă în care 
soarele nu este prea activ, iar frec-
vența udării depinde și de tipul de 
sol și de tipul de plantă.

Totuși, am menționat deja că 
plantele din spații protejate ne-
cesită mai multă apă decât plan-
tele în câmp deschis, deoarece, 
din cauza temperaturii crescute, 
tulpinile și frunzele se ofilesc mai 
repede.

Datorită aceluiași „climat” in-
tern, în seră apa folosită pentru 
irigare trebuie să fie mai caldă de-
cât cea pentru plantele din câmp 
deschis.

Udarea roşiilor în solar

După udarea abundentă sau 
necorespunzătoare, se poate for-
ma condensat în exces în interio-
rul serei – nu uitați să aerisiți sera 
după udare. Irigarea prin picurare 
va ajuta, de asemenea, la reduce-
rea cantității de condensat.

Udarea castraveților și roșiilor 
în seră, în principiu, nu este deo-
sebit de diferită de cea din câmp 
deschis – fiți atenți la umiditatea 
solului și la aspectul plantelor.

Cu cât temperatura din interio-
rul serei este mai mare, cu atât ar 
trebui să fie mai mare umiditatea 
aerului din jurul roșiilor și cas-
traveților. Pentru a realiza acest 
lucru, puteți plasa recipiente des-
chise cu apă lângă parcele, precum 
și să pulverizați plantele și pereții 
serei cu apă.

Nu exagerați – până seara asi-
gurați-vă că nu au rămas picături 
de apă pe plante.

Udați castraveții înainte de în-
florire la fiecare 5-7 zile, iar după 
– o dată la 2-3 zile, aproximativ 
10-20 litri pe 1 mp. Vă reamin-
tim – castraveții preferă udarea 
la rădăcină, în plus, apa trebuie să 
fie suficient de caldă, altfel puteți 
provoca apariția bolilor fungice.

Roșiile din solar în prima 
săptămână după plantarea ră-
sadurilor nu trebuie udate. Apoi 
udați-le la fiecare 3-7 zile (mai 
des pe vreme caldă). Înainte de 
înflorire, utilizați 4-5 litri de apă 
per plantă, iar după apariția flo-
rilor – 1-2 litri. Creșteți din nou 
rata de udare la 3-5 litri deja în 
fenofaza de fructificare.

Roșiile nu trebuie udate peste 
frunze, altfel plantele se vor po-
leniza prost, fructele vor cădea și 
va exista o probabilitate mare de 
infectare cu boli.

Cel mai convenabil este să 
udați plantele în spații protejate 
mici cu stropitoarea.

agrobiznes.md
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Luni, 11 iulie

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 #Creativ
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Pescar hoinar
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Garantat 100%
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Referendum
21.55 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.00 Referendum
23.00 Punctul pe azi
00.00 Profesioniștii…
01.00 Nocturne
02.00 Garantat 100%
03.00 România… în bucate
03.30 #Creativ
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune Matinal Știri Sport
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
10.30 Fermierii României
11.00 Exclusiv în România
11.50 Discover România
12.00 Teleshopping
12.30 Cronici mediteraneene
13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.00 Maghiara de pe unu
16.50 Eu pot!
17.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 12
18.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.50 Români care au schimbat lumea
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.00 Referendum
23.00 Nocturne
00.00 Info Plus ȘtiriSport Meteo
00.35 Exclusiv în România
01.25 Referendum
03.10 Telejurnal Știri
04.00 Meteo
04.05 Sport
04.15 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 12
05.05 AgroStrategia
05.30 Fermierii României
05.55 Atelier de sănătate

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena

10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Fără prejudecăți
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Magazin Deutsche Welle Azi despre 
mâine
15.30 România… în bucate
16.00 SerialGlasul inimii
16.50 Filler Secolul 22
17.00 În direct cu viața - jurnal de vară
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.00 Reteaua de idoli
21.00 Memorialul Durerii
22.00 Câștigă România!
23.00 Serial: Glasul inimii
23.55 În direct cu viața - jurnal de vară
00.55 Filler Secolul 22
01.10 Film: Raliul
02.40 Vara amintirilor
03.00 Ora de Știri
03.40 E vremea ta!
04.00 România… în bucate
04.30 Fără prejudecăți
05.00 Documentar: 360°-GEO
05.55 Filler Secolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Lecturi a la carte
06.20 F/d
07.00 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.15 Bună dimineața

09.00 Cronica săptămânii
09.45 MeseriAșii
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Prețul pasiunii
14.15 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
14.25 Secvențe japoneze
14.30 Svitanok
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
16.30 Codul ECO
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Știrile
19.30 Serial Misterele Aurorei Teagarden
21.00 Mesager
21.30 Săptămâna sportivă
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Film Gonind spre Soare

AgroTV

7:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
informativ/analitic
8:00 Telemagazin 
8:15 Sezonul de recoltare Program educa-
țional/informativ 
8:30 ABC-ul Fermierului Program educa-
tiv/informativ
9:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
informativ/analitic
10:00 Să ne cunoaștem Ţara 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 Lucru manual Program educațio-
nal/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Să ne cunoaștem Ţara educațional/
cultural
18:30 Despre noi, altfel Program educați-
onal/cultural 
19:00 Știri Program Informativ 
19:30 Actualitatea la Raport talk show
20:30 Agri Smart Program informativ/
educativ
21:00 Născut în Moldova program Educa-
țional/informativ
21:30 Sezon agricol Program educațional/
informativ
21:45 Deliciile Program educațional/
informativ
22:00 Știri Program informativ 
22:30 Actualitatea la Raport talk show
23:30 Program AGRO TV România
2:00 Știri Program informativ 
2:30 Actualitatea la Raport talk show
3:30 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 Gusturile se discuță
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Las Fierbinți
22.00 Film O lupta personala 6: în spatiu 
restrins
00.00 Știrile Pro TV
00.40 Lecții de viața
01.40 La Măruță
03.40 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

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

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

TV8

05.00 Reporter de Gardă
05.15 Întreabă Ghețu
07.00 Sinteza
07.45 Cutia neagră. Plus
09.00 Iubește viața
10.00 Dincolo de Nistru
10.15 Efect 9.6
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Счастливый случай

14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Ghețu
17.00 Știri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.25 Iubește viața
01.20 Х/ф Счастливый случай
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
07.15 Film: LEGĂTURĂ DE SÂNGE
11.15 Teleshopping
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 164
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 133
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 1031
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 134
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 1034
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 166
21.00 Film: EVADARE DIN SOBIBOR
23.00 Film: DEMONII KUNG FU
00.45 Scumpă mamă unde ești
02.45 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 12 iulie

TVR Moldova

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

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune Matinal Știri Sport
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
10.30 Fermierii României
11.00 Exclusiv în România
11.50 Discover România
12.00 Teleshopping
12.30 Cronici mediteraneene
13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.00 Maghiara de pe unu
16.50 Eu pot!

17.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 13
18.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.50 Adevăruri despre trecut
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.10 Telecinemateca Fanfan la Tulipe
23.00 Adevăruri despre trecut
00.00 Info Plus ȘtiriSport Meteo
00.35 Exclusiv în România
01.25 Telecinemateca Fanfan la Tulipe
03.10 Telejurnal Știri
04.00 Meteo
04.05 Sport
04.15 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 13
05.05 AgroStrategia
05.30 Fermierii României
05.55 Atelier de sănătate

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Memorialul Durerii
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Magazin Deutsche Welle Euromaxx
15.30 România… în bucate
16.00 Serial: Glasul inimii
16.50 Filler Secolul 22
17.00 În direct cu viața - jurnal de vară
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.00 Destine ca-n filme
21.00 D’ale lu’ Mitică
22.00 Câștigă România!
23.00 Serial: Glasul inimii
23.55 În direct cu viața - jurnal de vară
00.55 Filler Secolul 22
01.10 Teatru tv
03.45 E vremea ta!
04.00 România… în bucate
04.30 Cap compas
05.00 Documentar: 360°-GEO
05.55 Filler Secolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.20 Candela neuitării…
06.30 Svitanok
07.00 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.15 Bună dimineața
09.00 Serial Misterele Aurorei Teagarden
10.20 Secvențe japoneze
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Prețul pasiunii
14.20 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
14.30 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 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Știrile
19.30 Serial Misterele Aurorei Teagarden
20.50 Pur și simplu Moldova
21.00 Mesager
21.30 Dimensiunea diplomatică
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Film Irezistibila

AgroTV

7:00 Știri Program informativ 
7:30 Telemagazin
7:45 Profu de nutriție Program educa-
țional
8:00 Magia decupajului Program educați-
onal/informativ
8:30 Paradisul grădinilor Program educa-
țional/informativ
9:00 Știri Program informativ 
9:30 Actualitatea la Raport talk show
10:30 Program AGRO TV România 
11:00 Telemagazin
11:15 Lucru manual Program educațio-
nal/informativ 
11:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
11:55 Program AGRO TV România 
13:45 Telemagazin
14:00 Știri Program Informativ 
14:30 Actualitatea la Raport talk show 
15:30 Produs autohton Program de 
divertisment
16:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin
17:15 Lucru manual Program educațio-
nal/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Călătorii cu gust Program de turism
18:30 Vin la tine Program de divertisment
19:00 Știri Program informativ 
19:30 Sera ideală Program educațional/
informativ
20:00 Magia decupajului Program educa-
țional/informativ
20:30 Paradisul grădinilor Program 
educațional/informativ

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

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Las Fierbinți
22.00 Film Cursa mortala
00.00 Știrile Pro TV
01.40 Lecții de viața
02.40 La Măruță
04.30 Film Lunetistul: Suprematia

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Știri din Ucraina - Current Time
11.00 Главное
11.45 Teleshopping
12.00 Ora Expertizei

13.55 Teleshopping
14.00 #plusminus
15.00 Jurnalul orei 15
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Savoare la Maximum
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Trigger
21.00 Total Sport
22.00 Dora Show
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Dora Show
00.45 America
02.00 Fii sănătos
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Total Sport
05.00 Asfalt de Moldova
06.00 Trigger

TV8

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

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 

ep. 166
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 134
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 1032
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 135
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 1035
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 167
21.00 Film: INVINCIBILII 2: TRĂDAREA
23.30 Film: NEW YORK MELODY
01.45 Film: CIOCANUL ZEILOR
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 13 iulie

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

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune Matinal Știri Sport
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
10.30 Fermierii României
11.00 Exclusiv în România
11.50 Discover România
12.00 Teleshopping
12.30 Cronici mediteraneene
13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.00 Conviețuiri
16.50 Eu pot!
17.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 14
18.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.50 Dispăruți fără urmă
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.10 Film: Regii blestemați
22.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
23.00 Dispăruți fără urmă
00.00 Info Plus ȘtiriSport Meteo
00.35 Exclusiv în România
01.25 Film: Regii blestemați
03.00 Telejurnal Știri
03.50 M. A. I. aproape de tine/
04.15 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 14
05.05 AgroStrategia
05.30 Fermierii României
05.55 Atelier de sănătate

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
10.00 Documentar: 360° Bird Island, 
paradisul păsărilor din Antarctica
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° Arnica, regina 
Munților Vosgi
15.00 Magazin Deutsche Welle Fii în 
formă!
15.30 România… în bucate
16.00 SerialGlasul inimii
16.50 Filler Secolul 22
17.00 În direct cu viața - jurnal de vară
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.10 Film: Castele din cărți de joc
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22.00 Câștigă România!
23.00 Serial: Glasul inimii
23.55 În direct cu viața - jurnal de vară
00.55 Filler Secolul 22
01.10 Film: Castele din cărți de joc
03.00 Ora de Știri
03.40 E vremea ta!
04.00 România… în bucate
04.30 Sănătate cu de toate best of
05.00 Documentar: 360° Arnica, regina 
Munților Vosgi
05.55 Filler Secolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Russkii dom
06.30 MeseriAșii
07.00 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.15 Bună dimineața
09.00 Serial Misterele Aurorei Teagarden
10.20 Medalion muzical
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Prețul pasiunii
14.15 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
14.25 Secvențe japoneze
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 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Știrile
19.30 Serial Misterele Aurorei Teagarden
21.00 Mesager
21.30 Focus Europa
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Muzică pentru pace

AgroTV

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

06.00 Știrile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 Gusturile se discuță
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Las Fierbinți
22.00 Film Portoricani la Paris
00.00 Știrile Pro TV
00.40 Film Trei zile de cosmar
03.00 Lecti de viața
04.00 La Măruță

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping

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

Jurnal TV

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

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Freedom
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Dincolo de Nistru
10.00 Т/с Доктор Мартин
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Животное

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

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 167
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 135
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 1033
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 136
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 1036
20.00 Film: FURIOȘI ȘI IUŢI
22.15 Film: RĂZBUNARE LA BANGKOK
00.15 Film: INVINCIBILII 2: TRĂDAREA
02.45 Film: DEMONII KUNG FU
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii
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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 Europa 360 °
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Drumuri aproape
14.00 Telejurnal Știri

14.55 Vorbește corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Ora Regelui
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Articolul VII
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Serial: Mândrie și pasiune, 100 eps
23.00 Punctul pe azi
00.00 Omul și timpul
01.00 Remix
02.00 Ora Regelui
03.00 România… în bucate
03.30 Europa 360 °
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune Matinal Știri Sport
09.45 Teleshopping
10.00 AgroStrategia
10.30 Fermierii României
11.00 Exclusiv în România
11.50 Discover România
12.00 Teleshopping
12.30 Cronici mediteraneene
13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.00 Akzente
16.50 Eu pot!
17.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 15
18.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.50 Omul și timpul
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.10 Versailles. Mărire și decădere
23.20 Omul și timpul
00.00 Info Plus ȘtiriSport Meteo
00.35 Exclusiv în România
01.25 Versailles. Mărire și decădere
03.15 Telejurnal Știri
04.05 Sport
04.15 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 15
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° Arnica, regina 
Munților Vosgi
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Natură și aventură
14.00 Documentar: 360° Alsacia - tărâm 
al berzelor
15.00 Magazin Deutsche Welle Globaliza-
rea: riscuri și beneficii
15.30 România… în bucate
16.00 Serial: Glasul inimii
16.50 Filler Secolul 22
17.00 În direct cu viața - jurnal de vară
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.10 Film: Jocul răzbunării
21.45 Filler Secolul 22
22.00 Câștigă România!
23.00 Serial: Glasul inimii
23.55 În direct cu viața - jurnal de vară
00.55 Filler Secolul 22
01.10 Film: Jocul răzbunării
02.40 Vara amintirilor
03.00 Ora de Știri
03.40 E vremea ta!
04.00 România… în bucate
04.30 Natură și aventură
05.00 Documentar: 360°-GEO
05.55 Filler Secolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.10 Purtătorii de cultură
06.40 Lecturi a la carte
07.00 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.15 Bună dimineața
09.00 Serial Misterele Aurorei Teagarden
10.20 Secvențe japoneze
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Prețul pasiunii
14.25 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
14.30 Codul ECO
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Секретный 
дневник банзи
16.30 Focus Europa
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Știrile
19.30 Reporter pentru sănătate
19.55 Fotbal. Liga Conferințelor. Petrocub 
- Floriana
20.45 Mesager
21.00 Fotbal. Liga Conferințelor. Petrocub 
- Floriana

21.45 Pur și simplu Moldova
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Concert

AgroTV

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

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Las Fierbinți
22.00 Film Ape ucigase
00.00 Știrile Pro TV
00.40 Film O lupta personala 3: Frontul 
de acasa
03.00 Lecții de viața
04.00 La Măruță

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.15 Daria, iubirea mea
22.00 Lecții de viața
22.45 Arestat la domiciliu
23.15 Știrile Pro TV
23.45 Teleshopping
00.15 La Măruță

02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 Daria, iubirea mea
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

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

TV8

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

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Start show România
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 136
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 1034
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 137
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 1037
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 165
21.00 Film: PRIMUL AN DE CĂSNICIE
23.00 Film: RĂZBUNARE LA BANGKOK
01.00 Film: NEW YORK MELODY
03.15 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii
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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 Izolați în România
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 La un pas de România
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Profesioniștii…
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 A doua Românie
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Serial: Mândrie și pasiune, 100 eps
23.00 Punctul pe azi
00.00 Memorialul Durerii
01.00 Identitate Basarabia
01.30 La un pas de România
02.00 Femei de 10, bărbați de 10
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune Matinal Știri Sport
09.45 Teleshopping
10.00 România construită
11.00 Exclusiv în România
11.50 Discover România
12.00 Teleshopping
12.30 Cronici mediteraneene
13.00 Atelier de sănătate
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.00 Opre Roma
15.50 EURO polis
16.50 Eu pot!
17.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 16
18.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.50 Discover România
19.00 Frontul
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.10 Film: K-19: Submarinul ucigaș
23.30 #Creativ
00.00 Info Plus ȘtiriSport Meteo
00.35 Exclusiv în România
01.25 Film: K-19: Submarinul ucigaș
03.40 Sport
03.50 Izolați în România
04.15 Telejurnal Știri
05.05 Replay
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
10.00 Documentar: 360° Alsacia - tărâm 
al berzelor
11.00 Educație la înaltime
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360° Birmania - uimi-
torul pod din bambus
15.00 Magazin Deutsche Welle Revoluția 
tehnologică

15.30 Teleșcoala
16.00 Serial: Glasul inimii
16.50 Filler Secolul 22
17.00 Educație la înaltime Premieră
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.00 Gala umorului
22.00 Reteaua de idoli
23.00 Serial: Glasul inimii
23.50 Femei de 10, bărbați de 10
01.50 Ora de Știri
02.40 Educație la înaltime
03.30 Filler Secolul 22
03.45 E vremea ta!
04.00 România… în bucate
04.25 Pescar hoinar
04.55 Documentar: 360° Birmania - uimi-
torul pod din bambus
05.50 MotorVlog
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Codul ECO
06.30 Moldova de Patrimoniu
07.00 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.15 Bună dimineața
09.00 Serial Misterele Aurorei Teagarden
10.20 Secvențe japoneze
10.30 Cine vine la noi?
12.00 Știrile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Prețul pasiunii
14.20 Secvențe japoneze
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 Banzis secret diary
16.30 Portrete în timp
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Știrile
19.45 F/d Acasă, în Marienfeld
20.45 Pur și simplu Moldova
21.00 Mesager
21.30 F/d Arta și mitopoetica orașului 
Chișinău
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Concert Orchestra Folclor

AgroTV

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

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 Gusturile se discuță
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Las Fierbinți
22.00 Film Hulk
00.00 Știrile Pro TV
00.40 Film Taxi 5
03.00 Lecții de viața
04.00 La Măruță

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 Daria, iubirea mea

22.15 Lecții de viața
23.00 Arestat la domiciliu
23.30 Ce spun românii
00.15 Teleshopping
00.45 La Măruță
02.15 Știrile Pro TV
03.15 Las Fierbinți
04.00 Daria, iubirea mea
04.45 I likeIT
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Știri din Ucraina - Current Time
11.00 Главное
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 Ţara de la țară
18.00 Femeile Vorbesc
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 America
21.00 Zerodoi
22.00 Cealaltă Basarabie
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Femeile Vorbesc
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 M-Adam
05.00 Asfalt de Moldova
06.00 Ora de Ras

TV8

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

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 165
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri

13.15 Vouă
13.30 Specialiști în sănătate
14.00 Teleshopping
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 137
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 1035
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 138
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 1038
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 166
21.00 Film: DEZASTRU ÎN 
MANHATTAN
23.00 Film: FURIOȘI ȘI IUŢI
01.15 Poamă acră
03.15 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 16 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 
Mihail Muntean…
13.30 A doua emigrare
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Printre cuvinte
15.00 Femei de 10, bărbați de 10
17.00 Tradiții
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Reportajele/Interviurile Telejur-
nalului
18.45 Europa azi
19.00 Lectia de istorie
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: Angela merge mai departe
00.20 Tradiții
01.20 Disparuti fără urma
02.10 Film: Angela merge mai departe
03.30 Printre cuvinte
04.00 Omul și timpul
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Reportajele/Interviurile Telejur-
nalului
05.45 Europa azi
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Cu capu-n zori
10.10 Teatru pentru copii-Pinocchio
11.40 Petmania, ep. 4
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. 13
17.00 O dată-n viață
18.50 Teleenciclopedia
19.40 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.50 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.10 Film: Plecarea Vlașinilor
23.00 World Cup Magazin, ep. 4
23.35 Film: Ţine dușmanii aproape
01.25 Profesioniștii…
02.20 Serial: Arta crimei, ep. 13
03.10 Film: Plecarea Vlașinilor
04.55 Sport
05.05 Meteo
05.10 Petmania, ep. 4
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Teleșcoala
08.30 MotorVlog
09.00 Generația Fit
09.30 Fără prejudecăți
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Frați de viță best of
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbați de 10
17.00 Levintza
17.30 În direct cu viața - Jurnal de vară
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.10 Film: Ocolul pământului în 80 
de zile
22.10 Serial: Chip de înger
00.20 Drag de România mea!
02.05 Ora de Știri
02.50 Serial: Chip de înger
04.50 Film: Ocolul pământului în 80 
de zile
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
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 V. Garștea. Requem V. A. Mozart
13.00 F/d
14.00 Spectacol destine
15.20 F/d
15.45 Cuvintele credinței
16.30 În ritmul dansului
17.00 Știrile
17.15 La noi în sat
18.00 O seară în familie
19.00 Știrile

19.20 Erudit cafe
20.00 Serial Fluviu
20.40 Descoperiri uluitoare
21.00 Mesager
21.30 În alți papuci
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.40 Moldovenii de pretutindeni
23.10 Film Infidela

AgroTV

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

06.00 Știrile Pro TV
09.45 Teleshopping
10.00 Film Stai, ca trage mama!
11.40 Teleshopping
12.00 isănătate
12.50 Film Dragul meu John
14.30 Film Povestea incredibila a lui Enzo
16.30 Teleshopping
16.45 Film Danseaza cu mine
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Film Equalizer: Puterea dreptatii
23.00 Film Rezident Evil: Rasplata
01.45 Știrile Pro TV Chișinău
02.30 Film Povestea incredibila a lui Enzo
04.00 Film Danseaza cu mine

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 La Măruță
11.30 Ce spun românii
12.15 Lecții de viața
13.15 România, te iubesc!
14.00 Știrile Pro TV
14.05 Teleshopping
14.20 Lecții de viața
15.15 Vorbește lumea
17.00 Arestat la domiciliu
18.00 I likeIT
18.30 Superspeed

19.00 Știrile Pro TV
20.00 Umami: al 5-lea gust
20.30 Ai nostri
21.30 Daria, iubirea mea
22.15 Lecții de viața
23.00 Arestat la domiciliu
23.30 Ce spun românii
00.15 Teleshopping
00.45 Lecții de viața
01.30 Superspeed
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Ai nostri
04.00 Daria, iubirea mea
04.45 Lecții de viața
05.30 I likeIT

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Asfalt de Moldova-Intre doua 
maluri
09.00 Zerodoi pe TV
10.00 Chef de gătit
10.20 Savoare la Maximum
11.00 M-Adam
12.00 Detalii - tehnologiile viitorului
13.00 Trigger
14.00 Teleshopping
14.30 Главное
15.00 Agricool
16.00 Ora Expertizei
18.00 Aveți de lucru?

18.30 Se caută un milionar
19.00 Jurnalul Săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Serial Pablo Escobar
00.00 Jurnalul Săptămânii
01.00 Asfalt de Moldova
02.00 M-Adam
03.00 Jurnalul Săptămânii
04.00 America
05.00 Dora Show

TV8

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

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiții de la bunica
08.30 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.00 Din viața romilor
12.00 Stan și Bran - momente de exceptie
12.30 Specialiști în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiții de la bunica
13.45 Serial: Destine rătăcite, ep. 1036
14.45 Serial: Destine rătăcite, ep. 1037
15.45 Film: McLINTOCK!
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 1039
20.00 Scumpă mamă unde ești
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: PRIMUL AN DE CĂSNICIE
01.45 Albumul Național
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Duminică, 17 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 Știri
14.30 Retrospectiva săptămânii
15.00 Tezaur folcloric
16.00 Dosar România
17.00 Exclusiv în România
17.45 Reportajele/Interviurile Telejur-
nalului
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Retrospectiva săptămânii
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 O data-n viața
23.00 Teatru TV
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. 4
15.00 Gări de poveste, ep. 4
16.00 Serial: Arta crimei, ep. 14
17.00 Exclusiv în România
17.50 MomentArt
18.00 Dosar România
19.00 Istorii ascunse
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Știri
20.56 Meteo
21.00 O dată-n viață
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Teleenciclopedia
01.55 Serial: Arta crimei, ep. 14
02.45 Film: Ţine dușmanii aproape
04.25 Sport
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: Liceenii
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.10 Film: Liceenii rock’n roll

22.10 Film: Simon magul 111’
00.10 MotorVlog
00.40 Film: Liceenii
02.15 Ora de Știri
03.00 E vremea ta!
03.15 România… în bucate
04.10 Cap compas
04.40 Generația Fit
05.10 Ferma
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Candela neuitării…
06.15 Cuvintele credinței
07.00 Best of Bună dimineața!
08.15 La noi în sat
09.00 O doză de sănătate
09.25 Labirintul șimțurilor
10.00 Desene animate Astroboy
10.15 Desene animate Hai la școală
10.30 Ring star
11.30 În alți papuci
12.00 F/d Teatrul Mare din Soroca
13.00 O seară în familie
14.00 Tezaur
14.30 Dansează Viața
15.45 Lecturi a la carte
16.00 Purtătorii de cultură
16.30 stil nou
17.00 Știrile
17.15 Cronica săptămânii
18.00 Evantai folcloric
19.00 Știrile
19.30 Moldovenii de pretutindeni
20.00 Serial Noroc fatal
21.00 Mesager
21.30 Film: Daredevil
23.10 Știrile (rus.)
23.25 Concert în Europa

AgroTV

6:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
7:00 Să ne cunoaștem Ţara Program 
educațional/cultural
7:30 Telemagazin 
8:00 Agro drive Program de divertisment
8:30 Paradisul grădinilor Program educa-
tional/ Informativ
9:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
10:00 Actualitatea la Raport  
talk show 
11:00 Telemagazin 
11:15 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
11:40 Profu de nutriție Program edu-
cational
12:00 Călătorii cu gust Program de turism
12:30 Interviuri cu Soroceni
13:50 Cu alte cuvinte Program educatio-
nal/ cultural
14:00 Agri Smart Program informativ/ 
educative
14:15 Zona verde Program educațional/ 
Informativ
14:45 Sezon agricol Program educational/
informativ
15:00 Născut în Moldova program Educa-
țional/informativ
15:30 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/informativ 
16:00 Agricultura cu valoare adăugată 
Program informativ/ educativ 
16:30 Telemagazin 
16:45 Program AGRO TV România
17:45 Telemagazin 
18:00 Agri smart Program informativ/
educativ
18:15 Zona verde Program educational/
informativ
18:30 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
19:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
20:00 Just Vlog Educativ/ divertisment 
20:30 Agricultura cu valoare adăugată 
Program informativ/ educativ 
21:00 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/informativ 
22:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
23:00 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
0:00 Program AGRO TV România
2:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
3:00 Să ne cunoaștem Ţara Program 
educațional/Cultural
3:30 Agri smart Program informative/
educațional
3:45 Zona verde Program educational/
informativ
4:15 Program AGRO TV România

 ProTV
06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.45 Teleshopping
10.00 Film Mr. Bean - o comedie dezastru
12.00 Film Danseaza cu mine
14.15 Teleshopping
14.30 Film Sef și putin mai mult
16.45 Teleshopping
17.00 Film Oameni mari și fără  
minte 2
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Film Ariciul Sonic
23.00 Film Luptind cu focul
00.00 Știrile Pro TV Chișinău
01.40 Film Oameni mari și fără minte 2
03.30 Film Sef și putin mai mult
05.00 isănătate

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul Săptămânii
08.00 Detalii - tehnologiile viitorului
09.00 Ţara de la Ţară
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,   
cu Adrian Prodan
19.00 Patrula
20.00 Asfalt de Moldova - Revenirea acasă
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 Secretele Puterii

TV8

06.00 Dosarele X sinteza
07.00 Știri de week-end
07.45 Foc la ghete
08.00 Итоги
08.30 In good shape - the health show
09.00 Dincolo de Nistru
09.30 Iubește viața
10.30 Х/ф Колдунья

12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Ghețu
15.00 Teleshopping
15.20 Business up
16.20 Х/ф Мачеха
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Iubește viața
22.00 Х/ф После нашей эры
00.30 Sinteza
01.10 Cutia neagră. Plus
02.10 Х/ф Колдунья
04.00 Business up

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiții de la bunica
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.15 Film: McLINTOCK!
13.00 Start show România
16.00 Stan și Bran - momente  
de exceptie
16.30 Scumpă mamă unde ești
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite,  
ep. 1040
20.00 Film: PLAYBOY
23.15 Film: DEZASTRU ÎN 
MANHATTAN
01.15 Start show România
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

P R O G R A M E  T V
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Comparație 

Trăim de-o vreme fericirea
Când, cu întreg patriotismul,
Guvernul luptă cu scumpirea
Ca mafia cu banditismul!... Gheorghe BÂLICI

Ucraina „va câștiga 
războiul borșului”

Cultura borșului ucrainean a 
intrat pe lista UNESCO a patri-
moniului mondial imaterial în 
pericol, a decis vineri organizația 
ONU, în condițiile în care războ-
iul din Ucraina amenință „viabi-
litatea” tradiției din jurul acestei 
ciorbe din sfeclă roșie. 

„Existența acestei ciorbe în 
sine nu este cu siguranță în pe-
ricol, însă moștenirea umană și 
vie asociată borșului este în pe-
ricol imediat, deoarece capaci-

tatea populațiilor de a practica, 
transmite moștenirea culturală 
imaterială este serios perturba-
tă din cauza conflictului armat, 
în special din cauza strămutării 
forțate a comunităților”, a expli-
cat Pier Luigi Petrillo, raportorul 
comisiei de evaluare a dosarului 
ucrainean, potrivit AFP, preluată 
de Agerpres.

Ucraina a depus la mijlocul lu-
nii aprilie o cerere de includere 
a culturii acestei ciorbe pe lista 

Membri ai pazei de 
coastă norvegiene au sal-
vat o balenă încurcată în 
frânghii în largul țărmu-
rilor din nordul Europei, 
animalul eliberat înotând 
apoi spre libertate, după 
cum se poate vedea în fil-
mări, informează Reuters, 
citat de agerpres.ro.

Mamiferul plutea nepu-
tincios la suprafața apei, în 
Marea Barents, miercuri, 
cu coada prinsă în frângii și o geamandură, când 
nava KV Bison a pazei de coastă s-a apropiat de 
animal după ce a primit o informație în acest sens 
de la echipajul companiei locale de transport cu 
feribotul.

„Am văzut că balena era epuizată, era complet 
nemișcată”, a declarat vineri prin telefon de la bor-
dul KV Bison locotenent căpitan Raymond Isehaug.

Isehaug a trimis un 
echipaj format din patru 
persoane într-o barcă ușoa-
ră pentru a ajuta animalul.

„Ne-am apropiat foarte 
încet, ca să n-o stresăm... 
Era speriată și se comporta 
agresiv”, a povestit Iseh-
aug. Acesta a adăugat că, 
după părerea lui, era vorba 
despre o balenă cu cocoașă.

A fost nevoie de aproxi-
mativ 10 până la 15 minute 

pentru ca membrii pazei de coastă să desfacă din 
jurul balenei frânghia de care era legată o gea-
mandură de la Institutul Norvegian de Cercetări 
Marine, a povestit el.

După ce a fost eliberată, balena s-a scufundat, a 
bătut apa cu coada și i-a stropit pe salvatori înainte 
de a înota mai departe. „Ne-am bucurat pentru ba-
lenă. A fost o faptă bună”, a concluzionat Isehaug. 

O balenă încurcată în frânghii, 
eliberată de paza de coastă

patrimoniului cultural imaterial 
în pericol, având în vedere că in-
vadarea țării pe 24 februarie de 
către Rusia și lunile de bombarda-
mente care au urmat au amenințat 
„viabilitatea” tradiției din jurul 
acestui fel de mâncare.

„Victoria în războiul borșu-
lui este a noastră”, a reacționat 
ministrul ucrainean al Culturii, 
Oleksandr Tkacenko, în urma 
anunțului UNESCO. Ucraina „va 
câștiga războiul borșului, precum 
și acest război”, a scris el pe contul 
său de Telegram, referindu-se la 
conflictul cu Rusia.

Inițiativa ucraineană a provo-
cat agasarea Rusiei, unde această 
ciorbă este de asemenea gătită.

„Chiar și cărțile de bucate au 
fost interzise (în Ucraina)! De ce? 
Pentru că este imposibil de împăr-
țit borșul cu altcineva. Imposibil! 
Pentru că el nu poate aparține de-
cât unui singur popor, unei singu-
re nații” potrivit Kievului, spunea 
în aprilie purtătoarea de cuvânt a 
MAE rus, Maria Zaharova.

Moneda euro a coborât la cel 
mai scăzut nivel din 2002

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

Cursul de schimb euro-dolar a coborât 
marți la cel mai scăzut nivel din ultimii 20 de 
ani, moneda unică fiind aproape la paritate 
cu dolarul, ca urmare a tensiunilor de pe 
piața energetică provocate de războiul din 
Ucraina, transmite AFP, citat de Agerpres.

În condițiile în care euro a coborât până la 
un curs de 1,03 dolari, moneda euro evoluează în prezent la un nivel ne-
maivăzut de la finele lui 2002, când existau încă numeroase necunoscute 
cu privire la noua monedă europeană. Acum, de vină pentru deprecierea 
euro sunt riscurile create de invadarea Ucrainei de către Rusia și explozia 
prețului gazelor naturale pe care a provocat-o invazia rusească.

„Îngrijorările crescute cu privire la o posibilă recesiune duc la 
deprecierea monedei euro, în timp ce dolarul este în creștere”, a co-
mentat Fiona Cincotta, analistă la City Index. Potrivit acesteia, tra-
derii pariază pe faptul că Banca centrală a SUA (Fed) va continua să 
majoreze dobânda în mod agresiv pentru a ține sub control inflația. 

În acest context, orice apreciere a monedei euro trebuie văzută ca 
„o revenire pe termen scurt”, avertizează Fawad Razaqzada, analist la 
StoneX, care se teme că, în absența unor modificări majore pe frontul 
ucrainean sau din partea BCE, moneda euro își va continua deprecierea. 

agerpres.ro


