
26
VINERI

15 IULIE / 2022
PREȚ: 8,50 LEI

SĂPTĂMÂNAL INDEPENDENT
SOCIAL-POLITIC
DE ATITUDINE

www.gazetadechisinau.md
(121)

„Strigător la cer. Guvernarea actuală 
ne va duce la sapă de lemn”
2 

Despre beneficiile 
muncii „pe alb”

6 

 ECONOMIE 

(Ex)Trădările lui 
Plahotniuc, Platon și Șor

 POLITICĂ  ACTUALITATE

VERZI  
SUNTEM,  
VERZI...
Vasile  
Vasilache

8 

Modele franceze: 
Cum te faci 
scriitor

Trece vara și încă nu am avut 
o temă de vacanță. Încerc s-o atac 
acum, vorbind, de exemplu, despre 
Franța, de ziua ei. Sau despre cărți. 
Bine, poate că trebuia să încep cu 
implicarea exemplară a francezilor 
simpli întru ajutorarea ucrainenilor 
refugiați (pentru ca oamenii care 
au fugit de război să se simtă con-
fortabil într-o țară străină). Poate 
că ar fi trebuit să-mi exprim, încă o 
dată, satisfacția pentru drumurile, 
vinurile și fromajurile franceze. Ori 
să sugerez să le furăm ideea sim-
plă a orarului (strict respectat) al 
circulației transportului urban și 
suburban din anul școlar, diferit 
de cel din vacanță. 

Mircea V. CIOBANU
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„În camera de hotel a lui 
Ion Druță a sunat telefonul 
și am vorbit cu Gorbaciov”

Între altele, politicianul a men-
ționat că, înainte de desfășurarea 
sesiunii Sovietului Suprem al RSS 
Moldovenești de la finele lunii au-
gust 1989, el se afla, împreună cu 
un grup de scriitori basarabeni, 
deputați în Congresul deputaților 
poporului din URSS, la Hotelul 
«Codru» din centrul Chișinăului, 
în camera lui Ion Druță, când a 
„răsunat telefonul”. De la Mos-
cova s-a făcut legătura cu Mihail 
Gorbaciov, secretar general al CC 
al PCUS, președinte al Sovietului 
Suprem al URSS, care a cerut să 
vorbească cu scriitorul Ion Druță.

„În ajunul convocării acestei 
sesiuni a Sovietului Suprem, cu 
adevărat istorice, pe 31 august 
1989, noi, scriitorii, cei care eram 
și deputați în Congresul deputa-
ților poporului din USSS, am fost 
convocați, invitați, de către dl Ion 
Druță la Hotelul «Codru» ca să 
elaborăm o tactică comună și aco-
lo, convocați la camera de hotel 
a colegului nostru mai în vârstă, 
decanul literaturii, Ion Druță, a 
sunat telefonul. 

Și sigur că răspunde întâi gazda, 

pe rând, vorbim cu Mihail Serghee-
vici Gorbaciov. Problema grafiei 
latine propriu-zise nu a existat. 
Dacă sunt suficiente argumente, 
depinde de ce va decide Sovietul 
Suprem, dar rugămintea clară a 
fost să acceptăm proclamarea a 
două limbi de stat – și limba rusă, 
și limba moldovenească, identică 
cu limba română. Aici a fost clen-
ciul și problema cea mai mare, și 
noi desigur am protestat, am zis 
că nici vorbă nu poate să fie, ea și 
așa este”, a spus Ion Hadârcă în 
cadrul emisiunii „Lecția de istorie” 
de la TVR Moldova, prezentată de 
Vasile Munteanu. 

Atunci grupul de deputați de 
la Tiraspol a protestat vehement. 
Ion Hadârcă își amintește cursul 
evenimentelor: „Ce s-a întâmplat? 
În timpul discuțiilor sesiunii, la un 
moment dat, deputații din partea 
stângă a Nistrului au amenințat că 
părăsesc ședința și s-au ridicat să o 
părăsească, dar au fost constrânși 
de cordonul viu de oameni, care 
se aflau în stradă și urmăreau în 
direct dezbaterile din ședința Par-
lamentului, ca să nu plece nicăieri. 
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În emisiunea „Lecția de istorie” de la TVR 
Moldova de sâmbătă, 9 iulie, scriitorul 
Ion Hadârcă, fost deputat al Congresului 
deputaților poporului din USSS, deputat în 

Parlamentul Republicii Moldova între anii 1990-
1998, 2009-2014, primul preşedinte al Frontului 
Popular din Republica Moldova, a rememorat 
detalii din perioada în care s-a adoptat revenirea 
la grafia latină. 

Ședința Sovietului Suprem avea 
loc la Teatrul de Operă și în față 
au apărut mașini de pompieri, 
erau pregătite cordoane de miliție 
sovietică și cei mai activi din cei 
care protestau în piață, în jurul 
Teatrului de Operă, au început să 
rupă rândurile. Era o situație care 
putea să iasă total de sub control, 
au fost rupte câteva bastoane de 
cauciuc ale miliției sovietice de 
spatele celor care au rupt primii 
rândurile, mai erau și niște femei 
care au fost bătute acolo, era destul 
de complicată situația. Încet-încet, 
spiritele s-au calmat, am reușit să 
revenim la normalitate, am revenit 
în sală. Treptat, s-a intrat în albia 
constructivă și, până la urmă, s-a 
votat”. 

Ion Hadârcă a declarat repor-
terului „Gazetei de Chișinău” că, 
în discuția cu fostul lider sovietic, 
care spunea că grafia latină este 
acceptabilă cu condiția ca și limbii 
ruse să i se acorde statutul de lim-
bă de stat, el i-a explicat acestuia 
„că situația în Republica Moldova, 
fiind extrem de tensionată, acest 
lucru nu este posibil”.

Contactat telefonic, Acad. Mihai 
Cimpoi, de asemenea fost deputat 
la Congresul deputaților poporului 
din URSS, și-a amintit de acea con-
vorbire cu Mihail Gorbaciov, când, 
împreună cu alți deputați, se afla 
la Hotelul „Codru” din capitală. 

„Mai apoi, la Congres, Ion Druță 
susținea ideea ca și limbii ruse să i 
se acorde statutul de limbă de stat, 
dar, fiind alături de el, după ce și-a 
încheiat discursul, i-am explicat 
că nu e corect și că este necesar 
să mai intervină o dată. Ceea ce 
a și făcut, limba rusă rămânând 
cu statutul de limbă de comuni-
care”, a declarat academicianul 
Mihai Cimpoi pentru „Gazeta de 
Chișinău”.

GdC

Politicianul Ion Hadârcă își amintește contextul în care a fost 
adoptată legislația lingvistică a RSS Moldovenești

Aculina Furculiță (38 de ani) este 
o cititoare fidelă a GAZETEI de Chi-
șinău. Este șefa oficiului poștal din 
satul Dereneu, raionul Călărași, loc 
în care activează de zece ani.  Din 
propria convingere că ziarul pe ca-
re-l ții în mână, stimate cititor, este 
unul calitativ, Aculina Furculiță le 
vorbește despre el oamenilor care 
își doresc să se informeze corect și 
să citească informații utile. Astfel, 
poștărița a ajutat 26 de locuitori ai 
satului Dereneu să se aboneze pentru 
jumătate de an la GAZETĂ. 

Am contactat-o telefonic pe Acu-
lina pentru un scurt interviu. Femeia ne-a mărturisit că majoritatea 
traversează vremuri mai dificile, dar merită să citești un ziar bun și 
să te abonezi. 

,,Sunt timpuri mai grele, lumea nu are bani, pensiile sunt mici. 
Dacă nu o să fie abonați, nu o să avem scrisori, nici poștă nu va fi în 
localitate. Spunem oamenilor despre ce pot citi în ziare, rubricile care 
sunt. Le spunem, din propria convingere, că e un ziar bun, că au ce 
citi. Chiar dacă mulți au internet, le spunem că cititul ziarelor este 
important”, ne-a comunicat poștărița. 

Ceea ce a reușit Aculina Furculiță este important atât pentru echipa 
ziarului, cât și pentru noii noștri cititori. Pentru noi, vă spunem cu 
toată sinceritatea, este foarte important că numărul celor care citesc 
GAZETA crește frumos și organic, ajungem la cât mai mulți cetățeni, 
asta ne motivează să ne continuăm misiunea. Iar cei 26 de cititori, 
veniți recent în familia GAZETEI, se vor informa dintr-o sursă echi-
distantă, vor citi texte scrise cu iscusință și cu bună credință… vor 
contribui la susținerea presei tipărite independente.   

Chiar dacă munca de poștaș nu este ușoară, Aculina Furculiță 
reușește să se ocupe de toate, de gospodăria pe care o are și să aibă 
grijă de familia ei. Femeia lucrează cu dedicație și are grijă ca fieca-
re om care pășește pragul oficiului poștal din sat să fie mulțumit și 
să fie ajutat. Răbdarea și respectul sunt în capul mesei atunci când 
interacționează cu cei care au nevoie de ajutor, mai ales vârstnicii.  

,,Lucrăm de la ora 8:00, lucrăm mult, uneori stăm peste program, 
doar ca să ne facem treaba bine și să fie oamenii mulțumiți. Mulți îmi 
spun că știu a vorbi cu ei, că îi respect și că îi ajut, de aceea se abonează. 

Trebuie să știi să vorbești cu oamenii. Trebuie să avem foarte mul-
tă răbdare, să ascultăm oamenii. Atunci când oamenii vin la oficiul 
poștal trebuie să le oferim atenție și să îi ajutăm cu un sfat”, ne-a 
împărtășit poștărița. 

     Aculina este abonata GAZETEI de mult timp, citește fiecare ediție. 
Așa cum ne-a spus ea, fiecare găsește ceva util în paginile ziarului: 
,,Oamenii citesc diferite informații utile, diferite știri, anunțuri, văd 
programele TV. Cunosc rubricile din pagini. Eu consider că GAZETA 
de Chișinău este cel mai bun ziar. Citeam pagina îngrijită de Lidia 
Bobână, Dumnezeu să o ierte, tare îmi plăcea cum scria. De mult timp 
sunt abonată și îmi place să citesc”, ne-a declarat Aculina Furculiță, 
poștărița din satul Dereneu care își face munca cu dăruire.

Stimați poștași, Vă îndemnăm să urmați exemplul Aculinei Fur-
culiță și să comunicați oamenilor despre GAZETA de Chișinău. Să se 
convingă de calitatea informațiilor pe care le găsesc în fiecare pagină 
și de valoarea pe care o are un ziar în zilele noastre.

Stimați abonați, cei care ne citiți de la primele ediții și cei care v-ați 
alăturat familiei GAZETEI de Chișinău de curând, Vă mulțumim că 
ne citiți şi că ne susțineți. Împreună vom crește!

Octavian GRAUR

R a c u r s i

Campania de recrutare în armata sovietică, toamna 1967, la centrul de recrutare repu-
blican din Chișinău. Unii dintre cei recrutați vor ajunge în Cehoslovacia în anul următor. 

Sursa: Agenția Națională a Arhivelor. Contul de Facebook al lui Igor Cașu

Poștașii sunt 
puntea 
de legătură între 
ziar și cititor
Aculina Furculiță:,,Le spunem, din propria 
convingere, că e un ziar bun, că au ce citi!”
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„Strigător la cer.Guvernarea 
actuală ne va duce la sapă de lemn”

Fiind prezentă la eveniment, 
am discutat cu mai mulți protesta-
tari. Majoritatea mi-au mărturisit 
că sunt dezamăgiți și disperați din 
cauza creditului.

Au venit să-și exprime nemul-
țumirea și mame cu copii mici, 
printre ele și profesoara Lucia 
Ciobanu.

„Suntem descurajați. Luna 
aceasta am primit notificare de la 
bancă despre majorarea ratei. Noi 
am avut un indice de referință de 
4,12%, iar acum Banca Națională 
a adăugat în plus 5,35%. Încer-
căm să căutăm soluții, dar este 
complicat. Lucrează doar soțul, eu 
sunt în concediu de maternitate. 
Perfect ar fi ca rata să rămână cea 
inițială și să achităm așa cum a 
fost stabilit conform contractu-
lui ipotecar”, a menționat Lucia 
Ciobanu, pentru „Gazeta de Chi-
șinău”.

„Eram conştientă, 
dar nu m-am aşteptat...”

Istoriile dramatice ale moldo-
venilor, „beneficiari” ai Progra-
mului „Prima Casă”, m-au lăsat 
fără cuvinte... Mame, care își cresc 
singure copiii și care au sperat că 
acest credit ipotecar le vor face 
viața mai ușoară, astăzi nu mai au 
încredere în ziua de mâine.

„Când am luat acest credit ipo-
tecar, regula era să luăm un aparta-
ment în funcție de salariul pe care 
îl avem. Suma pe care o achitam 
lunar nu trebuia să depășească 
50% din salariu. Însă acum nu-i 
mai interesează acest aspect. Dacă 
avem un venit de 5000 lei, cum 
putem achita creditul de 7000? 
Nu vom face față. S-a dublat rata 
și totodată s-au ridicat prețurile la 
serviciile comunale, la produsele 
alimentare, combustibil. Cum să 
trăim? Am copii și sunt fără soț, 
dar nu am parte de ajutor din par-
tea statului. M-am gândit să-mi fac 
viața mai ușoară și am acceptat să 
apelez la acest Program. Inițial era 
avantajos, dar acum... Creditul este 
flotant, dar nu m-am așteptat că 
va crește rata într-atât. Și nimeni 
nu iese măcar să ne asculte cerin-
țele...”, mi-a spus în cadrul unei 
discuții o tânără mămică, care a 
preferat să-și păstreze anonimatul.

„Guvernarea ne 
motivează şi pe noi 
să plecăm din Moldova”

Aproape toate persoanele cu 
care am discutat, mi-au spus că 
unica soluție, în caz că Guvernul 
nu se va autosesiza, este să plece 
peste hotare pentru un salariu 
mai bun.

„În septembrie, 2021 împreu-
nă cu soția mea care lucrează în 
calitate de profesoară, am luat un 
apartament prin Programul Pri-
ma Casă. Noi plăteam până acum 
4700 lei lunar, însă după majora-
rea ratei va trebui să achităm circa 
7200 lei. Este exagerat. Aparta-
mentele s-au oferit conform po-
sibilităților. Acum ei au dublat 
practic rata creditului și nici nu se 
mai gândesc la salariile noastre. 

  „Noi am obținut un contract pe care puteam să-l obținem. Eu nu am să mă apuc să vând o bucată de țară doar pentru ca 
să avem jumătate de an gaze mai ieftine. Țara noastră este o țară independentă și trebuie să ținem la acest lucru. Da, este 
greu acum, este greu pentru toți, inclusiv pentru că nu s-au dezvoltat în timp alternative, pentru că nu s-a investit în proiecte 
energetice. Pentru că nu a existat acest interes, pentru că a existat interesul să se facă scheme inclusiv la achizițiile de gaze și 
energie electrică.”

 Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu
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Apartamentul pe care l-am luat 
este într-o stare mai veche, de ace-
ea necesită reparații. Am luat cu 
gândul că vom putea strânge bani 
și vom renova condițiile. Acum, 
cu această majorare, ne-au luat 
orice șansă de a aduna bani. Nici 
nu avem cu ce să îmbrăcăm copi-
ii. Guvernarea trebuie să anuleze 
creșterea ratei și să o stabilizeze 
– să nu ne trezim peste un an că ei 
iarăși majorează creditul. Lumea 
nu mai știe la ce să se aștepte. 
Guvernarea spunea că va întoar-
ce lumea înapoi în țară, dar prin 
astfel de hotărâri, ne motivează și 
pe noi să plecăm din Moldova”, 
a mărturisit Veaceslav Panaitov 
pentru „Gazeta de Chișinău”.

O poziție similară a avut și Ale-
xandru Negură. El mi-a spus că a 
apelat la credit ipotecar pentru ca 
împreună cu copiii să se bucure de 
casa lor, însă fericirea nu a durat 
mai mult de un an.

„Am luat apartamentul anul 
trecut în septembrie. Mi s-a dat 
apartamentul în conformitate cu 
salariul. Trebuia să achităm ini-
țial câte 4700 lei lunar. În iarna 
anului 2022 s-a adunat la această 
sumă încă 300 lei și acum s-au 
mai adăugat la acești 5000 lei încă 
2600. Am făcut un calcul: dacă o 
întindem 20 de ani, după cum ni 
s-a dat creditul, apartamentul de 
50 metri pătrați ne va costa 100 
000 de euro. Este strigător la cer. 
Guvernarea actuală ne va aduce la 
sapă de lemn. În așa condiții vom 
fi nevoiți să recurgem la destră-
marea familiei. Ca cineva dintre 
noi să plece peste hotare. Altă so-
luție nu este și este vina doar a 
guvernării”, a afirmat Alexandru.

„Este extrem de greu 
să facem față prețurilor”

Întrebați ce doresc să obțină 

un urma acestui protest, oame-
nii mi-au spus că optează pentru 
revizuirea ratei procentuale și 
anularea majorării.

 „Dorim să fie întoarse condi-
țiile care au fost până la 30 iunie 
curent, deoarece este strigător 
la cer ceea ce se întâmplă acum. 
Ne-au ridicat procentul atât de 
mult pentru acest credit că pur 
și simplu ne lasă fără bani pen-
tru existență. Este extrem de greu 
să facem față prețurilor actuale. 
Nu știu cum o să ne descurcăm. 
Guvernarea nu se gândește că noi 
suntem cei care contribuim direct 
în bugetul statului cu impozitele 
din salariu. Dacă o să fim nevoiți 
să plecăm – cine o să contribuie? 
Guvernarea nu se gândește deloc 
la noi. Să spun că sunt dezamăgită 
e ca și cum nu aș spune nimic”, 
ne-a mărturisit o doamnă prezen-
tă la protest, care, și ea, a dorit 
să-și păstreze anonimatul.  

Cele peste o sută de persoane 
prezente la protest au semnat un 
demers către Guvernul Republi-
cii Moldova și Banca Națională a 
Moldovei, prin care au cerut revi-
zuirea ratei pentru creditul „Prima 
Casă”, conform formulei stabi-
lite până la data de 01.07.2022, 
precum și plafonarea definitivă a 
ratei respective pentru beneficia-
rii de credit solicitat până la data 
de 01.07.2022. În caz că această 
propunere nu poate fi realizată, 
protestatarii propun compensa-
rea deplină până la rambursarea 
totală a creditului a sumei care 
depășește rata lunară stabilită 
până pe 1 iulie curent.

Ministerul Economiei 
propune soluții

Totodată, pe parcursul zilei de 
ieri, Ministerul Economiei a anun-
țat despre un proiect de lege prin 

care se propune atenuarea șocu-
lui asupra societății, ca urmare a 
majorării indicelui de referință 
pentru stabilirea ratei maxime a 
dobânzii pentru programul „Pri-
ma Casă”.

Potrivit unui comunicat de 
presă al instituției, rata dobânzii 
a crescut cu 5,35 puncte procen-
tuale, de la 7.37% la 12.72%. Ca 
urmare a aprobării proiectului de 
lege, creșterea dată este limitată 
la patru puncte procentuale pe 
parcursul a șase luni, și la șase 
puncte procentuale pe parcur-
sul a 12 luni consecutive. Astfel, 
creșterea dobânzii va fi redusă 
cu 1.35 puncte procentuale sau 
cu circa un sfert din creșterea 
aplicabilă conform condițiilor 
inițiale stabilite de programul 
”Prima casă”. Potrivit legii, rata 
dobânzii este revizuită de două 
ori pe an.

Suplimentar, până la apro-
barea proiectului de lege, în 
cadrul ședinței Comisiei Situ-
ații Excepționale, va fi emisă o 
dispoziție prin care se va stabili 
limita maximă a ratei dobânzii 
anuale pentru creditele acorda-
te în cadrul Programului de stat 
„Prima Casă”. Valoarea acesteia 
nu va depăși 11,37%, adică cu 1.35 
puncte procentuale mai puțin de-
cât conform condițiilor standard 
ale programului. Limitarea dată 
va fi aplicată începând cu 1iulie 
2022, iar dobânzile sporite vor fi 
reajustate la prevederile Comisiei 
Situații Excepționale.

Totodată, pentru cele patru 
puncte procentuale de creștere 
admisă, Guvernul dezvoltă un me-
canism de compensare a acestei 
creșteri pentru beneficiarii Pro-
gramului. Valoarea compensației 
va fi în mărime de 50% din dife-
rența ratei lunare majorate și a 
ratei lunare anterioare.

Doina BURUIANĂ

Peste o sută de oameni, beneficiari ai 
Programului „Prima Casă”, s-au adunat 
miercuri, 13 iulie, în fața Guvernului, 
pentru a protesta împotriva creşterii 

ratei dobânzii la creditele ipotecare cu 5,35%. 
Manifestanții susțin că nu fac față acestei 
majorări şi, cel mai probabil, vor fi nevoiți 
să plece peste hotare pentru a putea achita 
sumele necesare. Aceştia cer revizuirea ratei 
procentuale şi anularea majorării. Ministerul 
Economiei al R. Moldova a elaborat un proiect 
de lege prin care se propune atenuarea şocului 
asupra societății, ca urmare a majorării 
indicelui de referință pentru stabilirea ratei 
maxime a dobânzii pentru programul „Prima 
Casă“. Astfel, creşterea dobânzii va fi redusă cu 
1.35 puncte procentuale sau cu circa un sfert din 
creşterea aplicabilă, conform condițiilor inițiale 
stabilite de Programul „Prima casă”.

Beneficiarii Programului „Prima Casă” au protestat la Guvern împotriva creșterii ratei dobânzii la creditele ipotecare 
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FALS: Republica Moldova 
acceptată în calitate de candidată 
pentru aderare la UE ca să fie 
atrasă în jocurile geopolitice 
occidentale împotriva Rusiei

Igor Dodon a criticat decizia ce-
lor 27 de state de a acorda Republi-
cii Moldova statut de țară candida-
tă la UE.  „Noi am devenit, de fapt, 
candidați pentru noi experimente 
politice și militare, după exemplul 
trist al Ucrainei. Iar graba cu care 
am fost acceptați drept candidați, 
împreună cu Ucraina, în lipsă de 
reforme necesare și cu un regim 
politic al PAS, care devine dictato-
rial încălcând grosolan principiile 
statului de drept și libertățile fun-
damentale ale omului, confirmă că 
rolul Moldovei va fi de pion pe ta-
bla geopolitică a Occidentului. Iar 
consecințele pentru țara noastră 
pot fi tragice, pentru că, din cauza 
unei politici rusofobe promovate 
de comun cu Occidentul, noi vom 
pierde nu doar relațiile economi-
ce avantajoase cu partenerii din 
Est, dar am putea rămâne și fără 
o parte din teritoriile noastre și, 
drept urmare, Moldova ar putea 
dispărea ca stat independent”, a 
scris fostul șef de stat la 27 iunie 
pe pagina sa de Facebook, iar de-
clarațiile sale au fost preluate de 
sursele de informare pro-Kremlin. 
De fapt, afirmațiile lui Igor Dodon 
sunt dezinformatoare și manipu-
latoare. Ex-președintele tinde să 
devalorizeze statutul de țară can-
didat pentru aderare la Uniunea 
Europeană, primit recent de Repu-
blica Moldova, invocând că acesta 
este un joc geopolitic neavantajos. 
De asemenea, atât Dodon, cât și 

presa pro-Kremlin obișnuiesc să 
promoveze falsuri despre pretinsa 
rusofobie a actualei guvernări.

De fapt în această declarație, 
Igor Dodon a promovat câteva 
falsuri, fără date factuale: 

FALS 1: Republica Moldova 
a primit statutul 
de candidat pentru 
aderarea la Uniunea 
Europeană nu pentru 
a fi susținută economic, 
ci pentru a fi atrasă în 
jocurile geopolitice 
occidentale împotriva 
Rusiei

Această declarație este un fals. 
Este cunoscut faptul că toate sta-
tele candidate la UE trec un șir 
de reforme. Potrivit unui comu-
nicat al Ministerului Afacerilor 
Externe și Integrării Europene 
(MAIE) „toate țările care au trecut 
prin procesul de aderare la UE 
au devenit mai stabile și rezili-
ente, atât în plan politic, cât și 
economic. Astfel, pe lângă toate 
avantajele deja cunoscute în so-
cietate, integrarea europeană va 
consolida suveranitatea Republicii 
Moldova, instituțiile de drept și 
democrația noastră, iar statutul 
de stat candidat va îmbunătăți 
procesele de reformă și dezvol-
tare europeană având o direcție 
și o destinație clară – aderarea 
la Uniunea Europeană. Moder-
nizarea țării la standardele UE, 
crearea condițiilor mai bune de 
trai, garantarea drepturilor și li-
bertăților sunt obiectivele prin-
cipale pentru a întări coeziunea 
socială a cetățenilor indiferent de 
apartenența etnică și convingerile 
politice”, scrie într-un comunicat 
al Ministerului.

Declarația lui Igor Dodon este 
în contradicție cu datele statistice 
oficiale. Astfel, potrivit raportului 

Imediat ce Republica Moldova a primit 
statutul de țară candidat pentru aderarea 
la UE,  la 23 iunie 2022, alături de 
Ucraina, ex-preşedintele Republicii 

Moldova, preşedintele de onoare al Partidului 
Socialiştilor, Igor Dodon, a declarat că țara 
noastră a primit statutul de candidat de aderare 
la UE nu pentru a fi susținută economic, 
ci pentru a fi atrasă în jocurile geopolitice 
occidentale împotriva Rusiei. Declarațiile 
fostului preşedinte sunt speculații politice. 
De fapt, potrivit raportului Ministerului 
Finanțelor privind acordarea surselor externe, 
pe parcursul anului 2021, principalii parteneri 
externi de dezvoltare ai țării noastre au fost 
instituții internaționale şi europene. 

Ministerului Finanțelor privind 
acordarea surselor externe (îm-
prumuturi și granturi) pentru sus-
ținerea bugetului de stat al RM, 
pe parcursul anului 2021, drept 
principali parteneri externi de 
dezvoltare ai Republicii Moldo-
va, conform valorii debursărilor 
realizate, s-au evidențiat Fondul 
Monetar Internațional, Comisia 
Europeană, Banca Internațională 
pentru Reconstrucție și Dezvolta-
re, Banca Europeană de Investiții, 
Banca Mondială etc.

FALS 2: Moldova 
ar putea pierde relațiile 
economice avantajoase 
cu partenerii din Est

O altă speculație lansată de Igor 
Dodon este că primirea statutului 
de candidat la UE ar afecta relațiile 
economice ale țării noastre cu UE, 
ceea ce este de fapt un fals. De fapt, 
exporturile Republicii Moldova că-
tre țările CSI sunt mai mici ca cele 
care se duc spre state UE, iar aceas-
tă tendință se menține de câțiva 
ani, inclusiv în perioada anilor 
când Guvernul era condus de Ion 
Chicu, propus de PSRM. Bunăoară,  
potrivit datelor  Biroului Național 
de Statistică, în primele patru luni 
ale anului 2017, exporturile spre 
statele CSI au fost de 21,0 la sută, 
micșorându-se până în acest an (de 
asemenea în primele patru luni) 
până la 12,2 la sută.

FALS 3: Republica Moldova 
de comun cu Occidentul 
promovează 
o politică rusofobă 

Aceasta este narațiunea pre-

ferată a Kremlinului și a mediei 
afiliate. În realitate, statul asigu-
ră și respectă egalitatea tuturor 
cetățenilor, indiferent de etnie 
și limba vorbită.

Consiliul pentru Preveni-
rea şi Eliminarea Discrimi-
nării şi Asigurarea Egalității 
a precizat, într-un comunicat din 
17 martie curent, că „în ultimele 
luni nu s-a atestat invocarea mai 
frecventă a criteriilor de cetățe-
nie/naționalitate, origine etnică 
sau limba vorbită”. Totodată, 
Consiliul reamintește că Legea 
cu privire la asigurarea egali-
tății 121/2012 protejează toate 
persoanele aflate pe teritoriul 
Republicii Moldova indiferent 
de cetățenie/naționalitate, ori-
gine etnică, limba vorbită, rasă, 
culoare, precum și sex, gen, di-
zabilitate, vârstă, opinie, apar-
tenență politică sau orice alt 
criteriu similar. 

În opinia analistului politic 
Laurențiu Pleșca, declarațiile 
fostului președinte Igor Dodon 
sunt trase la indigo cu poziția 
oficială a Federației Ruse față 
de aspirațiile Republicii Moldova 
de a avea un parcurs european. 
„Aceeași poziție o are și PSRM, 
una de eurofobie, or dacă este 
să o luăm logic, statutul de țară 
candidată pentru integrarea în 
Uniunea Europeană nu poate 
decât să aducă beneficii Repu-
blicii Moldova. Cum ar putea 
această realizare dăuna etnici-
lor vorbitori de limba rusă, când 
una dintre principalele valori 
ale Uniunii Europene este chiar 
respectarea drepturilor minori-
tăților? Faptul că fostul preșe-
dinte a ieșit la rampă chiar din 

poziția sa de acuzat pe mai multe 
capete și în arest la domiciliu ne 
arata clar câtă disperare există 
în rândurile forțelor pro-ruse 
din Moldova și, implicit, câtă 
frustrare simte establishment-ul 
rusesc, mai ales că au scăpat de 
sub influență (nu definitiv) un 
stat ca Republica Moldova, care 
a fost mereu măcinat de dorința 
unor forțe de la Est de a rămâne 
subdezvoltat și cu o veșnică nos-
talgie pentru trecutul sovietic. 
Ceea ce nu ne-a transmis fostul 
președinte e că, de acum înco-
lo, Uniunea Europeană este cu 
noi în procesul de integrare, nu 
deasupra noastră, și că europenii 
vor acorda o atenție mai mare 
activității sateliților Rusiei care 
își desfășoară activitatea la Chi-
șinău”, a menționat Laurențiu 
Pleșca pentru „Gazeta de Chi-
șinău”. 

Doina BURUIANĂ

Aceasta 

este narațiunea 
preferată a 

Kremlinului și a 
mediei afiliate. 

În realitate, 
statul asigură 

și respectă 
egalitatea tuturor 

cetățenilor, 
indiferent de 
etnie și limba 

vorbită.
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Șantajul Tiraspolului: Accesul la 
terenurile agricole pentru fermierii 
din Dubăsari expiră odată cu autorizația 
de mediu pentru Uzina din Râbnița

Problema agricultorilor din 
Zona de Securitate, pământurile 
cărora sunt amplasate dincolo de 
traseu, este veche și durează deja 
mai bine de două decenii. Pentru 
multe familii din satele Doroțcaia, 
Coșnița, Pârâta, Cocieri, Corjova, 
pământul este unica lor sursă de 
venit.  Ultima oară, li s-a interzis 
accesul la terenuri în perioada 
2013 – 2015, de către fostul lider 
separatist Evgheni Șevciuk, care 
invoca presiuni economice din 
partea Chișinăului și Kievului. Ca 
reacție, a blocat accesul țăranilor 
la pământ. Oamenii se tem și în 
acest an că, deși au investit sume 
enorme în motorină, fertilizanți, 
dar și muncă, la toamnă ar putea 
fi împiedicați să-și strângă roada.

Peste 1000 de ha lucrate 
de țăranii din Coşnița

„Este o situație care ne în-
grijorează deoarece avem peste 
1000 de ha de terenuri dincolo de 
traseul Râbnița-Tiraspol, lucrat 
de persoane fizice și juridice. Oa-
menii au semănat grâu, porumb, 
răsărită. Oficial primăria nu a fost 
avertizată despre nimic. Dar există 
două posturi de control instala-
te unilateral de către Tiraspol pe 
acest traseu, care monitorizează 
deplasarea oamenilor și militarii 
de acolo i-au avertizat pe agricul-
tori, inițial, că li se permite accesul 
la pământ până la 30 iunie. Apoi, 
după unele negocieri cu Chișină-
ul, oamenii deja au fost anunțați 
că au acces la pământ doar până 
la 31 august. Ce să facă însă cei 
care au semănat răsărită, porumb, 
care sunt nevoiți să îngrijească în 
continuare pământul știind că la 
toamnă ar putea să nu se aleagă 
cu nimic?”, s-a întrebat revoltat 

primarul de Coșnița Alexei Gafeli.
Alesul local a precizat că perso-

nal nu ține legătura cu autoritățile 
nerecunoscute din Dubăsari și că 
orice problemă este soluționată 
prin comunicarea la nivel de Birou 
de reintegrare. „Reprezentanții 
Biroului ne-au dat asigurări că 
problemele vor fi soluționate pe 
măsură ce vor apărea”, ne-a mai 
spus primarul.

„O muncă grea, 
cu investiții, dar fără 
garanții şi siguranța 
zilei de mâine”

Unul din marii antreprenori 
care deține terenuri dincolo de 
traseu, Sergiu Grijancovschi, ne 
informează că anul acesta, în pofida 
dificultăților economice și a prețu-
rilor mari la motorină și fertilizanți, 
a semănat 100 de ha de grâu, 160 
de ha de răsărită și 40 de ha de 
porumb. Este unul din agricultorii 
care au fost informați de reprezen-
tanții Tiraspolului că i se permite 
accesul la pământ doar până la 31 
august. „Mai întâi ne-au avertizat 
că nu vom avea acces până la 30 
iunie. În teritoriu au fost ex-minis-
trul Agriculturii, Viorel Gherciu, și 
fostul șef al Comisiei parlamentare 
pentru agricultură, Vladimir Bo-
lea. Ne-au zis să stopăm lucrările. 
Viceministrul pentru Reintegrare, 
Oleg Serebrian ne-a sugerat însă să 
continuăm lucrările pentru că pro-
blema e legată de semnarea unor 
acte privind importul de mărfuri 
în regiune și că va fi soluționată. 
Am continuat lucrările, dar acum 
suntem iar șantajați”, se revoltă 
agricultorul. Autoritățile raionale 
l-au sfătuit să-și retragă tehnica 
agricolă de după traseu. „Este dificil 
să lucrezi în astfel de condiții, lipsite 
de garanții și siguranța în ziua de 
mâine” a mai spus Grijancovschi.

„Nici războiul 
nu-i determină 
să fie corecți”

Valeriu Bacioi din satul Do-
roțcaia deține peste 1500 de ha 
de terenuri dincolo de traseu. La 
momentul actual recoltează grâ-
ul. „Deocamdată nu am proble-

Îşi pot lucra pământul, dar nu se ştie dacă 
îşi vor putea strânge roada, Tiraspolul 
avertizând fermierii din Zona de Securitate 
că au acces la terenuri doar până la 31 

august. Țăranii şi agricultorii din localitățile 
din raionul Dubăsari, subordonate Chişinăului, 
sunt extrem de îngrijorați că la toamnă ar putea 
să nu poate să-şi adune roada de pe câmpurile 
amplasate dincolo de traseul Râbnița – Tiraspol. 
Oamenii au lucrat peste 6500 de ha de pământ 
semănate cu grâu, orz, floarea soarelui şi 
porumb. Inițial au fost avertizați că nu vor avea 
acces la pământuri după 30 iunie. Ulterior, au 
fost anunțați de reprezentanții Tiraspolului că 
li se permite accesul la terenuri doar până la 31 
august, curent.

me. Dar, la fel, am fost anunțat 
că am acces la pământ doar până 
la 31 august. Avem peste 1000 
de ha de floarea soarelui dincolo 
de traseu. Sperăm mult că se vor 
implica autoritățile de la Biroul 
de reintegrare și că nu vom avea 
probleme”. Agricultorul mai preci-
zează că asistă la astfel de presiuni 
din partea Tiraspolului deja timp 
de două decenii.  Nici războiul din 
țara vecină nu-i determină să fie 
mai corecți, observă el. 

Solicitat de GAZETA de Chi-
șinău, șeful Secției agricultură a 
Consiliului raional Dubăsari, Ser-
giu Guvir, ne-a informat că noile 
presiuni asupra țăranilor și agri-
cultorilor au loc din cauza expirării 
și prelungirii până la 31 august a 
autorizației de mediu eliberată 
Uzinei metalurgice de la Râbnița.

„Toate cele 6500 de ha de 
pământ de dincolo de traseu au 
fost lucrate. Inițial, am primit o 
avertizare că până la finele lunii 
iunie oamenii nu vor avea acces la 
pământ. Au ajuns la o înțelegere 
cu Chișinăul, dar deja așa-numitul 
șef al secției agricultură Dubăsari, 
Veaceslav Liubinschi, ne-a infor-
mat că oamenii au acces până la 
31 august, adică până la data când 
este valabilă acea autorizație de 
mediu. Oamenii sunt îngrijorați că 
ar putea să-și piardă roada. Deo-
camdată i-am informat să fie atenți 
cu tehnica agricolă care ajunge 
dincolo de traseu. Este un șantaj 
din partea Tiraspolului. Astfel de 
presiuni am avut ultima oară în 
2013 - 2015”, ne mai spune șeful 
Secției agricultură.

Concesiile Chişinăului, 
criticate dur de opoziție

Precizăm că la 29 iunie, curent, 
Comisia pentru Situații Excepțio-
nale (CSE) de la Chișinău a decis 
prelungirea pentru două luni, până 
la 31 august 2022, a termenului de 
valabilitate a Autorizației de mediu 
Uzinii Metalurgice din Râbnița. 
Tot atunci CSE  a aprobat stabilirea 
unui mecanism provizoriu pentru 
Tiraspol, care prevede ca banii acu-
mulați de Centrala Termoelectri-

că de la Cuciurgan (MGRES) din 
plățile pentru energia electrică, 
consumată de utilizatorii de pe 
malul drept al Nistrului, să fie 
utilizați de către agenții econo-
mici, înregistrați în conformitate 
cu legislația Republicii Moldova, 
pentru procurarea bunurilor de 
consum destinate cetățenilor din 
regiunea transnistreană. 

Cedările Chișinăului au fost 
criticate dur de fostul deputat 
Alexandru Slusari care s-a arătat 
deranjat că în pofida faptului că 
Uzina metalurgică nu dispune de  
sisteme  de filtrare și este unul din 
pilonii de întreținere a regimului 
separatist, a obținut prelungirea 
autorizației de mediu. Totodată 
fostul deputat s-a arătat deranjat 
de faptul că anumiți agenții eco-
nomici din Transnistria vor putea 
deschide conturi valutare în băn-
cile moldovenești. El s-a întrebat 
dacă nu există riscuri pentru sis-
temul național bancar în contextul 
posibilității deschiderii conturilor 
bancare valutare și efectuării tran-
zacțiilor externe de către compa-
niile transnistrene, controlate de 
Igor Secin, președintele concernu-
lui Интер РАО, care a privatizat 
ilegal Termocentrală Cuciurgan 
sau de către Alișer Usmanov, oli-
garh rus. Ambele persoane au fost 
supuse unor sancțiuni occidentale. 
„Cine va răspunde pentru eventua-
lele escrocherii și tranzacții fictive, 
comise de către companiile trans-
nistrene prin intermediul băncilor 
moldovenești? Cum vor fi selectate 
și verificate aceste companii? Deși 
procedura prevede unele momente 
de precauție, este imposibil să fie 
verificate mii de contracte externe 
și executarea reală a acestora. Poa-
te să apară și problema cu originea 
banilor, chiar dacă se presupune 
că vor fi folosite doar mijloacele 
bănești, achitate pentru energia 
electrică”, și-a exprimat îngrijo-
rarea Alexandru Slusari.

Problema fermierilor, 
discutată 
cu Thomas Mayr-Harting

În pofida acestor cedări, Ti-

raspolul continuă presiunile. 
La 7 iulie, problema fermieri-
lor care dețin terenuri dincolo 
de traseul Râbnița - Dubăsari 
– Tiraspol, a fost discutată de 
vicepremierul pentru reintegrare 
Oleg Serebrian în cadrul unei 
întrevederi cu reprezentantul 
special al Președinției în exer-
cițiu a OSCE pentru procesul 
de reglementare transnistreană 
Thomas Mayr-Harting.

Vicepremierul a menționat că 
Tiraspolul a prelungit accesul 
fermierilor din raionul Dubăsari 
la terenurile agricole doar până 
la 31 august curent, or, fermierii 
au nevoie de certitudinea accesu-
lui la pământul ce le aparține, în 
mod permanent și necondiționat, 
conform angajamentelor din De-
cizia protocolară din 25 noiembrie 
2017. 

Oleg Serebrian a solicitat Re-
prezentantului Special al OSCE să 
se implice activ pentru a soluționa 
această problemă în vederea mar-
cării unor progrese care ar contri-
bui la ameliorarea vieții oamenilor 
din Zona de Securitate.

Svetlana COROBCEANU
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Problema 
fermierilor 

care dețin terenuri 
dincolo de traseul 
Râbnița Tiraspol 

a început în 
1998, odată cu 

instalarea de către 
administrația 

separatistă a unor 
puncte de trecere, 

reprezentanții 
cărora monitorizau 

deplasarea 
oamenilor în 

regiune. Situația 
s-a acutizat în 

2004, 2005 când 
pentru prima dată 
fermierilor li s-a 
îngrădit accesul 

la terenurile care 
le aparțin. În anul 
2006 în formatul 
de negocieri 5+2 

a fost elaborat 
un mecanism 

de compromis, 
care prevedea ca 
proprietarii de 

terenuri să obțină 
anual certificate 

de folosință a 
pământurilor. 

Tiraspolul a declarat 
ulterior că acest 
mecanism nu-și 

mai demonstrează 
eficiența și l-a stopat 

în decembrie 2013, 
iar în martie 2014 
a îngrădit din nou 
accesul fermierilor 

la terenuri.
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Despre beneficiile 
muncii „pe alb”

Ministerul Muncii şi Protecției Sociale a 
lansat săptămâna aceasta o campanie 
de promovare a muncii la alb şi 
combatere a muncii neformale, adică 

a aşa numitelor salarii în plic. Unii observatori ai 
proceselor de pe piața muncii şi din economie în 
general, sunt de părerea că nu e tocmai momentul 
potrivit pentru astfel de campanii acum. Și asta 
deoarece, din cauza cascadei de crize, abătute 
asupra economiei, o parte din angajatori este 
tentată mai degrabă să-şi treacă cel puțin o parte 
din salarii „la negru”, pentru a mai economisi din 
contul impozitelor şi contribuțiilor. 

E C O N O M I E

Totuși, Ministerul Muncii, în 
ciuda intemperiilor actuale, are 
planuri mai mari și o strategie mai 
extinsă de a schimba atitudinea 
businessului față de obligațiunile 
fiscale. În această strategie se în-
cadrează și aprobarea unor modi-
ficări la legislația muncii, care să 
impună un salariu minim unificat 
atât ca mărime cât și în ce privește 
metodele de calculare. Acesta ar 
fi un început pentru desfășurarea 
unei politici eficiente a salarizării, 
care să fie de natură să-i convingă 
și pe angajatori că se merită să 
treacă „pe alb”. 

Apel la solidarizare

În cadrul evenimentului de 
lansare a campaniei cu genericul 
„Trecem pe alb”, Ministerul Mun-
cii și Protecției Sociale a îndemnat 
instituțiile statului să coopereze 
pentru a combate împreună mun-
ca nedeclarată, enumerând și un 
șir de beneficii. 

„Ne-am angajat să facem 
această reformă și să recuperăm 
încrederea cetățenilor, dar vom 
reuși doar împreună. Putem să 
asigurăm salarii și pensii mai 
bune, drumuri, grădinițe și spitale 
cu servicii de calitate doar prin 
încredere și decizie informată. E 
timpul să lucrăm astăzi, așa cum 
am vrea să trăim mâine – Tre-
cem pe alb!”, a declarat ministrul 
muncii și protecției sociale Marcel 
Spatari în cadrul evenimentului.

În prezent, unul din trei lucră-
tori din construcții, servicii sau 
comerț nu are asigurare socială, 
nu are protecție în caz de accident 
și nu va avea dreptul la o pensie 
garantată. Din cauza că o bună 
parte din angajatori nu plătesc 
salarii oficial, Bugetului Asigu-
rărilor Sociale de Stat (BASS) nu 
are suficienți bani pentru plata 
pensiilor, aceștia fiind transferați 
de la Bugetul de Stat.   

Potrivit datelor Ministerului 

Finanțelor privind îndeplinirea 
Bugetului Public Național, în pri-
mele șase luni ale anului curent, 
de la Bugetul de Stat în contul 
Bugetului Asigurărilor Sociale de 
Stat (BASS) au fost transferate 
7,84 miliarde de lei.

Pensie minimă de 3500 de lei
Ministerul a calculat că dacă 

toți contribuabilii și-ar onora obli-
gațiunile, BASS ar avea suficienți 
bani pentru plata tuturor pensi-
ilor și chiar ar putea să majoreze 
pensia minimă până la 3500 de lei 
față de  2278,80, cât constituie în 
prezent pensia minimă pentru li-

mită de vârstă cu stagiu complet 
de cotizare.

Mai mult, nu va fi necesară 
transferarea miliardelor de lei 
de la Bugetul de Stat și acestea 
ar putea fi direcționate pentru 
proiecte de infrastructură, pentru 
amenajarea localităților și crește-
rea nivelului de trai al populației. 
Potrivit Ministerului, din acești 
bani ar putea fi renovate anual 
sute de grădinițe, școli și spitale 
și ar putea fi construite sute de 
kilometri de drumuri noi. 

Pentru încurajarea muncii le-
gale Ministerul Muncii a propus 
un set de măsuri. Printre aces-
tea se numără acordarea sub-
vențiilor pentru munca legală, 
susținerea tranziției la muncă 
formală în agricultură, prin in-
troducerea voucherelor pentru 
declararea muncii zilierilor, di-
gitalizarea registrelor salariați-
lor, promovarea accesului egal și 

Euro – mai ieftin 
decât dolarul

Moneda euro a coborât mier-
curi, pentru scurt timp, sub pragul 
simbolic de un dolar, o situație 
fără precedent după luna decem-
brie 2002, transmite Reuters.

Moneda euro se tranzacționa 
miercuri pentru 0,9998 de do-
lari în jurul orei 12.45 GMT, o 
premieră de la introducerea sa 
în circulație.

„Raționalizarea gazelor natu-
rale, așteptata recesiune, sunt 
toate motive solide pentru a fi 
pesimist cu privire la euro”, este 
de părere Stuart Cole, economist 
la Equiti Capital în Londra. Po-
trivit economistului, acești factori 
vor îngreuna sarcina Băncii Cen-
trale Europene de a majora costul 
creditului, ceea ce va adânci și mai 
mult diferențele de dobândă din-
tre SUA și Europa.

Autoritățile 
îndeamnă 
fermierii să-și 
vândă produsele 
în Orientul 
Mijlociu

Fermierii moldoveni ar putea 
vinde la preț bun pe piața din Ori-
entul Mijlociu carne de miel, ouă, 
dar și unele produse horticole. Cu 
toate acestea, exporturile moldo-
venești în regiune sunt mult sub 
potențialul pieței, spune secre-
tarul de stat în Ministerul Agri-
culturii și Industriei Alimentare, 
Sergiu Gherciu.   Potrivit datelor 
unui studiu, prezentat de Gherciu 
în cadrul unui eveniment dedicat 
exporturilor în Lumea Arabă, Re-
publica Moldova vinde pe piețele 
din regiune carne de miel și ouă de 
găină, însă în cantități prea mici 
pentru potențialul pieței. În 2021 
Republica Moldova a exportat în 
țările din regiune 135 tone de miei 
masă vie, 70 de tone de carcase de 
miel refrigerate și 94,8  mii tone 
de carcase de miel congelate.

Guvernul 
reduce povara 
beneficiarilor 
Programului 
„Prima Casă” cu 
60 milioane de lei

Ratele dobânzilor la creditele 
din Programul „Prima Casă” nu 
vor putea crește cu mai mult de 
patru puncte procentuale în jumă-
tate de an, iar Ministerul Finanțe-
lor va compensa jumătate din rata 
dobânzii, a anunțat miercuri, 13 
iulie, într-o conferință de presă 
ministrul economiei Sergiu Gaibu. 

 „În cazul unui credit tipic de 
500 mii de lei, acordat pe 25 de ani 
sau 300 de luni (termenul limită 
pentru care este prevăzut acest 
credit), plata lunară a fost de circa 
3700 de lei. După majorarea de la 
începutul lunii a dobânzii cu 5,35 
puncte, rata ar trebui să ajungă 
la 5530 de lei. Este vorba de o 
creștere totală de aproape 1900 
lei. Prin măsurile, pe care le aplică 
Guvernul, beneficiarul va plăti 
doar 670 de lei în plus la suma 
de 3700 de lei, cu aproape 2/3 
mai puțin”, a menționat ministrul.  

 

Ion CHIȘLEA 

echitabil la muncă, introducerea 
controalelor mai eficiente și a 
sancțiunilor directe, promova-
rea unui salariu minim cât mai 
apropiat de necesitățile cotidiene 
și unificarea salariului minim în 
sectorul public și privat.

Ultima măsură, deși pare una 
minoră, joacă un rol esențial în 
elaborarea unui set de politici 
coerente privind salarizarea. De 
la el autoritățile au și început im-
plementarea reformelor pe piața 
muncii. 

Salarii minime unificate 
şi calculate după 
aceleaşi reguli

Cabinetul de Miniștri a aprobat 
în ședința de miercuri modificări 
la legislația privind salarizarea, 
care prevăd unificarea salariului 
minim în toate instituțiile din 
țară. Modificările urmează să 
asigure un cuantum minim ga-
rantat al salariului, echivalent în 
orice instituție publică, companie 
privată, sau entitate aflată la au-
togestiune.

Proiectul își propune să promo-
veze creșteri salariale echitabile în 
întreprinderile de stat, întreprin-

derile cu capital majoritar de stat 
și întreprinderile monopoliste. 
Ajustările vor intra în vigoare de 
la 1 septembrie 2022.

De ce a fost necesară 
unificarea

Deși autoritățile au adoptat 
în acest an mai multe hotărâri, 
pentru a asigura un venit minim 
garantat pentru toți angajații în 
valoare de 3500 de lei, regulile de 
stabilire a salariului în sectorul 
bugetar și cel real rămân diferite.

Începând cu 1 aprilie 2022, 
cuantumul minim garantat al 
salariului în sectorul real al eco-
nomiei (întreprinderi, organizații, 
instituții cu autonomie financiară, 
indiferent de tipul de proprietate 
și forma de organizare juridică) a 
fost stabilit la nivelul de 20,71 lei 
pe oră sau 3 500 de lei pe lună, 
fiind calculat pentru un program 

complet de lucru în medie de 169 
de ore pe lună.

Potrivit legislației, cuantumul 
minim garantat al salariului în 
sectorul real se reexaminează 
anual de către Guvern, în func-
ție de creșterea sumară anuală a 
indicelui prețurilor de consum și a 
ratei de creștere a productivității 
muncii la nivel național.

Prevederea nu se referă și la 
sectorul bugetar, unde nu exis-
tă un salariu minim propriu zis 
garantat.

Pentru a înlătura această ine-
chitate, Parlamentul a modificat 
la sfârșitul lunii mai Legea privind 
sistemul unitar de salarizare în 
sectorul bugetar. Potrivit modi-
ficărilor, salariații din unitățile 
bugetare cu un salariu lunar mai 
mic de 3.500 de lei, calculat pen-
tru o funcție cu durata normală a 
timpului de lucru, vor beneficia 
de plăți compensatorii pentru ca 
leafa să ajungă la 3.500 de lei. 

Ministrul muncii: 
e puțin dar e un început

Ministrul Muncii și Protecției 
Sociale Marcel Spătari a menți-
onat într-o postare pe Facebook 
că existența mai multor „salarii 
minime” face dificilă orice discuție 
publică despre rolul salariului 
minim, despre corelarea dintre 
remunerarea minimă și traiul 
minim decent.

„Salariul minim universal va 
fi după aprobarea acestei legi de 
3500 de lei pentru toate sectoa-
rele. Nu este o valoare suficientă, 
cu siguranță. Dar unificarea con-
ceptului ne va permite pe viitor să 
avem o negociere mult mai clară 
și eficientă cu toate părțile impli-
cate”, spune ministrul.

Potrivit lui, după aprobarea 
modificărilor legislative propuse, 
cuantumul salariului minim va fi 
stabilit de Guvern, ca și în cazul 
sectorului real, după consultarea 
partenerilor sociali, în funcție de 
rata medie anuală a inflației și a 
ratei de creștere a productivității 
muncii la nivel național.

„Ne propunem să avem o nouă 
valoare a salariului minim, mult 
mai apropiată de costul real al 
vieții, în fiecare an de la 1 ianua-
rie. Pentru angajatorii din sectorul 
real, această modificare va per-
mite să aibă o previzibilitate mai 
bună în planificarea costurilor cu 
salariații, iar, pentru stat, acest lu-
cru ne va permite să ne asigurăm 
că nu avem salarii ridicol de mici 
în sectorul bugetar, așa cum a fost 
cazul până recent”, a menționat 
Marcel Spatari.

Potrivit lui Adrian Lupușor, 
director executiv al centrului ana-
litic Expert-Grup, salariul minim 
garantat de stat ar trebui să fie 
în prezent de cel puțin jumătate 
din salariul mediu pe economie. 

Potrivit calculelor Ministeru-
lui Muncii și Protecției Sociale 
cuantumul salariului mediu lunar 
pe economie, va fi în acest an de 
9900 de lei.  
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Comitetul 
Consultativ 
Independent 
Anticorupție 

(CCIA) a dat publicității 
cel mai nou raport, 
denumit „Republica 
Offshore”, despre marile 
dosare de corupție din 
Republica Moldova şi 
personajele implicate 
în aceste fraude. 
Documentul dezvăluie 
ce au făcut autoritățile 
moldoveneşti pentru a 
obține asistența altor state 
pentru a obține extrădarea 
oligarhilor fugari Vladimir 
Plahotniuc, Veaceslav 
Platon, Ilan Șor etc.

Copreședintele Comitetului și fostul 
diplomat american, James Wasser-
strom, este de părere că acest raport 
este o analiză istorică, de circa 20 de 
ani, din anii ̀ 90 până în 2014, a infrac-
țiunilor morale și etice din Republica 
Moldova.

Mai întâi, autorii raportului îi men-
ționează pe principalii actori și bene-
ficiari ai fraudei în sectorul bancar și 
al asigurărilor: 

„Vladimir Plahotniuc a obținut 
pachete de acțiuni în mai multe 
bănci-cheie după ce a câștigat influ-
ență la mijlocul anilor 2000, în timpul 
mandatului președintelui comunist 
Vladimir Voronin, și a exercitat un 
control semnificativ asupra unor 
instituții guvernamentale impor-
tante; Veaceslav Platon a dobândit 
pachete de acțiuni în diferite bănci și 
companii de asigurări din Moldova 
din sistemul economic post-sovietic 
și a menținut legături puternice cu 
bancherii ruși implicați în spălarea 
banilor; Ilan Șor a fost identificat ca 
unul din principalii beneficiari ai fur-
tului miliardului, după ce a dobândit 
controlul asupra BEM, Banca Socială 
și Unibank; Vladimir Filat a ocupat 
funcția de prim-ministru al Republicii 
Moldova în perioada 2009-2013 și a 
fost o figură centrală în lupta pentru 
controlul asupra băncilor-cheie, în 
special BEM, unde statul deținea o 
cotă semnificativă”.  

Agenda legislativă 
a lui Reidman

Autorii îl prezintă pe deputatul 
BCS, Oleg Reidman, drept unul din-
tre personajele care au facilitat frauda 
bancară: 

„Reidman a susținut o agendă legis-
lativă care a facilitat intrarea fluxuri-
lor financiare în Moldova la mijlocul 
anilor 2000, iar în 2013 a condus o 
comisie parlamentară specială care a 
recomandat o emisiune suplimentară 
de acțiuni la BEM în calitate de soluție 
la problemele sale de capitalizare, care 
ulterior i-au permis 
lui Șor să obțină 
controlul asupra 
băncii. Instanțele 
din Moldova au fost 
folosite pentru a im-
pune modificări la 
nivel de acționariat 
în bănci și compa-
niile de asigurări. 
Plahotniuc și Platon 
au obținut contro-
lul asupra băncilor 
și companiilor de 
asigurări prin re-
curgerea la hotărâri 
judecătorești”.

De asemenea, raportul relatează 
acțiunile autorităților moldovenești 
pentru obținerea asistenței juridice 
din străinătate pentru investigarea 
fraundei bancare. Statele care s-au 
opus cooperării cu autoritățile Repu-
blicii Moldova sunt Rusia și Elveția.

„Până în prezent, Procuratura An-
ticorupție a întocmit 88 de cereri de 
comisii rogatorii, prin care a solicitat 
date de la Cipru, Germania, Grecia, 
Hong Kong, Letonia, Luxemburg, 
Qatar, România, Rusia, Singapore, El-
veția, Turcia, Ucraina și Regatul Unit. 
Dintre acestea, 37 au fost executate 
integral, 14 au fost executate parțial, 
cinci au fost refuzate și reformulate, 
iar 32 nu au fost executate. Moldova 
s-a confruntat cu provocări în a pri-
mi răspunsuri relevante din partea 
Rusiei și Elveției”, precizează autorii 
raportului.

Extrădările lui Plahotniuc, 
Platon şi Șor

Raportul informează că Republica 
Moldova a cerut arestarea lui Veaceslav 
Platon, Ilan Șor, Vladimir Plahotniuc, a 
Olgăi Bondarciuc (notara lui Vladimir 
Plahotniuc) și a altor persoane. 

„Cererea către sediul Interpol pentru 
extrădarea lui Plahotniuc din Turcia 
a fost transmisă în 2019, dar, în mod 
surprinzător, a fost apreciată ca fiind un 
caz politic de către Comisia de control 
a fișierelor a Interpolului și, în conse-
cință, nu a fost acceptată”, precizează 

raportul. 
În cazul lui Șor, 

s-a confirmat că se 
află în Israel; o ce-
rere de extrădare a 
fost acceptată de 
Interpol în august 
2019, dar acesta 
încă nu a fost ex-
trădat.

„Comisia de 
control a fișierelor 
Interpol a primit o 
solicitare din par-
tea lui Șor, care a 
contestat confor-
mitatea datelor în 

privința sa cu statutul Interpolului. În 
urma unei decizii a Comisiei de control 
a fișierelor din aprilie 2022, contestația 
a fost respinsă. Astfel, procesul de extră-
dare trebuie să se conformeze regulilor 
statului Israel - o decizie a Ministerului 
Israelian al Justiției, urmată de eventua-
le contestații în instanțele judecătorești”, 
dezvăluie autorii raportului.  

După eliberarea sa din închisoare, 
Veaceslav Platon a zburat la Londra 
și a cerut azil politic în Regatul Unit: 

„În 2021, au fost emise mandate 
internaționale de arest pe numele 
lui Platon de către o judecătorie 
din Chișinău. În ianuarie 2022, 
Ambasadorul Regatului Unit în 
Republica Moldova a susținut că 
nu a fost primită nicio solicitare de 
la Interpol cu privire la Platon, deși 
autoritățile moldovene afirmă că a fost 
trimisă o cerere către Interpol”.  

P O L I T I C Ă

(Ex)Trădările 
lui Plahotniuc, 
Platon și Șor

Rusia, în căutare 
de voluntari 

Guvernul rus a început să lanseze apeluri la „mobili-
zarea de voluntari” în fiecare din regiunile sale pentru 
formarea de noi batalioane cu care să continue invazia 
în Ucraina, potrivit grupului de experți americani de la 
Institutul pentru Studiul Războiului din Washington 
(ISW). Kremlinul „probabil a ordonat supușilor din 
regiunile Federației Ruse să formeze batalioane de vo-
luntari pentru a participa la invazia rusă în Ucraina, în 
loc de a declara mobilizare parțială sau totală, potrivit 
acestei organizații.

Ucraina rupe relațiile 
cu Coreea de Nord 

Ucraina a rupt miercuri relațiile diplomatice cu Coreea 
de Nord după ce regimul de la Phenian a recunoscut cele 
două republici separatiste din estul Ucrainei – Donețk 
și Lugansk, relatează Reuters. „Considerăm că aceas-
tă decizie este o tentativă a Phenianului de a submina 
suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei”, a 
precizat Ministerul Afacerilor Eexterne ucrainean într-un 
comunicat de pe site-ul său. Această recunoaștere ar fi a 
treia, după cea din partea Siriei și cea din partea Rusiei.

Condamnat pentru scurgere 
de informații 
către WikiLeaks 

Un fost informatician al CIA a fost condamnat miercuri 
la New York pentru că a transmis, în 2017, către site-ul 
Wikileaks instrumente de spionaj cibernetic aparținând 
agenției americane de informații, o scurgere masivă 
denunțată cu fermitate de autorități, relatează AFP, 
citat de agerpres.ro. Joshua Schulte (foto), 33 de ani, „a 
fost condamnat pentru unul dintre cele mai rușinoase 
și dăunătoare acte de spionaj din istoria Americii”, a 
declarat procurorul federal din New York, Damian Wi-
lliams, într-un comunicat.

Șefa diplomației germane: 
„Negocierile cu Rusia nu 
sunt în prezent o opțiune”

Ministrul de Externe german, Annalena Baerbock, nu 
vede negocierile cu Rusia drept o opțiune la ora actuală, 
la patru luni și jumătate de la invazia Rusiei în Ucraina în 
24 februarie, relatează DPA, citată de agerpres.ro. „Des-
pre ce se poate negocia cu cineva care nici măcar nu este 
pregătit să se pună de acord cu Comitetul Internațional 
al Crucii Roșii pentru a lăsa civilii să plece?”, se întreabă 
ea într-un interviu acordat revistei germane „Stern”.

Rămășițele a 8.000 de 
victime ale terorii naziste, 
descoperite în  Polonia

Aproximativ 17,5 tone de cenușă umană au fost des-
coperite și dezgropate în apropierea unui fost lagăr de 
concentrare nazist din Polonia, a anunțat miercuri Insti-
tutul Polonez al Memoriei Naționale, care investighează 
crime naziste și comuniste, relatează AFP. Rămășițele au 
fost dezgropate la Ilowo Osada, în pădurea Bialucki, lângă 
locul fostului lagăr de concentrare Dzialdowo (Soldau 
în germană, la 150 km nord de Varșovia), construit în 
timpul ocupării Poloniei de către Germania nazistă în 
timpul celui de-l Doilea Război Mondial.

I.G.

M a p a m o n dCe au reușit să facă autoritățile moldovenești pentru a obține 
extrădarea lui Plahotniuc, Platon și Șor

Ilie GULCA

 Instanțele  

 din Moldova 
au fost folosite 

pentru a impune 
modificări la nivel de 
acționariat în bănci 

și companiile de 
asigurări.
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Modele 
franceze: Cum 
te faci scriitor

A - p o l i t i c e

 Poate că ar fi trebuit să-mi 
exprim, încă o dată, satisfacția 
pentru drumurile, vinurile și 
fromajurile franceze. Ori să su-
gerez să le furăm ideea simplă a 
orarului (strict respectat) al cir-
culației transportului urban și 
suburban din anul școlar, diferit 
de cel din vacanță. Ritmul comu-
nitar construit în jurul sistemului 
educațional e un detaliu deloc 
întâmplător în filosofia „mode-
lului francez”.

De la francezi înveți că un 
muzeu de artă modernă și con-
temporană („greu de înțeles”) 
are oferte și programe speciale 
pentru tineri și copii. Lipsiți 
de prejudecăți, aceștia acceptă 
ușor (și nemijlocit) informația, 
exercițiile creative în condițiile 
date (nu copierea academică a 
unor lucrări academice). Mu-
zeul (mă refer la unul concret, 
MAMC Saint-Etienne) poate să 
instaleze în aceeași sală (firesc, 
dar provocator contrapunctat) 
sculpturile precolumbiene ale 
aztecilor, alături de naivele/ su-
prarealistele lucrări ale lui Victor 
Brauner (nemțeanul, da), unul 
dintre părinții spirituali ai mu-
zeului. Pentru că, da, asta e una 
din lecțiile majore ale Franței pe 
terenul culturii: spațiu ecumenic, 
adunând religiile artistice ale tra-
diției și avangardei...  

Despre cărți. Douăsprezece 
milioane de locuitori ai Franței 
visează să publice o carte: roman, 
eseu, memorii. Fiecare al patrulea 
francez, conform unui sondaj al 
suplimentului Le Figaro litterai-
re, are ceva de spus lumii. Nu toți 
vor ajunge să-și îndeplinească 
visul, dar 750 de mii de manus-
crise ale amatorilor deja circulă 
prin edituri. Cunoscând raportul 
dintre scriitorii vs grafomanii 
autohtoni, cifra ar fi trebuit să 
înspăimânte. Un exemplu de la 
noi: din 70 de aspiranți (în acest 
an) la titlul de membru al Uni-
unii Scriitorilor din Moldova, 
comisia de validare a acceptat 
numai trei autori, deși toți pre-
zentaseră comisiei câte 2 – 3 sau 
chiar zece (!) volume publicate. 
Francezii însă nu se tem.  Filtrele 
prin care trec manuscrisele sunt 
severe; editurile ce se respectă nu 
acceptă orice ofertă și ștacheta se 
menține. Debutanții nu răzbat 
simplu pe piață, mecanismul tri-

Agresiunea rusă în Ucraina nu 
a estompat și nici nu a marginali-
zat crizele globale sau conflictele 
ce se pot globaliza dacă nu sunt 
eradicate din fașă. Ba dimpotrivă! 
Pretențiile Beijingului la hegemo-
nie într-o bună parte a Pacificului, 
problema Taiwanului, provocațiile 
nord-coreenilor etc. își găsesc în 
continuare loc pe agenda marilor 
jucători mondiali. 

Una dintre cele mai încurcate 
situații se înregistrează în Orientul Mijlociu. Forța motrice a conflictelor 
de acolo este Iranul. Pe de o parte, acesta susține mișcări teroriste și 
insurgente care animă războiul din Siria și eterna dispută palestini-
ano-israeliană. Pe de altă parte, continuă să lucreze la crearea unei 
bombe atomice proprii, care ar schimba radical raportul de forțe în 
regiune. Dispunând de armament nuclear, Teheranul ar putea acționa 
ca Rusia lui Putin, adică fără teama de a se confrunta „pe teren“ cu 
trupele NATO în cazul în care va ataca deschis un stat vecin.

De altfel, tocmai șantajul nuclear practicat de Kremlin i-a făcut pe 
liderii lumii civilizate să înțeleagă cât de periculos ar putea fi un Iran 
cu bombă atomică. Un fel de Kremlin islamist, cu idei teocratice și 
poate chiar mai intolerant și deci mult mai „ok“ cu exterminarea „in-
fidelilor“ decât laicul regim militarist de la Moscova. Lăsați de capul 
lor, ayatollahii și servanții civili ai acestora sunt capabili să declanșeze 
un adevărat măcel în această parte a Asiei, scopul lor declarat fiind 
distrugerea Israelului ca țară și nimicirea evreilor ca popor, dar și 
înfrângerea aliaților/ partenerilor 
SUA din regiune. 

Vizita recentă a lui Joe Biden la 
Ierusalim arată că americanii vor 
să urgenteze procesul de „cumin-
țire“ a ambițiosului imamat șiit. 
Și de data aceasta, președintele 
american a confirmat, alături de 
prim-ministrul israelian, Yair 
Lapid, disponibilitatea de a in-
terveni în forță dacă diplomația, 
sancțiunile și presiunile nu vor da 
roade. Amenințările cu recursul 
la forță au fost mai puțin voalate 
ca oricând și, rostite de Biden în 
persoană, au sunat credibil. Să 
ne amintim că, acum câțiva ani, 
democrații americani aveau pă-
reri diferite în această chestiune, 
criticându-l acerb pe republica-
nul Trump care a retras, în 2018, 
America din acordul de „neprolife-
rare“ semnat de iranieni cu trei ani mai devreme. Evident, dacă Biden 
reia, fie și parțial, retorica trumpistă cu privire la Teheran, nu o face 
din admirație pentru fostul său rival, ci din considerente mult mai 
judicioase și îndelung cumpănite de clasa politică de la Washington.

Cât de reușită a fost vizita președintelui american în Orientul Mijlo-
ciu vom afla abia după ce se vor consuma negocierile lui cu partenerii 
saudiți, îngrijorați și ei de poftele și apucăturile Teheranului. Tot la 
Riad se va discuta și dureroasa problemă a prețului la barilul de petrol. 
„Dureroasă“ pentru occidentali și restul lumii, desigur, căci pentru 
saudiți este prilejul ideal de a solicita unele concesii politice și econo-
mice de la americani. Cooptarea Riadului la riposta antișiită este însă 
esențială, întrucât limitează spațiul de manevră al Iranului. Iar dacă 
Turcia depășește animozitățile ei cu Israelul (războiul continental din 
Europa se pare că a grăbit și această apropiere neașteptată), se prefi-
gurează condițiile ideale pentru o alianță politică și, poate, militară 
imposibil de imaginat acum câteva luni între israelieni, americani, 
turci și saudiți, plus aliații din regiune ai acestora.

Ce se întâmplă acum în Orientul Mijlociu ilustrează pe deplin ex-
presia „unde dai și unde crapă“. Atacând Ucraina, Moscova a mizat pe 
slăbiciunea Vestului și a crezut că, astfel, începe o adevărată ofensivă 
împotriva occidentalilor „decăzuți“, la care se vor ralia, cu timpul, și alte 
țări dornice să se răzbune pentru „umilința“ lor istorică (Iran, China 
etc.). În consecință, regimul putinist s-a ciocnit cu răspunsul ferm al 
Occidentului nu numai în chestiunea ucraineană, ci și în chestiunea 
orientală, adică acolo unde Rusia a avut întotdeauna un cuvânt greu 
de spus. Împotmolirea armatei ruse în Ucraina și căderea întregii țări 
sub sancțiuni a restrâns capacitatea Kremlinului de a interveni și ajuta 
Iranul. Nici prin lobby-ul la curțile, de regulă, împăciuitoare și cam 
antiisraeliene ale vest-europenilor, nici prin susținerea inițiativelor și 
aventurilor dubioase ale imamilor războinici în zonele lor de maxim 
interes: Palestina, Liban, Siria. 

Aferim!

Unde dai 
și unde crapă

Adrian CIUBOTARU

H a r t a  l u m i i

Mircea V. CIOBANU

erii funcționează, inclusiv, prin 
filtrele revistelor și al concursuri-
lor, prin cel al premiilor literare, 
cu condiții limpezi și cu experți 
experimentați.

Suplimentul literar al lui Le 
Figaro publică un număr întreg 
dedicat acestui subiect: Ce să faci 
ca să te publici? La noi, o publica-
ție de acest gen ar fi fost înțeleasă 
doar cu o doză bună de ironie. 
Aici însă sfaturile sunt dintre 
cele mai serioase (și prețioase), 
pornind de la premisa unor bune 
intenții și a eventualului talent 
al neofitului, gata să se dedice 
scrisului, ce îi va solicita efort, 
sacrificii, timp peste program 
(munca ce îți asigură existența 
nu poate fi abandonată). Mulți 
autori își publică volumele pe 
cont propriu, iar unele concur-
suri solicită taxe de participare, 
ceea ce înseamnă investiții în 
eventualul (fără garanții) succes. 

Autorii revistei denotă atitu-
dine profesionistă (și îndeamnă 
la profesionalism). Scriitori con-
temporani de succes și tot atât 
de importanți editori explică po-
tențialilor autori cu ce ar fi bine 
să înceapă și ce trebuie să ia în 
calcul (sfaturi bune și pentru ai 
noștri). Trei cuvinte revin mereu, 
ca soluții universale: muncă, răb-
dare, exigență. Unul dintre auto-
rii de cult ai epocii oferă soluția 
magică a două lucruri imperativ 
necesare: exersarea permanentă 
a scrisului și lecturile. Mai mult: 
„lectura este centrul activității 
creatoare a scriitorului.” Plus 
deconectarea de la cele lumești; 
„e de dorit ca telefonul să nu fie 
prezent în biroul de lucru, nici 
televizorul sau jocurile video...” 
Sfaturi prețioase! 

Contrar dictonului latin despre 
poeții care se nasc – în opoziție 
cu oratorii care se fac – revista 
decretează în unul din titluri: 
scriitorii nu se nasc, ci se fac. 
Profesionalismul se învață și în 
acest caz, al jocurilor creative, 
începând cu studierea subtilită-
ților limbii (un manuscris prost 
scris/ redactat poate să dezamă-
gescă editorul). Or ceea ce deran-
jează în scrierile grafomanilor 
(pe lângă locurile comune) este 
lipsa acordurilor gramaticale, 
vocabular sărac și aproximativ, 
ortografie infectă. Exercițiile de 
imaginație, creație și inteligen-

ță nu strică nimănui. Iar dacă e 
adevărată teza că scriitorii ratați 
devin buni cititori, avem un bun 
potențial pentru sporirea numă-
rului de vizitatori ai librăriilor 
și bibliotecilor. I-aș zice meto-
da (strategia) muzeului de artă 
modernă: înainte de a-l face (pe 
vizitator) consumator, îl faci cre-
ator. Personaj de al casei!

Mereu în avangardă, deschisă 
înnoirilor și ideilor creative – dar 
și alterității –, Franța este un 
contrapunct al reperelor testate 
în timp. Tocmai acest trecut, si-
gur și impresionant, îi oferă per-
spective. Și dorința de a spune 
lumii ceva. 

T rece vara şi încă nu am avut o temă 
de vacanță. Încerc s-o atac acum, 
vorbind, de exemplu, despre Franța, 
de ziua ei. Sau despre cărți. Bine, 

poate că trebuia să încep cu implicarea 
exemplară a francezilor simpli întru 
ajutorarea ucrainenilor refugiați (pentru ca 
oamenii care au fugit de război să se simtă 
confortabil într-o țară străină).

Integrarea europeană și poporul Moldovei
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Germania, Franța și Italia 
încă nu pot crede că „partene-
rii” lor de afaceri de la Kremlin 
sunt alții decât se dădeau și, fără 
să-i întrebe, au trecut deschis la 
afacerea de bază și de totdeauna 
a Rusiei – războiul.

Europa se forțează să des-
chidă ochii, dar încă se teme 
să vadă fața adevărată a Rusiei 
imperiale, cea care a învârtit-o 
pe degete și a înlănțuit-o cu con-
ductele de gaz ieftin. 

Foarte mulți europeni au 
crezut că după prăbușirea im-
periului răului, în 1991, Mos-
cova a renunțat la ocupația ei 
de secole – de a fi „jandarmul 
Europei” și de a ocupa țări și 
teritorii străine. Însă, dacă 
agresiunile militare ale Rusiei 
împotriva R.Moldova (1992) și 
a Georgiei (2008) majoritatea 
țărilor europene le-a considerat 
accidentale și nu au luat atitu-
dine tranșantă față de ocuparea 
unor teritorii străine, atunci 
războiul împotriva Ucrainei a 
început să-i pună pe gânduri 
și pe mulți șroideri, macroni și 
prieteni mai vechi ai Kremli-
nului. Până și state cu vădite 
înclinații rusofile, foarte prie-
tenoase și loiale cu Rusia țaristă 
și cea sovietică, încep să pună 
la îndoială „drujba” cu „fratele 
mai mare”. Recentul gest, deo-

sebit de curajos al Bulgariei, a 
provocat un șoc la Kremlin, iar 
consumatorii de narative rusești 
și inocenții, departe de a înțele-
ge războiul hibrid declanșat de 
Rusia împotriva lumii civilizate 
și libere, se întreabă: „Ce naiba 
fac tocmai 70 de diplomați” ruși 
în Bulgaria?

Până vor ieși la suprafață mul-
te lucruri greu de crezut despre 
Rusia cea adevărată, ca om care 
a fost nevoit să trăiască aproape 
patru decenii în împărăția ro-
șie, vă răspund foarte pe scurt: 
„diplomații” ruși, fără epoleți 
vizibili, creează și întrețin rețele 
de indivizi corupți în instituțiile 
statului bulgar, promovează în 
posturi decizionale demnitari 
rusofili, infiltrează miliardarii 
ruși în privatizarea economiei 
și bogățiilor Bulgariei, instigă 
masele nemulțumite la revol-
te, subminează statul de drept, 
cumpără justiția pentru a proteja 
bandiții și mass-media -- pentru 
a denigra UE, SUA și NATO, for-
mează opinia publică în favoarea 
Rusiei, ca singurul salvator al 
Bulgariei și Europei etc. 

În genere, nu spun mare nou-
tate, dar ambasadele ruse din 
Europa sunt centre legalizate 
de spionaj și contraspionaj, de 
corupție și influență, de propa-
gandă și război hibrid care, în 
ansamblul lor, formează și ali-
mentează metastaza canceroasă 
ce slăbește, paralizează și omoa-
ră organismele sănătoase; îndo-
bitocește și moleșește societatea 
până la lipsă de discernământ 
și indiferență totală, „ajută” 
clasele politice naționale să-și 
jefuiască, după scheme legale, 
propriile popoare – o condiție 
de bază ca alegătorii să nu aibă 

încredere în conducătorii aleși, 
creează confruntări între gru-
purile etnice și generează prin 
mass-media, cumpărată sau 
rătăcită, o atmosferă de suspi-
ciune și dușmănie în interiorul 
țărilor dezvoltate și prospere. 

Cred că va trece încă ceva 
timp, până țările din UE vor în-
țelege ce reprezintă în realitate 
„ruskii mir” (varianta pașnică 
în formula „conflicte înghețate” 
– Crimeea, Abhazia, Osetia de 
Sud, Transnistria) cea milita-
ră – Lugansk, Donețk, Harkov 
plus teroarea cu rachete în toată 
Ucraina) și care sunt scopuri-
le și obiectivele adevărate ale 
Kremlinului pe continentul eu-
ropean. Rețineți și nu uitați sin-
teza viziunii asupra mapamon-
dului a criminalului de război 
Putler – „ce rost ar avea lumea 
fără de Rusia? (trad.a.)” 

Dacă în Bulgaria, dintr-o 
ochire, au fost identificați și ex-
pulzați peste 70 de „diplomați” 
implicați în activități de sub-
minare ale instituțiilor statului 
și a ordinii constituționale, mă 
întreb și vă întreb: câți aseme-
nea „diplomați” ruși activează în 
spațiul românesc, în R.Moldova 
și România? Or fanfarele de la 
Chișinău și București așteaptă 
ca ambasadorul Valeri Kuzmin 
să publice listele propagandiș-
tilor, rusofililor, putiniștilor, 
spionilor și agenților ruși din tot 
spațiul românesc, iar demnitarii 
de pe ambele maluri ale Prutu-
lui să se prindă într-o „horă a 
Unirii, fără Unire” și cu lacrimi 
în ochi și cu buchete de flori, 
ca să nu-i supere pe Putin, La-
vrov, Zaharova și Rogozin, să-și 
ia rămas bun de la armata de 
„ambasadori” ruși?

Ambasadorii „lumii ruse”
Un fost inginer constructor, 

foarte bătrân, dar cu memoria încă 
bună, îmi povestește că se afla la 
Canal, în timpul lui Dej, ca salariat 
al unui trust de construcții și că 
lucra cu deținuții politici, pe care 
nu avea voie să-i privească. Când le 
dădea îndrumările necesare, stătea 
cu spatele la ei. Unul dintre con-
damnați se numea Corneliu Coposu 
și, cu toate că nu l-a văzut niciodată 
la față, și-l amintește foarte clar, 
din descrierile gardienilor. Era un 

bărbat atletic, un fost bărbat atletic, care, deși slăbise groaznic, avea 
în continuare o rezistența ieșită din comun. Un deținut trebuia să 
sape zilnic opt metri cubi de pământ, ceea ce reprezenta o normă 
nerealizabilă de un om obișnuit, prost hrănit și îmbrăcat în zdrențe. 
Cu mari eforturi unii prizonieri săpau doi-trei metri cubi și încasau 
bătăi cumplite pentru neîndeplinirea „planului”. Corneliu Coposu 
săpa cei opt metri cubi ai săi, iar apoi îi ajuta și pe alții. 

– Mi-am închipuit întâi, povestește cu o voce tremurândă bătrânul 
din fața mea, că el voia să beneficieze de o reducere de pedeapsă, câș-
tigată printr-o comportare bună. Am aflat însă că nu se afla în situația 
de a spera la așa ceva, fiind condamnat la muncă silnică pe viață. 

Oameni de felul lui Corneliu Coposu se nasc rar într-o țară și sunt 
primii vânați atunci când țara respectivă ajunge sub o forță de ocupa-
ție. Așa cum un ucigaș caută să înfigă cuțitul exact în inima victimei, 
ocupantul lovește în ceea ce are mai bun poporul învins de el. Timp 
de aproape optsprezece ani, Corneliu Coposu a rezistat tentativelor 
făcute de sovietici și de complicii lor din România, liderii comuniști, 
de a-l lichida. Că a avut parte de acest calvar este cutremurător, dar 
intră totuși în logica, fie și monstruoasă, a istoriei. Cu totul ininteligibil 
rămâne însă tratamentul care i-a fost rezervat lui Corneliu Coposu 
după prăbușirea comunismului în România. Călăii lui Corneliu Co-
posu, cei direcți și cei care au acționat indirect, prin decizii politice, 
n-au fost pedepsiți drastic, așa cum ar fi meritat. Iar noi, ceilalți, nu 
ne-am dus la el în genunchi să-i cerem iertare pentru lașitatea sau 
pentru ignoranța noastră, care este și ea o formă de lașitate. După ce 
i s-au luat optsprezece ani din viață, nu s-a găsit cineva care să-i ceară 
măcar scuze lui Corneliu Coposu! S-a întâmplat, în schimb, altceva. 
În ziua de 22 decembrie 1989, când Corneliu Coposu a venit la sediul 
C.C. al P.C.R. și a încercat să intre în contact cu echipa care se con-
sidera îndreptățită să ia puterea, a fost izgonit. Iată scena, povestită 
de un martor al ei, Petre Roman: „La un moment dat a fost anunțată 
sosirea lui Corneliu Coposu. N-am avut timp să schițez nici cea mai 
mică reacție. „Să plece!” au strigat aproape simultan Bârlădeanu și 
Iliescu. Am tăcut. [...] Acum sunt convins că, exact în momentul acela, 
ceva din revoluția română a luat o turnură greșită, al cărei preț l-am 
plătit și-l mai plătim și azi.”

Și câte nu s-au mai întâmplat ulterior! O persoană care își spunea 
„poet” (adică un om care trăiește – teoretic – din valorificarea sensi-
bilității sale) l-a insultat cu grosolănie pe fostul deținut politic. Și-a 
bătut joc de înfățișarea scheletică a bărbatului atletic de altădată. Să-ți 
smulgi părul din cap la moartea mamei, făcând paradă de dragoste 
filială, să scrii versuri clamoroase și lamentuoase despre veștejirea 
florilor toamna, să dai de mâncare, cu mare tam-tam publicitar, câi-
nilor vagabonzi și apoi să pălmuiești, fie și numai la figurat, obrajii 
descărnați ai cuiva atât de obosit încât a ajuns, într-adevăr, să aibă o 
înfățișare scheletică – iată o mixtură dezgustătoare, un kitsch moral 
fără termen de comparație.

A existat însă ceva și mai revoltător. La moartea lui Corneliu Coposu, 
denigratorii lui și-au luat figuri smerite și i-au recunoscut valoarea. 
Ce caricatură de fair-play! Să recunoști valoarea unui adversar numai 
după ce îi iei pulsul și constați că e mort, scos definitiv din luptă, iată 
o recunoaștere care provoacă greață. Iliescu și oamenii lui, acoliți 
sau continuatori, mulți grupați în prezent în PSD, reușesc mereu 
să provoace greață. Aceasta este contribuția lor la istoria României.

Despre Corneliu Coposu

Alecu RENIȚĂ

Am încheiat o săptămână magică 
pentru sportul românesc. 5 medalii 
continentale de aur, plus 3 de argint 
și un bronz, pentru înotători, 6 meda-
lii pentru canotori la Cupa Mondială, 
o semifinală feminină și o finală U14 
100% românească la Wimbledon. 

„Ce am făcut noi, românii, să me-
rităm acești campioni?”, se întreba 
retoric, aproape plângând, comenta-
torul TVR, la finalul celei de-a patra 
curse de aur a lui David Popovici, 
când acesta a făcut o plecăciune în fața tribunelor 
cu sute de steaguri ale României.

Este un miracol că într-o țară în care doar 4 
din 100 de copii sunt implicați în activități sporti-
ve organizate mai avem campioni. Este o minune 
că mai avem performeri mondiali într-un stat ai 

cărui politicieni „progresiști” 
sunt preocupați să pună co-
piii încă de la grădiniță să își 
contemple puța și să dubiteze 
asupra genului din acte. Asta, 
în vreme ce orele de sport, două 
pe săptămână, în clasele I-VIII, 
apoi doar una, au ajuns o bătaie 
de joc. Comparativ, Ungaria are 
5 ore de sport în școli...

Încă mai supraviețuim pe 
harta sportului mondial datorită 

genialității individuale a unor puști care înțeleg că 
valorile adevărate sunt departe de cele promovate 
acum pe agendă. Repet, România educată, civilizată, 
mândră, este în inimile și palmele muncite ale acestor 
copii, nu în discursurile sforăitoare ale politicienilor. 

Hai, România!

Este o minune că mai avem 
performeri mondiali

Valentin BUDA

Integrarea europeană și poporul Moldovei

Normele lingvistice nu au 
întotdeauna logică, iar ghiloti-
na cenzorilor oficiali ai limbii 
poate cădea oricând peste cele 
mai venerabile și respectabile 
structuri, particule sau forme 
gramaticale, doar pentru că niș-
te parveniți ai Logosului au ve-
nit la un moment dat la putere. 

Așa s-a întâmplat cu particu-
la demonstrativă (“interjecție” 
după unii): «na»!… «Na» pe 
care îl pronunți când prezinți 
sau oferi un obiect sau o idee: 
— „Na telecomanda”.

«Na» e însă prezent în 
toate limbile balcanice, chiar 
și în greacă: — «Να ένας 
άνθρωπος»… „Iată un om!” / 
„Na un om!”… În română, fără 
niciun motiv logic, uman, ar-
haicul «na!» a fost decretat 
“vulgar”.

La fel și „ete”: e pan-indo-eu-
ropean, urcă până la sanscrita 
Vedelor și e identic cu latinescul 

„ita”. „Ete” este slavonescul 
«eto», «to» (это în rusă), ba 
chiar, ca pronume de persoa-
na a treia singular este identic 
cu englezescul «it» și olandezul 
«het» (acesta devenit articol). 
Dar în română, oroarea de limba 
țăranilor a făcut, acum multă 
vreme, mai bine de un secol 
deja, că s-a decretat că nu poți 
să zici «ete», cu atât mai puțin 
dublul provocator «ete na!»

Păcat, pentru că așa limba a 
pierdut jocul particulelor și ne 
este foarte greu să interpretăm 
și să traducem textele grecești 
antice, de la Homer la cele ale 
Evangheliilor, trecând prin Pla-
ton și tragici. Am pierdut jocul 
particulelor fluide, intercala-
te între cuvinte, precum „de”, 
„te”, „ge”, „gar” și altele, care 
asigurau fluiditatea și frumu-
sețea textelor. De pildă, atunci 
când într-un dialog platonici-
an Socrate răspunde «To de ge 
esti», el ar fi putut răspunde 
simplu: «To esti» = «Așa este», 
dar «To (de) (ge) esti», cu 
„inutilele” „de” și „ge”, τὸ δὲ γε 
ἔστι dă imediat viață textului, 
căci de fapt Socrate răspunde: 
«Păi da!», care e cu totul altceva 
decât platul «Așa este».

Dar noi nici «păi» nu mai 
avem voie să zicem, că sar ime-
diat parveniții limbii, cenzorii și 

logofeții cu dicționare secăcioa-
se și reguli aride în șănțulețele 
creierului, cei care sugușă lim-
ba pentru că niște funcționari 
anonimi au decretat că «nu se 
zice așa».

Eu însă nu-i iau în seamă, 
ete na!... Îmi amintesc mereu 
că unui imbecil care-i reproșa 
că nu știu ce cuvânt folosit de el 
nu era francez, Victor Hugo i-a 
răspuns: „O să devină”. 

„Ete”, „na”, „păi” și alte particule 
„vulgare”…

Alex ȘTEFĂNESCU

Dan ALEXE
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Propagandă agresivă 
la noi acasă

Promovarea recentă a „Legii securității 
informaționale”, care prevede 
interzicerea ştirilor şi emisiunilor 
analitice din Rusia, şi promulgarea 

acesteia de preşedintele R.Moldova, Maia Sandu, 
a întărâtat unele medii ruseşti. Acestea instigă 
la ură prin dezinformări şi cataloghează Legea 
drept una „nepopulară antirusească”. GAZETA a 
verificat într-un articol publicat în presa rusească 
din R. Moldova veridicitatea informațiilor 
publicate, care ar fi îngustat şi încălcat drepturile 
alolingvilor din R. Moldova, combătând astfel 
falsurile şi manipulările prin informații oferite de 
instituții publice şi experți din domeniu.

Sursa afirmației: „Moldavs-
kie vedomosti”, 10 iunie 2022, ar-
ticolul de opinie  cu titlul „Lumea 
rusă a fost și este o parte impor-
tantă a „lumii moldovenești””, 
semnat de Marina Timotina.

Context

La 2 iunie 2022, Parlamentul R. 
Moldova a aprobat în lectura a II-a 
Legea pentru modificarea Codului 
serviciilor media audiovizuale al 
Republicii Moldova nr. 174/2018 
care are drept scop prevenirea și 
combaterea dezinformării și a 
răspândirii informațiilor false în 
spațiul mediatic. Cunoscută cu 
denumirea de „Legea securității 
informaționale”, actul normativ 
prevede interzicerea știrilor și 
emisiunilor analitice din țările 
care nu au ratificat Convenția 
privind Televiziunea Transfron-
talieră. Legea a fost promulga-
tă și de președinta Maia Sandu, 
aceasta a intrat în vigoare la 22 
iunie curent.

Ce verificăm?

 „Sărbătoarea internațională 
a limbii ruse în R. Moldova, 
sărbătorită pe 6 iunie în RM, în 
ziua de naștere a scriitorului rus 
A.S. Pușkin, a fost umbrită  de 
promulgarea „Legii securității 
informaționale”, care prevede 
interzicerea știrilor și emisiuni-
lor analitice din Rusia, catalogată 
drept o decizie nepopulară anti-
rusească. Și aceasta - pe fundalul 
unui șir de alte decizii nepopulare 
antirusești, intoxicarea perma-

nentă a populației cu rusofobie, 
pregătirea opiniei publice pentru 
ieșirea din CSI, susținerea san-
cțiunilor antirusești și intrarea 
în conflict de partea Ucrainei”, 
scrie în articol. 

Articolul este o continuare a 
narațiunii ministrului de Externe 
al Federației Ruse, S. Lavrov, și a 
președintelui Federației Ruse, V. 
Putin, care susțin că conaționalii 
lor, adică rușii, sunt discriminați 
etnic și lingvistic și în R. Moldova. 

Dezinformări 
şi manipulări?

Limba rusă este a doua limbă 
de răspândire în republică și este 
limba pe care o vorbesc celelalte 
minorități. Aproape toți cetățenii 
R. Moldova vorbesc rusește liber, 
doar 1% nu cunosc limba rusă, po-
trivit unui sondaj. Iar vorbitorii 
de limba rusă depășesc de 2,7 ori 
cetățenii de etnie rusă. Jumătate 

din etnicii ucraineni, o treime din 
bulgari, o pătrime din găgăuzi și 
cinci procente dintre moldoveni 
vorbesc în limba rusă. Autorități-

le centrale nu țin cont de aceste 
realități: documentația de stat tot 
mai rar este dublată și în rusă, 
iar dublarea actelor are loc doar 
în UTA Găgăuzia. Exacerbarea 
problemei cu referire la limba rusă 
duce la destabilizarea nu numai 
politică, dar și economică a sta-
tului, or limba rusă este limba 
businessului moldovenesc.

În prezent, în Federația Rusă 
se exportă producție în sumă de 
137,49 mln. dolari și se importă 
din același stat –  producție de 
337, 61 mln. dolari (fără a indica 
sursa și perioada).  

Reducerea numărului școlilor 

cu predare în limba rusă prin „op-
timizare”. Din 2000 au rămas 400 
de școli. Școli sunt tot mai puține 
și se închid, la fel, cu scopul de a 

restricționa funcționarea și vor-
birea limbii ruse.

Reducerea formării grupelor cu 
predare în limba rusă în cadrul fa-
cultăților la instituțiile superioare 
de învățământ.

Din septembrie 2018 în școlile 
din RM limba rusă nu mai este o 
disciplină obligatorie de studiu, 
dar opțională și e la alegerea 
părinților. 

Verificare

Legea promulgată 
şi votată pentru 
a stagna dezinformarea

 La 2 iunie 2022, Parlamentul 
R. Moldova a aprobat în lectura 
a II-a Legea pentru modificarea 
Codului serviciilor media au-
diovizuale al Republicii Moldo-
va nr. 174/2018 care are drept 
scop prevenirea și combaterea 
dezinformării și a răspândirii 
informațiilor false în spațiul 
mediatic. Așa-numita „Lege a se-
curității informaționale” prevede 
interzicerea știrilor și emisiunilor 
analitice din țările care nu au ra-
tificat Convenția privind Televi-
ziunea Transfrontalieră. Legea a 
fost promulgată și de președinta 
Maia Sandu, aceasta intrând în 
vigoare la 22 iunie curent.

Astfel, Codul serviciilor media 
audiovizuale al R. Moldova a fost 
completat cu noțiunea de „dezin-
formare” și cu sancțiunile aferen-
te, în cazul în care furnizorii sau 
distribuitorii de conținut media 
vor încălca legislația.

De asemenea, furnizorii de 
servicii media nu vor difuza, iar 
distribuitorii de servicii media nu 
vor retransmite programe audio-

vizuale care, indiferent de prove-
niența lor, justifică războaiele de 
agresiune, neagă crimele de război 
şi crimele împotriva umanității 
sau incită la ură.

 Potrivit legii securității infor-
maționale, 50% din conținutul 
străin difuzat de posturile TV vor 
reveni țărilor UE, SUA și statelor 
care au ratificat Convenția privind 
Televiziunea Transfrontalieră. 

Președinta Maia Sandu a de-
clarat în cadrul unui briefing că 
menirea Legii este de a combate 
dezinformarea: „Facem acest lu-
cru și îl vom face în continuare 
ca să asigurăm un spațiu infor-
mațional obiectiv pentru ca ce-
tățenii noștri să poată să analizeze 
lucrurile pornite de la informații 
obiective, și nu de la propagandă 
și surse false”. 

Maia Sandu a făcut declarația 
în contexul afirmațiilor minis-
trului rus de externe, Serghei 
Lavrov. Oficialul rus a spus că, 
prin această lege, autoritățile din 
R. Moldova încearcă să „anuleze 
tot ce este rusesc, așa cum face 
Ucraina”.

BNS: La recensământul
din 2014,  din 98,2% de 
populație 4,1 %
s-au declarat ruşi 

Potrivit informațiilor Biroului 
Național de Statistică (BNS), la 
compartimentul „Structura et-
nică și lingvistică a populației”, 
recensământul din 2014, înregis-
trarea datelor despre etnie, limba 
maternă, limba vorbită de obicei 
și religie s-a efectuat la dorința şi 
libera declarație a persoanei. Ast-
fel, informația privind etnia, din 
total populație recenzată (98,2%) 

„Nimeni nu are nimic cu limba rusă, problema e  ideologia agresivității,  mesajele imperialiste 
pe care le seamănă lumea rusă în spațiul postsovietic”

Victoria POPA
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s-au declarat moldoveni 75,1% din 
populaţie, 7,0% - români, ucrai-
neni – 6,6%, găgăuzi - 4,6%,  ruşi 
- 4,1%, bulgari -1,9%, romi – 0,3%, 
iar  alte etnii constituie 0,5% din 
populaţie.

9,7 % ruşi din R. Moldova 
consideră limba 
rusă – limbă maternă

Potrivit liberei declaraţii a 
celor 2 723,3 mii persoane care 
au indicat limba maternă (97,1% 
din total recenzaţi), pentru fieca-
re a doua persoană (56,7%) din 
populaţia care au declarat limba 
maternă, limba moldovenească 
este limba maternă, iar în cazul 
a 23,5% limba română reprezintă 
limba maternă. Limba rusă este 
considerată limbă maternă de că-
tre 9,7% din populație, iar limba 
găgăuză, ucraineană și bulgară 
de 4,2%, 3,9% și respectiv 1,5% 
din populaţie.

Din totalul populației 
din RM 14,5% vorbesc 
de obicei în rusă

În cadrul numărătorii, din 
numărul total al locuitorilor sta-
tului, care au indicat limba vorbită 
de obicei (2 720,3 mii persoane), 
54,6% vorbesc în limba moldo-
venească, iar 24,0% în limba ro-
mână, 14,5% în limba rusă, 2,7% 
în limba ucraineană și aceeași 
pondere pentru limba găgăuză, 
1,0% - limba bulgară. În alte limbi, 
decît cele enumerate, vorbesc de 
obicei 0,5 % din populaţie. Nu au 
indicat limba în care vorbesc de 
obicei 3,0% din populaţie.

Cu toate că majoritatea ucrai-
nenilor, găgăuzilor şi bulgarilor au 
indicat drept limbă maternă lim-
ba naţionalităţii, fiecare al doilea 
ucrainean, fiecare al treilea bulgar 
şi găgăuz vorbesc de obicei limba 
rusă. Moldovenii care vorbesc de 
obicei limba rusă constituie 5,7% 
din total.

„Conform unui sondaj efectuat 
de Idata – Date Inteligente, în pe-
rioada 18 mai - 5 Iunie, 2022, pe 
un eșantion de 1.176 de respon-
denți, reprezentativ la nivel națio-
nal, limba rusă o pot vorbi la un 
anumit nivel 96% din populație. 
1% - pot vorbi limba ucraineană, 
26%- limba engleză, 7% - limba 
găgăuza, 4,6% - limba bulgara”, 
a comunicat pentru GAZETĂ, vi-
ce-directorul Idata – Date Inteli-
gente, Veronica Ates. 

„Ruşii sunt într-o 
minoritate covârşitoare”

După lecturarea articolului, 
directorul Institutului de Filolo-
gie Română „Bogdan Petriceicu-
-Hasdeu”, AȘM, Nina Corcinschi 
a spus pentru GAZETĂ că: „Arti-
colul e scris din perspectiva bine 
cunoscutelor pretenții imperiale 
rusești. Autoarea recunoaște că 
majoritatea moldovenilor cunosc 
limba rusă și că în societate nu 
există rusofobie. Și atunci care 
e problema? Că limba română 
e dominantă?  Foarte bine, e o  
chestiune de afirmare a statali-
tății, a identității naționale, cu 
atât mai mult cu cât rușii sunt în-
tr-o minoritate covârșitoare. Nu 
limba rusă e problema în spațiul 
nostru, dar  faptul că limba rusă a 
devenit purtătoarea propagandei 
războiului, a pretențiilor impe-
rialiste rusești, a dezinformării 
și manipulării. Ar fi de dorit ca 
rușii din R. Moldova să cunoască 

limba statului în care locuiesc, 
să nu fie nevoie să li se traducă. 
Dar autoarea articolului nu e in-
teresată să pună problema astfel. 
Din articol e clar că autoarea nu 
pledează pentru susținerea lim-
bii ruse, ci a propagandei „lumii 
rusești”. Nimeni nu are nimic cu 
limba rusă, problema e  ideologia 
agresivității, mesajele imperialiste 
pe care le seamănă lumea rusă în 
spațiul postsovietic”.

„...nici un cuvânt despre 
agresiunea Rusiei 
asupra Ucrainei”

Și lingvistul Vasile Bahnaru a 
spus pentru GAZETĂ că „e doar 
o opinie cu pretenții. De altfel, 
nu spune nici un cuvânt despre 
agresiunea (războiul) Rusiei asu-
pra Ucrainei, ceea ce înseamnă că 
susține această nebunie!

 Articolul e scris cu intenții rele, 
antiromânești, apoi Pușkin, agent 
al  ohrancei țariste, avea misiuni 
speciale la Chișinău, iar majori-
tatea rușilor (de altfel sunt și unii 
ucraineni între ei) susțin războiul 
împotriva Ucrainei. Avem și noi 
pretenții teritoriale față de Ucrai-
na (sudul și nordul Basarabiei, 
fără a mai vorbi de nordul Bucovi-
nei), dar acum nu e momentul să 
vorbim despre acest lucru”.

„Partea rusă a călcat 
în picioare propriile 
angajamente”

Referindu-se la articolul din 
presa rusă, economistul superior 
la Centrul Expert-Grup, Stas Ma-
dan, ne-a spus că: „Afirmația că 
exporturile R. Moldova către CSI 
s-au redus din cauza tentativelor 
RM de a schimba vectorul privind 
comerțul extern este falsă și mani-
pulatorie. Scă-
derea exportu-
rilor către piața 
CSI este un 
fapt regretabil 
având în vede-
re că produsele 
moldovenești 
au un grad înalt 
de notorietate 
înalt pe aceste 
piețe reieșind 
din trecutul 
sovietic. Dar 
sursa acestei 
scăderi nu este  
nici pe departe 
tentativa țării 
de a schimba 
vectorul de 
comerț extern. 
Este vorba în 
primul rând despre embargouri-
le din 2013-2014 și instituirea de 
taxe vamale la cele mai exportate 
produse moldovenești pe piața 
rusă, care, evident, au redus din 
competitivitatea acestora. Deși 
R. Moldova și Federația Rusă 
(FR) sunt parte a Acordului de 
Liber Schimb din cadrul CSI din 
anul 2011, partea rusă a călcat în 
picioare propriile angajamente 
pentru a pedepsi orientarea geo-
politică a Republicii Moldova. 
După aceasta a urmat chiar și o 
anumită deschidere către piața 
dată pe timpul președintelui Do-
don, când partea rusă a decis eli-
minarea taxelor vamale, însă doar 
pentru perioade limitate și în mod 
vădit condiționate politic. Toată 
această situație de incertitudine 
pe piața rusă a convins o bună 
parte din producătorii noștri să-și 
orienteze definitiv eforturile către 

alte piețe mai predictibile și cu 
riscuri de operare mai mici. Alt 
factor important vine din contul 
destabilizării situației regionale 
legată de războiul din Ucraina, dar 
și din cauza înrăutățirii situației 
economice din aceste state mani-
festate și prin reducerea puterii 
de cumpărare a populației. 

S-au micşorat 
exporturile  de mărfuri 
în Federația Rusă 

Federația Rusă nu mai este un 
partener comercial important al 
R. Moldova. În lunile ianuarie-
-aprilie 2022, exporturile de măr-
furi destinate țărilor CSI au avut o 
valoare de 102,6 milioane dolari, 
fiind cu 8,4% mai mici în raport 
cu perioada similară din anului 
trecut. Ponderea exporturilor în 
CSI constituie doar 9,7%, iar cele 
în FR – doar 5,2% din totalul ex-
porturilor.

Astfel, FR dispare din lista 
destinațiilor importante pentru 
exporturile moldovenești. În luna 
martie, exporturile moldovenești 
către Rusia au scăzut și mai mult. 
Totuși, s-a reușit exportarea unei 
cantități importante de mere. Po-
trivit BNS, în martie, în Rusia au 
fost livrate 7,3 mii tone de mere 
în valoare de 3,05 milioane de do-
lari. Restul exporturilor pe piața 
rusească au fost nesemnificative, 
cifrându-se la câteva zeci sau sute 
de mii de dolari. În total, în mar-
tie, Republica Moldova a livrat în 
FR mărfuri în valoare de circa opt 
milioane de dolari, de peste trei 
ori mai puțin decât în martie 2021.

Importul din Rusia 
a sporit de 2,3 ori

 R. Moldova rămâne depen-
dentă în tota-
litate de gazul 
rusesc. La ca-
pitolul impor-
turi, Rusia este 
cel mai impor-
tant partener 
al R. Moldova. 
În primele trei 
luni ale anu-
lui, din FR au 
fost importate 
mărfuri în va-
loare de 447 de 
milioane de do-
lari, în creștere 
de 2,3 ori față 
de aceeași pe-
rioadă a anu-
lui trecut. BNS 
menționează 
însă că această 

creștere nu este datorată spori-
rii volumului fizic al mărfurilor 
importate, ci scumpirii de 4,4 ori 
a gazelor naturale importate din 
Rusia, pentru care R. Moldova nu a 
găsit până în prezent o alternativă.

În luna martie, din Federația 
Rusă au fost importate mărfuri în 
valoare de 133 de milioane de do-
lari. Dintre acestea, 91,3 milioane 
au revenit importurilor de gaze, 
iar 30 de milioane – uleiurilor 
din petrol.

Majoritatea şcolilor 
cu predare în limba 
română continuă 
să studieze limba rusă 
ca disciplina obligatorie

Potrivit informațiilor primite 
de la Ministerul Educației și Cer-
cetării (MEC), în anul de studii 
2021-2022, în R. Moldova funcțio-

nează 261 de instituții de învăță-
mânt secundar general (336,7 mii 
elevi) cu predare în limba rusă, 
inclusiv instituții mixte cu pre-
darea în limbile română și rusă. 

„În prezent, autorităţile admi-
nistraţiei publice locale (APL) nu 
au informat MEC despre reorga-
nizarea/lichidarea unor instituţii 
de învăţământ cu predare în limba 
rusă. 

Menționăm că în conformitate 
cu prevederile Codului educaţiei 
nr. 152/2014, art. 21 alin. (1), 
,,Instituţiile publice de educaţie 
timpurie (educaţie antepreşco-
lară şi învăţământ preşcolar) şi de 
învăţământ extraşcolar (de nivel 
local) sunt înfiinţate, reorganizate 
şi lichidate de către autorităţile 
APL de nivelul întâi. Instituţiile 
publice de învăţământ primar, 
gimnazial, liceal şi extraşcolar 
(de nivel raional) sunt înfiinţate, 
reorganizate şi lichidate de că-
tre APL de nivelul al doilea şi ale 
UTA Găgăuzia. APL au obligaţia 
de a asigura buna funcţionare a 
acestor instituţii în conformitate 
cu regulamentele şi standardele 
aprobate de ministerul de resort”.

Majoritatea instituțiilor de în-
vățământ cu predarea în limba ro-
mână continuă să studieze limba 
rusă ca disciplina obligatorie (2 ore 
pe săptămână). Totodată, în unele 
instituții de învățământ elevii nu 
studiază limba rusă (35 de școli 
- mun. Chișinău și 2 școli mun. 
Bălți) în favoarea unei limbi străi-
ne (engleză, germană, franceză), 
aceasta fiind cererea solicitanților.

Pentru elevii care au început 
studierea limbii ruse în clasa a V-a 
va fi asigurată continuitatea până 
la absolvirea ciclului gimnazial”, 
informează MEC.

În anul de studii 2021-
2022, 80% din numărul 
total de studenți 
înmatriculați la licență  
au optat pentru limba 
română şi 18%  pentru 
limba rusă 

Referitor la solicitarea de infor-

mații pe domeniul învățământului 
superior, MEC ne-a comunicat că: 
„În conformitate cu Regulamen-
tul de organizare și desfășurare a 
admiterii la studii superioare de 
licență (ciclul I) și studii integrate 
în instituțiile de învățământ supe-
rior din R. Moldova, universitățile 
pot planifica, pentru concursul de 
admitere, grupe și cu altă limbă de 
instruire decât cea română (rusă, 
engleză, franceză, germană etc.), 
în limita planurilor de înmatricu-
lare aprobate în modul stabilit. 

Menționăm că, potrivit ace-
luiași Regulament, candidații 
pot opta, după înmatriculare, 
pentru o altă limbă de instruire 
decât cea din instituția pe care 
au absolvit-o. 

În contextul autonomiei uni-
versitare, inclusiv financiare, 
instituțiile de învățământ su-
perior sunt responsabile de re-
partizarea locurilor bugetare și 
cu taxă pe specialități/programe 
de studii, forme de învățământ, 
cote-părți și limbă de instruire, 
în funcție de solicitările candi-
daților la studii”.

 Potrivit MEC, în anul de studii 
2021-2022, din numărul total de 
studenți înmatriculați la ciclul I, 
licență (14084), pentru limba ro-
mână au optat circa 11714 studenți 
(80%), pentru limba rusă – 2583 
de studenți (18%), pentru alte lim-
bi – 333 de studenți. Din numărul 
total de studenți înmatriculați la 
ciclul II, master (5359) pentru 
limba română au optat 4770 de 
studenți (circa 89%), pentru lim-
ba rusă – 485, pentru alte limbi 
– 104.

„Suplimentar, pe parcursul 
mai multor ani, în cadrul poli-
ticii de reintegrare a țării și de 
asigurare a drepturilor egale și 
accesului la studii superioare a 
tuturor cetățenilor, Guvernul R: 
Moldova alocă în medie 400 de 
locuri finanțate din bugetul de 
stat cu destinație specială pentru 
candidații absolvenți din raioa-
nele de est, majoritatea fiind 
vorbitori de limbă rusă”, ne-a 
informat MEC. 

Majoritatea

instituțiilor 
de învățământ 
cu predarea în 
limba română 

continuă să 
studieze limba 

rusă ca disciplina 
obligatorie (2 ore 
pe săptămână). 
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„În „Perestroika boys”, scopul 
meu a fost să etnografiez cât mai 
aproape realitățile anilor 80-90”

– Apărut în 2021 la editu-
ra Polirom, romanul tău 
„Perestroika boys” e citit, 
apreciat, a adunat cronici, 
nominalizări, premii, eco-
uri entuziaste. Descrii în 
el realități basarabene din 
anii 1990-2000, foloseşti 
un limbaj colorat, viu, pu-
nând în față autenticul. Ve-
ridicitatea este o ambiție, 
un principiu al tău, dragă 
Dinu Guțu?  
Ce cred e că limbajul ăla colo-

rat e super-important în felul în 
care prin el se construia o lume. 
Mă deranjează, de exemplu, căr-
țile nostalgice despre Chișinăul 
anilor 80-90 în care se vorbește 
ca la Teleenciclopedia sau cu ro-
mâna bucureșteană de azi. Mediul 
e mesajul, memoria falsifică deja 
destul de mult, iar scopul meu a 
fost să etnografiez cât mai aproape, 
să speculez cât mai puțin din rea-
litățile acelor ani. Limbajul acela 
„gop” crea în sine o filosofie de-a 
trăi, termenii culturii interlope 
rusești atât de populari printre 
adolescenții chișinăuieni în vre-
mea aia construiau ierarhii, pu-
teau marginaliza sau dimpotrivă, 
deschide lumi noi. 

– Distrugerea tineretu-
lui basarabean a început 
atunci?  
Nu știu să fie distrus tineretul 

basarabean în vreun fel. Sigur 
că există tendința asta să nu mai 
înțelegem generațiile tinere și să 
punem pe necunoscut tot felul de 
straturi de interpretare care pot 
suna prăpăstios. Mă uit și eu la Gen 
Z-ii din București și-i iau la rost 
în minte, că noi parcă ne distram 
mai mult, că nu băgam Starbucks ci 
Baltika, că ce-i aia crypto. Panicile 
astea morale sunt mai curând în 
ochii noștri, the kids are all right. 

– O salvare pentru tinerii 
români din stânga Prutului 
a fost să meargă la studii pe 
malul drept?  
Poate. Mai ales pentru copii din 

clasa de mijloc cu resurse mai pu-
ține. Dar n-aș pune-o în termeni 
atât de radicali, știu extrem de 
mulți inși rămași acasă care-s bi-
ne-mersi. Nu cred că un spațiu te 
face neapărat mai bun sau mai rău. 
Înainte să dăm vina pe lumea aia 
„rea, care nu mă merită” trebuie 
să înțelegem că și noi suntem par-
te integrantă din ea, nu păpădii 
imaculate care nu-și merită soarta 
(cum se raportează bunăoară ma-
estrul Liiceanu la propria persoană 
în comunism).

– Spuneai într-un interviu, 
mai demult, că nu i-ai citit 
pe Druță, Beşleagă. Nici 
măcar ca antropolog nu 
te-ar interesa să-i citeşti? 
N-am citit până azi nici multe 

din marile romane românești: Ion, 

Enigma Otiliei, Patul lui Procust 
pentru că ni le-a vândut ora de li-
teratură română greșit. Mai bine 
zis, evitam orice era în programa 
școlară și le consideram pe vremea 
aia conservatoare, depășite. Era 
un soi de teribilism hormonal la 
tot ce era impus de establishment. 
Ne-a trecut între timp, dar uite că 
n-am apucat o perioadă să recupe-
rez acele lecturi. O să trec și prin 
Druță și Beșleagă, cu siguranță.   

– Chişinăul din anul 2022 
e mult diferit de cel din 
2000? 
De mai mulți ani am o relație 

de turist cu Chișinăul. Vin cam o 
dată pe an, mă simt excelent. Mi se 
pare un oraș mai prietenos decât 
Bucureștiul, extrem de verde și mai 
bine gândit din multe puncte de 
vedere. Sigur că i se simt limitele, 
balcoanele extinse, dar altfel mi se 
pare că-i un oraș din spațiul româ-
nesc cu totul aparte. S-a schimbat 
foarte mult în 20 de ani, în primul 
rând e mult mai puțin violent, sau 
mai bine zis, violența aia pe față 
este astăzi mai curând sublimată în 
violența economică, în inegalități 
cât casa, Porsche Cayenne-uri cu 
cristale Swarovski la semafor lângă 
o bătrânică ce-și vinde lucrurile 
din casă. Nu vreau s-o dau în po-
pulisme, dar contează foarte mult 
ce Chișinău vrei să vezi și cine ți-l 
arată. Altfel, mi se pare fascinant 
cum în parcurile din centru unde 
se făceau gop-stopuri sau erau tra-
diționalele bătăi între găști când 
era vreo sărbătoare publică, azi 
sunt gherete french cu croissante și 
cappuccino, iar colegii de clasă cu 
care împărțeam după ore Baltika 

9 sunt obsedați azi de bere craft în 
ediție limitată și ginuri scumpe. Pe 
scurt, a intrat și Chișinăul puter-
nic în era smart a AirBnb-urilor și 
aplicațiilor, de văzut pentru câtă 
lume va fi mai bine asta. 

– Ce crezi despre şansele 
de aderare a R. Moldova la 
Uniunea Europeană? 
Am făcut Științe Politice, dar 

nu s-a prins prea tare zona aia de 

mine și limbajul de lemn al exper-
ților în integrare, politici publice 
și alți termeni pompoși și uneori 
foarte goi. Nu mă pricep, nu știu. 
Tot ce-mi doresc e să intre într-o 
Uniune care se uită mai mult spre 
dreptate socială, solidaritate decât 
spre patronate și piață liberă. 

– Războiul din Ucraina a 
schimbat ceva în tine? 
Nu-mi dau seama, nu încă, dar 

e posibil să fie mecanismul specific 
unor traume când trec multe luni 
până se declanșează efectul ei. Mai 
aștept deci. Cert e că a creat foarte 
multă emoție, isterie pe-alocuri. 
S-a certat lumea, dispute literare 
mocninde de 20 de ani s-au rezol-
vat prin a-i face putiniști pe „ăia 
de nu-i suport”. A fost un shortcut 
foarte bun să ne rezolvăm unele 
probleme personale și să lăsăm 
slobod „micul Putin” din noi. Ce-a 
mai scos la suprafață e complet 
neplăcut ochiului. O Rusie care e 
greu de interpretat pentru că nu 
există niciun sistem etic prin care 
poate fi înțeleasă, dublul-standard 
al democrațiilor Occidentale (mai 
bun totuși decât niciun standard). 
Ce mă îngrijorează e cum va ară-
ta agenda după ce se va încheia, 
sper, cât mai repede acest Război: 
Război rece pentru foarte mulți ani 
între două națiuni mari, până mai 
ieri înrudite, și mai ales cum vom 
coborî din păcate 30 de ani privind 
discuția ideologică: ne vom mili-
tariza mai mult și vom avea mai 
puțină siguranță, populismele și 
naționalismele se vor plimba liber 
prin toată Europa, iar discuțiile 
despre solidaritate socială și nivel 
de trai nu vor fi o prioritate. 

C U L T U R Ă

Interviu cu Dinu Guțu, scriitor, Bucureşti

– Ne aşteaptă o criză econo-
mică, alimentară etc. Eşti 
pregătit? 
Nu gândesc în termenii ăștia, 

cred că noi, milenialii din colțul 
ăsta de lume suntem o generație 
care s-a născut într-o criză perpe-
tuă, de asta nu cred că nu știm cum 
se mănâncă una nouă. Dar aici e 
din ce unghi privești problema, 
pentru că nu, nu suntem în aceeași 
barcă. Întotdeauna, pentru cineva 
din clasa de mijloc sau mai sus, o 
cădere poate avea în cel mai rău caz 
un fel de plasă de siguranță spre o 
clasă socială de sub. Dar cei care-s 
mai jos, unde mai cad? Asta-i di-
ferența între clasa muncitoare și 
amărâți vs clasa de mijloc. 

– Cât de scumpă sau ief-
tină e berea, mâncarea în 
România? Cum te descurci 
sub aspect financiar? 
E o regulă la burghezi să nu 

vorbească de bani (de obicei când 
se servește masa). Probabil m-am 
îmburghezit. Fac strategie pentru o 
agenție de publicitate din București, 
mă descurc. Dar mă gândesc că, mai 
ales după Pandemie, cât de inacce-
sibil a devenit orașul pentru o bună 
parte din locuitori. Mai ales spațiile 
publice, cafenele, restaurante, pre-
țul unei înghețate în Centru. Asta 
se vede înfiorător mai ales în Cluj, 
Iași, TImișoara, orașe mici unde o 
minoritate profesională de IT-iști 
și out-sourcing au creat bula asta 
de așa-zisă-dezvoltare, crescând 
astronomic prețul chiriilor, al berii 
în oraș  și creându-le după chipul 
și asemănarea lor. Adică orașe mai 
plictisitoare unde oamenii simpli 
din cartiere sau studenții nu prea 
mai au loc. Bucureștiul e totuși prea 
mare să fie schimbat atât de ușor, 
dar direcția e clară. 

 – Ce temă cercetezi în pre-
zent? 
Nicio temă deocamdată, nu fac o 

profesie din cercetare ori scris, pen-
tru mine cărțile au funcționat mai 
degrabă ca un soi de pasiune după 
job. Doar că nu prea mai am timp 
să scriu și nu prea mai am chef să 
scriu gratis. Ne acrim și devenim mai 
deștepți pe cum trec anii, probabil. 
Glumesc și nu prea. Mă deranjează 
politicile astea editoriale în care pe 
un tiraj autorul primește bani cât să 
iasă-ntr-o seară în oraș. Cam asta-i 
valoarea muncii intelectuale pe pia-
ța liberă și nu știu ce fac sărmanii 
autori cu super-talent care chiar au 
ales să facă o profesie din asta. Dacă 
ești scriior profesionist în România 
sau Moldova, te bucuri ca apostolii 
de mântuire aproape veșnică în viața 
de apoi, pentru că în asta condițiile 
materiale ale câmpului literar sunt 
deplorabile. 

– Mulțumesc pentru inter-
viu şi sper să mai scrii cărți 
noi. Mult succes!

Interviu de Irina NECHIT
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LOC FOOD: Evenimentele gastronomice locale 
contribuie la promovarea destinațiilor turistice

Crearea „platoului cu preparate 
locale” prin identificarea specia-
lităților gastronomice locale care 
poate deveni cartea de vizită a unei 
destinații și motivul de bază pentru 
turiștii care o vizitează este unul 
din scopurile finale ale proiectului 
LOC FOOD.   Proiectul este imple-
mentat de Asociația de Dezvoltare 
a Turismului în Moldova (ADTM) 
împreună cu partenerii din Grecia, 
România, Ucraina și Bulgaria.

Promovarea activă a produse-
lor cu caracter local are loc prin o 
serie de evenimente de anvergură 
organizate în fiecare stat partener 
„LOC FOOD”. Astfel, fiecare parte-
ner are posibilitate să își promoveze 
bucatele tradiționale sau „platoul cu 
produse exclusiv locale”.

„Promovarea dezvoltării econo-
mice prin intermediul sistemelor 
alimentare locale” a fost genericul 
conferinței internaționale din 28 
aprilie 2022 care s-a desfășurat în 
Varna (Bulgaria). Evenimentul a 
fost găzduit de către Universitatea 
de Management din Varna, partener 
al proiectului. În debutul evenimen-
tului, prof. Ivo Hristov, deputat în 
Parlamentul European, a explicat 
care sunt politicile europene în acest 
domeniu și a reiterat scopul indi-
cațiilor geografice, denumirilor de 
origine și specialităților tradiționale 
garantate.

Potrivit Marinei Miron, expert 
al proiectului, în cadrul conferin-
ței au fost discutate problemele ce 
nu permit promovarea  produselor 
tradiționale din statele partenere 
ale proiectului, modalitățile de pro-
tecție și metodele de promovare a 
lor. Participanții au scos în evidență 
„istoriile de succes” privind protec-
ția produselor tradiționale și locale, 
prin indicarea acestora în calitate 
de indicații geografice protejate sau 
specialități naționale garantate.

Viorel Miron, directorul executiv 
ADTM, susține că la  această con-
ferință a reușit să identifice locul 
Republicii Moldova în cadrul eu-
ropean de promovare a produselor 
locale, care reprezintă o modalitate 
originală de promovare a anumitor 
destinații. Au fost identificate unele 
probleme din acest domeniu, care 
sunt caracteristice nu doar pentru 
Republica Moldova, dar și pentru 
statele europene, cum ar fi parte-
nerii insuficienți în cadrul acestui 
proiect, durata înregistrării pro-
duselor, neîncrederea localnicilor 
la scoaterea în evidență a prepa-
ratelor locale, etc. Referitor la 
perioada înregistrării produselor 
locale, Viorel Miron a menționat 
că în diferite state acest interval de 
timp este reglementat individual. 
Analizând media pentru statele par-
tenere „LOC FOOD”, în Republica 
Moldova este nevoie de mult mai 
mult timp pentru a înregistra un 
produs local, dar problema rămâne 
și pentru statele europene, pentru că 
toți doresc să îmbogățească meniul 
cu preparate originale.

La finalul conferinței de la Varna, 
participanții au ajuns la concluzia 
că domeniul bucătăriei locale este 
unul foarte vast, însă puțin exploa-
tat de industria turistică. Una din 

metodele de promovare este înregis-
trarea produselor, practică prezentă 
la nivel European. Reprezentanții 
autorităților naționale prezenți la 
eveniment, care au ca obiect de ac-
tivitate înregistrarea produselor, 
au pus accentul pe importanța și 
necesitatea simplificării procedurii 
de înregistrare a preparatelor locale, 
pentru ca ele să capete individualita-
te, să nu dispară și să fie valorificate 
turistic ca patrimoniu gastronomic 
național.

Potrivit echipei ADTM, nu în-
tâmplător parteneri ai proiectului 
„LOC FOOD” sunt trei universități 
de prestigiu: Universitatea de Ma-
nagement din Varna (Bulgaria), 
Universitatea „Dunărea de Jos”din 
Galați (România) și Universitatea 
Internațională Elenă (Grecia), aces-
tea participând la cercetări științifi-
ce importante din proiect cum ar fi, 
de exemplu, analiza sistemelor ali-
mentare locale din țările partenere. 
În prezent, este elaborat un Ghid de 
marketing destinat producătorilor 
locali, pentru promovarea eficientă 
a produselor tradiționale și locale. 
A fost analizată curricula națională 
pentru meseria de bucătar, consta-
tarea fiind că lipsește un compar-
timent dedicat bucatelor locale. În 
perspectivă, universitățile parte-
nere vor veni cu argumente despre 
importanța instruirii bucătarilor 
pentru a promova acest element de 
patrimoniu local. Este de menționat 
faptul că echipa ADTM menține le-
gături strânse cu unele facultăți de 
turism din Republica Moldova și de 
fiecare data vine cu recomandări de 
îmbunătățire a curriculei.

Rezultatele unui sondaj realizat 
în cadrul „LOC FOOD” arată că au 
fost identificate aproximativ 300 
de bucate caracteristice anumitor 
localități, care sunt preparate doar 
de un grup mic de persoane (mici 
restaurante, pensiuni, etc). Această 
realitate denotă o data în plus nece-
sitatea ca fiecare destinație turistică 
să aibă acel „platou local de bucate”.

O altă activitate realizată în ca-
drul „LOC FOOD” este Festivalul 
Gastronomic din Galați, desfășurat 
la 20 mai 2022. Aici au participat 
nu doar reprezentanții proiectului 
„LOC FOOD”, dar și ai mediului an-
treprenorial din mai multe zone, 
studenți ai universității „Dunărea 
de Jos” din Galați și cetățeni atrași 
de „magia bucatelor” tradiționale și 
locale. În cadrul acestui festival, stu-
denții basarabeni care fac studii în 
România au fost plăcut surprinși că 
Republica Moldova este promovată 
și prin produsele sale gastronomice 
locale, autentice, deosebite de ceea 
ce se prepară în altă parte. Alături 
de cei patru antreprenori partici-
panți la eveniment, a fost creată o 
adevărată galerie de voluntari  care  
promovau suplimentar Republica 
Moldova ca destinație turistică.

 Menționăm că vizitatorii care 
au participat la degustare au avut 
posibilitatea să cunoască modul în 
care preparatele noastre se deose-
besc de cele din țara lor de origine. 
Republica Moldova a fost reprezen-
tată de diverși antreprenori, care 
activează în domeniul turismului 

Proiectul „Dezvoltare locală şi cooperare 
transfrontalieră în domeniul produselor agricole şi 
alimentelor tradiționale (LOC FOOD)” este finanțat 
din cadrul Programului Operațional Comun Bazinul 
Mării Negre 2014–2020.

(agropensiuni, instituții de alimen-
tare publică locală, mici vinării), și 
au venit cu preparatele lor locale, 
oferind posibilitate vizitatorilor să 
înțeleagă prin gust cât de interesan-
tă și „gustoasă” poate fi Republica 
Moldova.

Prezent la festival, Sergiu Han-
ganu, proprietarul agropensiunii 
„Hanul lui Hanganu” susține că 
protecția produselor locale este 
un obiectiv de viitor, care va adu-
ce doar beneficii pentru turismul 
național:

„Participarea la festival a fost 
foarte importantă pentru că am în-
țeles că există întreprinzători care 
doresc să-și promoveze localitatea, 
prin bucate tradiționale și locale. 
Reacția vizitatorilor m-a convins 
că este bine ceea ce fac, am vorbit 
mult despre bucatele care sunt deja 
înregistrate. După ce am înregistrat 
la AGEPI IGP „prune deosebite de 
la Lalova” a crescut la Han numărul 
de vizitatori care solicită această 
specialitate. Pentru o pensiune este 
important să aibă în meniu două 
trei specialități locale care să de-
vină carte de vizită. Din păcate, în 
Republica Moldova nu prea este ex-
ploatat turistic acest domeniu. Noi 
ne dorim  mult să ieșim în evidență 
cu produsele noastre gastronomice 
și în acest scop am inițiat proceduri 
de înregistrare a bucatelor noastre 
locale.”

Nicolae Minciună, proprieta-
rul vinăriei „Domeniile Pana”, a 
prezentat în cadrul evenimentului 
colecția de vinuri locale și unele 
bucate caracteristice zonei pe care 
o reprezintă:

„În colecția vinăriei noastre poți 
găsi vinuri care poartă amprenta 
locului, la moment ne ocupăm cu 
delimitarea zonelor, pentru ca pro-

dusele să fie cu denumire de origine 
protejată. Vizita a fost una plină de 
rezultate privind promovarea vinu-
rilor locale, unde am făcut cunoștin-
ță cu produsele țărilor participante, 
precum Bulgaria, Grecia, absolut noi 
pentru mine. Acest lucru a stimulat 
dorința de a promova produsele lo-
cale, tehnologia de preparare a că-
rora a fost transmisă  din generație 
în generație. În zona de Sud avem 
o dietă mai diversă, sunt populare 
produsele din pește și din carne, 
condimentate cu boia și pastă de 
ardei (specifice zonei) și sunt prepa-
rate după o tehnică locală, anume pe 
ele vrem să le promovăm ca produse 
cu denumire de origine protejată. 
Astfel, vizitatorul va cunoaște că 
sunt de la noi și dintr-o anumită 
zonă. Din momentul organizării 
primirii oaspeților ne-am axat pe 
bucatele locale. La ora actuală există 
la noi circa 25 feluri de mâncare 
locală care pot fi incluse în meniul 
pensiuni.”

Festivalul din Dobrici (Bulgaria), 
desfășurat la 2 iunie 2022, este al 
doilea festival organizat în cadrul 
proiectului „LOC FOOD”, care a fost 
încadrat cu succes într-un eveni-
ment local, un târg gastronomic al 
producătorilor mici locali, având ca 
locație curtea complexului muzeului 
etnografic „Old Dobrich”.

Viorel Miron afirmă că, în cadrul 
evenimentului dat, a avut impre-
sia că participă la un festival deja 
devenit tradiție, deoarece se orga-
nizează târguri ale producătorilor 
autohtoni în fiecare joi, pe parcursul 
mai multor ani. Echipa proiectului, 
dar și antreprenorii care au oferit 
degustări, au putut comunica cu vi-
zitatorii tradiționali ai târgului și 
au urmărit reacția lor la produsele 
locale moldovenești.

Dorina Onici, proprietara pen-
siunii „La Tudora”, a menționat că 
participarea la festival a devenit un 
impuls serios pentru a mări numă-
rul bucatelor autentice protejate, 
servite la pensiunea pe care o ad-
ministrează:

„În cadrul acestui festival am 
gustat din mustul și gustul traditiei 
bulgare. Este de apreciat curajul 
producătorilor autohtoni din Bul-
garia, care, la fel ca și producăto-
rii din Republica Moldova, doresc 
să vină cu mesajul că și plaiurile 
natale pot deveni o destinație tu-
ristică diversă prin landșaft și gas-
tronomie. Am rămas încântată de 
metodele de prezentare a tradiției  
gastronomice de la geneză până la 
ora actuală, pe care le voi aplica și 
eu în viitor.” 

După participarea la festivalul 
din Dobrici, Marcela Bratu, pro-
ducător de brânză și kavarma din 
Slobozia Mare, a înțeles că poate 
exporta produsele sale cu caracter 
local și în Bulgaria:

„Festivalul gastronomic din Do-
brici, pentru mine personal, a fost 
un adevărat schimb de experiență. 
Am avut ocazia să promovez Kavar-
ma de Slobozia Mare, care s-a bucu-
rat de un mare succes la vizitatorii 
bulgari, mulți dintre ei amintindu-și 
de gusturile inconfundabile ale co-
pilăriei. Este cunoscut bine faptul 
că gastronomia locală este cartea de 
vizită a unei destinații turistice și 
este de datoria noastră să promo-
văm bucatele locale pentru a crește 
numărul turiștilor.”

Pentru a păstra tradiția proiectu-
lui, echipa din Republica Moldova 
va co-organiza  Festivalul „Hai la 
piersice!”. Aici vizitatorii vor putea 
gusta o gamă largă de piersice mol-
dovenești, vor avea ocazia să guste 
din persicată sau gem de piersice, 
vor beneficia de un masterclass al 
coacerii plăcintelor cu piersice. Aici 
vor fi prezenți și partenerii proiectu-
lui „LOC FOOD”, care vor promova 
bucatele tradiționale și locale din 
Grecia, România, Ucraina și Bulga-
ria. Tot în cadrul festivalului va fi 
realizată o testare a unor preparate 
culinare caracteristice doar zonei 
„Nistrului de Jos”. Fiecare va putea 
gusta: „rasolul de șuvai”, „plăcinta 
miresei” sau „borșul cu burecheți”, 
va putea face diferența dintre „ghi-
țmanul” de Tudora și „bochinețile” 
din satele vecine.

Organizatorii evenimentului: 
A.O. „Nistru de Jos – meleag na-
tal”, A.O. „Asociația de Dezvoltare 
a Turismului în Moldova”, suport 
și logistica – compania „ILISTUR”.

Festivalul „Hai la piersice!” va 
avea loc pe 23 iulie 2022 pe terito-
riul pensiunii „La Tudora” în satul 
Tudora, raionul Ștefan Vodă.

Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 este cofinanțat de Uniunea Europeană 
prin Instrumentul European de Vecinătate și de țările participante: Armenia, Bulgaria, Georgia, Grecia, 
Republica Moldova, România, Turcia și Ucraina.
Această publicație a fost realizată cu asistența financiară a Uniunii Europene.
Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a Asociației de Dezvoltare a Turismului în Moldova și nu 
reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene

Common borders. Common solutions.

Reprezentanții Republicii Moldova la Festivalul Gastronomic din Galați
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Calvarul deportărilor: 
pagini din GULAG

Pe 6 iulie 2022, de Ziua comemorării 
victimelor deportărilor staliniste, 
Muzeul Național de Literatură „Mihail 
Kogălniceanu” şi Uniunea Scriitorilor 

din Moldova au organizat un amplu eveniment 
comemorativ cu genericul Calvarul deportărilor: 
pagini din GULAG.

Evenimentul a început la ora 
10.00 cu un Tedeum la Troița ri-
dicată în fața Casei Scriitorilor în 
amintirea scriitorilor masacrați 
sau deportați de către diabolicul 
regim comunist-stalinist. Tedeu-
mul a fost oficiat de un sobor de 
preoți de la Catedrala ortodoxă 
română „Sfânta Teodora de la 
Sihla”, în frunte cu protoiereul 
mitrofor Ioan Ciuntu, care i-a 
pomenit în timpul slujbei pe toți 
cei 33 de scriitori martiri (o cifră 
hristică!), ale căror nume sunt 
înscrise pe soclul Troiței, precum 
urmează: Arbore-Rally Eca-
terina, Baidan Boris, Cabac 
Nistor, Chioru Pavel, Ciulcu 
Alexandru, Ciurunga Andrei, 
Costenco Nicolai, Curicheru 
Mihail, Doibani Iacob, Druță 
Gheorghe, Gane Emil, Grossu 
Sergiu, Halippa Pantelimon, 
Lehtțîr Samuil, Lesnea San-
da, Malai Toader, Marinat 
Alexei, Milev Dumitru, Nica 
Sergiu Matei, Pelivan Ioan, 
Pirogan Vadim, Rusu Gheor-
ghe, Sănduță Petre, Săteanu 
Filimon, Stati Petru, Stoica 
Cezar, Sulacov Ioan, Ștefă-
nucă Petre, Tâmbur Alexan-
dru, Terziman Alexandru, 
Țepordei Vasile, Țurcanu 
Nicolae, Vataman Paul.

Evenimentul a continuat la 
Muzeu unde, în Sala de expozi-
ții nr.1, s-a desfășurat Colocviul 
„In memoriam: scriitori în 
Gulag”, moderat de dr. habil. 
Maria Șleahtițchi, directorul ge-
neral al instituției. La eveniment 
au participat scriitori, savanți, 
muzeografi, oameni de cultură, 
precum și urmași ai celor depor-
tați, în speță scriitori, cum ar fi 
poeta Ludmila Sobiețchi, născută 
în Siberia într-o familie de în-
vățători deportați în anul 1949.

În debut, Maria Șleahtițchi a 
informat asistența că în cadrul 
Colocviului se va vorbi nu doar 
despre deportările din 6 iulie 
1949, pe care le comemorăm 
chiar în această zi, ci de întreg 
calvarul prin care au trecut scrii-
torii basarabeni și transnistreni, 
începând cu anul 1937, când au 
fost masacrați, întemnițați, de-
portați scriitorii din Transnistria, 
care au promovat alfabetul latin, 
opera clasicilor, limba română 
literară și care, pentru acest fapt, 
au fost învinuiți de „naționalism”, 
de „spionaj în favoarea țărilor 
imperialiste” și alte asemenea 
învinuiri aberante, urmate de si-
mulacre de judecată și condam-
nări la moarte, la închisoare sau 
la deportări în Gulag. 

„Probabil, din necunoaș-
tere sau din neatenție, pen-
tru că nu stăpânim propri-

etatea termenilor, spunem 
ba deportare, ba exil, ba 
întemnițare, spunem că un 
scriitor a fost exilat, când 
el, de fapt, a fost întemni-
țat și a avut domiciliu forțat 
și așa mai departe. Este un 
semn că încă nu stăpânim 
bine informația și încă nu 
s-au fixat bine în memoria 
noastră acele evenimente 
așa cum s-au întâmplat și nu 
spunem lucrurilor pe numele 
lor adevărate”, a afirmat, printre 
altele, Maria Șleahtițchi. Scriitoa-
rea nu doar a moderat colocviul, 
ci a prezentat și o comunicare 
despre anii de Gulag ai lui Nicolai 
Costenco, despre numeroasele 
texte ale scriitorului, păstrate în 
colecția „Manuscrise” a Muzeului, 
o parte din ele inedite, care își 
așteaptă cercetătorii. E nevoie de 
un proiect de cercetare, în această 
ordine de idei, căci multe dintre 
texte sunt scrise cu creionul pe 
când scriitorul era în Gulag, sunt 
aproape ilizibile, e nevoie să fie 
scanate și descifrate, căci cu tim-
pul se deteriorizează, e necesară 
salvgardarea acestui patrimoniu 
cultural de mare preț. 

Teo Chiriac, președintele 
Uniunii Scriitorilor din Moldo-
va, s-a referit la calvarul acelor 
zile de vară, pline de zăpușeală, 
când oameni nevinovați au fost 
„ridicați” și duși în „raiul” bol-
șevic: „Sunt printre noi isto-
rici care vor vorbi cu cifre, 
cu date, dar atunci când e 
vorba de suferință, de viața 
unui om, statistica pălește, 
căci viața unui singur om, a 
unui singur copil, contează. 
În aceste zile toride, când 
mergem în transportul pu-
blic și, chiar dacă este aer 
condiționat, simțim un dis-
confort termic, gândul mă 
duce la oamenii care au fost 
urcați cu forța în vagoane 
de transportat vite, fără 
geamuri, fără elementare 
condiții igienice, fără hrană 
și fără apă și au mers așa 
zile și săptămâni în șir până la 
locul de destinație din infer-
nul comunist. Ei plecau în 
necunoscut, la capătul lu-
mii, fără avere, fără casă, 
fără masă, fără nimic! Prin 
comparație cu suferințele 
inimaginabile ale acestor 
oameni absolut nevinovați, 
disconfortul nostru de azi 
este suportabil, căldurile 
din transportul public sunt 
o nimica toată (...) După 
invazia sovietică din anul 
1940, au fost deportați nu 
doar cei mai buni gospo-
dari din satele noastre. Au 

început arestările și con-
damnările acelor perso-
nalități, care în perioada 
interbelică s-au format ca 
intelectuali, care își forma-
seră o conștiință națională. 
Au fost arestați scriitori, 
deputați în „Sfatul Țării”, 
fețe bisericești, primari..., 
într-un cuvânt, oamenii 
care făceau cultură națio-
nală. Proiectul diabolic de 

deznaționalizare a funcți-
onat aproape perfect. (...) 
Nu este suficient că le-am 
ridicat acestor scriitori o 
Troiță, că-i comemorăm o dată 
în an. Trebuie să-i readucem 
mereu în actualitate. Mai 
avem încă foarte  multe de 
făcut în acest sens. Mi-aș 
dori ca toți cei 33 de scri-
itori, numele cărora este 
perezent pe Troiță, victi-

me ale regimului comunist 
de ocupație, dar și cei trei 
scriitori care s-au pierdut 
în timpul celui de-al doilea 
război mondial (Alexandru 
Robot, Simion Mospan și Te-
odor Nencev – n.a.), să intre 
într-o antologie cuprinzătoare, 
cu fotografiile și biografiile lor, 
cu fragmente din creația lor, așa 
încât să-i cunoaștem mai bine, 
să le cunoaștem opera, să nu fie 
uitați”,- a conchis Teo Chiriac.

Rând pe rând, în fața micro-
fonului au ieșit și și-au prezen-
tat comunicările sau alocuțiunile 
dr. habil., profesorul universitar 
Anatol Petrencu, scriitorii Lu-
dmila Sobiețchi, Dumitru-Dan  
Maxim, Andrei Langa, Mihaela 
Perciun, traducătoarea Varva-
ra-Valentina Corcodel, dr. Nata-
lia Hariton, cercetător științific 
superior, muzeografa Veronica 
Boldișor. Regizoarea Leontina 
Vatamanu a prezentat un frag-
ment din tulburătorul documen-
tar „Siberia din oase”, iar Victor 
Vasilache a prezentat un inter-
viu-mărturisire a lui Serafim Saka 
(material pregătit pentru docu-
mentarul „Golgota Basarabiei” 
și realizat împreună cu regizorul 
Ion Chistruga, dar care a rămas 
în afara peliculei). Serafim Saka 
vorbește aici despre cartea sa Ba-
sarabia în Gulag”.  

La final doamna Maria Șlea-
htițchi a mulțumit asistenței 
pentru prezență și implicare, 
pentru cele trei ore astronomice 
de istorie și a reiterat că Muzeul 
Național de Literatură „Mihail 
Kogălniceanu” va cerceta și va 
aduce mereu în atenția publicu-
lui texte inedite ale scriitorilor 
supuși represaliilor și va oferi 
toate posibilitățile de valori-
ficare a ceea ce are în colecții 
referitor la acest subiect plin de 
dramatism.

Veronica BOLDIȘOR, 
MNLMK

În imagini: aspecte de la eveniment. Credit fotografic: Nadejda Roșcovanu
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

Calitatea și corectitudinea 
vorbirii în mass-media

Mijloacele de informare sunt un 
puternic instrument de influențare a 
opiniei publice. Presa este considerată 
a patra putere în stat, după cea 

legislativă, executivă şi judiciară. Doar că primele 
trei puteri dispun de anumite mecanisme menite 
să le favorizeze exercitarea funcțiilor, adică 
realizarea puterii lor propriu-zise. Pe când cea de 
a patra putere, adică presa, atât cea scrisă, cât şi 
cea vorbită (radio, TV, online) nu dispune decât 
de cuvânt, unicul ei instrument de lucru, mijloc de 
operare, de influențare.

Reporterii ajung primii la locul 
faptei și ne informează imediat 
despre evenimentul dat; ei sunt 
autorii de emisiuni, de programe; 
organizatorii de ediții informative, 
buletine de știri; ei sunt prezen-
tatorii de știri în direct; comen-
tatorii politici, sportivi etc.

Reporterii, ingenui, logici, 
în cunoştință de cauză

Relatarea, vorbirea lor, în 
asemenea caz, este directă, la 
persoana întâi. Fiecare repor-
ter, prezentator, comentator se 
adresează nemijlocit publicului 
spectator și tratează cutare sau 
cutare problemă, temă abordată 
așa cum găsește de cuviință. Anu-
me atitudinea și intențiile (scopul 
urmărit) generează un ton firesc, 
adecvat circumstanțelor.

Atitudinea prezentatorului de 
știri se va constitui din conținutul 
textului și din respectul față de 
beneficiar. De aici va veni tonul 
general respectuos, binevoitor, 
dar cu păstrarea totodată a notei 
informative, fără un angajament 
emoțional exagerat. Hotărâtoare 
este expunerea logică a faptelor.

Pe când într-un comentariu 
atitudinea personală a telejur-
nalistului va fi mai pronunțată, 
mai încărcată de emoție. Mai mult 
decât atât, vorbitorul va căuta să 
provoace și interesul publicului 
față de problema luată în dez-
batere, să-l implice într-un fel, 
făcându-l să mediteze, provocân-
du-l să ia atitudine și să acționeze 
respectiv. 

Într-o serie de emisiuni se 
practică vorbirea dialogată, fie că 
invitații, participanți la dezbateri 
se află direct în studio, fie că dia-
logul se realizează online. Avem 
de-a face cu vorbirea orală vie, 
promptă, ce nu poate fi pregătită 
din timp (pot fi doar fixate unele 
repere) și depinde nemijlocit și 
de interlocutor. În asemenea caz, 
intonația, accentele, pauzele sunt 
foarte grăitoare și expresive. Dar 
tot aici pot apărea mai multe gre-
șeli de ordin tehnic (articularea 
inadecvată, rostirea neclară a unor 
cuvinte, „înghițirea” finalelor de 
cuvânt), precum și de ordin orto-
epic (se alunecă spre pronunțarea 
dialectală) și de stil, firește, fără 
să mai vorbim de respirație. 

Nu se recomandă să vorbești 
până la epuizarea totală a aerului 
din plămâni și nu se inspiră când 
l-ai consumat total, ci doar acolo 
unde îți permite pauza logică. Deci 
respirația trebuie să fie autocon-
trolată. Vorbirea la microfon, la 
cameră trebuie să fie firească, 
fluentă, clară și convingătoare. 

Intonația, accentele, 
pauzele, articularea dis-
tinctă, respirația etc.

Am vorbit până aici de mi-
siunea telejurnalistului, de im-
portanța pregătirii profesionale 
ce include și antrenarea tehnică 
a aparatului fonorespirator în 
vederea obținerii unei vorbiri 
performante. În general, bucură 
ochiul și auzul atât prezența fi-
zică personală a prezentatorilor, 
cât și gradul de stăpânire a limbii 
române literare. 

Dar o mai mare bucurie în acest 
sens prilejuiește majoritatea per-
soanelor intervievate din cele mai 
diverse sfere de activitate. Aceste 
persoane vorbesc firesc și în cu-
noștință de cauză, stăpânesc foar-
te bine terminologia din domeniul 
lor de activitate, se simt liber în 
fața microfonului, își exprimă ide-
ile concis și clar. Însă în ceea ce îi 
privește pe reporteri, aceștia nu 
întotdeauna sunt bine documen-
tați, le lipsește fermitatea, adesea 
nu găsesc cuvântul potrivit, șovăie 
(au nesiguranță în voce), astfel 
pare că nu ei controlează situația. 

Mai supără auzul și unele 
expresii utilizate inadecvat. De 
exemplu: la moment în loc de 
în momentul de față, în prezent, 
azi, acum; ora șaptesprezece zero, 
zero în loc de ora șaptesprezece 
fix, sau este ora șaptesprezece. 
Este corect să spunem cum reco-
mandă DOOM-ul: ora douăspre-
zece, ora douăzeci și două și nu 
ora doisprezece, ora douăzeci și 
doi precum și douăzeci și una de 
mii și nu douăzeci și unu de mii.

Unii prezentatori din studio nu 
țin cont de nivelul propriei inten-
sități vocale, care deseori se află 
în disonanță cu vocile imprimate. 

Adresa-țintă a mesajului trans-
mis este telespectatorul, rațiu-
nea și sensibilitatea lui. Mesajul 
trebuie să fie concis, propoziția 
neîmpovărată, limbajul accesibil, 

 T E L E O B S E R V A T O R

tonul adecvat, ca rezultat al unei 
gândiri clare. Aceste condiții, în 
majoritate, se respectă. Dar, cu 
părere de rău, adesea se pierde 
esențialul din cauza excesului de 
accente în cuvânt (când toate sila-
bele au aceeași durată, înălțime și 
intensitate), în propoziție, în frază 
(când toate cuvintele par impor-
tante și se rostesc pe un ton înalt, 
cu accent apăsat). 

Atenție la accentul logic!

Se știe doar încă din școală că 
prin accent se înțelege, în general, 
scoaterea în evidență cu ajutorul 
intensității vocii a unei silabe, a 
unui cuvânt sau a unei propoziții 
față de celelalte silabe, cuvinte 
sau propoziții. Și încă o regu-
lă: accentul logic are scopul să 
scoată în relief ceea ce este nou, 
necunoscut sau important față 
de ceea ce este vechi, cunoscut 
sau mai puțin important într-un 
enunț dat [L. Sfârlea. Pronunția 
românească literară – stil scenic. 
București: Editura Academiei de 
Științe, 1970. P. – 157].

Tehnologiile avansate sunt me-
nite să înlesnească comunicarea 
oferind vorbitorului din studio 
prompterul, cu textul imprimat și 
pus în față la o distanță potrivită, 
ce i-ar permite urmărirea lui de pe 
acest mic ecran. Astfel se produce 
impresia că vorbitorul (emițăto-
rul), acum, în această clipă cugetă 
și își exprimă raționamentele. 

Nu știm, cu regret, din ce cauză, 
unii prezentatori (utilizatori ai 
prompterului) nu prea țin cont de 
semnele de punctuație, nu respec-
tă pauzele logice, separă prepozi-
ția de substantiv etc., denaturând 
astfel ritmul firesc și cursivita-
tea vorbirii, căci se știe doar că 
semnele de punctuație au curba 
melodică specifică, pentru a reda 
astfel vorbirea vie, firească. Și nici 
vorbirea răstită, stridentă nu face 
telespectatorul (receptorul) să fie 
mai atent, ci dimpotrivă, îl irită, 
îl enervează și atunci acesta le va 
„închide gura” apăsând pe buton.

O altă problemă este tempoul, 
ritmul vorbirii. Unii vorbesc prea 
întins, mai lent decât s-ar cuveni, 
alții vorbesc prea repede, încât 
nu reușești să urmărești gândul, 
ideea.

Toate acestea sunt în detrimen-
tul receptării, înțelegerii, conști-
entizării sensului celor relatate. 
Astfel efectul scontat se reduce 
la zero.

Vorbind, realizăm o acțiune, 
căci urmărim o intenție oarecare, 
scopul fiind de a influența interlo-
cutorul (ascultătorul, receptorul) 
în modul voit de noi, acționând 
deci prin cuvânt. Acest tip de ac-
țiune se numește acțiune verbală. 
Pentru emițător acțiunea verbală 
este unul din factorii primordiali, 
prin aceasta exercitându-se o anu-
mită influență asupra receptorilor 

(telespectatorilor). Și după cum 
orice acțiune este o faptă între-
prinsă pentru a atinge un scop, a 
realiza o intenție, la fel și mesajul 
televizat are un scop bine deter-
minat. Iată de ce, cei care și-au 
făcut meserie din cuvânt trebuie 
să conștientizeze acest lucru, iar 
în acest scop este necesar să-și 
pregătească aparatul de vorbire, 
să-și educe vocea, să-și cizeleze 
dicția, pentru ca mesajul lor să 
sune cât mai convingător. 

Vorbirea celor mai distinşi 
prezentatori, model 
pentru publicul larg

Acțiunea verbală este un proces 
neuropsihic, solicitând o maximă 
concentrare a atenției, o cunoaște-
re aprofundată a limbii române, a 
terminologiei specifice domeniu-
lui în discuție, o bună stăpânire de 
sine și prezență de spirit. Tonul 
vorbirii, expresia feței, gesturi-
le nu pot să fie întâmplătoare, 
oricum, ci trebuie controlate de 
același ochi critic al însuși jur-
nalistului, voința ajutându-l să-și 
stăpânească conștient comporta-
mentul în fața telecamerei. 

Pentru a-și putea exercita efi-
cient misiunea socială pe care și-a 
asumat-o, consacrându-se acestei 
profesii deloc ușoare, jurnalistul, 
pe lângă o gândire lucidă, pe lângă 
talentul, măiestria de a reflecta lu-
crurile obiectiv și nepărtinitor, pe 
lângă o cunoaștere aprofundată a 
temelor pe care le scoate în vizorul 
opiniei publice, e necesar să po-
sede și anumite procedee tehnice, 
ce l-ar ajuta să-și exprime clar și 
convingător gândurile și ideile. 
Elementele de tehnică a vorbirii 
fac parte din „secretele” artei ac-
toricești. Unii prezentatori provin 
din breasla actoricească. Ei știu să 
dea viață și frumusețe cuvântului. 
Depunând o muncă migăloasă și 
persistentă, jurnaliștii vor putea 
contribui prin puterea cuvântului 
rostit nu doar la informarea, ci și 
la educarea și culturalizarea mase-
lor, la propagarea unei ținute ver-
bale frumoase, culte, inteligente, 
nuanțate, vorbirea lor devenind 
un model pentru publicul larg.

Câteva concluzii:

Nu este bine să apari în cadru 
(„pe sticlă”, cum se obișnuiește 
astăzi a zice) oricum, dar nici 
păpușă, manechin, fotomodel, ci 
să fii o persoană bine informată, 
cultivată, comunicativă care își 
împărtășește cunoștințele, impre-
siile, opinia, relatează diverse în-
tâmplări și evenimente de interes 
public, ce ar influența favorabil 
bunul mers al treburilor societății.

Jurnalistul (redactor, reporter, 
prezentator, comentator...) trebu-
ie să fie, în general, nepărtinitor, 
dar nici cu totul nepăsător, indi-
ferent. Apreciind obiectiv eveni-

Cei care și-au făcut meserie din cuvânt trebuie să-și pregătească aparatul de vorbire, să-și educe vocea, 
să-și cizeleze dicția, pentru ca mesajul lor să sune cât mai convingător

mentul, cazul, jurnalistul trebuie 
să aibă o atitudine adecvată, ce se 
va exprima nu numai prin cuvânt, 
dar și prin intonație, privire, mi-
mică, gest. Însă excesul de toate 
aceste mijloace va fi în detrimen-
tul mesajului, deoarece va abate 
atenția și gândirea ascultătorului. 
Intonația, privirea, expresia feței 
redau conținutul interior exteri-
orizând anumite stări afective și 
gânduri ale vorbitorului.

Contează mult calitatea vocii: 
timbrul, tonul, intensitatea, infle-
xiunile firești. Precum există fețe 
telegenice, plăcute vederii, la fel 
sunt și voci radiofonice, plăcute 
auzului. Atât vorbirea stridentă, 
robotizată cât și cea monotonă, 
indiferentă irită și supără auzul.

Captivează mai întâi atenția 
privitorului aspectul fizic, ima-
ginea de pe ecran (chipul, fața), 
apoi timbrul vocal, tonul; în con-
secință, apare interesul pentru 
conținutul mesajului. Machiajul, 
coafura, vestimentația trebuie să 
fie îngrijite, ca să producă o im-
presie plăcută, pozitivă, favorabilă 
recepției celor enunțate.

Pe vremuri, când exista doar un 
singur post de televiziune și ra-
diodifuziune, funcția crainicului, 
a prezentatorului era considera-
tă foarte importantă și de mare 
responsabilitate. Actualmente, 
când există mai multe posturi de 
televiziune și radiodifuziune, și o 
gamă largă de voci care vorbesc, 
spun, propagă, cheamă, îndeam-
nă, e greu să convingi o lume să te 
asculte, dacă îți lipsește vocația, 
puterea de convingere, acel har, 
acel farmec interior ce te face plă-
cut auzului, plăcut vederii publi-
cului receptor.

Orice meserie necesită o bună 
pregătire profesională. Reporte-
rul, prezentatorul, comentatorul 
(și nu doar ei) e musai să stăpâ-
nească tehnica vorbirii, arta co-
municării. Unii o au de la natură, 
alții o pot dezvolta, perfecționân-
du-și abilitățile de comunicare, o 
comunicare atât de specifică, atât 
de dificilă, dar și atât de plăcută 
și dragă.

Vera Mereuță, profesor 
universitar,   

Artistă emerită, Academia de 
Muzică, Teatru și Arte Plastice
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Oul de prepeliță este mai bogat din punct 
de vedere nutrițional decât cel de găină. 
Iată de ce, când şi cum să mănânci 
ouă de prepeliță, pentru a beneficia de 

proprietățile acestora!

Oul de prepeliță: ce beneficii 
are și cum îl poți pregăti

Oul este un aliment extrem de 
sănătos, fie că vorbim despre cel 
de prepeliță, fie că facem referire 
la cel de găină – însă există, în-
tr-adevăr, câteva lucruri care fac 
diferența între cele două tipuri 
de ouă.

De ce să alegi oul 
de prepeliță în locul 
celui de găină?

În ciuda dimensiunilor reduse 
în comparație cu oul de găină, cel 
de prepeliță are câteva avantaje în 
plus. De pildă, un ou de prepeliță 
are un aport de 13% de proteine, 
în timp ce oul de găină are numai 
11%. Pe de altă parte, cantitatea 
de vitamina B care se regăsește în 
micul ou de prepeliță este de 23% 
din doza zilnică recomandată, iar 
cea din oul de găină este de 14%.

Mai mult decât atât, oul de pre-
peliță conține fier și potasiu de 5 
ori mai mult decât cel de găină. 
Un alt beneficiu în plus pe care 
trebuie să îl menționăm constă în 
faptul că oul de prepeliță conține 
numai colesterol HDL, cunoscut 
ca fiind colesterol bun.

Mai mult decât atât, spre deo-
sebire de oul de găină care trebuie 
neapărat preparat termic pentru a 
evita riscul de infecție cu Salmone-
lla, oul de prepeliță poate fi consu-
mat și crud, întrucât temperatura 

corporală a prepeliței împiedică 
apariția acestei bacterii. Mai mult 
decât atât, lizozimul care se regă-
sește în acest ou ucide bacteriile.

Femeile însărcinate pot consu-
ma, cu acordul medicului, ouă de 
prepeliță, întrucât acestea conțin 
cantități semnificative de fosfor, 
vitamine din complexul B, mine-
rale și proteine, care sunt necesare 
pentru dezvoltarea armonioasă 
a fătului.

Beneficiile ouălor 
de prepeliță

Reglează colesterolul din 
sânge – întrucât sunt bogate în 
colesterol bun, adică HDL, ouăle 
de prepeliță combat efectele co-
lesterolului LDL. În cazul persoa-
nelor cu colesterol deja mărit, se 
recomandă totuși consumul li-
mitat de ouă, chiar dacă sunt de 
prepeliță.

Îmbunătățesc vederea 
– conținutul mare de vitamina 
A din ouăle de prepeliță are un 
efect protector asupra ochilor. 
Aceasta vitamina reduce dege-
nerescența maculară și previne, 
totodată, cataracta.

Stimulează creşterea – la 
fel ca alte tipuri de ouă, și acestea 
conțin proteine din belșug, care 
sunt necesare pentru dezvoltarea 
țesuturilor musculare, a vaselor 

de sânge și a sistemului osos. De 
aceea, ouăle de prepeliță sunt 
recomandate și copiilor ori ado-
lescenților.

Previn/ ameliorează aler-
giile – ouăle de prepeliță sunt 
bogate în conținutul de protei-
nă ovomucoidă, care acționează 
precum un antialergic natural. 
Așadar, persoanele care suferă 
de congestie nazală, rinoree sau 
alte simptome specifice reacțiilor 
alergice ar trebui să consume ouă 
de prepeliță.

Accelerează metabolismul 
– vitamina B, care se regăsește din 
belșug în aceste ouă, stimulează 
metabolismul, ajutându-te să îți 
menții greutatea.

Reduc riscul de pietre la 
vezica biliară – ouăle de pre-
peliță sunt benefice pentru vezica 
biliară, dar și pentru rinichi și fi-
cat. Acestea împiedică formarea 
calculilor („pietrelor”) la nivelul 
vezicii biliare datorită conținu-
tului ridicat de lecitină, despre 
care se știe că are capacitatea de a 
„sparge” formațiunile de acest tip.

Reduc inflamația – ouăle de 
prepeliță conțin agenți antiinfla-
matori, care ajută în ameliorarea 
durerilor articulare, a tusei cro-
nice sau a bronșitei.

Cum consumi ouăle 
de prepeliță

În general, poți înlocui 1 ou 
de găină cu 4-5 ouă de prepeliță, 
acestea din urmă fiind mult mai 
mici. Poți folosi acest raport atât 
atunci când alegi cantitatea de ou 
consumata, cat și atunci când în-

Pentru a calma agitația nervoasă, de-
presiile, anxietatea și insomniile, ceaiul de 
lavandă poate fi folosit atât intern, cât și 
extern. Poți bea 1-2 căni de ceai pe zi sau 
poți face o baie relaxantă seara, adăugând 
un litru de infuzie foarte concentrată în apa 
din cadă. Lavanda tratează insomnia cel 
mai bine dacă este abordată ca tratament 
pe termen lung, dacă mănânci sănătos și 
ai grijă de starea ta de bine.

Ceaiul de lavandă poate fi consumat sea-
ra, înainte de culcare, de persoanele care 
suferă de insomnii. Proprietățile anxiolitice 
ale acestui ceai, precum și cele relaxante 
pot combate tulburările de somn, asigurând 
un somn profund și odihnitor.

Consumul de ceai de lavandă combate 
inflamația din organism, insomnia, anxie-
tatea, afecțiunile gastrointestinale, iritațiile 
cutanate, precum și durerile de cap.

Lavanda, consumată sub formă de ceai, 
calmează durerea de cap combătând tensi-
unea care a declanșat-o, dar ameliorează 
și tusea și inflamația sinusurilor, precum 
și pe cea a tractului respirator. Bea ceai de 
lavandă când ești răcit sau pregătește-ți băi 
de abur pentru a inhala vaporii.

Lavanda calmează colicile abdominale, 
susține funcționarea normală a ficatului 

și a vezicii biliare. Beneficiile se observă 
atât în urma consumului de ceai, cât și în 
urma aplicării de comprese pe abdomen. 
Aceste comprese pot calma și balonarea 
sau disconfortul abdominal.

Poți folosi comprese cu lavandă și pentru 
migrene sau cefalee, pentru că ceaiul va 
acționa ca un antiinflamator și analgezic 
local.

Băile cu ceai de lavandă pot facilita 

vindecarea infecțiilor urinare și pot cal-
ma simptomatologia în caz de reumatism 
și tulburări de circulație. Și inflamația de 
la nivelul articulațiilor poate fi ameliorată 
cu ajutorul compreselor de lavandă.

Unele studii au demonstrat că două din-
tre substanțele din compoziția lavandei, 
limonenul și alcoolul perilic, pot să combată 
anumite forme de cancer în fază incipientă.

Lavanda este un bun antiseptic natural 

și te poate ajuta în lupta cu infecțiile bac-
teriene și fungice, de la nivelul tractului 
digestiv, dar și de la nivelul pielii.

 
Cum să prepari ceai de lavandă

Pentru 2 cești de ceai de lavandă ai ne-
voie de:

1 lingură de lavandă uscată (4 lingu-
rițe de lavandă dacă folosești varianta 
proaspătă, neuscată)

2 cești de apă,
miere, după gust.
Se pune lavanda în cești. Apa se pune 

la fiert, iar apoi se toarnă în cești, peste 
lavandă. Se acoperă ceștile cu o farfuriuță 
sau cu un capac. După 5 minute, se stre-
coară ceaiul de lavandă. 

Pentru o aromă diferită, poți folosi și 
mușețel sau tei în ceaiul de lavandă. Mai 
mult decât atât, ceaiul de lavandă poate 
fi consumat și rece, cu câteva cuburi de 
gheață în pahar.

Lavanda nu este recomandată femei-
lor însărcinate sau care alăptează, copiilor 
mici și persoanelor cu alergii la acest tip 
de plante.

doc.ro

Ceai de lavandă, remediu 
pentru insomnii și nu numai

locuiești ouăle de găină cu cele de 
prepeliță în anumite rețete.

Ouă de prepeliță fierte

Întrucât ouăle de prepeliță sunt 
foarte mici, trebuie să fii foarte 
atent atunci când le fierbi, astfel 
încât să te asiguri că nu se vor 
crăpa.

Pune apa într-o crăticioară și 
atunci când aceasta începe să fiar-
bă, lasă focul mic și pune ouăle de 
prepeliță cu ajutorul unei linguri 
de lemn pe fundul cratiței. Lasă 
ouăle să fiarbă 2,5 minute dacă îți 

dorești ouă moi și 4 minute dacă 
vrei să obții ouă fierte tare.

Ia ouăle din cratiță, pune-le sub 
un jet de apă rece și apoi serveș-
te-le după decojire. Le poți con-
suma ca atare, dar și în salate ori 
în alte preparate culinare.

Daca vrei ouă de prepeliță po-
șate (fierte în apă, crude, fără 
coajă), trebuie să folosești ace-
eași tehnică utilizată la ouăle de 
găină, însă timpul de fierbere îl 
vei reduce la 30 de secunde, în 
apa care este aproape de punctul 
de fierbere.

doc.ro
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Sheriff își 
continuă 
traseul în LC

Echipa Sheriff Tiraspol s-a 
calificat în a doua rundă preli-
minară a Ligii Campionilor, cel 
mai prestigios turneu fotbalistic 
intercluburi de pe mapamond. În 
prima etapă, „viespile” s-au impus 
grație victoriei de acasă obținute 
pe 12 iulie curent în manșa a doua, 
în fața campioanei de anul trecut 
a Bosniei și Herțegovinei, HŠK 
Zrinjski Mostar, scor 1-0 (în tur 
0-0). Înfrângerea oaspeților a fost 
o consecință a autogolului din mi-
nutul 22, comis de mijlocașul de 
21 de ani Igor Savić, care a deviat 
– în stil de atacant sadea – mingea 
cu capul după un corner al tiras-
polenilor. Ulterior ambele echipe 
au avut posibilitatea de a marca, 
însă au fost lipsite de inspirație 
pe faza de finalizare, discipolii lui 
Stjepan Tomas (antrenorul croat 
al lui Sheriff) reușind să-și con-
serve izbânda, realizată nu fără o 
anumită dificultate. 

Meciul s-a desfășurat pe Sta-
dionul „Zimbru” din Chișinău, în 
fața a peste 4200 de spectatori, 
ambele galerii impresionând prin 
manifestările lor „în contradicto-
riu”. De remarcat că forul fotba-
listic european a interzis clubului 
Sheriff să găzduiască la Tiraspol 
meciurile din cadrul competițiilor 
UEFA, invocând agresiunea Ru-
siei asupra Ucrainei. În manșa I 
a rundei a doua preliminare, care 
va avea loc săptămâna viitoare, 
Sheriff se va confrunta cel mai 
probabil cu favorita Maribor din 
Slovenia.  

Dansatorii 
Anna Matus/
Gabriele 
Goffredo, 
învingători 
la Jocurile 
Mondiale

Perechea de dansatori din Re-
publica Moldova, Gabriele Goffre-
do și Anna Matus, au câștigat ti-
tlul suprem (pentru a treia oară 
consecutiv), în categoria latino de 
dans sportiv, la Jocurile Mondiale 
ce se desfășoară în perioada 7-17 
iulie a.c. la Birmingham (Marea 
Britanie). Campionii mondiali în 
exercițiu ai Diviziei profesionale 
din cadrul WDSF (Federația Mon-
dială de Dans Sportiv) au învins 
într-o luptă strânsă cuplul din 
Germania, Khrystyna Moshenska/
Marius Andrei Balan, la mai puțin 
de un punct diferență. Podiumul 
a fost completat de reprezentanții 
Franței, Elena Salikhova/Char-
les-Guillaume Schmitt, ei câști-
gând brozul pentru a treia oară la 
rând. Jocurile Mondiale sunt un 
eveniment internațional multis-
port, organizat în anul ce succede 
Jocurilor Olimpice de vară. 

A fost profesorul, acum fiind 
și antrenorul lui Victor Ciobanu, 
care anul trecut a devenit primul 
campion mondial de stil greco-ro-
man din Republica Moldova. Pe 
5 iulie Mihail Cucul a împlinit 58 
de ani, prilej minunat de a face o 
trecere în revistă a excepționalelor 
rezultate obținute de discipolii 
reputatului tehnician, dar și a 
traseului lui profesional. 

Multiplu campion național 

Mihail Cucul s-a născut în data 
de 5 iulie 1964 la Butor, Grigorio-
pol. De mic copil este pasionat de 
lupte, cărora li se consacră cu trup 
și suflet. Devine multiplu campi-
on național la stilul greco-roman. 

După absolvirea facultății, la vârsta 
de 22 de ani, hotărăște să se de-
dice în exclusivitate activității de 
antrenorat, muncind la Școala nr.9 
din Chișinău. În 1989 se angajează 
la Școala Internat Republicană cu 
Profil Sportiv din Chișinău (astăzi 
LRPS). Din 1992 discipolii săi evo-
luează la competiții internaționale, 
la categoriile de vârstă cadeți și 
juniori. Prima lui mare reușită în 
calitate de tehnician vine în anul 
1996, când discipolul său Sergiu 
Spătaru câștigă Campionatul Euro-
pean Under-18. Succesele obținute 
de Mihail Cucul îi aduc în 2005 
binemeritatul titlu de Antrenor 
Emerit al Republicii Moldova.

Fenomenul numit
 Victor Ciobanu

Însă cele mai răsunătoare re-

zultate le obține cu discipolul său 
Victor Ciobanu. Astfel, ucenicul 
lui Mihail Cucul ocupă în anul 
2009 locul 3 la Campionatul Eu-
ropean rezervat cadeților, iar în 
2012 câștigă medalia de bronz la 
Europenele pentru juniori. Suc-
cesele vin ca pe bandă rulantă, 
sutele de ore istovitoare de an-
trenamente și pregătirea tehni-
co-tactică începând să dea roade-
le scontate. În 2013 el cucerește 
medalia de argint la Universiada 
de vară din Kazan, iar în 2014 își 
adjudecă prima distincție interna-
țională printre seniori, devenind 
vicecampion european. În 2018 
Victor intră în posesia medaliei 
de argint la Campionatul Mondial, 
ca în următorul an să devină cam-
pion continental. De asemenea, 
s-a calificat în mod spectaculos 
la Jocurile Olimpice de la Tokyo, 
unde a învins în două lupte, cla-
sându-se pe un prestigios loc 5.

Însă cununa tuturor acestor 
izbânzi desigur că o constituie 
adjudecarea „Centurii” mondia-
le în anul 2021 – o realizăre de-a 
dreptul inedită, nemaiîntâlnită în 
istoria luptelor greco-romane din 
Republica Moldova. Iar pe final 

de competiție, Federația Interna-
țională de profil l-a apreciat pe V. 
Ciobanu „drept unul dintre cei mai 
rapizi și dinamici luptători ai con-
temporaneității”, caracterizând 
prestația sa din finală ca una fără 
cusur. Iată ce ne spune renumitul 
antrenor despre adjudecarea de 
Victor Ciobanu a titlului mondial 
suprem la Campionatul desfășurat 
la la Oslo (Norvegia): „Victor mi-a 
pus nervii la grea încercare, fiind 
condus în debutul tuturor parti-
delor disputate de el. Însă el a dat 
dovadă de un caracter cu adevărat 
bărbătesc, făcând ca o țară întrea-
gă se se mândrească de faptul că 
are un astfel de campion!” 

La rândul său, Victor Ciobanu 
ne dezvăluie câte ceva din felul de 
a fi al managerului: „Este un om 
de o bunătate proverbială, însă 
poate fi și extrem de dur, de exi-

Antrenorul de lupte greco-romane, Mihail 
Cucul, a educat o pleiadă de sportivi cu 
care se mândreşte o țară întreagă. Este 
mentorul mai multor atleți cu renume 

ce ne reprezintă cu demnitate plaiul pe arena 
internațională.

gent, când e vorba despre antre-
namente și disciplină. După atâția 
ani de colaborare, ne înțelegem 
doar dintr-o privire. Pot spune 
că este ca un al doilea tată pentru 
mine; am parcurs împreună mai 
mult de 10 ani plini de momente 
de bucurie, dar și de suferințe de 
pe urma insuccesului – de, așa 
este viața unu sportiv de perfor-
manță. Domnul antrenor știe să 
mă inspire în vederea obținerii 
unor rezultate mari, planurile sale 

m-au ghidat spre acele victorii, 
de care astăzi sunt mândru. Își 
face meseria cu multă dragoste 
și pasiune. Iar în clipele grele de 
încercare, de fiecare dată rămân 
uimit de răbdarea lui nemărgi-
nită.” 

O pleiadă de viitor

Mihail Cucul are și alți uce-
nici de certă valoare: Alexandrin 
Guțu la ai lui 20 de ani este cam-
pion mondial (2018) și european 
(2019) la cadeți, campion olimpic 
de tineret (Buenos Aires, 2018), 
recent învrednicindu-se de titlul 
continental în categoria de vâr-
stă Under-20 (fapt despre care 
am relatat în numărul de 1 iulie 
curent al Gazetei de Chișinău). 
De asemenea, Daniel Cataraga 
este campion european U-23 (în 

2015) și dublu campion mondial la 
tineret (2017 și 2018), medaliat cu 
bronzul continental (2018) și cu 
argintul mondial (2016) la seniori; 
Alexandru Biciu este vicecampion 
european și mondial U-23 (2018); 
Donior Islamov a cucerit distincția 
de bronz la Europenele de seniori 
(2018); Leonid Moroz este me-
daliat cu bronz la Europenele de 
cadeți (2018).

„În activitatea de antrenorat 
chiar trebuie să te sacrifici, fiindcă 
este un proces foarte anevoios. 
Este un drum lung de la pregăti-
rea cadeților până la rezultatele 
remarcabile dobândite la vârsta 
senioratului. Trebuie să depeni cu 
grijă acel fir de aur, numit talent, 
dat de Dumnezeu elevului tău, să 
treci împreună cu discipolul prin 
sita etapelor de pregătire în sala 
de antrenament și prin grila cali-
ficărilor la tot felul de competiții”, 
a menționat protagonistul acestor 
rânduri.

A fost nevoie de multă trudă și 
răbdare ca să pregătească trecerea 
atleților – de care se ocupa ca de 
copiii lui proprii – de la juniorat 
la seniori. A perseverat mult, în 
cadrul echipei de antrenori a Li-
ceului și a celei de la Centrul de 
Pregătire a Loturilor Naționale, 
ca să asigure acele rezultate de 
excepție, aducătoare de faimă și 
glorie pentru țară. Ca o recunoaș-
tere a realizărilor obținute, lui Mi-
hail Cucul i-a fost acordat tocmai 
de trei ori titlul de Cel mai bun 
antrenor al anului, în versiunea 
Asociației Presei Sportive din R. 
Moldova, precum și a Ministerului 
Educației și Cercetării.    

În 2018 Mihail Cucul este de-
corat cu Ordinul de Onoare, îar 
în 2020 i-a fost decernat Premiul 
Național în domeniul sportului. 
Iar visul lui suprem, care de abia 
își așteaptă împlinirea, este cuce-
rirea unei medali olimpice, un vis 
realizarea căruia – și o spunem 
fără nicio exagerare – îl așteaptă o 
națiune întreagă. Vă dorim succes 
și să ne trăiți, maeste!

Mihail Cucul, 
antrenor de vocație

Iulian BOGATU
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I n t e g r a m ă

S u d o k u

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

19.00.
28.07 „ZACS”, ora 19.00.
31.07 „Nuntă în cer” de Mircea Eliade, ora 19.00.
02.08 „Toc” de Laurent Baffie, ora 19.00.

Teatrul Republican
 de Păpuşi „Licurici”

17.07 „Aventurile peștișorului azuriu”, ora 11.00.
21.07 „Elefănțelul curios” de Rudyard Kipling, ora 10.30.
24.07 „Elefănțelul curios” de Rudyard Kipling, ora 11.00.

A f i ş

„Te caut!” – așa se cheamă rubrica prin 
intermediul 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 
abonament 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 !

Tare aş vrea să formez un 
cuplu
Văduv, 70 de ani, 170 cm, 70 kg. Din 
părțile Căușenilor, are casă. Fără vi-
cii, 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 tră-
iești lângă omul drag și bun la suflet. 
Sunt o femeie drăguță, plăcută la vâr-

sta mea de 63 de ani. Dacă ești potri-
vit 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 

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 – gazetadechisinau.md .

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

În această integramă se folosește ortografia cu „â”
Două blonde discută: 
Dragă, ieri am găsit un abecedar în pod!
Și l-ai citit?
Nu, aștept...!

Continuarea anecdotei va rezulta după dezlegarea corectă a integramei.

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

inteligentă, de 64 de ani, căreia i-ar 
plăcea viața în doi. Sunt din Chi-
șinău. 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 cunoș-
tință 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 ortodo-
xă și să nu facă abuz de alcool și să nu 
fumeze. De dorit ca bărbatul să fie din 
Chișinău sau din apropierea munici-
piului. 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 detalii 
la numărul de telefon lăsat la redac-
ție”. (24)

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

Profesoara:
– Care este opusul râsului?
Bulă:
– Sexul.
Profesoara:
– Bulă, cum poți să spui asta?
Bulă:
– Păi râsul este: ha, ha, ha, și 

sexul este: ah, ah, ah!

-  Căsătorit?
- Da, de 25 de ani!
- Copii aveți?
- Da, doi!
- Animale?
- Nu, sunt educați, se poartă 

frumos.

Doi tipi chercheliți la un zai-
băr, într-un local, încep a povesti 
despre soții. Întreabă unul:

- Bă, tu când te-ai însurat ne-
vasta-tă a fost fecioară?

- Nu, vărsător. 

Telefon la poliție:
- Săptămâna trecută, v-am 

semnalat dispariția soției mele. Ei 
bine, puteți abandona cercetările.

- Ați găsit-o?
- Nu. Dar între timp am mai 

reflectat.

Azi-noapte, nevastă-mea a 
țipat în somn. Din reflex, m-am 
sculat și am dus gunoiul.
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Tentațiile sexuale de care 
ai parte la orice pas te fac 
să te întrebi dacă ceea ce 
trăiești în prezent în relația 
personală este și ceea ce îți 
dorești. Sunt multe contex-
te în care te simți anulat de 
acțiunile celor din jur, dar 
nu ai curajul să ripostezi. 
Cei care te văd exact așa 
cum ești sunt persoane 
prețioase pe care trebuie 
să le ții alături.

Te bucuri de conversa-
țiile inspiraționale de care 
ai parte în această perioa-
dă, chiar dacă la exterior 
nu lași să se observe acest 
lucru. Într-adevăr ai aten-
ția îndreptată spre o anu-
mită problemă cu care te 
confrunți de ceva timp și 
a cărei intensitate reduce 
viteza pentru ca mai apoi să 
se întoarcă în punctul din 
care a pornit.

Alinierea deosebită a 
planetelor îți face viața sen-
timentală mai interesantă. 
Această săptămână se află 
sub o aură specială pentru 
tine. Evenimentele care au 
loc la birou sunt ca o piatră 
de temelie pentru cariera ta. 
Indiferent de timpul de cali-
tate pe care îl petreci alături 
de prieteni, tot ceea ce îți 
dorești este să rămâi doar 
tu cu tine.

Starea de anxietate trăită 
în ultima perioadă pare că 
s-a atenuat. Găsirea unui 
nou sens al propriei vieți îți 
întreține motivația de a face 
lucruri care te împlinesc și 
îți „hrănește” dorința de 
a te autodepăși. Lucrurile 
încep să prindă contur și în 
plan profesional. Te sim-
ți sprijinit cu adevărat de 
persoanele care contează 
pentru tine.

Te prefaci foarte bine în 
plan social. Nu dorești ca 
cineva să își dea seama de 
ceea ce trăiești cu adevă-
rat în plan personal. Rela-
ția pe care o ai nu decurge 
așa cum te așteptai. Apar 
conflicte de interes la orice 
pas. Cu fiecare zi care trece 
acestea îmbracă o gravitate 
tot mai apăsătoare. Zilele de 
weekend nu aduc prea mul-
te vești bune pentru tine.

Te simți intrigat în ra-
port cu schimbările care 
au loc în viața personală. 
Parcă nu știi cum trebuie să 
reacționezi și, cu atât mai 
puțin, să acționezi. Obții 
destul de greu tot ceea ce 
îți propui și din această 
cauză ai senzația că te afli 
într-un blocaj psihic. Nu te 
lăsa condus de sentimente 
confuze! Emoțiile pe care le 
resimți nu te definesc!

La începutul săptămâ-
nii au loc multe schimbări 
bruște de situație, iar ener-
gia negativă pe care o re-
simți îți adâncește starea de 
apatie. Lucrurile din jurul 
tău par că au ritm amețitor. 
Te lași „înșelat” de aparen-
țe. Universul tău interior și 
propriile emoții sunt duale 
și nu te mai poți încrede nici 
măcar în propria persoană.

Din păcate, insiști pe 
unele chestii care știi că nu 
vor fi niciodată așa cum îți 
dorești. A te „dezlega” de 
anumite promisiuni te poate 
ajuta să îți regăsești liniștea 
interioară. Nimic din ceea ce 
faci sau simți nu este în van. 
Trebuie să te încrezi mai 
mult în propria intuiție. În 
plan profesional, ești capabil 
de reușite extraordinare.

Îți este greu să accepți 
că te minți singur. Încă nu 
reușești să înțelegi că în 
familie au loc conflicte pe 
care nu vei reuși niciodată 
să le suprimi. Simți că îți 
consumi mare parte din 
energie pentru a putea 
face față sentimentelor 
confuze pe care ți le induc 
anumite evenimente din 
plan social. 

Statutul tău profesional te 
ajută să primești aprobarea 
celorlalți în cazul mai multor 
proiecte pe care le coordo-
nezi. Chiar dacă sunt mulți 
cei care respectă la tine doar 
acest statut, pe tine te inte-
resează doar rezoluția. Nici-
odată nu alegi să îți explici 
acțiunile, mai ales în fața unor 
persoane pe care nu le con-
sideri demne de acest lucru.

Lasă orgoliul deoparte 
atunci când vine vorba de 
cel de lângă tine! Atunci 
când este vorba de lucruri 
importante, acțiunile tale 
sunt duplicitare și fără sens. 
Te simți ancorat într-o serie 
de prejudecăți pe care nu 
reușești să le neutralizezi. 
Astrele pulsează destul de 
multă energie în casa cari-
erei. 

În căutarea iubirii per-
fecte în care te încrezi, te-ai 
săturat de atâtea decepții. 
Deși te detașezi de vechile 
relații și de toate așteptă-
rile pe care acestea ți le-au 
format, îți este totuși destul 
de greu să nu te implici cu 
totul din punct de vedere 
emoțional. Această săptă-
mână va fi destul de liniștită 
în plan profesional.

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

La Mănăstirea Poceaiv din 
Ucraina mai fusese de câteva ori. Îl 
cunoștea pe călugărul moldovean 
la care se mărturisea, dar nu avu-
sese curajul să-i mărturisească și 
acest mare păcat al fratelui. Acum 
era hotărâtă s-o facă. „Liuba! Bu-
curos să te văd din nou! A trecut 
mult timp de când n-ai mai trecut 
pe la noi”, a întâmpinat-o monahul 
cu căldură în voce și blândețe în 
priviri. 

„Părinte, nu mai pot să mă în-
frânez atâta în fața sfinției voas-
tre. Un mare păcat al fratelui mă 
frige și mă arde. Le-am spus celor 
apropiați, dar nimeni nu vrea să 
mă creadă...” Și femeia a prins a-i 
depăna din fir-a-păr povestea. Du-
hovnicul a afișat un aer complice și 

o asculta privind-o drept în ochi. 
Negrul ochilor părintelui îi 

transmiteau liniștea și protec-
ția din care nu voia să evadeze. 
Duhovnicul îi vorbea prin pilde, 
încheind că Domnul este atât de 
milostiv încât, chiar dacă păcătu-
iești de moarte în fiecare zi, te iartă 
și te îmbrățișează în fiecare zi, dacă 
știi să te rogi cu zdrobire de inimă. 
A sfătuit-o să-l ierte pe frate, să se 
ducă la el și să-i spună să plece la 
preot să se mărturisească și să se 
roage neîncetat Domnului pentru 
iertarea acestui mare păcat. La fel 
i-au spus și alți călugări pe unde a 
fost și s-a mărturisit. 

Adevărul a ieşit la suprafață

Liuba, însă, multă vreme n-a 
putut s-o facă. Zicea că nu poate 
uita, nu-l poate ierta. După mulți 
ani, când Niculai s-a îmbolnăvit, 
într-una din zile, și-a călcat pe ini-
mă și s-a dus să-l vadă. Abia atunci 
i-a transmis cuvânt cu cuvânt tot 
ce i-a spus duhovnicul de la Po-
ceaiv. El a fulgerat-o cu privirea 
și a rugat-o să-i aducă un preot 
să se spovedească că nici el și nici 

Secretul nu poate rămâne 
până la infinit secret (II)

soția sa nu se pot deplasa până la 
biserică. 

Liuba îl privea cu un amestec de 
milă și furie. El s-a ridicat cu greu 
de pe pat, s-a așezat în genunchi 
și, în ciuda demonilor lui și a su-
ferinței fizice, a rostit cu glas tare: 
„Mă rog de mă iartă, soră dragă! 
Secretul nu poate rămâne până 
la infinit secret...”. Tot corpul îi 
tremura. Cămașa devenise udă în 
spate de transpirație. 

Un acces de tuse l-a cuprins și 
nu putea să rostească mai departe 
cuvintele. Soția se uita la el și nu 
înțelegea nimic. Atunci Liuba i-a 
zis că-l iartă dacă-i spune adevărul 
și soției, și copiilor, și lui Victor, și 
soțului ei. Tușind cu întreruperi, 
zbătându-se să respire, Niculai 
mărturisea păcatul sub privirile 
tot mai îngrijorate ale soției. 

În aceeași zi l-a chemat și pe 
Victor la el. Toate durerile omului 
ieșeau la suprafață. Arăta obosit, 

extrem de obosit, când Victor i-a 
pășit pragul. Se forța să respire 
calm. În timp ce i se destăinuia cu 
ochii în pământ, lacrimile șiroiau 
pe obrajii Liubei. 

După ce a ascultat toată poves-
tea, Victor s-a apropiat de fosta so-
ție și a strâns-o cu putere la pieptul 
lui: „Te rog să mă ierți, Liuba!”, a 
rostit abia auzit. Ochii bărbatului 
s-au umplut de lacrimi, fălcile i 
s-au încleștat. După minute lungi 
de tăcere, a strigat: „De ce, draga 
mea... de ce?!...”. 

Glasul i s-a frânt, iar brațele lui 
vânjoase o strângeau tot mai tare, 
vrând parcă să-i absoarbă trupul, 
care și la aproape 60 de ani îi părea 
mlădios. 

„Totul e din vina mea... n-am 
crezut în dragostea ta sinceră și 
curată, Liuba mea dragă... Oricum 
vreau să-ți mărturisesc că n-am 
încetat niciodată să te iubesc...”, 
rostea Victor printre sughițuri. 

Era copleșit de durere și amin-
tiri. Negrul ochilor lui se pierdea 
în albastrul ochilor ei...

Dumnezeu nu bate cu bățul

Femeia oftează: „L-am bleste-
mat cu cuvinte grele multă vreme 
pe Niculai. Într-un timp am avut 
așa o idee să-l pun la cale pe băia-
tul meu să-i strice măcar una din 
fete, când încă nu erau măritate 
(are trei), așa cum m-a stricat el pe 
mine. Dar m-am răzgândit pentru 
că fetele nu poartă nicio vină. 

Dumnezeu e mare, le vede pe 
toate și nu bate cu bățul, mi-am zis. 
Și Dumnezeu l-a pedepsit. I-a tri-
mis boală grea. În chin și suferință 
trăiește de acum 11 ani. Mai mult 
de șapte ani a zăcut alături de el și 
soția lui, care s-a stins în chinuri 
groaznice. Durerile i s-au întețit 
după ce a aflat de „isprăvile” lui. 

Fetele sunt măritate prin satele 
vecine, bolnave și ele, și nu pot 
veni să-l ajute. Iar fiul, căci are și 
un băiat, s-a înfrățit cu paharul 
și nu s-a ales nimic din viața lui. 
Soția l-a lăsat și a plecat peste 
hotare. Pe Niculai l-am urât și-l 
urăsc. Cu toate acestea, din milă 
creștină, îngrijesc de el că n-are 
cine altcineva. 

M-am învățat să trăiesc cu 
amintirile dureroase, să mă bu-
cur de clipele frumoase. Dar cea 
mai mare bucurie pe care o trăiesc 
este că, măcar acum, la bătrânețe, 
Victor a înțeles ceea ce trebuia să 
înțeleagă atunci, cu ani în urmă...”. 

Nina NECULCE

Anii treceau. Fiul Liubei creştea cuminte 
şi ascultător. Cel de-al doilea soț o 
respecta, dar jăraticul de pe inimă nu 
se stingea. Continua să-l iubească pe 

Victor şi să-l urască de moarte pe Niculai, care i-a 
distrus fericirea. Văzând că nimeni n-o înțelege, a 
prins a se duce pe la mănăstiri. 
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Misterul anulat

Ardeiul este o cultură solicitată, dar 
necesită o îngrijire specială, fiind 
necesară monitorizarea culturii în 
toate etapele de creştere, pentru a 

interveni la timp. 

Putregaiul apical la ardei 
– cauze și tratament

Dacă ați îngrijit cultura co-
respunzător până la înflorire și 
rodire, iar fructele de ardei la 
vârf se înnegresc și putrezesc, 
aflați în acest articol posibilele 
motive.

Boala poartă denumirea de 
putregaiul apical, este o boală 
fiziologică. Aceasta înseamnă că 
agenții patogeni nu sunt de vină 
pentru apariția acestei boli.

De fapt, putregaiul format pe 
vârful fructelor la ardei și la alte 
solanacee nu este altceva decât o 
manifestare exterioară a lipsei de 
calciu. Însă poate apărea chiar și 
pe soluri calcaroase, care suferă 
de un exces de calciu, nu de o de-
ficiență a elementului.

Lipsa de calciu – cauza 
putregaiului apical

Toate plantele, inclusiv ardeii, 
primesc calciul din sol. Acesta este 
transportat cu seva de-a lungul 
tulpinii spre vârf, apoi este trans-
mis în frunze, distribuit în flori și 
spre fructe. Nu ajunge întotdeau-
na la vârfurile fructelor.

De obicei, există mult calciu în 
sol și apă, dar este dificil pentru 
plante să îl asimileze. Varul dat 
ca fertilizant sau făina de dolomit, 
trebuie mai întâi să se afle o pe-
rioadă în sol și apoi vor fi absor-
bite de rădăcină, dar acest lucru 
durează.

Mulți cred că atunci când fo-
losesc un îngrășământ complex, 
cu siguranță le-au oferit ardeilor 
toți nutrienții necesari. Nu este 
adevărat.

Calciul este rareori inclus în 
compoziția lor, deoarece este 
slab absorbit concomitent cu 
sulful, magneziul, sodiul și anu-
mite forme de azot. Iar potasiul 
este, în general, un antagonist al 
calciului, este cel ce face calciul 
inaccesibil pentru a fi absorbit 
de plantă.

De aceea, utilizarea cenușii, 
care conține mult K și doze su-
ficiente de Ca pentru ardei, nu 
scutește de apariția putregaiului 
vârfurile fructelor. Potasiul în-
cepe să acționeze imediat după 
aplicare, iar calciul – în sezonul 
următor, dacă nu este blocat din 
nou.

Petele pe ardei nu sunt singu-
rele consecințe ale lipsei acestui 
element. Calciul este implicat în 
toate procesele care au loc în plan-
tă și nu doar:

în fotosinteză;
este cel care ajută la absorbția 

altor nutrienți;
reglează toate procesele bi-

ochimice;
participă la sinteza proteinelor, 

vitaminelor;
reduce aciditatea solului.
Dacă numim azotul elementul 

de bază pentru o plantă, atunci 
calciul este cel care reprezintă 
structura plantei.

Boala verilor fierbinți

Uneori, atunci când se vorbește 
despre formarea putregaiului api-
cal, mulți îl descriu ca o problemă 
în special a verilor cu temperaturi 
înalte.

Acest lucru se întâmplă de-
oarece ardeii sunt și sensibili la 
insuficiența de apă, tolerează mai 
rău căldura, necesită mai puține 
ore de lumină decât roșiile.

Cultura este plantată dens, 
astfel încât frunzele superioare 
să protejeze fructele, sau sub 
acoperirea unor plante mari, care 
aruncă umbră asupra ardeiului în 
timpul orelor de amiază.

Pentru ardei, toți factorii sunt 
principali în evitarea formării pu-
tregaiului apical: și deficitul de Ca, 
și căldura, și udarea insuficientă 
sau neuniformă.

Alte motive ce duc la apariția 
unei carențe de calciu sunt:

orice deteriorare a sistemului 
radicular;

sol salin;
exces de azot.
Simptomele putregaiului api-

cal:
La roșii, probabilitatea de for-

mare a putregaiului apical poate 
fi determinată pur și simplu în 
funcție de soi:

roșiile cherry sunt practic lipsi-
te de boli, în timp ce cele cu fruc-
te lungi sau cele cu miez mult, e 
aproape garantat că vor fi afectate;

roșiile roz și galbene sunt afec-
tate mai des decât cele roșii, în 
timp ce cele negre sunt rareori 
afectate.

Pentru ardei, acest model nu 
există. Ardeiul iute suferă de pu-
trezirea capătului fructelor la fel 
ca cel dulce. Grosimea, mărimea, 
forma fructului nu au importan-
ță, deoarece pot fi afectate atât 
soiurile sub formă de prismă, cât 
și cele cu formă cubică, sau ase-
mănătoare inimii sau dovlecilor, 
precum și ardeii bulgărești.

Primele simptome ale apariției 
putregaiului la vârful fructului 
sunt niște puncte apoase întune-
cate, cu diametrul de aproximativ 
5 mm.

La ardei, de obicei, sunt locali-
zate pe lateral, rar în zona vârfului 
fructului. Apoi semnele cresc în 
dimensiune, devin uscate, aspre, 
asemănătoare cu arsurile, deoa-
rece țesuturile mor.

Fructele afectate încetează să 
crească în dimensiune, capătă 
rapid culoarea caracteristică so-
iului, dar peretele rămâne subțire. 
Semințele devin maro și nu sunt 
potrivite pentru reproducere ul-
terioară.

Modalități de a lupta 
cu putregaiul apical

Putregaiul apical afectează atât 
ardeiul din spații protejate, cât 
și pe cel din câmp deschis. Dar 
este mai ușor să soluționați pro-
blema în seră/solar – acolo, cel 
puțin, vântul nu evaporă rapid 
umiditatea din sol, este mai ușor 
să protejați cultura de soare.

Pentru a salva ardeii de putre-
gaiul apical, trebuie să întreprin-
deți mai multe măsuri, deoarece 
nu va avea efectul scontat dacă 
veți hrăni ardeiul doar cu supli-
mente de calciu.

Tratamentul putregaiului api-
cal ar trebui să fie mai amplu:

fertilizați ardeiul cu calciu la 
rădăcină într-o formă ușor acce-
sibilă;

afânați solul;
îmbunătățiți compoziția so-

lului;
reglați udarea;
protejați plantele de căldură 

mare și de razele directe puternice 
ale soarelui.

Un îngrășământ chimic care 
conține Ca într-o formă ușor asi-
milabilă este nitratul de calciu.

Aplicați îngrășăminte cu un 
conținut care să respecte cerin-
țele nutriționale necesare fiecărei 
fenofaze de dezvoltare a ardeiului. 
Ca exemplu, 10-15 g de nitrat de 
calciu se dizolvă în 10 litri de apă 
și se administrează plantelor de 
ardei la rădăcină. În funcție de 
înălțimea plantelor, 3-5 litri per 
plantă adultă, 1 litru va fi suficient 
pentru răsadurile nou plantate.

Aceeași concentrație a soluției 
este necesară pentru tratamentul 
foliar.

Mai sunt două cerințe, aspecte 
care nu trebuie uitate când folosiți 
nitrat de calciu: în primul rând, 
Ca este incompatibil cu K. Ce ar 
trebui să faceți? Introduceți ele-
mentele pe rând, de exemplu, cal-
ciul, iar după o perioadă de timp, 
adică după 1-3 zile, puteți fertiliza 
cu potasiu ardeii.

Raportul K:Ca ar trebui să fie 
de 10:7. Acesta este singurul mod 
de a obține echilibrul corect de 
nutrienți.

Al doilea moment. Nitratul de 
calciu conține azot. Dacă ardeiul 
are deficit de azot, aplicați-l fără 
teamă, iar dacă se dezvoltă normal 
– cu precauție.

Dar putregaiul superior poa-
te fi cauzat și de excesul de azot, 
atunci este inacceptabil să îl adă-
ugați suplimentar. Atunci uitați 
de azotatul de calciu și apelați la 
remedii populare.

Remedii populare 
pentru a îmbunătăți 
starea ardeilor afectați 
de putregaiul apical

Dacă sunt folosite corect, ele nu 
sunt mai puțin eficiente. Calciul 
se conține în: cretă, coaja de ou, 
făina de dolomit, var.

Cum le aplicați:
O lingură de materie primă se 

stinge cu 500 ml de oțet.
Când amestecul încetează să 

mai facă spumă, se diluează cu 
10-12 litri de apă.

Se aplică la ardei.
Acidul citric nu trebuie folosit 

în loc de oțet.
Nu există ardei care să fie 

absolut rezistenți la putrezirea 
capătului fructelor. Acest lucru 
nu înseamnă că puteți să nu le ad-
ministrați calciu ardeilor, pentru 
că totuna se vor îmbolnăvi.

Tratamentul cu Ca trebuie apli-
cat. Mai mult decât atât, elemen-
tul este implicat în aproape toate 
procesele vitale ale plantelor și nu 
numai că salvează solanaceele de 
putregaiul apical, dar aduce multe 
beneficii plantelor.

Cea mai bună prevenire a pu-
tregaiului la capătul fructelor sunt 
practicile agricole adecvate. În 
primul rând, este necesară îm-
bunătățirea solului prin intro-
ducerea de substanțe care conțin 
calciu când se efectuează lucrarea 
de bază toamna. Astfel, până în 
momentul plantării, elementul va 
fi într-o formă accesibilă.

Apariția bolii este prevenită 
prin:

udare uniformă, la timpul po-
trivit;

hrănire echilibrată;
protejarea plantelor din sere/

solar de căldură prin văruirea ta-
vanului și a unor părți din pereți, 
în gradină – prin folosirea plase-
lor de umbrire, plantare densă.

Putregaiul apical are o natură 
neinfecțioasă și nu poate fi adus 
dintr-o zonă învecinată de către 
vânt, păsări, animale sau să fie 
transmis odată cu plantarea.

agrobiznes.md
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Luni, 18 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 Vorbeşte corect!
12.00 România… în bucate
12.30 #Creativ
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Pescar hoinar
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Garantat 100%
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Referendum
21.55 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.00 Referendum
23.00 Punctul pe azi
00.00 Profesioniştii…
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 Ştiri 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 Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Maghiara de pe unu
16.50 Eu pot!
17.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 17
18.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.50 Români care au schimbat lumea
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.00 Referendum
23.00 Nocturne
23.50 Discover România
00.00 Info Plus Ştiri
00.35 Exclusiv în România
01.25 Referendum
03.10 Telejurnal Ştiri
04.00 Meteo
04.05 Sport
04.15 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 17
05.05 AgroStrategia
05.30 Fermierii României
05.55 Atelier de sănătate

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Fără prejudecăţi
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Azi despre mâine
15.30 România… în bucate
16.00 SerialGlasul inimii
16.50 Filler Secolul 22
17.00 În direct cu viaţa- jurnal de vară
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.00 Reteaua de idoli
21.00 Memorialul Durerii
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Glasul inimii

23.55 În direct cu viaţa- jurnal de vară
00.55 Filler Secolul 22
01.10 Film: Liceenii Rock'n Roll
02.50 Filler Secolul 22
03.00 Ora de Ştiri
03.40 E vremea ta!
04.00 România… în bucate
04.30 Fără prejudecăţi
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 Ştirile
07.10 Concert pentru copii

08.05 Erudit cafe
08.45 Cronica săptămânii
09.30 F/d Un ROL
10.00 MeseriAşii
10.30 Ring star
11.30 Magazinul copiilor
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Preţul pasiunii
14.15 Desene animate Bucătăria 
fermecată
14.20 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
14.30 Marca frumuseţii
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Descoperiri uluitoare
16.30 Codul ECO
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Ştirile
19.30 Serial Misterele Aurorei Teagarden
21.00 Mesager
21.30 Telerevista FIFA
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Film Infidela

AgroTV

7:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
informativ/analitic
8:00 Telemagazin 
8:15 Sezonul de recoltare Program edu-
cațional/informativ 
8:30 ABC-ul Fermierului Program educa-
tiv/informativ
9:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
informativ/analitic
10:00 Să ne cunoaștem Țara Educațional/
cultural
11:00 Telemagazin
11:15 Program AGRO TV România 
13:45 Telemagazin
14:00 Interviuri cu Soroceni
15:00 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
16:00 Program AGRO TV România 
17:00 Telemagazin
17:15 Lucru manual Program educațion-
al/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Să ne cunoaștem Țara educațional/
cultural
18:30 Despre noi, altfel Program edu-
cațional/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 Edu-
cațional/informativ
21:30 Sezonul de recoltare 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 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Las Fierbinţi
22.00 Film În spatele liniilor inamice 
3 - Columbia
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Lecţii de viaţa
01.40 La Măruţă
03.40 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul Săptămânii
08.00 Pop Corn Show
10.00 Ştiri 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 Ştiri din Ucraina
02.00 Patrula Jurnal TV
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Asfalt de Moldova
05.00 Ora Expertizei

TV8

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

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

Național

06.00 Albumul Național
08.00 Film: PLAYBOY
11.15 Teleshopping
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 166
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 138
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 1038
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 139
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 1041
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 168
21.00 Film: VÂNĂTORII DE LEGENDE
23.00 Film: CEI TĂCUŢI
01.00 Scumpă mamă unde eşti
03.00 Albumul Național
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Marți, 19 iulie

TVR Moldova

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

14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Maghiara de pe unu
16.50 Eu pot!
17.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 18
18.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.50 Adevăruri despre trecut
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.10 Telecinemateca Cocoşatul
23.00 Adevăruri despre trecut
00.00 Info Plus Ştiri
00.35 Exclusiv în România
01.25 Telecinemateca Cocoşatul
03.10 Telejurnal Ştiri
04.00 Meteo
04.05 Sport
04.15 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 18
05.05 AgroStrategia
05.30 Fermierii României
05.55 Atelier de sănătate

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Memorialul Durerii
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Euromaxx
15.30 România… în bucate
16.00 Serial: Glasul inimii
16.50 Filler Secolul 22
17.00 În direct cu viaţa- jurnal de vară
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.00 Destine ca-n filme
21.00 D'ale lu' Mitică
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Glasul inimii
23.55 În direct cu viaţa - jurnal de vară
00.55 Filler Secolul 22
01.10 Film: Simon magul
03.10 Ora de Ştiri
03.50 E vremea ta!
04.05 România… în bucate
04.30 Cap compas
05.00 Documentar: 360°-GEO
05.55 Filler Secolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Russkii dom
06.35 Candela neuitării…
07.00 Ştirile
07.10 Concert Orchestra Plai moldovenesc
08.25 Erudit cafe
09.05 Serial Misterele Aurorei Teagarden
10.30 Ring star
11.30 Magazinul copiilor
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Preţul pasiunii
14.15 Desene animate Bucătăria 
fermecată
14.20 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
14.30 Unda bugeacului
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Descoperiri uluitoare
16.30 F/d
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Ştirile
19.30 Serial Misterele Aurorei Teagarden
21.00 Mesager
21.30 Dimensiunea diplomatică
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Film: Daredevil

AgroTV

7:00 Știri Program informativ 
7:30 Telemagazin 
7:45 Profu de nutriție Program edu-
cațional
8:00 Magia decupajului Program edu-
cațional/informativ
8:30 Paradisul grădinilor Program edu-
cațional/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 educațion-
al/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 educațion-
al/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 edu-
cațional/informativ
20:30 Paradisul grădinilor Program 
educațional/informativ
21:00 Sezonul de recoltare Program 
educațional/informativ
21:15 Compoziții florale Program edu-
cațional/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 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Las Fierbinţi
22.00 Film Tatal
00.00 Ştirile Pro TV
01.40 Lecţii de viaţa
02.40 La Măruţă
04.30 Film În spatele liniilor inamice 
3 - Columbia

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Ştiri din Ucraina - Current Time
11.00 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 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Check-in - the travel guide
10.00 Т/с Доктор Мартин
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Смерть на похоронах
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Freedom
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.30 Ştirile TV8
00.25 Check-in - the travel guide
01.00 Новости
01.25 Х/ф Смерть на похоронах
03.00 Вечер. Настоящее   
время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 168
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 139
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 1039
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 140
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 1042
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 169
21.00 Film: INVINCIBILII 3: BĂTĂLIA 
FINALĂ
23.15 Film: URMĂRIT DE MOARTE
01.30 Film: VÂNĂTORII DE LEGENDE
03.30 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 20 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 Vorbeşte corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Selfie
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Cap compas
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Destine ca-n filme
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Investiţi în România!
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Serial: Mândrie şi 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 Ştiri 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 Best of
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Convieţuiri
16.50 Eu pot!
17.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 19
18.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.50 Dispăruţi fără urmă
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.10 Film: Regii blestemaţi
22.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
23.00 Dispăruţi fără urmă
00.00 Info Plus Ştiri
00.35 Exclusiv în România
01.25 Film: Regii blestemaţi
03.05 Vorbeşte corect!
03.10 Telejurnal Ştiri
04.00 Meteo
04.05 Sport
04.15 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 19
05.05 AgroStrategia
05.30 Fermierii României
05.55 Atelier de sănătate

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
10.00 Documentar: 360° Mate - elixirul 
din Argentina
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Sănătate cu de toate best of
14.00 Documentar: 360° Etiopia - leagăn 
al cafelei
15.00 Fii în formă!
15.30 România… în bucate
16.00 SerialGlasul inimii
16.50 Filler Secolul 22
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17.00 În direct cu viaţa- jurnal de vară
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.10 Film: K2, muntele morţii
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Glasul inimii
23.55 În direct cu viaţa- jurnal de vară
00.50 Campionatul European 2022 - 
Fotbal feminin
02.50 Film: K2, muntele morţii
04.40 Sănătate cu de toate best of
05.05 Documentar: 360° Etiopia - leagăn 
al cafelei
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Unda bugeacului
06.30 MeseriAşii
07.00 Ştirile
07.10 Concert
08.15 Erudit cafe
09.00 Serial Misterele Aurorei Teagarden
10.30 Ring star
11.30 Magazinul copiilor
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Preţul pasiunii
14.15 Desene animate Bucătăria 
fermecată
14.20 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
14.30 În alţi papuci
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Descoperiri uluitoare
16.30 Dimensiunea diplomatică
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Ştirile
19.30 Serial Misterele Aurorei Teagarden
21.00 Mesager
21.30 Focus Europa
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 L. Beethoven. Concert pentru pian 
şi orchestră №3

AgroTV

7:00 Știri Program Informativ 
7:30 Telemagazin
7:45 Deliciile Program educațional/
informativ
8:00 Landșaft pentru tine Program edu-
cațional/informativ 
8:20 Bătălia serelor Program educațional/
informativ
8:45 Sezonul de recoltare Program edu-
cațional/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 educațion-
al/informativ 
11:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
11:55 Program AGRO TV România
13:45 Telemagazin
14:00 Știri Program Informativ 
14:30 Să ne cunoaștem Țara Progam 
educational/cultural 
15:00 Interviu cu Soroceni 
16:00 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin
17:15 Lucru manual Program educațion-
al/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Magia decupajului Program edu-
cațional/informativ
18:30 Născut în Moldova program edu-
cațional/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 educațion-
al/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 Ştirile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Las Fierbinţi
22.00 Film Marele Stan
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film Mumia
03.00 Lecti de viaţa

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Ştiri din Ucraina - Current  
Time
11.00 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 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Dincolo de Nistru
10.00 Т/с Доктор Мартин
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Розовая пантера

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

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 169
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 140
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 1040
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 141
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 1043
20.00 Film: DISPĂRUT ÎN MISIUNE
22.00 Film: SHANGHAI
00.15 Film: INVINCIBILII 3: BĂTĂLIA 
FINALĂ
02.30 Film: CEI TĂCUŢI
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Joi, 21 iulie

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 Vorbeşte corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Europa 360 °
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Drumuri aproape
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Ora Regelui
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Articolul VII
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Serial: Mândrie şi pasiune, 100 eps
23.00 Punctul pe azi
00.00 Omul şi timpul
01.00 Remix
02.00 Ora Regelui
03.00 România… în bucate
03.30 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 Ştiri 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 Best of
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Akzente
16.50 Eu pot!
17.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 20
18.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.50 Omul şi timpul
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.10 Criptopia: bitcoin, blockchain şi 
viitorul Internetului
22.15 Dark Web, 4 ep
23.10 Omul şi timpul
00.00 Info Plus Ştiri
00.35 Exclusiv în România
01.25 Criptopia: bitcoin, blockchain şi 
viitorul Internetului
02.25 Dark Web
03.15 Telejurnal Ştiri
04.05 Sport
04.15 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 20
05.05 AgroStrategia
05.30 Fermierii României
05.55 Atelier de sănătate

TVR 2

07.00 Generaţia 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° Etiopia - leagăn 
al cafelei
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: 360° Australia - artă 
urbană şi silozuri
15.00 Globalizarea: riscuri şi beneficii
15.30 România… în bucate
16.00 Serial: Glasul inimii
16.50 Filler Secolul 22
17.00 În direct cu viaţa- jurnal de vară
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.10 Film: Luna neagră
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Glasul inimii
23.55 În direct cu viaţa- jurnal de vară
00.50 Campionatul European 2022 - 
Fotbal feminin
02.50 Film: Luna neagră
04.30 Natură şi aventură
05.00 Documentar: 360°-GEO
05.55 Filler Secolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.15 Purtătorii de cultură
06.45 Lecturi a la carte
07.00 Ştirile
07.10 Concert
08.35 Erudit cafe
09.15 Serial Misterele Aurorei Teagarden
10.35 Ring star
11.30 Magazinul copiilor
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Preţul pasiunii
14.15 Desene animate Bucătăria 
fermecată
14.20 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
14.30 Codul ECO
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Descoperiri uluitoare
16.30 Focus Europa
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Ştirile

19.30 Serial Misterele Aurorei Teagarden
21.00 Mesager
21.30 Reporter pentru sănătate
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Opera Căsătoria secretă

AgroTV

7:00 Știri Program informativ 
7:30 Telemagazin
7:45 Deliciile Program educațional/
informativ 
8:00 Magia decupajului Program edu-
cațional/informativ
8:30 Paradisul grădinilor Program edu-
cațional/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 educațion-
al/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 educațion-
al/cultural
15:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin
17:15 Lucru manual Program educațion-
al/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program 
educațional/informativ
18:00 Să ne cunoaștem Țara Educational/
Cultural
18:30 Călătorii cu gust Program de turism
19:00 Știri Program Informativ 
19:30 Just Vlog Program educațional/
divertisment
20:00 Magia decupajului Program edu-
cațional/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 Ştirile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Las Fierbinţi
22.00 Film Max Payne
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film Detonatorul
03.00 Lecţii de viaţa
04.00 La Măruţă

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Ştiri din Ucraina - Current Time
11.00 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 Aveţi de lucru?
18.00 Cealaltă Basarabie
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cabinetul din umbră
22.00 Femeile Vorbesc
00.00 America
01.00 Dora Show - best of
03.00 Jurnalul orei 3

04.00 Asfalt de Moldova
05.00 Cabinetul din umbră

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Aльтернатива
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Euromaxx - lifestyle în Europe
10.00 Т/с Доктор Мартин
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Розовая пантера 2
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Aльтернатива
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Доктор Мартин
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.25 Euromaxx - lifestyle în Europe
01.00 Новости
01.25 Х/ф Розовая пантера 2
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 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 141
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 1041
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 142
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 1
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 167
21.00 Film: DEŞTEPTUL, PROSTĂNA-
CUL, MUSCULOSUL ŞI TIMIDUL
23.00 Film: SHANGHAI
01.15 Film: URMĂRIT DE MOARTE
03.15 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Vineri, 22 iulie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Tradiţii
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbeşte corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Izolaţi în România
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 La un pas de România
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Atelier de sănătate
16.00 Profesioniştii…
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 A doua Românie
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Serial: Mândrie şi pasiune, 100 eps

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

TVR 1

07.00 3 ceasuri bune Matinal Ştiri 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 Best of
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Opre Roma
15.50 EURO polis
16.50 Eu pot!
17.50 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 21
18.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
18.50 În spatele frontului, ep. 1: Neu-

tralitatea
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.10 Film: Iluzionistul
23.00 În spatele frontului, ep. 1: Neu-
tralitatea
00.00 Info Plus Ştiri
00.35 Exclusiv în România
01.25 Film: Iluzionistul
03.10 Telejurnal Ştiri
04.00 Meteo
04.05 Sport
04.15 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, 
ep. 21
05.05 Replay
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
10.00 Documentar: 360° Australia - artă 
urbană şi silozuri
11.00 Educaţie la înaltime
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360° Sri Lanka văzută 
din trenul albăstru
15.00 Revoluţia tehnologică
15.30 Teleşcoala
16.00 SerialGlasul inimii
16.50 Filler Secolul 22
17.00 Educaţie la înaltime Premieră
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.00 Gala umorului
22.00 Reteaua de idoli
23.00 Serial: Glasul inimii
23.50 Campionatul European 2022 - 
Fotbal feminin
01.50 Ora de Ştiri
02.40 Educaţie 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° Sri Lanka văzută 
din trenul albăstru
05.50 MotorVlog
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Reporter pentru sănătate
06.30 Moldova de Patrimoniu
07.00 Ştirile
07.10 Concert
08.20 Erudit cafe
09.00 Serial Misterele Aurorei Teagarden
10.25 Ring star
11.30 Magazinul copiilor
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Preţul pasiunii
14.15 Desene animate Bucătăria 
fermecată
14.25 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
14.30 În ritmul dansului
15.00 Serial În numele fericirii
15.45 Serial Oshin
16.15 Descoperiri uluitoare
16.30 Moldova de Patrimoniu
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Ştirile
19.45 F/d Slovacia mea
20.45 Pur şi simplu Moldova
21.00 Mesager
21.30 Zona ARS
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial În numele fericirii
23.25 Orchestra Simfonică a Filarmonicii 
Naționale

AgroTV

7:00 Știri Program informativ 
7:30 Telemagazin
7:45 Profu de nutriție Program educa-
tional
8:00 Landșaft pentru tine Program edu-
cațional/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 edu-
catțonal/informativ
10:00 Născut în Moldova program edu-
cațional/informativ
10:30 Program AGRO TV România
11:00 Telemagazin
11:15 Lucru manual Program educațion-
al/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 educațion-
al/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 SHOW 9OW Program de diver-
tisment 
18:30 Despre noi, altfel Program edu-
cațional/cultural

P R O G R A M E  T V
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19:00 Știri Program informativ 
19:30 Actualitatea la Raport Program 
educațional/informativ
20:30 Zona Verde Program educational/ 
Informativ
21:00 Landșaft pentru tine Program 
educațional/informativ
21:30 Sezonul de recoltare Program 
educațional/informativ
21:45 Profu de nutriție Program edu-
cațional
22:00 Știri Program informativ 
22:30 Actualitatea la Raport Program 
educațional/informativ
23:30 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
0:30 Program AGRO TV România
2:00 Știri Program informativ 
2:30 Muzica pentru toți
3:15 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Las Fierbinţi
22.00 Film Fortareata
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film Revolta dupa gratii
03.00 Lecţii de viaţa
04.00 La Măruţă

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii

19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Daria, iubirea mea
22.15 Lecţii de viaţa
23.00 Arestat la domiciliu
23.30 Ce spun românii
00.15 Teleshopping
00.45 La Măruţă
02.15 Ştirile Pro TV
03.15 Las Fierbinţi
04.00 Daria, iubirea mea
04.45 I likeIT
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Ştiri din Ucraina - Current Time
11.00 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 ţară
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 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 In good shape - the health  
show
10.00 Т/с Доктор Мартин
11.00 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Муз/ф Принцесса Монако
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştiri
17.45 Вечер. Настоящее время
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Întreabă Gheţu
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.30 Efect 9.6
01.20 Муз/ф Принцесса Монако
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 167
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 142
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 1042
17.15 Serial: Don Matteo, ep. 143
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 2
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 168
21.00 Film: PĂSĂRI UCIGAŞE
23.00 Film: DISPĂRUT ÎN MISIUNE
01.00 Poamă acră
03.00 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 23 iulie

TVR Moldova

07.00 Cu capu-n zori
10.00 Ferma
10.50 Discover România
11.00 Obiectiv comun
12.00 Învingători. Vremuri şi destine cu 
Iurie Sadovnic
13.30 A doua emigrare
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Printre cuvinte
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Tradiţii
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Reportajele/Interviurile Telejur-
nalului
18.45 Europa azi
19.00 Lectia de istorie
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: Braţele Afroditei
00.35 A doua emigrare
01.00 Tradiţii
02.00 Film: Braţele Afroditei
03.35 Printre cuvinte
04.00 Omul şi 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
11.40 Petmania, ep. 5
12.30 #Creativ
13.00 Chipurile României
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Izolaţi în România
16.00 Serial: Arta crimei, ep. 15
17.00 O dată-n viaţă
18.50 Teleenciclopedia
19.40 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.10 Film: Întoarcerea Vlaşinilor
23.00 World Cup Magazin, ep. 5
23.35 Film: Balada Lui Jimmy Mccabe
01.15 Profesioniştii…
02.05 Serial: Arta crimei, ep. 15
02.55 Film: Întoarcerea Vlaşinilor
04.35 Izolaţi în România
05.00 Sport
05.10 Petmania, ep. 5
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Teleşcoala
08.30 MotorVlog
09.00 Generaţia Fit
09.30 Fără prejudecăţi
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D'ale lu' Mitică
12.00 Fraţi de viţă best of
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Levintza
17.30 În direct cu viaţa - Jurnal de vară
18.00 Ora de Ştiri
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 Campionatul European 2022 - 
Fotbal feminin
02.20 Ora de Ştiri
03.05 E vremea ta!
03.15 Serial: Chip de înger
05.15 Vara amintirilor
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Moldovenii de pretutindeni
06.35 Candela neuitării…
06.45 La aniversarea a 70-ea a lui P. 
Neamţu
09.35 Magazinul copiilor
10.05 Desene animate Kyoka
10.15 Desene animate Hai la şcoală
10.30 MeseriAşii
11.00 F/d
11.30 Şciotîjnăvîc

12.00 Evantai folcloric
13.00 Reporter pentru sănătate
13.30 Opera Carmen
14.55 Tezaur
15.45 Cuvintele credinţei
16.30 Всегда на высоте
17.00 Ştirile
17.15 La noi în sat
18.00 O seară în familie
19.00 Ştirile
19.20 Erudit cafe
20.00 Serial Noroc fatal
21.00 Mesager
21.30 În alţi papuci
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.40 F/d Un ROL
23.00 Film Stăpînii străzilor

AgroTV

7:00 Știri Program informativ 
7:30 Telemagazin
7:45 Deliciile Program educațional/
informativ 
8:00
8:50 Muzica pentru toți
Cu alte cuvinte Program educațional/
informativ
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 educa-
tional/informativ
16:30 Telemagazin 
16:45 Program AGRO TV România
17:45 Telemagazin
18:00 Actualitatea la Raport talk show 
19:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
20:00 De la trapă la sapă Program de 
divertisment
20:30 Să ne cunoaștem Țara Program 
educational/cultural
21:00 Despre noi, altfel Program edu-
cațional/cultural
21:30 Zona Verde Program educațional/
informativ
22:00 Vin la tine Program de divertisment
22:30 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
23:30 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
0:30 Program AGRO TV România
2:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
3:00 Muzica pentru toți
4:50 Program AGRO TV România 
 
ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
09.45 Teleshopping
10.00 Film Fluke, o minune de catel
11.40 Teleshopping
12.00 isănătate
13.00 Film Invingatorii
15.00 Film Eragon
16.30 Teleshopping
16.45 Film Miss Agent Secret
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Film Battleship: Invazia
23.00 Film Resident Evil: Capitolul final
01.45 Ştirile Pro TV Chişinău
02.30 Film Fluke, o minune de catel
04.00 Film Invingatorii

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Asfalt de Moldova-Intre doua 
maluri
09.00 Zerodoi pe TV
10.00 Chef de gătit
10.20 Savoare la Maximum
11.00 M-Adam
12.00 Detalii - tehnologiile viitorului
13.00 Trigger
14.00 Teleshopping

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

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Întreabă Gheţu
07.00 Ştirile TV8
08.00 Arts. 21 - the culture magazine
08.30 Dosarele X sinteza
09.30 Autoblog
10.00 Check-in - the travel guide
10.30 Iubeşte viaţa
11.30 Business up
12.30 Reporter de Gardă
12.45 Teleshopping
13.00 Freedom
15.00 Teleshopping
15.15 Foc la ghete
15.30 Euromaxx - lifestyle în Europe
16.00 Х/ф Без изъяна

18.30 Dincolo de Nistru
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Х/ф Ангелы и демоны
22.30 Итоги
23.00 Х/ф Призрак в доспехах
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Ştiri de week-end
03.00 Dosarele X sinteza
04.00 Х/ф Без изъяна

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiţii de la bunica
08.30 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor
12.00 Stan şi Bran - momente de exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Vouă
13.30 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 1
14.30 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 2
16.00 Film: MĂ NUMESC NIMENI
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 3
20.00 Scumpă mamă unde eşti
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: DEŞTEPTUL, PROSTĂNA-
CUL, MUSCULOSUL ŞI TIMIDUL
01.45 Albumul Național
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Duminică, 24 iulie

TVR Moldova

07.00 Universul credinţei
09.30 Mic dejun cu un campion
10.20 Europa azi
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viaţa satului
13.00 Tradiţii
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Retrospectiva săptămânii
15.00 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 Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 O data-n viaţa
23.00 Teatru TV
01.10 Exclusiv în România
01.50 Discover România
02.00 Teatru TV
04.10 Adevăruri despre trecut
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Retrospectiva săptămânii
06.00 Conexiuni

TVR 1

07.00 Universul credintei
09.00 Universul credintei Bucuria 
credinţei
09.30 M. A. I. aproape de tine
10.00 Pro Patria
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viaţa satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 World Cup Magazin, ep. 5
15.00 Gări de poveste, ep. 5
16.00 Serial: Arta crimei, ep. 16
17.00 Exclusiv în România
17.50 MomentArt
18.00 Dosar România
19.00 Istorii ascunse
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.40 Sport

20.00 Telejurnal Ştiri
20.56 Meteo
21.00 O dată-n viaţă
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Teleenciclopedia
01.55 Serial: Arta crimei, ep. 16
02.40 Film: Balada Lui Jimmy Mccabe
04.10 Pro Patria
04.40 Universul credintei Bucuria 
credinţei
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 şi aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Sănătate cu de toate best of
12.30 Levintza
13.10 Film: Trei scrisori secrete
15.00 Drag de România mea!
17.00 D'ale lu' Mitică
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex: aventuri 
la Viena
20.10 Film: Înghiţitorul de săbii
22.10 Film: Lautrec
00.15 MotorVlog
00.45 Film: Trei scrisori secrete
02.30 Ora de Ştiri
03.15 E vremea ta!
03.30 Film: Ocolul pământului în 80 
de zile
05.10 Ferma
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Candela neuitării…
06.15 Cuvintele credinţei
07.00 Concert
08.15 La noi în sat
09.00 O doză de sănătate
09.25 Labirintul şimţurilor
10.00 Desene animate Kyoka
10.15 Desene animate Hai la şcoală
10.30 Ring star
11.40 În alţi papuci
12.10 E- Vahgheli-a (l) copilăriei
13.10 O seară în familie
14.10 Tezaur
14.25 F/d Şapte personaje în căutarea 
unui teatru
15.40 Şciotîjnăvîc
16.00 Purtătorii de cultură
16.30 stil nou
17.00 Ştirile
17.15 Cronica săptămânii
18.00 Muzică
19.00 Ştirile
19.30 Moldovenii de pretutindeni
20.00 Serial Noroc fatal

21.00 Mesager
21.30 Film Regulile nu se aplică
23.30 Ştirile (rus.)
23.45 Concert în Europa

AgroTV

6:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
7:00 Să ne cunoaștem Țara Program 
educațional/cultural
7:30 Telemagazin 
8:00 Magia decupajului Program educa-
tional/informativ
8:30 Paradisul grădinilor Program educa-
tional/ Informativ
9:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
10:00 Actualitatea la Raport talk show 
11:00 Telemagazin 
11:15 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
11:40 Profu de nutriție Program edu-
cational
12:00 Călătorii cu gust Program de turism
12:30 Interviuri cu Soroceni
13:50 Cu alte cuvinte Program education-
al/ 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 Edu-
cațional/informativ
15:30 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/informativ 
16:00 Agricultura cu valoare adăugată 
Program informativ/ educativ 
16:30 Telemagazin 
16:45 Program AGRO TV România
17:45 Telemagazin 
18:00 Agri smart Program informativ/
educativ
18:15 Zona verde Program educational/
informativ
18:30 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
19:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
20:00 Just Vlog Educativ/ divertisment 
20:30 Agricultura cu valoare adăugată 
Program informativ/ educativ 
21:00 ABC-ul Fermierului Program 
educativ/informativ 

22:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
23:00 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
0:00 Program AGRO TV România
2:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic 
3:00 Să ne cunoaștem Țara Program 
educațional/Cultural
3:30 Agri smart Program informative/
educațional
3:45 Zona verde Program educational/
informativ
4:15 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
09.45 Teleshopping
10.00 Film Eragon
12.00 Film Miss Agent Secret
14.15 Teleshopping
14.30 Film Sunt plecat în oras
16.45 Teleshopping
17.00 Film În cautarea fericirii
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Film Dolittle
23.00 Film Justitiarul
00.00 Ştirile Pro TV Chişinău
01.40 Film Sunt plecat în oras
03.30 Film În cautarea fericirii
05.00 isănătate

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul Săptămânii
08.00 Detalii - tehnologiile viitorului
09.00 Ţara de la Ţară
09.30 Aveţi de lucru?
10.00 Chef de gătit
10.20 Fii Sănătos
12.00 Cabinetul din umbră
14.00 Telshopping
14.30 Итоги
15.00 Agricool
16.00 Secretele Puterii
18.00 Femeile Vorbesc
19.00 Patrula
20.00 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 Ştiri de week-end
07.45 Foc la ghete
08.00 Итоги
08.30 In good shape - the health show
09.00 Dincolo de Nistru
09.30 Iubeşte viaţa
10.30 Х/ф Спеши любить
12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Gheţu
15.00 Teleshopping
15.20 Business up
16.20 Х/ф Кадры
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Iubeşte viaţa
22.00 Х/ф Бен-Гур
00.30 Sinteza
01.10 Cutia neagră. Plus
02.10 Х/ф Спеши любить
04.00 Business up

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiţii de la bunica
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.30 Film: MĂ NUMESC NIMENI
13.00 Start show România
16.00 Stan şi Bran - momente de exceptie
16.30 Scumpă mamă unde eşti
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite 2, ep. 2
20.00 Film: GEMENII
23.00 Film: PĂSĂRI UCIGAŞE
01.00 Start show România
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

P R O G R A M E  T V
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Grandomanul

Când cu emfază-mi zice el
Că n-am atins al său nivel,
Îi dau dreptate: nu-i uşor
Chiar într-atâta să cobor!... Gheorghe BÂLICI

Actorul Alexandru Arșinel 
ar putea rămâne fără 
certificatul de revoluționar

O comisie din cadrul Secretari-
atului de stat pentru problemele 
revoluționarilor (SSPR), aflată 
în subordinea Guvernului, a pro-
pus retragerea certificatului de 
revoluționar actorului Alexandru 
Arșinel. Comisia a constatat că, 
la Revoluție, Alexandru Arșinel 
a fost prezent la Palatul Telefoa-
nelor și în Piața Universității, 
ceea ce „nu reprezintă obiective 
cu o importanță deosebită care 
au aparținut regimului totalitar”.

Alexandru Arșinel, în vârstă de 
83 de ani, se află printre „luptăto-
rii cu rol determinant“, încasa de 
la stat 33.730 de lei pe an (2.810 
lei pe lună) și nu plătea nici impo-
zit pentru casa în care locuiește, 
scrie Adevărul.ro. 

„Se constată că domnul Ale-
xandru Arșinel nu îndeplinește 
condiția pentru a deține Certi-
ficatul – LRD (Luptător cu Rol 
Determinant – n.r.), în sensul că 
în perioada 14-22 decembrie 1989 

George Simion a postat recent o 
fotografie cu el și cu o tânără despre 
care menționează că este viitoarea 
lui soție. Potrivit liderului AUR, 
Ilinca are 24 de ani și „stă depar-
te de politică”. „De acum înainte 
pozele acestea vor fi în minim doi! 
Eu și Ilinca vă invităm la nuntă”, 
este mesajul de pe Facebook al lui 
George Simion (35 de ani), alături 
de fotografia cu cei doi. Viitoarea 
mireasă este studentă la drept și a 
fost practicantă la Instituția Avoca-
tul Poporului și la Institutul Român 
pentru drepturile Omului.

„Viitoarea doamnă Simion are 
24 de ani și s-a amuzat teribil de 
toate variantele de soții inventate 
de presă. Stă departe de politică, ceea ce sperăm să 

facă și actualele partide ale siste-
mului din 2024 încolo”, mai scrie 
liderul AUR într-un comentariu la 
propria postare. 

Are însă și o condiție, președinte-
le AUR le cere tuturor celor care vor 
să participe la eveniment să vină în 
costum popular. Nunta va avea loc 
în satul Oveselu din Vâlcea. „Aștept 
toți românii să se bucure alături de 
mine. Cea mai mare bucurie pentru 
mine e dacă veți fi prezenți. Să ve-
niți în cămașă populară!”, a anunțat 
George Simion pe Facebook. Liderul 
AUR a mai spus că le va pune la dis-
poziție autocare oamenilor care vor 
să vină la nunta sa. Participarea se 
confirmă aici: https://georgesimion.

ro/invitatie_nunta/

George Simion a invitat toți 
românii la nunta sa

nu a avut un rol determinant la 
declanșarea și victoria Revoluției 
Române din Decembrie 1989, nu 
și-a pus viața în pericol în con-
fruntările cu forțele de represi-
une, nu a ocupat și nu a apărat 
obiectivele de importanță deose-
bită, care au aparținut regimului 
totalitar, doar în localitățile în 
care, în urma acestor acțiuni și 
confruntări au rezultat persoane 
ucise, rănite sau reținute, până la 
fuga dictatorului, respectiv până 
la ora 12.10 a zilei de 22 decem-
brie”, se arată în documentul 
SSPR, citat de G4Media. 

Prin urmare, comisia propu-
ne Serviciului juridic anularea 
certificatului de revoluționar al 
lui Alexandru Arșinel. Artistul va 
trebui să restituie toate sumele 
primite de la stat din 2015 până 
în prezent, adică în jur de 50.000 
de euro.   

rfi.ro

Unul din cele mai frumoase 
mozaicuri romane din lume, 
excelent conservat

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

Muzeul arheologic din orașul israelian Lod, recent inaugurat, va 
expune un mozaic roman datând din secolul al III-lea sau al IV-lea 
după Hristos.

Acest remarcabil pavaj de mozaic a fost descoperit în 1996, sub doi 
metri de pământ, în timpul unor săpături arheologice și se află într-o 
stare de conservare excelentă.

Descris de experți ca fiind „unul dintre cele mai frumoase” des-
coperite vreodată în Israel și în lume, mozaicul are o lungime de 
aproape 17 metri și o lățime de 9 metri, bogat decorat cu imagini 
zoomorfe, ordonate geometric. Vechimea sa este estimată la 1700 
de ani.

„Imaginile colorate înfățișează fructe, mamifere, păsări, pești, 
floră și chiar nave cu vele”, a declarat Autoritatea Israeliană pentru 
Antichități (IAA).

De la descoperirea sa, a fost expus la Muzeul Luvru din Paris, la 
Muzeul Metropolitan din New York și la Ermitaj din Sankt Petersburg.

Potrivit autorităților arheologice, mozaicul se afla pe podeaua sălii 
de mese a unei mari vile care a existat în perioada romană și bizantină.

rfi.ro


