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Info „Opinia liberă”

Firma „Brodețchi” din ținutul Orhei, fără a face vreo 
avertizare, a majorat prețul la produsele sale. Astfel, pen-
tru o franzelă, ce anterior, costa 4,75 lei, se realizează în 
magazinele sale la 5,25 lei. Desigur că și produsele pascale 
de această fi rmă vor fi  mai scumpe la sărbătorile de Paști, 
dar pe piața pâinii există concurență. Regretabil că guver-
narea nu întreprinde nimic pentru a stopa infl ația înfl ori-
toare în R. Moldova.

PÂINEA IARĂȘI S-A SCUMPIT

Info „Opinia liberă”

Știrea a fost confi rmată documentar și-n mass-media din 
R. Moldova, precizându-se că sunt afectați, în special, băr-
bații, care dețin și cetățenia Rusiei. Amintim că pe teritoriile 
ocupate Rusia a promovat o politică de-a acorda fără restric-
ții cetățenia Rusiei printr-o directivă obligatorie băștinașilor 
moldoveni, care dețin și cetățenia R. Moldova.

Ucraina avertizează: 
În regiunea transnistreană s-a 

început mobilizarea în armata rusă

PAPA DE LA ROMA AR PUTEA 
PUNE CAPĂT RÂURILOR DE 

SÂNGE DIN UCRAINA
De această părere e primarul Kievului, fostul campion 

mondial, Vladimir Kliciko. Acesta așteaptă o vizită ofi ci-
ală a Înalt Preasfi nției Papei de la Roma la Kiev. Se crede 
că vizita, dacă va avea loc, va mobiliza credincioșii Ucrai-
nei și Rusiei să înceteze vărsările de sânge nevinovat.
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Orhei, Telenești, Șoldănești, Rezina, Sîngerei

VREM BUNĂTATE 

PRIN LUMINA ÎNVIERII
Acum, în Săptămâna 

Mare, majoritatea din noi 
suntem cu gândul la apro-
piata lumină a Învierii și, 
desigur, la genocidul de-
clanșat de Rusia în Ucrai-
na. Sunt absolut îngrozit că 
sufl etele nobile ale copiilor 
îngerași, femeilor creștine, 
dar chiar și unor fețe bise-
ricești sunt prematur luate 
de la viața dăruită de Bunul 
Dumnezeu. Din orășelul 
șters de pe fața pământu-
lui, binecunoscuta Bucea, 
împânzit de cadavrele băș-
tinașilor, se comunică că 
nemții în cel de-al doilea 
război mondial au omorât 
10 localnici. Fasciștii ruși 
au executat peste 400 de 
oameni pașnici. Cretinii 
din Rusia, după cum și se 
aștepta, pentru început 
n-au recunoscut genoci-
dul. Cică, primarul loca-
lității n-a anunțat marea 
crimă a doua zi. După ce 
au fost aduse probe do-
cumentare din imaginile 
din satelit cu cadavrele de 
pe străzi, Rusia a recunos-
cut ofi cial că a primit an-
terior un semnal că prin 
Bucea se plimbă soldați 
ucraineni, ghidați în civil. 
Oare locuitorii omorâți cu 
bestialitate erau „naziști” 
ucraineni? Chiar și să fost 
așa ceva, să omori în post 
niște persoane neînarma-
te? Nu e regula războiului, 
ci a fascismului. Dar în fi e-
care localitate eliberată de 
ucraineni se descoperă mii 

și mii de crime ale armatei 
„Pacifi catoare” ale lui Pu-
tin. E o tradiție de Paști ca 
după sfi nțirea blidului să se 
dea de pomană pentru cei 
răposați. Să aibă parte de 
magia Învierii și cei care ne 
privesc din ceruri. Învierea 
lui Isus Hristos ne obligă să 
ne curățim sufl etele, să nu 
ne urâm și, în genere, să 
ne iubim ca frații. Păgânis-
mul nu-i o trăsătură creș-
tinească și nici a neamului 
nostru românesc. Dar, din 
moși strămoși, am avut 
doar suferințe din partea 
cotropitorilor hapsâni. 
Poate că-mi iau un păcat 
pe sufl et după spovedania 
bisericească, gândindu-mă 
la poft a de omucidere a 
rușilor. Ce nu le ajunge? 
Pământ? Au suprades-
tul. Sânge nevinovat nu le 
ajunge. Cum poți lua viața 
unui copilaș zâmbitor, iar 
apoi să dormi liniștit? Care 
a fost vina acestui îngeraș 
ca să nu-l lași să se bucure 
de viață pe pământ?

Sunt niște cugetări pline 
de copleșiri triste acum, în 
ajunul sfi ntelor sărbători. 
Am vrea mai multă bucu-
rie, mai multe fețe radiind 
de bucuria Învierii. Cineva 
din cititori îmi poate repli-
ca. De ce în aceste zile sfi n-
te sunt cu gândul la războ-
iul din Ucraina? Pe când 
unii din lumea noastră 
„moldovenească” se roagă 
pentru victoria ucigătoare 
a rușilor, amenință cu pro-

teste în legătură cu interzi-
cerea simbolurilor fasciste 
ale războiului. Aceștia cine 
sunt, marsieni? Nu, sunt 
de acei pentru care biseri-
ca creștină le este străină, 
urmași, străurmași a celora 
veniți spre a ne înrobi.

Personal, ca veteran de 
război de pe prima linie a 
frontului de la Cocieri în 
1992, în noaptea Învierii 
voi aprinde mai multe lu-
mânări și mă voi ruga pen-
tru pace, pentru sufl etele 
celor nevinovați plecați la 
Domnul. Și, în genere, să 
avem mai multă bunătate 
sufl etească și ca răul să dis-
pară de pe Planeta Pământ. 
Ce fericiți am fi , dacă în 
viața noastră n-am cu-
noaște ce înseamnă Răul,  
Invidia, Setea de cotropi-
re. Ce s-ar întâmpla, dacă 
ar dispărea Dușmănia din 
noi?

Să conștientizăm că lu-
mea actuală e foarte rea. 
Dar o putem schimba nu-
mai împreună.

Paște fericit tuturor! 
Să spunem cu toți sincer  
„Hristos a înviat”! Iar la 
înconjuratul bisericilor să 
nu uităm și de suferințe-
le poporului ucrainean, 
unde rușii au distrus 96 
de biserici și au omorât 17 
preoți, neloiali Patriarhi-
ei Moscovite, în frunte cu 
Chiril, care sfi nțește arma-
ta putinistă pentru a cuceri 
Ucraina.

V. ROMAN

DRAGI PRIETENI AI „OPINIEI LIBERE”!
Cunoaștem cu câtă nerăbdare e așteptată publicația noastră independentă în casa Dumnea-

voastră. Când vine vorba despre o apariție suspendată, zău, ne este incomod. Dar în cei 10 ani 
de apariție, pe care anul acesta îi vom consemna, sperăm că v-ați deprins cu vacanțele noastre 
de sărbători. Din cele 52 de săptămâni ale anului, conform contractului perfectat cu „Poș-
ta Moldovei”, aveți abonament pentru 48 de ediții. Adică 4 săptămâni anual veți fi  însărăciți 
spiritual de-a vă satisface așteptările cu „Opinia liberă”. Deci suntem săptămâna viitoare în a 
doua vacanță de anul acesta. Ne scuzați, ne iertați, suntem creștini, ne alăturăm la obiceiurile 
legate de Învierea Domnului. Următorul număr al Opiniei libere v-a apărea pe 6 mai.

PAȘTE FERICIT TUTUROR!

Cu prilejul S intelor Sărbători de Paști, dorim sincere și cordiale felicitări pen-
tru consătenii din comuna Ghetlova.

Dragi săteni!
Suntem în ajunul S intelui Paști. Cu ocazia Luminatei Sărbători, vă transmitem 

urări de sănătate, vă dorim ca s intele sărbători să vă aducă gânduri senine, lumi-
nă în su let, speranță și iubire pentru a petrece clipe magice alături de familiile 
voastre.

La fel le dorim un Paște fericit, bucurii, sănătate tuturor consătenilor noș-
tri care sunt departe de casă. A da Domnul și într-o zi ne va reuni la masa de 

sărbătoare.
Duminică luminată!

Hristos a înviat!
Consiliul local Ghetlova

Asociația de aprovizionare cu apă potabilă „Apă Service” Ghetlova

DRAGI SĂTENI!
S intele Sărbători de Paști e prilejul potrivit să vă aduc sin-

cere și cordiale felicitări, să vă doresc sănătate, bunăstare ma-
terială, multă dragoste și respect de la cei ce vă înconjoară.

Fie ca spiritul sărbătorilor să ne lumineze su letele, să ne aducă liniște și Pace în 
casele noastre și să ne deschidă larg inimile spre armonie și credință în Mântuitorul.

Trecând peste pandemia Covid-19, trăim cu tristețe războiul din Ucraina, țara ve-
cină.

La masa de sărbătoare să im cu gândul la Domnul Dumnezeu, să ne rugăm pentru 
pace, pentru alinarea durerilor vecinilor noștri ucraineni.

Duminică Luminată! HRISTOS A ÎNVIAT!
Alexei Cojocari, primarul de Mitoc, r-ul Orhei

STIMAȚI PODGORENENI!
Suntem în ajunul Sfi ntelor Sărbători de Paști. Tradițional, cu această ocazie, vă 

transmit urări de bine, sănătate. Îmi doresc să vă văd reuniți la masa de sărbătoare 

împreună cu cei dragi și apropiați, iar în noaptea Învierii, când clopo-

tele bat, cu lumânări aprinse, cu sufl etul curat, să spunem împreună 

Hristos a Înviat!

PAȘTE FERICIT!
Cu profund respect, Alexandra Bernevec, primarul satului Podgoreni, r-ul Orhei



Scrisori din întuneric
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Situație Indignare

27 aprilie - Ziua Tricolorului

Culmea

„Îi acord azi prea multă 
atenție pretinsei jurnaliste 
de la canalele transnistrene și 
dodoniste, Elena Pahomova, 
dar nu cred ca trebuie să lă-
săm ca unele acțiuni ale pro-
pagandiștilor să treacă așa, 
neobservate de unii, dar cu 
bătaie lungă pentru mulți al-
ții. Citiți și vă cruciți de ulti-
ma postare a propagandistei 
putiniste pe facebok”, a scris 
jurnalista de investigație 
Cornelia Cozonac.

„Гораздо большую опас-
ность для страны, нежели 
Георгиевская, представля-
ет собой лента румынского 
триколора. Она медленно, 
но упорно подготавливает 
умы к исчезновению Мол-
довы как государства.

Но... ни у одного, са-
мого что на есть прогосу-
дарственного, парламента 
и правительства не было 
инициатив запретить ее.

Носите, грезьте - ваше 

право. 
И тут к власти пришли 

агрессивные неучи...” 
Știri.md

Am citit în „Opinia liberă” 
despre intenția unei persoa-
ne, ajunsă parlamentar, că ar 
fi  bine să blocheze Chișină-
ul pentru transportul celor 
străini. Adică, dacă vin cu 
căruța de la Mitoc, pe care 
câmp s-o las? Dar dacă căru-
ța ori, să zicem, măcar mași-
na pe care n-o am e încărcată 
cu producție de la animale? 
Iau smântâna în spinare și 
mă îndrept spre piață? Multe 
năzdrăvănii a înșirat o de-
putată PAS la o întâlnire cu 
locuitorii dintr-un sat la Re-
zina. Am privit și un video 
despre desantul aleșilor noș-
tri dragi în popor. Parcă nu-s 
ca mine de la coada vacii, au 
obținut de pe undeva și câte 
o diplomă. Se râdea lumea 
de ei, când a venit vorba des-
pre cum se cară metalolomul 
la Rîbnița, ce funcționează, 
spre marele lor mirare, da-
torită asigurării cuc materie 
primă de cei din dreapta Nis-
trului.

Înțeleg, când s-a făcut lis-
tele electorale, nu s-au aștep-
tat guvernanții că o să obțină 
mandat. Și-au format echipa 
presupusă, în rest au tot um-
plut lista. Sunt de la țară, dar 
am fost și eu un timp depu-
tat la Mitoc. Deci mă pricep 
oleacă în borșul acesta. De 
votat am votat cu baba tot 
PAS-ul. Ultima speranță că 
se va schimba ceva în viața 

aceasta. Tot mă iau cu gân-
dul că cea care l-a doborât pe 
mai marele pe „kulioace” va 
avea minte și va unifi ca toate 
forțele sănătoase în jurul ei. 
Cât privește rătăciților de pe 
liste și fără minte în cap, dați-
le niște misiuni mai ușoare. 
De pildă, la noi în sat n-are 
cine mulge oile. Dacă vor re-
uși cu aceasta, poate că-și vor 
da seama ce talent se pierde 
prin Parlament.

Dar nu-i scopul meu să 
critic pe cei care se consideră 
fl oarea societății. Numai pe 
timpul rușilor nu se criticau 
deputații. Dacă îndrăzneai 
s-o faci, erai considerat „vrag 
noroda”. Atunci lumea tăcea, 
acuma toți critică deputații. 
E democrație. Au fost și ro-
șii și albaștri, și verzi, mai pe 
scurt, au reprezentat, practic, 
toate culorile, numai noi ne-
am ales cu borta la covrig. 
La noi, la Mitoc, se spune că 
pielea rea și răpănoasă ori o 
bate, ori o lasă. 

De la o bucată de timp 
nu prea pot dormi noaptea. 
Mă trezesc pe la o bucată de 
noapte și mă gândesc „Bine, 
deputații sunt un fel de mași-
nărie de vot și nu toți pot să 
discute cu poporul. Dar pre-
ședinții noștri de stat, ce-s cu 
ei? Ultimul președinte al țării 
a fost faimosul comunist Vo-
lodea Voronin. După hramul 
Bălțului în 2007, înainte de 

alegerile locale,  a poposit 
la inaugurarea noului stadi-
on de la Orhei. I s-a acordat 
supremația ca să inaugureze 
ceremonia prin lovirea unei 
mingi. Dar moșneagul de 
beat ce era nu putea nimeri 
cu piciorul în minge. Ia ce-
am râs atunci.

Despre „rața mută” – 
Timoft i, pot considera că 4 
ani de zile R. Moldova n-a 
avut președinte. Nu să mai 
vină la sfat cu orheienii.

Până a deveni președinte, 
Igor Dodon mai vizita Orhe-
iul. Dar după ce în 2010 s-a 
ales cu un „cemodan” în cap 
direct pe treptele sediului CR 
Orhei, n-a mai avut întâlniri 
pe la Orhei.

Maia Sandu a făcut un pas 
bun. A avut o întâlnire la Pe-
resecina. Bravo! Salut gestul. 
Dar am teamă ori poate ea 
are teamă de-a veni în cuibul 
șoriceilor la Orhei. Doamna 
Maia! Mă dezamăgiți! O par-
te din orheieni sunt zombați 
cu minciuni și bani furați, 
vino și te arată în fața celor 
60% de orheieni care te-au 
votat. Rupe tradiția! Pune-i 
hoțului Șor sare pe coadă. Iar 
eu sper că o să dorm mai li-
niștit noaptea. Să le pot spu-
ne tuturor oamenilor treji 
la minte „Bună dimineața!” 
Hristor a Înviat!

Al vostru cititor 
pasionat, Ion de la Mitoc

Din 2004 Orheiul a devenit 
parte componentă a Forumu-
lui Transfrontalier Prut-Si-
ret-Nistru. Din acel an, CR 
Orhei achită cotizații impună-
toare pentru susținerea acestui 
Forum, având componente 
din România-Ucraina și R. 
Moldova. Finanțarea proiec-
tului parvine din partea Uni-
unii Europene în sumă de 81 
milioane de Euro. Până la mo-
ment, spre deosebire de alte 
regiuni ale R. Moldova, n-am 
obținut nici un Euro în cadrul 
proiectelor comune cu partea 
română sau cea ucraineană. 
Problema a fost și persistă în 
incapacitatea organelor de ad-
ministrare publică orheiene 
de-a interveni cu proiecte se-
rioase pentru dezvoltarea co-
munității. În cadrul CR Orhei 
activează o secție de investiții. 
Cu câțiva ani în urmă, aceasta 
a încercat să convingă parte-
nerii de proiect din România 
că prioritatea nr. 1 la Orhei 
este construcția unui lift  în 
sediul CR Orhei ca funcțio-
narii să nu obosească până la 
etajul 3. Cele 50 mii de Euro, 
planifi cați în bugetul comun al 
proiectului, au fost respinse de 
partea română.

Acuma, la recentul Forum, 
președintele raionului Orhei, 
Dinu Țurcanu, exponent al 
partidului prorus Șor, încearcă 
să obțină niște fonduri cu sus-
ținerea Consiliului Județean 
Iași. Din comunicatul ofi cial 
nu e clar pentru ce proiecte 
concrete dorește Țurcanu să 
obțină bani.

Tangențial se comunică 
că ar fi  vorba despre restabi-
lirea drumurilor, instituțiilor 
de importanță socială, cât și 
fi nanțarea proiectelor educa-
ționale.

Amintim că odată cu aca-
pararea puterii locale la Orhei 
de către partidul lui Șor au fost 
întrerupte acordurile de înfră-

țire și colaborare încheiate cu 
mai multe Consilii Județene 
din România. 

Revenind la Orhei, Dinu 
Țurcanu a comunicat că raio-
nul Orhei se înfrățește cu ju-
dețul Iași. Despre aceasta nici 
o știre nu e pe pagina web a CJ 
Iași. Contrariu se comunică că 
CJ Iași se înfrățește cu Taraclia.

Recent, din vina CR Orhei 
a fost stopat un proiect inves-
tițional de multimilioane, de 
reabilitare a unui bloc la spita-
lul raional Orhei. Vom reveni 
la temă. 

Un lucru trebuie să fi e clar 
autorităților. Cu corabia ru-
sească nu poți trece Prutul.

I. Păduraru

Toată lumea creștină în 
aceste zile pascale se roagă 
spre a instaura pacea de pe 
urma războiului ucigător din 
Ucraina. Practic, toate țările 
sunt înfricoșate de activarea 
butonului nuclear de către fas-
cistul Putin. Liderii Partidului 
Șor, prin declarații separate, 
susțin omuciderea în masă a 
vecinilor noștri. Sâmbăta tre-
cută au organizat mitinguri 
antiguvernare în mai multe 
localități din republică. Prin 
rețeaua cu date personale de la 
„Merișor” au invitat mai mul-
ți pensionari, promițându-le 
mincinos că e necesară pre-
zența lor pentru a stopa scum-
pirea prețurilor și majorarea 
pensiei. Au fost auzite și zvo-
nuri false precum că guverna-
rea fură ajutoarele europene 
și în țară înfl orește corupția. 
Minciuna e o armă experi-
mentată de politicienii șoriști. 
Dacă era numai R. Moldova 
lovită de o criză economică, 
putem să ne consolidăm spre 
schimbarea guvernării, dar e 
o criză mondială, provocată, 
în primul rând, de invazia rusă 

în Ucraina. Scopul adevărat al 
acestor proteste este lupta po-
litică spre a aduce evreul hoț 
la guvernare pentru a ne „fe-
rici” cu furtul vreunui miliard. 
Apropo, de ce protestatarii nu 
scandează „Șor, întoarce mili-
ardul, să avem pensii bune?” 

Vă imaginați, dacă un hoț va 
preda puterea, ce mai rămâ-
ne cu acest pământ? E ușor să 
manipulezi cu sărăcia din cea 
mai săracă țară a Europei. Dar 
cine a sărăcit-o? Nu-i vina și a 
lui Șor?

I. Păduraru

ELENA PAHOMOVA (NTV) PUNE PE PICIOR 

DE EGALITATE PANGLICA FASCISMULUI RUS 

SF. GHEORGHE CU TRICOLORUL ROMÂNESC. 

DE CE TACE SIS? UNDE-I PROCURATURA?

Deputații Partidului Ac-
țiune și Solidaritate (PAS) au 
aprobat, cu 53 de voturi, pro-
iectul de lege privind inter-
zicerea în R. Moldova a sim-
bolurilor „Z” și „V”, dar și a 
panglicii negru-oranj, asociate 
cu agresiunea Federației Ruse 
împotriva Ucrainei. Totuși, 
nu toți deputații PAS au votat 
pentru interzicerea acestor 
simboluri și pentru aplicarea 
unor amenzi usturătoare celor 
care vor încălca legislația, apli-
cată și în alte state.

Deputatele PAS Ana Racu 
și Natalia Davidovici, deși erau 
în sală în momentul votului, 
nu și-au exprimat opțiunile 
pentru proiectul propus de Li-
lian Carp.

„Sunt împotriva războiu-

lui din Ucraina. Îl consider 
ca un act răutăcios și nedrept, 
un adevărat dezastru pentru 
Ucraina, pentru cei dragi și ru-
dele mele care locuiesc acolo și 
pentru noi toți. Desigur, sunt 
împotriva simbolurilor care 
cheamă la violență și război. 
În aceste vremuri difi cile, so-
cietatea noastră trebuie să fi e 
mai consolidată, unită și mai 
puternică. De aceea nu am 

participat la votul acestui pro-
iect. Pentru unii, panglica Sf. 
Gheorghe a devenit un simbol 
al victoriei asupra fascismului, 
mai ales pentru persoanele în 
vârstă. Este difi cil să explici 
acestor oameni că acest simbol 
a apărut de abia în zilele noas-
tre și este folosit acum pentru 
a promova războiul, nu pacea.

Cred că nu a meritat in-
troducerea acestei interdicții 
chiar acum, pentru a nu da 
motiv unor provocatori, care 
nu vor fi  decât bucuroși, să fo-
losească această ocazie pentru 
a continua să incite la ură și 
intoleranță în societatea noas-
tră”, a declarat Natalia Davido-
vici.

Știri.md

CE A CĂUTAT DINU ȚURCANU 
ÎNAINTE DE PAȘTE LA IAȘI?

PROTEST ÎN AJUN DE FLORII

DAVIDOVICI DIN PAS 
A ALES SĂ RĂMÂNĂ LOIALĂ 

FASCISMULUI RUSESC

CU CE GÂNDURI MAI 
SUPRAVIEȚUIESC OAMENII DE LA SAT
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O TRAFICANTĂ DIN ORHEI 

CONDAMNATĂ LA 20 DE ANI 

DE ÎNCHISOARE
Procuratura pentru Combaterea Crimi-

nalității Organizate și Cauze Speciale (PC-
COCS) a demonstrat în instanța de judecată 
vinovăția unei femei din Orhei de comiterea 
infracțiunii de trafi c de persoane și de copii 
în Chișinău – fapte pentru care a fost con-
damnată la 20 ani închisoare, în penitenciar 
închis.

Sentința pronunțată a avut în vedere și fap-
tul că inculpata a determinat victimele, prin 
diverse promisiuni, să-și schimbe declarațiile 
în favoarea ei, ceea ce însă a fost deconspirat 
de oamenii legii, prin cumulul de probe din 
dosar. Femeia are vârsta de 38 de ani, este că-
sătorită și se afl ă în detenție din 2018, după 
ce a fost condamnată anterior pentru trafi c 
de copii.

Trafi carea celor cinci tinere cu vârste cu-
prinse între 23 și 28 de ani a avut loc în peri-
oada anilor 2016-2017, iar infracțiunea a fost 
deconspirată după ce una din acestea a depus 
plângere la Centrul pentru Combaterea Tra-

fi cului de Persoane. Femeia a comis infracți-
unea de comun cu soțul acesteia (condamnat 
într-un dosar separat, la 21 ani închisoare, în 
mai 2018), prin faptul că au profi tat de situ-
ația fi nanciară precară a victimelor, inclusiv 
lipsa locului de trai.

Astfel, cuplul le-a cazat pe tinere într-un 
apartament închiriat, iar clienților care se 
prezentau în baza anunțurilor publicate pe 
internet le propuneau să aleagă care din ti-
nere le va presta serviciul sexual, la hotel sau 
la domiciliul solicitanților. Ulterior, jumătate 
din banii primiți de la clienți rămâneau la cei 
doi (700 lei pe oră sau 150 euro pe noapte), 
pe care aceștia îi pretindeau pentru cazarea și 
alimentația victimelor.

Urmare a deconspirării faptelor infracțio-
nale, victimele au benefi ciat de asistență psi-
hologică, iar după plasarea în arest a femeii, 
copilul a fost încredințat rudelor de către au-
toritățile locale.

Știri.md

CRIMĂ GROAZNICĂ 

ÎN POSTUL MARE LA DONICI
Un tânăr de 24 de ani, din 

s.Donici este suspectat că 
și-ar fi  omorât și incendiat 
propriul tată. Tragedia s-a 
produs în seara de 10 aprilie, 
între cei doi ar fi  avut loc un 
confl ict, iar în rezultat, bă-
iatul l-a lovit pe tată. Pentru 
a ascunde urmele, acesta a 
incendiat casa unde se afl a 
victima.

În data de 11 aprilie, în 
jurul orei 04:20, polițiștii din 
Orhei au fost alertați de către 
un locuitor al satului Donici, 
că în gospodăria consăteanu-
lui său a izbucnit un incen-
diu.

Ajunși la fața locului, po-
lițiștii, pompierii și un echi-
paj al serviciului de urgență 
au găsit cadavrul carbonizat 
al victimei, în vârstă de 52 de 
ani.

În cadrul cercetărilor s-a 
stabilit că victima locuia îm-
preună cu fi ul său de 24 de 
ani, iar la fața locului, poli-

țiștii au observat pe hainele 
purtate de fecior câteva pete 
de culoarea asemănătoare 
sângelui.

În prezent, polițiștii efec-
tuează acțiuni de urmărire 
penală și măsuri de inves-

tigație pentru a stabili toate 
circumstanțele în care s-a 
produs tragedia.

Tânărul a fost reținut pen-
tru 72 de ore. Pe acest caz a 
fost pornită o cauză penală.

Info „Opinia liberă”

O educatoare de la o gră-
diniță din Telenești, care a 
luat în derâdere un caz de 
viol în Ucraina, a fost demi-
să din funcție, anunță Minis-
terul Educației și Cercetării. 
Mai exact, educătoarea a co-
mentat pe Facebook un ar-
ticol despre o femeie care ar 
fi  fost violată timp de 13 ore 
de doi militari ruși, lăudând 
„performanța” soldaților. 
Astfel, MEC s-a autosesizat 
cu privire la comentariul 
necuviincios scris de educa-
toare, iar în urma investigă-
rii cazului de către Direcția 
Generală Educație Telenești, 
contractul individual de 
muncă cu persoana vizată a 
fost desfăcut.

MEC condamnă astfel 
de acțiuni care contravin 
codului de etică al cadrului 
didactic și reiterează că efor-
tul profesorului trebuie să se 
canalizeze spre oferirea unei 
educații de calitate noilor ge-
nerații.

Ministerul Educației și 
Cercetării respinge ferm ori-
ce formă de comportament 
degradant și atitudine lipsită 
de respect și solicită tuturor 
cadrelor didactice din insti-
tuțiile de învățământ de ori-
ce nivel (preșcolar, general, 
profesional tehnic, superior) 
să acționeze ca modele de 
conduită corectă.

De asemenea, MEC face 
apel către autoritățile publi-
ce locale și organele locale 
de specialitate în domeniul 
învățământului să se impli-
ce activ în prevenirea unor 
astfel de comportamente și 
atitudini neconforme sta-
tutului de cadru didactic și 
să contribuie la promovarea 
valorilor morale și civice 
în rândul tuturor actorilor 
sistemului educațional și al 
membrilor comunității.

La 12 aprilie, autorități-
le ucrainene au anunțat că 
soldații ruși au violat, agre-
sat sexual și torturat femei 
și fete din orașele ocupate 
din Ucraina. Tatiana Cuș-
nir, educatoare la grădinița 
de copii „Guguță” din orașul 
Telenești a comentat pe Fa-
cebook un articol despre o 
femeie care ar fi  fost violată 
timp de 13 ore de doi militari 
ruși, lăudând „performanța” 
soldaților, este menționat în-
tr-un articol al StopFals.

Pe pagina sa din rețelele 
sociale, această educatoare 
a distribuite diferite tex-
te și video-uri cu mesaje și 
dezinformări din arsenalul 
propagandei pro-Kremlin: 
că războiul a fost provocat 
de ucraineni, că america-
nii și NATO stau în spatele 
agresiunii militare etc, scrie 
StopFals.

Pe rețelele sociale a fost 
distribuit reportajul postului 
de televiziune N4 „Povestea 
Elenei, femeia care a fost vi-
olată 13 ore de doi militari 
ruși: „Vreau să mor”, în care 
o femeie din Herson poves-
tește că ar fi  fost violată de 
doi soldați ruși, după ce a 
fost urmărită și sechestrată. 
Tatiana Cușnir nu a ezitat să 
comenteze articolul, mențio-
nând că soldații „sunt super 
de au putut 13 ore, chiar și pe 
rând”, cu toate că este vorba 
de un viol. Mai mulți inter-
nauți au fost șocați de acest 
comentariu descalifi cant și 
au acuzat-o de cruzime și 
lipsă de empatie.

Din profi lul Tatianei Cuș-
nir afl ăm că ea este educa-
toare la grădinița de copii 
„Guguță” din orașul Tele-
nești. Întrebată de reportera 
portalului Stopfals.md cum 
a putut scrie un astfel de co-
mentariu în contextul unui 

viol comis cu atâta cruzi-
me, educatoarea se justifi că 
și spune că oamenii nu i-au 
înțeles corect mesajul, că, de 
fapt, ea nu a aprobat violul, 
ci... „virilitatea” soldaților 
care au putut fi  activi din 
punct de vedere sexual 13 
ore la rând (!!!). „Eu când 
am comentat, alta am avut 
în vedere. Cineva a tălmă-
cit așa”, spune educatoarea, 
precizând că sursa ei de in-
formare despre războiul din 
Ucraina este Facebook-ul, 
unde a văzut „și alte fi lmu-
lețe, nu știu dacă e drept sau 
nu...”.

Primarul orașului Tele-
nești, Vadim Lelic, regretă 
cele întâmplate și îi pare rău 
că un pedagog poate avea un 
astfel de comportament pe 
rețelele sociale. Chiar dacă 
acest comentariu ar avea o 
tentă sexuală, violul nu poa-
te fi  justifi cat în niciun fel, 
mai ales în cazul unui război, 
spune primarul și promite că 
acest caz va fi  investigat la 
nivel local, deoarece grădini-
ța de copii este administrată 
de primărie, scrie StopFals.

Portalul Stopfals.md a 
studiat pagina de Facebook a 
educatoarei Tatianei Cușnir 
și a constatat că în ultimele 
două luni, de când a înce-
put războiul Rusiei împotri-
va Ucrainei, ea a distribuit 
și redistribuit informații și 
video-uri de natură propa-
gandistică împotriva Ucrai-
nei și a președintelui aces-
tei țări Vladimir Zelenskiy, 
împotriva NATO, prin care 
ucrainenii sunt etichetați 
„naziști” și acuzați că ei în-
șiși își ucid propriii cetățeni, 
iar atacurile în țara vecină ar 
fi  planifi cate nu de ruși, ci de 
ucraineni, inclusiv masacrul 
din orașul Bucha.

Știri.md

O FEMEIE CAPTIVATĂ 
DE CRIMELE RUȘILOR ÎN UCRAINA

UN MINOR DIN ORHEI, 

CERCETAT PENAL
Polițiștii din Or-

hei au fost alertați de 
un locuitor al satu-
lui Chiperceni care a 
comunicat că i-a fost 
răpit automobilul. 
Acesta ar fi  venit în 
ospeție la consăteanul 
său, iar automobilul 
l-a parcat în fața por-
ții gazdei cu cheile în 
mecanismul de por-
nire.

În urma măsu-
rilor operative întreprinse 
de polițiști, în scurt timp 
automobilul a fost depistat 
abandonat pe o stradă din 
aceeași localitate, de aseme-
nea și suspectul. Acesta s-a 
dovedit a fi  un minor de 16 
ani din același raion.

Minorul ar fi  răpit auto-
turismul și, cu toate că nu 

posedă permis de condu-
cere pentru nici o categorie 
de autovehicule, a condus 
în raza satului după care l-a 
abandonat. Tânărul este la 
prima abatere și este cerce-
tat penal în stare de libertate 
pentru ,,Răpirea mijlocului 
de transport”.

Persoanele culpabile de 
asemenea infracțiune riscă 

pedeapsă cu amendă în mă-
rime de la 42 500 la 67 500 
lei sau cu închisoare de la 1 
la 3 ani.

În acest context, Poliția 
atrage atenția părinților să 
comunice cât mai des cu 
adolescenții despre riscurile 
la care se pot expune.

Info „Opinia liberă”

DOI ȘOFERI REȚINUȚI 
CU ACTE CONTRAFĂCUTE

Doi șoferi sunt cercetați penal pentru uz 
de acte ofi ciale contrafăcute și modifi care 
neautorizată a numărului caroseriei.

În primul caz este vizat un tânăr de 29 de 
ani, din raionul Ungheni. Acesta a fost oprit 
în trafi c de o echipă mobilă a Poliţiei de Fron-
tieră pe traseul R 16 Ungheni - Sculeni, în 
dreptul localității Semeni. Acesta se deplasa 
la volanul mașinii personale. În timpul veri-
fi cării actelor de însoțire, dar și a numărului 
caroseriei, s-a constatat că anumite elemen-
te ale codului VIN nu coincid cu datele din 
certifi catul de înmatriculare. Audiat, șoferul 
a declarat că nu cunoaște nimic despre acest 
fapt, deoarece niciodată nu a verifi cat.

Într-un alt incident este implicat un șofer 
de 26 de ani, domiciliat în raionul Rezina. Pe 
traseul E 581 Chișinău - Leușeni autoturis-

mul pe care îl conducea a fost stopat pentru 
un control de rigoare. Tânărul s-a legitimat 
în baza unui permis de conducere, elibe-
rat pe numele său,  cu însemnele autorității 
competente din Federaţia Rusă. Din primele 
cercetări polițiștii de frontieră au stabilit că 
documentul nu corespunde unui act auten-
tic. La audieri, șoferul a comunicat că a obți-
nut permisul în anul 2019, la Moscova, prin 
intermediul unui prieten din Rusia, contra 
sumei de 800 de euro.

Imediat după depistare, actele au fost ridi-
cate și transmise către laboratorul criminalis-
tic pentru stabilirea legalității. Drept urmare, 
expertiza tehnică a demonstrat că atât numă-
rul caroseriei mașinii a fost modifi cat, cât și 
neveridicitatea permisului de conducere.

Info „Opinia liberă”



Locuiesc la Mitoc, în lunca Răutului, așezare situată la o 
aruncătură de băț de Orhei. Ora 6:00, deși în ajun meteorolo-
gii anunțase înghețuri pe timp de noapte, am scăpat. Barem 
puțină brumă nu a fost.

Merg la serviciu. Trecut de ora 8:00. Telefonul îmi dă de 
știre că am primit un mesaj: „Prognoza meteo de azi - Mitoc 
130/20 - Ninsoare ...”

Afară e soare, călduț, temperatura +40. Va ninge oare?
M. Obreja
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Direcția Situații Excepționale Orhei și 
săptămâna precedentă a înregistrat  un nu-
măr mare de solicitări de a ajuta cetățenii în 
diverse situații de urgență. Deși numărul de 
incendii de vegetație parcă s-ar diminua, ele 
oricum persistă, astfel fi ind înregistrate 40 de 
incendii de acest gen.

Totodată pompierii în perioada dată au 
stins focul din gospodării, unde în unele ca-
zuri s-au soldat cu decesul proprietarilor.

Astfel de cazuri au fost în s. Donici, unde 
doar în două zile, doi bărbați și-au pierdut 
vița din cauza  focului. Primul caz a avut 
loc în dimineața zilei de 11 aprilie curent, în 
urma unei incendiere intenționată a locuinței 
în care locuia victima de 52 ani. În urma unei 
investigații de către organele de drept s-a sta-
bilit făptașul, care s-a adeverit a fi  chiar fi ul 
celui decedat. A doua zi, la ora 17:22 pom-
pierii și salvatorii au fost alertați, precum că 
într-o gospodărie s-a produs un incendiu și 
posibil este victimă. La adresa indicată s-a 
constat că în urma unei ardere de așternuturi, 
un bărbat de 74 ani s-ar fi  intoxicat cu bioxid 
de carbon.

Și la Rezina, Șoldănești, Telenești pompie-
rii au fost solicitați de a lichida incendii fi e în 
locuință, fi e din gospodării și în toate cazu-
rile, cauza fi ind imprudența cu focul deschis 
sau construcția greșită a sobei și a coșului de 

fum.
În acest context și luând în considerație 

că suntem în preajma sărbătorilor de Paște, 
unde focul deschis este utilizat prin interme-
diul luminărilor, iar gospodinele vor utiliza 
în exces cuptoarele electrice și cele pe com-
bustibil solid (lemn), DSE mun. Orhei   re-
comandă pentru a evita cazuri de risc, urmă-
toarele:

-Aprinderea și așezarea luminărilor se va 
face numai în locuri sigure, la distanța de 
siguranță față de obiectele combustibile, cu 
supraveghere permanentă;

-Nu uitați candele cu suport din plastic 
sau din alt element ușor infl amabil;

-Nu utilizați cuptoarele electrice sau cele 
pe lemn cu defecte sau fi suri, asigurați-vă că 
sunt într-o stare ideală;

-Nu aprindeți resturi vegetale de orice pro-
veniență, ruguri și instalații cu focul deschis;

-Evitați suprasolicitarea a sistemelor elec-
trice și respectarea regulilor de exploatare a 
instalațiilor electrice a consumatorilor.

DSE mun. Orhei reiterează că respectarea 
normelor anti incendiare Vă poate salva vița 
și Vă poate păstra sănătatea.

Dacă sunteți martori sau victime ale situa-
țiilor de risc apelați numărul unic de urgență 
112.

Diana Maxim, maior, DSE Orhei

TUDOR SOLTAN  
60 DE ANI ÎN PAȘI DE DANS!

Seara zilei de 16 aprilie 
2022, a fost plină de muzică, 
dans, voie bună și desigur că 
multă recunoștință adusă în 
dar Maestrului în Arte, re-
putatului coregraf orheian 
Tudor Soltan.

Evenimentul monden al 
serii s-a desfășurat în incinta 
Centrrului Raional de Cultu-
ră „Andrei Suruceanu“, unde 
Maestrul Tudor Soltan și-a 
dedicat o bună parte din anii 
tinereții sale ansamblului de 
dans popular „Codru“.

Festivitatea intitulată 
simbolic „60 de ani în pași 
de dans“ a adunat sute de 
spectatori, printre care disci-
poli ai Maestrului, colegi de 
breaslă, dar și reprezentanți 
ai conducerii raionului și 
municipiului Orhei.

Maestrul, dl Tudor Soltan, 
în virtutea modestiei sale a 
mulțumit tuturor celor care 
au răspuns pozitiv invitației 
și au găsit timp pentru a pe-
trece după amiaza zilei de as-

tăzi pe ritmrile cântecului și 
dansului popular, alături de 
discipolii săi și de colectivul 
care îl însoțește în lumea ar-
tei mai bine de 60 de ani.

Cele 5 generații de dansa-
tori crescuți, educați și puși 
la cale în lumea artei de că-
tre Tudor Soltan, au încântat 
publicul cu un număr im-
punător de dansuri popula-
re. Dansuri bine aranjate pe 
ritmurile muzicii neamului 
nostru de maestrul Tudor 
Soltan și discipolii săi care, 
în prezent, urmând exem-

plul dascălului fac coregrafi e 
de calitate și participă cu noi 
generații de dansatori la di-
verse competiții naționale și 
internaționale.

Evenimentul a culminat 
cu un șir de aplauze îndelun-
gate în adresa Maestrului și 
cu o plecăciune plină de Re-
cunoștință pentru apreciere 
adresată tuturor orheieni-
lor și celor care continuă să 
poarte stima și respectul față 
de cântecul, dansul popular 
și tradiția neamului strămo-
șesc, comunică or.md.

ATENȚIE MARE DE SĂRBĂTORI

Deși primăvara a 
intrat în drepturile 
sale acum trei săptă-
mâni, timpul rece ne 
lasă cu impresia că 
suntem încă la sfârșit 
de iarnă.

 Meteorologii 
anunță temperaturi 
în jur de 00, săptă-
mâna aceasta, pe 
timp de noapte. Ziua, va-
lorile termice variază între 
+200 și +140. Mai spun ei 
că pericolul înghețurilor ar 
persista până la 1 mai. Oa-
menii în vârstă însă susțin 
că înghețurile nocturne s-ar 
putea întâmpla și până la Sf. 

Gheorghe (tradițional se săr-
bătorește pe 6 mai). Așa că, 
deocamdată, recolta fructe-
lor, culturile timpurii ce au 
reușit să răsară din sol sunt 
la discreția naturii...

Denumirea lunii Mai e 
moștenit de la Maja, mama 

Zeului Mercur, căruia 
romanii îi închinase 
această lună. Mai era și 
luna oamenilor bătrâni 
– Majores.
Semnifi cație de  mp

Roua de seară și ră-
coarea din Mai aduc 
fân și vin mult. Ploaia 
din Mai e binecuvân-
tată. Ploaia din Mai, 

prețuiește un car de mălai. 
Gândacii mulți – vestesc an 
mănos. Mai ploios – iunie 
frumos. Când sunt greieri 
mulți, va fi  fân puțin. Tune-
tele dese arată an roditor.

Info „Opinia liberă”

MAI  FLORAR

IN MEMORIAM

UN AN FĂRĂ MIHAI GAȘPER
Exact un an în urmă, pe 24 aprilie 2021, a plecat 

la ceruri Mihai Gașper, bunul prieten și susținător al 
„Opiniei libere”.

Ne amintim, cu vreo două săptămâni înainte de a 
pleca în nefi ință, a venit la redacție, ne-a salutat cu un 
zâmbet larg pe față. A scos din geantă câteva mere, pu-
nându-le pe o masă: „Serviți, sunt din livada lui badea 
Mihai. Foarte gustoase!”

Vestea decesului ne-a șocat.
Mihai  Gașper a avut o viață tumultoasă, muncind în 

satul natal (s. Furceni, r. Orhei), a fost mereu alături de 
săteni din anii tinereții. Agricultor experimentat, bun 
familist. Așa îl vor ține minte pentru totdeauna toți cei 
ce l-au cunoscut.

Mihai Gașper e o amintire luminoasă.

ÎN LOC DE BANC

Recent, pictorul orheian, 
Adrian Suruceanu, fi ul re-
putatului Andrei Suruceanu, 
al cărui nume îl poartă cu 
demnitate Centrul Raional 
de Cultură din Orhei, și-a 
expus lucrările în sala mică 
a Palatului de Cultură pentru 
a da posibilitate tuturor vizi-
tatorilor de a admira tablouri 
de o rară frumusețe, demne 
de a fi  expuse chiar și în cele 
mai renumite Muzee din în-
treaga lume.

Autorul operelor de artă 
expuse, dl Adrian Suru-
ceanu, a mulțumit ofi cialilor 
pentru prezență, dar și pen-
tru oportunitatea de a adu-
ce publicului orheian rodul 
muncii depuse pe parcursul 
multor ani în domeniul Pic-
turii, comunică or.md.

EXPOZIȚIE 
DE 

PICTURĂ 
LA ORHEI

F e l i c i t a r eF e l i c i t a r e

Cu prilejul S intelor Sărbători de Paști, adresez 
sincere și cordiale felicitări angajaților „Autotest- 
Centru” SRL din or. Orhei, tuturor conducătorilor 
auto, locuitorilor din oraș și localitățile raionului. La 
fel, transmit din plină inimă, urări de sănătate, feri-
cire și refugiaților din țara vecină, Ucraina, care în 
urma războiului oribil vor sărbători Duminica Lumi-
nată alături de noi, departe de locurile natale.

DRAGI CONCETĂȚENI!
Fie ca Lumina Învierii să ne aducă pace în su lete, liniște su letească, înțe-

legere, toleranță. Același lucru mi-l doresc și tuturor celor ce în virtutea cir-
cumstanțelor, momentan se a lă la muncă peste hotare, departe de familiile 
lor, părinți, copii, frați și surori, prieteni.

UN PAȘTE DE NEUITAT! HRISTOS A ÎNVIAT!
Anatolie Țepordei, director general „Autotest-Centru” SRL, or. Orhei
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DOR DE PACE ÎN PRIMĂVARĂ…
Chiar dacă această pri-

măvară este mai tristă și mai 
plină de durere, ea se vrea să 
fi e aducătoare de pace și de 
cer senin, cu mult soare și 
cu bucuria reînvierii pe chi-
purile oamenilor. Din aceas-
tă dorință de pace și liniște, 
angajații Secției Cultură a 
Consiliului raional Rezina 
și angajații Palatului raional 
de Cultură „Nicolae Lupov” 
au pregătit pentru ziua de vi-
neri, 8 aprilie curent, cu mult 
drag și dor de publicul rezi-
nean, un spectacol muzical, 
cu genericul „Dor de pace în 
primăvară!”.

În acest an, răzbind cu 
greu prin realitățile unui răz-
boi, primăvara totuși, a venit 
pe plaiul nostru și iată-ne 
ajunși în luna când dau în 
fl oare copacii, când multitu-
dinea de fl ori ce sunt specifi -
ce acestei perioade, transfor-
mă primăvara în anotimpul 
prefererat.

Astfel, organizatorii pe 
lângă mesajul reînvierii, vo-
iei bune și fericire, l-au avut 
și pe cel de restabilirii a păcii. 
Astfel, rând pe rând în scenă 
au urcat colective artistice, 
care își desfășoară activitatea 
la Palatul raional de Cultu-

ră – „Chindia”, „Haiducii”, 
„Opincuța”, „Doruleț”, „Flo-
ricica”, dar și soliștii Angela 
Laur, Doina Gârlea, Vea-
ceslav Chiosa, Eugenia Cer-
nega, Svetlana Godoroja, 
Ghenadie Guma, Viorel Po-
pușoi, Evelina Popa, David 
Țurcanu, Evelina Burunsus. 

La fel, o primăvară dulce și 
senină s-au grăbit să adu-
că în scenă mai mulți copii 
din mai multe colective de 
dans ca: „Zolotoie Plamea”, 
„Miraj” de la LT „Alexandru 
cel Bun” din Rezina și „Star 
Dance”.   

Iulia POPA

LANSARE DE CARTE CU UN DELICIU EMOȚIONAL
Simplețe, dragoste de via-

ță și absurdul din jurul nos-
tru sunt doar câteva particu-
larități distinctive selectate 
la prezentarea noului roman 
al prozatoarei Valeria Flo-
rea-Dascăl „Vă place cioco-
lata fi erbinte”. Adică recenta 
creație invită cititorul să o sa-
vureze ca pe o cafeluță, ce-ți 
alină sufl etul prin depănarea 

realistă a unui fi r de amintiri 
captivante.

Evenimentul lansării de 
carte a avut loc în premieră 
la biblioteca Colegiului Pe-
dagogic „V. Lupu” din Orhei. 
Într-o atmosferă de o ade-
vărată savoare de ciocolată 
fi erbinte. Îndulcită nu numai 
de povestea vieții celor două 
surioare Cecilia și Florica, 

eroinele romanului, dar și de 
implicarea activă a publicu-
lui. Tineretul studios a îmbo-
gățit prezentarea de carte cu 
un program artistic promo-
tor de talente, iar studenta 
Anișoara Cotovan i-a făcut 
o surpriză deosebită doam-
nei Valeria Florea-Dascăl. A 
recitat o poezie din creația 
proprie dedicată scriitoarei. 
De remarcat discursurile in-
teresante ale mai multor pro-
fesori, inclusiv ale unei vechi 
prietene, e vorba de doamna 
Aurelia Stratan. Receptiv la 
„Vă place ciocolata fi erbinte” 
a fost și elevul Ion Latu, dis-
cursul căruia a fost apreciat 
de autoarea romanului drept 
al unui viitor critic literar.

Studenții, chiar și băș-
tinașii din Chiperceni i-au 
adresat doamnei Valeria Flo-
rea-Dascăl întrebări.

Trebuie menționat și 
aportul evident profesionist 
al bibliotecarei Ludmila Bot-
nariuc, care a amenajat ca o 
adevărată gospodină sala, cu 
o colecție de carte a doamnei 
Valeria Florea-Dascăl, dar și 
cu frumoase buchete de fl o-
ri. Apropo, aspectul scenarist 
și de moderator al doamnei 
Botnariuc e unul indiscuta-
bil.

La general lansarea de 
carte a fost una de succes, 
rămânând drept o amintire 
plăcută publicului, dar și au-
toarei.

Ne place ciocolata fi er-
binte și din cel de-al șaselea 
roman al scriitoarei Valeria 
Florea-Dascăl.

V. ROMAN

ROMANUL „VĂ PLACE 
CIOCOLATA FIERBINTE” ÎNDRĂ

GIT LA PRIMA CUNOȘTINȚĂ
Valeria Florea-Dascăl re-

prezintă un sufl et creativ, 
încununat cu forța maies-
toasă de-a transforma viața 
personală și a prietenilor săi 
într-o adevărată operă litera-
ră, fi ind adepta unor scrieri 
originale, datorită stilului 
propriu de-a transpune și 
transforma gândurile și ide-
ile într-un lux al afi rmării 
vocaționale și formării con-
tinue ca mânuitoare desă-
vârșită a literelor.

  Aceste idei fi ind susținu-
te prin recenta lansare a ro-
manului ,,Vă place ciocolata 
fi erbinte”, în incinta bibliote-
cii Colegiului ,,Vasile Lupu” 
din Orhei. Ne-am convins 
că ,,O carte bună poate fi  pa-
naceul, care să ne salveze nu 

doar de viruși.” Iar un scrii-
tor vizionar este acela care 
știe a sensibiliza cititorul 
prin puterea slovei ce răsare 
din însuși sufl etul profund al 
propriului destin ancorat pe 
tărâmul frumosului, precum 
este Valeria Florea-Dascăl.

Romanul ,,Vă place cio-
colata fi erbinte?”, devine 
o axă a vieții personajului 
Cecilia, prezentată de la pri-
ma dragoste din tinerețe și 
fi nalizând cu bucuria de-a 
îmbătrâni frumos alături 
de oamenii dragi devenind 
bunică. Romanul căpătând 
caracteristici meditative, da-
torită titlului interogativ ce 
permite cititorilor posibilita-
tea de refl ecție asupra vieții 
schimbătoare și trecătoare, 

viața fi ind asemenea lumâ-
nării ce veghează tinerii în 
timpul nunții.

   Prin urmare, pot afi rma 
cu certitudine că romanul 
,,Vă place ciocolata fi erbin-
te” este o operă deosebită 
din interiorul căreia își face 
apariția viața și activitatea 
unei persoane cu destin su-
perlativ pe nume Valeria 
Florea-Dascăl și răsare cur-
cubeul fericirii și împlinirii 
cu soarta umană, acest cur-
cubeu strigând cu vocea lui 
Matei: ,,-Fii fericită, Curcu-
bițo!” și cu vocea cuvântului 
magistral: ,,-Fii fericit, Citi-
torule!” 

Ion LATU, elev, Colegiul 
,,Vasile Lupu” din Orhei

ANUL EUGEN DOGA LA ORHEI
Anul 2022 e anunțat drept 

anul lui Eugen Doga, artist al 
Poporului din R. Moldova și 
Rusia, talentat compozitor, 
cu ocazia celei de-a 85 -a ani-
versare de la naștere.

Profesor, activist civic, la-
ureat al premiului URSS. Cu 
numele celebrului compozi-
tor e denumită mica planetă 
între Saturn și Marte.

A concertat dumnealui 
o jumătate de lume. Autor 
al numeroaselor creații de 
artă: opere, simfonii, sui-
te, valsuri, cântece, muzică 
pentru fi lme.  În opera sa de 
creație dumnealui a creat o 
lume sinceră. Cântecele lui 
patriotice și lirice, melodii 
ce vindecă sufl etul omului. 
Prin această muzică a creat 
lumea sa nedesăvârșită.  Cre-
ația nedesăvârșită a lui Eugen 
Doga a captivat milioane de 
oameni de creație lui până 
în prezent. Maestrul conti-
nuă să primească felicitări cu 
ocazia Zilei de Naștere.

La Școala de muzică din 
Orhei a avut loc concertul 
dedicat creației emeritului și 
iubitului compozitor – Eu-
gen Doga.

Spectatorii au fost cap-
tivați de prezentarea acor-

deoniștilor sub acompa-
niamentul lui A. Gavriș. În 
interpretarea corului capti-
vant a răsunat „Maria-Mi-
rabela”, dirijor A. Usatîi. Pă-
trunzător și emoțional  a fost 
interpretat cântecul „Orașul 
tău iubit” de Angelina Usatîi.

Concertul s-a încheiat cu 
o evoluare splendidă a dan-
satorilor care au prezentat 
minunatul vals din fi lmul 
„Dulcea și tandra mea fi ară”.

Mulțumim tuturor parti-
cipanților și organizatorilor 
concertului pentru satisfacția 
și bucuria sufl etească adusă 
publicului. Mulțumim vouă, 
dragi copii! Eugen Doga și-a 
adus un aport nestimabil în 
dezvoltarea muzicii, chiar de 
apreciere mondială.

Ne mândrim cu celebrul 
nostru compozitor.

E. Prodan
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LAPTELE CRUD POATE FI 
PERICULOS PENTRU SĂNĂTATE

Alături de vitamine și nutrienți în laptele 
crud de vacă se pot conține și agenţi pato-
geni. Nu toţi experţii sînt de acord că meri-
tă să te bucuri de un pahar de lapte proas-
păt obţinut direct de la vacă. Ei cred că în 
laptele proaspăt, în afară de vitamine și 
substanțe nutritive se găsesc și agenţi pato-
geni, de exemplu, Salmonella, Staphylococ-
cus aureus, Bacillus tubercul și consumînd 
acest lapte, există riscul de a contracta boli 
infecţioase. 

Conform experților pasteurizarea are 
mai multe obiective: 

- distrugerea agenţilor patogeni din lap-
te, obținerea de produse sigure pentru con-
sumatori în ceea ce privește cerințele sani-
tare și de igienă; 

- reducerea numărului de bacterii comu-
ne și descompunerea enzimelor care con-
tribuie la apariţia unor procese biochimice. 

Cele mai frecvente moduri de pasteu-
rizare: - pasteurizare la o temperatură de 
72-75 de grade Celsius timp de 15-20 de 
secunde; - pasteurizare la temperatura de 

80-85 de grade Celsius timp de 15-20 de 
secunde. 

De asemenea, în lapte pot fi  substanţe 
inhibitoare și acest lapte nu trebuie consu-
mat, deoarece antibioticele din lapte ajung 
în corpul uman. La combinatele de lactate 
laptele este testat la prezența antibioticelor. 
Dacă acestea din urmă sunt depistate, în-
treaga partidă de lapte este retrasă și trimisă 
înapoi la fermă, afi rmă experții.

Sănătate.com

ALIMENTE ȘI PLANTE 

CARE CURĂȚĂ PLĂMÂNII
Detoxifi erea plămânilor 

vă va permite să îi curățați de 
infecție, să reduceți riscul de 
cancer, extindeți capacitatea 
pulmonară și să reușiți să îm-
bunătățiți starea de sănătate 
a tractului respirator.

Operația este indicată în 
primul rând pentru fumători 
și persoanele care trăiesc în 
locuri cu aer poluat. Iată cele 
mai bune alimente și plante 
care pot curăța plămânii și 
vindeca infecțiile respirato-
rii.
Inhalații cu uleiuri esențiale

Ar trebui să faceți inha-
lații cu uleiuri esențiale de 
rozmarin sau eucalipt de 
două ori sau de trei ori pe 
săptămână, ceea ce ar ajuta la 
decontaminarea plămânilor.

Nu trebuie să cumpărați 
un dispozitiv special pentru 
inhalații. Tot ce trebuie să fa-
ceți este să încălziți niște apă 
într-o oală mare, să adăugați 
câteva picături de ulei esen-
țial și să puneți un prosop 
deasupra capului în timp ce 
inhalați aburul.

Răcoritoare și încântătoa-
re, operația vă va ajuta, de 
asemenea, în cazul în care 
aveți de a face și cu alte pro-
bleme respiratorii cum ar fi  
gripa, răceala sau alte proble-
me respiratorii.

Cele mai bune alimente 
care vă vor curăța plămânii

Ca toate celelalte metode 
de detoxifi ere, curățarea pul-
monară include, de aseme-
nea, schimbări în dietă.

Știm cu toții că un regim 
alimentar sănătos este cru-
cial, deoarece încurajează 
mecanismele naturale de cu-
rățare ale corpului și stimu-
lează sistemul imunitar. Vă 

sugerăm să consumați apă, 
fructe și legume.

Următoarele alimente 
contribuie la îmbunătățirea 
stării de sănătate a plămâni-
lor:

Chili
Iuțeala ardeilor poate cu-

răța mucusul din plămâni. 
De aceea, nasul curge atunci 
când mâncați alimente pi-
cante. Aceasta afectează mu-
cusul și tarul în același mod, 
ceea ce determină corpul să 
le elimine rapid.

Apa
Cel mai bun mecanism de 

curățare este apa. Încercați să 
evitați cafeaua, sucurile sau 
alcoolul și să beți apă curată. 
Cheia pentru o sănătate ex-
celentă este o bună hidratare, 
deoarece accelerează proce-
dura de detoxifi ere.

Ceapa
Este bogată în substanțe 

nutritive. Ceapa poate în-
vinge multe boli, cum ar fi  
cancerul sau unele infecții 
pulmonare, și ajută, de ase-
menea, la subțierea mucusu-
lui și eliminarea toxinelor.

Plante și rădăcinoase utile 
pentru îndepărtarea de gu-
dronului, toxinelor și elimi-
narea mucusului.

Ghimbirul
Iată care este modul în 

care ghimbirul este efi cient 
în curățarea plămânilor.

Ceaiul de rădăcină de 
ghimbir amestecat cu lămâie 
ajuta la îmbunătățirea res-
pirației și încurajează elimi-
narea toxinelor din tractul 
respirator.

Puteți opta pentru o baie 
în care să adăugați ghimbir 
pudră. Pregătiți această baie 
și bucurați-vă de ea pentru 

cel puțin douăzeci de minu-
te. Aceasta va deschide porii 
și vă va face să transpirați, 
ceea ce va duce la elimina-
rea anumitor toxine. Aburul 
inhalat intră pe căile respi-
ratorii și ajută la purifi carea 
plămânilor.

Mănâncă o bucată mică 
de ghimbir la fi ecare masă, 
iar aceasta va îmbunătăți nu 
numai digestia, dar va ajuta 
și la purifi carea corpului.

Lumânărica
Ceaiul de lumânărică îi 

ajută pe cei cu plămâni con-
taminați – un caz comun 
pentru fumători. Fiți atent, 
deoarece perii mici de pe 
frunze pot avea efecte per-
turbatoare dacă îi absorbiți.

Uva Ursi și podbalul
Când renunțați la fumat, 

este foarte important să vă 
curățați plămânii de toxine. 
Uva Ursi și podbalul permit 
acest tip de curățare și de 
aceea ele sunt bine-cunos-
cute printre fumători. Un 
alt aspect important este că 
aceste plante întăresc între-
gul sistem respirator.

Plante altera  ve
Urzica, eucaliptul, schin-

duful, menta și goldenseal 
sunt, de asemenea, utile pen-
tru curățarea plămânilor.
Ce ar trebui evitat în  mpul 

detoxifi erii pulmonare
• Evitați zahărul, făina 

albă, și produsele lactate, 
deoarece acestea încurajează 
formarea de mucus în orga-
nism.

• Evitați stresul.
• Nu mai frecventați ace-

lași locuri cu fumătorii dacă 
încercați să vă lăsați de fu-
mat.

Adevărul.ro

ARDEI IUTE: BUN ÎMPOTRIVA OBEZITĂ
ȚII, DIABETULUI ȘI COLESTEROLULUI

Cu siguranță ai folosit în preparatele tale 
ardei iute, dar niciodată nu te-ai gîndit cît 
este de benefi c pentru sănătate. Chilli, papri-
ka, ardeiul gras, toate acestea ascund numele 
de ardei iute, în funcție de soi și de intensita-
tea senzației pișcătoare produsă de substanțe 
cunoscute sub numele de capsaicinoide, care 
se fi xează pe receptorii sensibili ai limbii și nu 
pe cei ai gustului. În medicina tradițională, 
ardeiul gras de exemplu este cunoscut ca un 
calmant al tulburărilor digestive. 

Extractele din ardeiul iute sînt întrebuin-
țate și ca analgezice locale în cazul durerilor 
articulare minore, durerilor musculare, reu-
matice și a nevralgiilor și se menționează și 
că ar avea proprietăți de drenaj, dar nu sunt 
susținute științifi c. 
Benefi cii: Are proprietăți an  cancerigene 

Datorită efectelor sale antioxidante și anti-
infl amatorii, ardeiul iute acționează în cazul 
mai multor tipuri de cancer: de stomac, de 
sîn, vezică, limbă, pancreas, colon, prostată 
sau plămîn. Acest lucru se întîmplă datorită 
capsaicinei care inhibă dezvoltarea celulelor 
canceroase și le distruge. În plus, mărește 
sensibilitatea tumorilor la chimioterapie. 

Bun pentru diabet și colesterol 
În urma unui studiu asupra diabetului de 

tip 2 la animale s-a demonstrat că un consum 
ridicat de ardei iute mărește nivelul insulinei 
în sînge. De asemenea, capsacinoidele au ca-
pacitatea de a reduce nivelul colesterolului 
”rău” (LDL) din sânge. Poate avea efect asupra 
obezității Semințele de ardei iute pot fi  benefi -
ce împotriva obezității datorită activității asu-
pra celulelor care stochează grăsimile. 

Precauții 
-Consumul prea mare de ardei iute poate 

favoriza apariția ulcerului gastric 
-Evită să duci mîinile la ochi sau la mucoa-

se după ce ai tăiat sau folosit ardeiul iute 
-Dacă ai mîncat prea iute, nu bea apă. Fo-

losește lapte, smântână sau iaurt.
Medic.ro

CARNE DE MIEL – BENEFICII, 

CALORII ȘI CONTRAINDICAȚII
Tradiția presupune ca, în 

fi ecare an, în ziua de Paște, 
oamenii să consume carne 
de miel. Sacrifi carea mieilor 
are și o puternică însemnă-
tate religioasă, motiv pentru 
care carnea de miel este ne-
lipsită de pe mesele româ-
nilor, în special în perioada 
Paștelui.

Ce benefi cii și compoziție 
nutrițională are carnea 

de miel?
Fiind un tip de carne 

roșie, carnea de miel este 
foarte bogată în proteine 
de înaltă calitate, dar și în 
minerale, inclusiv fi er, zinc, 
calciu, seleniu, potasiu, cu-
pru și magneziu, precum și 
diverse de vitamine B. Con-
sumată cu moderație, car-
nea de miel aduce un aport 
bun proteic, adică 28 de 
grame de proteine la 100 de 
grame de carne, furnizând 
și 2/3 din aportul de grăsimi 
saturate.

Carnea de miel conține 
atât grăsimi saturate, cât și 
grăsimi nesaturate, iar 100 
de grame de carne conține 
peste 330 de calorii.

Totuși, fi ind vorba despre 
o proteină completă, con-
ținând toți cei nouă ami-
noacizi de care oamenii au 
nevoie, carnea de miel ajută 
la menținerea masei muscu-
lare, în special la persoane-
le mai în vârstă. Specialiștii 
recomandă consumul regu-
lat al cărnii de miel doar în 
condițiile unui stil de viață 
sănătos, alături de un pro-
gram riguros de sport.

Carnea de miel conține 
aminoacidul beta-alanină, 
aminoacid cu ajutorul că-
reia se produce carnosină, o 
substanță necesară funcției 
musculare. Acest amnioacid 

se mai regăsește și în carnea 
de vită și de porc. Nivelul 
potrivit de carnosină din 
organism reduce senzația de 
oboseală și redă energia.

Datorită conținutului de 
acizi grași omega-3, carnea 
de miel luptă împotriva as-
pectului îmbătrânit al pielii, 
reducând ridurile și petele 
cauzate de vârsta înaintată. 
În plus, cantiatea de fi er din 
carnea de miel ajută la lup-
ta împotriva anemiei, cres-
când numărul de globule 
roșii.

Aportul de zinc este foar-
te important, iar o singură 
porție de cerne de miel miel 
oferă 30% din necesarul 
zilnic, ajutând la întărirea 
sistemului imunitar. Alături 
de zinc, conținutul de fosfor 
și seleniu ajută la densitatea 
minerală osoasă.

Cum se alege carnea 
de miel?

Spcialiștii sfătuiesc per-
soanele care cumpără ani-
malul în viu, să aleagă mieii 
care cântăresc în jur de 14 
kilograme. Un miel mai mic 
poate avea o cantitate prea 
mare de proteine de tip co-
lagenic, însemnând că este 
mai greu digerabil.

De asemenea, specialiștii 

recomandă ca preparatele 
din carne de miel să nu fi e 
prăjite, ci gătite la cuptor sau 
la abur, alături de legume. 
Carnea de miel nu trebuie 
combinată cu niciun carbo-
hidrat, adică orez, cartofi , 
pâine, paste sau mămăligă. 
Alături de carnea de miel se 
gătesc legume, iar cele mai 
potrivite condimente sunt 
cele amare, asemenea roz-
marinului sau salviei, dato-
rită faptului că pot stimula 
secreția bilei.

Contraindicații
Din cauza conținutului 

ridicat de grăsimi saturate, 
carnea de miel, consumată 
excesiv, poate crește nivelul 
colesterolului seric. Astfel, 
bolile de inimă, hipertensi-
une arterială și diabetul pot 
fi  afecțiuni amenințătoare 
pentru consumatori.

Persoanele care suferă 
de afecțiuni ale fi catului, 
rinichilor sau pancreasului 
trebuie să consume carne 
de miel în cantități limitate. 
De asemenea, se recomandă 
credincioșilor care au ținut 
postul Paștelui să consume 
carne de miel cu moderație, 
în special în prima zi după 
terminarea postului.

Sănătate.com
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TRADIȚII STRĂVECHI 
DIN SĂPTĂMÂNA PATIMILOR
Tradiții în Vinerea Mare

Vinerea Mare, denumită și Vinerea Nea-
gră, a fost ziua în care Iisus a murit. Este o zi 
de post negru și de doliu. Cine ține post ne-
gru în această zi va fi  ferit de boli tot anul. În 
această nu se consumă urzici sau oțet pentru 
că Iisus a fost bătut cu urzici, iar pe buzele 
uscate i s-a pus oțet.

Fiind o zi de mare importanță religioasă, 
nu se spală, nu se coase și nu se muncește pă-
mântul. Grădina și casa se tămâiează pentru 
a fi  ferite de rele.

În Vinerea Mare se păstrează obiceiul 
trecutului pe sub Domnul. Creștinii duc fl o-
ri proaspete și lumânări la biserică, pe care 
le așează pe masa pusă în mijlocul bisericii. 
Apoi, sărută Cartea Sfântă și Crucea și trec pe 
sub masă de trei ori, în genunchi. În Vinerea 
Neagră se cântă, în timpul slujbei de la bise-
rică, Prohodul.

Obiceiuri în Sâmbăta Mare
În ziua de sâmbătă se sacrifi că mieii din 

care urmează să se facă preparatele tradițio-
nale de Paște: drob, ciorbă, friptură și stufat. 
De Paște nu se gătește atât de mult ca de Cră-
ciun. Conform zicalei populare, „Crăciunul 
este sătul, iar Paștele este fudul”.

În noaptea de sâmbătă spre Duminică, 
creștinii sunt așteptați la slujba de Înviere, 

unde preotul dă lumină la miezul nopții și 
rostește cuvintele „Hristos a Înviat”, crești-
nii răspunzând “Adevărat a înviat!”. Lumina 
Sfântă se duce acasă.

În noaptea de Înviere, creștinii aduceau 
cocoși la slujba de la biserică pentru a fi  sfi n-
țiți. Apoi, omul căruia îi cânta primul cocoșul 
dimineața va avea un an plin de bogăție. Co-
coșii se dădeau de pomană în ziua de Paște 
celor sărmani.

Femeile termină treburile casnice în 
această zi. Numărul cozonacilor trebuie să fi e 
neapărat cu soț pentru a nu avea necazuri, iar 
pasca și dulciurile se bagă la cuptor doar cu 
mâna dreaptă. În această zi, femeile trebuie 
să-și spele părul.

Obiceiuri în ziua de Paște
În Dimineața de Paște, creștinii se spală cu 

apă curată în care s-a pus un ou roșu, un fi r de 
iarbă, un ou alb și un bănuț de argint. Această 
apă avea rolul de a purifi ca sufl etul și trupul. 
Ziua de Paște este dedicată familiei, iar pri-
mul lucru pe care trebuie să-l mănânci este un 
ou, pentru sănătate, apoi pește sau pui pentru 
a fi  sprinten ca peștele și ușor ca pasărea.

Dacă plouă în ziua de Paște, atunci recolta 
va fi  bună. Pentru noroc, se spune că primul 
care trece pragul casei trebuie să fi e un bărbat.

Ortodoxia.com

Ce se face în prima zi de Paște. Obiceiuri 
și ritualuri pentru sănătate și belșug

Învierea Domului Iisus 
Hristos este cea mai mare 
sărbătoare creștină. Aceas-
tă sărbătoare oferă omenirii 
speranţa mântuirii și a vieţii 
veșnice, prin sacrifi ciul lui 
Iisus Hristos. Ziua de Paște, 
sărbătorită mereu într-o zi de 
Duminică, este întâmpinată 
cu veselie și bucurie.

După ce în Săptămâna Pa-
timilor s-a ținut post cu stric-
tețe, în această zi, creștinii 
pot mânca din delicioasele 
preparate culinare specifi ce 
acestei sărbători.

În noaptea de sâmbătă 
spre Duminică, oamenii sunt 
așteptați la slujba de Înviere, 
unde, la miezul nopții, în-
conjoară biserica de trei ori, 
cântă Hristos a Înviat și iau 
lumina sfântă de la preot, pe 
care o aduc acasă.

Obiceiuri populare 
în prima zi de Paște

Unul dintre cele mai cu-
noscute obiceiuri din Țara 
Moților este acela de a fura 
toaca din Biserică. Tinerii se 
împart în două tabere: cei 
care o păzesc în cimitir și cei 
care trebuie să o fure. Pierză-
torul are datoria de a pune la 
cale un mare ospăț din care, 
bineînțeles, se înfruptă toți 
prietenii.

În Transilvania, se poartă 
obiceiul stropitului. Băieții 
merg în vizită la familiile care 
au fete tinere și le stropesc 
„ca să nu se veștejească”. Prin 
acest obicei, tinerii se vizitea-
ză și se bucură de sărbătoare 
împreună.

Una dintre cele mai deose-
bite tradiții religioase se ține 
în zona Câmpulung Moldo-
venesc, unde creștinii merg 

la biserică, în dimineața zilei 
de Paște, cu un coș plin de 
bucate. Oamenii se așează 
în cerc, în curtea bisericii, cu 
lumânările aprinse în mână 
și coșul la picioare, așteptând 
preotul să sfi nțească bucatele.

 Ce se face în prima 
zi de Paște

În coș se afl ă o farfurie pe 
care sunt așezate simboluri: 
seminţe de mac (ce vor fi  
aruncate în rău pentru a 
alunga secetă), sare (ce va 
fi  păstrată pentru a aduce 
belșug), zahăr (folosit de 
câte ori vitele vor fi  bolnave), 
faina(pentru că rodul graului 
să fi e bogat), ceapă și usturoi 
(cu rol de protecţie împotriva 
insectelor). Deasupra 
acestora se afl ă ouăle roșii, 
pasca, pește afumat, brânză, 
șuncă și prăjituri.

În Maramureș, copiii co-
lindă prin vecini dimineața 
pentru a vesti Învierea Dom-
nului. Aceștia primesc ouă 
roșii în schimb.

În noaptea de Înviere, în 
Bucovina, fetele se duc în 
clopotniță și spală limba clo-
potului cu apă curată. Apoi, 
dimineața, se spală cu această 
apă ca să fi e frumoase tot anul 
și așa cum aleargă oamenii la 
Înviere când se trag clopote-

le la biserică, așa să alerge și 
feciorii la ele. Tinerii merg 
la casele fetelor care le sunt 
dragi și le dăruiesc fl ori. Fata, 
dacă are aceleași sentimente, 
îi dăruiește un ou roșu.

În Moldova, oamenii se 
spală dimineața cu apa în 
care au pus un ou roșu, unul 
alb și un ban de argint pentru 
a fi  sănătoși tot anul.
Alte tradiții în ziua de Paște

În ziua de Paște nu trebuie 
să dormi pentru că, se spune, 
o să dormi tot anul și vei avea 
ghinion. La slujba de Înviere, 
trebuie să porți o haină nouă, 
având un rol purifi cator.

Lumânarea adusă de la bi-
serică în noaptea Învierii tre-
buie să stea tot anul în casă și 
aprinsă la boală sau supărare.

Prima dată, la masa de 
Paște, trebuie să mănânci un 
ou, apoi pește și pasăre, pen-
tru a fi  sprinten precum peș-
tele și ușor ca pasărea. Ca să 
nu transpiri tot anul, se spu-
ne că, în ziua de Paște, nu tre-
buie să mănânci oul cu sare.

Dacă păstrezi un ou roșu 
timp de 40 de zile, până la 
Înălțare, și acesta nu s-a stri-
cat, atunci vei avea noroc tot 
anul.

Adevărul.ro

REȚETE DE PASCĂ FĂRĂ ALUAT ȘI PASCA 

TRADIȚIONALĂ PENTRU MASA DE PAȘTI
Iată câteva rețete de 

pască fară aluat și pască 
tradițională, pentru ca 
masa de Paști să respec-
te tradițiile străbune. 
PASCĂ FĂRĂ ALUAT 1 

Ingrediente: – 1 
coajă rasă de lămâie, 
amaretto, esență de va-
nilie sau zahăr vanilat – 
1 plic praf de copt – 5 
linguri de făină – 8 linguri 
de zahăr – 5 ouă – 100g sta-
fi de – 100ml rom / whisky 
sau apă caldă pentru înmu-
iat stafi dele – 600g brânză de 
vaci.

Mod de preparare 
Punem stafi dele la ânmu-

iat în alcool, cât să le acope-
re. Dacă nu vă place alcoolul, 
puneți-le în apă caldă. Cu cât 
mai caldă, cu atât se vor în-
muia mai repede. Se separă 
gălbenușurile de albușuri și 
se amestecă gălbenușurile 
cu branza de vaci, zahărul, 
stafi dele, coaja de lămâ-
ie, și vanilia. Amestecăm 
bine până se omogenizează 
compoziția. Se adaugă făi-
na cernută și amestecată cu 
praful de copt și un praf de 
sare. Amestecăm bine ca să 
nu rămână cocoloașe. Dacă 
brânza de vaci este uscată 
vom folosi mai puțină făina, 
iar dacă brânza este foarte 
moale, vom folosi mai multă 
făină. 

Separat batem albușurile 
spuma cu un praf de sare. Se 
încorporează gălbenușurile 
în compoziție. Amestecul 
trebuie să fi e foarte moale, 
dar totuși să curgă greu. 

Ungem o tavă cu unt și 
o tapetăm cu făină sau griș. 
Turnăm compoziția și o bă-
găm în cuptorul încins la 
180 grade (mediu) timp de 
15 minute. Apoi micșorăm 
puțin temperatura (până 
la 160 grade) și mai lăsăm 
aproximativ 35-40 minute, 
până capătă o crustă aurie. 
Obligatoriu se va face testul 
cu scobitoarea. Pasca fără 
aluat trebuie să se răcească 
încet înainte de a fi  tăiată.  

PASCA FĂRĂ ALUAT 2 
„Tuturor ne place să mân-

căm măcar o bucățică din 
mâncărurile noastre tradiți-
onale, mai ales în zi de sărbă-
toare. Nu putem lăsa să trea-
că Sfi ntele Sărbători de Paști 
fără a pregăti pasca noastră 
cu brânză dulce și aromate-
le stafi de cu rom. Și totuși, 
copiii noștri (și chiar noi 
uneori) căutăm umplutura și 
dăm într-o parte aluatul. Așa 
că m-am gandit să vă dau o 
idee de pască fără aluat, cu 
multă umplutură savuroa-
să, simplu de realizat. Eu fac 
reteta asta de ceva ani, deci 
este o retetă cu tradiție, un 
fel de baked cheeasecake” – 
spune Jesica Zamfi r.

Ingrediente 
250 g biscuiți digestivi 

125 g unt, topit, 2 cutii a 250 
g brănză fi nă, 3 ouă 100 g 

zahăr tos 200 ml smântână 
pentru gătit (32% grăsime), 
O lingură de extract de vani-
lie, Coaja rasă de la o lămâie, 
100 stafi de lăsate la hidratare 
în apă călduță cu rom. 

Mod de preparare 
Încălzim cuptorul la 160 

grade. Ungem cu puțin unt o 
tavă rotundă cu diametrul de 
22 cm (de preferat cu fundul 
detasabil). Marunțim biscu-
ții bine, după care îi ameste-
căm cu untul topit. Turnăm 
această compoziție în tavă și 
o apăsăm cu ajutorul podu-
lui palmei pe baza formei de 
copt, dar si pe pereții aceste-
ia. Puneți forma în frigider 
în timp ce pregătiți umplu-
tura. Bateți crema de brânză 
cu zahărul, puneți și smân-
tâna și continuăm să batem 
vanilia și coaja de lămâie. 
Batem până devine cremos 
și adăugăm și cele trei ouă 
unul câte unul, bătând în 
continuare. Adăugăm și sta-
fi dele hidratate pe care le 
scurgem bine de apă. Toată 
această compoziție o turnăm 
în forma de copt unde am 
pus blatul de biscuiți și coa-
cem în cuptor timp de 50-60 
minute la 160 grade. După 
ce s-a copt, oprim cuptorul 
dar lăsăm prăjitura în cup-
tor cu ușa deschisă vreo oră 
până se răcește bine, în felul 
asta nu se va crăpa și va arăta 
super frumos! 
PASCA TRADIȚIONALĂ CU 

BRÂNZĂ DE VACI 
Ingrediente 
500 g aluat de cozonac, 1 

gălbenuș pentru uns pasca, 
1 lingură unt sau ulei pentru 
uns tava Pentru umplutură 
ai nevoie de: 1/2 kg brânza 
dulce de vaci, 1 cană de za-
hăr, stafi de, 3 ouă, puţin griș, 
rom sau esenţă de rom. 

Mod de preparare 
Pentru umplutură: 
Freci brâza de vaci cu za-

hărul, stafi dele înmuiate în 
rom, ouăle bătute spuma și 
grișul. Pentru pască: Împarţi 
aluatul în două: din jumăta-
te intinzi o foaie cât tava, pe 
care o așezi în tava unsa cu 
unt sau ulei, iar din cealaltă 
jumătate împletești un colac 
pe care îl aranjezi în jurul 
foii. Torni apoi umplutura. 
Tot din aluat împletit faci 
modele pe care le așezi pes-
te umplutură. Ungi pasca cu 
galbenus și o dai la cuptorul 
încălzit în preabil, pentru 
30-40 de minute, la foc po-
trivit.
PASCA TRADIȚIONALĂ CU 

BRÂNZĂ DULCE 
Ingrediente 

Umplutura necesită 
următoarele ingredien-
te: 350g brânză dulce de 
vacă, mai grasă, 1 plicu-
leț zahăr vanilinat 1 fi olă 
esență de rom, 120g sta-
fi de, cine dorește poate 
pune și coaja rasă de la 
o lămâie, 10g griș 25g 
făină, 2 ouă 100 gr zahăr 
tos sau cum preferați, 

după gust. 
Pasca arată mai delicios 

dacă o ungeți cu un amestec 
din urmatoarele ingrediente: 
1 gălbenuș 25 ml lapte pen-
tru uns, eventual miere. 

Mod de preparare 
Se pun stafi dele într-un 

bol, se acoperă cu apă căl-
duță sau romul și se lasă să 
se înmoaie circa 1 oră, după 
care le punem într-o strecu-
rătoare la scurs. Brânza dul-
ce de vacă o amestecăm cu 
zahărul tos, esența de rom, 
zahărul vanilinat, stafi dele, 
ouăle întregi și coaja de lă-
mâie, până la omogenizare. 
Apoi se adaugă grișul și făina 
și amestecăm din nou, până 
la omogenizare. Într-un 
vas se pune făina, se face în 
mijlocul o gaură și adăugați 
drojdia, zahărul tos, zahărul 
vanilinat, coaja rasă de lămâ-
ie, gălbenușurile, untul topit, 
apa călduță, laptele călduț și 
un praf de sare, după care se 
frământă aluatul, timp de 30 
minute, pâna se obține un 
aluat care nu se lipește. Apoi 
se acoperă aluatul cu un pro-
sopel și se lasă într-un loc 
călduț, pentru aproximativ 1 
oră, ca să dospească. 

Când este dospit aluatul 
trebuie răsturnat pe blatul 
de lucru presrat cu făină și 
se împarte în 2 părăți apro-
ximativ egale. Din prima 
jumătate de aluat se face cu 
mâna o foaie rotundă ca tava 
pe care o folosim pentru pas-
că. Se poate folosi o tavă de 
tort, rotundă, cu pereții de-
tașabili, având diametrul de 
aproximativ 25cm, tapetată 
cu hârtie de copt. Se pune 
foaia în tava foaia rotundă și 
se înțeapă din loc în loc cu o 
furculiță. 

A doua jumătate de aluat 
se împarte în trei părți egale, 
pe care le rulăm pe fi ecare în 
parte, între suprafața de lu-
cru și podul palmelor astfel 
încât să se obțină 3 rulouri 
sufi cient de lungi. Rulourile 
se împletesc împreună și se 
așează de jur împrejurul tă-
vii. Apoi se mai lasă la dos-
pit 30-40 de minute. Când 
aluatul a crescut sufi cient se 
toarnă în mijloc umplutura 
de brânză dulce, se unge îm-
pletitura cu amestecul de ou 
și lapte pregătit dinainte și se 
introduce pasca în cuptorul 
preîncălzit pentru 45 – 50 
minute, la foc mic spre me-
diu. Când pasta s-a copt se 
scoate din cuptor, se unge cu 
miere și se lasă la răcit. 

Poft ă bună! 
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COMPANIA „AUTOTEST”
Vă oferă următoarele servicii:
-Testarea tehnică; Asigurarea obli-

gatorie; Spălătorie auto. 
Instalare, verifi care a utilajului de 

gaz la transportul auto.
-Instruim șoferi – Internaționali Mărfuri și Pasageri; 

Taxi; ADR (toate tipurile de certifi cate)
-Școala auto cat. A,B,C,D,E. Ore suplimentare.  
Str. M. Eminescu 10 (mag. Bomba) et. II

Adresa noastră: or. Orhei, str. Unirii, 51 (lângă MRĂO) 
Tel.: 068901777

O nouă pagină în istoria dezvoltării Oinei în Republica Moldo-
va scrisă de Direcția Generallă Educație Orhei.

     La 9 aprilie 2022 pe stadionul pitoresc al Gimnaziului Cișmea 
s-a desfășurat în premieră o competiție raionallă la Oină sub egida 
Direcției Generale Educație Orhei la care au participat 5 echipe. 

     Acesta este al doilea eveniment de anvergură desfășurat la 
Gimnaziul  Cișmea, primul fi ind Gala Onei-2021.

Info „Opinia liberă”

Primul eveniment de nivel național a trecut cu Brio. Recent sa-
tul Isacova a găzduit etapa 1 a Campionatului Național de Off road.

Traseu interesant, piloți tari în toate, curse care te lăsau fără su-
fl are, multă lume din toată țara si oaspeți de peste hotare.

Un fl ux de peste 5000 de persoane a fost înregistrat la acest eve-
niment istoric.

Se presupune că raliul va fi  unul tradițional la Isacova.
Info „Opinia liberă”

RALIU ÎN PREMIERĂ 
LA ISACOVA

LA CIȘMEA A REÎNVIAT OINA, 
O COMPETIȚIE PASCALĂ

LUMINĂ LINĂ, DATINĂ CREȘTINĂ
Sub această egidă în ajunul sărbătorilor de Paște în raionul Orhei s-a des-

fășurat festivalul cântecului pascal. Participanții colectivelor de artiști ama-
tori și-au depus toată străduința pentru a crea o atmosferă de evlavie sufl e-
tească în ajunul Învierii Domnului. Câteva momente de succes selectate la 
Casa de Cultură Cucuruzeni.

PRIN DOMNUL 
PIERE PANDEMIA

(“…Fără El nici Taine nu-s,              
Precum cea Sfânta zi de Paște…”)
I.
Astăzi Omul știe multe,
Pân și-n Univers îi tare,
Dar nicicând Crezul să-și uite,
Că prin Domnul slavă are.

Și-atunci mă-ntreb: De unde vine
Rău-n Lume, să domine,
Ici, pe Terra, prin destin,
Sufl etul curat, creștin?

Iar mai nou, Cel Rău năprasnic,
Se vrea de-acum și-al Vieții… paznic!
Potoale-i, Doamne, gând meschin,
Ascuns prin …vicii, Lumii-chin

Căci unii țin la Vatra lor,
Iar alții doar…la trai ușor ,
(Precum cel „fi u risipitor”), 
Și -apoi mai sus, țintesc din plin,
Și-al Veșniciei, Har divin
II.
Iară pe când Adam și Eva,
Se încrezură-n șoapta fi nă
A șarpelui din Rai-Grădină,
Precum ca-n Măr mai fi erbe seva,
Cea a Cunoașterii Divine
Și doar gustând din El aievea, 
-Voi Veșnicia veți obține !

Și, ispitit , ferice OMUL, 
În Ruga lui spre Cer mereu,
Se „îndulci “ pe-ascuns din Pomul 
Cel oprit de Dumnezeu.

Și atunci decis-a Domnul:
-Pentru azi și pentru mâine,
În sudoarea feței…omul,
Să mănânce sfânta…Pâine 
Ill
Dar n-are-astâmpăr Lucifer,
Îl vrea pe om îngenuncheat,
Să-și uite Ruga înspre cer
Și iar să cadă în păcat. 

Și doar prin Jertfa Ta, Hristos,
Tu, Fiul Domnului de Sus,
Ai stins păcatul lumii jos,
Urcând la cer-Martir Iisus!

Și de atunci Câte-ncercări
Aici pe Terra-n lanț se țin:
-Războaie, foame, deportări,
Dar omul rămânea creștin. 

Și dacă azi cel virus groaznic,
Prin Demoni iar astâmpăr n-are,
-Oferă -i Doamne, leacul magic,
Să-și afl e tihna …la răcoare. 
IV
Căci toate sunt prin Cel de Sus,
Fără El nici taine nu-s,
Precum cea Sfânta zi de Paște,
Când ici Hristos din nou Renaște,
Iar prin Luminoasa -I Înviere,
Cu-a Domnului de Sus putere,
Ici neagră pandemie piere.

Amin! Amin! așa să fi e
Să scăpăm de cea urgie
Diabolică magie…
Amin!

Ion Tudose, s.Ghiduleni, Rezina,
Membru al LSR,fi liala Orhei

Citație
Judecătoria Orhei, citează în conformitate cu art. 108 al CPC al R. 

Moldova, pe pârâtul Țurcan Alexei domiciliat, r-nul Orhei, sat. Step-Soci, 
în cauza civilă la cererea de Țurcan Lilia împotriva lui Țurcan Alexei cu 
privire la desfacerea căsătoriei și stabilirea domiciliului copilului minor

Ședința de judecată va avea loc la 17.05.2022, ora 09:30 în incinta 
Judecătoriei Orhei, strada Vasile Mahu 135 bl.1, sala nr. 3, Judecător 
PÎSLARIUC Vitalie.

În caz de neprezentare cauza se va examina în lipsa părții citate.

A N U N Ţ

Executorul judecătoresc Corolețcaia Lilia anunţă debitorul Chiperi 
Petru, IDNP 0972........6 că licitaţia stabilită pentru data de 18.04.2022  
la care urma a fi  adjudecată ½ din terenul cu destinaţie grădină cu nr. 
cadastral 3153201.096 situat în com. Stăuceni mun. Chișinău pentru 
suma de 92370 lei, nu a avut loc din lipsă de participanţi, fapt confi rmat 
prin procesul-verbal de stabilire a nedesfășurării licitaţiei din 18.04.22.

Totodată creditorul Chiperi Irina IDNP 2003........1 prin cererea sa, 
în temeiul art. 139 alin. (3) din Codul de Executare al RM, a solicitat 
preluarea în contul achitării pensiei alimentare a cotei-părţi în proporţie 
de ½ din bunul imobil cu nr. cadastral 3153201.096 situat în com. Stă-
uceni mun. Chișinău pentru suma de 92370 lei.

G. Guriuc


