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STIMAȚI PASAGERI,

DEAR PASSENGERS,

Bine ați venit la bord și vă mulțumim că ați ales să călătoriți cu
Air Moldova, cea mai mare și cea mai populară companie aeriană
din Republica Moldova.
Acest an aniversar, pentru Air Moldova, se încheie pe o notă cât
se poate de optimistă. Anul 2018, al 25-lea an de activitate, lasă
o amprentă unică în istoria aviației civile din țara noastră. Deja
al șaselea an consecutiv, reușim să depășim numărul de un milion de pasageri anual. Aceasta înseamnă că fiecare a doua persoană care se prezintă la porțile de îmbarcare ale Aeroportului
Internațional Chișinău este pasagerul nostru. Este o cifră care
confirmă calitatea serviciilor Air Moldova și ne obligă să tratăm
cu toată seriozitatea acest credit de încredere pe care ni-l oferă
pasagerii noștri de un sfert de secol.
Pregătirile de decolare către un nou an sunt pe ultima sută
de metri. Pășim într-o nouă era a posibilităților. Avem cea mai
mare flotă aeriană din Moldova și zburăm spre cele mai multe
destinații. Dar nu ne oprim aici. Urmează o perioadă plină de noi
provocări. Iar toate astea au un singur obiectiv – să ducem pe noi
culmi istoria aviației civile din Moldova și să punem în practică
toată experiența din acești 25 de ani de activitate.
În această ediție de final de an a revistei noastre de bord, vă facem o scurtă introducere a tot ce are iarna mai frumos de oferit
– târgurile de Crăciun și sportul său rege, schiatul. Aeroportul din
Geneva a fost declarat, pe bună dreptate, cel mai comod punct
de acces către stațiunile de schi din Alpii francezi. V-am pregătit
o listă cu cele mai populare stațiuni la mai puțin de 90 de minute
de Geneva, unde zburăm de două ori pe săptămână.
Descoperiți printre eroii acestei ediții și unul dintre inginerii noștri aeronautici, care sparge multe dintre miturile despre
siguranța aeronavelor.
Vă dorim un final de an fericit, lectură frumoasă și zbor ușor.

Welcome aboard and thank you for choosing to travel with Air
Moldova, the biggest and most popular airline in the Republic of
Moldova.
This anniversary year is ending on quite an optimistic note for
Air Moldova. 2018, our 25th year in operation, leaves a unique
imprint in the history of our country’s civil aviation. It is already
the sixth consecutive year in which we surpassed the number of
1 million passengers. This means that each second person going
through the boarding gates at Chișinău International Airport is
our passenger. Such number confirms the quality of Air Moldova
services and obliges us to deliver on the trust that our passengers have placed in us for a quarter of a century.
The final preparations are now on for take-off towards a new
year. We are stepping into an era of opportunities. We have the
largest air fleet in Moldova and we fly to the most destinations.
However we will go even further, as the future brings new challenges. Everything we do has a unique purpose – to reach new
heights in the field of our civil aviation and apply the experience
that we have gained during the 25 years in operation.
In this year’s final edition of our in-flight magazine, we give you
a brief introduction in the winter’s best offer: the Christmas
fairs and the king of winter sports – skiing. The Geneva airport is
rightly considered to be the easiest access gate to the most ski
resorts in the French Alps. We have prepared for you a list of the
most popular resorts, located within 90 minutes of Geneva, a city
where we fly twice weekly.
Please also discover the other features of this edition, including
an article wherein one of our engineers dispels some of the common misconceptions about flying.
Have a happy end of the year, enjoy your reading and have a
smooth flight!
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Cele mai feerice târguri de
Crăciun din Europa
EUROPEAN CHRISTMAS MARKETS

Vienna Christmas market
17 NOVEMBER – 26 DECEMBER

P

ăşiţi în spiritul Crăciunului cu frumoasele străzi din Viena în
fundal. Standurile de punch şi de castane atrag clienţii cu
dulciuri specifice sezonului, iar proprietarii de magazine îi
încântă pe clienţi cu cadouri artizanale. Târgurile de Crăciun
vieneze sunt cu adevărat o veche tradiţie. Premergătorii evenimentelor din prezent datează încă din perioada Evului Mediu când, în
1298, Albrecht I a garantat cetăţenilor din Viena privilegiul de a găzdui şi organiza un Târg în luna Decembrie sau un „Krippenmarkt”,
după cum mai este cunoscut. De atunci, caracterul şi popularizarea
acestor târguri s-au schimbat considerabil. În prezent, sunt peste 20
de Târguri de Crăciun având o importantă serie de cadouri specifice
Crăciunului şi dulciuri ce-ţi lasă gura apă. Milioane de oameni vizitează Târgul de Crăciun din Viena în fiecare an.
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S

tep into the joy of Christmas with the beautiful
streets of Vienna as your backdrop. Punch and chestnut stands draw customers with seasonal treats and
stallholders get shoppers in the Christmas spirit with
handcrafted goods. The Christmas markets in Vienna truly
are an age-old tradition. The forerunners of the present-day
events date back to the Middle Ages when in 1298 Albrecht I
granted Vienna’s citizens the privilege of holding a December
Market or “Krippenmarkt”. Since then, the character and
prevalence of these markets has changed considerably.
Nowadays, over 20 official Advent Markets sell a vast array of
seasonal gifts and mouth-watering treats. Millions of people
visit the Christmas Market in Vienna every year.

CALENDAR

Bruxelles
30 NOVEMBER – 6 JANUARY

În fiecare an, timp de 5 săptămâni, luminile şi bucuria se întâlnesc în
festiva şi excepţionala atmosferă a Winter Wonders. Centrul capitalei
Europei, Bruxelles, e somptuosul loc al acestui eveniment magic şi, în
acelaşi timp, de neratat.
Întâlniri fermecătoare, tarabe pline de culoare, idei de cadouri şi
degustări de produse originale, sunete minunate şi un spectacol de
lumini, toate acestea le întâlnim în Grand Place. Pomul de Crăciun,
patinoarul, Caruselul, sunt şi ele pline de magie, aducând în inimile
publicului o varietate de sentimente dar, mai ales, o stare de bucurie pe măsură ce oamenii contribuie la transformarea acestei vizite la
Winter Wonders într-un moment unic împărtăşit cu cei dragi.

Every year, during five weeks, lights and joy merge in the exceptional and festive atmosphere of the Winter Wonders.
Brussels’ City Centre serves as the sumptuous setting for this
magical and unmissable event.
Enchanting rendezvous, colourful stalls, great gift ideas and
original food tastings, the magnificent sound & light show on
the Grand Place with its magnificent Christmas tree, the iceskating rink, Ferris Wheel, merry-go-rounds… so many magical activities that fill the hearts of the varied audience with
joy as the public contributes to transform a visit to Winter
Wonders into a unique moment of sharing.

St. Petersburg
Frumoasa tradiţie a trăsurilor cu cai datează din perioada primilor ani ai Imperiului Rus. A devenit atât de mult
un simbol al Crăciunului în Rusia precum cântecul Jingle
Bells în lumea occidentală. Plimbările cu săniile trase de
câini, fie că vorbim de cei din specia Malamutul de Alaska sau Husky Siberieni în decursul timpului au ajuns să
fie una din cele populare activităţi de iarnă din regiunea
Sankt Petersburg-ului. În centrul oraşului nu vei găsi o
crescătorie de câini, în schimb, în parcurile istorice din
suburbii (Pushkin, Pavlovsk, Gatchina şi Peterhof) vei
putea găsi oferte pentru o plimbare cu sănii trase de
malamuţi sau husky, cu posibilitatea inclusă de a avea
şi o şedinţă foto pe parcursul acestui tur. În general, vă
este propusă o plimbare de o oră, timp în care câinii
aleargă între 8 şi 16 km. Nu uitaţi că rezervarea prealabilă este obligatorie.

The beautiful tradition of riding a horsedrawn carriage dates back to the early years
of the Russian Empire. It became as much a
symbol of the Christmas season in Russia as
the Jingle Bells in the Western world. Alaskan
Malamute or Siberian Husky sledding is becoming more and more popular winter activity in Saint Petersburg region; you will not
find a dog farm in the city centre, however,
historical parks in suburbs (Pushkin, Pavlovsk,
Gatchina and Peterhof) offer huskies and
malamute sled riding; there is a possibility to
include professional photo shoot in a tour.
Generally, husky farms and parks offer a 1
hour ride; in that time the dogs usually manage to run 8‑16 km. Reservation in advance is
also required!
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Frankfurt Christmas market
26 NOVEMBER – 22 DECEMBER

Târgul de Crăciun din Frankfurt este unul
din cele mai renumite din Germania, cu o
suprafață impresionantă și numeroși vizitatori. Decorațiunile sunt de o creativitate ce
depășește așteptările în fiecare an. Totul este
concentrat în piețele principale ale orașului,
Römerberg și St. Paul, iar un brad uriaș face
atmosfera de Crăciun și mai feerică.

Hyde Park Winter Wonderland
LONDON, UNITED KINGDOM
22 NOVEMBER – 6 JANUARY

Este mai mult decât un târg de Crăciun.
Hyde Park Winter Wonderland poate fi o
escapadă fericită pentru întreaga familie.
Veți găsi acolo un patinoar adevărat, un
regat al figurilor de gheață, îl puteți vizita
pe Santa sau puteți călări un ponei. Se țin
spectacole la fiecare pas, iar în paralele
puteți cumpărături cadouri pentru cei
dragi, de la decorațiuni până la cele mai
rafinate plăceri culinare.
The Hyde Park Winter Wonderland is
more than just a Christmas Market; it’s a
whole day out for the family. Featuring
an ice skating rink, an ice kingdom, rides,
and of course Santa visits, there are also
live shows, and some great shopping opportunities. A couple of different markets
specialize in a variety of goods including
gifts, decorations, and tasty treats.
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In terms of visitor numbers and size, the
Frankfurt Christmas Market is one of
the largest Christmas markets in all of
Germany. The elaborate and creative stand
decorations, the scenic surroundings on the
Römerberg and St Paul's Square and the
huge Christmas tree combine to also make
it one of Germany's most beautiful.

Taraboste Roșu 2015
Individualitatea și raﬁnamentul acestui vin sunt accentuate de renumitul cupaj clasic Cabernet Sauvignon și
Merlot.

Taraboste Red 2015
The individuality and reﬁnement of this wine are accentuated by the famous blend of Cabernet Sauvignon and
Merlot.

Un vin, maturat timp de 18 luni în baricuri, se remarcă
printr-un buchet accentuat de rodii coapte cu adieri
elegante de coacăză neagră și condimente orientale.
Gustul intens, dar în același timp catifelat pe fundal de
taninuri, amintește de cel al prunelor uscate și al
cireșilor amare.

A wine, matured for 18 months in new barrels, which is
remarked by a bouquet of ripe pomegranates with
elegant breaths of blackcurrant and oriental spices.
Intense and, at the same time, velvety taste on tannins
background reminds dried prunes and bitter cherries.

Taraboste poate ﬁ păstrat cu îndrăzneală în colecție,
întrucât are potențial de maturare și dezvoltare
ulterioară în sticlă. Odată cu scurgerea timpului acesta
devine și mai nobil, îndreptățindu-și caracterul
„Pur Aristocratic”.

Taraboste can be boldly kept in the collection, as it has
potential for further maturation and development in
bottle. With the passage of the time it becomes more
noble, justifying its “Purely Aristocratic” character.

www.vartely.md
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Târgul de Crăciun
CHIȘINĂU, MOLDOVA, 1 DECEMBER – 14 JANUARY

Î

n fiecare an, la 1 decembrie, Chișinăul îmbracă haine de
sărbătoare. În centrul Capitalei este inaugurat Pomul
de Crăciun. Numărătoarea inversă până la aprinderea
luminițelor este deliciul copiilor care asistă la sărbătoare.
Odată cu Pomul de Crăciun sunt aprinse și luminile de sărbătoare pe principalele artere ale oraşului. Un spectacol muzical încheie această sărbătoare inaugurală, după care, timp de o lună și jumătate, centrul orașului devine un târg de Crăciun, cu parc de
distracții și un mic iarmaroc de decorațiuni și delicii culinare.
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E

very year, on the 1st of December, Chisinau is dressed
up in holiday clothes. A big Christmas Tree is installed in
the center of the city. The countdown until the Christmas
lights are switch on is the most awaited moment by then
kids assisting at the holiday. In the same time, the main streets
of the city are illuminated too. A concert is closing the first day
of the holiday, then, for a month and a half, the center of the city
becomes a Christmas Village, with an amusement park and a little market where you can find decorations and tasty food.

ADVENTURE

Dacă vă doriți o vacanță la schiat în stațiuni cu zăpadă din abundență, atunci Geneva este cea mai
înțeleaptă destinație. Aeroportul din Geneva este recunoscut drept cel mai comod și cel mai ieftin aeroport pentru a ajunge în munții Alpi, unde există o mare varietate de stațiuni pentru a schia. Așadar, iată
recomandarea noastră pentru domenii schiabile în vecinătatea Genevei, la mai puțin de trei ore de zbor
din Chișinău. Air Moldova zboară la Geneva în fiecare luni și vineri. De acolo, în maximum 90 de minute
veți ajunge în cele mai renumite stațiuni montane din Alpii francezi.
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Domenii
schiabile lângă
Geneva
BY MARIANA GALBEN

TOP SKI RESORTS NEAR GENEVA

Planning a weekend on the slopes? Want to maximise your time skiing, but minimise your risk of poor snow? Geneva is the easiest and cheapest airport to get to
in the Alps, with a nice choice of two weekly flights from Chișinău. What’s more,
there are literally hundreds of ski resorts within a short drive once you get there. Here’s our pick of the most snow-sure ski resorts within 90 minutes of Geneva.
Air Moldova flies to Geneva every Friday and Monday.
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Chamonix

Mai exact – Argentière. Este singura stațiune de schi din vecinătatea Genevei care oferă piste de peste 3000 de metri. Argentière
se află la capătul de nord-est al Văii Chamonix, iar jumătatea superioară a domeniului Grand Montets, de 3275 m, oferă printre
cele mai bune condiții de schiat din Alpi. În apropiere, Le Tour,
aflat la patru kilometri de drumul de la capătul Văii, pretinde a fi
cel mai înzăpezit sat. Pârtiile de aici sunt mai ușoare de parcurs
decât la Les Grands Montets.
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More specifically Argentière – is the only ski resort within 90 minutes of Geneva that offers pistes over 3000m. Argentière is at the
snowier, north-eastern end of the Chamonix valley, and the upper half of the 3275m Grand Montets offers some of the most
reliable conditions in the Alps. Nearby Le Tour (1450m), four kilometres up the road at the head of the valley, claims to be the
snowiest village (as opposed to ski resort) in France. The slopes
here are gentler than at Les Grands Montets.

Flaine

Flaine este, probabil, cea mai sigură zonă de schi din regiunea
Haute-Savoie. În primul rând, are un microclimat cu zăpadă din
abundență. Flaine este cea mai potrivită zonă de schiat pentru schiori începători și intermediari, dar oferă o mulțime de
posibilități și pentru cei mai avansați.

Taken in isolation, the main Flaine bowl is arguably the most reliable ski area in the Haute Savoie. Firstly, it has a renowned micro-climate and is known to get a lot of snow. Flaine is best suited to beginners and intermediates, but there is plenty to amuse
more advanced skiers too.

ADVENTURE

Avoriaz

Cu o grosime medie a stratului de zăpadă de 7,5 m, Avoriaz este
cea mai înzăpezită stațiune de schi din regiune. Acest lucru este
explicat parțial de altitudinea la care se află stațiunea, dar și datorită expunerii aproape complete la ninsorile dinspre nord-vest.
Cea mai bună zăpadă se găsește adesea pe sectorul abrupt al
masivului Hauts-Forts, care este expus foarte puțin soarelui pentru o mare parte a iernii. Avoriaz este o stațiune excelentă de
schi pentru grupuri cu abilități mixte, cu o mulțime de opțiuni
pentru toate nivelurile.

With an average snowfall of 7.5m, Avoriaz 1800 (as it is known
these days) is the snowiest ski resort in this region. This is partly
explained by the resort’s height, but much more by its almost
complete exposure to storms moving in from the north-west.
Locally the best snow is often found on the steep les Hauts Forts
sector, which gets very little sun for much of the winter. Avoriaz
is an excellent ski resort for mixed ability groups, with lots of options for all levels.

Les Contamines

Datorită altitudinii sale, Les Contamines bate recordul din Franța
la abundența de zăpadă. Stațiunea are zăpadă bună de schiat
chiar și atunci când unele stațiuni din preajmă sunt deja închise.
Acest lucru se explică parțial prin ninsorile abundente (despre
care se spune că se datorează apropierii de vârful Mont Blanc),
dar și prin capacitatea zonei de a menține zăpada care cade.
Schiatul aici este cel mai potrivit pentru intermediari, dar există și
unele pârtii fabuloase, apreciate de schiorii înflăcărați.

For its height, Les Contamines has one of the best snow records
in France and nearly always has decent snow cover, even when
other nearby resorts do not. This is partly explained by its abundant natural snowfall (said to be caused by its proximity to Mont
Blanc), but also by the area’s ability to hold on to the snow that
does fall. The skiing here is best suited to intermediates, but
there is also some fabulous off-piste, much of it easily accessible
from the lifts.

La Clusaz

La Clusaz poate fi oricând o surpriză plăcută pentru schiori. Este
situată foarte aproape de marginea nord-vestică a Alpilor, aflată
în bătaia ninsorilor dinspre Atlantic. În anii buni, zăpada aici este
într-atât de bogată, încât pârtiile de schi pot funcționa chiar până
în luna iunie. În general, în La Clusaz schiatul este cel mai potrivit pentru începători și intermediari, dar zona promite atracții și
pentru experimentați.
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La Clusaz certainly has a few surprises up its sleeve! Situated
very close to the north-western edge of the Alps, in the firing line
from storms coming in from the Atlantic. The snow is often good
here. Indeed, in good years, ski touring has been known to continue well into June! The skiing in La Clusaz is generally best suited to beginners and intermediates, but there are also plenty of
challenges.
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CHIŞINĂU–GENEVA

La mai puțin de trei ore de zbor de Chișinău sau
cam tot atâtea cu trenul din Paris, Geneva este
orașul ideal pentru sărbătorile de iarnă, pentru o
vacanță sau doar pentru un citybreak. Aici vei găsi
cu adevărat o întâlnire dintre diversele culturi europene, pentru că în Geneva se respiră atât un
aer francez cât și italian dar și german. Ca în toată
Elveția, de altfel.

Less than three hours’ flight from Chișinău or about
the same by train from Paris, Geneva is the ideal city
for winter holidays, for any holiday or just for a city
break. Here you will truly find yourself at the confluence of various European cultures, because in Geneva you can experience a French, and also a German
or Italian atmosphere, just as in the entire Switzerland, in fact.

ALEXANDRU OJICĂ
Jurnalist și teolog. Coordonator al volumului „Dialogul religiilor în Europa
unită”. Trăiește între București și Paris, unde își termină studiile doctorale
Journalist and theologian. Coordinator of the volume „Dialogul religiilor în
Europa unită” (The Dialogue of Religions in a United Europe). He lives in
Bucharest and Paris, where he is finishing his doctoral studies.
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G

eneva (în franceză Genève,
în germană Genf) este al doilea mare oraș din Elveția, după
Zurich, și capitala cantonului al
cărui nume îl poartă. Ca o adevărată metropolă europeană, deși e cunoscută și
sub numele de „cea mai mică metropolă”, Geneva e de fapt o aglomerație urbană ce depășește granițele Elveției, ajungând și în Franța, în departamentele Ain
și Haute-Savoie. Orașul se află în vestul
Lacului Geneva sau Leman, mai exact între Alpi și munții Jura, iar temperaturile
medii anuale nu depășesc 22 de grade.
Aeroportul e situat la doar patru kilometri de oraș iar cea mai simplă metodă de
a ajunge în Geneva e să iei un tren de la
aeroport până la Gara Cornavin. Pentru
cei care tocmai au aterizat în Geneva,
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GENEVA ESTE
AL DOILEA
MARE ORAȘ DIN
ELVEȚIA.

călătoria cu trenul de la aeroport este
gratuită, dacă îți iei un tichet de la automatul instalat chiar la ieșirea din compartimentul bagaje.
Cu 22 de organizații internaționale și peste 250 de organizații non-guvernamentale, Geneva este orașul care găzduiește
cele mai multe organizații internaționale
din lume. Sediul european al Națiunilor
Unite, Comitetul Internațional al Crucii
Roșii, Organizația Mondială a Comerțului,
Organizația Mondială a Sănătății sau
Organizația Europeană pentru Cercetare
Nucleară fac parte dintre acestea.
Geneva este orașul marilor reformatori
și unul din locurile unde s-a născut protestantismul. Detalii mai puțin cunoscute
despre oamenii din spatele acestei mari
mișcări din sânul creștinismului, Martin

TRAVEL

G

eneva (Genève – in French,
Genf – in German) is the second biggest city in Switzerland,
after Zurich, and the capital
of the eponymous canton. Like a true
European metropolis – it is also known as
“the smallest metropolis” – Geneva is in
fact a metropolitan area that extends beyond Switzerland’s borders into France’s
departments of Ain and Haute-Savoie.
The city lies west of Lake Geneva (or
Leman), more exactly between the Alps
and Jura Mountains and the average annual temperatures are no higher than 22
C. The airport is situated only 4 kilometres from the city and the easiest way to
get to Geneva is to take a train from the
airport to Cornavin railway station. For
those who have just landed in Geneva,

GENEVA IS
THE SECOND
BIGGEST CITY IN
SWITZERLAND.

the train journey from the airport is free
if you get a ticket from the ticket machine
which is located at the exit of the luggage
retrieval hall.
With 22 headquarters of international organizations and over 250 non-governmental organizations, Geneva is the city which
hosts the highest number of international
bodies in the world. The European Office
of the United Nations, the International
Committee of the Red Cross, World Trade
Organization, World Health Organization,
and the European Organization for Nuclear
Research are among those.
Geneva is the city of the big reformers and
one of the places of birth of Protestantism.
Less known details about the people behind this big movement within Christianity,
Martin Luther and John Calvin, can be
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Luther și Jean Calvin, se pot afla vizitând
Monumentul internațional al Reformei
sau Zidul Reformatorilor. Construit în
actualul Parc des Bastions și lung de
100 m, el este susținut de o parte din zidurile construite în secolul al XVI-lea și
care înconjurau orașul până la jumătatea secolului al XIX-lea. Monumentul a
fost ridicat în 1909 pentru a marca 400
de ani de la nașterea lui Jean Calvin și
350 de ani de la fondarea Academiei din
Geneva, cunoscută astăzi sub numele
de Université de Genève. Este compus
practic din 4 statui ale figurilor marcante
mișcării reformate: Jean Calvin, Théodore
de Bèze, Guillaume Farel și John Knox.
De la Zidul Reformatorilor și trecând pe
la Catedrala Sfântul Petru unde un mic
popas e recomandat și prin alte locuri
cheie ale Reformei puteți merge pe urmele lui Calvin. Catedrala Sfântul Petru
este o biserică construită în 1150, în stil
roman, pe cel mai înalt loc din centrul
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orașului medieval. Pentru că aici a ținut
predici Jean Calvin, biserica a căpătat o
importanță deosebită pentru creștini, ea
ajungând în decursul timpului o biserică
protestantă prin îndepărtarea picturilor și
statuilor cu care era decorată. De aceea
nu e de mirare că acest oraș a fost mult
timp privit ca inima Europei reformate.
Partea sudică a lacului te invită de fiecare dată la o plimbare nu mai lungă de
trei kilometri, dar care îți arată că metropola este una vie și în același timp este
înconjurată de locuri foarte frumoase în
natură. Traseul pornește mai întâi de pe
rue du Mont-Blanc spre podul cu același
nume, iar acolo, pe pod se pot descoperi, impresionante priveliști ale acestui oraș plin de viață. Dacă veți continua
plimbarea spre malul stâng, adică spre
est, și veți traversa podul, veți descoperi
Jet d’Eau, unul din semnele distinctive al
Genevei. Înălțimea sa ajunge la 140 de
metri, fiind vizibilă de la distanță. Pentru

GENEVA A FOST
MULT TIMP
PRIVITĂ CA
INIMA EUROPEI
REFORMATE.

TRAVEL

FOR A LONG
TIME, GENEVA
WAS SEEN AS
THE HEART
OF EUROPE’S
REFORMATION.

learnt by visiting the International
Monument to the Reformation, also
known as the Reformation Wall. Located
in today’s Parc des Bastions and 100 m
in length, it is supported by some of the
walls built in the 16th century, which surrounded the city before mid-19th century. The monument was raised in 1909 to
commemorate John Calvin’s 400th birthday and 350 years from the foundation
of Geneva Academy, today’s Université
de Genève. In fact, it consists of 4 statues
of the leading figures of the Reformation
movement: John Calvin, Theodore Beza,
William Farel and John Knox. You can follow in Calvin’s footsteps, starting from the
Reformation Wall, passing through the St.
Pierre Cathedral – where a short stopover
is recommended – and other key places
of the Reformation. St. Pierre Cathedral
is a church which was built in 1150, in
Roman style, on the highest spot in the
middle of the medieval city. Because
this is a place where John Calvin used to
preach, the church has gained great importance for Christians, and, in the course

of time, it became a Protestant church by
removal of the decorative paintings and
statues. Therefore it is not surprising that,
for a long time, the city was seen as the
heart of Europe’s Reformation.
The southern part of the lake always invites you to a walk. It is no longer than
3 kilometres but shows you that the city
is alive and that it is surrounded by very
beautiful natural scenery. This route
starts from Rue du Mont-Blanc towards
the eponymous bridge and there, on
the bridge, you can get impressive views
of this vibrant city. If you continue the
walk towards the left side of the lake,
i.e. towards the east, and you cross the
bridge, you will discover Jet d’Eau, one of
Geneva’s landmarks. Its height reaches
140 metres which makes it visible from
far away. A hydroelectric power station
had been built here in order to make use
of the hydropower generated by the River
Rhone which runs through the lake. But
when the workers turned off the valves
and went home, the water pressure
was so high that the turbines exploded.
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a profita de puterea hidraulică, deoarece
Rhonul traversează acest lac, a fost construită o uzină hidroelectrică. Dar când
muncitorii s-au dus acasă și au închis supapele, presiunea a fost foarte puternică
și turbinele au explodat. Ulterior un inginer a avut ideea de a pune în loc o fântână, pentru a permite curgerea excesului
de apă și astfel a apărut Jet d’Eau. În timpul acestei plimbări prin Geneva, se observă rapid că metropola palpitantă are
totuși și locuri foarte frumoase în natură.
Conectat la zona construită în fundal, docurile lacului sunt atractive și vă încurajează să vă plimbați.
În partea sudică a lacului lângă
Promenade du Lac se află Jardin Anglais,
cu un uriaș ceas realizat din flori, care
a devenit aproape la fel de emblematic
pentru Geneva precum Jet d’Eau. Ceasul,
amenajat pe un mic deal pentru a putea
fi admirat mai ușor, se schimbă în funcție
de florile sezonului care îi formează cadranul colorat. Tot în Jardin Anglais se află
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JET D’EAU ARE
140 DE METRI
ÎNĂLȚIME.
THE HEIGHT
OF JET D’EAU
REACHES 140
METRES.

un Monument Național cu figuri alegorice
care reprezintă relația dintre Republica
Elvețiană și Geneva, comemorând de
fapt intrarea orașului în Confederația
Elvețiană în 1814. Două tinere femei
sculptate în bronz, ce poartă sabie și scut,
reprezintă în mod simbolic cele două
Republici, Geneva și Helvetică, și evenimentul ce a avut loc pe 12 septembrie
1814. Acest ansamblu turistic, inaugurat
în 1869, ce-și îndreaptă privirile spre lac,
este creația lui Robert Dorer. De-a lungul
Promenade du Lac mai pot fi vizitate Parc
de la Grange cu o mulțime de specii de
trandafiri și Parc des Eaux-Vives cu arbori
înalți și grădini cu flori.
Pentru pasionații de ceasuri în Geneva
există un muzeu al ceasornicelor, lucru
normal dacă ținem cont că aici se găsesc
mărci de renume în domeniu precum
Rolex sau Tissot. Nu departe de o frumoasă biserică rusă ortodoxă din Geneva cu
hramul „Înălțarea Sfintei Cruci” poți vizita
fie muzeul de Istorie Naturală, fie Muzeul
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Subsequently, an engineer had the idea
of setting up a fountain, in order to allow
the flowing of the excess water and this is
how Jet d’Eau was born. During this walk
through Geneva, you can quickly notice
that the lively city also has very beautiful natural landscapes. Connected to the
built area in the background, the docks of
the lake are attractive and tempt you to
take a walk.
On the southern side of the lake, near
Promenade du Lac, there is Jardin Anglais,
with a huge clock made of flowers, which
has become almost as emblematic of
Geneva as Jet d’Eau. The clock, which is
set up on a small hill so it can be easily admired, changes depending of the
seasonal flowers which form its colourful dial. Jardin Anglais also hosts a
National Monument with allegorical figures which represent the relationship
between Switzerland and Geneva, commemorating the entry of Geneva into the
Swiss Confederation in 1814. Two young

CEASUL DIN
FLORI A DEVENIT
EMBLEMATIC.
THE CLOCK MADE
OF FLOWERS
HAS BECOME
EMBLEMATIC.

women carved in bronze carrying a sword
and a shield symbolize the two republics:
Geneva and Helvetia and the union that
took place on 12 September 1814. The
tourist attraction, inaugurated in 1869,
facing the lake, was created by the sculptor Robert Dorer. Other attractions along
the Promenade du Lac are Parc de la
Grange, with many species of roses, and
Parc des Eaux-Vives with tall trees and floral gardens.
For clock aficionados, Geneva has a clock
and watch museum, which is normal
considering that famous brands, such as
Rolex or Tissot, are based in the city. Not
far from a beautiful Russian Orthodox
church, whose feast day is the Exaltation
of the Holy Cross, you can visit the
Natural History Museum and the Patek
Philippe Museum (Musée de l’horlogerie
et de l’émaillerie). Gun aficionados, as
well as those who have a passion for
Greek, Roman and Middle Eastern artefacts and those who are interested in the
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Ceasurilor și Emailurilor. Pasionații de
arme, artefacte grecești, romane și din
Orientul Mijlociu dar și cei interesați de
lumea mediteraneană vor fi încântați să
viziteze Muzeul de Istorie Naturală. Tot
aici pot fi admirate elemente arheologice locale dar și din împrejurimi precum
și colecții de picturi în stil gotic sau renascentist. În schimb, colecțiile Muzeului
Ceasurilor și Emailurilor sunt în vila Bryn
Bella, o casă ce datează din prima parte a
secolului al XIX-lea și oferă un spațiu ideal pentru ceasurile și emailurile expuse.
Muzeul are 1000 de exponate ce datează
majoritatea din secolele XVI‑XX însă nu
toate sunt din Geneva, ci unele își au originea în străinătate.
O vizită în Geneva presupune în mod
obligatoriu și câteva mese tradiționale.
Trebuie spus că gastronomia locală a fost
mult influențată de faptul că Elveția se
află în imediata apropiere a Franței. Fiind
un oraș ce se află lângă un râu și un lac,
peștele este unul dintre ingredientele de
bază, în special bibanul. Însă, puteți degusta o brânză sărată făcuta din lapte
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de vacă dar și o porție de raclette sau de
fondue. Această rețetă specifică Elveției
și zonei de frontieră dintre cele trei țări:
Franța, Germania și Elveția este un bun
prilej de a descoperi bucătăria locală. Iar
cursurile de preparare de raclette sau de
fondue sunt o adevărată posibilitate pentru turiști. Toate acestea alături de un vin
elvețian, lucru bine cunoscut de oenologi.
Un loc deosebit în inima Genevei e Place
du Bourg-de-Fourg. La origine acest loc
era un forum roman devenit cea mai
mare piață a orașului încă din secolul al
IX-lea. În prezent, piața este delimitată de
cafenele, terase și restaurante unde poți
savura o cafea sau un pahar de vin. De
aici e vizibil Palatul Justiției, inițial o mănăstire, dar din secolul al XVIII-lea clădirea
a fost transformată în sediul judecătoriei.
Geneva e locul unde, deși ești fizic în
Elveția, la fiecare pas ai șansa să descoperi fragmente din cultura țărilor vecine.
E cea mai mică metropolă occidentală dar
care prin eleganța și nivelul de trai te îndeamnă atât la a te bucura de viață, cât și
la dorința permanentă de a reveni.

GENEVA ESTE
CEA MAI MICĂ
METROPOLĂ
OCCIDENTALĂ.
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GENEVA IS
THE SMALLEST
METROPOLITAN
AREA IN EUROPE.

Mediterranean environment will be happy to visit the Natural History Museum.
This is a place where you can also admire local and regional archaeological
items, as well as collections of paintings
in Gothic or Renaissance style. Patek
Philippe Museum’s collections are located
in Bryn Bella villa, a house dating from
the first part of the 19th century, which
offers an ideal space for the watches,
clocks and enamels on display. The museum displays 1,000 pieces, most of which
date from the 16th-20th centuries but not
all of them are from Geneva. Some originate abroad.
During a visit to Geneva, a few traditional
meals are a must. The local gastronomy
was much influenced by Switzerland’s location in the immediate vicinity of France.
In a city located on a river and a lake, fish,
especially perch, is one of the main ingredients. But you can also try a salty cheese
made with cow milk or a plate of raclette
or fondue. This recipe, which is specific
to Switzerland and to the border area
between the three countries – France,

Germany and Switzerland – is a good example of local cuisine. And raclette or
fondue cooking lessons are available for
tourists. All these can be accompanied
by Swiss wine, which is well-known to
oenologists.
Another special place in the heart of
Geneva is Place du Bourg-de-Fourg.
Originally this place was a Roman forum,
which has been the biggest square of
the city since as early as the 9th century.
Today, the square is bordered by cafés,
terraces and restaurants where you can
enjoy a coffee or a glass of wine. It offers
a view to the Palace of Justice, a building which was originally a monastery, but
was turned into a law court in the 18th
century.
Geneva is a place where, although physically you are in Switzerland, each step you
take offers you the chance to discover
fragments of the neighbouring countries’
culture. This is the smallest metropolitan
area in Europe but, by its elegance and
level of living, it increases your enjoyment
of life and makes you wish to return.
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Unde să Vă plasați
economiile?
Economiile sunt o parte
integrantă din planificarea
viitorului. Economiile pot avea
diferite forme: economii în
formă monetară și economii
active, cum ar fi un apartament.
Decizia asupra plasării
acestora este determinată de
ce vă așteptați de la aceste
economii? Există o serie de
motive pentru economisire:
siguranța, câștigul dobânzii,
flexibilitate etc. În mod ideal,
cineva ar beneficia de toate
aspectele, însă în realitate, în
baza a ceea ce aveți de gând să
faceți cu economiile, unul sau
celălalt motiv prevalează.
De exemplu, unii ar dori să economisească pentru a fi siguri că
au bani pentru evenimente neașteptate. În acest caz, pentru
dvs., cel mai important aspect este siguranța pe termen lung a
banilor.
Există unii care decid să economisească pentru a acumula dobânda. Pentru ei, cel mai important aspect este rata dobânzii.
Alții doresc să economisească pentru un anumit scop, cum ar fi o
vacanță frumoasă. Pentru aceștia, cel mai important aspect este
flexibilitatea.
Acum, să ne uităm mai aproape la ceea ce ar trebui să analizăm
atunci când suntem conduși de un motiv sau altul.

Siguranța pe termen lung

Am abordat acest aspect mai detaliat în articolul nostru anterior Cum să știi care este banca potrivită anume pentru tine? Pe
scurt, înseamnă că trebuie să fii conștient de transparență, calitatea portofoliului de credite și necesitățile tale în calitate de
client.

Rata dobânzii

Există două tipuri de rate ale dobânzii: flexibilă și fixă. Pe piață,
puteți găsi variații, cum ar fi fixe pentru anumite perioade și apoi
flexibile. Dacă este o rată flexibilă, puneți întrebări: de ce depinde și când vă puteți aștepta să fie schimbată? În ceea ce privește

o rată fixă, aceasta Vă oferă siguranța că pentru întreaga valabilitate a contractului veți obține ceea pentru ce ați semnat.
O avertizare, însă: dacă vedeți oferte care sunt mai mari decât
piața, puneți întrebări. Fiți atenți să nu vă „agățați” de oferte
frumoase care vă angajează pe ani de zile la un contract ce se
schimbă.

Flexibilitate

Înainte de a decide, gândiți-vă la gradul de flexibilitate dorit.
Dacă doriți flexibilitate completă: capacitatea de a suplini contul,
precum și de a retrage ori de câte ori este necesar, asigurați-vă
că vă permit condițiile să faceți acest lucru. Cu cât mai departe în
viitor veți utiliza economiile, cu atât aveți nevoie de mai puțină
flexibilitate. Pentru scopuri pe termen scurt, veți avea nevoie de
flexibilitate maximă, deoarece nu știți ce s-ar putea schimba și
cât de curând veți avea nevoie să utilizați economiile. Cel mai important este să decideți ce doriți să faceți cu economiile și cât de
liber doriți să le retrageți; întrebați-vă dacă puteți să o faceți sau
nu cu banca aleasă.
Aceștia sunt, din punctul nostru de vedere, unii din cei mai
importanți factori în alegerea modului de economisire. Dar dacă
aveți impresia că există aspecte importante rămase fără răspuns și doriți să explorăm alte întrebări pe care le puteți avea, nu
ezitați să ne contactați la office@procreditbank.md.

Where to place
your savings?
Savings are an integral part
of our planning for the future.
Savings can take various forms:
be it savings in monetary form
or even savings in assets, such
as an apartment.
The decision on where to save
is driven by what do you expect
from those savings? There is a
range of motivations to save:
safety, interest earning from
savings, flexibility, etc. Ideally,
one would benefit from all
aspects, but in reality, based
on what you plan to do with
the savings, one or the other
motive prevails.

For example, some might want to save in order to have some money for unexpected events in the future. In this case, for you, the
most important aspect is the long-term safety of the money.
There are some, who decide to save to accumulate interest on the
money. For them, the most important aspects is the interest rate
possible to gain.
There are some, who want to force themselves to save for a particular goal in the future, like, savings for a nice vacation. For those,
the most important aspect is the flexibility of actions.
Now, let’s look closer at what should one analyze when driven by
one or the other motives.

Long-term safety

This aspect we have addressed in more details in our previous
article on How do you know which bank is right for you? Briefly, it
means one needs to be aware of transparency, the quality of the
loan portfolio, the coverage ratio and the long-term profitability of
the bank.

Interest earning

There are generally two types of interest rates. Flexible and fixed.
On the market, you can find variations, such as fixed for a certain
periods and then flexible. If it is a flexible interest rate, ask questions: what does it depend on and when can you expect it to be

changed? As for a fixed interest rate, it guarantees that for the entire validity of the contract - you will get what you signed for.
As a word of precaution, if you see offers which are higher than
the market, ask questions. Pay attention not to get “hooked” on
nice offers that bind you for years and years to come to a changing
contract.

Flexibility

Before deciding which service to go ahead with, think of the degree
of flexibility you might want. If you want full flexibility: being able
to fill your deposit, as well as withdraw form it whenever you need
to, make sure the conditions allow you to do so with no restrictions.
The farther in the future you plan to use your savings the less flexibility you might need. For shorter term goals, you will most probably
need maximum flexibility, as you never know what might change
and how soon you will need the savings for it. The most important
rule is: decide on what you want to do with your savings and how
free you want to be to dispose of them anytime, and ask questions
on whether you can do it or not with the bank of your choice.
These are, from our point of view, some of the most important drivers in choosing how to save. But if you feel like there are important aspects left unanswered, and would like us to explore some
other concerns/questions you might have, feel free to contact us
on office@procreditbank.md.

GUEST

Nicolae

Zadzic
Air Moldova Senior Engineer

După fiecare aterizare sau atunci când avionul se
pregătește de decolare, vedem niște oameni care
dau târcoale aeronavei. Sunt inginerii, cei care fac
probabil cea complicată muncă dintr-o companie
aeriană. Ei verifică aeronavele înainte de zbor și
dau OK-ul pentru următoarea destinație. Activitatea lor este esențială pentru siguranța zborului
și a pasagerilor. Lor le datorăm faptul că avionul
este cel mai sigur mijloc de transport.

After each landing and during preparations for
take-off, we can see people at work around the
aircraft. They are the engineers – arguably those
specialists who are doing the most complex work
at an airline. They check the aircraft before the
flight and give the OK for the next destination.
Their work is essential for flight and passenger
safety. It is due to them that nowadays flying is the
safest mode of transport.

În această ediție, vă prezentăm un inginer Air
Moldova. Nicolae Zadzic are o experiență de peste două decenii în această industrie. L-am rugat
să ne povestească despre această muncă extrem de sofisticată, pe care el și colegii săi o fac
în fiecare zi.

In this edition, we will introduce you to an Air
Moldova engineer. Nicolae Zadzic has over two
decade’s experience in this industry. We asked
him to tell us about the extremely complex work
that he and his colleagues are doing on a daily
basis.
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D

omnule Zadzic, cum își descriu inginerii misiunea
lor într-o companie aeriană?
De când m-am angajat în această industrie, am lucrat
cu cel puțin 12 tipuri de aeronave. La început verificam
aeronave sovietice, au fost vreo șase modele în total. În prezent,
Air Moldova operează doar cu aeronave moderne, de fabricație
franceză și braziliană – Airbus și, respectiv, Embraer. Însă misiunea principală a departamentului tehnic a rămas aceeași – verificarea aeronavelor și pregătirea lor pentru zbor, conform celor
mai exigente standarde din aviația civilă internațională.
Vă mai amintiți cum a fost tranziția de la aeronave sovietice
la cele moderne?
Pentru mine ca inginer, cel mai marcant a fost momentul în care
a trebuit să învăț din nou toată terminologia în limba engleză.
După avioanele sovietice, prima aeronavă pe care am studiat-o
a fost un Embraer 120, de producție braziliană, cu 30 de locuri,
pentru zboruri regionale. Deși cunoșteam limba engleză, aveam
nevoie de o aprofundare a termenilor inginerești, iar la Chișinău
nu existau asemenea servicii. Așa că a trebuit să studiez singur
toată terminologia în engleză. A fost destul de solicitant să învăț
din nou toată meseria mea în acea limbă.
Câți ingineri sunteți la Air Moldova?
Suntem foarte mulți specialiști care răspund într-o măsură mai
mică sau mai mare de deservirea tehnică a aeronavelor. Air
Moldova are multe departamente, iar fiecare are subdiviziunile sale. Eu activez în departamentul tehnic, în diviziunea care
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execută toate operațiunile tehnice pe peron (Line Maintenance
Division). Numai pe peron suntem aproximativ treizeci de ingineri
specializați pentru operațiunile de verificare și mentenanță a aeronavelor. Dar mai există și alte câteva diviziuni în acest departament, care, la rândul lor, au mulți specialiști implicați în procesul
de deservire a avioanelor.
Cum poate fi rezumată munca unui inginer ca Dvs. la Air
Moldova?
În termeni simpli, putem spune că verificăm aeronavele și le asigurăm tehnic pentru următorul zbor. După aterizarea fiecărui
avion, în timp ce acesta este parcat, noi verificăm absolut toate
sistemele cu ajutorul cărora funcționează aeronava. Există un
protocol internațional foarte strict și bine pus la punct despre
modul în care se fac aceste verificări. Fiecare tehnician de la Air
Moldova are instruire certificată internațional și cunoaște aceste
proceduri în cele mai mici amănunte. De aceea, nu poate exista
nicio îndoială că fiecare aeronavă Air Moldova care se ridică de la
sol de pe Aeroportul Internațional Chișinău este verificată integral
și are toate sistemele de zbor perfect funcționale.
Ce presupune procedura de verificare a unei aeronave?
Procesul de verificare a aeronavelor este atât de amănunțit și sofisticat, încât nimic nu trece neobservat. Există mai multe etape
de verificare, în afară de cea făcută de ingineri. Sunt specialiști în
calitatea lucrărilor care monitorizează verificările făcute de către
ingineri. Ultimii care verifică sistemele de zbor sunt piloții aeronavelor, conform standardelor din meseria lor. Ce poate fi mai

M

r Zadzic, how do engineers describe their role at
an airline?
Ever since I have been employed in this industry, I
have worked with at least 12 types of aircraft. In the
past I used to check Soviet aircraft – six types in total. At present,
Air Moldova operates only modern aircraft, made in France and
Brazil, i. e. Airbus and Embraer, respectively. But the main role
of the technical department has remained the same – to check
and prepare the aircraft for the flight, in line with the demanding
standards of International Civil Aviation.

Do you remember what was the transition like from Soviet
to modern aircraft?
For me as an engineer, the most notable was the time when I
had to learn the English terminology from scratch. The first aircraft that I studied, after the Soviet ones, was a 30-seat Embraer
120, produced in Brazil for regional flights. Although I spoke
English, I needed to acquire a thorough knowledge of engineering terms and there were no such language services in Chișinău.
Therefore I needed to study the English terminology entirely by
myself. It was pretty difficult to learn to do my whole job from
scratch using the English language.
How many engineers are there at Air Moldova?
There are many specialists who have various degrees of aircraft technical service responsibility. Air Moldova has many departments, each with its own divisions. I work in the technical

department, the division that provides maintenance activity
whilst the aircraft remains in the operating environment (Line
Maintenance Division). Only this division includes approximately 30 engineers specialised in aircraft checks and maintenance
operations. There are a few other divisions in this department,
which also have many specialists involved in the aircraft service
activity.
How would you summarize the work of an engineer like you
with Air Moldova?
In simple words, we can say that we check the aircraft and insure
that it is technically ready for its next flight. After each landing,
while the aircraft is being parked, we check absolutely all its operating systems. There is a very strict and well organised international protocol regarding how such checks must be performed.
Each Air Moldova technician holds an international training certificate and knows the procedures in great detail. Therefore,
there is no doubt that each Air Moldova plane that takes off at
Chișinău International Airport is thoroughly checked and all its
flight systems are perfectly functional.
What does the checking procedure involve?
The aircraft checking procedure is so thorough and sophisticated
that nothing goes unchecked. There are several inspection steps,
apart from that performed by engineers. There are quality specialists who monitor the checks performed by the engineers. The
last checks are performed by the aircraft’s pilots, according to
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convingător decât faptul că acești oameni, adică piloții, zboară
mai departe cu această aeronavă?!
Pe lângă toate acestea, în multe aeroporturi există inspectori
internaționali care verifică starea tehnică a aeronavelor. Iar
sancțiunile lor pot fi foarte dure, până la retragerea licenței de activitate. De aceea, în aviația civilă nu se glumește. Siguranța zborurilor și a pasagerilor este prioritară în această industrie și așa va
fi mereu.

the standards of their job. What can be more reassuring than the
checks performed by the very people who fly the plane?
Moreover, many airports have international inspectors who
check the technical condition of the aircraft. The penalties for
non-compliance can be very severe, up to withdrawal of licence.
Therefore, rules are taken very seriously in civil aviation. The
flight and passenger safety is the number one priority in this industry and this fact will never change.

Chiar și în termeni simpli, sună destul de dificil ceea ce
faceți…
Una dintre cele mai dificile caracteristici ale muncii noastre de
ingineri în aeronautică este că noi învățăm pe tot parcursul carierei. Dacă am lua în calcul toate perioadele în care am studiat și
am trecut instruirile necesare acestei meserii, cred că s-ar aduna
foarte mulți ani. De exemplu, eu am studiat deservirea tehnică a
12 modele de aeronave, iar pentru fiecare există câte un curs teoretic de aproximativ două luni, urmat de încă o perioadă practică.
În afară de aceste studii, există o mulțime de alte instruiri ce țin
de schimbările și adaptările care se fac la nivel internațional. Prin
aceste perioade de studii și instruiri trec toți tehnicienii noștri, iar
cele mai multe au loc în străinătate. Eu am studiat de două ori
în Germania, o dată în Statele Unite ale Americii, în Franța și în
Brazilia. Mă refer la cele mai importante centre aeronautice, unde
se studiază atât teoria, cât și practica verificării și a deservirii tehnice a aeronavelor.

Even in simple words, what you do sounds really difficult….
One of the most difficult aspects of our job as aerospace engineers is that we are learning throughout our careers. Counting
all the study stages and all the necessary job-specific training
sessions that we have passed, our training is many years-long.
For example, I studied technical service for 12 types of aircraft
and for each of them there is an approximately two month-long
theoretical course, followed by practical training. Apart from
such studies, there are a lot of other training stages which are
required by changes and adjustments that are being made internationally. All our technicians go through such study and training
sessions, most of which take place abroad. I studied in Germany
twice, and once in each of the United States, France, and Brazil.
These are the aeronautical training centres which provide both
theoretical and practical instruction in aircraft inspection and
technical service.

În pofida acestor detalii, întotdeauna au existat mituri despre
siguranța avioanelor și oameni cărora le este frică să zboare…
Noi, inginerii, știm că avioanele le creează oamenilor o stare permanentă de precauție, mai ales celor care zboară pentru prima
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Despite such details, there have always been misbeliefs
about the reliability of air travel and people who are afraid
to fly…
We, the engineers, know that flying creates a permanent state
of nervousness in people, especially in those who fly for the first

GUEST

dată. Dar această frică este din cauza faptului că oamenii nu cunosc cât de sofisticate sunt procesele de verificare a unei aeronave
până când aceasta se ridică de la sol. Cel mai puternic argument
pe care-l pot oferi este exemplul meu. Eu zbor foarte des cu avioanele noastre, atât singur, cât și cu familia mea când mergem în
vacanță. În toată lumea, avioanele decolează doar dacă sunt într-o
condiție tehnică perfectă.
Ce mesaj i-ați transmite celui mai fricos pasager?
Avioanele moderne din zilele noastre, cu care zboară și Air
Moldova, sunt dotate cu cel puțin trei niveluri de siguranță, iar
unele sisteme de zbor au chiar mai multe niveluri. Asta înseamnă
că niciun sistem nu poate ceda, pentru că este înlocuit imediat de
alt sistem care îl dublează sau chiar îl triplează. Nu în zadar, avionul este cel mai sigur mijloc de transport din zilele noastre. Iar eu,
ca inginer, pot adăuga că niciun domeniu nu este atât de meticulos cu sistemele sale de siguranță așa cum este aviația. Pentru că
aviația nu tolerează nici cea mai mică eroare. Personalul ingineresc
este selectat exclusiv în baza aptitudinilor și este instruit ani de
zile. Iată de ce, în cei 25 de ani de activitate, Air Moldova nu a avut
niciun incident care să amenințe siguranța zborului și a pasagerilor săi.
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time. But this is because people do not know how sophisticated are the pre-takeoff aircraft verification procedures. The
strongest argument I have is my own example. I fly on our aircraft very often, both alone and with my family when we go on
holiday. All around the world, aircraft take off only if they are in
perfect technical condition.
What would be your message for the most nervous of
passengers?
The current modern Air Moldova aircraft have at least three
safety levels, with some flying systems having even more such
levels. This means that no system can fail totally, because it is
immediately replaced by a second or even a third similar system. It is not without reason that flying is considered the safest mode of transport. I, as an engineer, would like to add that
in no field of activity there is so much careful attention given to
safety as in aviation. This is because even the smallest of errors
is not acceptable in aviation. The engineering staff is selected
solely based on their skills and many years of training. That is
why, in the 25 years of Air Moldova’s existence, there has been
no safety incident that could have endangered the flight or the
passengers.
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An-24
Pionierul aviației civile
din Moldova
THE CIVIL AVIATION PIONEER IN MOLDOVA
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Vechea flotă aeriană a companiei Air Moldova a
fost înlocuită în totalitate cu aeronave moderne Airbus și Embraer. Însă cele mai importante avioane
sovietice sunt păstrate și astăzi în muzeul în aer liber al aeroportului din Chișinău, fiind o mărturie a
tuturor provocărilor prin care a trecut aviația civilă
moldovenească din acele vremuri. În această ediție,
vă povestim despre aeronava Antonov An-24, un
model cu care au zburat din și la Chișinău multe
generații de pasageri.

The old fleet of Air Moldova was completely replaced with modern Airbus and Embraer aircraft.
However, the most important Soviet aircraft are being kept today in the open air museum at Chișinău
airport, and they are testimony to the challenges
faced by the Moldovan civil aviation in their time. In
this edition, we tell you the story of the Antonov An24, which flew many generations of passengers to
and from Chișinău.
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Made in USSR

Antonov An-24 este un avion de transport bimotor turbopropulsor, cu 44 de locuri, realizat pentru a înlocui vechiul Il-14 pe
distanțe scurte și medii, fiind proiectat să funcționeze pe piste
nepavate și la temperaturi foarte scăzute. A început să fie utilizat în serie de către flota sovietică în anul 1962. Datorită corpului robust al aeronavei sale și performanțelor bune, An-24 a fost
adaptat pentru a efectua mai multe misiuni secundare, cum ar fi
recunoașterea în zonele arctice, și ca un test pentru diferite tipuri
de motoare și elice. Ca urmare a exploatării de către aviația civilă, dar și de cea militară a peste 30 de țări, au fost produse peste
o mie de aeronave, existând și versiunea cargo.
Modelul a fost proiectat de către Biroul de Proiectări Antonov,
din Ucraina, în anul 1957. Zborul inaugural a avut loc la 29 octombrie 1959. Linia de producție principală a fost la Kiev, în actuala Uzină Aeriană Aviant, în care s-au fabricat 985 de avioane, în
Ulan Ude s-au construit 180 de aeronave, iar 197 de aeronave au
fost fabricate în Irkutsk. Producția a încetat în URSS în 1978.

Primele zboruri din Moldova

Aeronavele An-24 au ajuns în Moldova în anul 1965. La începutul acelui deceniu fusese dat în exploatare noul aeroport din
Chișinău, pe care puteau ateriza aeronave cu turbopropulsor.
Așa că flota aeriană moldovenească a fost completată imediat
cu avioane An-24, a căror producție în serie începuse doar câțiva

50 | Altitude | November-December

ani mai devreme. Modele Antonov au marcat acea perioadă a
aviației civile din regiune. La Chișinău, parcul aerian era dotat cu
avioane de tip An-10, An-12 şi An-24. Tot în acei ani, au fost lansate numeroase curse în oraşele din Uniunea Sovietică, iar aeronavele cargo transportau fructe şi legume moldovenești în marile centre industriale ale URSS.

An-24 la muzeul din Chișinău

La muzeul în aer liber de pe Aeroportul Internațional Chișinău
se păstrează o aeronavă Antonov An-24RV. Este una dintre ultimele modificații ale acestui model de aeronavă, care de-a lungul
perioadei de producție a avut 24 de serii și modificări pentru utilizatorii civili și militari. Spre deosebire de modelele precedente,
An-24RV a fost dotat cu motoare cu injectoare de apă și cu motor
auxiliar accelerator, turbojet, pentru zboruri în zone montane,
dar și la temperaturi înalte.
Avionul a fost fabricat la uzina din Kiev la 29 august 1974. Zece
zile mai târziu a ajuns la Chișinău, având o rezervă de 47 de mii
de curse, cu un total de 80 de mii de ore de zbor. O rezervă suficientă pentru aproximativ 50 de ani.
După ce Air Moldova și-a modernizat flota aeriană cu aeronave Airbus și Embraer, unele avioane sovietice, inclusiv acest An24RV cu numărul de registru ER-46685, au continuat o perioadă
să opereze zboruri pentru alte companii aeriene. Ultimul său
zbor a fost înregistrat la 27 martie 2007.
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Made in USSR

Antonov An-24 is a 44-seat twin turboprop transport aircraft
which was designed to replace the old Ilyushin Il-14 on short to
medium haul flights, optimised for operating from rough runways
and in very low temperatures. It started to be used commercially as part of the Soviet fleet in 1962. Due to its robust body and
good performance, An-24 was adapted for several secondary missions, such as Arctic exploration and to test various engines and
propellers. The aircraft was produced in over 1,000 units, including a cargo version, and it was used both as a civil and military airplane in over 30 countries.
This type of aircraft was designed by the Antonov Design Bureau
in Ukraine, in 1957. Its first flight was on 29 October 1959. The
main production line was in Kiev, with a number of 985 units
manufactured at what is now Kiev Aviant aircraft production
plant, while 180 units were built in Ulan Ude, and 197 in Irkutsk.
Production stopped in USSR in 1978.

The first flights in Moldova

The An-24 airplanes arrived in Moldova in 1965. The new
Chișinău airport, which could handle turboprop aircraft, had
been inaugurated at the beginning of that decade. Therefore
the Moldovan air fleet was soon completed with An-24 aircraft

whose production had only began a couple of years earlier.
Various types of Antonov aircraft have marked the civil aviation of that period in the region. Chișinău fleet included An10, An-12, and An-24. Many flights were launched towards the
Soviet Union cities during those years, with cargo airplanes
carrying Moldovan fruit and vegetables to the big industrial
cities of the USSR.

An-24 at the Chișinău museum

The open-air museum at Chișinău International Airport displays
an Antonov An-24RV. This is one of the last variants of this aircraft, which was produced in 24 series and many variants both
for civil and military users. Unlike its predecessors, An-24RV, was
equipped with water injection engines and an auxiliary turbojet
engine for flights in mountainous areas and high temperatures.
The airplane was produced at the Kiev plant on 29 August 1974.
It arrived in Chișinău ten days later, with a total of 47 thousand
flights and 80 thousand flight hours in store, enough to last for
approximately 50 years.
After Air Moldova upgraded its fleet with Airbus and Embraer aircraft, some Soviet aircraft, including this An-24RV with registration
number ER-46685, continued to be operated by other airlines for
a while. Its last flight was registered on 27 March 2007.

© Felix Goetting
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Clona chinezească

La începutul acestui deceniu, mai erau în serviciu 880 de avioane
An-24, dintre care 292 în țările fostei Uniuni Sovietice și în Africa.
O versiune modernizată a modelului An-24 încă se mai produce în China, de către Corporația Industrială de Aeronave Xi’an.
Chinezii realizează avioane licențiate, decompilate și reproiectate, cu denumirea Xian Y7 și derivații săi sau Xian Ma60, acesta din
urmă fiind echipat cu avionică și motorizare occidentală.
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The Chinese clone

At the beginning of this decade, 880 An-24 aircraft were still in service, of which 292 in the former Soviet Union countries and Africa.
An upgraded version of the An-24 is still being produced in China
by Xi’an Aircraft Industrial Corporation. China makes licensed, decompiled and redesigned aircraft, named Xian Y7 and its variants,
as well as Xian Ma60, the latter being equipped with Western avionics and engines.
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Rădăcini basarabene.
Descendenți moldoveni
pe lista Premiilor Nobel
DESCENDANTS OF MOLDOVANS ON THE NOBEL LIST

B

asarabia, teritoriul de astăzi al Republicii
Moldova, a trecut în ultimele două secole prin
mai multe perioade tulburi, care i-au decimat populaţia de câteva ori. Mai întâi, a avut
de suportat un secol de dominaţie ţaristă, apoi – prima conflagraţie mondială, urmată la scurt timp de încă
una şi mai sângeroasă, care a culminat cu ocupaţia sovietică, deportarea intelectualităţii, foametea organizată şi multe alte represalii ale căror consecinţe se simt
şi astăzi. Este o relatare prea succintă pentru drama pe
care au trăit-o milioane de basarabeni.
Migraţia a fost un colac de salvare pentru foarte multă lume din estul Europei, inclusiv pentru basarabenii
care au ales calea pribegiei. Puţine familii au reuşit să
scape de ororile săvârşite de către bolşevici. Amintirea
lor rămâne vie chiar şi după un secol de la acele evenimente, datorită copiilor şi nepoţilor lor, care, între timp, au ajuns personalităţi remarcabile în toată
lumea.
Le-am găsit, pe lângă multe alte personalităţi notorii
cu origini basarabene, în „Cartea de Aur a Basarabiei şi
a Republicii Moldova”, semnată de cercetătorul Denis
Roşca. E un volum cu greutate nu doar literară, ci şi
propriu-zisă. În cele ce urmează, vă prezentăm doar
câţiva dintre descendenţii basarabeni care s-au remarcat în domeniul ştiinţei. Pe ceilalţi îi puteţi descoperi în
sutele de pagini ale cărţii.

I

n the past two centuries, Bessarabia, the current
territory of the Republic of Moldova, went through
several periods of hardship, that decimated its
population several times. First, a century of Czarist
domination, then the first world conflagration, followed
shortly by another, even bloodier, one, which resulted
in the Soviet occupation, deportation of intellectuals,
organized hunger and many reprisals, the consequences of which are felt today. It is a too brief summary of
the drama which was lived by millions of Bessarabians.
Migration was a lifesaver for many people in Eastern
Europe, including the Bessarabians who chose to leave
their country. Few families managed to escape the horrors committed by Bolsheviks.
Their memory remains alive now, a century after those
events, due to their children and grandchildren, who, in
the meantime became remarkable global figures.
We found these and many other notorious personalities with Bessarabian roots in the book of the researcher Denis Roșca – Cartea de Aur a Basarabiei și
a Republicii Moldova (The Golden Book of Bessarabia
and the Republic of Moldova). A heavy book, not only in
terms of literature but also in the proper sense. Below
there are only a few of the Bessarabian descendants
who made a name for themselves in science. The rest
of them you can discover in the hundreds of pages of
the book.
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Piotr Kapiţa

În anul 1978, fizicianul de geniu Piotr Kapiţa a fost distins cu
Premiul Nobel pentru cercetările sale despre fascinanta lume a
atomului. De obicei, despre Kapiţa se spune că ar fi rus, dar trebuie precizat că marele savant vorbea excelent limba română.
Ambii lui părinţi erau originari din Basarabia. Foarte probabil,
unul dintre strămoşii savantului s-a numit… Căpiţă. S-a născut la
Kronstadt, oraş de pe insula rusească Kotlin din Marea Baltică.
Tatăl său a fost inginer militar, ajungând la gradul de general, iar
mama sa a fost specialistă în filologie. Kapiţa a trăit două războaie mondiale. A refuzat cu fermitate să lucreze la prima bombă
atomică rusească, iar asta a avut grave consecinţe asupra carierei sale. A fost destituit din toate funcţiile pe care le ocupa şi plasat în arest la domiciliu vreme de opt ani, timp în care a studiat
şi a experimentat într-un mic laborator improvizat. Deşi a primit
o serie de distincţii şi a făcut parte din cele mai înalte organizaţii
ştiinţifice sovietice, nu a fost niciodată membru de partid şi chiar
a pledat deschis pentru eliberarea colegilor săi din închisoare.
Unul dintre cei doi fii ai săi, Serghei (academician şi el), obişnuia
să răspundă în română atunci când reporterii moldoveni îi adresau întrebări în rusă.

Pyotr Kapitsa

In 1978, the genius physicist Piotr Kapitsa has been awarded
the Nobel Prize for his research about the fascinating world of
the atom. Kapitsa is known as a Russian scientist but he spoke
Romanian fluently. Both his parents were from Bessarabia. It is
very likely that one of the scientist’s ancestors was named Căpiţă.
He was born in Kronstadt, a city on the Russian island of Kotlin, in
the Baltic Sea. His father was a military engineer, who reached the
rank of general, and his mother was a philology specialist. Kapitsa
lived through both World Wars. He firmly refused to work on the
development of the first Russian nuclear weapon, which had severe consequences on his career. He was fired from all the positions he had held and was placed under home arrest foreight years,
during which he studied and conducted experiments in a small
improvised laboratory. Although he has gained a number of honours and was a member of the highest Soviet scientific bodies, he
was never a member of the Communist Party and openly pleaded
for the release of his colleagues from prison. One of his two sons,
Sergey (also an academic), used to answer in Romanian when the
Moldovan reporters asked questions in Russian.
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Ilia Mecinikov

Laureatul Premiului Nobel pentru Medicină din 1908 este „revendicat” de patru naţiuni (Rusia, Ucraina, Israel şi Franţa), dar nicio
sursă nu poate nega că era descendent din familia lui Neculai
Milescu Spătarul de prin părţile Vasluiului (România). Însă străbunicul său era basarabean şi a fost una dintre căpeteniile care l-a însoţit pe domnitorul Dimitrie Cantemir în exilul său în Rusia. Născut
în 1845 la Harkov (acum, în Ucraina; atunci, în Imperiul Rus), Ilia
şi-ar fi schimbat mai târziu familia din Spătaru în Mecinikov –
„meci” fiind echivalentul în rusă pentru spadă.
Mecinikov este primul care şi-a dat seama de importanţa celulelor
pentru apărarea imunitară. Teoria sa despre celulele albe care devorează corpusculii dăunători, cum ar fi bacteriile, era iniţial luată
în derâdere de către celebrul vânător de microbi Louis Pasteur.
În cele din urmă, descoperirea i-a adus Nobelul, iar Pasteur îl invită să conducă unul dintre marile sale laboratoare din Paris, unde
Mecinikov rămâne până la sfârşitul vieţii sale. Reuşeşte pentru prima dată să trateze şi să combată holera. Mai este considerat părintele gerontologiei, cum este numită ştiinţa despre bătrâneţe,
inventând primele remedii antiîmbătrânire şi pentru prelungirea
longevităţii.

Élie Metchnikoff

The 1908 Nobel Prize winner in medicine is claimed by four nations (Russia, Ukraine, Israel, and France), but no source denies the fact that he was a descendant of the family of Neculai
Milescu Spătarul, from the region of Vaslui (Romania). His grandgrandfather was a Bessarabian and was one of the officers who
accompanied Prince Dimitrie Cantemir in his exile in Russia. Born
in 1845 in Harkov (which is now part of Ukraine but belonged
to the Russian Empire at the time), Élie is said to have changed
his family name later on, from Spătaru into Mecinikov. The word
“mech” is a Russian translation of the Romanian “spadă” (sword).
Metchnikoff is the first scientist who discovered the importance of cells in the body’s immune defence system. His theory
about white blood cells which destroy the harmful bodies, like
bacteria, was initially mocked by the famous “microbe hunter”,
Luis Pasteur. Finally his discovery gained him a Nobel Prize and
Pasteur invited him to manage one of his laboratories in Paris,
where he remained for the rest of his life. He is the first to succeed in treating and combating cholera. He is also considered
the father of gerontology, the study of aging, and he invented the
first anti-aging and longevity remedies.
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Saul Perlmutter

Bunicii acestui astrofizician american au emigrat acum un secol din Floreşti. Saul s-a născut în 1959 într-o zonă metropolitană din Illinois, SUA. La fel ca şi bunicul său din Floreşti, dar şi ca
părinţii săi, Saul s-a făcut profesor. A predat fizica la una dintre
filialele Universităţii din California, pe care o absolvise mai devreme. Interesul său pentru supernove avea să îi marcheze cariera, ce avea să culmineze cu Premiul Nobel pentru Fizică în 2011.
Profesorul Perlmutter, aflându-se în fruntea unei echipe de cercetători din toată lumea, a reuşit să demonstreze una dintre teoriile neelucidate ale lui Einstein, conform căreia Universul este în
continuă expansiune, chiar şi după Big Bang. Descoperirea unui
Univers în expansiune (prin observaţiile efectuate asupra unei
supernove îndepărtate) fusese deja numită „Descoperirea anului” de revista Science, în 1998.
Jumătate din premiul de un milion de euro al Academiei Regale
Suedeze de Ştiinţe i-a revenit lui Perlmutter, iar cealaltă jumătate a fost împărţită între ceilalţi doi cercetători premiaţi împreună
cu Saul.

Saul Perlmutter

The grandparents of this American astrophysicist emigrated a
century ago from Florești, Moldova. Saul was born in 1959 in
a metropolitan area of Illinois, US. As well as his grandfather
fromFlorești, and his parents, Saul became a teacher. He taught
physics at one of the schools of the University of California, of
which he was an alumnus. His interest in supernovas has marked
his career, which culminated in the winning of the Nobel Prize in
physics in 2011. Leading a team of researchers from all around
the world, professor Perlmutter succeeded in demonstrating one
of Einstein’s theories, which had not been elucidated, according to which the Universe is in continuous expansion even after the Big Bang. The discovery of the expansion of the universe
(through the observation of a faraway supernova) had already
been called the “discovery of the year” by Science Magazine, in
1998. Half of the 1 million euro prize awarded by the Swedish
Academy of Sciences went to Perlmutter, and the other half was
shared between two other researchers.

Randy Schekman

Cercetătorul american de 65 de ani al Universităţii California,
Berkley, a primit Premiul Nobel pentru Medicină în 2013, împreună cu alţi doi savanţi. Deşi fiecare dintre ei a declanşat cercetările în mod individual, cei trei ajung să colaboreze şi să descopere împreună modul în care moleculele pătrund în celulă la locul
potrivit şi în momentul potrivit. Mecanismul celular de transport
este extrem de precis şi, atunci când acesta este perturbat, pot
apărea boli neurologice, diabet sau tulburări de imunitate. Randy
Schekman este cel care a descoperit genele necesare pentru a
codifica transportul vezicular. Fără descoperirea acestor principii
nu pot fi dezvoltate nici tehnici de diagnostic al unor boli, nici noi
tratamente.
În autobiografia publicată pe site-ul oficial al prestigioaselor distincţii, Schekman povesteşte despre originile sale basarabene.
„Părinţii mamei mele, Raymond şi Ida, au crescut într-un sat din
Basarabia, care pe atunci făcea parte din România, iar acum este
în Moldova.”

Randy Schekman

The 65‑year-old American researcher from the University of
California, Berkeley received the Nobel Prize in Medicine in 2013,
together with two other scientists. Although they started work
independently, the three researchers later collaborated and discovered together how molecules are transported into the right
place of the cell, at the right moment. The cellular trafficking
mechanism is extremely precise and, when disturbed, neurobiological diseases may develop, such as diabetes or immunity
disorders. Randy Schekman discovered a set of genes required
forvesicle transport. The discovery of these principles made possible the development of new diagnostic techniques and treatments for certain diseases. In the autobiography posted on the
official Nobel website Schekman speaks about his Bessarabian
roots. “My mother’s parents, Raymond and Ida, grew up in a village in Bessarabia, which at the time was part of Romania, but
which is now Moldova.”
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HISTORY

Serghei Gherşenzon

Boris Ephrussi

Sergey Gershenzon

Boris Ephrussi

Numele lui este un reper pentru geneticieni şi microbiologi, însă
academicienii suedezi i-au ignorat de două ori descoperirile şi au
acordat Premiul Nobel pentru Medicină unor cercetători americani. Mai întâi, în 1946, pentru descoperirea faptului că radiaţiile
provoacă mutaţii genetice – descoperire pe care echipa din Kiev
a lui Gherşenzon o publicase câţiva ani mai devreme. Iar în 1975
Nobelul a fost acordat pentru cercetările privind interacţiunea
dintre virusurile tumorale şi materialul genetic al celulei – o altă
descoperire a lui Gherşenzon, făcută publică deja de câţiva ani.
David Baltimore, unul dintre cercetătorii americani, i-ar fi trimis
mai târziu o scrisoare în care mărturisea că nu ştiuse anterior de
descoperirile lui şi şi-a cerut scuze.
Geneticianul şi microbiologul s-a născut la Moscova în 1906, fiind feciorul literatului Mihail Gherşenzon şi al pianistei Maria
Goldenveizer, ambii originari din Chişinău.

The name Sergey Gershenzon is well-known by geneticists and
microbiologists but the Swedish Academy ignored his discoveries twice and awarded the Nobel Prize in Medicine to American researchers. This happened first in 1946, for the discovery that radiation causes genetic mutations – a discovery which Gershenzon’s
Kiev team had published a few years earlier. Later, in 1975, the
Nobel prize was awarded for the research in the interaction between the tumour viruses and the genetic material of cells – another discovery that Gershenzon had announced a few years earlier.
David Baltimore, one of the American researchers who won the
prize, is said to have sent him a letter later on, where he confessed
that he had known about his discovery, and apologized. The geneticist and microbiologist was born in Moscow in 1906, as the son
of writer Mihail Gershenzon and pianist Maria Goldenveizer, both
from Chișinău.
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Deşi în relatările oficiale din 1958 ale Institutului Karolinska din
Stockholm (instituţia aleasă de Alfred Nobel să desemneze câştigătorii Premiului Nobel pentru Medicină) este menţionat explicit
aportul lui Ephrussi la descoperirea care avea să primească onorabila distincţie, în cele din urmă numele său avea să fie ignorat.
Însuşi geneticianul american George Beadle, cel care avea să fie
desemnat câştigător, menţionează de zece (!) ori importanţa contribuţiei lui Ephrussi la descoperirea structurii chimice a genelor,
în referatul său publicat de Fundaţia Nobel. Beadle şi Ephrussi
lucraseră împreună la acest studiu încă din 1933, fapt consemnat
chiar de către american în acelaşi referat. Boris Ephrussi ar fi rămas dezamăgit că academicienii suedezi i-au ignorat contribuţia.
Geneticianul Ephrussi s-a născut în 1901 la Moscova, acolo unde
mai devreme tatăl său emigrase din Chişinău. Bunicul lui, Joseph
Efrusi, fusese fondatorul uneia dintre primele dinastii de bancheri din Chişinău.

Although, in 1958, Karolinska Institute in Stockholm (the institution designated by Alfred Nobel to name the winners of the Nobel
Prize in Medicine) explicitly mentioned Ephrussi’s contribution to
the discovery for which the prestigious honour was awarded, his
name was finally ignored. The American geneticist George Beadle,
who won the prize, mentioned the importance of Ephrussi’s contribution to the discovery of the chemical structure of the genes ten
times in his scientific paper published by the Nobel Foundation.
Beadle and Ephrussi had worked together for this study since as
early as 1933, which was noted by the American researcher himself in the same paper. Boris Ephrussi is said to have been disappointed by the fact that the Swedish Academy ignored his contribution. Boris Ephrussi was born in 1901 in Moscow, where his father
had immigrated from Chișinău. His grandfather, Joseph Efrusi, had
been the founder of one of the first banking dynasties in Chișinău.
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CHIŞINĂU–LONDRA

BOOKS

IGOR GUZUN
scriitor care scrie și citește. Cele mai recente cărți ale lui scrise sunt „VINIL” (2015), „BINE” (2017)
şi „Adio, lucruri” (2018). Iar cele mai proaspete cărți citite sunt o bibliotecă.
A writer who both writes and reads. His latest books are “VINIL” (Vinyl, 2015), “BINE” (Good, 2017)
and „Adio, lucruri” (Good bye things, 2018). And the latest books that he has read are... a library.
www.aiciscriu.eu

Dragostea
LOVE
Cu tine îmi este mai bine decât cu mine,
singur.
Ții minte emoția aceea din copilărie, când
intrai pe ger în casă, puțin speriată că a
înnoptat prea repede, iar acolo era deja
pomul de Crăciun, împodobit…
Și nerăbdarea ceea care venea dintre cadourile care așteptau să fie
despachetate…
Așa e și acum când intru în casă, iar tu
ești acolo.
Imediat se face cald.
Asta e dragostea.
Când știu că totul va fi bine.
Și am încrederea nu voi mai fi singur
niciodată.

It feels better with you than alone, by
myself.
Do you remember that childhood feeling,
when it was cold outside and you would
go inside a little bit scared due to the early
nightfall to find the Christmas tree already
decorated…
And the eagerness surrounding the
Christmas gifts which you couldn’t wait to
open…
It feels the same now, when I come in and
you are there.
Suddenly it is warm.
This is love.
When I know that everything will be fine.
And I trust that I will never be alone again.
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3 cărţi de citit în avion

CITITE ȘI RECOMANDATE
DE IGOR GUZUN

69% DE DOR

TESTAMENTUL NECITIT.

DESCÂNTECE PENTRU VIN

DOINA STRULEA

SCRISORILE UNEI MAME PLECATE LA
MUNCĂ ÎN OCCIDENT

MICROANTOLOGIE CU OENOGRAME DE

Atunci când oamenii citesc sau chiar scriu
poezie, ei redevin păsări – pe durata unui
catren sau chiar a cărții întregi. Iar unora
li se întâmplă să rămână în acest zbor pe
durata întregii vieți.
Și în tot acest timp cât sunt păsări, oamenii pot vedea de la înălțime cât de imensă și cât de minunată este lumea și cât de
mici sunt preocupările noastre pe care, ca
ființe umane, le credem drame ori chestiuni cruciale.
Cartea de poezie semnată de Doina
Strulea – cu tandrețea pe care o conține,
cu dubla sonoritate româno-italiană și simplitatea încântătoare – ne redau putința
de a zbura și de a fredona în intimitate, de
care credeam că nu mai suntem în stare
ca oameni.
Poezia este, așa cum o dovedește Doina
Strulea în cartea „69% de dor” (BONS
OFFICES, 2018) cu delicatețea pe care a
pus-o în aceste pagini, un zbor. Iar asocierea imediată cu zbor frânt este valabilă
doar când este vorba de ori de inimi frânte
de frumusețe, ori de frângerea stereotipului că oamenii au uitat să zboare ori să îngâne melodii.
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LILIA BICEC-ZANARDELLI
„Testamentul necitit” al Liliei BicecZanardelli (CARTIER, 2018) este o cartemărturie, plină de multă tandrețe și multă
dramă. Care începe cu o hartă sentimentală cu țări în care aproape că fiecare familie
din Moldova are oameni dragi – Italia,
România, Rusia, poate Suedia etc. și se
încheie cu „Ultimul răvaș”…
Și conține poate cea mai tare exclamație
făcută vreodată de o persoană din
Moldova la adresa lecturii și a puterii cărții
de a ajuta oamenii să supraviețuiască: „Am
camera mea, acum pot să citesc!”
Iar una dintre multele descifrări ale acestui
roman epistolar, intitulat „Testamentul
necitit”, este și aceasta, aproape sinonimă
cu ceea ce a spus într-o vreme un om care
a ajuns sus, acolo unde majoritatea oamenilor vor să ajungă și a coborât înapoi jos
pentru câteva motive simple. Pentru că
nu e nimic acolo. E pustiu. „Întoarceți-vă la
lucrurile simple!”.
Iar aceste lucruri simple pot fi pentru noi:
oamenii și locurile dragi. Plus cărțile.

VASILE BOTNARU

Aceste „DesCÂNTECE pentru vin” (ARC,
2018), ilustrate de jurnalistul Vasile
Botnaru cu picturi în vin, sunt un cupaj de
excepție.
Această carte-album este, ca un vin excelent, o combinație dintre trei poeți români
clasici – Lucian Blaga, Ion Pilat și Tudor
Arghezi, un studiu introductiv de Răzvan
Voncu și 41 de ilustrații realizate în tehnica picturii în vin de Vasile Botnaru. Și
bineînțeles că respectiva operă artistică
respectă regula de aur a cupajării: produsul obținut în final trebuie să fie mai bun
decât simpla sumă a părților componente.
Este o carte potrivită pentru a fi răsfoită
și citită în avion, mai ales la sfârșit de an,
când ne putem aminti, împreună cu o poezie și o ilustrație din aceste „DesCÂNTECE
pentru vin”, că „niciodată toamna nu fu
mai frumoasă…”

TOAMNA DE AUR LA VINĂRIA

Ș

CASTEL MIMI

i această toamnă a fost
bogată în aur pentru
vinurile „Castel Mimi”.
Aprecieri, medalii, note de
călătorie entuziasmante.

Fondatorul celei mai mari competiții
de vinuri din lume – International
Wine Challenge, Robert Joseph, a ales
vinul „Roșu de Bulboaca” 2014, creat
de vinăria „Castel Mimi”, printre cele
10 vinuri din Moldova pe care le-a
prezentat publicului britanic.
„Trebuie să mărturisesc că primele
mele experiențe cu lansările timpurii

ale acestei vinării impresionante nu
m-au dat peste cap, dar pare să-și
facă treaba cu vinuri ca acest amestec
Merlot-Cabernet de tip Bordeaux”,
afirmă unul dintre cei mai influenți
oameni din industria vinului din
lume Robert Joseph despre „Roșu de
Bulboaca”.
Iar despre „Roșu de Bulboaca”, ediția
2015, deținătorul prestigiosului titlu
de Master of Wine, olandezul Frank
Smulders, spune că „este un vin cu
caracter și potențial de maturare
mare. Stejarul se simte aici bine, însă
nu predomină. Asta îmi place foarte
mult”.

Este un vin despre ghidul „Fine Wine
50 de vinuri bune moldovenești” a
scris, pe bună dreptate, în aceste zile:
„Dacă Roșu de Bulboaca ar fi o carte, ar
fi bestseller”.
Iar despre vinăria „Castel Mimi” jurnalistul român Dan Mazilu mărturisește că
„probabil e cel mai frumos complex din
Basarabia– cel puțin, cel mai frumos
loc pe care l-am văzut eu”. Iar despre
vinurile „Castel Mimi” Dan Mazilu a
semnat cea mai scurtă și, probabil, cea
mai profundă recenzie: „Mi-au plăcut
vinurile lor. Toate”.
Iar restul este muncă.

GOLDEN FALL AT

CASTEL MIMI

T

his fall was generous in
gold for Castel MIMI
wines. Lots of kind
appreciations, medals, and
travel notes.

The founder of one of the most important wine competitions in the world
– International Wine Challenge - Robert
Joseph has included Castel MIMI’s Rosu
de Bulboaca 2014 vintage in the list of
10 most emblematic Moldovan wines
of the moment, a selection that was
presented to the British community of
wine enthusiasts.
“I must confess that I was not blown
away by my first experiences with
this impressive-looking winery’s early
releases, but it really seems to be getting into its stride with wines like this
Bordeaux-like Merlot-Cabernet blend.”

Robert Joseph, Founder of International
Wine Challenge, about Roșu de Bulboaca 2014 by Castel Mimi.
Also high appreciations have been
expressed towards „Roșu de Bulboaca”,
2015 vintage by the Dutch Master of
Wine Frank Smulders:

„It’s a wine with character and big maturation potential. You can feel the oak
quite well, but it’s not predominant. And
I like that very much.”
In a guide entitled „Fine Wine - 50 best
Moldovan wines” , he wrote: „If Roșu de
Bulboaca was a book, it would definitely
be a best seller.”
At the same time the Romanian journalist Dan Mazilu confessed that „Castel
MIMI is probably the most beautiful
complex from Bessarabia. At least the
most beautiful I witnessed”.

www.castelmimi.md
+37326501893
rezervari@castelmimi.md
fb.com/castelmimi.md

He has also written the shortest and
probably the most profound review
about Castel MIMI wines, saying that: „I
liked their wines. All of them.”
The rest is just hard work.

NEWS

Colecția de
haine și
accesorii Air
Moldova

Toamna aceasta, Air Moldova a lansat colecția de haine
și accesorii „Pasăre Călătoare” ca să rămâi aproape de
locurile tale dragi, oriunde te-ai afla. Pentru că păsările i-au uimit mereu pe oameni cu darul lor de a zbura,
de a cuceri infinitul. Oamenii s-au inspirat de la păsări și
așa au apărut avioanele. Noua colecție Air Moldova este
un omagiu adus naturii, inclusiv păsărilor pe cale de
dispariție din țara noastră.

AIR MOLDOVA CLOTHING AND
ACCESSORY COLLECTION

BY IULIANA MĂMĂLIGĂ
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This autumn, Air Moldova has launched its “Pasăre
călătoare” (Migratory Bird) clothing and accessory collection, out of a wish to help you feel close to your beloved
places wherever you are. This is because birds have always been fascinating for us humans due to their gift
of flight and ability to conquer the infinite. People have
been inspired by birds and this is also how aircraft appeared. The new Air Moldova collection is a tribute to nature, including the endangered birds in our country.

NEWS

C

onceptul „păsării călătoare” a fost gândit de către echipa de creație a agenției „Publicis Moldova”, alături de
reprezentanții departamentului marketing Air Moldova.
Autorii ideii s-au inspirat din natură, mai exact din viața
păsărilor. Așa cum oamenii zboară în multe țări și revin acasă,
așa și păsările călătoare se reîntorc din țările calde.
În colecția „Pasăre Călătoare” intră tricouri pentru maturi și
copii, tricouri polo pentru dame și bărbați, chipiuri pentru
maturi și copii, pungi din pânză și suvenire în formă de avioane. Urmează să fie lansată și o gamă de hanorace, pulovere,
stickere pentru bagaje pe care pasagerul își poate lăsa datele
de contact.

T

he “migratory bird” concept was developed by the creation team of Publicis Moldova agency, together with
the Air Moldova Marketing department. The authors of
this concept have been inspired by nature, and especially by the life of birds. Just as people fly to many countries and
then come back home, the migratory birds return from warmer
regions.
“Pasăre călătoare” is a collection that includes T-shirts for adults
and children, polo shirts for ladies and gentlemen, caps for
adults and children, textile bags and airplane-shaped souvenirs.
A range of sweatshirts, pullovers, and luggage stickers and tags
will also be launched in the future.
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Air Moldova este cea mai populară companie aeriană din
Republica Moldova. Iar mulți pasageri ne întreabă dacă pot
cumpăra accesorii cu denumirea companiei noastre. Așa s-a
născut colecția dată, din dorința de a răspunde acestei cereri și
pentru a menține fidelitatea pasagerilor Air Moldova.
Cocostârcul, care este unul dintre simbolurile Republicii
Moldova, reprezintă și simbolul acestei colecții de haine și accesorii. Însă va fi lansată și o ediție limitată a colecției „Pasăre
călătoare”, care va promova și alte specii de păsări din Moldova,
care sunt pe cale de dispariție. Este o ocazie bună de a sesiza
pasagerii despre soarta acestor specii de păsări atât de rare. O
parte din veniturile obținute din vânzările colecției va fi transmisă pentru acțiuni de ocrotire a mediului în care viețuiesc aceste
păsări.
Proiectul „Pasăre călătoare” este abia la început, dar a prins
deja aripi și promite multe alte surprize. Toată colecția de haine
și accesorii va fi disponibilă în curând la agenția Air Moldova din
Chișinău, de pe bd. Negruzzi 10.
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Air Moldova is the most popular company in the Republic of
Moldova. Therefore many passengers ask us if they can buy accessories bearing the name of our company. This is why this collection appeared – out of a wish to meet such demand and to
have loyal Air Moldova customers.
The stork, which is one of the symbols of the Republic of
Moldova, was also chosen as the symbol of this clothing and accessory collection. A limited edition of the “Pasăre călătoare” collection will be launched in the future to promote more species of
endangered birds in Moldova. It is a good opportunity to inform
passengers about the dangers faced by these rare bird species.
A part of the proceeds from the sale of this collection will be donated for environmental work involving protection of the natural
habitats of such birds.
The project “Pasăre călătoare” is only its initial phase but has already got wings and promises many future surprises.
The entire clothing and accessory collection will be soon available at the Air Moldova agency in Chișinău, Bd. Negruzzi 10.

Tarifele Serviciilor Opţionale la cursele Air Moldova în aeroportul Chișinău
Дополнительные услуги на рейсы Air Moldova в аэропорту Chișinău
Optional Services Fees on Air Moldova ﬂights at Chișinău airport

Serviciile Opţionale / Доп. Услуги / Optional Services
Trecerea rapidă a procedurelor de control (Fast Track)
Ускоренное прохождение процедур контроля
Fast Track Lane
Înregistrarea cu prioritate (Check-in)
Приоритетная регистрация (Check-in)
Priority Check-in
Acces la Business Lounge (până la 3 ore)
Доступ в бизнес-зал (до 3-х часов)
Business Lounge Access (up to 3 hours)

Fee/Tarif*

5€
5€
25€

Trecerea rapidă a procedurilor de control + Check-in cu prioritate + Acces la Business Lounge (până la 3 ore)
Приоритетная регистрация + Ускоренное прохождение контроля +
Доступ в бизнес-зал (до 3-х часов)

30€

Fast Track Lane + Priority Counter Check-in + Business Lounge Access (up to 3 hours)
Rezervarea unui loc în rândurile cu ieșiri de salvare
Выбор места в самолете в ряду, расположенном у аварийного выхода

30€

Seat Assignment in Emergency Exit Rows
Rezervarea unui loc în rândurile 1-2 (cu excepția curselor în conﬁgurația business și curselor charter)
Выбор места в самолете в 1-2 рядах на рейсах, выполняемых в конфигурации «эконом»,
за исключением чартерных рейсов

40€

Seat Assignment in rows 1-2 on full economy destinations, excluding charter destinations
Rezervarea unui loc, cu excepția rândurilor 1-2 și celor cu ieșiri de salvare
Выбор места в самолете, за исключением мест в 1-2 рядах и в ряду,
расположенном у аварийного выхода

10€

Seat Assignment, except rows 1-2 and emergency exit rows
Transport individual din terminal la aeronava
Индивидуальный транспорт от терминала к самолету
Individual transport from terminal to aircraft
Acceptarea pasagerilor după ﬁnalizarea înregistrării
Поздняя регистрация на рейс после закрытия регистрации

15€
60€

Late passengers acceptance, after check-in closure

* tarifele sunt indicate in euro per 1 pasager achitarea se efectuează în valuta naţională MDL conform ratei de schimb publicate
*тарифы указаны в евро за пассажира oплата производится в национальной валюте MDL по опубликованному курсу валют.
* fees are indicated in euro per 1 passenger payment is made in national currency MDL according to published change rate

AIR MOLDOVA CLUB

Cum să devii membru
Air Moldova Club
Înscrierea în programul Air Moldova Club este gratuită. Membru al programului poate deveni orice persoană
fizică care a împlinit 12 ani şi / sau orice persoană juridică.

O

rice pasager care doreşte să devină Membru al programului Air Moldova Club trebuie să se înregistreze
în program. După înregistrare se va obține un număr
de Membru al clubului, care trebuie menționat de fiecare dată când se procură un bilet pe numele acestuia sau când
are loc procedura de înregistrare la zbor (check-in).
După efectuarea zborului, milele aferente se vor cumula în contul
Membrului. În cazul în care, s-a omis introducerea numărului la
procurare/check-in, se recomandă păstrarea biletelor de călătorie
şi/sau tichetelor de îmbarcare. În baza acestora, membrul va avea
posibilitatea să includă Credit-milele lipsă, pentru zborurile efectuate în ultimele 6 luni, accesând on-line profilul personal.
După înregistrarea online în program, compania Air Moldova
oferă Membrului un cadou de bun venit – 150 Bonus Mile. La înregistrarea efectuată în oficiu nu se oferă Bonus Mile.
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Vă atragem atenţia, că după înregistrarea Air Moldova Club, aveţi
posibilitatea de a include în contul Dvs. toate zborurile efectuate
cu compania noastră pentru ultimele 12 luni. Credit milele acumulate sunt valabile timp de 24 luni calendaristice din momentul
îndeplinirii ultimului zbor.
După efectuarea a 4 zboruri din momentul înregistrării în program, se va emite un card de plastic pe numele Membrului.
Pasagerul va fi anunțat la telefon sau prin e-mail despre faptul
când și unde va putea ridica cardul.
Centrul de deservire al Air Moldova Club poate exclude din program orice Membru care nu respectă Termenele şi Condiţiile
programului.
În cazul încheierii calităţii de Membru al Air Moldova Club, toate
Credit Milele acumulate vor fi automat anulate.

AIR MOLDOVA CLUB

How to become a member
of Air Moldova Club
Membership to the Air Moldova Club program is free of charge. Any person aged 12 years old or over, as
well as corporations, can become a member.

E

very passenger who wants to become a member of Air
Moldova Club shall fill in an application form. The application form can be found at Air Moldova offices, its representatives, at sales ticket agencies and on the board of
the aircraft.
The application forms already have a number of the future member of Air Moldova Club program. This number shall be kept and
presented by its holder every time a ticket is purchased on direct
flights of Air Moldova or at the check-in.
When you become an Air Moldova Club Member, Air Moldova
shall offer you a welcome gift of 150 Credit Miles.
After your first flight since the passenger has registered in the
program, you shall receive a membership card. The passenger
shall be notified on phone or shall be informed on e-mail when
and where he / she can take the card.

Please note that when receiving your plastic card, the passenger can claim miles for flights implemented with Air Moldova
for 12 month before the registration in the program. In order to
be able to claim these miles the passenger shall provide the information regarding his / her flights by sending us an e-mail on
ffp@airmoldova.mdor by calling on: +373 22 57 65 30.
Credit Miles are valid for two calendar years from the date of
travel.
The service center of Air Moldova Club can exclude from the program a certain member who doesn’t observe the terms and conditions of the program.
In case the passenger is no more a member of the Air Moldova
Club program, all the accumulated Credit Miles shall be cancelled.
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Dublin
London
Bruxelles
Frankfurt
Paris
Geneva
Milan
Barcelona
Madrid

Torino

Vienna

Verona
Venice
Bologna
Florence

Tivat

Rome

Lisbon
Corfu

Athens

Zakynthos
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DESTINATIONS

PARTENERIATE

St. Petersburg
Ekaterinburg
Moscow

Air Moldova cooperează cu peste 50 de companii aeriene prin intermediul diferitor
tipuri de acorduri – MITA, IET, SPA sau code-share. Aceste acorduri permit clienților
Air Moldova să cumpere bilete pentru zboruri de legătură operate de partenerii Air
Moldova pentru orice destinație din lume la prețuri atractive. Parteneriatele le oferă pasagerilor Air Moldova posibilitatea să cumpere bilete de avion de la o singură
agenție, beneficiind astfel de oferte foarte atractive.
ACORDURI MULTILATERALE INTERLINE / ÎNTRE COMPANII (MITA)
Air Moldova are semnate acorduri MITA cu aproximativ 50 de parteneri interline. Biletele
cumpărate la agențiile de bilete ale Air Moldova sunt acceptate de partenerii noștri din
toată lumea și invers.
ACORDURI ELECTRONICE INTERLINE (IET)
Air Moldova are semnate acorduri IET cu circa 30 de parteneri interline. Asta înseamnă că biletele electronice cumpărate de la oficiile Air Moldova sunt valabile în bazele
de date ale partenerilor și sunt acceptate de toți partenerii interline care operează zboruri în toată lumea și viceversa.
ACORDURI TARIFARE SPECIALE (SPA)
Acordurile Tarifare Speciale le oferă pasagerilor Air Moldova posibilitatea de a călători
în toată lumea la prețuri de ofertă foarte atractive, puse la dispoziția Air Moldova de
către partenerii săi.

Kiev

ACORDURI CODE-SHARE
Air Moldova își extinde în permanență rețeaua de zboruri. Unele destinații sunt oferite
în cooperare cu partenerii code-share ai Air Moldova. Pe zborurile code-share toți partenerii au acces nelimitat la locurile din avion ale celorlalte companii aeriene din rețea.
Astfel de zboruri figurează în sistemul computerizat de rezervări sub un cod unic alocat fiecărui partener code-share.

Chişinău
Krasnodar
Bucureşti

PARTNERSHIP
Air Moldova cooperates with more than 50 air companies on basis of different
types of agreements – MITA, IET, SPA and code-share. These agreements allow Air
Moldova customers to purchase air transportation to connecting flights operated by
Air Moldova’s partners all round the world at attractive price offers. Such partnerships
give opportunity to Air Moldova’s passengers to purchase air tickets at one agency at
very attractive fare offers.

Istanbul

MULTILATERAL INTERLINE AGREEMENTS (MITA)
Air Moldova has MITA agreements with around 50 interline partners. Tickets purchased from Air Moldova ticket offices are accepted by all its interline partners worldwide and vice versa.

Antalya
Heraklion

Tel-Aviv
Sharm El-Sheikh

Larnaca
Dubai

ELECTONIC INTERLINE AGREEMENTS (IET)
Air Moldova has IET agreements with around 30 interline partners. That means that
electronic tickets purchased from Air Moldova ticket offices are available in own database of its partners and are accepted by all its interline partners world-wide and vice
versa.
SPECIAL PRORATE AGREEMENTS (SPA)
Special Prorate Agreements provide unique opportunity to Air Moldova passengers to
travel world-wide at very attractive fare offers that are provided to Air Moldova by its
partners.
CODE-SHARE AGREEMENTS
Air Moldova is constantly expanding its own route network. Some destinations are offered in cooperation with Air Moldova code-share partners. On code-share flights, all
partners have unlimited access to seats of each other flights. Such flights are published in computer reservation systems under each code-share partner’s unique code.
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CHIŞINĂU–LISABONA

FLEET

A

ir Moldova operează cu trei tipuri de aeronave. Toate
avioanele corespund standardelor de securitate ale
Asociației Internaționale de Transport Aerian (IATA), a
cărei membru activ este din anul 2004. Modernizarea
flotei aeriene a permis inaugurarea de noi curse și a dus la creşterea considerabilă a numărului de pasageri și a volumului de mărfuri transportate.

T

hree types of aircraft are used by Air Moldova. All
aircrafts meet IATA (International Air Transport
Association) safety requirements and is an active
IATA member since 2004. Our air fleet modernization allowed for launching new routes and resulted in a significant increase of the number of passengers and of the
volume of shipped freight.

Airbus A320
Passenger capacity – 179– 180
Top speed – 903 km / h
Range – 5675 km
Maximum altitude – 11900 m

Airbus A319
Passenger capacity – 138–150
Top speed – 890 km / h
Range – 4700–6800 km
Maximum altitude – 11900 m

Embraer 190
Passenger capacity 106–114
Top speed – 890 km / h
Range – 4200 km
Maximum altitude – 12000 m
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AIRPORT

A

eroportul Internaţional
Chişinău (KIV) este situat la 13
km de capitală. Până în centrul oraşului puteţi ajunge cu
taxiul sau cu mijloace de transport în comun: linia de troleibuz 30 şi linia de microbuz 165. Niciunul din aceste tipuri
de transport public nu este dotat cu aer
condiţionat.
Veţi fi ademeniţi de taximetriști chiar la
ieşirea din aeroport. Negociaţi preţul călătoriei înainte de a porni la drum, pentru că aparatele de taxat lipsesc sau nu
sunt utilizate de către șoferi. Prețul unei
călătorii cu taxiul până în centrul oraşului nu ar trebui să depășească 100 de lei
moldoveneşti (5 euro). Unii şoferi ar putea să vă ceară o taxă suplimentară pentru bagaje mari. În mediu, o călătorie cu
taxiul prin Chișinău costă până la 50 de
lei (2‑3 euro).
Ca să fiţi siguri că plătiţi un preţ corect, vă
recomandăm să apelați un operator de
taxi la unul din numerele scurte indicate
pe taximetre (14XXX). Nu toate maşinile
sunt dotate cu aer condiţionat. De obicei
nu se obişnuieşte să se lase bacşis.

Trolleybus
30

Terminal station:
31 August 1989 str.
Program: 05:51–23:02
Intervals: 30 min.
Price: 2 MDL (0.10 EUR)

165

Minibus
Terminal station:
Ismail str.
Program: 06:00–21:55
Intervals: 10 min.
Price: 3 MDL (0.15 EUR)

C

hisinau International Airport
(KIV) is 13 km away from the
capital city. One can get to
downtown by taxi or public
transportation, namely trolleybus no.
30 or public cab no. 165. None of these
means of public transportation has
air-conditioning.
Taxis are numerous and relatively
cheap if compared to other European
cities. Taxi drivers will offer their services right at the entryway of the airport. Negotiate the fare before getting
into the car, since taxis are seldom
equipped with meters and drivers do
not use them much. The fare to downtown should not go above MDL 80
(EUR 5). Some taxi drivers might request additional pay for large luggage.
On average, a taxi trip to Chisinau
costs below MDL 50 (EUR 2‑3).
To make sure you pay a fair amount,
we suggest you to call a taxi operator
by dialing any of the short numbers
(14xxx) written on the taxis. Some taxis
might not have air-conditioning. As a
rule, no tip is expected.

DE LA

89
EURO
*

CHIŞINĂU–EKATERINBURG

INFO

The Great
National
Assembly
Square

D

upă obținerea independenței Republicii
Moldova, în 1991, orașul Chișinău devine centrul vieții sociale, politice, economice și culturale a țării. Este considerat un oraș al contrastelor,
ce te poate pune pe gânduri și impresiona în același timp.
Deși rețeaua de transport public este veche, poți ajunge
în locuri noi și plăcute. E unul dintre cele mai verzi orașe
din Europa. Parcurile și grădinile botanice sunt destinația
principală a turiștilor. Restaurantele cu mâncare delicioasă gătite din produse proaspete sunt o țintă culinară de
neînlocuit. Toate aceste lucruri par și mai atrăgătoare
atunci când afli că și prețurile din Chișinău sunt altele.
Capitala impresionează inclusiv prin monumentele istorice și arheologice vechi. Iubitorii de cultură și artă pot să-și
petreacă timpul liber vizitând galeriile Muzeului Național
de Arheologie și Istorie sau ale Muzeului Național de
Etnografie și Istorie Naturală. În sălile de teatru puteți
asista la spectacole pentru toate gusturile: dramaturgie,
comedie, operă sau pentru copii.

A

fter independence of the Republic of Moldova
was declared in 1991, Chisinau became the center of social, political, economic and cultural life of
the country. It is a city of contrasts that can both
baffle and impress you. Although the public transportation
network is old, it can take you to new nice places. It is one
of the greenest European cities. Its parks and botanical gardens are major tourist attractions. The restaurants serving
delicious food prepared from fresh products are one-ofthe-kind culinary targets. Everything gets even more inciting when one finds out that Chisinau has a different level of
prices.
The capital city also impresses through its historical and archeological monuments. Culture and art lovers may enjoy
visits to the National Museum of Archeology or the National
Museum of Ethnography and Natural History. Theater halls
stage performances for any taste: dramas, comedies, operas and various performances for children.
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3.55 $8.1
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R

epublica Moldova şi-a declarat independenţa faţă
de Uniunea Sovietică în anul 1991.
Geografic, Moldova e situată în sud-estul Europei
şi se învecinează cu România la vest şi cu Ucraina
la est. Relieful ţării este fragmentat, reprezentat printr-o
succesiune de podişuri şi dealuri şi câmpii relativ joase.
Dealul Bălăneşti (429,5 m) din raionul Nisporeni, reprezintă altitudinea maximă a ţării.
Cele patru anotimpuri – iarna, primăvara, vara şi toamna – sunt bine evidenţiate. Temperatura minimă oscilează iarna între –5°C şi –35°C, iar cea maximă poate depăşi
chiar şi 35°C.
Moldova are un potenţial turistic rural deosebit, dar în
mare parte neexploatat. Principalele atracţii sunt pensiunile construite în stil tradiţional, dar şi casele-muzeu sau
conacele boiereşti. Merită remarcat şi numărul mare de
biserici şi mănăstiri rupestre. O mândrie aparte sunt complexele arheologice, cele mai cunoscute fiind „Orheiul
Vechi” şi rezervaţia naturală Saharna.
Administrativ, Republica Moldova este împărţită în 32 de raioane, cinci municipii şi două unităţi teritoriale: Găgăuzia şi
Transnistria. În total, în Moldova sunt 1681 de localităţi.

MOLDOVA

T

he Republic of Moldova declared its independence
from the Soviet Union in 1991. Geographically,
Moldova is located in South-Eastern Europe, its
Western neighbor is Romania and its Eastern
neighbor is Ukraine. It has a jagged landscape, coming as
a succession of hills and ridges interspersed by relatively
deep valleys. The highest point of Moldova is Balanesti Hill
(429.5 m) in Nisporeni District.
There are four distinct seasons – winter, spring, summer and
autumn. In winter temperature ranges from –5°C to –35°C
and in summer it may rise up to +35°C.
Moldova has a remarkably rich – yet underdeveloped – rural tourism potential. Key attractions are bed-and-breakfast
mini-hotels built in a traditional style, as well as mansions
and houses preserved as museums. It is also worth mentioning the large number of cave monasteries and churches.
Archeological complexes are also noteworthy; the most popular ones are Orheiul Vechi and Saharna natural reservation.
Administratively, the Republic of Moldova consists of 32 districts, five municipalities and two territorial units: GagauzYeri and Transnistria. There are 1,681 localities in Moldova
in total.

Orheiul Vechi
Reservation
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OFFICES

Chișinău

Phone: +373 22 830 830
E-mail: agency@airmoldova.md
Address: bd. Negruzzi 10, Chisinau,
MD-2026, Moldova
Phone: +373 22 52 50 02
E-mail: chisinau@airmoldova.md
Address: Chisinau International Airport,
Departure Hall, Moldova

Frankfurt

Phone: +496172 6818712
Fax:
+496172 6818719
Mobile: +4917666811468
Email: frankfurt@airmoldova.md
Address: Marienbader Platz 22, 61348
Bad Homburg

Paris

Phone: +33140538355, +33140538780
Mobile: +33618107351, +33609399131
E-mail: paris@airmoldova.md
Address: 11 Avenue Stephane Mallarme
Paris 75017, France

London

Phone: +44 75 25825856
Email: london@airmoldova.md

Istanbul

Phone: +90212638209596
E-mail: ist@casioairservice.com,
ticketsale@casioairservice.com
Address: Casio Air Servis Hizmetleri D Tic.
ltd.şti Ordu Cad. laleli iş Merkezi No: 89 Kat
3, D-201 Laleli-Fatih/ist

Vienna

Phone: +43664 430 5182
+43699 1010 3088
E-mail: vienna@airmoldova.md
Address: Fellergraben 27c
3400 Klosterneuburg, Vienna, Austria

Athens

Phone:
Mobile:
E-mail:
Address:

+30 210 3244452 3
+306945808188
athens@airmoldova.md
38 Voulis Str., Athens 10557 Greece.

Bologna

Phone: 	199201701 (only from Italy)
E-mail: bologna@airmoldova.md
Address: Bologna, Italy

Moscow

Larnaca

Phone: +7 495 937 59 55
E-mail: 9U.MOW@aviareps.com
Address: BC “Diamond Hall” 14, Olympiysky
prospect, 7th floor, 129090

Rome

Phone: +7 812 740 38 20
E-mail: 9U.LED@aviareps.com
Address: BC “Eco Status” 140, Lygovsky prospect, 2nd floor, of. 202, 192007

Milano

Phone: + 8 (861) 263-66-08;
+ 8 (988) 594-02-62
Email: krr@azimut2000.ru
Address: Krasnodar International Airport,
International Terminal

Phone: +357 246 255 66
E-mail: larnaca@airmoldova.md
Address: 44 Nikodimou Mylona str,
Kariders Building, of. 38. Larnaca, Cyprus.
Phone: 199201701 (only from Italy)
E-mail: info@gsair.it
Address: Via Salandra 1/A, Rome 00187,
Italy
Phone: 199 201 701 (only from Italy)
E-mail: milano@airmoldova.md
Address: c/o Turro Viaggi, Via Privata della
Torre, 1, 20127 – Milano

Venice

Phone: 199201701 (for calls inside Italy)
E-mail: info@gsair.it

St. Petersburg

Krasnodar

Dublin

Venice (Mestre)

Phone:
Mob.:
E-mail:
Address:

Torino

Phone: +972 3 5164052
Email:
info@phoenix-a.com
Address: 8 Ha-Metsuda St., Afridar Center,
Azor, 5800152

Phone: + 390413197029
Mobile: + 393271640276
E-mail: agenzia.esteuropa@gmail.com
Address: Corso del Popolo 90/A
Phone: +39 011 521 4395
E-mail: torino@airmoldova.md
Address: 747 Viaggi, Via Milano, 13-10122
(fermata Porta Nuova o XVIII Dicembre)

Verona

Phone: 199201701 (for calls inside Italy)
E-mail: info@gsair.it

+353 1 877 2519
+353 87 231 3362
tatiana@skytours.ie
76, Talbot Street, Dublin 1, Ireland

Tel Aviv

Lisbon

Phone: +351 218 446 408
Mobile: + 351 961 709 882
Email: lisbon@airmoldova.md
Address: Portugal, Lisbon Airport,
Terminal 1, Departures

