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Nu vă lăsați
cumpărați!

S

âmbăta trecută, echipa noastră redacţională descinde la
Hânceşti pentru promovarea şi difuzarea ziarului, pentru
contactarea „pe viu” a populaţiei şi aflarea unor păreri ale
oamenilor despre ce cred ei că se mai întâmplă, bun sau
rău, în viaţa noastră de fiecare zi, dominată de sărăcie şi veşnică
aşteptare a unor schimbări spre bine.
A-POLITICE

Tractoristul
Dodon şi
priţepşcik*-ul
Chicu
MIRCEA V. CIOBANU
Cunoscuții mei de la ţară, tractorişti, mecanizatori, şoferi etc., au o
rară calitate intelectuală: ei îşi caută
de treabă şi nu se bagă în brazda
altuia. E o dovadă a inteligenţei şi a
profesionalismului. Spre deosebire
de ei, politicienii de azi nu ratează
ocazia de a-şi etala ignoranţa şi incompetenţa.
Acum trei ani, la o întâlnire cu
oamenii din diasporă, Igor Dodon
le dădea din deget: „Problema cea
mare de la noi este că părinții care
lucrează peste hotare trimit bani
copiilor ca aceștia să învețe de
economist, jurist etc.
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ANCHETA GAZETEI
GAZETA de Chișinău a rugat mai mulți
absolvenți ai unor instituții de învățământ din
România să răspundă la două întrebări: De ce ați
ales să vă faceți studiile în România? Ce v-au dat
studiile în România?

Studii în țara
mea (2)
„Când am hotărât să plec în România pentru
studii, deși obținusem un loc și la Universitatea
de Medicină din Chișinău, am făcut-o, în
primul rând, pentru ispita necunoscutului și
dorința de a ieși din rutina comodității. Ca
să nu par total lipsit de simț pragmatic, am
cântărit și valoarea diplomei europene pe care
mi-a dat-o facultatea din Iași care, până la
urmă, m-a ajutat să ajung unde sunt azi – în
capitala Suediei, profesând ce am învățat la
Iași.”
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Amenzi de zeci
de mii de lei sau
închisoare pentru
nerespectarea
măsurilor
antiepidemice
Guvernul a aprobat un proiect de lege care prevede înăsprirea
sancțiunilor pentru răspândirea bolilor epidemice.
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Napoleon,
zece plăceri
şi nu doar

Igor NAGACEVSCHI
Sâmbătă dimineaţă, 7 martie 2020. Pe scările
magazinului „Franzeluţa”, situat peste drum de
poarta Pieţei Centrale, de pe str. Armenească, se
înghesuie vreo 50-60 de oameni. Bătrâni, paznici
ieşiţi de la slujbă; majoritatea sunt însă femei,
pensionare, asistente medicale şi infirmiere ieşite
din tura de noapte şi care pleacă acasă în satele
din suburbii. Toţi aşteaptă să cumpere pâine
ieftină, „socială”. Pâinea săracilor costă 3 lei, poţi
cumpăra doar trei pâini, iar marfa se epuizează
în 15-20 de minute din momentul deschiderii.
Nerăbdarea lor este de înţeles. Ca să prindă un
loc la coadă, mulţi s-au sculat cu noaptea în cap.
Ora 7. Uşile se deschid, cumpărătorii dau buluc
înăuntru. Nu încap toţi, o parte rămâne afară.
Aşteaptă însă cuminţi, căci se mai descarcă marfa. Vânzătoarele recepționează acum produsele
de patiserie. „Nataşa, câte plăceri ai primit?”.
„Zece”. „De câte mai ai nevoie?”. „De cam tot
atâtea. Dar nu-mi da de post, că nu se întreabă”,
discută ele. „Amuş vin napalioanele...” Niște
bunătăți pentru o altă lume. Plăcere şi Napoleon
sunt denumirile a două torturi din asortimentul
„Franzeluţei”. (Iată şi cazul unic când româna
suportă expresia „a primi plăcere”.)
Răbdarea mulţimii pare să crape. În sfârşit,
începe a se vinde şi pâinea. Cel mai ieftin şi mai
căutat drog, primul însă în ierarhia drogurilor.
Umilele băbuţe manifestă acum energii nebănuite, demne de o cauză mai bună. Multe dintre ele
au prins de mai multe ori loc în rând, pentru a
putea cumpăra mai multe pâini. Izbucnesc inevitabile conflicte unde fiecare îşi expune versiunea proprie a dreptăţii. Pâinea rămâne o marfă
politică. De cum se schimbă puterea, la noi se
schimbă şi directorul „Franzeluţei”.
Şi, pentru a întregi această scenă chişinăueană,
un aparat de radio transmite, ca dintr-o lume
paralelă, un mesaj de felicitare de 8 martie. După
ce citeşte textul lemnos, scris de alţii, speakeriţa
Grecanâi adaugă şi o frază proprie, „din capul ei”:
Nouă, femeilor, ne revine misiunea să aducem
globul pământesc în palmele sale. În palmele
cui, stimată doamnă?
P.S. A doua zi a fost 8 martie. Cât doamnele
noastre s-au relaxat, a venit şi „lunea neagră”.
S-a prăbuşit preţul barilului, a căzut leul şi rubla,
iar infecţia cu coronavirus a devenit pandemie
globală. Nenumitul nostru prşdnti, fiind întrebat
cum se protejează de Covid-19, a răspuns ca un
flăcău: „Fac sport... şi nu doar”. Îi dăm dreptate.
Covitz - 19 e floare la ureche, când ţi-e dat să
pieri de pestă porcină.

Un salariu gras pentru
fiica Zinaidei Greceanâi

M

iercuri,
11 martie,
guvernul Chicu
a numit-o în
calitate de reprezentant
al R. Moldova la Comisia
economică euroasiatică,
o structură a Uniunii
Economice Euroasiatice,
pe fiica Zinaida Greceanâi,
Oxana Greceanâi.
Funcția nou-creată va costa bugetul
de stat cel puțin 10 000 de euro pe lună,
potrivit fostului ministru al Afacerilor
Externe și Integrării Europene, Nicu
Popescu, care a scris despre asta într-o
postare pe facebook.
„Dar cel mai grav este că se depun
eforturi pentru atașarea R. Moldova
la spațiul euroasiatic, străin republicii
noastre”, a accentuat Nicu Popescu.
Fostul ministru punctează: „Profitând
de faptul că societatea noastră (și nu
doar) este bulversată de coronavirus,
guvernul Dodon a decis să-și bată și mai
tare joc atât de politica noastră externă – și asta aflată în stare de izolare
și dezechilibru acut. Mă refer aici la
tentativele de a atașa simbolic și practic Moldova la Uniunea Euroasiatică:
în loc să obțină ridicarea embargoului
impus nejustificat asupra țării noastre
de către Federația Rusă, în loc să ceară
respectarea de către Federația Rusă a
acordului de liber schimb cu Moldova,
prioritatea Guvernului a fost numirea
doamnei Oxana Greceanîi drept reprezentant la Uniunea Euroasiatică. Acest
act nu se înscrie în prioritățile politicii
externe, nici măcar ale guvernului Chicu, și contravine clar însuși numelui de
Minister de Externe și Integrare Europeană, pentru că integrarea euroasiatică

de politică externă. Ambasada Republicii Moldova la Moscova are suficiente
capacități pentru a interacționa cu autoritățile ruse, dar și cu Comisia euroasiatică, dacă este nevoie. Dacă MAEIE
are fonduri în plus, este mult mai util să
deschidă vreun consulat suplimentar în
SUA, Canada, Franța sau Rusia – acolo
unde cetățenii noștri chiar au nevoie de
asistență consulară sporită.
Iar la modul simbolic – Moldova nu
este Eurasia! Moldova este în Europa. Și
încetați să forțați și atașarea Moldovei
la spațiul eurasiatic, distant și străin
țării noastre!”, a conchis sursa citată.
Victoria POPA

Cadrele lui Mardari
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este în totală contradicție cu misiunea
Ministerului de externe. Literele IE din
abrevierea MAEIE înseamnă Integrare
Europeană, nu Integrare Euroasiatică”.
„Sunt curios să aflu cât va costa bugetul de stat acest gest eurasiatic? Probabil, peste 5.000 euro pe lună, dacă
ținem cont de salariu și prețul de chirie
al unui apartament. Iar dacă vorbim și
despre șofer și sediu separat, mai adăugați 4-5.000 euro pe lună”, scrie fostul
ministru de externe.
Nicu Popescu susține că este absolut
legitim să fie solicitată anularea acestui
post.
„Este un moft eurasiatic costisitor,
inutil și contrar priorităților declarate
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Contractul PDM-AKP și detaliile unei afaceri oneroase cu bani europeni

Baștanii ambulanțelor

C

etățenii R. Moldova vor avea de restituit
un împrumut de 12 milioane de euro
de la Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei (CEB)în urma unui contract cu
iz politic pentru livrarea de 168 de ambulanțe
asamblate în Turcia de companii obscure
conectate la partidul AKP al președintelui turc
Recep Erdogan. Bugetul licitației a fost majorat
după ce a fost introdusă o cantitate exagerată de
consumabile, de calitate proastă, în valoare de
aproape 2 milioane de lei, cât cheltuiește serviciul
moldovenesc de ambulanțe în câteva luni.

Ilie GULCA
Guvernul R. Moldova a semnat,
la 12 iulie 2018, un Acord de Împrumut cu Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei (CEB), în valoare de 12 milioane de euro, pentru procurarea unui lot de 168 de
ambulanțe pentru Centrul Național
de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP).
În martie 2018, un grup al Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției
Sociale a elaborat caietul de sarcini
pentru achiziția celor 168 de autosanitare. După ce au fost elaborate
datele tehnice ale mașinilor, Centrul
de Achiziții și Procurări Centralizate
în Sănătate (CAPCS) s-a ocupat de
organizarea licitației.
Numai că, după realizarea caietului de sarcini, directorul CAPCS,
Ion Antoci, și directorul CNAMUP,
Boris Golovin, ar fi introdus alte
date tehnice față de cele aprobate
de grupul de lucru al Ministerului
Sănătății, conform unui raport al
fostului secretar de Stat la Ministerul Sănătății, Boris Gîlca.
Cele două instituții, precizează
Gîlca, au solicitat ambulanțe cu
motor Diesel și tracțiune (tracțiune
integrală), 4x4. Acest fapt a dus la
creșterea bugetului pentru licitație.
Într-un final, după modificările introduse de Antoci și Golovin,
s-a stabilit că CNAMUP are nevoie
de 43 de ambulanțe B 1 4x4; 90 de
ambulanțe B2 4x2; 5 ambulanțe C1
4x4 și 30 de ambulanțe C2 4x2. Mai
mult, caietul de sarcini prevedea o
cantitate exagerată de consumabile
și echipament medical minor.
Din nouă companii,
și-au depus oferta
doar două turcești
La rândul său, directorul CNAMUP, Boris Golovin, ne-a declarat
că achiziția celor 168 de ambulanțe
ar fi doar competența CAPCS și că
instituția pe care o administrează nu
ar avea nimic în comun cu această
licitație. „Tot ce ține de procurări,
[adresați-vă] la ei. Noi primim deja
marfa”.
Directorul CNAMUP a refuzat să
vorbească despre observațiile fostului secretar de stat Gîlca pentru
că l-am fi contactat „la telefonul
său personal”. El ne-a invitat să îi
trimitem o scrisoare oficială și el
ne va răspunde, „dacă va găsi de
cuviință”.
Licitația pentru procurarea
ambulanțelor a fost organizată de
CAPCS. Anunțul a fost publicat în

Jurnalul Oficial al UE pentru licitații. Ca rezultat, și-au manifestat
interesul opt companii din R. Moldova, Germania, Polonia, Turcia,
Ucraina.
În pofida numărului important
de firme interesate, și-au trimis
ofertele până la data-limită – 24
septembrie 2018 – doar Das Ozel
Saglik Ambulans și EMS Mobil Sistemler, ambele din Turcia. CAPCS
a respins oferta celei din urmă din
cauză că a fost trimisă peste termenul-limită stabilit, 24 septembrie
2018, ora 14:00.
Conform bazei internaționale de
date Orbis, compania EMS Mobil

lot au fost cele 36 de Mercedesuri
luate în campania electorală pentru
alegerile parlamentare din februarie
2019.
Prezentate cu mare pompă în fața
Guvernului în noiembrie 2018, Mercedesurile asamblate de Das Ambulans au multe probleme tehnice, în
special la sistemul de electricitate,
probleme semnalate în mai multe
rânduri producătorului.
Reprezentantul Das Ambulans
în Moldova, Victor Maxim, a recunoscut problemele tehnice, doar că
„toate au fost înlăturate”. „Au venit
chiar reprezentanți din Turcia, nu
o singură dată, ci de vreo trei–patru ori.”
Chiar și în asemenea condiții,
la 16 aprilie 2019, Das Ambulans
a semnat contractul cu CAPCS și
CNAMUP pentru livrarea celor 168
de mașini Ford. Acționarul majoritar al DAS Ambulans este Ibrahim
Dolek. Firma a fost înființată în 2011
și prestează servicii de transport, încărcare, depozitare și, abia la urmă,
servicii de ambulanță.
Conexiunile cu partidul președintelui Erdogan
Proprietarul firmei Das Ambulans, Dolek, a candidat în 2015 și

Asamblare „artizanală”
la Adana
La două luni de la semnarea contractului cu autoritățile moldovenești, la 27–29 iunie 2019, un grup
de experți din R. Moldova a mers
la Das Ambulans, în Adana, „unde
se auzeau explozii din Siria”, după
spusele fostului secretar Gîlca, și au
verificat două modele de ambulanță
de marca Ford – de tip B și C.
Experții moldoveni au constatat
că 74% din echipament era turcesc,
iar restul 24% – chinezesc. În plus,
experții au mai fost nevoiți să verifice „o mulțime de consumabile și
echipamente de îngrijiri curente –
catetere, seringi, mănuși, plăpumi,
cearșafuri, colectoare de urină, tifon
etc.”
Materialele nu trebuia să fie
obiectul licitației deoarece sunt
procurate centralizat de către CAPCS. Includerea acestor materiale în
caietul de sarcini a dus la creșterea
artificială a prețului autosanitarelor.
Conform unor acte ale CNAMUP,
pentru consumabile, echipamente,
inclusiv medicamente, în bugetul
acestei instituții pentru 2018 au
fost prevăzuți 11.220.000 de lei, iar
pentru 2019 – 8.500.000 de lei, la
care s-a adăugat un sold rămas din

Legendă: ord Transit, din cele 168, asamblate în orașul Adana, Turcia, au fost transportate la Chișinău

Sistemler se bucură de rezultate
financiare și un număr de angajați
net superior Das Ambulans. Reprezentații EMS Mobil Sistemler
ne-au declarat că, la acel moment,
responsabilii pentru licitație în R.
Moldova au suspectat o „tentativă
de fraudare”.
„Zvonul a fost atunci că licitația din R. Moldova a fost trucată.
Cel puțin, așa s-a vorbit la noi în
firmă, nu știu mai multe detalii. Și
pe noi ne-a surprins decizia din R.
Moldova”, ne-a spus telefonic un
reprezentant al companiei.
Cu toate acestea, contractul a fost
câștigat de compania Das Ambulans împreună cu Gizerler, agent
de vânzări Ford în Adana, un oraș
la hotarul Turciei cu Siria.
Mașinile trebuie livrate în decursul anului curent, sunt aduse câte
două unități, ceea ce denotă capacitatea redusă a Das Ambulans de
a face față unei asemenea licitații.
Microbuze de marfă,
transformate în ambulanțe
Aceste 168 de ambulanțe sunt al
doilea lot de autosanitare achiziționate de la Das Ambulans. Primul

2018 la un fotoliu de deputat în parlamentul turc în provincia Adana
din partea AKP-ului, dar nu a fost
ales. Pe pagina sa de Facebook, în
noiembrie 2018, Dolek se mândrea
că societatea sa a început să vândă
ambulanțe „pe piața europeană”,
în R. Moldova, distribuind o știre
Publika TV.
Toată afacerea s-ar fi făcut cu intermedierea consulului onorific al R.
Moldova la Bursa, Serkan Yazici. Ca
și patronul firmei câștigătoare a licitației pentru livrarea de ambulanțe
în Moldova, Yazici este un fervent
activist politic al AKP. Pe paginile
sale de pe rețelele de socializare, el
apare alături de președintele Recep
Erdogan. Deci, Dolek și Yazici sunt
colegi de partid în AKP.
Pe 5 octombrie 2018, fostul ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene din cabinetul Filip, Tudor Ulianovschi, l-a premiat
pe Yazici pentru activitatea sa de
dezvoltare a relațiilor turco-moldovenești.
Yazici ne-a declarat că nu știe
nimic despre contractul privind livrarea de ambulanțe. „Este prima
dată când aud de el [de contract]”,
ne-a spus el.

2018 în valoare de 4.900.000 de lei.
Chinezării la suprapreț
Medicamentele și consumabilele
pentru ambulanțele asamblate de
Das Ambulans au fost livrate de altă
companie turcească – ARI Medical
din Istanbul. Aparatele medicale
urmau să fie montate în microbuze
de mecanicii altei firme Gizerler.
Potrivit bazei de date Orbis, ARI
Medical este o firmă fondată în
2017, cu doar 20 de angajați, cu
activitate import-export.
„O firmă care cumpără și vinde
consumabile de foarte proastă calitate. În Moldova, avem consumabile
de o mult mai bună calitate”, a spus
Boris Gîlca.
Pe de o parte, reprezentantul Das
Ambulans în Moldova a recunoscut că „nu prea există o asemenea
practică în care să existe atâtea consumabile, dar noi [Das Ambulans]
le-am respectat”. Pe de altă parte,
Maxim a estimat că această cantitate
de consumabile – de circa 2 milioane de lei, cât cheltuiește CNAMUP
pentru dotarea ambulanțelor pentru
câteva luni – „nu ar fi extraordinar
de mare”.

„Din câte știu, CNAMUP a solicitat această cantitate de consumabile pentru ca imediat ce ambulanțele ajung în Moldova, să fie
puse în folosință, să nu mai aștepte
una–două–trei săptămâni pentru
a organiza licitații, pentru a primi
consumabile etc.”
Subliniem că Golovin ne-a spus
că CNAMUP nu a fost implicată
în elaborarea caietului de sarcini.
După vizita în Turcia, fostul secretar de stat a indicat în raport că
livrarea și asamblarea de cartel, pe
părți – Das Ambulans, Gizerler și
ARI Medical – a echipamentului
sunt considerate „lucrări neautorizate și necertificate”.
El a solicitat inițierea consultărilor cu Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei pentru rezilierea contractului cu compania DAS
Ambulans / Gizerler din Turcia și
organizarea unei noi licitații internaționale transparente pentru
procurarea ambulanțelor.
În același timp, el a dispus
demararea unei anchete în cazul
acestui tender „cu date plauzibile
de licitație trucată”.
În pofida problemelor semnalate, ambasadorul turc la Chișinău,
Gurol Sokmensuer, a adus în discuție cu oficiali moldoveni de mai
multe ori subiectul ambulanțelor.
În plus, Ministerul Sănătății
din Moldova a primit o scrisoare
oficială de la Ministerul Comerțului din Turcia în care se insista
ca autoritățile moldovenești să nu
mai ceară anularea contractului
cu probleme privind livrarea de
ambulanțe.
Autoritățile turce explicau faptul
că Das Ambulans ar avea pierderi
mari în cazul deciziei de anulare a
contractului. Eventualele probleme tehnice ar putea să fie reparate
și că nu ar fi nevoie de rezilierea
contractului.
Cu toate acestea, la 7 noiembrie
2019, ministra Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale, Ala Nemerenco,
a remis o notă CNA în care a indicat
valoarea pierderilor provocate de
includerea în caietul de sarcini a
specificațiilor mașinilor și a consumabilelor care contravin standardelor de dotare a ambulanțelor
– 1.995.784 de lei.
La patru luni, în februarie 2020,
CNA a comunicat CIJM că organul
de urmărire penală a „constatat
lipsa temeiurilor pentru pornirea
urmăririi penale și a înaintat Procuraturii Anticorupție un raport
prin care a propus neînceperea
urmăririi penale”.
Actualul director al CNAMUP,
Boris Golovin, a fost reținut la 15
octombrie 2019 pentru că ar fi prejudiciat statul cu 2 milioane de lei
în urma altui contract de achiziții
a 69 de ambulanțe de producție
rusească, Sobol. Drept urmare, la
10 octombrie, același an, el a fost
suspendat din funcția de director
al CNAMP.
În timpul perioadei de arest,
șefului CNAMUP i s-a făcut rău
și a solicitat oamenilor legii să fie
chemată o ambulanță a unei companii private, și nu una de stat de
la instituția pe care o conduce de
cinci ani de zile.
Pe 7 decembrie 2019, Golovin a
fost reinstalat în fruntea CNAMUP,
după ce a atacat în instanță ordinul Ministerului Sănătății privind
suspendarea sa.
Investigația a fost
realizată în cadrul
Centrului de Investigații
Jurnalistice din Moldova
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COVID-19:
Măsuri de
precauție
și mărturii
din Italia
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I

talia a intrat în carantină: Nimeni nu
iese, nimeni nu intră în țară. În România
sunt 49 de cazuri, iar în Republica
Moldova există șase persoane infectate
cu coronavirus. Moldovenii au revenit
din Italia. Trump a interzis intrarea
europenilor în SUA. Măsura este valabilă pentru
30 de zile și nu-i privește pe cetățenii britanici.
R. Moldova începe
să se izoleze

Există câteva măsuri luate de
autorități pentru a preveni extinderea coronavirusului în Republica Moldova. Au fost închise
instituțiile de învățământ până pe
23 martie, au fost anulate eveniNatalia MUNTEANU
mentele cultural-sportive și zboÎn Italia au fost detectate peste
rurile dinspre și spre Italia până
12 mii de îmbolnăviri cu coronala 31 martie. Instituțiile medicale
virus și circa 827 de decese. În
dispun de 400 de locuri pentru
Franța bilanțul a ajuns la 30 de
internarea persoanelor testate
morți și peste 1.600 de îmbolnăpozitiv sau suspectate de noul
viri. Germania are circa 1300 de
virus. Ministerul Sănătății anunță
îmbolnăviri, iar România – 49 de
că sunt 300 de teste pentru depispersoane. La nivel mondial, au
tarea coronavirus, iar altele 1.000
fost înregistrate aproape 125 mii
de teste, oferite de Organizația
de cazuri de coronavirus, peste
Mondială a Sănătății, urmează să
4.600 de oameni au murit, iar
ajungă zilele acestea la Chișinău.
circa 68 de mii de persoane sunt
Pe lângă măsurile luate de audeclarate vindecate. Au fost ratorități, trebuie să vă spălați cât
portate cazuri în 118 de țări.
mai des pe mâini, să vă acoperiți
În Republica Moldova au fost
gura când strănutați sau tușiți și să
înregistrate
evitați locurile
primele patru
cu participarea
cazuri de inunui număr
fectare cu coromai mare de
navirus. Primul
50 de persoacaz a fost depisne. Dacă aveți
tat pe 7 martie
febră, tuse ussunt programate la
la o femeie
cată sau resintervale mari de
revenită acasă
pirație grea,
din Italia, care
adresați-vă
timp, astfel încât să
a fost preluată
la medicul de
nu găsim pe nimeni
de medici de
familie,
iar
în coridor. La ora
pe Aeroportul
dacă
ați
venit
vizitei, medicul iese
Internațional
recent dintr-o
afară și te invită la
Chișinău, iar
țară afectată
consultație. Ieșirea
altele
două
de noul vide la medic se face
cazuri au fost
rus, precum
pe altă ușă, astfel
confirmate pe
este
Italia,
nu contactăm cu
10 martie. Pasau ați intrat
următorii pacienți.
cienții sunt doi
în contact cu
Adulții merg
adulți, un băro
persoană
bat și o femeie,
venită din zodoar la market și
care au vizitat
nele afectate,
farmacie. Persoanele
Italia. Ambii
telefonați la
păstrează distanța,
în vârstă de 60
numărul de
sunt atente,
de ani. Cel deurgență 112.
poartă mănuși și
al patrulea caz
Autoizolați-vă
își dezinfectează
cu coronavirus
în casă pentru
mâinile.
a fost confirmat
14 zile.
la o tânără care
Nu luați cu
a revenit din
asalt magazipeninsula itanele alimenliană. Celelalte două persoane
tare. Ministerul Agriculturii dă
infectate cu COVID-19 au fost
asigurări că întreprinderile au
confirmate joi, 12 martie.
stocuri de produse agroalimen-

Vizitele
la medic

tare și nu murim de foame din
cauza coronavirusului de tip nou.
Potrivit unui medic din Wuhan,
virusul este nerezistent la căldură
și moare la o temperatură de 39 de
grade Celsius. Medicul recomandă
să beți multă apă fierbinte și să
stați mai des la soare.
Evitați călătoriile în afara Republicii Moldova și nu reveniți
acasă din țările afectate de virus. Dacă autoritățile au hotărât
să închidă frontiera, au făcut-o
cu scopul de a limita extinderea
coronavirusului și a dezastrului.
Președintele Igor Dodon a îndemnat cetățenii moldoveni, care sunt
stabiliți în străinătate, să rămână
acolo unde se află în acest moment și să nu încerce să revină
acasă deoarece riscă să fie blocați
de măsurile de carantină în țările
de pe traseul internațional.
Mărturii din realitatea
italiană
GAZETA de Chișinău a încercat
să afle cum trăiesc moldovenii din
diasporă pe timp de coronavirus.
Am vorbit cu basarabeni din Italia,
care ne-au povestit despre îngrijorările și măsurile de precauție
față de un virus care a dat peste
cap unul dintre cele mai puternice
sisteme medicale. Italia a înăsprit

măsurile, închizând restaurantele. Vor lucra doar magazinele și
farmaciile.
Din 24 februarie, Sanda stă
doar în curtea casei, se plimbă
pe câmp și merge la medicul pediatru. „Vizitele la medic sunt
programate la intervale mari de
timp, astfel încât să nu găsim pe
nimeni în coridor. La ora vizitei,
medicul iese afară și te invită la
consultație. Ieșirea de la medic se
face pe altă ușă, astfel nu contactăm cu următorii pacienți. Adulții
merg doar la market și farmacie.
Persoanele păstrează distanța,
sunt atente, poartă mănuși și
își dezinfectează mâinile. Slujba
religioasă este transmisă online,
iar populația este activ invitată
să stea acasă și să reducă maxim
numărul ieșirilor publice. Bătrânii apelează la un număr special
anunțat de Primărie, la care cer
să li se aducă acasă alimente și
medicamente”, povestește Sanda,
aflată la 20 kilometri de Parma.
COVID-19 aduce criza economică în Italia
Oleg Chicu din orașul Treviso
spune că impactul cel mai mare
este asupra economiei italiene. „Bursa din Milano a scăzut
drastic. Expozițiile sunt închise.

Turismul e blocat. Unele fabrici
mari tot sunt închise. Competițiile
sportive sunt oprite. Sunt pierderi
de miliarde de euro. Spitalele sunt
pline de bolnavi. Poliția patrulează și roagă oamenii să iasă din case
doar pentru urgențe”, spune Oleg.
Andrea Lefter este un tânăr
moldovean care locuiește în
orașul Veneția. Andrea spune
că „orașul este vizitat de foarte
puțini turiști, iar mulți agenți
economici suferă pierderi și sunt
în dificultate”. Potrivit lui Lefter, oamenii sunt informați prin
mass-media, pliante informative,
anunțuri publice etc. „Oriunde ai
merge sunt pliante informative.
Transportul public circulă cu regularitate. Multe magazine au
grăbit implementarea cumpărăturilor online. Medicii nu reușesc
să facă față numărului mare de
îmbolnăviri. Atât italienii, cât și
moldovenii sunt tratați la fel de
către medicii din Italia. Acasă
se gândesc să revină moldovenii
care-și pierd locul de muncă, deoarece în Italia este costisitor de
trăit”, aflăm de la Andrea Lefter.
Autoritățile moldovene încă nu
spun nimic despre cum vor aduce
acasă cetățenii din străinătate, în
special din Italia, care vor rămâne
fără un loc de muncă, după pandemia de coronavirus.

REPORTAJ

GAZETA de Chișinău

5
Vineri / 13 martie / 2020

„Să fiţi cinstiţi şi să nu vă
lăsaţi cumpăraţi!”

S

Gheorghe BÂLICI
Ne oprim la piaţa din centrul
orăşelului şi începem să împărţim
ziarul, pe ici, colo mai intrând în
vorbă cu unele persoane. Unele
dintre ele au auzit de ziarul nostru
sau chiar l-au citit, iar altele ne
întreabă de la ce partid suntem şi
pentru care candidat facem campanie electorală. Le răspundem
că nu avem nimic cu alegerile şi
scopul nostru este, pur şi simplu,
de a le face cunoscut ziarul şi de
a mai schimba o vorbă, două, cât
le permite timpul şi amabilitatea.
Vânzători mai mulţi decât
cumpărători
În zona cu mărfuri industriale, cumpărătorii pot fi număraţi
pe degete. Vânzătorii stau în aşteptare şi apariţia noastră îi mai
înviorează puţin. Sunt cam nemulţumiţi de lipsa clienţilor, care
n-au bani şi nu vin la piaţă, dar
manifestă interes faţă de ziarul
nostru şi ne spun că îl vor citi cu
plăcere.
De la unul dintre vânzători
aflăm că practică comerţul mai
de demult, că le-a deschis afaceri
şi copiilor, iar acest lucru l-a ajutat să-i ţină acasă şi să nu plece

peste hotare. „Dacă aş fi aşteptat
mila guvernanţilor, cred că am
fi vorbit şi noi acum cu ei „pe
sticlă”, dar aşa, slavă Domnului,
suntem cu toţii împreună şi parcă
ne descurcăm”, ne spune dumnealui, promiţându-ne că se va
abona numaidecât la „Gazeta de
Chişinău”.
Nina Ivanovna şi Galina Semionovna, două foste profesoare de
franceză la Hânceşti, ne spun că
au o pensie de circa două mii de lei
fiecare şi că aceşti bani nu le prea
ajung, dar vin la piaţă să mai cumpere câte ceva de la ţăranii veniţi
de prin împrejurimi, pentru că e
mai ieftin şi se mai plimbă şi ele,
că doar n-or sta tot timpul acasă.
Sunt bine dispuse şi poţi spune
că nu le afectează prea tare lipsurile. Se interesează de ziarul
nostru, ne urează succes şi ne
zâmbesc de parcă ne-am cunoaşte
de când lumea.
Domnul Efim ne explică de ce
unii oameni bogaţi vor să ajungă
în parlament: „Pentru că trebuie
să-şi protejeze cumva afacerile
murdare, dar nu sunt ei cu gândul
la popor şi la nevoile lui”.
„Suntem pe cale
de dispariţie”
Domnul Andrei este foarte nemulţumit de politicieni şi de faptul
că pe parcursul a treizeci de ani
se ţin doar de promisiuni. „Să fiţi
cinstiţi, să spuneţi adevărul şi să
nu vă lăsaţi cumpăraţi, aşa cum
se întâmplă pe la noi! Uitaţi-vă
şi dumneavoastră: satele rămân
pustii, pierdem populaţia, iar tinerii plecaţi peste hotare nu se

Foto: Natalia Munteanu

âmbăta trecută, echipa noastră
redacţională descinde la Hânceşti
pentru promovarea şi difuzarea
ziarului, pentru contactarea „pe viu”
a populaţiei şi aflarea unor păreri ale
oamenilor despre ce cred ei că se mai
întâmplă, bun sau rău, în viaţa noastră de fiecare
zi, dominată de sărăcie şi veşnică aşteptare a unor
schimbări spre bine.

mai întorc. Pe de altă parte, tinerii
care au mai rămas stau noaptea
prin baruri, beau şi se droghează.
Nu-i interesează mai mult nimic,
cu atât mai mult ziarul dumneavoastră”. Martor la dialogul nostru, domnul Gheorghe adaugă:
„Suntem pe cale de dispariţie, ce
mai! Cei de sus cunosc situaţia,
dar se fac a nu observa nimic. Cât
o să mai dureze această distrugere
nu ştim…”.
Mătușa Ecaterina vinde vin şi
ulei de floarea-soarelui („oloi”,
aşa a scris ea pe sticlele de ulei).
Se arată interesată de ziarul nostru, dar ne roagă: „Vă rog să nu
mă filmaţi, că aşa m-au filmat

nişte băieţi de la o televiziune.
M-au dat seara în emisiune împreună cu alţii care n-au ştiut să
răspundă la o întrebare: Dacă un
ou fierbe trei minute, cât timp
fierb cinci ouă?”.
Viaţa la ţară
Am dorit, bineînţeles, să vedem
şi vreun sat, două, şi am ales Logăneştii şi Stolnicenii, două sate cu
gospodării frumoase. La marginea
Logăneştilor, badea Iurie îşi paşte
vacile, dintre care, ne spune el, opt
sunt mulgătoare. Îl întrebăm dacă
le mulge manual, iar dumnealui ne
răspunde: „Cu mâna să le mulgă

Dodon, că eu mi-am cumpărat
aparat!”. Bărbatul are şi vreo
cincisprezece curcani frumoşi şi
ne înţelegem cu el să mai revenim
pentru a procura „carne ecologică,
nu cum mâncaţi voi la oraş”.
La Logăneşti domnul Vasile
Svistal, trecut de şaptezeci de
ani, după cum afirmă dumnealui, ne povesteşte că a fost toată
viaţa zootehnician, membru al
partidului comunist, iar acum
este pălămar la biserică. Dumnezeu îl ajută să înfrunte toate
greutăţile, că „la El este acum
toată nădejdea…”. Cercetează cu
atenţie ziarul oferit şi ne asigură
că se va abona şi el.
Prea puţină lume vedem pe
străzile ambelor sate şi începem
să regretăm că n-am mai rămas
la piaţa din Hânceşti. Împărţim
din ziare ce mai putem împărţi la
puţinii trecători, mai lăsăm un clit
la o alimentară din Stolniceni şi
plecăm bucuroşi că măcar agitatorii electorali îşi fac cu abnegaţie
datoria. Pe 15 martie la Hânceşti
sunt alegeri parlamentare şi cel
mai demn, ca de obicei, va învinge.
Spre seară, mai dăm din ziarele
noastre la Ialoveni, după care, cu
simţul datoriei împlinite, revenim
la Chişinău.

Un reportaj cu mâini

Î

n ajun de 8
Martie, am fost
în municipiul
Hâncești. Prin
piață și pe trotuare
lumea forfotește de
zor: unii vând, iar
alții cumpără produse
agroalimentare. Le
oferim trecătorilor și
comercianților câte o
GAZETĂ de Chișinău.
Unii primesc ziarul cu bucurie
și deschidere spre comunicare cu
jurnaliștii, iar alții sunt sceptici și
ne întreabă de la ce partid suntem.
Îi asigurăm că ziarul este apolitic

și nu aparține niciunui partid sau
lider politic.
Majoritatea oamenilor au refuzat să fie fotografiați, motiv
pentru care am decis să le imortalizez doar mâinile îmbătrânite
și uscate de muncă. Moldovenii
cu care am vorbit mi-au spus sincer că s-au săturat de angajații
partidelor politice, care vin pe
la ei doar în campania electorală,
le oferă materiale promoționale
și dispar până la următoarele
alegeri parlamentare sau prezidențiale. Ei spun că deputații nu
merg prin localități să vorbească
cu cetățenii, să le afle problemele
și necazurile. Oamenii îi văd pe
politicieni doar în mass-media
și pe panourile electorale care
au împânzit satele și orașul, de-

oarece în Circumscripția nr. 38
– Hâncești vor avea loc alegeri
parlamentare noi pe 15 martie
2020.
Oamenii se plâng că nu au apeduct în localitate, au pensii mici,
care abia le ajung pentru medicamente, și sunt nevoiți să-și vândă
legumele și fructele crescute în
propria grădină. Un bărbat mi-a
spus că, în campania electorală,
oamenii sunt învârtiți ca într-o
centrifugă pentru stoarcerea mierii de albine, iar omul amețit, care
iese în picioare din această forță circulară, este pus să voteze.
Alt bărbat, pe care l-am întâlnit
la o tarabă din piață, susține că
viitorul Republicii Moldova este
gri deoarece statul este condus de
hoți. Acesta vrea să voteze pen-

tru un deputat care să facă ceva
pentru oraș și să fie originar din
raionul Hâncești.
Funcția de deputat a devenit
vacantă după ce democratul Alexandru Botnari a renunțat la mandatul din Parlament, în favoarea
funcției de primar al municipiului
Hâncești. La alegerile parlamentare noi din circumscripția Hâncești

lupta se va da între șapte candidați: Ion Mereuță (PDM); Ștefan
Gațcan (PSRM); Olesea Stamate
(PAS); Vitalie Balinschi (Partidul Șor); Dorin Chirtoacă (Blocul Electoral UNIREA); Grigore
Cobzac (candidat independent)
și Anatolie Postolachi (PLDM).

Natalia MUNTEANU
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Interviu cu Ion Negrei, cercetător științific la Institutul de Istorie

„Ne vom pomeni în situația
în care nu va avea
cine să scrie Abecedarul”

P

rotestul angajaților Institutului de Istorie și
reacția premierului Ion Chicu deconspiră
faptul că evaluatorii Agenției Naționale
pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD) au
acționat la comanda politică a actualei guvernări.
Manifestația publică a istoricilor a scos în vileag
ghemul de probleme din sfera științei după ce acest
domeniu a fost pus sub control politic.
- Stimate Domnule Negrei,
câți angajați ai Institutului de Istorie s-au pomenit disponibilizați în urma
respingerii proiectelor de
cercetare finanțate prin intermediul Programului de
Stat (2020–2023)?
În urma evaluării efectuate de
ANCD, un singur proiect din cele
trei propuse a fost acceptat. În
consecință, din cei 44 de cercetători ai instituției, circa jumătate
au rămas în cercetare, având acoperire din finanțarea proiectului,
în timp ce mai bine de jumătate
din colegi riscă să fie disponibilizați.
Proiectul Implementarea practicilor de gândire filosofică în context socio-cultural al R. Moldova,
propus de colegii de la Secția Filosofie, unicul proiect cu tematică
filosofică, a fost respins.
Celelalte două proiecte ofertate
de Institutul de Istorie aveau ca
obiectiv scrierea a cinci volume de
istorie a ținutului dintre Prut și
Nistru din cele mai vechi timpuri
până la momentul de față. Epocile veche, medievală și modernă
constituie subiectul de cercetare al
proiectului acceptat, iar proiectul
care cuprindea Epoca contemporană și cea recentă a fost respins.
Proiectul „Spațiul Pruto-Nistrean în Epoca contemporană: Basarabia, RASSM, RSSM și R. Moldova. Sinteză academică, studii,
documente și materiale didactice.
Partea II cuprinde evenimentele
derulate în acest spațiu începând
cu 1918, precedat de procesul de
emancipare națională și socială a
populației din acest spațiu, Unirea
Basarabiei cu România, perioada interbelică, cel de-al Doilea
Război Mondial, foametea din
1946–1947, colectivizarea, deportările, sovietizarea, rusificarea,
iar din istoria recentă fac parte
Mișcarea de renaștere națională, proclamarea independenței R.
Moldova, Războiul de pe Nistru.
Anume cercetarea acestor subiecte
și evenimente a fost respinsă de
către experții ANCD.
Evenimente produse în ultima
sută de ani în acest spațiu rămân
sensibile pentru societatea moldovenească. În linii mari, într-o
perioadă cronologică scurtă, asupra acestui spațiu au fost aplicate
două modalități de organizare și
administrare a societății: mode-

lul firesc, național (românesc) și
democratic, și modelul străin de
sorginte totalitar-sovietică.
Evident, experiențele istorice
respective și-au lăsat amprenta
asupra realităților curente. După
proclamarea independenței R.
Moldova, suntem afectați de o instabilitate politică cronică, proble-

ma identitară a devenit subiect de
speculații al unor actori politici.
Relațiile noastre cu Vestul și Estul
au căpătat dimensiuni geopolitice. Cercetarea acestor probleme
este de stringentă actualitate, iar
concluziile și recomandările istoricilor, cu siguranță, ar contribui
la depășirea sincopelor și ar deschide societății o perspectivă de
dezvoltare și progres.
Proiectul privind Istoria Contemporană a fost evaluat de trei
experți. Este ciudat că doi evaluatori au acordat acestui proiect
peste 90 din 100 de puncte, iar
al treilea l-a coborât la nivelul de
52 de puncte.
Respingerea celor două proiec-

te a fost contestată de angajații
institutului, numai că reclamațiile
noastre nu au fost examinate. De
altfel, niciuna din cele 108 contestații depuse de echipele de cercetători de la celelalte instituții de
cercetare nu au fost examinate
din simplul motiv că la această
instituție cu pretenții de expertiză
europeană nu există un mecanism
de examinare a contestațiilor.
Astfel, prin ingerință politică și
constrângere economică asupra
istoricilor, se aplică interdicția
de a profesa meseria.
Bănuielile noastre că evaluatorul cu pricina este executorul
unei comenzi politice au devenit
certitudine în urma unui comentariu al prim-ministrului despre

protestele noastre. Înaltul demnitar a spus că actualul Guvern
este dispus să finanțeze proiecte
de matematică, chimie, biologie,
medicină, dar nu va aloca niciun
bănuț pentru niște pseudo-cercetători, angajați în proiecte politice.
O declarație insultătoare și descalificantă pentru un oficial de
acest rang. Afară de tratamentul
discriminatoriu al unei bresle de
cercetare, această aserțiune deconspiră implicarea politicului în
evaluarea proiectelor științifice,
dezvăluie felul în care s-a procedat la organizarea și desfășurarea
pretinsului concurs de proiecte.
Subliniez că cele două proiecte
ale Institutului de Istorie au fost

respinse în contextul în care actuala guvernare, în frunte cu șeful
statului Igor Dodon, desfășoară
ample acțiuni cu tentă propagandistică referitor la evenimentele ce
se pliază pe subiectul de cercetare
a evenimentelor ce s-au produs în
acest segment cronologic.
Prin urmare, cercetarea științifică, obiectivă a procesului istoric
ar putea prejudicia proiectul politic al actualei guvernări.
Sub patronajul președintelui
a fost format un centru de propagandă, care a produs filme, a
organizat conferințe, simpozioane, a editat tot felul de literatură
cu conținut kominternist.
Cele trei volume de istorie a
Moldovei pe care le afișează pre-

tutindeni Dodon sunt un produs
propagandistic. O asemenea modalitate de abordare a problemelor
menține societatea într-o situație
de derivă și confuzie permanentă.
Doar adevărul rezultat în urma
cercetării științifice poate servi temei pentru o dezvoltare durabilă.
-Situația precară din domeniul științei este o consecință a reformei inițiate
de fosta guvernare democrată.
Într-adevăr, situația în care s-a
pomenit domeniul cercetării și
inovării în R. Moldova este rezultatul destructurării Academiei de
Științe ca instituție de coordonare

a cercetării, acțiune întreprinsă
de guvernarea democrată în 2017.
Trecerea domeniului cercetării în gestionarea Ministerului
Educației, Culturii și Cercetării a
paralizat actul cercetării. Conștient de impactul nefast al acestei
întreprinderi necugetate, colectivul de cercetători de la Institutul
de Istorie s-a pronunțat împotriva
acestei reforme păguboase.
În demersurile noastre către
Președinție, Parlament și Guvern
am semnalat riscurile iminente
ale unei asemenea întreprinderi,
care s-au adeverit.
Faptul trecerii cercetării și
inovării sub control politic este
un lucru foarte grav. Prima experiență de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de
cercetare a demonstrat că ANCD
este o instituție aflată totalmente
sub control politic.
Această structură a rebutat
proiecte și ale altor colective de
cercetători. Instituții întregi, cu
tradiție de cercetare, școli de cercetare autentică riscă să dispară.
Menirea istoricilor este să ofere
o tratare științifică a trecutului
istoric. Într-un stat liber, nimeni
nu este în drept – nicio persoană
oficială, inclusiv șeful statului – să
definească adevărul istoric.
În cercetările noastre ne călăuzim de principiul că istoria nu este
sclava actualității. Istoricul nu
aplică trecutului scheme ideologice contemporane și nu introduce
în evenimentele din trecut sensibilitatea de azi. Acțiunile actualei
guvernări contravin Constituției,
Declarației de Independență, act
care marchează punctele cardinale
ale istoriei noastre.
- Care este starea de spirit
din comunitatea academică?
Acțiunea de protest din fața
Guvernului a fost organizată recent de Sindicatul „Știința”, cu
sprijinul Federației Sindicale a
Educației și Științei din Moldova.
Am înaintat guvernării o serie
de revendicări, printre care abrogarea pretinsei reforme, revenirea instituțiilor de cercetare în
gestiunea financiară a Academiei
de Științe, revenirea la finanțarea instituțională a colectivelor
de cercetători, reluarea activității
instituțiilor de cercetare în componență deplină. Prin păstrarea
unei autonomii academice, căutăm să păstrăm cercetarea în
făgașul ei firesc.
Din păcate, în momentul de
față cercetarea științifică este într-o stare dezastruoasă, colectivele
de cercetători riscă să se destrame. În curând, ne vom pomeni în
situația în care nu va avea cine să
scrie Abecedarul.

Interviu realizat de Ilie Gulca
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Coronavirusul, prețul
petrolului și economia
moldovenească

C

oronavirusul sau, oficial, GOVID-19
a ajuns subiectul central al realitățiii
basarabene în săptămâna aceasta
după ce a fost constatat primul caz de
îmbolnăvire pe teritoriul republicii, provocând
reacții inadecvate atât din partea populației,
care a intrat prea repede în panică, cât și a
autorităților, care au ales să învinuiască bolnavii
de iresponsabilitate.
aproape deloc produse în următoarele săptămâni.
Așteptăm șocuri
din exterior

Ion CHIȘLEA
Cum poate afecta această epidemie, ridicată oficial de Organizația Mondială a Sănătății la
nivel de pandemie, și așa anemica
economie moldovenească?

Dacă nu vor fi făcute gafe prea
mari, în plan intern nu există premise pentru perturbări economice
serioase.
Însă șocurile sunt așteptate din
exterior, or doi dintre trei cei mai
importanți parteneri economici
ai Republicii Moldova – Italia și
Federația Rusă, ar putea fi afectați
serios de impactul pandemiei, ul-

dus duminică preţul de vânzare
a petrolului ca o reacţie la eşecul
Organizaţiei Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) de a încheia
un acord cu privire la reducerea
producţiei de petrol.
Drept urmare, barilul de petrol
Brent ce reprezintă referinţa internaţională în materie, s-a prăbuşit cu 31%, fiind vorba despre
cel mai abrupt declin din ultimii
30 de ani, de la 45 de dolari pe
baril, cât era vineri, la circa 30
de dolari.
Așa cum această scădere se
produce exact în momentul în care
epidemia de coronavirus afectează cererea mondială de petrol,
conform celor mai recente estimări ale Agenţiei Internaţionale
a Energiei (IEA) publicate luni,
cererea mondială de petrol va fi
în 2020, cu aproximativ 90.000
de barili pe zi mai mică decât în
2019, iar conform unui scenariu
pesimist scăderea ar putea fi și
mai abruptă. Este pentru prima
dată după 2009 când cererea
mondială de petrol va scădea în

La modul direct nu există
premise pentru scăderea
economiei
La modul direct nu există premise pentru ca aceasta să afecteze serios economia mondială,
or pierderile umane, provocate
de aceasta, care ar putea genera
reducerea forței de muncă și a
consumului final, sunt nesemnificative, de ordinul zecimilor
sau chiar sutimilor de procent.
În plus, dat fiind faptul că virusul nu poate fi răspândit la temperaturi mai ridicate de 25 de grade,
în câteva săptămâni condițiile
pentru propagarea lui, practic,
vor dispărea, cel puțin în Republica Moldova. Totuși, până se
vor instala temperaturile ridicate,
rămâne de văzut cum vor gestiona
situația autoritățile moldovene și
cum vor utiliza acestea mijloacele
și sistemul de sănătate destul de
precar pentru a preveni răspândirea epidemiei. Iar ca să nu fie
pus la încercare sistemul de sănătate, autoritățile au recurs deja la
măsuri de prevenire a răspândirii
virusului, cum ar fi sistarea unor
rute avia sau închiderea școlilor
și grădinițelor.
Mai nocivă este panica
Un impact mai nociv decât epidemia propriu-zisă îl are, însă,
panica de pe piețele financiare,
dar și în rândul populației, care
a pornit deja să-și facă rezerve
de provizii, golind rafturile unor
magazine. Totuși, nici în acest caz
nu putem vorbi despre o modificare semnificativă a consumului
pe termen mediu or, odată făcându-și provizii pentru mai multe
zile, oamenii nu vor mai cumpăra

tima suportând pierderi serioase
și din cauza prăbușirii în ultimele
zile a prețurilor la petrol.
Cea mai abruptă
ieftinire a țițeiului
din ultimii 30 de ani
Mai pe scurt, vom avea o reducere a remiterilor din Rusia și
Italia, dar și din alte țări europene,
precum și scăderea exporturilor
moldovenești spre aceste destinații. În ce privește România, cel
mai mare partener comercial al
R. Moldova, efectele pandemiei
asupra acesteia depind în mare
parte de felul în care vor evolua
lucrurile în Germania, cel mai
mare partener economic al său.
O altă problemă, care ar putea
influența economia mondială și,
prin ricoșeu, pe cea moldovenească e legată de prăbușirea prețurilor la petrol la bursele internaționale.
În urma unei confruntări a prețurilor cu Federația Rusă, Arabia
Saudită, cel mai mare producător
de petrol la nivel mondial, a re-

ritm anual deoarece epidemia de
Covid-19 a provocat o diminuare
semnificativă a activităţii industriale, în special în Asia, precum
şi în Italia, a provocat o reducere
a cererii pentru transport terestru
şi aerian.
Deși ieftinirea petrolului, care
va atrage după sine și ieftinirea
carburanților, pare a fi un lucru
benefic pentru consumatorii individuali dar și pentru businessul
moldovenesc din cauza reducerii
costurilor aferente transportului,
economia moldovenească ar putea
fi afectată de o înrăutățire a situației economiei rusești, dependentă
direct de prețurile la petrol.
Exporturile de hidrocarburi au
reprezentat 52% din exporturile
Rusiei în 2019 și au adus venituri
de cinci ori mai mari decât exporturile de gaz (244,3 miliarde
față de 49,5 miliarde de dolari).
De menționat că prețul petrolului influențează indirect prețul
gazelor exportate de Rusia, care
este calculat după o formulă care
include și prețul petrolului. Cu
siguranță și prețul de import al

gazelor în Republica Moldova
va scădea, lucru confirmat și de
directorul MoldovaGaz, Vadim
Ceban.
Cum ne poate
afecta ieftinirea
petrolului
Aparent, bugetul rusesc va avea
de suferit, or la prețuri mai mici
de 42 de dolari pentru un baril,
veniturile acestuia sunt în scădere față de cele anticipate. Însă
în 2016 Rusia a liberalizat piața
financiară internă astfel încât ieftinirea petrolului conduce imediat
la devalorizarea rublei. Astfel luni
cursul dolarului ajunsese la 75 de
ruble după ce vineri era de 68,5
ruble.
Este un mecanism benefic pentru autorități deoarece, deși din
petrolul exportat statul rus obține mai puțini dolari, aceștia sunt
transformați într-o cantitate mai
mare de ruble. Statul reușește,
astfel să-și onoreze plățile interne în ruble. Au de pierdut însă
cetățenii, or cu aceeași cantitate
de ruble ei pot cumpăra mai puține produse, scade puterea lor
de cumpărare. În acest context,
este de așteptat și o scădere a remiterilor din Rusia în Republica
Moldova, or cu rublele câștigate,
muncitorii moldoveni aflați acolo vor putea cumpăra mai puțini
dolari sau euro. Din cauza scăderii puterii de cumpărare, putem
să ne așteptăm și la o reducere
a exporturilor moldovenești în
această țară.
Nu este clară în aceste condiții
situația cu mult vehiculatul credit
pe care autoritățile intenționau
să-l contracteze de la Federația
Rusă.
Una peste alta, dependența mai
redusă a economiei moldovenești
de cea rusească, față de ce aveam
acum zece ani, ne protejează de
un impact mult mai devastator
similar cu cele venite din Federația Rusă în timpul crizelor din
1998 sau 2008-2009.
Caricatura la gazetă

Acordul
cu FMI –
finalizat
cu succes
„Autoritățile moldovene au finalizat cu succes acordul de trei ani
cu Fondul Monetar Internațional,
în ciuda unui peisaj politic provocator”, se spune într-un comunicat
al instituției care menționează că
a fost reabilitat sectorul bancar și,
alături de alte reforme, a fost atinsă
o stabilitate macroeconomică și financiară. Cu toate acestea, potrivit
FMI, creșterea rămâne insuficientă
pentru a stimula în mod semnificativ nivelul de trai al populației
și este imperativ ca autoritățile să
continue aplicarea unui mix prudent și bine coordonat de politici.

1,72 mld
lei pentru
reparația
drumurilor
Pentru anul 2020 Legea bugetului de stat prevede alocarea în
Fondul rutier pentru drumurile
publice naționale a sumei de circa 1,72 miliarde lei, ceea ce este
cu aproape 20% mai mult față de
2019. Astfel, din volumul total al
mijloacelor Fondului rutier, aproape 1,026 miliarde lei (sumă aproape
egală cu cea din 2019) se preconizează a fi utilizate pentru lucrări
de întreținere a drumurilor publice
naționale. În acest an, vor fi readuși
la parametrii necesari circa 560 km
de drumuri naționale.

Moldova
a redus
achizițiile de
gaze rusești
cu încă 6,4%
În anul 2019, Republica Moldova
a procurat 1,057 miliarde metri cubi
de gaze ruseşti sau cu 28 milioane
(6,4%) mai puţin faţă de anul 2018.
În termeni monetari, achiziţiile au
crescut cu 3,7% (152,8 milioane lei),
până la 4,3 miliarde lei din cauza
majorării preţului de achiziţie de
la 3 670 la 4760 lei pentru o mie
de metri cubi (cu 10,7%), potrivit
unui Raport al Agenției Naționale
pentru Reglementare în Energetică.
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A-politice

mai profunde decât excesul de
zel al mass-media, ignoranța
uluitoare a maselor și, nu în ultimul rând, instinctul de turmă
care îl subjugă, deopotrivă, pe
mahalagiul revoltat de revenirea migranților din zonele
afectate și pe angajatul aparent
liber de stereotipuri de pe Wall
Street.
Adrian CIUBOTARU
Prima problemă rezultă din
credința majorității oamenilor
Marile crize scot la iveală
în atotputernicia științei, în
adevăratele vulnerabilități.
progresul tehnologiei și mai
Punctele nevralgice ale unei
ales în capacitatea statului de
societăți se revelează numai în
a le asigura protecția în cazuri
condiții de stres maxim, sub
de forță majoră. Când savanții
presiunea unor factori greu sau
ridică nedumeriți din umeri,
deloc controlabili. Printre acești
când echipamentele medicale și
factori se numără, de regulă,
doctoriile se dovedesc inutile,
războaiele, catastrofele naturale
iar tehnologiile, în special cele
sau antropogene, pandemiile și
informaționale, dărâmă moralul
alte dezastre care produc paguîn loc să-l consolideze, cetățebe enorme, răpind vieți omenii de rând se simt debusolați,
nești, ruinând
devenind
economii, țări
victime sigure
și, uneori,
ale asaltului
chiar civilimediatic. Iar
Panica
zații.
când statul nu
savantă
În prezent,
găsește alte
a
suntem puși
remedii decât
la încercare de
străvechea
funcționarilor
un virus. Dar
carantină,
ce testează, de
sentimentul
de la medicină,
fapt, acesta?
de spaimă și
globali sau locali,
La prima
dezorientare
s-a pliat de minune
vedere, a prodă naștere
pe disponibilitatea
bat capacitanemulțumitea de reacție
rii sau unor
guvernanților de a-și
a statelor
teorii conmanifesta oricând
lumii la un
spiraționiste,
preocuparea excesivă
flagel global.
făcându-i și
pentru sănătatea
Răspunsul a
mai sensibili
electoratului.
fost însă unul
la retoricile
prompt și,
populiste.
per ansamDe vină
blu, adecvat.
e și știința,
Sistemele
care își arogă
de sănătate naționale au remai multe virtuți decât le are în
acționat, previzibil, prin tot
realitate, dar și statul, care își
felul de interdicții și carantine,
dovedește eficiența mai curând
încercând să limiteze impactul
în politicile lui de constrângere
contagiunii. Organismele interdecât în cele de emancipare…
naționale au ripostat și ele după
Apoi, în lipsa altor repere mânșablon. Contagiozitatea sporită
tuitoare decât făgăduința aposși răspândirea globală i-au făcut
tolică a unui vaccin, e aproape
pe cei de la OMS, de exemplu,
inevitabil ca psihicul uman să o
să ridice deunăzi molima la
ia razna de la un strănut.
rang de “pandemie”.
O a doua mare problemă deDeși mortalitatea nu atinge
curge din caracterul tot mai ficcote alarmante decât în cazul
țional al universului în care trăunor categorii particulare de
im. Un univers creat parcă de
pacienți, specialiștii se arată, în
imaginația unui Umberto Eco,
continuare, îngrijorați. “Exîn care orice narațiune bine
plicația științifică a panicii” ar
ticluită poate disloca oricând
rezida, în opinia unui epidemiorealitatea. Urmărind evenimenlog din România, în “nesigurantele din ultimele săptămâni, am
ța” ce se datorează “vitezei raavut senzația că asist la o scenă
pide de diseminare a infecției”
dintr-un film hollywoodian cu
și faptului că “încă nu stăpânim
subiect pre- sau postapocalipfoarte bine toate datele științifitic. Căci lacătul pus peste orașe
ce asupra virusului”.
și chiar țări întregi, dar și moPanica savantă a funcționadul în care este prezentat avanrilor de la medicină, globali sau
sul “coronaciumei”, te poartă cu
locali, s-a pliat de minune pe
gândul la atacul unei armate de
disponibilitatea guvernanților
zombie, mai puțin la o infecție
de a-și manifesta oricând preorespiratorie (oricât de) acută.
cuparea excesivă pentru sănăAm ajuns să percepem lucrurile
tatea electoratului. Într-o eră a
în funcție de predispozițiile,
populismului generalizat, orice
așteptările și memele pe care le
prilej e bun pentru a-ți arăta
sedimentează în noi mitografia
dragostea față de popor.
erei digitale. Un Ev Mediu cu
Adevăratul test nu este destismartphone-ul într-o mână și
nat însă sistemelor de sănătate.
cu popcornul în alta.
Epidemia a dezvăluit probleme
(va urma)

Foto: Victoria Popa

Apocalipsa din
smartphone (I)

19 aprilie 2018. Președintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukașenko, și omologul său moldovean,
Igor Dodon, testând tractoarele belaruse

Tractoristul Dodon
şi priţepşcik*-ul
Chicu

C

unoscuții mei de la ţară, tractorişti,
mecanizatori, şoferi etc., au o rară
calitate intelectuală: ei îşi caută de
treabă şi nu se bagă în brazda altuia. E
o dovadă a inteligenţei şi a profesionalismului.
Spre deosebire de ei, politicienii de azi nu ratează
ocazia de a-şi etala ignoranţa şi incompetenţa.

Mircea V. CIOBANU
Acum trei ani, la o întâlnire
cu oamenii din diasporă, Igor
Dodon le dădea din deget: „Problema cea mare de la noi este că
părinții care lucrează peste hotare
trimit bani copiilor ca aceștia să
învețe de economist, jurist etc.
Dar Moldova nu are nevoie de
atâția economiști. Avem nevoie
de un tractorist bun”.
Urmându-și propriul program de perfecționare, într-o
altă primăvară, Dodon urca pe
tractor (împreună cu preşedintele
bielorus, oaspetele său), trăgând o
semănătură decorativă pe moşia
experimentală de la Porumbeni.
Taica Freud ar fi explicat complexele lui Dodon prin inhibarea
visului său din copilărie de a se
face tractorist. Adevărat, eu nu
prea înţelegeam de ce meseria de
tractorist trebuie opusă celei de
jurist sau economist, dar când i-a
venit ocazia, Dodon şi-a tras un
guvern de tractorişti-tehnicieni.
„Tehnocrat”, adică.
Cam asta e impresia după
un trimestru de administrare a
treburilor publice: un guvern de
tractorişti. Cazul primilor bolnavi
de COVID-19 atestat pe teritoriul
Republicii Moldova a fost testul
relevant pentru funcţionarea
sistemului. Implicarea politicienilor incompetenţi (preşedinte,
prim-ministru), iar în consecinţă,
ineficienţa tuturor structurilor,
obişnuite să raporteze triumfalist, în loc să funcţioneze eficient,

au lipsit de credibilitate întregul
mecanism.
Or, singurul lucru bun pe care
trebuia să-l facă guvernarea era
să desemneze o celulă de criză,
cu implicarea specialiştilor calificaţi, să li se pună acestora la
dispoziţie resursele necesare şi să
fie asistaţi (nu „îndrumaţi”). Iar
oamenii să fie informaţi corect.
Cine mai are chef azi să-şi plângă
durerile autorităţilor moldovene, când prima replică a şefilor
statului e reproşul răstit: a) de
ce te-ai îmbolnăvit şi b) de ce ai
revenit acasă?
Câteva zile în urmă premierul
învinuia ştiinţele de „ineficienţă”
(de parcă el, unul, ar fi investit
tare mult în cercetare). El îi acuza pe cercetători de „politizare”,
dar ştiinţa există tocmai pentru a
evita speculaţiile neargumentate.
E suficient să consulţi savanţii –
şi să te conduci de argumentul
ştiinţei – în privinţa unor subiecte
sensibile şi lucrurile se aşază.
Domeniul sărac al educaţiei şi ştiinţei se ţine însă doar
pe bunul-simț şi pe entuziasm.
Prin ieşirea sa incompetentă şi bădărănească împotriva
oamenilor
din
domeniul
cercetărilor, premierul şi-a adus
[şi el] contribuţia la lichidarea
focarelor ştiinţifice, ca epidemie
neagreată de actuala putere, pentru care e rentabilă ţinerea populaţiei sub protecţia şamanismului
şi obscurantismului medieval.
Adevărat, piromanii care au dat
foc casei ştiinţei naţionale au

fost democraţii, dar premierul,
în sfânta lui naivitate şi ignoranţă,
îşi aduce propriile vreascuri.
În loc să investească în crearea
unui centru naţional de cercetări
ştiinţifice, care ar gestiona autonom şi în afara politicii domeniul
cercetărilor, el învinuieşte mediul
intelectual de ineficienţă. De parcă în ţara asta ar exista domenii
eficiente şi guvernul ar fi tare generos cu aceste enigmatice domenii. Iar a motiva lipsa investiţiilor
în ştiinţă prin „argumentul” că
unii cercetători sunt remuneraţi
din alte surse, e mai mult decât un
discurs tupeist, e o ofensă adusă
inclusiv instituţiilor internaţionale, dar şi o proastă înţelegere a
implicării statului în ştiinţă.
Ţările normale salută orice
colaborare şi finanţare externă,
dovadă de apreciere şi afirmare
în exterior a propriilor savanţi.
Această reacţie inadecvată a diletanţilor de la guvernare demonstrează – a câta oară! – că reformele nu trebuie făcute niciodată
pentru cineva anume, deoarece e
suficient să se schimbe actorii şi
construcţia se va nărui.
Nu am nimic cu visele din copilărie ale celor care administrează
treburile publice. Dar vreau să ştiu
dacă, atunci când unul dintre ei ia
o decizie în ceea ce ne priveşte, el
se produce în calitate de economist sau de tractorist; de manager
sau de „tehnocrat”.
*rus: прицепщик – lucrător
la remorcă, ajutor de tractorist
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De ce „viruși” e pluralul firesc,
iar nu odiosul „virusuri”…

Dan ALEXE
N-am să obosesc să spun că eu
zic cu încăpățânare “viruși”, un
plural firesc, iar nu odiosul “virusuri”, așa cum vor doctorii. Nu
e firesc ca româna să fie singura
limbă ce impune acestui simplu
neutru latinesc, virus, două pluraluri.
Văd insistența absurdă că
pluralul medical al lui virus, în
sensul de agent patogen, trebuie
să fie virusuri, spre deosebire
de viruși, care ar fi doar pluralul
virusului informatic.
Ei bine, virușii informatici
au fost numiți metaforic și în
glumă viruși, amintindu-i pe cei
medicali. Nu sunt două cuvinte
diferite. Asta a fost, insistent,
metafora inițială.
Așa că spunem viruși în toate
cazurile. Dându-i două pluraluri
distrugi metafora inițială care a
făcut ca programele nocive informatice să fie numite și ele viruși,
ca virușii medicali, ca o boală care
îți invadează computerul. Lucrul
a fost făcut cu intenție și nu există
niciun motiv ca să stricăm gluma
si metafora, cum s-ar întâmpla

disociind două pluraluri diferite.
Diferențierea e inutilă, pedantă
și stricătoare de glumă. Spunem
doar: viruși.
Iată apoi un alt argument pentru care, în psihologia adâncă a
limbii, în acele profunzimi iraționale unde se triază pleava lexicală, pluralul “virusuri” este total
nenatural:
— terminația –uri e asociată,
în inconștientul limbii noastre,
neutrelor inanimate, tren-trenuri, dulap-dulapuri. Materie
moartă, obiecte, lucruri (lucru
– lucruri). Virusul, în schimb, e
o formă de viață, poartă material
genetic, virusul nu este materie
moartă. Virușii se reproduc și
evoluează, precum microbii. Percepem microbii ca pe ceva viu, activ, de aceea ar fi total nefiresc să
spunem “microburi”, deși fonetic
limba nu s-ar opune.
Sigur, au să sară unii pedanți
să spună că virușii nu sunt totuși

chiar vii. Noi o să-i ignorăm
suveran pe acești călăi ai limbii,
cum o să ignorăm și morocănoșenia ignorantă a călăilor de la
Academie care insistă pe inutila
și neumoristica diferențiere.
Nu există nimic viu în lexiconul limbii noastre cu terminația
plurală -uri. Ar fi imposibil să
spunem “delfinuri”, psihologia
limbii o respinge. Delfinii sunt
vii. Nici “țapuri” sau “berbecuri”.
Așa încât “virusuri”, de pus în
categoria lui “becuri” și “moțuri”,
lucruri, e refuzat de limbă. Dacă
limba a simțit că “microb” e viu
și l-a înmulțit în “microbi”, la fel
“virus” e “viruși”. De-aia nu spunem “microburi”, că sunt vii.
“Virusurile” ar fi ca “mirosurile”, mirosurile nu se difuzează
pe planetă și nu se înmulțesc de
la sine. Virușii sunt însă precum
cactușii. Se multiplică și înțeapă.
Cei care spun virusuri merită
niște cactusuri în pat.

Acasă, pe cont propriu

Viorica RĂILEAN
Carantină... Până mai ieri, îmi
părea ca este o situație care nu
mă atinge pe mine.... dar până
mai ieri.
Azi a devenit totul mai mult
decât serios, aproape dramatic.
Străzi pustii, gări goale, oameni cu
ochi plini de incertitudine și multă
poliție în jur, care destul de gentil
te întreabă – „Ce faceți pe strazi?”.
Mesajul e unul – sigilați-vă în case
cât mai departe de pericol.
Nu vreau să sperii pe nimeni,

dar eu fiind aici, în Italia, cu un
sistem sanitar de invidiat și tot
am ajuns să fiu îngrijorată de
ceea ce aud și văd în jurul meu.
Unica mea dorință, prin această
postare, este să rog, să implor dacă
este necesar, oamenii dragi mie,
foști colegi, vecini... pe toți cei ce
sunteți acasă, luați în serios acest
virus încoronat, nu-l subestimați,
nu ignorați măsurile de precauție,
care sunt absolut necesare de respectat pentru a supraviețui!
Nu uitați că acasă sunteți, din
păcate, pe cont propriu. Pe lângă
faptul că statul habar nu are cum
să se descurce cu această pandemie: lipsa asigurării de stat pentru
cheltuielile de tratament, lipsa de
utilaj specializat, personal medical
nepregătit etc... până la urmă mai
ajungem să fim tot noi învinuiți

de îmbolnăvirea celor de acasă,
și nu ei care n-au vrut să creeze
un sistem sanitar european într-o
țară din Centrul Europei.
Cu tot răul ce a venit peste noi
încerc și eu să-mi ridic moralul așa
cum o făceau strămoșii noștri: 50
g de tărie și un „să fim sănătoși!”.
P.S. Apropos, de tot ce se scrie
pe sociale despre românii întorși
acasă, nu-i judecați, posibil că este
o hotărâre greșită, dar nu uitați,
când ești bolnav, frica îți cuprinde rațiunea și unica soluție care
îți bântuie gândul este să ajungi
acasă. Pentru că unicul loc unde ne
simțim protejați este casa noastră
și instinctul ne poartă într-acolo...
Să ne auzim numai de bine!!!
Milano, 11.03.2020

„L-am băgat pe
Covid-19 în cuptor”
Aurica CAZACLIU EMANDEI
Vorbesc cu tata la telefon. Îl
liniștesc și îi spun că noi suntem
bine. Doar că trebuie să urmăm
toate recomandările, ceea ce îl
rog și pe el – să fie precaut. Îi
relatez situația și îl rog să nu

asculte chiar tot ce spun la tv.
- Offf, dap eu amu să mor, voi
nici la mort, nici să mă îngropați
nu puteți dacă nu puteți veni...
- Eiii, matale trebuie să trăiești. Parcă ne-am înțeles până la
o 100 și fără ремонт. Mai glumim
și noi.
Am ieșit o oră în fața comunei,
la aer. Aproape nici un suflet.
Am găsit un trifoi cu șase foi.
Ce să însemne? Nimic. Că e mu-

tant și are șase foi. Străzile sunt
goale. Doar cei care vin sau pleacă
la muncă.
Cică la noapte între 23.00 și
5.00 vor trece elicoptere și vor
dezinfecta zona. Suntem rugați
să nu lăsăm nimic pe afară, mai
ales animale.
Stăm în casă, dar trebuie și să
mâncăm, așa că l-am băgat pe
Covid în cuptor.
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Haideți
să ne
vindecăm
rănile cu fir
de aur
Alexandru CAZACU DOR

Trăim vremuri grele, din care vom ieși mai puternici.
În Japonia, există o artă veche, care se cheamă kintsukuroi. Această
artă consistă în repararea obiectelor din ceramică, prin încleierea
cioburilor cu fir de aur și argint.
Un proces unic în felul său întrucât permite restaurarea unui obiect
care va avea o valoare mult mai mare decât cea inițială.
Ce-am vrut să zic, haideți să ne vindecăm rănile cu fir de aur, astfel ca, din
orice încercare, să ieșim mai buni, mai puternici, mai valoroși decât la început!
Îmi pare o metaforă destul de puternică și motivantă pentru luptători ca noi!
Capul sus!

Fiecare al treilea
cetățean al
R. Moldova își
dorește Unirea
cu România
Unul după altul, sondajele de opinie publică ne arată o creștere spectaculoasă a numărului cetățenilor R.
Moldova care-și doresc reîntregirea
cu România – peste 30% dintre moldoveni, adică fiecare al treilea!!! Trei
factori determină și vor influența în
continuare creşterea acestei tendințe:
1. R. Moldova este un stat al cărui
guvern
central este atât de slab încât
Octavian ȚÂCU
deține un control efectiv redus asupra
celei mai mari părți a teritoriului și
supune structura statală intereselor străine şi oligarhice, care ce își trag
avantajele din sistemul erodat; Autoritatea legitimă de a lua decizii colective
a fost compromisă; RM nu este în măsură să asigure servicii publice la un
nivel rezonabil; Corupție și criminalitate răspândite; Emigrație masivă și
dislocări involuntare de populație; Declin economic accentuat în condițiile
unei infrastructuri economice care eșuează în a asigura venituri și bunăstare
în mod echitabil; Independenţa statală serveşte intereselor F. Ruse, şi nu
interesului național.
2. Pe acest fundal, România prezintă o alternativă socio-economică și
politică viabilă, care a demonstrat un salt civilizațional enorm în cadrul
Uniunii Europene: este în top 50 cele mai mari economii ale lumii (un PIB
de peste 450 mlrd $); a avut cea mai mare creştere economică din UE şi a
treia creştere în lume pentru anul 2017; are pensii şi salarii de 4 ori mai mari
ca în RM; are justiție şi instituții de stat viguroase şi temeinice; securitatea
națională este asigurată de cea mai importantă alianță militaro-politică din
lume – NATO etc.;
3. Creşterea ponderii politice a unionismului, în mod concret prin resuscitarea Partidului Unității Naționale, ca principala forță care pledează
pentru reîntregirea celor două state româneşti prin: campania de promovare
a identității, limbii, istoriei şi culturii românești; readucerea dezideratului
de reîntregire în discursul public şi politic, atât în Parlamentul RM, cât şi în
CMC Chişinău şi Bălți etc; prezentarea avantajelor reunificării celor două
state româneşti printre cetățenii R. Moldova.
Din considerentele enunțate mai sus, numărul cetățenilor RM care pledează pentru Unire va creşte vertiginos şi va atinge maturitate în toamnă,
când vom oferi o alternativă la alegerile prezidențiale!

10
GAZETA de Chișinău

Saltim-banc

Protestele,
bătu-le-ar vina

Gheorghe BÂLICI
Stau în faţa televizorului şi privesc o
discuţie între politicieni într-un studio
TV, cu o moderatoare şarmantă, bineînţeles, despre tot şi despre toate, despre
cât de bine ar fi, dacă n-ar exista asta şi
aceea, despre cât de departe am fi ajuns
noi, dacă nu ne-ar fi încurcat cutare sau
cutărică şi tot aşa mai departe, că timp
este şi gură-cască (mă am în vedere, în
primul rând, pe mine) care să privească
sunt cu duiumul. Tot ce se discută merge totuşi pe linia de plutire, pentru că
oamenii prezenţi pe ecran sunt foarte des
invitaţi în emisiuni şi se pricep la sucirea
minţilor, au experienţa şederii în diferite
funcţii înalte şi cunosc realităţile de la
noi. Nu încearcă să le schimbe, pentru că
fac parte din sistem.
„De ce le trebuie oamenilor să protesteze? Protestele aduc doar destabilizare
şi dezordine”, afirmă unul dintre ei,
îmbrăcat la patru ace, cu ţinută de bărbat
bine întreţinut căruia nu-i lipseşte nimic,
în afară de bunul-simţ pentru a nu face
asemenea afirmaţii. E un fost ministru
care vrea să prindă concubinajul dintre
socialişti şi pedişti şi, odată ieşit în faţa
telespectatorilor, trebuie să dea dovadă
de loialitate şi supuşenie faţă de următorii săi stăpâni. Că nici nu ştii cum prinde
bine şi pică iar ceva. Ceilalţi participanţi
la emisiune tac mâlc şi îi permit să-şi
dezvolte gândul, după părerea lui şi a lor,
plin de înţelepciune.
Staţi, bre, le zic, chiar dacă ştiu că
nu mă aud. Dar ce părere aveţi voi despre toţi profesorii, doctorii în ştiinţe şi
academicienii care au rămas fără un loc
de muncă, după ce au muncit o viaţă?
Sau nu mai avem nevoie de academicieni, ci doar de politicieni? După părerea
voastră, aceştia ar trebui să vă aplaude
hotărârea de a-i lipsi de unica şansă de
supravieţuire şi să nu protesteze în nici
un fel… Toată lumea chinuită să vă ridice
în slăvi şi să vă mulţumească pentru grija
părintească şi contribuţia la furtul miliardului şi la alte matrapazlâcuri. Când vă
veţi vedea ceafa!
Umblu furios prin cameră şi, la un
moment dat, îmi dau seama că, aşa cum
nu mă aude nimeni pe mine, tot aşa
nu sunt auziţi protestatarii din PMAN.
Pentru că-s puţini şi nu sunt susţinuţi
de toată lumea. Iar lumea, marea ei
majoritate, crede că totul va fi bine,
că, oricum am merge, ne mișcăm într-o direcţie bună. Şi atunci protestele
celor puţini nu sunt decât un strigăt în
pustiu?
Principiul „principalul să nu mă atingă
pe mine” e bun până nu te atinge pe tine.
Iar când te ciocneşti şi tu cu aceleaşi
probleme, altcineva stă şi se uită cum eşti
sfâşiat. La modul individual şi colectiv,
spiritul nostru mioritic nu ne salvează şi
abia atunci începem să ne dăm seama că
nu am fost uniţi şi am lăsat haitele de lupi
să ne atace.
De o culoare politică bătând mai mult
înspre roşu, pentru că e totuşi alianţă şi
culorile se mai amestecă, mai insistent
ca niciodată, aceştia vor să pună mâna pe
„tot ce mişcă-n ţara asta, râul, ramul”.
Le vom permite să-şi facă mendrele
până la capăt?

ANCHETA GAZETEI
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Studii în Țara mea (2)

D

upă apariția pe un site de la Chișinău a articolului
„Bursele româneşti pentru Moldova: „prieten”
în piele de oaie?” (publicat la 12 februarie 2020
pe noi.md – n.r.), GAZETA de Chișinău a cerut
opinia pe marginea acestui text mai multor absolvenți ai
unor instituții de învățământ din România, rugându-i să
răspundă la două întrebări: De ce ați ales să vă faceți studiile
în România? Ce v-au dat studiile în România?
În acest număr al ziarului publicăm răspunsul lui Ștefan
Bâlici, medic rezident în medicină primară, Stockholm,
clinica Hallunda, și al expertei în comunicare, Ludmila
Andronic.

Ștefan Bâlici:
„Experiența de a fi student în
România rămâne alături
de cele mai frumoase amintiri”
„Când am hotărât să plec în România
pentru studii, deși obținusem un loc și la
Universitatea de Medicină din Chișinău,
am făcut-o, în primul rând, pentru ispita
necunoscutului și dorința de a ieși din
rutina comodității. Ca să nu par total lipsit
de simț pragmatic, am cântărit și valoarea
diplomei europene pe care mi-a dat-o facultatea din Iași care, până la urmă, m-a
ajutat să ajung unde sunt azi – în capitala
Suediei, profesând ce am învățat la Iași.
Ceea ce nu știam atunci când am ales să
plec de acasă era anume experiența de a
fi student în România, care până în ziua
de azi rămâne păstrată cu drag alături de
cele mai frumoase amintiri.
Am fost surprins să aud alți colegi de
serviciu de acum, care, nefiind români, au
făcut și ei facultatea de medicină în orașe
din România și povestesc cu drag despre
zilele lor de studenție de acolo. Cred că

ar fi păcat ca noi, cei din R. Moldova, să
nu putem să ajungem să zicem într-o zi
„merg să fac facultatea la Iași, la București
sau la Cluj” în loc de „merg la facultate
în România”, a spus pentru GAZETA de
Chișinău, Ștefan Bâlici, medic rezident
în medicină primară, Stockholm, clinica
Hallunda.
Cu referire la ce i-au dat studiile făcute
peste Prut, Ștefan ne-a mărturisit: „Ca
să ies din tiparele învățate în școală și să
nu zic că în timpul facultății pe care am
făcut-o la Iași „am acumulat cunoștințe”
o să zic, în schimb, că am trăit cea mai
frumoasă perioadă din viața mea acolo.
Spun ce le zic celor care încă mai sunt pe
băncile liceelor din R. Moldova: trebuie să
trăiești experiența unui oraș studențesc.
Dacă alegi medicină, mai ai și avantajul
să ai și mai mulți ani ca să te bucuri de
această experiență. Mulți tineri frumoși,
evenimente peste evenimente, fiecare săptămână fiind un prilej să îți găsești noi
prieteni, noi idei și să crești în ambiție
într-un fel pe care un oraș tipic pur și
simplu nu ți-l poate oferi. Iar România
are o întreagă colecție de orașe studențești
din care poți alege.
Republica Moldova, din păcate, nu are
un oraș care să intre în aceste criterii, deși
sunt sigur că în ce-i privește pe colegii
mei care au devenit doctori în Republica
Moldova – sunt, cel puțin, la fel de buni.
Cum au zis-o oameni cu succes de talie mondială – cea mai mare parte a valorii unei educații de rang universitar nu este conferită de

universitate în sine, ci de student, iar la acest
capitol am cunoscut, în mod repetat, tineri
din R. Moldova care ar face cinste oricărei
universități din lume.”

Ludmila Andronic:
„Această școală ne-a dat
cel mai reușit start”
La aceleași întrebări ne-a răspuns și
experta în comunicare, Ludmila Andronic.
„Am absolvit Școala Națională de Studii
Politice și Administrative din București în
1994. Decizia de a-mi continua studiile
post-universitare în România a fost bazată
pe doi factori: la acel timp altă opțiune de
studii peste hotare în afară de țara vecină
pur și simplu nu existau, dar mai important
era că SNSPA avea în oferta de studii specialități pe care nu le puteai obține nicăieri
în altă parte, cum ar fi Relațiile internaționale, Științele Politice și Administrative
sau Științele Comunicării, facultate pe care
am absolvit-o. Ca rezultat, am fost primul
specialist în Relații Publice cu diplomă din
Republica Moldova.
Ludmila Andronic a spus că studiile în
România i-au dat, în primul rând, profesia
pe care o adoră. „Și, foarte important – o
perspectivă mai largă asupra lucrurilor,
cunoștințelor, oamenilor, încredere în
forțele proprii. Și, nu în ultimul rând, niște
colegi minunați care își dedică cunoștințele
și experiențele țării și cu care am cele mai
calde relații și astăzi. De fiecare dată când
ne întâlnim, ajungem la aceeași concluzie
– chiar dacă atunci când eram studenți
poate nu conștientizam importanța aflării noastre la SNSPA, acum realizăm că
această școală ne-a dat cel mai reușit start”.
Rubrică îngrijită de Victoria Popa

19 aprilie 2019, voluntarii Asociației Studenților și Elevilor Basarabeni la o întrevedere cu Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, domnul Dan Tudorache
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Comentariul economistului

Pri(h)vatizări
pripite,
în an electoral

Imagini din arhiva personală a moldovencei aflate în China

Mărturiile unei
moldovence,
turistă în China

O

moldoveancă ajunsă în China cu câteva
zile înainte de a începe epidemia
COVID-19 acum nu se poate întoarce
acasă pentru că au fost anulate
zborurile. A schimbat deja de două ori biletele,
care ulterior au fost anulate, iar cheltuielile sunt
suportate tot de călători. „Sunt fără bilet, cu viza
expirată și fără de asigurare medicală”, spune
fata.

Sergiu BEJENARI
Mara este o tânără din Chișinău, care a plecat în călătorie la
un prieten în China. „Acum aștept
să-mi ramburseze banii pentru
bilete, apoi trebuie să apelez la o
altă companie avia, unde biletele
sunt mai scumpe”, explică ea.
Încă nu a apelat la Ambasada
Republicii Moldova din China
deoarece nu a avut necesitatea.
„Nu am întâlnit moldoveni
până acum, dar la un moment
dat am vrut să-i caut online, chiar
dacă sunt în alte orașe. Problemele parcă te fac să te apropii de
ai tăi. Eu simt necesitatea asta”,
afirmă tânăra.
„La început situația era gravă.
Erau foarte mulți bolnavi. Un oraș
chiar a fost blocat cu ajutorul forțelor armate. Adică nu puteai să
ieși sau să intri în oraș. Dar, în
general, era bine, cel puțin pentru mine, pentru noi. Puteai ieși
afară, în parc și sta în liniște. Toți
erau prin case și se temeau să iasă.
Când afară nu sunt oameni, nu ai
motive de frică. Supermarketurile
erau mereu pline, oamenii ieșeau

după cumpărături. Toți purtau
mască. Din cauza restricțiilor,
după o lună și jumătate de stat
mai mult în casă, simt că ne apucă
depresia”, povestește Mara.
La decizia guvernului, aproape toate localurile sunt închise,
lucrează doar cu livrare. Unele
magazine mici cu fructe și alimentație stradală deja se deschid.
Mall-urile și supermarketurile
lucrează, dar, obligatoriu, toți
trebuie să poarte măști și le este
verificată temperatura la intrare.
Au început să fie deschise parcurile, lumea iese din casă.
„În orașul unde stăm, nu departe de Wuhan, nu a fost depistat
de mai multe zile niciun caz nou
de Covid-19. În China, zilnic, se
vindecă mii de oameni”, adaugă
tânăra.
În localuri se permite să stea
doar câte o persoană la masă.
Pe site-ul Ambasadei Republicii Moldova din China, cetățenii
sunt îndemnați să se adreseze prin
intermediul poștei electronice sau
prin intermediul telefonului, în
cazul în care vă aflați în orașul

Wuhan sau în alte orașe din provincia Hubei, la adresa – beijing@
mfa.gov.md, eugeniu.vitu@mfa.
gov.md, numărul de telefon mobil
– 186 120 89 182: numele, prenumele, patronimicul; numărul de
telefon mobil; scopul șederii în
Wuhan sau în altă localitate din
provincia Hubei.
Reamintim că în Republica
Moldova, în conformitate cu Hotărârea nr. 6 din 10 martie 2020
a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică privind
situația epidemiologică a infecției
COVID-19, este interzisă organizarea și desfășurarea întrunirilor
în masă în instituțiile de cultură
din țară, cu participarea unui număr mai mare de 50 de persoane
până la 1 aprilie 2020. Termenul
menționat va putea fi revizuit
ulterior, în funcție de situația
epidemiologică.

Ce are de câștigat bugetul din
astfel de pri(h)vatizări? Aproape
nimic. Sau încasările sub nivelul
prețurilor de piață pentru terenurile și alte active care aparțin
unor astfel de întreprinderi ca
Metalferos se vor cheltui foarte
repede, iar ulterior statul va sta
deoparte când aceste active vor
fi revândute sau gajate la prețuri
Veaceslav NEGRUȚA
cosmice, cum s-a mai întâmplat
și în cazul hotelului Codru.
Puterea de la Chișinău a decis
Persoana care a fost mereu disă forțeze nota în 2020 cu o listă
rect sau indirect prin preajma unor
nouă de obiective scoase la tocat
astfel de pri(h)vatizări, începând
în pretinsele concursuri de pricu anul 2005, este chiar președinvatizare. Unele obiective au fost
tele R. Moldova, care duce un mod
excluse din lista celor pasibile de
de viață luxos și plin de excursii
privatizare (de exemplu, Moldtedistractive, costurile cărora nu
lecom), iar altele – incluse, pentru
pot fi acoperite cu veniturile ofică interesul pare a fi mai mare,
ciale din declarațiile sale de venit.
nu atât pentru venituri la buget,
Agenția Națională de Integritate
cât pentru preluarea de monopol
este în prezent în mare dificultate
(cazul Metalferos).
având în vedere sensibilitatea
Deficitul bugetar neasigurat cu
momentului electoral, dar dacă
surse financiare (peste 5 miliarde
R. Moldova ar fi avut instituții
de lei din 7,4)
independente
rămâne totuși
în acțiuni, prio bătaie de cap
vatizările ar
Anul 2020
în 2020. Dar
fi fost organigraba cu care
zate altfel: în
sunt torpedainteres public,
pare a fi o
te privatizăriși nu al unor
continuare din
le lasă mult loc
grupuri de inacelași lanț de
de interpretări.
terese.
Or, în R. MolRecent, noul
privatizări cu
dova cele mai
procuror
genecomanditari
„vestite” pri(h)
ral
din
Bulgapoliticieni în spate
vatizări au fost
ria a venit cu o
și/sau persoane
realizate
în
inițiativă inteinterpuse.
ajun de alegeri
resantă pentru
(hotelul Codru
această țară 1,
în 2008, BEM
dar și pentru
și Aeroportul
alte state din
Internațional
regiune: de veChișinău – în 2013, prin scheme
rificare a tuturor privatizărilor
mai sofisticate de „emisii adițioproprietăților publice din Bulgaria
nale de acțiuni” și concesionare,
făcute după 1989, pentru că „prosau activele Casei Presei și cantina
cesul de privatizare a fost asociat
Cancelariei – în 2018, în ajunul
rapid cu corupţia”.
alegerilor din 2019, precum și
Ideea este demnă de atenție,
multe altele). Toate acestea s-au
pentru că, pe de o parte, am puîntâmplat în interesul unor cetătea vedea și nume de cetățeni ai
țeni sau grupuri de cetățeni coR. Moldova participanți activi în
nectați la procesele decizionale
schemele de privatizări din Bulgapolitice.
ria, pe de altă parte – în anumite
Anul 2020 pare a fi o continuacondiții, procese similare ar putea
re din același lanț de privatizări cu
fi inițiate și în state precum R.
comanditari politicieni în spate și/
Moldova. Asta ar permite să se
sau persoane interpuse. Or, cazul
vadă cine, cum și cu câți bani a
Metalferos este vestit prin faptul
preluat de la statul R. Moldova
că acest monopol de stat, instituit
proprietăți, inițial scoțându-le în
prin 2005, a fost folosit de același
off-shore, ca mai apoi să fie revângrup de beneficiari pentru interedute pentru a ascunde schemele
se de partid și personale. Această
orchestrate de deposedare a staîntreprindere poate să prezinte
tului de active importante.
interes privatizațional doar dacă
E ușor să ne dăm seama cine
este menținut și monopolul. Fără
în Parlamentul actual ar bloca o
monopol întreprinderea respecastfel de inițiativă, dacă aceasta
tivă nu prezintă interes.
ar veni de la procurorul general.
Respectiv, având în vedere că
Doar nu ne putem imagina că preîn toată această construcție moședintele R. Moldova ar admite
nopolizată, pe parcursul anilor,
investigarea propriilor interese
persoanele cheie au fost cele din
și surse de existență din ultimii
anturajul oligarhului fugar și ruani! Că părinții nu mai pot mereu
bedeniile actualului președinte
să-și ajute feciorul, care are pofte
al R. Moldova, putem deduce că
tot mai mari și capricii tot mai
privatizarea are un singur scop:
exotice.
trecerea monopolului de la stat
Domnule Procuror General, toîn mâinile unui grup de persoatuși încercarea vină n-are. Poate
ne din anturajul președintelui cu
apare ce ar fi bine să fie, chiar
menținerea monopolului.
dacă acum nu e...
https://cotidianul.md/2020/02/17/toate-privatizarile-post-comuniste-dinbulgaria-vor-fi-anchetate-de-procurorul-general/
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„Azi trăim într-o
societate fără memorie”
Interviu cu Valentina Șcerbani, autoare a romanului „Orașul promis”,
Premiul pentru debut al Bibliotecii „B.P. Hasdeu”
– Dragă Valentina Șcerbani, ai câștigat Premiul
pentru debut la categoria
proză, pentru romanul
„Orașul promis” (Editura
Tracus Arte, București), la
Gala premiilor Bibliotecii
„B. P. Hasdeu”. Felicitări!
Dintotdeauna ai scris proză
ori ai pornit cu poeziile?
Mulțumesc! Am scris poezii,
dar în copilărie. Cred că aveau
formă rudimentară. Astăzi, probabil, m-ar intimida acele încercări. Literatura m-a atras foarte
mult – m-a fascinat, de fapt, încă
de mică. Citind, am descoperit că
există atâtea lumi și atâtea posibilități. Mi-am dat seama cât e de
ușor să treci dintr-o țară în altă, să
cunoști lumea de undeva de sus, să
te furișezi în viețile altor oameni
și să trăiești în toate felurile imaginate și de neimaginat.
– Cine ți-a dat primele cărți
la citit, în copilărie?
Primele cărți mi le-a cumpărat mama. Cărți de benzi desenate (sau ceva de genul) și cărți de
povești.
– Dedici romanul „Orașul promis” mamei tale,
pe nume Rica, decedată
prematur în 1996, pe când
aveai opt ani. Ai putea să
ne descrii azi chipul mamei
tale?
Da, am dedicat cartea mamei
și soțului meu, Alexandru. Mama
avea ochii verzi și părul șaten, tuns
scurt. Purta mereu haine frumoase, elegante, din stofă de calitate.
Deseori le îmbrăcam cât ea lipsea,
cât era la serviciu, și le purtam prin
casă.
– Ce-ți plăcea să faci împreună cu ea?
Ne plăcea să desenăm împreună
și să mâncăm dulciuri. Desenam
multe balerine, apoi mama le lua
cu ea peste tot și se lăuda cu desenele mele, așa cum fac eu acum
cu desenele fiicei mele, doar că eu
mă laud pe internet.
– Sfaturile pe care i le dă
fetiței sale mama din romanul „Orașul promis”
coincid cu sfaturile pe care
ți le-a dat mama ta, în realitate?
Nu, absolut deloc. „Orașul promis” este o carte de ficțiune, nu
e deloc un roman autobiografic.
Ileana nu sunt eu, iar mama din
Oraș, nu este mama mea. Cum nici
tata din carte nu e tatăl meu, iar
mătușile nu sunt mătușile mele.
Cum zicea Lejeune despre pactul
autobiografic că este mai degrabă
un mod de lectură decât un tip de
scriitură. E deja pe seama cititorului cum percepe textul, iar eu
nu aș vrea să-l influențez cumva.
Altfel, i-aș face un mare deserviciu.
Foarte interesant, chiar și pentru

mine ca autor, e anume felul în
care cititorul percepe cartea, iar
la final caută (insistă chiar) să
descopere, unde e granița aceea,
dintre realitate și ficțiune.
– Întreg romanul e pătruns
de durerea pierderii mamei. Era absolut necesar
pentru tine să scrii anume
despre suferința aceasta,
ori ai abordat și alte subiecte, teme înainte de „Orașul
promis”?
Pentru mine, actul scrierii nu
este un act terapeutic, nu am ținut
să mă confesez sau să clarific niște
traume. Este un act de comunicare,
cred. Am încercat să vorbesc despre pierderea unui om și despre
fragilitatea noastră în fața acestui
gol. Cât de ușor ne putem ruina
atunci când, brusc, dispare cineva
și de cât efort e nevoie ca să trecem peste sau să acceptăm această
pierdere. Știam că m-aș descurca
cu acest subiect. Totodată, am
vrut să vorbesc și despre lumea
în care trăim, trecută prin experiența comunismului, ce a lăsat
în urmă un gol imens în sufletele
oamenilor. Au rămas în ruină nu
doar orașe și clădiri gri, dar și cei
care le locuiesc.

– Ești în primul rând scriitor sau cititor?  
Cred că sunt cititor și unul destul de indulgent.
– Ce-i citești fetiței tale
Ilinca? Cât de aproape de
literatură este ea?
Îi citesc poezii, dar și povești.
Multe le inventăm singure. Deocamdată, cel mai mult, îi place
să deseneze. Apoi, cred că va fi
aproape de literatură, dacă e să
ne încredem în ideea că părinții
sunt cel mai bun model pentru copiii lor. Cumpărăm cărți aproape
săptămânal și ne vede citind în
fiecare zi.

Toate lucrurile sunt legate, și
dacă ceva se întâmplă la nivel
macro se va răsfrânge neapărat,
mai devreme sau mai târziu, și la
nivel micro. După căderea Zidului și destrămarea URSS, oamenii au rămas debusolați, unii sunt
nostalgici până în prezent. Aici,
memoria este scurtă, iar noi avem
mare nevoie de ea. Azi trăim într-o
societate fără memorie. Trăim într-o perioadă cu memorie flotantă, numită google, iar memoria e
ceva ce te mișcă înainte, în timp ce
nostalgia te împiedică să avansezi.
– Plasezi acțiunea romanului în preajma localității
Camenca, descrii o casă a
groazei situată pe Toltre
(stânci înalte de pe vremea
Mării Sarmatice). Ce te fascinează în aceste locuri, de
ce le-ai ales pe ele, pentru
roman?
Da, ați intuit bine. M-a inspirat
anume acea regiune. Acolo a locuit
bunica mea. Eu mereu mi-am dorit să inventez un oraș. În mintea
mea, e un loc superb, uimitor de
frumos, cu stânci bântuite de legende, cu întinderi de grâu și platouri de verdeață. Poate din acest
motiv, am plasat acțiunea anume
acolo, ca să-mi placă să fiu acolo. Și
ca s-o pot controla. Să am putere
asupra acelui loc.
Locul e foarte important pentru o carte. „Orașul promis” e un
roman de atmosferă, iar Toltrele
sunt înfricoșătoare prin toată frumusețea lor, ca și personajele, de
altfel. Iată, Maria, spre exemplu,
trebuia să fie altfel, dar m-am ata-

șat de ea în timp ce scriam și, cred,
m-a dominat ea pe mine.
– E o răbufnire de ficțiune în roman, dar motivele
inventate sunt împletite cu
sentimente reale, autentice
ale unui copil orfan, de aceea cartea impresionează.
Ai avut modele de scrieri
din literatura universală
pentru a porni propriul
roman? Sau te-au inspirat
niște filme?
Borges zicea că trebuie să acceptăm visul așa cum am acceptat
universul. Până la urmă, toată viața
ne însoțește cu capacitatea ei de a
ficționaliza. Iar ce mi se pare mie
fascinant e că trecutul sau, mai degrabă, amintirile despre trecut, se
schimbă întruna. Altfel spus, se
modelează percepția. Cu timpul,
te îndepărtezi de el, și, treptat, îl

repovestești diferit, oamenii din jur
se schimbă și ei, iar interpretările
lor devin noi și mai noi, până te
îndoiești dacă reconstrucția lui
este una fidelă realității ori nu.
Chiar Borges are o povestire despre un om care a pierdut o bătălie
și în mintea lui a repetat-o, aplicând corectările necesare până a
câștigat-o. Acel personaj a sfârșit
prin a crede că totuși a câștigat și
cine ar putea să-l convingă că a
fost altfel?
– Cine dintre autoarele femei au un rol important în
formarea ta ca scriitor, ca
cititor?
Îmi plac mulți autori încât mă
tem să nu omit pe cineva. Dintre
femei aș zice că-mi plac mult Herta
Müller, Sylvia Plath, Nora Iuga,
Anna Ahmatova, Aglaja Veteranyi
etc.

– Cum obișnuiești să începi
primăvara? Ești ironică
față de 8 Martie?
Mereu cu bucurie. În acest an,
nu am simțit această trecere. Iarna a fost ca o primăvară. Nu sunt
deloc ironică față de 8 Martie, ba
din contra, le sunt recunoscătoare
acelor femei care, prin curajul lor,
m-au ajutat și pe mine să nu semnez astăzi cartea sub pseudonim
de bărbat. Cred că este o ocazie
bună când trebuie să ne amintim de eforturile şi realizările din
trecut şi să ne reafirmăm dorința
de a lupta în continuare pentru
drepturile femeilor. Cum ziceam
mai devreme, avem mare nevoie
de memorie.
– Ai o idee pentru următorul roman? Sau vei scrie
versuri, căci „Orașul promis” are o mare încărcătură poetică?
Încă nu știu ce voi scrie, poate
o carte de povești.
– Ce le dorești femeilor din
Basarabia?
Să știe încotro se îndreaptă și
să ajungă acolo.
– Îți mulțumesc pentru interviu și mult succes!
Interviu de Irina Nechit
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O moldoveancă a lansat o afacere cu flori în una din cele mai mari metropole din lume

Afacere cu flori la New York

L

orena Eni este o tânără din Chișinău,
care de mai mulți ani locuiește în
SUA. Doi ani în urmă s-a aventurat să
lanseze un business într-un oraș cu
peste 220 mii de afaceri, dintre care
peste 30 mii sunt în domeniul floristic.
Chiar și așa, tânăra a reușit să țină piept rechinilor
din industrie și să pună pe picioare o afacere în
domeniul floristic.

Ana SÂRBU
De zece ani, este model profesionist. S-a fotografiat pentru
reviste de modă cu renume și a
îmbrăcat haine de brand pe podiumurile mondiale. În New York,
acolo unde activează în calitate de
model, a descoperit pasiunea sa
pentru flori. Aventura în domeniul floristic a început doi în urmă,
când a devenit designer floral, iar
propriul brand l-a lansat un an
mai târziu.
„Am visat mereu să ajung la
New York și, în momentul când
am ajuns, m-am îndrăgostit de
acest oraș. Am fost mereu pasionată de artă, de a crea lucruri
inedite. Am avut mereu o atracție
aparte pentru estetică, stil și simplitate. Designul floral a apărut
spontan în viața mea. Dar a apărut
anume în New York, care este considerat orașul tuturor visurilor”,
a spus tânăra.
Buchete din flori uscate
Chiar dacă nu a făcut studii
în acest domeniu, tânăra din R.

Moldova spune că se bazează pe
instinctul său și pe treningurile
specializate la care participă. „Nu
am făcut cursuri de design floral,
este ceva ce simt. Însă particip
periodic la diferite workshop-uri
din domeniu. Învăț lucruri noi, dar
stilul rămâne intact, iar autenticitatea pentru mine este cea mai
importantă. Nu țin cont de reguli,
iar fiecare aranjament floral este
o stare de moment, o parte din
mine”, a mai spus designerul floral.
Lorena Eni utilizează în compozițiile sale flori aduse din diverse
colțuri ale lumii. Nu se limitează
atunci când este vorba de a crea
buchete originale. „Am o varietate
de flori, chiar și garoafe (râde).
Ador florile de câmp, iar ideea de
a utiliza și florile uscate îmi oferă
plăcerea de a le oferi a doua viața
în aranjamentele mele”, a precizat
moldoveanca.
Tânăra din Chișinău spune că
orașul New York este o adevărată
oază de inspirație și poate găsi
orice tip de floare. „Poate fi considerat o capitală a lumii, mai ales
când vorbim de flori. Am marele
noroc să găsesc flori, indiferent
de originea lor”, ne asigură ea.
Prețul buchetelor create de
designerul floral Lorena Eni diferă, în funcție de sezon. Cele mai
scumpe, însă, sunt cele minimaliste. Prețul unor buchete începe de
la câțiva dolari și poate ajunge la
câteva sute, în funcție de compoziție și numărul de flori utilizate.
„Evident, prețul depinde de sezon,

însă cele mai scumpe aranjamente, de regulă, arată cel mai simplu.
Fiecare compoziție are „ceva din
mine”. Mereu încerc să adaug și
detalii mai inedite, cum ar fi un
fruct exotic, legume sau spice de
grâu”, a recunoscut Lorena.
Toată afacerea
stă pe umerii Lorenei
Pe lângă venit, afacerea cu flori
a venit și cu provocări. „Atunci
când vorbim despre o afacere cu
flori, nimic nu este presărat cu
petale. Evident, m-am ciocnit și cu
obstacole. Dar, dacă ești pasionat
de ceea ce faci și ai destul entuziasm să realizezi lucrurile la cel
mai înalt nivel, aceasta este tot ce
contează. Indiferent că te afli în
SUA, în R. Moldova sau oriunde
în lume”, a spus Lorena.
Toată afacerea, momentan, stă
pe umerii Lorenei. „În prezent,
nu am angajați. Mă descurc, deocamdată, singură. Investesc bani
și timp în magazinul meu online.
Având un site funcțional, voi avea
o abordare puțin mai diferită. Nu
am un magazin fizic în New York,
pentru că trăim într-o lume digitalizată. Oamenii preferă să comande
online. Sunt prezentă pe platforme
create special pentru designerii locali și sunt implicată în proiecte de
stilistică florală”, a precizat Lorena.
Până acum a colaborat cu zeci
de clienți din New York. „Am avut
o diversitate mare și diferită de
clienți/proiecte. Am colaborat
cu restaurante, hoteluri, mirese, fotografi, modele. Am creat
editoriale. Am avut colaborări cu
fotografi, care au avut nevoie de
serviciile mele la sesiuni foto cu
bebeluși”, a spus tânăra.
Chiar dacă abia își ia avânt în
lumea afacerilor, Lorena Eni spune că are planuri mari legate de
pasiunea sa și este gata să investească timp. Dar și „Foarte multă
muncă”, a adăugat tânăra la final.
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Cum transformi
deșeurile organice în
hrană pentru grădină

Î

n Republica Moldova, majoritatea
oamenilor încă nu sunt obișnuiți
să separe deșeurile reciclabile ca
plasticul, cartonul și sticla de gunoaiele
menajere. Cu mici excepții, și ne referim
aici la cei care au înțeles cât de bun
este îngrășământul organic pentru plantele,
legumele și fructele care cresc frumos și
sănătos.

„Conceptul e comunitar”
GAZETA de Chișinău a mers la
Sergiu Țurcanu din Chișinău, care
cultivă ardei iuți și plante suculente, pentru a afla mai multe detalii
despre procesul de compostare.
Bărbatul are în gospodărie o ladă
pentru compost, unde adună toate deșeurile organice, care peste
aproximativ patru sau șase luni se
transformă în îngrășământ pentru
pământ și plante. Sergiu Țurcanu
spune că utilizează la compost bacteriile japoneze EM-1, deoarece

Foto: Natalia Munteanu
Ladă pentru compost

metoda Bokashi. Am luat legătura
cu Eugen Guzun de la Ask a Worm,
care mi-a oferit sfaturile necesare. Am procurat două găleți care
se închid etanș și tărâțe speciale
Bokashi. Pe toate am plătit 60 de
lei”, povestește Silvia Ursul.
Unde ducem deșeurile
fermentate
Foto: Natalia Munteanu

Compostul, pentru că despre el
vă povestim în acest articol, este
un îngrășământ agricol natural,
obținut în urma fermentării lente
a deșeurilor organice amestecate
cu tărâțe Bokashi sau cu microorganisme eficiente EM, provenite
din Japonia. Resturile vegetale
aruncate la groapa de gunoi sunt
poluante pentru mediul înconjurător, deoarece eliberează dioxid
de carbon (CO2), poluează aerul,
apa și solul.
Gospodăriile de la țară, care au
interesul de a obține acasă îngrășământ organic pentru o grădină,
au prevăzut un colț special în curte pentru strângerea resturilor de
mâncare biodegradabile. Cei care
stau la apartament, fermentează
deșeurile organice într-o găleată
cu capac, iar apoi le duc la punctul de compostare sau le îngroapă
în sol. Nu emană miros neplăcut
și nu atrag insecte în procesul de
descompunere.
Printre deșeurile care se folosesc la compost sunt cojile de
ouă, resturile de legume și fructe,
pâinea, zațul de cafea, ceai, cojile
de nuci, orezul, frunzele uscate,
șervețele de hârtie etc. Nu se pune
în compost plastic, pungi, alimente care au avut contact cu uleiul,
sticlă, oase, produse cosmetice și
farmaceutice, pentru că ele poluează mediul.

Îngrășământul obținut după compostare

Cum să faci compost
în apartament
Pentru apartamente și birouri,
cel mai simplu mod de a recicla deșeurile alimentare este compostarea cu tărâțe Bokashi. Potrivit lui
Sergiu Țurcanu, bacteriile anaerobe trăiesc din tărâțe, care nu au nevoie de aer pentru descompunerea
deșeurilor. Cu ajutorul tărâțelor
de Bokashi, deșeurile organice își
păstrează substanțele nutritive,
nu emit gaze dăunătoare cu efect
de seră, cum ar fi metanul și C02.
Recipientul pentru compost trebuie să fie cu capac care se închide
etanș. Se recomandă mărunțirea
resturilor alimentare, deoarece se
descompun repede și iese compost de calitate. În plus, încap mai
multe deșeuri vegetale. Gunoiul

Foto: Silvia Ursul

Natalia MUNTEANU

conțin peste 100 de organisme care
descompun mai rapid materia organică. Bărbatul precizează că tărâțele
de Bokashi, care se folosesc pentru
precompostare în apartament, sunt
făcute pe bază de EM. Dacă nu aveți
EM, puteți folosi pământ bogat în
râme, deoarece acestea descompun
deșeurile vegetale.
Un compost bun are nevoie de
apă, aer și bacterii. „Dacă compostul nu este suficient de umed, îi
mai adăugăm apă. Și pe parcurs
adăugăm apă. Aerul este alt factor
important. Răsturnăm deșeurile
cu furca, așa ca să le dăm acces la
aer”, menționează Sergiu Țurcanu.
Lada pentru compostare trebuie
să aibă minimum un metru cub,
altfel resturile de mâncare și gunoi
vegetal nu reușesc să fermenteze.
Soluția lichidă de EM sau Bokashi
se adaugă printre straturile de gunoi biodegradabil.
Țurcanu precizează că EM elimină mirosul neplăcut din deșeurile organice. Acesta spune că microorganismele EM curăță râurile,
lacurile și restabilește microflora.
În lada pentru compost, construită
de Sergiu Țurcanu, se adună deșeurile organice aduse de circa 15
persoane din Chișinău. „Cutii de
tipul ăsta pot fi instalate în spațiul
public: grădinițe, parcuri, școli, în
vecinătatea blocurilor de locuit etc.
E o soluție pe care o poate aplica
oricine, mai ales cei care au casă
la curte. Conceptul e comunitar”,
consideră grădinarul. Bacteriile
EM nu permit degajarea de CO2
în atmosferă.

Tărâțe de Bokashi

menajer, odată pus în găleata pentru compost, se presează ca să fermenteze. Este important să puneți
un strat de deșeuri organice, apoi
un strat de tărâțe de Bokashi. La
fiecare două kilograme de resturi
vegetale se presară cinci grame de
tărâțe specială.
Silvia Ursul a început recent să
facă compost acasă, în apartament.
Pentru a reduce din cantitatea de
gunoi, tânăra spune că se străduie

să cumpere mai puține produse
ambalate în plastic, iar dacă se
adună recipiente de plastic, le
aruncă în tomberoanele special
amenajate de ABC Recycling pentru sortare și reciclare.
„Deșeurile organice știu sigur
că ajung la groapa de gunoi de
la Țânțăreni și, până să ajungă
acolo, se prefac într-o supă urât
mirositoare din care nu poți face
nimic. Așa că am decis să utilizez

Femeia ne asigură că compostul nu miroase urât. „Mirosul se
face simțit dacă greșești ceva la
compostare: nu pui destule tărâțe
Bokashi sau lași să intre prea mult
aer. Însă la ridicarea capacului se
face simțit un miros acru, ca de murături, se datorează bacteriilor care
fermentează”, afirmă Silvia. Tânăra
încă nu știe ce va face cu precompostul, dar cel mai probabil îl va
duce la părinții săi acasă la țară.
„Ask a Worm” este o inițiativă
din Chișinău, care promovează
dezvoltarea compostului prin
metoda Bokashi și ajută oamenii
să practice această metodă. Pe pagina web: askaworm.org, dar și
pe grupul de facebook.com/Ask
a Worm există informații despre
metoda Bokashi. Membrii acestui
grup de inițiativă vând cutii speciale pentru compost și tărâțe de
Bokashi care costă 30 de lei pentru
500 de grame. Trebuie să folosiți
aproximativ cinci grame de tărâțe
de Bokashi pe zi.
În Chișinău există un punct de
compostare amenajat de tinerii de
la Ask a Worm. Mai puteți arunca deșeurile fermentate la tulpina
unui copac, în păduri sau în sol.
Compostul îmbunătățește calitatea
pământului, intensifică creșterea
plantelor și a culturilor agricole,
facilitează drenajul apei și ameliorează eroziunea solului.

GAZETA de Chișinău

REALITATEA

15
Vineri / 13 martie / 2020

Rusia și colapsul
prețului petrolului în
vremea coronavirusului

E

xporturile de hidrocarburi
reprezentau 52% din exporturile
Rusiei în 2019. Rusia exportă
aproximativ 5 milioane de barili
pe zi și are o producție de 10.4
miliarde de barili pe an. De
remarcat faptul că exporturile de petrol și
produse petroliere ale Rusiei au adus venituri
de cinci ori mai mari decât exporturile de gaz în
2019 (244.322 vs 49.553 milioane $).

Cristian Dan TATARU
Am mai putea menționa și
faptul că prețul petrolului influențează indirect prețul gazelor exportate de Rusia, deoarece el este
format prin contratele încheiate
cu țările terțe pe o formulă care
include prețul petrolului. Încă de
pe vremea Uniunii Sovietice exporturile de petrol au reprezentat
o importantă sursă de venit. Banii
proveniți din exportul de petrol au
devenit o componenta importantă
a economiei URSS începând cu
anii 1970.
Resursele pot fi atât un beneficiu, cât și un blestem pentru o
țară, diferența făcând-o capacitatea țării de a administra resursele provenite din exporturile de
petrol. O altă problemă a țărilor
exportatoare de petrol este așazisa „boală olandeză” care se manifesta prin supra-dezvoltarea
industriei extractoare de hidrocarburi și aprecierea valutei în
detrimentul investițiilor în alte
ramuri ale economiei – producându-se astfel o dezindustrializare
a țării.
Rusia nu este străină de aceste
probleme, iar ideea că țara trebuie
să își diversifice economia a fost
urmărită de majoritatea politicienilor după 1991. Nu s-a reușit
foarte mult în acest sens, lucru
evident și din ultimele declarații ale președintelui Putin, care
a legat scăderea nivelului de trai
înregistrat în ultima perioadă în
Rusia de scăderea prețului barilului de petrol.
Un alt indicator care ne dovedește că Rusia este influențată de
cotația petrolului este prețul petrolului pentru care este proiectat
bugetul de stat. Acesta este pentru
anul 2020 conform ministerului
finanțelor publice rus, 42$/baril.
Rusia are doar 12.5% din producția mondială de petrol și nu poate
controla prețul petrolului la nivel
mondial, acest lucru reprezentând o vulnerabilitate pentru țară.
Guvernul rus este conștient de
aceasta și de importanța indus-

triei petroliere pentru economia
Rusiei, așa că a întreprins anumite
măsuri care protejează industria
petrolieră de șocurile provocate
de prețurile scăzute.
Un exemplu de astfel de măsură îl reprezintă politica fiscală,
unde taxele impuse exportului de
petrol scad odată cu prețul petrolului. Aceste măsuri pe deoparte
ajută industria petrolieră, dar pe
de altă parte afectează veniturile bugetului rus. O altă măsura
care ajută industria petrolieră
rusă pentru a face față preturilor
scăzute este cea introdusă la începutul anului 2015, când cursul de
schimb al rublei a fost liberalizat.

și OPEC nu a fost încununată de
succes. În 1999, după ce prețurile
la petrol au scăzut până la 10$/
baril, Rusia și-a asumat în acordul
cu OPEC că va scădea producția
cu 100.000 barili/zi, dar de fapt
nu a făcut lucrul acesta, din contra, producția Rusiei a continuat
să crească. Acest lucru a afectat
relația de încredere dintre Rusia
și OPEC. După criza din 2008 prețurile la petrol au scăzut din nou,
iar OPEC și Rusia au încercat să se
coordoneze pentru a scădea producția. Deși declarațiile reprezentantului Rusiei în cadrul OPEC,
Igor Secin, la acea perioada erau
că Rusia va scădea producția și
încuraja OPEC să scadă mai mult
producția, în realitate exporturile
de petrol ale Rusiei au crescut în
acea perioadă.
Deja putem observa o lipsă profundă de încredere între OPEC și
Rusia, datorată faptului că Rusia
nu și-a onorat niciodată angajamentele. Singura oară când OPEC
și Rusia au ajuns la un acord de
colaborare care s-a respectat a
fost în 2016. După mai bine de

acela că Federația Rusă consideră
că aceste tăieri de producție ajută industria petrolieră a Statelor
Unite – în timp ce producția Rusiei a crescut cu doar 6% în ultimii
ani, cea americană a crescut cu
114%.
Recent, America a devenit exportator net de petrol și un concurent serios pe piața petrolului.
America este și un concurent pe
piața de LNG (o parte din gazul
american exportat fiind un produs secundar al exploatărilor de
petrol), iar Rusia acuza că sunt
folosite metode necomerciale
de tipul sancțiunilor împotriva
„Nord Stream 2” pentru a fi favorizat exportul de LNG American
pe piața europeană. Un alt factor
care trebuie luat în considerare
este relația dintre Rusia și Arabia
Saudită.
Deși după acordul din 2016
părea că lucrurile sunt pe calea
cea bună, investițiile concrete
la care se așteptau rușii nu s-au
materializat decât în mică măsură. Să nu uitam faptul că atât
Arabia Saudită, cât și Rusia sunt

Liberalizarea cursului face ca
rubla să se devalorizeze când
prețurile la petrol scad și asta
ajută industria petrolieră pentru
că ei au o parte din costuri în
ruble, iar veniturile lor sunt în
valută.
Această dependență de prețul
petrolului face ca Rusia să fie
interesată de un preț stabil care
să aibă un nivel care să nu îi afecteze economia și industria petrolieră. Rusia nu este singura țară
dependentă de prețul petrolului.
Cele mai cunoscute exemple de
țări care au aceeași problemă sunt
țările care au creat în 1960 OPEC
(Organizația țărilor exportatoare
de petrol). URSS nu a fost niciodată membra OPEC din mai multe
motive: nu a crezut că ea poate
să fie îngrădită, cât era o mare
putere, și era greu pentru industria petrolieră sovietică să scadă
producția din câmpurile petroliere din Vestul Siberiei din cauza
condițiilor meteo.
Istoria colaborării dintre Rusia

patru ani, acordul dintre Rusia și
OPEC a fost terminat la data de
6 martie 2020. Iar de la 1 Aprilie
2020 nu mai există un acord, nici
în cadrul OPEC, dar nici cu Rusia,
de a limita producția de petrol.
Factorii care au dus la decizia
Rusiei de a nu mai contribui la reducerea exportului de petrol sunt
multipli. Igor Secin, cel care conduce compania Rosneft (cu o cotă
de piața de 40% din producția de
petrol a Rusiei), s-a opus reducerii
producției de petrol încă din 2015.
El este și cel care se crede că ar
fi responsabil de relațiile dintre
Rusia și Venezuela, iar împreună
cu compania Rosneft a ajutat la
salvarea exporturilor de petrol
ale Venezuelei, după ce Statele
Unite au impus sancțiuni companiei naționale de petrol a statului
Venezuela.
Subsidiara Rosneft care se
ocupa de exportul petrolului din
Venezuela a fost sancționată și
ea recent de SUA. Alt factor care
a dus la ruperea colaborării este

concurenți pe piața petrolului,
iar în memoria colectivă rusă
unul din factorii care au dus la
destrămarea Uniunii Sovietice
a fost decizia din 1985 a Arabiei Saudite de a mări producția,
fapt care a dus tot la o scădere
a prețul petrolului. Mulți ruși
considerând ca asta s-a făcut
la presiune americană. Având
și o rezervă consistentă de 570
miliarde de dolari, Rusia crede
probabil că e pregătită să facă
față unei perioade de prețuri scăzute ale petrolului și că aceste
prețuri vor afecta mult mai mult
alți concurenți, în special producția americană, și că, de data
asta, nu rușii vor fi cei care vor
elibera cota de piață – cum a fost
după 1990.
Deși această strategie poate fi
înțeleasă la nivel economic există
unele riscuri care nu ar trebui neglijate. În primul rând, rezultatul
așteptat se bazează pe o înțelegere simpla a industriei shale din
America. Deși au avut probleme

financiare, multe companii și-au
făcut strategiile de hedging pentru anul 2020 și și-au asigurat un
preț de vânzare fix pentru acest
an. Mulți investitori nu au mai
investit în companiile shale oil
pentru că prețurile erau destul
de ridicate și perspectiva de creștere nu exista – odată cu prețurile mici există și o perspectivă
de creștere a prețurilor în viitor
așa că investitorii vor cumpăra
acțiuni ale companiilor shale oil
pe principiul cumperi foarte ieftin
și vinzi scump mai târziu.
Companiile americane care
produc petrol din formațiuni
shale sunt destul de versatile
și s-a dovedit că pot să scadă și
să pornească producția repede,
deci chiar dacă vor fi afectate de
prețurile mici, odată cu creșterea
prețurilor vor reveni din nou pe
piață. Și, nu în ultimul rând, să
nu uităm că industria shale din
America reprezintă doar 1.5% din
economia Americană, iar Statele
Unite vor avea capacitatea, având
o industrie diversificată, să susțină această industrie și în momente
de criză. Un alt efect al neprelungirii acordului cu OPEC este acela
că va fi foarte greu pe viitor ca
Rusia să câștige încrederea țărilor
din Golf, în particular, dar și a
altor membri OPEC ca partener
pe care se pot baza în momente
de criză. (…)
La momentul actual e un joc
de așteptare și de nervi între
America, Rusia și Arabia Saudită, primii trei mari producători globali. Toți au atuuri care
cred că îi vor face să reziste unei
perioade de prețuri scăzute ale
petrolului: Arabia Saudită are
capacitate de producție și prețuri
de producție foarte mici; Rusia
are un buget care e configurat
pentru prețuri relativ scăzute
ale petrolului (42$) și se bazează
pe rezervele monetare și flexibilitatea cursului de schimb, iar
industria de petrol americană
e foarte flexibilă bazându-se pe
instrumente financiare complexe
și tehnologie pentru a face față
unor prețuri reduse. La final vom
vedea cine va rezista mai mult în
acest context de prețuri scăzute.
E greu de înțeles de ce Rusia a
decis să părăsească acordul exact
în acest moment când avem o
criză provocată de epidemia de
Coronavirus și cererea e în scădere, în felul acesta refuzând orice concesie. Chiar și unii reprezentanți ai industriei petroliere
ruse au fost surprinși, directorul
adjunct Lukoil a declarat că e
șocat de decizie și că Rusia va
pierde cam 100-150 de milioane
$ pe zi de pe urma scăderii prețurilor. Cel mai probabil a fost
o decizie luată pentru a pedepsi
America și producătorii din industria shale.

Sursa: contributors.ro
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Amenzi de zeci de mii de lei sau
închisoare pentru nerespectarea
măsurilor antiepidemice

G

uvernul a aprobat un proiect de lege
care prevede înăsprirea sancțiunilor
pentru răspândirea bolilor epidemice.
Documentul a fost prezentat de
ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi, și prevede
modificarea Codului Penal, prin ajustarea
sancțiunilor prevăzute în articolul 215 al legii,
precum și a Codului Administrativ.
Astfel, nerespectarea măsurilor
de prevenire și combatere a bolilor epidemice va fi sancționată cu
amenzi de până la 50 de mii de
lei sau cu trei ani de închisoare.
Documentul urmează să fie votat
de Parlament pentru a putea fi
pus în aplicare.
„Proiectul de lege respectiv a
fost elaborat în contextul luptei
cu noul coronavirus și vine să
consolideze capacitățile juridice ale instituțiilor statului de a
lupta cu acest flagel și de a le atribui acelor instituții să acționeze
prompt și dur, mai ales în raport
cu persoanele care se comportă cu
rea-credință și, în loc să respecte
regulile de carantină și de neîntrunire în spațiile publice, ies din
casă și destabilizează situația”, a
precizat Fadei Nagacevschi.
Totodată, vor fi sancționate
persoanele care nu vor respecta
măsurile de prevenire a bolilor
epidemice, vor prezenta informații false sau incomplete sau vor
refuza să completeze cu datele
necesare fișele epidemiologice.
Sancțiunile se împart
în felul următor:
Pentru nerespectarea măsu-

rilor de profilaxie, prevenire sau
combatere a bolilor epidemice,
dacă aceasta a pus în pericol sănătatea publică, se sancționează
cu amendă de la 450 la 500 de
unități convenționale (22.50025.000 de lei) aplicată persoanei
fizice, cu amendă de la 1000 la
1500 de unități convenționale
(50.000-75.000 de lei) aplicată
persoanei juridice.
Pentru prezentarea intenționat
falsă sau incompletă a datelor ori
refuzul de a prezenta datele necesare completării fișei epidemiologice se sancționează cu amendă
între 22.500-25.000 de lei.
Totodată, faptele care au cauzat
din imprudenţă vătămarea gravă
sau medie a sănătăţii sau decesul
persoanei riscă până la 7 ani de
închisoare.
Membrii Executivului au operat modificări și în Legea privind
Supravegherea de Stat a Sănătății Publice, atribuindu-i Comisiei
Extraordinare pentru Sănătate
Publică dreptul de a suspenda
întrunirile sau evenimentele la
nivel național și în unitățile teritorial- administrative, în baza
propunerilor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
Au fost operate modificări și în

Legea privind datele cu caracter
personal, astfel încât „comisia să
aibă mâinile dezlegate, atunci
când lucrează cu datele personale, mai ales când e vorba de
sănătatea publică, atribuindu-i
toate competențele necesare. Desigur Centrul pentru protecția
datelor cu caracter personal a
avut obiecții, dar noi nu suntem
în situația când putem să ne permitem să riscăm cu sănătatea
publică”, a menționat în final
ministrul Justiției.
Amintim că mii de fișe epidemiologice au fost completate
greșit sau cu date false, creând
dificultăți autorităților în procesul de identificare a persoanelor

revenite din țările cu focar de
COVID19.
Notă: Boala epidemică reprezintă acea maladie infecțioasă a
omului, cu capacitate de răspândire
rapidă în mijlocul populației, care
se manifestă prin stare clinică gravă, rată înaltă de mortalitate și care
este astfel catalogată de Regulile
Medico-Sanitare Internaționale.
Pericolul de contaminare/
transmitere a bolii epidemice
trebuie să fie unul real, și nu
imaginar. Mai mult, pornind de
la caracterul și specificul bolilor
epidemice demonstrarea existenței punerii în pericol a sănătății
publice poate fi făcută prin toate
mijloacele de probă existente,

Foto: news.sky.com

De ce copiii
sunt mai puțin
afectați de
infecție?
Explicațiile experților
În acest moment, noul coronavirus COVID-19, a infectat peste 122 mii de persoane, numărul morților fiind de aproape
4.400. Din lista celor afectați aproape că
lipsesc copiii. Un studiu efectuat în China
constată că de pe 8 decembrie 2019 până
la începutul lunii februarie 2020 au fost
afectați doar 9 copii. Potrivit statisticilor
oficiale, din fericire, aceștia lipsesc din lista
celor decedați.
Centrul de combatere și prevenire a bolilor din SUA menționează că atât COVID-19,
cât și SARS (Sindromul Acut Respirator
Sever), izbucnit în anul 2003, sau MERS
(Sindromul respirator din Orientul Mijlociu), apărut în 2012, nu au afectat prea
mult copiii.
Dintre cei infectați, niciunul nu a avut
complicații severe și nu a avut nevoie de
îngrijiri intensive, astfel încât cercetătorii
sugerează că ei ar fi contractat forme mai
ușoare, care nu se manifestă neapărat prin
anumite simptome. Totuși, se pare că cei

mici sunt mai puțin vulnerabili în fața virusului actual.
„Din observațiile noastre, dar și din motive neclare pentru noi, virusul afectează în
mod primordial adulții”, a declarat pentru
Business Insider Richard Martinello, profesor de boli infecțioase în cadrul Școlii
medicale Yale din SUA.
„Presupunerile mele cu privire la absența
copiilor din lista celor afectați de coronavirusul nou se rezumă la modul în care a
debutat acesta”, a declarat David Weber,
profesor de epidemiologie și pediatrie din
cadrul Universității Carolinei de Nord pentru Business Insider.
„Autoritățile chineze consideră că virusul
a migrat la oameni în magazinul produselor
de mare din Wuhan, unde erau vândute
animale vii. Nu au existat prea mulți copii
care ar fi vizitat magazinul produselor de

mare”, a mai adăugat expertul.
Dr. Andrew Pavia, șefa secției de boli infecțioase pentru copii de la Universitatea din
Utah, SUA, a declarat pentru Live Science:
„Nu înțelegem prea mult acest fenomen,
însă el se poate datora particularităților
răspunsului imun al copiilor la noul virus,
comparativ cu cel al adulților. O ipoteză
ar fi că imunitatea înnăscută, care este un
răspuns timpuriu la un grup stabil de patogeni, are tendința să fie mai activă la copii.”
Sistemul imun înnăscut este prima linie
de apărare împotriva agenților patogeni.
Celulele care fac parte din acest sistem răspund imediat la invazia microorganismelor.
Dacă acest tip de apărare este mai puternic dezvoltat la copiii expuși la COVID-19,
aceștia pot lupta mai ușor cu patogenul, în
comparație cu adulții, experimentând doar
simptome ușoare.

fiind ajustate la fiecare caz individual.
De exemplu: persoana care a
fost plasată în carantină la domiciliu și a ignorat regimul staționar,
a mers în locuri aglomerate (de
exemplu: piețe, mijloace de transport public, centre comerciale etc.)
constituie un pericol real de contaminare a celor din apropierea sa.
Un alt exemplu de pericol
real ar fi: nerespectarea regulilor
de comportament stabilite pentru
pacient în instituția medico-sanitară, precum și recomandările medicului în perioada tratamentului
staționar (de exemplu: părăsirea
instituției medico-sanitare etc.).
Elena CIOINA

Alte coronavirusuri, inclusiv SARS și
MERS, au demonstrat același mecanism,
potrivit epidemiologului Krys Johnson, din
cadrul Colegiului de Sănătate Publică din
cadrul Universității Temple, SUA.
„Ceea ce observăm în cazul copiilor cu
privire la coronavirus este că aceștia nu
sunt lipsiți de simptome, dar ele se rezumă
la o pneumonie virală. Sistemul lor imun
este atât de robust, încât virusul nu îi poate
doborî în același mod, precum o face cu
adulții”, a adăugat Johnson.
De asemenea, expertul a menționat că
adulții sunt de 25 de ori mai vulnerabili în
fața decesului de varicelă și de 10 ori – a
celui cauzat de gripa sezonieră.
Experții explică și că tractul respirator
al copiilor este mai sănătos, pentru că nu
a fost expus atât de mult la fumul de țigări
sau la aerul poluat, precum cel al adulților.
În plus, copiii rar prezintă boli cronice.
Acești factori, în comun, îi ajută să se restabilească mai ușor în urma infectării cu
noul coronavirus.
Totuși, Centrul de combatere și prevenire a bolilor din SUA îndeamnă copiii să
respecte aceleași măsuri de protecție împotriva COVID-19 ca și adulții – spălarea cât
mai frecventă a mâinilor cu apă și săpun
sau utilizarea dezinfectanților de mâini
pe bază de alcool, evitarea contactului cu
persoanele bolnave și vaccinarea împotriva
gripei sezoniere.
sanoteca.md
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In memoriam

Ne vei lipsi, Valeriu,
dar nu te vom uita

A

șteptam cu
toții, rude și
prieteni, să-l
felicităm,
la 10 martie 2020, cu
ocazia zilei de naștere,
dar am fost puși în
iremediabila situație
de a-l petrece, în
chiar respectiva zi, pe
ultimul său drum...
Ne-a părăsit, subit, Valeriu
Turta. S-a stins din viață cu doar
patru zile înainte de a atinge vârsta de 71 de ani.
Ce tristă zi de început de primăvară.
Ziarist, fotograf, caricaturist,
veritabil artist al şarjei consacrate
în special tematicii sportive, una
inepuizabilă. Valeriu a activat în
presa scrisă aproape cinci decenii.
O viață întreagă!
Încă de când era elev la școala
din satul natal Caragaș, el scria
informații, mici articole la „Satul
Nou”, ziarul raional din Slobozia.
Apoi, ceva mai târziu, Valeriu a
lucrat ani buni la respectivul ziar.
Timp pe deplin suficient pentru
ca şi colegii să-i aprecieze calitățile deosebite. Principala dintre
acestea este dragostea sa pentru
glie, stima față de oamenii câmpului. Iubea atât de mult meseria
sa, pământul, încât din primăvară
până toamna târziu se afla mereu
pe lanuri și în vie, pe necuprinsele
plantații legumicole și în renumitele livezi sloboziene, la fabricile
de prelucrare a tomatelor sau în

atelierele de reparație a tehnicii
agricole...
Pretutindeni unde clocotea
munca, el se afla mereu printre
oameni. Era tot timpul în mișcare,
scria la o serie de ziare și reviste
republicane, trimitea caricaturi

și şarje la „Chipăruş”.
Stabilit peste ani în capitala
republicii, Valeriu Turta a lucrat
inițial la „Chișinău. Gazetă de seară”, la „Capitala”. Ulterior s-a specializat în materie de sport. A fost
redactor și corespondent la „Sport

Curier”, la „Sport Plus”, la revista Asociaţiei Presei Sportive din
Moldova – „Sport în Moldova”.
Neobositul ziarist a continuat
să muncească în același ritm susținut. Era mereu prins în vâltoarea
evenimentelor sportive, în special
fotbalistice, scria despre partidele
din campionatele naționale, dar și
despre cele ale veteranilor fotbalului moldovenesc, pe care îi însoţea
adeseori în deplasări peste hotare.
Oglindea întrecerile echipelor de
fotbal din orășelele și satele republicii, precum şi competiţiile
cu balonul rotund rezervate copiilor și adolescenților pe care le
imortaliza cu „ochiul mecanic” al
aparatului său foto.
Valeriu era meșterul neîntrecut
al reportajului, dar și al interviului. A realizat o serie de materiale
cu mari fotbaliști, oameni ai fotbalului: Pavel Cebanu, Vladimir
Ţincler, Igor Dobrovolschi, Vladimir Gosperschi, Sergiu Cleșcenco, atâţia alții. În ultimii ani scria
pentru ziare din Ialoveni și din
Criuleni... Pregătea pentru tipar
o carte care urma să reunească
cele mai rezistente lucrări ale sale
– articole, interviuri, relatări, reportaje, reflecții...
Valeriu Turta, bunul nostru
prieten, era un om cu un deosebit
simț al umorului. Prin simpla sa
prezență, crea bună dispoziție și o
atmosferă de veritabilă destindere
sufletească.
NE VEI LIPSI, VALERIU!
DAR NU TE VOM UITA!
Pavel BRĂDESCU
Iulian BOGATU
Serghei BUSUIOC

Liga Campionilor

Înfrângere dramatică
pe iarba de la Liverpool
Optimi de finală. Retur.

FC Liverpool (Anglia) – Atletico Madrid
(Spania) 2-3 (Wijnaldum, 43, Firmino, 94 /
Llorente, 97, 105+1, Morata, 120+1), 52 267 de
spectatori; în tur: 0-1.
Liverpool a dominat copios pe parcursul întregii partide și a avut nenumărate ocazii de a
marca. A menținut o viteză amețitoare de joc și
a impresionat prin desenele tactice grefate pe
terenul unui stadion arhiplin ce și-a susținut cu

frenezie favoriții. Ploaia curgea în torente precum
atacurile neîntrerupte ale gazdelor, care au ieșit
învingătoare după 90 de minute de joc, grație
unui gol superb înscris cu capul de Wijnaldum,
împingând astfel meciul în prelungiri.
Și în prima repriză adăugată discipolii lui
Jürgen Klopp nu au scăzut turațiile, golul lui
Firmino încununându-le eforturile și măiestria
în exercițiu. Însă ținem să remarcăm că madrilenii lui Diego Simeone nici pe departe nu aveau
alura unor victime, contraatacând incisiv și căutându-și cu răbdare șansa. Și aceasta veni...
dintr-o greșeală a portarului Adrián. El degajă
nefericit direct pe piciorul lui João Félix, atacantul echipei adverse; acesta îi pasă lui Marcos
Llorente, care cu un șut plasat din afara careului
ținti magistral colțul lung. Chiar și așa, echipa
engleză păstra șanse reale de a se desprinde și de a
obține calificarea. Însă iureșul acesteia fu stăvilit
de două contraatacuri necruțătoare, fructificate
de Llorente și Morata: 2-3 și Atletico, o echipă
combativă ce prestează un joc inteligent și cu un
stil inconfundabil, pășește în sferturile celui mai
important campionat fotbalistic intercluburi.
Paris Saint-Germain (Franța) – Borussia
Dortmund (Germania) 2-0 (Neymar, 28, Juan

Bernat, 45+ 1); în tur 1-2.
Formația franceză a dominat în prima repriză și a rezistat în a doua, impunându-se pe un
stadion pustiu de teama coronavirusului. Astfel,
PSG va juca pentru a șasea oară în sferturile
Champions League.
Valencia (Spania) – Atalanta Bergamo
(Italia) 3-4 (Gameiro, 21, 51, Ferran Torres,
67 / Iličić, 3-pen., 43-pen., 71, 82); în tur: 1-4.
Pokerul lui Josip Ilicic a ajutat echipa bergamască să acceadă fără emoții în sferturile
competiției. De remarcat că slovenul a devenit
primul jucător care a înscris de patru ori într-un
meci din fazele eliminatorii în Champions Ligue,
disputat în deplasare.
RB Leipzig (Germania) – Tottenham Hotspur (Anglia) 3-0 (Sabitzer, 10, 21, Forsberg,
87), 42 146 de spectatori; în tur: 1-0.
Avalanșa pornită de echipa germană pur și
simplu a strivit defensiva adversă, golurile lui
Sabitzer punând punct intrigii deja în prima
jumătate a primei reprize. Este de menționat că
tehnicianul formației câștigătoare, Julian Nagelsmann, a devenit cel mai tânăr antrenor (32 de
ani și 231 de zile) care accede în faza sferturilor
de finală a Ligii Campionilor.

Festivitate
fotbalistică la
Șerpeni, de
Ziua Femeii
O sărbătoare fotbalistică
plină de farmec, destinată
fetelor cu vârste cuprinse între
8 şi 9 ani, s-a desfăşurat pe 8
martie curent, la Șerpeni, Anenii Noi, în cadrul proiectului
internațional Open Fun Football Schools Moldova, cu ocazia
Zilei Internaţionale a Femeii.
Astfel, Complexul Sportiv din
localitate a găzduit un antrenament deschis cu participarea
copiilor din satele Puhăceni,
Delacău şi Șerpeni.
Activitatea fotbalistică cu
elemente captivante de joacă cu
balonul rotund s-a derulat sub
îndrumarea antrenorilor Școlii
Sportive din Anenii Noi, Larisa Lazar și Anatolie Țîrdea.
Astfel, tinerele fotbaliste au avut
parte de diverse exerciții executate cu mingea, dar și de alte
acțiuni distractive, în care mişcarea şi atmosfera de bună voie
planau suverane peste terenul
de fotbal din Şerpeni.

Două medalii
pentru
R. Moldova,
la CE de
ping-pong
9Jucătorul moldovean de
tenis de masă, Andrei Puțuntică,
s-a învrednicit, pe 8 martie a.c.,
de două medalii la Campionatul
European de ping-pong Under-21, desfăşurat la Varaždin,
Croaţia.
Mai întâi, discipolul lui Vladimir Semipeadnîi şi-a adjudecat argintul la proba de dublu,
în pereche cu cehul Jiri Martinko, ca ulterior să cucerească
distincţia de bronz la individual. În aprilie, Andrei Puțuntică
va participa, la Moscova, la
un turneu de calificare pentru
Jocurile Olimpice de la Tokyo
2020.

Fără
FC Zimbru
în campionat
Clubul Zimbru Chișinău, fanionul fotbalului moldovenesc,
și-a retras echipa de seniori din
Divizia Națională, din cauza
problemelor de ordin financiar. Aceeași soartă au avut-o
și formațiile „galben-verzilor”
la toate celelalte categorii de
vârstă.
Potrivit directorului general
al FC Zimbru, Sevastian Botnari,
datoriile clubului sunt de 6 milioane de lei. Este de menționat că
Academia de Fotbal Zimbru își
va continua activitatea. Clubul are în palmares opt titluri
naționale și șase cupe ale țării,
fiind singurul care a participat
la toate ediţiile de campionat
desfășurate din 1992 până în
prezent.
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TUTTI-FRUTTI

Fără spectacole și
concerte până la 1 aprilie

T

eatrele, sălile de
concert, muzeele
și alte instituții de
cultură din republică
nu vor organiza și desfășura
manifestări și întruniri
culturale până la 1 aprilie
2020. În acest sens, la 10
martie, Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării al R.
Moldova a emis un ordin.
Prin acest ordin ministerul de
resort informează instituțiile de
cultură că interzice organizarea
și desfășurarea manifestărilor
și întrunirilor de masă în teatre,
muzee, biblioteci, case de cultură,
centre de creație, cu participarea

unui număr mai mare de 50 de
persoane, până la 1 aprilie 2020.
În context, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a solicitat conducătorilor instituțiilor
de cultură:
- plasarea informației despre
anularea manifestărilor, evenimentelor, întrunirilor organizate
pe pagina oficială a instituției;
- informarea angajaților despre
măsurile de prevenire a infecţiei privind Coronavirusul de tip
nou şi acţiunile care urmează a
fi întreprinse în cazul apariției
simptomelor clinice de infecţie;
- interzicerea accesului în instituţiile de cultură a persoanelor
străine revenite din regiuni cu

transmitere locală a COVID-19;
- aplicarea recomandărilor
ANSP pentru persoanele care au
revenit din regiunile cu izbucniri
în focare de COVID-19 sau care
au avut contact cu o persoană
bolnavă de COVID-19;
- interzicerea exercitării atribuțiilor de serviciu de către personalul cu simptome de gripă sau infecții acute ale căilor respiratorii.
În scopul monitorizării situaţiei la nivel naţional, conducătorii
instituțiilor de cultură vor informa operativ Ministerul Educaţiei,
Culturii şi Cercetării în cazul apariției de cazuri de infecții respiratorii acute în cadrul instituțiilor.
V. P.
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Te c a u t !
„Te caut!” – așa se va chema
rubrica prin intermediul căreia
GAZETA de Chișinău te va ajuta
să-ți găsești jumătatea.
Atunci când singurătatea îți macină sufletul, nu sta pe gânduri,
caută-ți sufletul-pereche. GAZETA
de Chișinău îți vine în ajutor.
Din luna februarie 2020, poți
perfecta un abonament la noua publicație, GAZETA de Chișinău, în
paginile căreia vei găsi rubrica „Te

caut”, care conține mesajele celor
care se află în aceeași situație ca și
tine. Nu uita, orice zi e importantă
și frumoasă dacă o trăiești din plin
alături de omul drag.
Acum și tu poți lăsa un mesaj la
rubrica „Te caut”. Transmite o scrisoare pe adresa redacției GAZETA
de Chișinău, mun. Chișinău, str.
Mihai Viteazul 2 a, nr. 23, sau sună
la numărul de telefon 090010050.

Un chișinăuean caută nevastă
Am 85 de ani, văduv, locuiesc la Chișinău, singur. De aceea aș
vrea să-mi alin singurătatea. Vreau să cunosc o femeie potrivită
vârstei mele, născută în anii 1945-1948, gospodină, educată, care
să iubească plimbările de dimineață și de seară. (01)
Bărbat de 60 de ani
Sunt în căutarea unei femei care trăiește undeva la țară, cu vârsta
de 57-58 de ani, cu înălțimea de la 164 cm până la 176 cm, care poate
avea și copii. Sunt născut în anul 1960, lucrez în construcții. (02)

Sudoku
Carul cu bancuri
- Ce mai e nou pe la şcoală, fiule?
- Nimic. Mi-au prelungit contractul pentru clasa a IV-a.
- Tatăl tău nu te mai ajută la teme?
- Nu, doamnă, notele dvs. l-au jignit foarte tare!
Un pacient, rănit la picior, primeşte o reţetă de picături de ochi.
- Doctore, dar eu sunt rănit la picior!
- Da, dar dacă te uitai pe unde calci...
La psihiatru:
- Felicitări, domnule, faceţi progrese. Terapia dă rezultate.
- Asta numiţi dvs. progrese? Cu trei luni în urmă, eram Napoleon,
iar acum un nimeni.
- Dragule, dacă hoţii m-ar răpi pe mine şi pe mama, de cine ţi-ar
fi mai mult milă?
- De hoţi...
Rubrica „MICA PUBLICITATE”
Rubrica „Mica publicitate” din GAZETA de Chișinău îți oferă posibilitatea de a publica anunțuri de
vânzare-cumpărare.
Aici vei găsi anunțuri de larg interes trimise de
cititorii GAZETEI de Chișinău și vei putea intra ușor
în legătură cu autorii lor.
Pe „Mica publicitate” te așteaptă informații despre

locurile vacante de muncă, vânzarea sau darea cu
chirie a locuințelor, a tehnicii agricole, a mașinilor
second-hand etc.
Dacă vrei să vinzi, să cumperi sau să închiriezi
ceva, sună și dictează anunțul tău la telefonul taxabil
al redacției: 090010050.
Rubrica „Mica publicitate” va putea fi găsită și pe
pagina online a publicației – gazetadechisinau.md.

Concurs pentru cei mai harnici

poștași în 2020!

„GAZETA de Chișinău” lansează un concurs pentru poștașii din toate localitățile Republicii Moldova.
Condiţiile participării la concurs sunt următoarele:
Poştaşii care vor perfecta pentru anul 2020, începând cu luna martie, un număr de abonamente
pentru 3 luni și respectiv 6 luni la oricare din Indicii de abonare – PM 21125 (persoane fizice), PM
21125/23 (pensionari, invalizi, studenți) vor beneficia de următoarele premii:
6 luni

3 luni

20 – 30 abonamente – 300 lei
31 – 40 abonamente – 400 lei
41 – 50 abonamente – 500 lei
51 – 60 abonamente – 600 lei
61 – 70 abonamente – 700 lei
71 – 80 abonamente – 800 lei
81 – 90 abonamente – 900 lei
91 – 100 abonamente – 1000 lei
101 plus – 1200 lei

20 – 30 abonamente – 150 lei
31 – 40 abonamente – 200 lei
41 – 50 abonamente – 250 lei
51 – 60 abonamente – 300 lei
61 – 70 abonamente – 350 lei
71 – 80 abonamente – 400 lei
81 – 90 abonamente – 450 lei
91 – 100 abonamente – 500 lei
101 plus – 600 lei

Toţi poştaşii care vor perfecta 50 de abonamente pentru 6 luni la oricare din Indicii de abonare PM
21125 şi PM 21125/23 (pensionari) vor beneficia de un premiu de 500 de lei.
Poştaşul care va perfecta nu mai puţin de 105 abonamente pentru 6 luni va primi 1200 de lei.
Poștașul care va perfecta 50 de abonamente pentru 10 luni va ridica un premiu de 1200 de lei.

Integrama

19

LA NOI ACASĂ

GAZETA de Chișinău

Vineri / 13 martie / 2020

Victoria (2)
Nistrului se bronza și se scălda și
Victoria împreună cu niște colege
de facultate. Așa s-a întâmplat că
s-au cunoscut. Dar vă spuneam
că dânsa nu trecea niciodată neobservată. I-a plăcut ungurului
și a dorit s-o cunoască mai bine.
Cât s-a aflat Laszlo în Moldova o vedea în fiecare zi. Buchete
de flori, bomboane, o pereche de
ciorapi sau mai știu eu ce altceva,

Lidia BOBÂNĂ

petrecut la aeroport și i-a înmânat
un prezent din partea ei – o cutie
de bomboane și o sticlă de vin.
Atât a putut să-i cumpere. Era
studentă și nu aștepta ajutor de
nicăieri... Mult s-a mirat fata că
Laszlo a început să-i scrie. Răspundea și ea la scrisori.
Călătorea ungurul des peste
hotare, pesemne era un specialist
bun în domeniul lui de activitate.

Ieșirea din „țarc”,
la invitația profesorului
ungur

Victoria cu emoție despre acele
vremi.

Vreau să precizez că relația dintre
cei doi a fost, orice s-ar crede, una
platonică. Împărtășeau un sentiment curat și reciproc de simpatie.
Ce-i drept, din partea profesorului
(ajuns de altfel și rector al unei
universități din Budapesta) era

(Urmare din numărul trecut)
În numărul trecut vă poves
tisem că, la început de viață,
eroina noastră, Victoria, nu avea
ajutor de la nimeni. Știa că trebuie să răzbată singură, să aibă o
slujbă și să-și facă și o familie. I-a
fost foarte greu, dar a reușit. Ba
de multe ori le-a fost de ajutor și
fraților. N-a uitat niciodată că vine
dintr-o familie numeroasă și că,
orice ar fi, sângele apă nu se face.
Și pentru că e o fire luminoasă
și optimistă în pofida necazurilor,
în jurul Victoriței întotdeauna e
multă lume. Colege de școală,
prietene de facultate sau colege
de muncă și mulți alții pe care
i-a cunoscut de-a lungul anilor.
Și noi ne-am întâlnit într-un
colectiv și, de vreo douăzeci de
ani, mă uimește prin energia ei
debordantă și pofta de viață.
Cum l-a cunoscut pe Laszlo
Așa a fost întotdeauna. Țin
minte cum mi-a povestit ea odată cum a făcut cunoștință cu un
ungur. Venise profesorul cela în
Moldova într-o deplasare de serviciu, tânăr era și el, la început de
cale, și curios să afle cât mai multe
despre țara unde venise.
Un coleg de breaslă l-a dus
la Nistru. Și să vezi întâmplare.
Tocmai în ziua aceea pe malul

Prietenul de departe
Pentru că la mijloc sunt ani și
ani. Și în toată această perioadă șiau scris mereu. Într-o zi, s-a trezit
femeia acasă cu o persoană venită
din Ungaria. Era un student de-al
nostru care-și făcea stagiul peste
hotare. L-a trimis Laszlo să afle
dânsul cum o mai duce Victoria.
Se cam înstrăinaseră – probleme
de familie, griji, copii mici, un soț
gelos și tiran...
Putea s-o lovească dacă-i părea
lui că cineva se uită prea lung la
nevastă-sa. Sau că nu se întoarce la timp acasă, sau că petrece
prea multă vreme cu prietenele.
Un gelos ușor găsește motive ca
să-și pedepsească soața. Copiii
și doar copiii au ținut-o în familie. Că avea uneori gândul să-și
ia lumea în cap și să se ducă și să
se tot ducă.

FOTO-SIMBOL

A simțit când a murit
Laszlo

astfel îi mulțumea ungurul pentru că fata îl ajuta să cunoască
Chișinăul și orașele mai mari ale
Moldovei. Venea și pe la căminul
studențesc, un mediu diferit față
de cel pe care-l știa el în Ungaria.
Cadoul mult râvnit – blugi
din America!
Când a venit vremea ca Laszlo
să plece la Budapesta, Victoria l-a

De peste tot îi trimitea Victoriei
cărți poștale cu vederi din alte țări.
Odată, într-o scrisoare, o întrebă
el ce și-ar dori dânsa cadou, să-i
scrie neapărat. O pereche de blugi,
îi răspunse tânăra. Pe la noi erau
foarte scumpi atunci și rar cine-și
putea permite să-i cumpere de pe
piața neagră. Și ce credeți, Victoria și-a primit cadoul! Laszlo i l-a
trimis dintr-o țară unde se afla în
interes de serviciu.

și admirație, și ceva mai mult,
stăpânit de inteligența și buna
sa creștere.
Anii treceau, Victoria s-a măritat, profesorul era însurat în
vremea când se cunoscuseră. Și
odată a invitat-o în Ungaria pe
ospețe împreună cu familia. A fost
prima lor călătorie peste hotare.
I-a primit Laszlo acasă, apoi i-a
cazat la vila lui ce se afla în afara
Budapestei. Și astăzi își amintește

Dar să ne întoarcem la Laszlo.
Mi-a spus Victoria că a simțit, a
intuit ziua și ceasul când a murit
bărbatul. Era acasă în timpul cela,
lucra cu niște documente când,
uite așa din senin, a avut o strângere de inimă, o înțepătură, de
nu-i ajungea aer. A murit Laszlo,
s-a gândit ea. Și așa a fost. Confirmarea i-a venit mai târziu...
Harnică, frumoasă și deșteaptă este și astăzi Victoria. Are de
toate și se bucură alături de copii
și nepoți de ce le-a reușit până
acum. De câțiva ani e văduvă, e la
pensie, dar mai lucrează. „De ce
n-aș face-o, îmi spunea ea, dacă
mă simt în puteri, mi-s dragi oamenii și mă bucur când în jurul
meu e forfotă...”

HOROSCOP SĂPTĂMÂNAL

Berbec

Taur

Gemeni

Rac

Leu

Fecioară

Ai nevoie de apreciere
constantă din partea celor din
jur pentru a fi în armonie cu
propria persoană. În weekend
este de preferat să te odihnești,
renunțând la planurile stabilite.
Uneori încerci mult prea agresiv
să îți susții punctul de vedere,
chiar dacă nu e neapărat necesar.

Cei din jur chiar nu sunt preocupați, așa cum consideri tu,
de deciziile pe care le iei sau de
modul în care alegi să îți petreci
viața. Lasă deoparte orgoliile și
încearcă să faci lucruri care îți
pot aduce împlinirea emoțională pe care ți-o dorești.

Îți este dificil să accepți anumite zone sumbre din tine. Te
simți patetic și total inadecvat.
Ceea ce încerci să promovezi
în plan social nu are nimic în
comun cu universul tău interior.
Te afli într-un real moment de
cotitură al propriei vieți.

De cele mai multe ori, energia negativă pe care o „recepționezi” de la cei din jur te
poate bloca în planul acțiunii.
Pe parcursul acestei săptămâni
vei încerca să aprofundezi cât
poți de mult înțelesul sau semnificația anumitor relații din
viața ta.

Dacă te gândești la o strategie anume pentru îndeplinirea
unor obiective, este timpul să
mizezi pe tot ceea ce ai. Atunci
când vine vorba de propunerile
celor din jur, încearcă să le iei în
considerare și să vezi și părțile
bune pe care le conțin.

Pentru tine, orice pas pe care
îl faci este un salt spre atingerea
succesului în carieră și de aceea
nu îți permiți să dai greș. Chiar
dacă nu mai ai așteptări radicale
de la cei din jur, nu înseamnă
că dinamica anumitor relații îți
este pe plac.

Balanță

Scorpion

Săgetător

Capricorn

Vărsător

Pești

Influența pe care o primești
din partea astrelor te face să alegi
între totul sau nimic. Oportunități
de invidiat te pun pe gânduri. Viața
de familie rămâne prioritatea ta.
Când intri în contact cu „persoanele
potrivite”, ai capacitatea de a simți
vibrația pozitivă care te înconjoară.

În familie atmosfera nu mai
este atât de agitată. Fiecare membru al ei reușește să își pună viața
în ordine, într-o măsură mai mare
sau mai mică. Spre sfârșitul săptămânii, îți vei recăpăta vitalitatea
și peste weekend te vei ocupa de
sarcini administrative.

Anumite aspecte din viaţa ta devin mult mai clare și acest lucru te
ajută să te orientezi şi să iei decizii
importante. În familie atmosfera
nu mai este atât de agitată. Fiecare
membru al ei reușește să își pună
viața în ordine. Spre sfârșitul săptămânii, îți vei recăpăta vitalitatea.

Ești foarte încrezător în viitorul tău profesional. Convingerea
în raport cu ceea ce îţi dorești te
ajută să faci întotdeauna ca lucrurile să se întoarcă în favoarea
ta. Weekendul este concentrat pe
viața socială, în special pe cea
romantică.

„Căderile” pe care le vei trăi
te vor ajuta să simplifici lucrurile
în favoarea ta. Pentru a menține
un echilibru între profesional și
personal este nevoie de multe
resurse, dar și de acceptare și
înțelegere din partea persoanelor
de referință.

Prinzi mai mult curaj atunci
când trebuie să vorbești despre
propriile traume. Ajungi din nou
să te neglijezi din punct de vedere
profesional. Vei pierde mult „spațiu” din punct de vedere energetic
și îți va fi dificil să găsești o soluție care să te scoată din impas.
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Luni, 16 martie
TVR Moldova
06.00 Conexiuni
06.55 5’
07.00 Matinalii
10.00 Obiectiv comun
11.00 Femei de 10, bărbaţi de 10.
Prima parte
12.00 Femei de 10, bărbaţi de 10.
Partea a II-a
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Europa 360
14.00 Telejurnal Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cântec şi poveste
15.55 DiaspoRadar
16.00 Memorialul Durerii
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Vorbeşte corect!
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 România 9 Talk-show
22.00 Câştigă România!
23.40 Avocatul Dumneavoastră
01.05 Cantec şi poveste
02.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova

13.40 Pur şi simplu
13.55 Cine vine la noi!
14.50 Serial Pentru fiul meu
15.40 Reporter pentru sănătate
16.05 Zona ARS
16.30 F/d
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Vector european
20.25 Focus. Europa
21.00 Ştirile
21.15 Săptămâna sportivă
21.50 Chişinău: ieri şi azi
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 Film Numele trandafirului
Minimax
06.00 Denver, ultimul dinosaur
06.15 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră

TVR 1
07.00 Matinal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viaţă Talk-show
11.00 Teleshopping
11.30 Serial: Tărâmul dintre vânturi
12.45 Tribuna partidelor parlamentare
13.10 1989 - Decembrie roşu
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
16.45 #Creativ
17.15 Serial: Tărâmul dintre vânturi
18.35 Nadine În noul
19.30 Vorbeşte corect!
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Serial: Serviciul Omoruri
23.00 Tupamaro
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.30 Dosarele extratereştrilor,
sez. 1
01.00 Nadine
02.00 Tupamaro
02.55 Serial: Serviciul Omoruri
03.40 M. A. I. aproape de tine
04.05 Sport
04.20 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
Sport
05.10 Dosarele extratereştrilor
05.30 Banii tăi
06.00 România 9
TVR 2
07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Oanapp
09.00 Memorialul Durerii
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Glasul inimii
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Regatul salbatic
14.00 Documentar: Trei decenii de
război
15.00 Mic dejun cu un campion
16.00 SerialGlasul inimii
17.00 România… în bucate
17.40 În direct cu viaţa
18.45 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: A fost odată o întâlnire
22.10 Serial: În numele legii
00.20 Film: Pintea
02.05 Serial: În numele legii
03.05 E vremea ta!
03.20 Sport
03.35 Telejurnal
04.05 Câştigă România!
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Rapsodia satului
06.35 Abraziv
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Serial Iubire de argint
09.55 Patrimoniu de Moldova
10.25 Poezii
10.45 Bună seara!
11.45 F/d
12.05 Serial Contele de Monte Cristo
13.00 Miezul zilei

06.35 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
06.55 Masha şi ursul
07.10 Dinotrux
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.05 Curiosul George
08.35 Balto II: Aventurile unui lup
09.50 Masha şi ursul
10.10 Polly Pocket - Puterea celor
mici
10.40 Barbie Dreamtopia
10.55 Unde-i Waldo?
11.25 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.55 Trolii - Petrecerea continuă
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 Barbie la şcoala prinţeselor
15.05 Masha şi ursul
15.30 Unde-i Waldo?
16.00 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
16.30 Trolii - Petrecerea continuă
17.00 Micul meu ponei: Prietenia
este magică
17.30 Spirit Cu sufletul liber
18.00 Polly Pocket - Puterea celor
mici
18.30 Barbie: Dreamhouse Adventures
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Barbie în Rapunzel
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Masha şi ursul
01.00 Eu şi cei 7 pitici
01.30 Vafă, câinele minune
02.00 Masha şi ursul
03.00 Eu şi cei 7 pitici
03.30 Vafă, câinele minune
04.00 Masha şi ursul
05.00 Eu şi cei 7 pitici
05.30 Vafă, câinele minune
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV cu Suada
Karkouki
07.00 Ştirile Pro TV
09.15 Gusturile se discută
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Ştirile Pro TV cu Patricia
Podoleanu
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV cu Loreta Lisnic
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Film Vlad
23.00 Pe bune?!
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film Omul Furnica şi Viespea
02.40 Lecţii de viaţa
03.40 La Măruţă
04.40 Vorbeşte lumea
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV

PROGRAME TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Numai iubirea
21.30 Inimă de ţigan
23.00 La Bloc
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Numai iubirea
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Inimă de ţigan

187
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep.
636
21.00 Film: Câinele negru
22.45 Film: Viva la muerte
01.00 Cei 7 ani de masă
03.00 Albumul Naţional
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Jurnal TV

07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Фатмагюль

06.00 Jurnalul săptămânii
07.00 Reţete şi Reţele
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Fii sănătos
11.45 Cabinetul din umbră
13.00 Asfalt de Moldova
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Fii sănătos
16.45 Teleshopping
17.00 Jurnalul orei 17
17.15 Serial Sclava albă
18.00 Reţete şi Reţele
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
21.30 Ce mai fac vedetele
22.00 Colecţie Ora de ras
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Fii sănătos
01.30 Secretele Puterii
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Paparazzi
05.00 Три миллиона
TV8
06.00 Întreabă gheţu
07.10 Oaspete neaşteptat
08.00 Такое утро
09.00 Х/ф Погружение
11.00 Optmart
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Шпион по соседству
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Добро пожаловать к
Райли
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Добро пожаловать к
Райли
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Ştiri
18.00 Пятое время года
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Уличные танцы
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Вернуть Бена
01.00 Ştirile TV8
01.40 Politiсa
02.50 Ştiri
03.15 Cutia neagră
04.30 Пятое время года
05.00 Новости
05.30 Drive it
Pro 2
05.45 Serial Jurăminte încălcate
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Lacrimi de iubire
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Vieţi la răscruce
10.15 Serial Intre tine şi rău
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Un celibatar învins
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Blind date
15.00 Serial Vieţi la răscruce
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Jurăminte încălcate
18.00 Serial Blind date
19.00 Serial Un celibatar învins
20.00 Serial Frumoasa şi bestiile
21.00 Serial Intre tine şi rău
22.00 Serial Vieţi la răscruce
23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Serial Un celibatar învins
01.00 Serial Frumoasa şi bestiile
02.00 Serial Lacrimi de iubire
03.00 Serial Jurăminte încălcate
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Intre tine şi rău
05.00 Serial Blind date
Național
06.00 Vouă
06.15 Film: JAF CU OCHII ÎNCHIŞI
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 635
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Clanul, ep. 10
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
184
17.15 Serial: Clanul, ep. 11
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
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16.45 Cooltura
17.15 Serial: Tărâmul dintre vânturi
18.35 Nadine În noul
19.30 Vorbeşte corect!
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
21.00 România 9
22.10 Film: Clubul luptătoarelor
23.50 Vorbeşte corect!
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.30 Dosarele extratereştrilor,
sez. 1
01.00 Nadine
02.00 Film: Clubul luptătoarelor
03.30 Pro Patria
03.55 Sport Meteo
04.15 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
Sport
05.05 Dosarele extratereştrilor,
sez. 1
05.25 Cooltura
06.00 România 9
TVR 2

10.00 Т/с Черная любовь
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.15 Т/с Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.10 Т/с Фатмагюль
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Фатмагюль
19.00 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Т/с Фатмагюль
21.00 Т/с Дежурный врач 3
22.00 Т/с Центральная больница
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
02.00 Т/с Центральная больница
STS Mega
05.00 Telemagazin. Oferta zilei
06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени.
Любимое
10.00 Т/с Анжелика
11.30 Teleshopping
12.00 Т/с Анжелика
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени.
Любимое
15.00 Teleshopping
15.30 Т/с Воронины
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Воронины
19.30 Т/с Филатов
21.30 У всех на виду
22.30 Уральские пельмени.
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei
Marți, 17 martie
TVR Moldova
06.00 Punctul pe azi
06.55 5’
07.00 Matinalii
10.00 Obiectiv comun
11.00 Cap compas
11.30 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Izolati în România
14.00 Telejurnal Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cantec şi poveste
15.55 DiaspoRadar
16.00 Profesionistii…
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Vorbeşte corect!
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
23.40 Investiţi în România!
01.05 Cantec şi poveste
02.00 Cap compas
02.30 Un doctor pentru dumneavoastră
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
TVR 1
07.00 Matinal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viaţă Talk-show
11.00 Teleshopping
11.30 Serial: Tărâmul dintre vânturi
12.45 Tribuna partidelor parlamentare
13.10 Exclusiv în România
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu

07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Oanapp
08.50 Teleshopping
09.00 Documentar: Trei decenii de
război
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Glasul inimii
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Regatul salbatic
14.00 Documentar: Trei decenii de
război
15.00 Reţeaua de idoli
16.00 SerialGlasul inimii
17.00 România… în bucate
17.40 În direct cu viaţa
18.45 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
21.00 Destine ca-n filme
22.10 Serial: În numele legii
01.50 Discover România
02.00 Serial: În numele legii
03.15 Sport
03.30 Telejurnal
04.05 Câştigă România!
05.00 Mic dejun cu un campion
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

16.00 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
16.30 Trolii - Petrecerea continuă
17.00 Micul meu ponei: Prietenia
este magică
17.30 Spirit Cu sufletul liber
18.00 Polly Pocket - Puterea celor
mici
18.30 Barbie: Dreamhouse Adventures
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Barbie: Aventură la lumina
stelelor
21.50 Masha şi ursul
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Masha şi ursul
01.00 Eu şi cei 7 pitici
01.30 Vafă, câinele minune
02.00 Masha şi ursul
03.00 Eu şi cei 7 pitici
03.30 Vafă, câinele minune
04.00 Masha şi ursul
05.00 Eu şi cei 7 pitici
05.30 Vafă, câinele minune
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Ştirile Pro TV cu Patricia
Podoleanu
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV cu Loreta Lisnic
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Las Fierbinţi
22.00 Film Chemarea întunericului
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film Ultima invazie

Moldova 1
06.05 Cuvintele credinţei
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Serial Iubire de argint
09.55 Abraziv
10.15 Vector european
10.45 Rapsodia satului
11.15 Musafirul
11.45 F/d
12.15 Chişinău: ieri şi azi
12.25 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu
13.55 Cine vine la noi!
14.50 Serial Pentru fiul meu
15.35 F/d
16.00 În ritmul dansului
16.30 Unda bugeacului
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.15 Dialog social
21.45 Medalion muzical
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 Evantai folcloric
Minimax
06.00 Denver, ultimul dinosaur
06.15 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră
06.35 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
06.55 Masha şi ursul
07.10 Dinotrux
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.05 Curiosul George
08.35 Piraţii care nu fac nimic:
Poveşti din ţara legumelor
10.00 Masha şi ursul
10.10 Polly Pocket - Puterea celor
mici
10.40 Barbie Dreamtopia
10.55 Unde-i Waldo?
11.25 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.55 Trolii - Petrecerea continuă
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 Balto II: Aventurile unui lup
14.55 Masha şi ursul
15.30 Unde-i Waldo?

02.40 Lecţii de viaţa
03.40 La Măruţă
04.40 Vorbeşte lumea
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Numai iubirea
21.30 Inimă de ţigan
23.00 La Bloc
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Numai iubirea
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Inimă de ţigan
Jurnal TV
06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Reţete şi Reţele
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Fii sănătos
11.45 Ora Expertizei
13.00 Serial Sclava albă
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Fii sănătos
16.45 Teleshopping
17.00 Jurnalul orei 17
17.15 Serial Sclava albă
18.00 Reţete şi Reţele
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 О нас
21.30 Filme şi Staruri
22.00 Cealalta Basarabie
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Fii sănătos
01.30 О нас
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 M-Adam
05.00 Colecţie Ora de ras
TV8
06.00 Politiсa
07.15 Ştirile TV8

PROGRAME TV
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08.00 Такое утро
09.00 Новости
09.30 Iubeşte viaţa
10.10 Х/ф Вернуть Бена
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Уличные танцы
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Рабство
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Рабство

17.30 Ştiri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Уличные танцы 2
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Х/ф Лондонские каникулы
01.00 Ştirile TV8
01.40 Cutia neagră
02.50 Ştiri
03.15 Politiсa
04.30 Америка. Большое
путешествие
05.00 Новости
05.30 Check in
Pro 2
05.45 Serial Jurăminte încălcate
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Lacrimi de iubire
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Vieţi la răscruce 20
10.15 Serial Intre tine şi rău
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Un celibatar învins
12.45 Serial Frumoasa şi bestiile
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Blind date
15.00 Serial Vieţi la răscruce
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Jurăminte încălcate
18.00 Serial Blind date
19.00 Serial Frumoasa şi bestiile
21.00 Serial Intre tine şi rău
22.00 Serial Vieţi la răscruce
23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Serial Frumoasa şi bestiile
02.00 Serial Lacrimi de iubire
03.00 Serial Jurăminte încălcate
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Intre tine şi rău
05.00 Serial Blind date
Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep.
636
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Clanul, ep. 11
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
185
17.15 Serial: Clanul, ep. 12
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
188
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 637
21.00 Film: Fraţii Jderi
23.15 Film: Câinele negru
01.00 Poamă acră
03.00 Albumul Naţional
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Фатмагюль
10.00 Т/с Черная любовь
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.15 Т/с Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.10 Т/с Фатмагюль
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Фатмагюль
19.00 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Т/с Фатмагюль
21.00 Т/с Дежурный врач 3
22.00 Т/с Центральная больница
23.00 Т/с Тройная защита
00.00 Vorbe bune cu Lilu
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01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
02.00 Т/с Центральная больница
STS Mega
06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени.
Любимое
10.00 Т/с Анжелика
11.30 Teleshopping
12.00 Т/с Анжелика
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени.
Любимое
15.00 Teleshopping
15.30 Т/с Воронины
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Воронины
19.30 Т/с Филатов
21.30 У всех на виду
22.30 Уральские пельмени.
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei
Miercuri, 18 martie
TVR Moldova
06.00 Punctul pe azi
07.00 Matinalii
10.00 Obiectiv comun
11.00 Natura şi aventura
11.30 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 # Creativ
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cantec şi poveste
15.55 DiaspoRadar
16.00 Destine ca-n filme
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Vorbeşte corect!
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
23.45 Campionatul Mondial de
Patinaj Artistic - Montreal
04.50 Discover România
05.00 Telejurnal Moldova
TVR 1
07.00 Matinal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viaţă Talk-show
11.00 Teleshopping
11.30 Serial: Tărâmul dintre vânturi
12.45 Tribuna partidelor parlamentare
13.10 Aventura urbană
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Convieţuiri
16.45 Fan/Fun urban
17.15 Serial: Tărâmul dintre vânturi
18.35 Nadine În noul
19.30 Vorbeşte corect!
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Izolaţi în România
22.30 Adevăruri despre trecut
23.00 Apocalipsa: Verdun
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.30 Dosarele extratereştrilor,
sez. 1
01.00 Nadine
02.00 Replay
03.20 Discover România
03.35 Exclusiv în România
04.15 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
Sport
05.05 Dosarele extratereştrilor
05.25 Fan/Fun urban
06.00 România 9
TVR 2
07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Oanapp
09.00 Documentar: Trei decenii de
război
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Glasul inimii
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Regatul salbatic
14.00 Documentar: Trei decenii de
război
15.00 Destine ca-n filme
16.00 Serial: Glasul inimii
17.00 România… în bucate
17.30 Campionatul Mondial de
Patinaj Artistic Montreal
21.30 Telecinemateca: Hoţul din
Paris 116’
23.45 Campionatul Mondial de
Patinaj Artistic Montreal
04.50 Discover România
05.05 Memorialul Durerii
06.10 Teleshopping

Moldova 1
06.05 Unda bugeacului
06.35 Poezii
06.50 F/d
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Serial Iubire de argint
09.55 Reporter pentru sănătate
10.15 Tezaur
10.30 Chişinău: ieri şi azi
10.45 Moldova în eter direct
11.45 F/d
12.10 Focus. Europa
12.40 Eroi printre oameni
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu
13.55 Cine vine la noi!
14.50 Serial Pentru fiul meu
15.35 F/d
16.00 Fii tânăr!
16.30 Svitanok
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Butonul roşu
21.00 Ştirile
21.15 La noi în sat
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 Alfred Shnittke. Concert
pentru violă şi orchestră
Minimax
06.00 Denver, ultimul dinosaur
06.15 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră
06.35 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
06.55 Masha şi ursul
07.10 Dinotrux
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.05 Curiosul George
08.35 Pettson şi Findus
10.00 Masha şi ursul
10.10 Polly Pocket - Puterea celor
mici
10.40 Barbie Dreamtopia
10.55 Unde-i Waldo?
11.25 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.55 Trolii - Petrecerea continuă
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 Barbie în Rapunzel

15.05 Masha şi ursul
15.30 Unde-i Waldo?
16.00 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
16.30 Trolii - Petrecerea continuă
17.00 Micul meu ponei: Prietenia
este magică
17.30 Spirit Cu sufletul liber
18.00 Polly Pocket - Puterea celor
mici
18.30 Barbie: Dreamhouse Adventures
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Balto II: Aventurile unui lup
21.50 Masha şi ursul
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Masha şi ursul
01.00 Eu şi cei 7 pitici
01.30 Vafă, câinele minune
02.00 Masha şi ursul
03.00 Eu şi cei 7 pitici
03.30 Vafă, câinele minune
04.00 Masha şi ursul
05.00 Eu şi cei 7 pitici
05.30 Vafă, câinele minune
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Ştirile Pro TV cu Patricia
Podoleanu
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa

15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV cu Loreta Lisnic
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Imperiul leilor
23.00 Pe bune?!
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film Cursă fără frâne
02.40 Lecţii de viaţa
03.40 La Măruţă
04.40 Vorbeşte lumea
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Numai iubirea
21.30 Inimă de ţigan
23.00 La Bloc
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Numai iubirea
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Inimă de ţigan
Jurnal TV
06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Reţete şi Reţele
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Fii sănătos
11.45 О нас
13.00 Serial Sclava albă
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Fii sănătos
16.45 Teleshopping
17.00 Jurnalul orei 17
17.15 Serial Sclava albă
18.00 Reţete şi Reţele
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
21.30 Din lumea filmelor
22.00 Colecţie Dora Show
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Fii sănătos
01.30 Secretele Puterii
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Ultima Parada. 1 с.
05.00 Top Gear
TV8
06.00 Cutia neagră
07.15 Ştirile TV8
08.00 Такое утро
09.00 Новости
09.30 Iubeşte viaţa
10.10 Х/ф Лондонские каникулы
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Уличные танцы 2
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Погружение
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Погружение
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Ştiri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Уличные танцы-3: все
звезды
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Письма к Джульетте
01.00 Ştirile TV8
01.40 Politiсa
02.50 Ştiri
03.15 Cutia neagră
04.30 Ждем в гости
05.00 Новости
05.30 Arts 21
Pro 2
05.45 Serial Jurăminte încălcate
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Lacrimi de iubire
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Vieţi la răscruce
10.15 Serial Intre tine şi rău
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Frumoasa şi bestiile
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Blind date
15.00 Serial Vieţi la răscruce
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Jurăminte încălcate
18.00 Serial Blind date
19.00 Serial Frumoasa şi bestiile
21.00 Serial Intre tine şi rău
22.00 Serial Vieţi la răscruce
23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Serial Frumoasa şi bestiile
02.00 Serial Lacrimi de iubire
03.00 Serial Jurăminte
încălcate
04.00 Ce se întâmplă,
doctore?
04.15 Serial Intre tine şi rău
05.00 Serial Blind date
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Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 637
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Clanul, ep. 12
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
186
17.15 Serial: Clanul, ep. 13
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
189
20.00 Film: Soldatul universal
22.00 Film: Confruntare sângeroasă
00.00 Film: Fraţii Jderi
02.15 Albumul Naţional
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Фатмагюль
10.00 Т/с Черная любовь
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.15 Т/с Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.10 Т/с Фатмагюль
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Фатмагюль
19.00 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Т/с Фатмагюль
21.00 Т/с Дежурный врач 3
22.00 Т/с Центральная больница
23.00 Т/с Тройная защита
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
02.00 Т/с Центральная больница
STS Mega
06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени.
Любимое
10.00 Т/с Анжелика
11.30 Teleshopping
12.00 Т/с Анжелика
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени.
Любимое
15.00 Teleshopping
15.30 Т/с Воронины
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Воронины
19.30 Т/с Филатов
21.30 У всех на виду
22.30 Уральские пельмени.
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei
Joi, 19 martie
TVR Moldova
06.00 Punctul pe azi
07.00 Matinalii
10.00 Campionatul Mondial de
Patinaj Artistic - Montreal
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cântec şi poveste
15.55 DiaspoRadar
16.00 Garantat 100%
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Vorbeşte corect!
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Campionatul Mondial de
Patinaj Artistic - Montreal
TVR 1
07.00 Matinal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viaţă Talk-show
11.00 Teleshopping
11.30 Serial: Tărâmul dintre vânturi
12.45 Parlamentul României
13.10 Izolaţi în România
13.35 Adevăruri despre trecut
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Akzente
16.45 Europa mea
17.15 Serial: Tărâmul dintre vânturi
18.35 Nadine În noul
19.30 Vorbeşte corect!

19.40 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Dispăruţi fără urmă
23.00 Anchetele comisarului
Antonescu
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.30 Dosarele extratereştrilor,
sez. 1
01.00 Nadine
02.00 Apocalipsa: Verdun
01.55 Dispăruţi fără urmă
02.45 Discover România
03.00 Aventura urbană
03.50 Levintza
04.15 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
Sport
05.05 Dosarele extratereştrilor
05.25 Europa mea
06.00 România 9
TVR 2
07.00 Campionatul Mondial de
Patinaj Artistic Montreal
08.50 Teleshopping
09.00 Documentar: Trei decenii de
război
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Glasul inimii
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: Trei decenii de
război
15.00 Primavara amintirilor
16.00 Campionatul Mondial de
Patinaj Artistic Montreal

17.00 România… în bucate
17.40 În direct cu viaţa
18.45 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Campionatul Mondial de
Patinaj Artistic Montreal
00.00 Câştigă România!
05.05 D’ale lu’ Mitică
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Svitanok
06.35 F/d
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Serial Iubire de argint
09.55 Zona ARS
10.20 Fii tânăr!
10.45 Butonul roşu
11.45 F/d
12.10 Musafirul
12.40 Reporter pentru sănătate
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu
13.55 Cine vine la noi!
14.50 Serial Pentru fiul meu
15.35 F/d
15.50 Erudit cafe
16.30 Petalo romano
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.15 Patrimoniu de Moldova
21.45 Magia naiului
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
Minimax
06.00 Denver, ultimul dinosaur
06.15 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră
06.35 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
06.55 Masha şi ursul
07.10 Dinotrux
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.05 Curiosul George
08.35 Ups! Am pierdut arca
10.10 Polly Pocket - Puterea celor
mici
10.40 Barbie Dreamtopia
10.55 Unde-i Waldo?
11.25 Bebe Şef: Înapoi la treabă
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11.55 Trolii - Petrecerea continuă
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 Barbie: Aventură la lumina
stelelor
15.05 Masha şi ursul
15.30 Unde-i Waldo?
16.00 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
16.30 Trolii - Petrecerea continuă
17.00 Micul meu ponei: Prietenia
este magică
17.30 Spirit Cu sufletul liber
18.00 Polly Pocket - Puterea celor
mici
18.30 Barbie: Dreamhouse Adventures
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Piraţii care nu fac nimic:
Poveşti din ţara legumelor
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Masha şi ursul
01.00 Eu şi cei 7 pitici
01.30 Vafă, câinele minune
02.00 Masha şi ursul
03.00 Eu şi cei 7 pitici
03.30 Vafă, câinele minune
04.00 Masha şi ursul
05.00 Eu şi cei 7 pitici
05.30 Vafă, câinele minune

15.15 Х/ф Коломбиана
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Ştiri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф А вот и она
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Х/ф Области тьмы
01.00 Ştirile TV8
01.40 Cutia neagră
02.50 Ştiri
03.15 Politiсa
04.30 Пятое время года
05.00 Новости
05.30 Tomorrow today
Pro 2
05.45 Serial Jurăminte încălcate
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Lacrimi de iubire
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Vieţi la răscruce
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Frumoasa şi bestiile
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Blind date
15.00 Serial Vieţi la răscruce
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Jurăminte încălcate
18.00 Serial Blind date

ProTV
06.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Ştirile Pro TV cu Patricia
Podoleanu
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV cu Loreta Lisnic
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 In Profunzime
22.00 Gospodar fără pereche
00.00 Las Fierbinţi
01.00 Ştirile Pro TV
01.40 Film Recurs la razbunare
03.30 La Măruţă
04.30 Vorbeşte lumea
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Numai iubirea
21.30 Gospodar fără pereche
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Numai iubirea
03.45 Ştirile Pro TV
04.15 Gospodar fără pereche
Jurnal TV
06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Reţete şi Reţele
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Fii sănătos
11.45 Secretele Puterii
13.00 Serial Sclava albă
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Fii sănătos
16.45 Teleshopping
17.00 Jurnalul orei 17
17.15 Serial Sclava albă
18.00 Reţete şi Reţele
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cabinetul din umbră
22.00 Ultima Parada. 1 с.
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Fii sănătos
01.30 Cabinetul din umbră
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Cabinetul din umbră
TV8
06.00 Politiсa
07.15 Ştirile TV8
08.00 Такое утро
09.00 Новости
09.30 Iubeşte viaţa
10.10 Х/ф Письма к Джульетте
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Уличные танцы-3: все
звезды
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Коломбиана
15.00 Новости. Коротко

19.00 Serial Frumoasa şi bestiile
21.00 Serial Intre tine şi rău
22.00 Serial Vieţi la răscruce
23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Serial Frumoasa şi bestiile
02.00 Serial Lacrimi de iubire
03.00 Serial Jurăminte încălcate
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Intre tine şi rău
05.00 Serial Blind date
Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Opriţi timpul -redifuzare
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Clanul, ep. 13
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
187
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
190
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep.
638
21.00 Film: Cel alb, cel galben, cel
negru
23.15 Film: Soldatul universal
01.15 Miezul problemei
02.30 Albumul Naţional
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Фатмагюль
10.00 Т/с Черная любовь
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.15 Т/с Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.10 Т/с Фатмагюль
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Фатмагюль
19.00 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Т/с Фатмагюль
21.00 Т/с Дежурный врач 3
22.00 Т/с Центральная больница
23.00 Т/с Тройная защита
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
02.00 Т/с Центральная больница
STS Mega
06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
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09.00 Уральские пельмени.
Любимое
10.00 Т/с Анжелика
11.30 Teleshopping
12.00 Т/с Анжелика
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени.
Любимое
15.00 Teleshopping
15.30 Т/с Воронины
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Воронины
19.30 Т/с Филатов
21.30 У всех на виду
22.30 Уральские пельмени.
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei
Vineri, 20 martie
TVR Moldova
06.32 Natura şi aventura
07.00 Matinalii
10.00 Campionatul Mondial de
Patinaj Artistic - Montreal
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Parlamentul Romaniei
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cântec şi poveste
15.55 DiaspoRadar
16.00 Aventura urbană
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Vorbeşte corect!
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Dăruieşte, Românie!
23.00 Film: Asediul iubirii
00.30 Regatul salbatic
01.00 Campionatul Mondial de
Patinaj Artistic - Montreal
05.00 Telejurnal Moldova
TVR 1
07.00 Matinal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ca’n viaţă Talk-show
11.00 Teleshopping
11.30 Serial: Tărâmul dintre vânturi
12.45 Parlamentul României
13.10 Dispăruţi fără urmă
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
16.45 Lumea azi
17.15 Serial: Tărâmul dintre vânturi
18.35 Nadine În noul
19.30 Vorbeşte corect!
19.40 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
21.10 Film: Comoara apaşilor.
Partea a doua
22.45 Banii tăi
23.15 Fan/Fun urban
23.45 Vorbeşte corect!
23.55 MomentArt
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.30 Dosarele extratereştrilor,
sez. 1
01.00 Nadine
02.00 Film: Comoara apaşilor.
Partea a doua
03.30 Izolaţi în România
03.55 Sport Meteo
04.15 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
Sport
05.05 Dosarele extratereştrilor
05.25 Lumea azi
06.00 Teleshopping
TVR 2
07.00 Campionatul Mondial de
Patinaj Artistic Montreal
08.50 Teleshopping
09.00 Documentar: Trei decenii de
război
10.00 Câştigă România!
11.00 Primavara amintirilor
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: Trei decenii de
război
15.00 Ferma
16.00 Campionatul Mondial de
Patinaj Artistic Montreal
17.00 România… în bucate
17.40 În direct cu viaţa
18.45 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Campionatul Mondial de
Patinaj Artistic Montreal
00.00 Câştigă România!
01.00 Campionatul Mondial de
Patinaj Artistic Montreal
05.00 Documentar: Trei decenii de
război
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Cap compas

06.25 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Petalo romano
06.35 Tezaur
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Serial Iubire de argint
09.55 Portrete în timp
10.25 Reporter pentru sănătate
10.45 Moldova în eter direct
11.45 F/d
12.15 Poezii
12.30 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu
13.55 Cine vine la noi!
14.50 Serial Pentru fiul meu
15.35 F/d
16.00 Ring star
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Bună seara!
21.00 Ştirile
21.15 Zona ARS
21.40 F/d
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri Externe
23.30 O seară în familie
Minimax
06.00 Denver, ultimul dinosaur
06.15 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră
06.35 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
06.55 Masha şi ursul
07.10 Dinotrux
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.05 Curiosul George
08.35 Barbie (tm) Mariposa şi Zâna
Prinţesă
10.00 Masha şi ursul
10.10 Polly Pocket - Puterea celor
mici
10.40 Barbie Dreamtopia
10.55 Unde-i Waldo?
11.25 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.55 Trolii - Petrecerea continuă
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 Piraţii care nu fac nimic:
Poveşti din ţara legumelor
15.05 Masha şi ursul
15.30 Unde-i Waldo?

16.00 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
16.30 Trolii - Petrecerea continuă
17.00 Micul meu ponei: Prietenia
este magică
17.30 Spirit Cu sufletul liber
18.00 Polly Pocket - Puterea celor
mici
18.30 Barbie: Dreamhouse Adventures
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Pettson şi Findus
21.50 Masha şi ursul
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Masha şi ursul
01.00 Eu şi cei 7 pitici
01.30 Vafă, câinele minune
02.00 Masha şi ursul
03.00 Eu şi cei 7 pitici
03.30 Vafă, câinele minune
04.00 Masha şi ursul
05.00 Eu şi cei 7 pitici
05.30 Vafă, câinele minune
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Ştirile Pro TV cu Patricia
Podoleanu
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
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15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV cu Loreta Lisnic
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Românii au talent
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Serial Vlad
02.40 Lecţii de viaţa
03.40 La Măruţă
04.40 Vorbeşte lumea
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Românii au talent
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Românii au talent
05.45 Superspeed

08.15 Vouă
08.30 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep.
638
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate reluare
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Serial: Destine rătăcite,
ep. 188
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
191
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep.
639
21.00 Film: Winnetou
23.15 Film: Confruntare sângeroasă

Jurnal TV
06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Reţete şi Reţele
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Fii sănătos
11.45 Cabinetul din umbră
13.00 Serial Sclava albă
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Fii sănătos
16.45 Teleshopping
17.00 Jurnalul orei 17
17.20 Savoare la Maximum
18.00 Reţete şi Reţele
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cealalta Basarabie
21.00 Ultima Parada. 2 с.
22.00 Carter, zis Uraganul. 2 с.
22.45 Три миллиона
23.30 Colecţie Dora Show
00.30 Cealalta Basarabie
01.30 Secretele Puterii
02.00 Reţete şi Reţele
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Три миллиона
05.00 Colecţie Ora de ras
TV8
06.00 Cutia neagră
07.15 Ştirile TV8
08.00 Такое утро
09.00 Новости
09.30 Iubeşte viaţa
10.10 Х/ф Области тьмы
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф А вот и она
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Гринберг
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Гринберг
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Ştiri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Поп-звезда
21.30 Întreabă gheţu
22.45 Новости
23.15 Х/ф Слепые пятна
01.00 Ştirile TV8
01.40 Întreabă gheţu
02.50 Ştiri
03.15 Cutia neagră
04.30 Америка. Большое
путешествие
05.00 Новости
05.30 Global 3000
Pro 2
05.45 Serial Jurăminte încălcate
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Lacrimi de iubire
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Vieţi la răscruce
10.15 Serial Intre tine şi rău
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Frumoasa şi bestiile
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Blind date
15.00 Serial Vieţi la răscruce
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Jurăminte încălcate
18.00 Serial Blind date
19.00 Serial Frumoasa şi bestiile
21.00 Serial Intre tine şi rău
22.00 Serial Vieţi la răscruce
23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Serial Frumoasa şi bestiile
02.00 Serial Lacrimi de iubire
03.00 Serial Jurăminte încălcate
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Intre tine şi rău
05.00 Serial Blind date
Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional

01.15 Miezul problemei
02.30 Albumul Naţional
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Фатмагюль
10.00 Т/с Черная любовь
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.15 Т/с Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.10 Т/с Фатмагюль
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Фатмагюль
19.00 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Т/с Фатмагюль
21.00 Т/с Дежурный врач 3
22.00 Т/с Центральная больница
23.00 Т/с Тройная защита
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
02.00 Т/с Центральная больница
STS Mega
06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени.
Любимое
10.00 Т/с Анжелика
11.30 Teleshopping
12.00 Т/с Анжелика
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени.
Любимое
15.00 Teleshopping
15.30 Т/с Воронины
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Воронины
19.30 Т/с Команда Б
22.30 Уральские пельмени.
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
Sâmbătă, 21 martie
TVR Moldova
06.00 Punctul pe azi
07.00 Lumea Azi
07.30 Campionatul Mondial de
Patinaj Artistic - Montreal
13.00 Documentar
14.00 Telejurnal Sport
14.30 Pe urmele istoriei
15.00 Campionatul Mondial de
Patinaj Artistic - Montreal
17.00 Down the Road. Aventura
Editia 8/8
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Politică şi delicateţuri
19.50 Discover România
20.00 Telejurnal Ştiri
21.00 Lumea şi noi
21.30 Campionatul Mondial de
Patinaj Artistic - Montreal
01.00 Documentar
02.00 Campionatul Mondial de
Patinaj Artistic - Montreal
TVR 1

PROGRAME TV

GAZETA de Chișinău
07.00 Adevăruri despre trecut
07.30 Politică şi delicateţuri
08.30 Aventura urbană
09.30 Constructorii de visuri
10.00 Vreau să fiu sănătos!
11.00 Levintza
11.30 România veritabilă
12.00 Vorbeşte corect!
12.30 Replay
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Film: Jocul destinului
17.10 Concert Lupii lui Calancea şi
lăutarii lui Botgros
18.30 Fan/Fun urban
19.00 Teleenciclopedia
20.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
21.00 1989 - Decembrie roşu
22.00 Serial: Ecaterina, sez. 2
23.00 Profesioniştii…
00.00 #Creativ
00.35 Anchetele comisarului
Antonescu
01.35 Teleenciclopedia
02.25 Serial: Ecaterina, sez. 2
03.15 Telejurnal Ştiri Meteo
03.55 Viaţa satului
06.00 Teleshopping
TVR 2
07.00 Teleshopping
07.30 Campionatul Mondial de
Patinaj Artistic Montreal
09.00 Serial: Fiica oceanului
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului. Prima parte
15.00 Femei de 10, bărbati de 10
16.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Zile cu stil
17.30 MotorVlog
18.00 Memorialul Durerii
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Anna Karenina
22.10 Campionatul Mondial de
Patinaj Artistic Montreal
01.00 Zile cu stil
01.30 MotorVlog
06.25 Teleshopping

20.30 Balto III: Aripile schimbării
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Masha şi ursul
01.00 Eu şi cei 7 pitici
01.30 Vafă, câinele minune
02.00 Masha şi ursul
03.00 Eu şi cei 7 pitici
03.30 Vafă, câinele minune
04.00 Masha şi ursul
05.00 Eu şi cei 7 pitici
05.30 Vafă, câinele minune
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
08.45 O seară perfectă
10.00 Teleshopping
10.15 I like IT
10.45 Superspeed la Pro TV
11.15 Film Zâna Măseluţă 2
13.15 In Profunzime
14.30 Teleshoping
14.45 Românii au talent
17.30 Teleshopping
17.45 Gusturile se discută
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV cu Suada
Karkouki

21.00 Film 007: Coordonata Skyfall
22.45 Film Lovitură de pistol
01.00 Ştirile Pro TV cu Suada
Karkouki
01.40 Pe bune?!
02.40 Film Zâna Măseluţă 2
04.40 Film 007: Coordonata Skyfall
ProTV InterNațional

06.05 F/d
06.30 Chişinău: ieri şi azi
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Chibi Maruko
Chan
11.00 Fii tânăr!
11.30 F/d
12.00 Patrimoniu de Moldova
12.30 Serial Poftă bună
13.00 Miezul zilei
13.30 Spectacol muzical-literar
15.35 Chişinău: ieri şi azi
15.45 F/d
16.30 Artelier
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Art-club (rus.)
17.45 La noi în sat
18.30 F/d
19.00 Mesager
19.40 Poezii
19.55 O seară în familie
21.00 Ştirile
21.15 Serial Wallander
22.45 Ştirile (rus.)
23.00 Zapovednik
23.15 Ştiri Externe
23.40 Concert în Europa

06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 La Măruţă
11.30 Acasă la Români
12.45 Teleshopping
13.00 Ştirile Pro TV
13.15 România, te iubesc!
14.00 Lecţii de viaţa
15.00 Arena bucătarilor
15.30 Românii au talent
18.00 I like IT
18.30 Superspeed
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Arena bucătarilor
20.30 Pe bune?!
21.30 Inimă de ţigan
22.45 Acasă la Români
23.45 Teleshopping
00.15 Lecţii de viaţa
01.15 I like IT
01.45 Superspeed
02.15 Ştirile Pro TV
03.00 Pe bune?!
03.45 Inimă de ţigan
05.00 Acasă la Români

06.00 Masha şi ursul
06.30 Micul Meu Ponei: Prietenia
este magică
07.30 Barbie DreamHouse Adventures
08.30 Barbie şi surorile ei în goana
după căţeluşi
09.55 Barbie în trupa spioanelor
11.20 AVENTURILE SIRENELOR
H2O
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 Pettson şi Findus
15.05 Masha şi ursul
15.15 Micul meu ponei: Magia
filmului
15.37 Micul meu ponei: Magia
oglinzii
16.00 Micul Meu Ponei: Prietenia
este magică
17.00 Unde-i Waldo?
18.00 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Masha şi ursul

17.00 Х/ф Астронавт Фармер
19.00 Întreabă gheţu
20.00 Х/ф Точка невозврата
22.00 Optmart
23.00 Х/ф Три девятки
01.00 Internetu grăieşte
02.00 Politiсa
03.00 Punct şi de la capăt
04.00 Egoist
05.00 Америка. Большое
путешествие
Pro 2
05.45 Serial Jurăminte încălcate
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Lacrimi de iubire
08.45 Teleshopping
09.15 Serial Vieţi la răscruce
10.15 Serial Intre tine şi rau, ep. 7
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Frumoasa şi bestiile
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Blind date
15.00 Serial Vieţi la răscruce
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Jurăminte încălcate
18.00 Serial Blind date
19.00 Serial Frumoasa şi bestiile
21.00 Serial Intre tine şi rău
22.00 Serial Vieţi la răscruce
23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Serial Frumoasa şi bestiile
02.00 Serial Lacrimi de iubire
03.00 Serial Jurăminte încălcate
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Intre tine şi rău
Național

Moldova 1

Minimax

23

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
189
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor, ep. 330
12.00 Stan şi Bran - momente de
exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.00 Film: Winnetou
16.15 Film: Cel alb, cel galben, cel
negru
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
192
20.00 Spune-mi adevărul
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Poamă acră
01.45 Albumul Naţional
03.30 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Vorbe bune cu Lilu
08.00 Поле Чудес
09.00 Loteria Moldovei
09.30 Teleshopping
10.00 Т/с Черная любовь
14.00 Teleshopping
14.30 Т/с Черная любовь
20.30 Поле Чудес
21.30 Т/с Центральная больница
00.10 Т/с Тройная защита
02.30 Vorbe bune cu Lilu

Jurnal TV

STS Mega

06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Uimitoarele anotimpuri
08.00 M-Adam
09.00 Top Gear
10.00 Teleshopping
10.15 Reţete şi Reţele
11.15 Fii sănătos
12.45 Din lumea filmelor
13.15 Serial Sclava albă
15.00 Ce mai fac vedetele
15.30 Paganell
16.00 Savoare la Maximum
16.45 Teleshopping
17.00 Paparazzi
18.00 Cealalta Basarabie
19.00 Jurnalul săptămânii
20.00 Dora Show
21.00 Ora de ras
22.00 Din lumea filmelor
22.30 Lampa fermecată - Colecţie
23.00 Film
05.00 Dora Show

06.00 Супермамочка
08.00 Про100 кухня
08.30 Mama mia
09.30 Про100 кухня
10.30 Teleshopping
11.00 Лица улиц
12.00 Teleshopping
12.30 Рогов. Студия 24
13.30 М/с Царевны
14.00 Шоу Уральских пельменей

TV8
06.00 Întreabă gheţu
07.15 Ştirile TV8
08.00 Oaspete neaşteptat
09.00 Новости
09.30 Iubeşte viaţa
10.10 Х/ф Поп-звезда
12.00 Reporter de Gardă
12.15 Drive it
12.40 Egoist
13.35 Autoblog
14.00 Х/ф Замыкая круг
16.00 Internetu grăieşte

17.00 Loteria naţională
18.00 Шоу Уральских пельменей
19.30 Шоу выходного дня
22.30 М/с Царевны
23.00 Лица улиц
00.00 Кино в деталях
01.00 Muzica la CTC
Duminică, 22 martie

09.00 Pro Patria 23’/30’
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viaţa satului
13.00 Documentar
14.00 Telejurnal Sport
14.30 La un pas de România
15.00 Film: Comoara
16.20 Discover România
16.30 A doua emigrare TVR3, 22
martie 24’/30’
17.00 Ora regelui
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Ştiri
21.00 O vedeta populara. Best of
23.00 Campionatul Mondial de
Patinaj Artistic - Montreal
01.30 Documentar
02.30 Conexiuni
03.30 Film: Comoara
04.50 Discover România
05.00 Telejurnal Moldova
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06.30 Micul Meu Ponei: Prietenia
este magică
07.30 Barbie DreamHouse Adventures
08.30 Barbie în trupa spioanelor
09.55 Barbie şi surorile ei în goana
după căţeluşi
11.20 AVENTURILE SIRENELOR
H2O
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 Ups! Am pierdut arca
15.15 Micul meu ponei - Fetele
Euestriei - Sărbătorile de iarnă
16.00 Micul Meu Ponei: Prietenia
este magică
17.00 Unde-i Waldo?
18.00 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Barbie (tm) Mariposa şi Zâna
Prinţesă
21.50 Masha şi ursul
22.00 Curiosul George

TVR 1
07.00 Universul credinţei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.00 In grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viaţa satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică şi delicateţuri
15.30 Film: Eroul visurilor mele
17.00 Prietenii incredibile
18.00 Aventura urbană
19.00 Exclusiv în România
19.50 MomentArt
20.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
21.00 Festivalul de muzică lăutarească
23.00 Garantat 100%
00.10 Replay
01.40 Prietenii incredibile
02.25 Film: Jocul destinului
03.50 Universul credinţei
05.30 In grădina Danei
06.00 Vreau să fiu sănătos!
TVR 2
07.00 Teleshopping
07.30 Campionatul Mondial de
Patinaj Artistic Montreal
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.30 Sănătate cu de toate
13.00 Film: Tănase Scatiu
15.00 Drag de România mea!, sez.
4 editia 2
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Reţeaua de idoli
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Concurs- România,
1982
22.00 Campionatul Mondial de
Patinaj Artistic Montreal
03.20 Film: Tănase Scatiu
05.20 Serial: Fiica oceanului
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Cuvintele credinţei
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Musafirul
09.40 Poezii
10.00 Ring star
11.00 Erudit cafe
11.40 La datorie
12.00 F/d
12.30 Serial Poftă bună
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 Recital. Silvia Zagoreanu
15.25 F/d
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinău: ieri şi azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.05 Serial Contele de Monte Cristo
21.00 Ştirile
21.15 Prin muzică în Europa
22.15 Ştirile (rus.)
23.30 Zapovednik
23.45 Crizantema de argint. Concurs

TVR Moldova

Minimax

06.00 Drumul lui Leşe
07.00 Universul credinţei

06.00 Masha şi ursul

16.30 Paganell
16.45 Teleshopping
17.00 M-Adam
18.00 Три миллиона
19.00 Patrula
20.00 Dora Show
21.00 Ora de ras
22.00 Filme şi Staruri
22.30 Lampa fermecată - Colecţie
23.00 Film
04.00 M-Adam
05.00 Dora Show
TV8
06.00 Х/ф Кукарача
07.20 Zâmbărele
07.40 Internetu grăieşte
09.00 Check in
09.30 Х/ф Месть пушистых
11.10 Oaspete neaşteptat
12.00 Egoist
13.00 Autoblog
13.30 Tomorrow today
14.00 Х/ф Последний легион
16.00 Reporter de Gardă
16.10 Punct şi de la capăt
17.00 Х/ф Изящная эпоха
19.00 Х/ф Война богов:
бессмертные
21.00 Zâmbărele
21.30 Х/ф 3 дня на убийство
00.00 Punct şi de la capăt
01.00 Egoist
02.00 Cutia neagră
03.00 Întreabă gheţu
04.00 Пятое время года
05.00 Oaspete neaşteptat
Pro 2

22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Masha şi ursul
01.00 Eu şi cei 7 pitici
01.30 Vafă, câinele minune
02.00 Masha şi ursul
03.00 Eu şi cei 7 pitici
03.30 Vafă, câinele minune
04.00 Masha şi ursul
05.00 Eu şi cei 7 pitici
05.30 Vafă, câinele minune
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV cu Suada
Karkouki
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 Teleshoping
10.15 Ce se întâmplă, doctore?
10.45 Arena bucătarilor
11.15 Film Caltoriile lui Guliver
13.15 Teleshopping
13.30 Apropo TV
14.30 Teleshopping
14.45 Film Gospodar fără pereche
16.30 Film Imperiul leilor
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV cu Suada
Karkouki
21.00 Film King Arthur: Legenda
sabiei
23.45 Film Timp limită
00.30 Ştirile Pro TV cu Suada
Karkouki
01.10 Film Călătoriile lui Guliver
03.10 România, te iubesc!
04.40 Film Lovitură de pistol
ProTV InterNațional
06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 Românii au talent
12.30 Teleshopping
12.45 Arena bucătarilor
13.10 I like IT
13.30 Lecţii de viaţa
14.25 Ştirile Pro TV
14.30 Ce se întâmplă, doctore?
15.00 ApropoTv
15.45 Ce spun românii
16.30 Gospodar fără pereche
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Superspeed
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Inimă de ţigan
22.45 Acasă la Români
23.30 ApropoTv
00.15 Teleshopping
00.45 Ce se întâmplă, doctore?
01.15 România, te iubesc!
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
03.45 Inimă de ţigan
05.00 Acasă la Români
Jurnal TV
06.00 Jurnalul săptămânii
07.00 Uimitoarele anotimpuri
08.00 Paparazzi
09.00 Top Gear
10.00 Teleshopping
10.15 Reţete şi Reţele
12.45 Filme şi Staruri
13.15 Serial Sclava albă
15.00 Ce mai fac vedetele
15.30 Carter, zis Uraganul

05.45 Serial Jurăminte încălcate
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Lacrimi de iubire
08.45 Teleshopping
09.15 Serial Vieţi la răscruce
10.15 Serial Intre tine şi rău
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Un celibatar învins
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Blind date
15.00 Serial Vieţi la răscruce
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Jurăminte încălcate
18.00 Serial Blind date
19.00 Serial Frumoasa şi bestiile
21.00 Serial Intre tine şi rău
22.00 Serial Vieţi la răscruce
23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Serial Frumoasa şi bestiile
02.00 Serial Lacrimi de iubire
03.00 Serial Jurăminte încălcate
04.00 Ce se întâmplă,
doctore?
04.15 Serial Intre tine şi rău
05.00 Serial Blind date
Național
06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
190
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.15 Film: Dincolo de America
12.30 Stan şi Bran - momente de
exceptie
13.00 Opriţi timpul
15.45 Stan şi Bran - momente de
exceptie
16.30 Spune-mi adevărul
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
193
20.00 Film: Total îndrăgostit
23.45 Opriţi timpul
02.30 Albumul Naţional
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Vorbe bune cu Lilu
08.30 Поле Чудес
09.30 Teleshopping
09.45 Т/с Фатмагюль
13.50 Teleshopping
14.25 Т/с Фатмагюль
20.00 Модный приговор
00.00 Т/с Тройная защита
STS Mega
06.00 Супермамочка
08.00 Рогов в городе
10.00 Лица улиц
11.00 Teleshopping
11.30 Т/с Одна за всех
12.00 Mama mia
13.00 Teleshopping
13.30 Супермамочка
14.30 М/с Царевны
15.00 Шоу выходного дня
17.00 Шоу Уральских
пельменей
23.00 Супермамочка
00.00 М/с Царевны
01.00 Muzica la CTC
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CĂRĂBUȘI & WOW!

Toată Italia intră
în carantină și devine
zonă protejată

A

utoritățile
italiene au luat
o decizie fără
precedent,
în încercarea de a opri
răspândirea agresivă a
coronavirusului, care a
făcut deja sute de morți
în țară: întreaga țară
devine zonă protejată.
Anunțul a fost făcut luni seară
de premierul Conte, într-o conferință de presă, scrie La Reppublica.
Astfel, confruntată cu o epidemie

care a contaminat mult de 9.000 de
persoane și a cauzat peste 400 de
decese, Italia limitează deplasările
în toată țara.
După plasarea în carantină
a regiunii de Nord, Lombardia,
statul italian a extins măsurile pe
întreg teritoriul, începând cu ziua
de marți. Premierul italian a spus
că măsurile au rolul să îi apere pe
cei mai fragili membri ai societății. Bilanțul deceselor provocate de
coronavirus a crescut luni cu 97, la
467 în total.
Premierul italian Giuseppe Conte a lansat luni seară un apel tuturor
italienilor „să evite deplasările” pe

Foştilor colegi de serviciu
La telefon mă întrebaţi
Cum stau cu lucrul, bunăoară;
Staţi liniştiţi, nu disperaţi
Că încă nu m-au dat afară.

teritoriul naţional pentru a opri epidemia de coronavirus şi a ordonat
„interdicţia oricăror adunări în aer
liber”, notează AFP.
„Voi semna un decret pe care îl
pot rezuma astfel: ‚Stau acasă’. Nu
va mai exista ‚o zonă roşie în peninsulă’ (...) Toată Italia va deveni o
zonă protejată”, a declarat el pe un
ton grav într-un briefing de presă
la sediul guvernului.
„Nu mai este timp de pierdut.
Datele ne arată că avem o creştere
importantă a cazurilor de contaminare, a persoanelor spitalizate
la terapie intensivă şi, din păcate,
a persoanelor decedate. Trebuie
să ne schimbăm obiceiurile. Acestea trebuie să se schimbe acum”, a
subliniat el. Din acest motiv, „am
decis să adopt imediat măsuri şi mai
severe, şi mai puternice”, a adăugat
Giuseppe Conte.
Măsurile nu prevăd, totuşi,
„limitarea transportului public,
pentru a garanta continuitatea”
activităţii economice şi „a permite
oamenilor să meargă la lucru”, a
ţinut să adauge premierul italian.
Iniţial prevăzută până la 15 martie, închiderea şcolilor şi universităţilor va rămâne în vigoare până
la 3 aprilie, a anunţat el.

Ţestoasele marine confundă
obiectele din plastic cu prada
Ţestoasele marine confundă obiectele din plastic din apă cu prada deoarece acestea au un miros
asemănător hranei lor obişnuite, a descoperit o
echipă de oameni de ştiinţă din Statele Unite,
citată de Press Association.
Mult timp s-a crezut că aceste vieţuitoare confundă vizual deşeurile din polietilenă cu hrana,
precum meduzele sau iarba de mare. Însă cercetătorii au descoperit că obiectele din plastic din
ocean atrag microbii şi algele, care se descompun
apoi în interiorul acestora şi eliberează un miros
asemănător hranei, un fenomen cunoscut sub
numele de ‚’biofouling’’ - depuneri de materie
organică.
Acest fenomen conduce ţestoasele marine într-o ‚’capcană olfactivă’’ şi le determină să ingereze
obiecte din plastic cu potenţial letal.
AGERPRES
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3 LUNI
105,60
96,60
120,0

6 LUNI
211,20
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240,0

9 LUNI
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Concertul Cristi
Minculescu & Valter
& Boro, amânat
pentru 28 aprilie

C

oncertul Cristi
Minculescu
& Valter &
Boro, care
urma să aibă loc la
Sala Palatului pe 28
martie, a fost amânat,
de asemenea, ca şi alte
spectacole programate
în luna martie, în
contextul măsurilor
luate de autorităţi,
începând de duminică,
pentru prevenirea
răspândirii noului
virus COVID-19, fiind
interzise activităţile
la care participă peste
1.000 de persoane.
„Suntem nevoiţi în acest moment să amânam Concertul Cristi
Minculescu & Valter & Boro. Ne
pare extrem de rău că s-a ajuns
în această situaţie. Biletele rămân
valabile, concertul a fost reprogra-

1 LUNĂ
35,20
32,20
40,0
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mat în data de 28 aprilie 2020”,
se arată într-o informare a organizatorilor.
Potrivit site-ului salapalatului.ro, alte spectacole amânate
în martie sunt: Boney M, Gala
Stelelor Baletului Rus, Muzicalul „Mamma mia”, Mozart Group,
Tudor Gheorghe - „Risipitorul de
frumuseţi”, Fuego - Simfonic, Lăutarii Bucureştiului şi invitaţii,
Todes Ballet, Pink Martini.
Autorităţile au interzis, de duminică, în contextul prevenirii
unei răspândiri a coronavirusului
în România, activităţile publice la
care participă mai mult de 1.000
de persoane, fie într-o incintă, fie
în aer liber, publice sau private,
a anunţat şeful Departamentului
pentru Situaţii de Urgenţă (DSU),
Raed Arafat.
Dacă participă mai puţin de
1.000 de persoane, decizia interzicerii unei astfel de activităţi
va fi luată la nivel local. Măsura
este valabilă până la 31 martie şi
poate fi prelungită.
AGERPRES

