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Apocalipsa
din
smartphone
Adrian CIUBOTARU
Criza (auto?)indusă de pandemie a revelat nu atât partea
proastă a globalizării, cât
refuzul de a o accepta. Altfel
spus, a arătat că nu suntem
pregătiți încă să ne asumăm
costurile traiului în așa-zisul
„sat global”. O molimă a fost
suficientă ca să uităm peste
noapte de beneficiile pe care
le prezintă o lume cu hotare
permeabile, o lume a bunăstării ce ar fi fost imposibilă
fără liberalizarea progresivă a
circulației bunurilor, capitalului și persoanelor.
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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 (3)
„Pe atunci bursele la universitățile din
România erau singura oportunitate pentru
o altfel de experiență academică. Comisiile
de examinare pentru studii postuniversitare
în România erau formate din profesori de la
universitățile din Chișinău. Mulți dintre aceștia
erau sceptici referitor la perspectivele noastre
în universitățile de peste Prut, dar cu toate
acestea nu ne descurajau să mergem încolo. În
comisia de admitere erau şi oameni care mai
târziu au ajuns „statalişti”, iar unii dintre ei
promotori ai moldovenismului.”
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Nu ne
închideți gura!
Cineva a găsit o metodă simplă de a închide gura presei tipărite.
Hotarele fiind închise, panica generală și fake-ul instalându-se suveran, cetățeanului turmentat de spectrul
virusului nu-i rămâne decât să se zgâiască în ecranele
tv de la care e dirijat de aceleași capete vorbitoare.
De ce să se complice cu niște gazete?

2

2

ACTUALITATE

GAZETA de Chișinău

Demers

Parlamentul
Republicii Moldova
Comisia cultură,
educaţie, cercetare,
tineret, sport
şi mass-media
Domnului Adrian LEBEDINSCHI,
președinte
Domnului Vasile NĂSTASE,
vicepreședinte
Stimate domnule președinte,
Stimate domnule vicepreședinte,
Asociaţia Presei Independente (API) solicită intervenția Dvs. pentru deblocarea editării
publicațiilor periodice în Republica Moldova,
urmare a interdicțiilor nejustificate în activitatea tipografiilor și a Î. S. „Poșta Moldovei”
în legătură cu pandemia de COVID-19 și
instituirea stării de urgență. Astfel, tipografiile din mun. Chișinău nu primesc comenzi
de tipărire a ziarelor pe motiv că activitatea
de distribuire a publicațiilor periodice a fost
oprită de către Î. S. „Poșta Moldovei”, iar
redacțiile ziarelor din mun. Chișinău și din
regiunile țării au fost informate că factorii
poștali nu vor distribui publicațiile periodice
la abonați. În consecință, săptămâna curentă
doar la tipografia EditTiparGrup din mun.
Chișinău riscă să nu fie editate cel puțin 16
publicații periodice: „Gazeta de Chișinău”,
„Ziarul de Gardă”, „Unghiul”, „Cuvântul”,
„Observatorul de Nord”, „Expresul”, ”Gazeta
de Sud”, „Nord Info”, „Znamea”, „Glia Drochiană”, „Komsomolskaia Pravda v Moldove”, „Argumentî i Faktî”, „Vocea Poporului”,
„Makler”, „Capital Market”, „Moldavskie
Vedomosti”.
O asemenea situație contravine prevederilor legale, inclusiv Legii nr. 212 din 24 iunie
2004 privind regimul stării de urgenţă, de
asediu şi de război1 (capitolul III. Starea de
urgență) și Hotărârii Parlamentului Republicii
Moldova privind declararea stării de urgență 2
din 17 martie 2020. Conform declarațiilor
prim-ministrului Ion Chicu, activitatea întreprinderilor de producere nu este restricționată, dar se impune respectarea normelor
sanitare recomandate de autorități. În condițiile în care oficiile poștale funcționează
într-un regim special și în cazul respectării normelor speciale de protecție a
factorilor poștali, distribuția publicațiilor periodice trebuie continuată pentru
a asigura dreptul cetățenilor la informații, inclusiv în situație de urgență.
Sistarea pe o perioadă îndelungată a editării publicațiilor periodice va afecta profund și
ireversibil atât gradul de informare a cetățenilor, cât și situația economică a redacțiilor,
inclusiv în ce privește onorarea angajamentelor față de abonați.
Petru Macovei,
Director Executiv API
18 martie 2020
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_
id=27024&lang=ro

1

http://www.parlament.md/Actualitate/Noutati/tabid/89/
NewsId/2374/language/ru-RU/Default.aspx
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Nu ne închideți gura!

A

flăm luni, 16 martie,
că difuzorii de presă
refuză să ne presteze
servicii din cauza
iminentei stări de urgență.
Marți, starea de urgență
fiind declarată, ne pomenim
în situația de a întrerupe
tipărirea publicației noastre
aflate abia la al optulea
număr.

De ce să se complice cu niște gazete?
Totuși, grație mobilizării colegilor editori
de ziare, și în special Demersului înaintat Parlamentului de către Petru Macovei, Director
Executiv API, „Poșta Moldovei” se conformează să difuzeze publicațiile periodice cu care
are contracte de distribuție și de vânzare.
De fapt, nici acum, la închiderea ediției,
nu suntem siguri că GAZETA de Chișinău va
ajunge la abonați. Ceea ce știm însă exact e
Rodica MAHU
că Moldpresa a „sistat activitatea punctelor
comerciale”, deci în gheretele de ziare nu veți
găsi produsul nostru pentru că acestea sunt pur și simplu
închise.
Cineva a găsit o metodă simplă de a închide gura presei
China decide marți să retragă acreditările a cinci dintre
tipărite.
cele mai mari instituții de presă americane. Secretarul de stat
Hotarele fiind închise, panica generală și fake-ul instalânamerican, Mike Pompeo, regretă gestul și declară: „O mai
du-se suveran, cetățeanului turmentat de spectrul virusului
mare deschidere informațională poate salva vieți”.
nu-i rămâne decât să se zgâiască în ecranele tv de la care e
La noi, prea puține voci în apărarea ziarelor. De fapt, acesdirijat de aceleași capete vorbitoare.
tea strălucesc prin absență.

Noi obiective în cadrul
Parteneriatului Estic
Comisia Europeană anunță noi obiective în cadrul Parteneriatului Estic, program al Uniunii Europene din care face
parte și R. Moldova.`
Obiectivele politicii pe termen lung
a Parteneriatului Estic după 2020 au ca
scop sporirea comerțului, consolidarea
conectivității și aprofundarea integrării
economice cu Armenia, Azerbaidjan,
Belarus, Georgia, R. Moldova și Ucraina,
consolidând instituțiile democratice,
statul de drept, reziliența de mediu și
climatică, sprijinind transformarea digitală și promovând societăți echitabile
și inclusive.
Înaltul Reprezentant al UE, Josep
U LT I M A O R Ă !

Borrell, a spus că Parteneriatul Estic rămâne un element esențial al politicii externe a UE, iar propunerile vor consolida
în continuare cele șase țări partenere,
menținând în același timp accentul pe
livrarea unor rezultate tangibile, pozitive
pentru toți cetățenii.
Comisarul european pentru Vecinătate și Negocieri privind Extindere, Olivér

Várhelyi, a transmis un mesaj foarte
clar țărilor partenere din est de sprijin
pentru a construi economii puternice
prin atragerea investițiilor străine directe și prin consolidarea conectivității
în sectoarele cheie, precum transportul,
energia și mediul.
„Vom lucra îndeaproape pentru a
aborda provocările de astăzi în ansamblu, inclusiv pandemia COVID-19 în
curs de desfășurare”, a subliniat oficialul european.
Următorul Summit al Parteneriatului
Estic se va desfășura în iunie 2020.
radiochisinau.md

Cadrele lui Mardari

Republica
Moldova a ajuns
la 49 de cazuri
Încă 13 cazuri de îmbolnăvire de COVID-19 au fost confirmate joi, 19 martie. Despre aceasta a anunțat ministra
Sănătății. În total, sunt 49 de cazuri.
În șapte cazuri e vorba de revenirea
cetățenilor din Italia, Marea Britanie și
Ucraina, iar celelalte șase cazuri sunt cu
transmitere locală.
O femeie originară din Republica
Moldova a decedat în orașul Parma
din Italia. Informația a fost confirmată de Ministerul Afacerilor Externe de
la Chișinău.
N. M.
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Alexandru Arseni:
„Încrederea în actuala
guvernare e ca într-un cui de tei”

D

octorul în drept constituțional
Alexandru Arseni califică drept
întârziată declararea stării de urgență,
instituită de Parlament din 17 martie
până în 15 mai. Deputatul PPDA, Igor Munteanu,
scrie pe pagina sa de facebook că „starea de
urgență îi permite actualului guvern să treacă pe
un regim autonom de funcționare, fără niciun
mecanism de control parlamentar”. Și profesorul
constituționalist Nicolae Osmochescu consideră
că „ar fi fost mai eficient dacă starea de urgență
ar fi fost instituită mai înainte, atunci când a fost
declarată de țările vecine cu care avem contacte
directe”.

Foto: Natalia MUNTEANU

sunt valori supreme și garantate de
stat. Or, dreptul la viață și dreptul
la un mediu sănătos este un drept
constituțional. Pentru asta a fost
creat statul de către oameni”.
„Starea de urgență
trebuia instituită
pentru 30 de zile”

Victoria POPA
„Fiecare stat în situații de criză, inclusiv naturale, are obligația
de a întreprinde măsuri pentru
a ocroti sănătatea cetățenilor.
Practica mondială arată că instituirea stării de urgență se bazează
pe un studiu al specialiștilor. În
cazul dat, al medicilor din toate domeniile. Dat fiind faptul că
virusul nu are frontiere, există
cooperarea internațională, fiecare stat urmând să întreprindă
măsuri de protecție. Evident că
această stare de urgență trebuia
acceptată prin lege mai devreme”,
a comunicat pentru GAZETA de
Chișinău Alexandru Arseni, doctor
în drept constituțional, deputat în
primul Parlament al RM.
„Ce condiții a creat statul
pentru medici?”
„Este cunoscută starea deplorabilă din domeniul ocrotirii
sănătății. Și aici nu învinovățesc
medicii. Fiecare dintre ei este erou
în asemenea situații. Ce condiții a
creat statul pentru ca medicii să
aibă toate cele necesare pentru a
ajuta cetățenii? Explicațiile și măsurile preventive pentru cetățeni
trebuia întreprinse cu cel puțin
două săptămâni în urmă. Ca să
nu se ajungă în situația primului
deces și a răspândirii virusului”, a
punctat constituționalistul.
Expertul califică drept inacceptabile acțiunile autorităților
de convocare a alegerilor de la
Hâncești pe timp de stare epidemiologică dezastruoasă. „Aceste
acțiuni, în ansamblu, se încadrează
într-o crimă împotriva umanității,
pe care o vor califica instituțiile
responsabile. Eu am explicat din
punct de vedere constituțional și
al drepturilor omului. Articolul
1, aliniat 3 din Constituție spune
că drepturile și libertățile omului,
libera dezvoltare a personalității

Cu referire la durata stării de
urgență, Arseni susține că „e paradoxală. Starea de urgență trebuia
instituită pentru 30 de zile. Este
o normă unanim recunoscută. Au
instituit-o pentru 60 de zile ca să
nu admită ieșirea la proteste a oamenilor nemulțumiți de acțiunile
autorităților. După toate acțiunile
pe care le-a făcut, încrederea în
actuala guvernare e ca într-un cui
de tei”.
El susține că „în această perioadă se stabilesc acțiuni clare și
concrete, prin lege, care trebuie
respectate și întreprinse de către
guvern, ministere, primării... Un
exemplu este al președintelui țării
noastre, Klaus Johannis. Măsuri
pe care nu le-am văzut în raportul
primului-ministru. Acesta este un
clovn, feciorul clovnului Dodon.
Nu am văzut nimic concret ce vor
întreprinde, ce cer, ce protejează?”
Alexandru Arseni susține că
Legea privind starea de urgență
trebuia să fie publicată pe hârtie,
ca omul să o citească, și nu online.
„Să ia ei, adică Chicu cu Dodon,
prânzul online! Și Curtea Constituțională în practica ei adoptă hotărâri, dar nu le publică pe
site. Sau vorbește una, iar când
este publicat, este cu totul altceva. Trebuie publicată în presă, în
Monitorul Oficial al R. Moldova,
s-o citim, s-o analizăm, și atunci
să vedem”.
Constituționalistul crede că, în
perioada de criză anunțată, „autoritățile limitează opiniile critice
privind acțiunile lor, limitează un
protest organizat al cetățenilor.
Azi mai avem produse în magazine, dar în următoarele zile, nu
se știe; vor fi majorate prețurile
la produse, vor fi concediate persoanele care nu sunt agreate de
superiori.
Ei pregătesc alegerile prezidențiale și cele anticipate. Restul
nu-i interesează. Să ardă măcar
jumătate din republică. Ei știu că

lucrurile vor ieși la iveală și vor fi
argumentate. Iar ca să nu ia amploare acțiunile de protest, s-au
asigurat prin instituirea stării de
urgență pentru 60 de zile. Este o
acțiune cinică din partea autorităților. Pentru că, sub pretextul unor
acțiuni de protecție, se urmăresc
alte scopuri, politice”.
Stare de urgență
tardivă, din lipsă
de experiență
Și Nicolae Osmochescu consideră că „ar fi fost cu mult mai
eficient dacă starea de urgență ar
fi fost instituită mult mai înainte,
atunci când a fost stabilită în țările vecine cu care avem contacte
directe și permanente”.
Cu referire la durata perioadei,
Nicolae Osmochescu susține că
„fiecare stat stabilește perioada
în care va fi valabilă starea de urgență reieșind din potențialul său
economic, intelectual, medical,
posibilitățile spitalicești. Guvernul a considerat că e necesară o
perioadă de două luni. Să vedem
cum va fi implementată și respectată. Dar ei au instituit-o mai târziu deoarece nu aveau experiență,
nu erau pregătiți. S-au uitat ce fac
statele vecine”.
Igor Munteanu, deputat PPDA,
a scris pe pagina sa de facebook
că majoritatea parlamentară a
susținut introducerea stării de
urgență, doar că „perioada este
obscen de lungă și nejustificată. În
UE statele au autorizat perioade
de 10-20-30 zile”.
Deputatul scrie că „premierul
nu a fost capabil să prezinte un
Plan de acțiuni, care să justifice proporționalitatea măsurilor
Guvernului și nici o planificare a
bugetului necesar pentru aceste

acțiuni, și pe care doar Parlamentul are competența de a-l
autoriza”.
În plus, starea de urgență solicitată de Guvern impune mult mai
multe restricții asupra drepturilor
și libertăților fundamentale decât ar fi solicitat aplicarea legii
privind starea de urgență în sănătatea publică, iar multe dintre
acestea sunt nejustificate.
„La ce folosește controlul de
stat asupra mass-media sau reguli speciale în telecomunicații
(internet), alte măsuri nespecificate, care ar putea fi aplicate la
discreția câtorva persoane?”, se
întreabă deputatul.
Fără sesiuni parlamentare
timp de 60 de zile
Cel mai grav e că starea de urgență îi permite actualului guvern
să treacă pe un regim autonom
de funcționare, fără niciun mecanism de control parlamentar în
următoarele 60 de zile. „Printr-un
singur vot, executivul neutralizează autoritatea legislativă supremă și opoziția politică”, conchide
Munteanu.
Igor Munteanu susține că e
neclar „cum se poate exercita
controlul parlamentar asupra acțiunilor guvernului în condițiile
în care, imediat după votul stării
de urgență, s-a anunțat suspendarea oricăror sesiuni parlamentare; cum va fi asigurat accesul
cetățenilor la justiție, iar lipsa
de remedii contra unor abuzuri
poate crea o stare de impunitate
și ilegalitate la scară industrială în RM, stat cu instituții slabe
și mofturi autoritare. Guvernul
trebuie să fie mult mai responsabil pentru ca acțiunile sale să
se refere punctual la provocările

pe domeniul sănătății publice, și
nu în interesul unor actori politici
cu agendă dubioasă”.
Igor Munteanu mai scrie că „va
trebui să monitorizăm cu multă
atenție ceea ce spune și ce face
guvernul, prevenind excesele și
ambiguitățile acestuia”.
„Clarificările”
prim-ministrului
Menționăm că, pe 18 martie,
într-un comunicat de presă, au
apărut „clarificările” prim-ministrului referitoare la declararea stării de urgență, activitatea
și deciziile Comisiei naționale
extraordinare de sănătate publică și ale Comisiei pentru Situații
Excepționale.
Astfel, se sistează până la 1
aprilie: activitatea de comerț a
unităților comerciale cu amănuntul, cu excepția unităților
de comercializare a produselor
alimentare, a produselor farmaceutice și a produselor petroliere,
activitatea piețelor comerciale de
orice profil, activitatea Centrelor
de reabilitare/recuperare, inclusiv
balneosanatoriale, activitatea unităților de alimentație publică, în
localurile și în spațiile amenajate/
autorizate ale acestora, cu excepția activităților de preparare și
distribuire a produselor în regim
catering.
De asemenea, este sistat: traficul aerian cu toate țările lumii,
traficul internațional feroviar
de pasageri, accesul cetățenilor
străini pe teritoriul țării, cu excepția persoanelor cu acreditare
diplomatică, celor cu reședință în
RM și persoanelor care însoțesc
mărfuri. Cetățenii Republicii Moldova nu au restricții la intrarea pe
teritoriul țării.
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epublica
Moldova
a intrat
de marți,
17 martie,
în stare
de urgență din cauza
coronavirusului. În
general, oamenii
respectă recomandările
autorităților. Stau
mai mult acasă, evită
deplasările care nu
sunt absolut necesare,
socializează în grupuri
mici, iar multe
companii au început să
lucreze de la domiciliu.
Pe străzi mai circulă
doar cei care merg la
serviciu, cumpărături,
farmacie, oficiul poștal
sau bancă.

Vocea străzii după declararea
stării de urgență

Natalia MUNTEANU
GAZETA de Chișinău a ieșit
în stradă să vadă atmosfera din
municipiul Chișinău. Chiar de
draga dimineață, unii cetățeni
au format rânduri la magazine

pentru a-și face proviziile alimentare. Alții au mers la băncile comerciale pentru diverse
servicii financiar-bancare sau la
oficiile poștale, care în aceste zile
lucrează după un grafic special.
Polițiștii sunt la fața locului și
urmăresc cum sunt îndeplinite
măsurile anunțate de autorități,
în special respectarea distanței
sociale de un metru.
La Oficiul Poștal de la Buiucani, un bătrân se arată nemulțumit de faptul că în farmacii nu
găsește măști medicale, iar măsurile luate creează multă panică.
Bărbatul spune că dacă s-ar vinde

măști, ar cumpăra „tot acum”,
dar „la preț omenesc”.
La colț de stradă zăresc un bătrân care încerca să vândă leurdă.
„Vă rog, nu mă fotografiați. Vând
leurdă. Am cules-o din pădure.
Primesc 400 de lei pensie. Nu știu
cum să trăiesc din acești bani”, se
jeluie bărbatul. I-am promis că
nu-i public fotografia. Ulterior,
am văzut că nu mai era acolo.
Probabil, l-a alungat acasă Poliția
pe care am văzut-o în fața unui
market din apropiere.
Urc în transportul public. Pasageri puțini: unii cu mască, iar
alții, fără. Taxatorii din troleibuze

sunt bine echipați. Aceștia poartă
mănuși, mască și halat medical.
Deplasându-mă în jos pe strada
Creangă, văd că este închis parcul
Dendrariu.
Ajung în preajma Grădinii Publice Ștefan cel Mare și Sfânt: O
femeie, care poartă mască medicală, stă pe o bancă privind la
porumbeii din Scuarul Europei.
Parcul e aproape pustiu. Un angajat al întreprinderii „Spații Verzi”
face curat și adună gunoiul din
coșuri, iar un bărbat se odihnește
pe un scaun. În parc mai e deschisă o gheretă care comercializează
cafea și produse de patiserie. Un

grup de bărbați se apropie și cumpără câte un espresso. E aproape
ora prânzului.
Încet, încet, ajung la Piața
Centrală care e închisă. Doar
câțiva lucrători mai trebăluiesc pe
teritoriu. Constat că orașul a devenit prietenos pentru bicicliști.
Toate panourile de pe Teatrul
Național Mihai Eminescu sunt
scoase. Clădirea arată sublim.
Prima dată văd piața de tablouri de lângă Sala cu Orgă – fără
niciun comerciant. Doar câțiva
trecători merg printre rândurile
pieței improvizate.

După una dintre ședințele
Centrului Unic de Comandă privind gestionarea crizei provocate de COVID-19, autoritățile au
informat cetățenii că din cele 81
de puncte terestre de la frontieră rămân deschise 11 la hotarul
cu Ucraina și șase la granița cu
România. „Cetățenii Republicii
Moldova vor avea liber la intrare
și ieșire prin toate cele 17 puncte
vamale. Cetățenii străini vor fi
interziși”, a declarat Dodon.

Giurgiulești-Galați; Costești-Stânca. Pe cale feroviară lucrează
posturile Giurgiuleşti-Galaţi și
Ungheni-Iaşi.
La frontiera cu Ucraina, puteți veni pe la punctele vamale
de trecere terestră Otaci – Moghilev-Podolsk; Briceni-Rossoşanî; Criva-Mămăliga; Giurgiuleşti-Reni; Mirnoe-Tabaki;
Palanca – Maiaki-Udobnoe; Tudora-Starokazacie. Cele feroviare
sunt Vălcineţ - Moghilev-Podolsk; Ocniţa-Sokireanî; Giurgiuleşti-Reni; Etulia-Fricăţei. Autoritățile moldovene au anunțat
că transportul internațional de
pasageri pe cale feroviară este
sistat. Este permis doar transportul feroviar marfar.
Natalia MUNTEANU

M

ulți moldoveni stabiliți în
străinătate revin acasă, fie că
sunt speriați de pandemie,
fie că au rămas fără locuri de
muncă în țările paralizate de
COVID-19. Unii basarabeni
rămași în Republica Moldova îi primesc cu
suspiciune din cauza temerilor de îmbolnăvire cu
noul virus. Dar nimeni nu urăște diaspora, nu le
contestă meritele.
Problema constă în faptul
că unii conaționali reveniți din
străinătate dau dovadă de iresponsabilitate față de ceilalți. Nu
se autoizolează pentru 14 zile la
domiciliu sau nu ascultă de recomandările medicilor de acasă.
Pe timp de pandemie, moldovenii din diasporă fac bine dacă
rămân acolo unde i-a prins carantina. Cei care decid să se pornească la drum sau situația îi obligă
să o facă, trebuie să telefoneze la

ambasadă sau la cel mai apropiat
consulat al Republicii Moldova de
pe teritoriul țării în care se află,
pentru a beneficia de asistență.
Altfel riscă să rămână blocați în
carantina instituită pe traseul internațional. Zeci de moldoveni au
rămas blocați la hotarele Austriei,
Ungariei, Poloniei etc., în timp ce
se întorceau din Italia, Spania sau
Germania.
Consulatele din Milano, Padova, Frankfurt; ambasadele de la

Roma și din Berlin, din Spania,
România și Ucraina sunt cele mai
solicitate de cetățenii moldoveni,
aflăm de la Ministerul Afacerilor
Externe și Integrării Europene
(MAEIE). Contactați de GAZETA
de Chișinău, MAEIE susține că
„misiunile diplomatice ale Republicii Moldova reacționează
la fiecare solicitare de asistență
urgentă și fac demersuri la adresa
autorităților statelor de reședință
în vederea găsirii soluțiilor”.
UE și-a închis frontiera
Țările din Uniunea Europeană și-au închis frontierele pentru
30 de zile. Toate zborurile sunt
anulate, inclusiv cele din și spre
Republica Moldova. Moldovenii
care vor să vină cu un zbor charter, vor avea nevoie de permise
speciale eliberate de autoritățile
Republicii Moldova, anunță președintele Igor Dodon.

Foto: moldova.europalibera.org

Moldovenii din străinătate
sunt îndemnați să
contacteze ambasada

Vămile active la frontiera
cu Republica Moldova
La frontiera cu România, activează posturile vamale de trecere a frontierei pe cale terestră:
Leușeni-Albița; Sculeni-Sculeni;
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COVID-19, cea mai mare
provocare a Europei

R

epublica Moldova se află din
17 martie în Stare de Urgență.
Autoritățile fac apel la calm și
insistă să stăm cât mai mult acasă,
mai ales că în această perioadă
lucrează magazinele alimentare
și farmaciile. Astfel putem preveni răspândirea
virusului COVID-19. Moldovenii reveniți în țară
trebuie să se autoizoleze pentru 14 zile, iar dacă
au febră sau tuse seacă – să sune la 112.
„Ajutați-ne să vă
salvăm. Ajutați medicii
prin responsabilitate!”
Ministra Sănătății a spus că, în
ultimele 24 de ore, circa 2.307 de
moldoveni au solicitat ambulanța.
Aceștia anunțau că au semne de
COVID-19, dar la spitale au fost
transportați doar 71 de pacienți cu
suspiciuni de coronavirus. Astfel,
se pune o presiune pe serviciul de
urgență, iar la cazurile cu adevărat
grave s-ar putea interveni cu întârziere din cauza suprasolicitării
numărului 112.
Totodată, Viorica Dumbrăveanu a spus că miercuri, laboratorul acreditat al Agenției
Naționale de Sănătate Publică a
infirmat două teste pozitive de Covid-19, venite de la laboratoarele
clinicilor particulare și a precizat
că este important ca testele să fie
făcute „doar în laboratorul ANSP,
care este acreditat de OMS”.
Ministerul Afacerilor Interne a
monitorizat circa două mii de persoane aflate în autoizolare acasă
și a dat șase amenzi persoanelor
care nu au respectat măsurile

Foto: Natalia MUNTEANU

Vacanța pentru elevi se prelungește până pe 31 martie. Din
23 martie, magazinele agricole
și cele care vând produse igienico-sanitare își reiau activitatea,
a spus premierul Ion Chicu după
ședința Comisiei extraordinare
de sănătate publică.
La 19 martie, în Republica Moldova sunt confirmate 49 de cazuri
de îmbolnăvire, iar 107 persoane
sunt suspectate de coronavirus,
potrivit datelor prezentate de ministra Sănătății, Viorica Dumbrăveanu. O persoana s-a vindecat,
iar alta a decedat. Pe lângă îmbolnăvirile locale, există și cazurile „de import” venite din Italia,
Franța, Marea Britanie, Elveția
și Cehia.
Satele Bălceana și Sofia din
raionul Hâncești au intrat în
carantină, după ce în localități
au fost confirmate noi cazuri de
coronavirus. După categoria de
vârstă, cazurile confirmate se clasifică: 0-9 ani – 1 caz; 10-19 ani
– 2 cazuri; 20-29 ani – 4 cazuri;
30-39 ani – 7 cazuri; 40-49 ani
– 5 cazuri; 50-59 ani – 8 cazuri;
60-69 ani – 9 cazuri.

impuse de autorități și au pus în
pericol sănătatea personală și a
celor din jur.
Peste 2.600 de persoane au intrat în Republica Moldova în ultimele 24 de ore, dintre care peste
1.688 au venit pe la frontiera cu
România, 636 au trecut hotarul
cu Ucraina și 280 de cetățeni au
ajuns cu zboruri private, anunță
Poliția de Frontieră.
„Cea mai mare
provocare de la al
Doilea Război Mondial”
Într-un discurs televizat adresat direct națiunii germane, cancelara Angela Merkel le-a cerut
insistent cetățenilor să evite contactele sociale, pentru a limita

extinderea epidemiei de coronavirus. Cancelarul Germaniei a
spus că știe că măsurile restrictive
luate, precum închiderea școlilor,
grădinițelor, locurilor de joacă și
de agrement etc., sunt foarte dure,
dar aceste măsuri trebuie neapărat respectate. De la al Doilea Război Mondial, nu ar mai fi existat
o provocare asemănătoare, a mai
spus șefa Guvernului de la Berlin,
informează Deutsche Welle. În
Germania au fost confirmate peste
opt mii de cazuri de Covid-19.
Uniunea Europeană își închide granițele pentru 30 de zile, a
anunțat președintele francez Emmanuel Macron. În Franța a fost
instituită Starea de Urgență pentru 15 zile. Macron a afirmat de
mai multe ori că „suntem în răz-

boi”. În Republica Franceză sunt
depistate peste 7.600 de persoane
infectate cu noul virus, potrivit
datelor prezentate de Organizația
Mondială a Sănătății (OMS).
În România au fost confirmate
277 de infecții, dintre care 25 de
pacienți au fost declarați vindecați. În Italia, care este cea mai
afectată țară din Europa, s-au
depistat aproape 36 de mii de cazuri, dintre care aproape trei mii
de decese. Spania are peste 13.700
de persoane infectate, iar Elveția
– 3.000 de cazuri. Muntenegru
a confirmat primele două cazuri
de îmbolnăvire, conform OMS.
La nivel mondial, circa 208.000
de oameni s-au infectat cu noul
virus, dintre care 8.648 au murit.
Natalia MUNTEANU

Coronavirusul
nu-i ocolește
pe demnitari
Nimeni nu este ocolit de coronavirus.
Deputați, senatori, primari și miniștri
din întreaga lume au fost infectați de COVID-19. GAZETA de Chișinău a întocmit
o listă a demnitarilor din diferite state ale
lumii care s-au îmbolnăvit de noul virus.
România
Ultimul caz depistat printre oficiali este
cel al deputatului Mircea Banias, au stabilit
medicii în urma testelor făcute sâmbătă, 14
martie, la Parlamentul României. Senatorul
Vergil Chițac, depistat cu virusul nou după
ce a participat la o reuniune internațională,
a transmis infecția soției sale, fiului său și
altor trei membri PNL, scrie Digi24. Deputatul PNL, Lucian Heiuș, primarul Devei,
Florin Oancea, și administratorul public al
municipiului Deva, Adrian David Nicolae, au
fost confirmați pozitiv la testul coronavirus,
informează Agerpres. În România, numărul
persoanelor infectate a ajuns la 277.
Franța
Ministrul francez al Culturii, Franck
Riester, a fost infectat cu noul coronavirus.
Cabinetul său a anunțat că acesta se află în
locuința sa din Paris, iar starea oficialului

Irene Montero

Pablo Iglesias

Sophie, soția premierului canadian Justin Trudeau

este una bună, citat de Agerpres. Deputatul
Jean Luc Reitzer a contractat coronavirusul,
iar un angajat al bufetului parlamentar, în
Adunarea Națională a Franței, de asemenea, a fost contaminat cu COVID-19, scrie
France 3. Franța își închide marți frontierele pentru 30 de zile, la fel ca alte state
din UE. Republica Franceză a înregistrat
circa 7.652 de cazuri de infectare cu noul
virus, dintre care 264 au decedat.

Spania

Canada

Irene Montero, ministrul pentru Egalitatea de Șanse, a fost infectată de coronavirus. Ea este partenera de viață a vicepremierului Pablo Iglesias, liderul partidului
Podemos. Iglesias a intrat în carantină,
scrie Mediafax. Până acum în Spania au
fost înregistrate peste 13.910 de cazuri,
dintre care 623 de decese.

Sophie, soția premierului canadian Justin
Trudeau a fost diagnosticată cu noul coronavirus, transmite publicația New York Post,
citat de Mediafax. În Canada s-au înregistrat
pozitiv la coronavirus circa 690 de persoane.

Marea Britanie

Polonia

Ministra Sănătății din Marea Britanie,
Nadine Dorres, a fost testată pozitiv la COVID-19, notează BBC. În Marea Britanie,
numărul îmbolnăvirilor depășește 2.626
de persoane, iar cel al deceselor este de
104 de oameni.

Ministrul polonez al Mediului, Michal
Wos, a fost testat pozitiv după ce a venit
în contact cu un lucrător forestier, care
se dovedise a fi bolnav, transmite Digi24.
Polonia a înregistrat circa 246 de cazuri
de contaminare.

Australia
Ministrul de Interne al Australiei, Peter
Dutton, a fost testat pozitiv pentru coronavirus, scrie The Guardian. În Australia
au fost confirmate 510 de cazuri.
La nivel mondial, sunt peste 207.855
de mii de cazuri de infecție, dintre care
peste 8.648 de oameni au fost omorâți de
coronavirus.
Natalia MUNTEANU
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Comentariul economistului

Covid-19
și economia
de criză
Moldova ar trebui să fie și unul
electoral. Și chiar dacă oficial
nimeni nu cunoaște deocamdată data alegerilor, prezența în
prim-planul frontului mediatic
de luptă cu virusul mereu este
președintele Dodon și alți câțiva
consilieri de imagine ai acestuia.
Se pierde din focusarea luptei cu
coronavirusul Covid-19 în favoarea construcției unei imagini de
Veaceslav NEGRUȚA
luptător neînfricat cu orice proPandemia declarată la nivel
blemă, chiar dacă problema a
internațional practic a paralizat
apărut inițial, în mare parte, din
fluxurile economice, comerciacauza lipsei de acțiune adecvale și financiare tradiționale din
tă și promptă din partea acestor
ultimele decenii. Nicio criză ecopersonaje.
nomică sau financiară, niciun răzEconomia mondială va fi altfel
boi comercial de până acum n-au
după ce Covid-19 va fi învins. Iar
reușit ce a recei mai afectați
ușit Covid-19:
de noua conizolarea și înstrucție econochiderea hotamică mondială
relor mai mulvor fi cetățenii
tor țări, printre
statelor mici
care lideri ecoși slabe. Nu
nomici mondivor mai fi prea
ali, limitarea și
multe oportuluptei cu
restricționarea
nități de muncă
coronavirusul
fluxurilor de
în alte țări, cel
Covid-19 în favoarea
oameni și bupuțin în primii
construcției unei
nuri.
trei ani. Modeimagini de luptător
Și
dacă
lul se va schimneînfricat cu orice
marile puteri
ba. Veniturile
problemă, chiar dacă
economice disdin remiterile
problema a apărut
pun de resurse
concetățenilor
inițial, în mare
și rezerve penpractic vor distru o anumită
părea din staparte, din cauza
perioadă de
tisticile oficiale
lipsei de acțiune
„autonomie”,
ale R. Moldova.
adecvată și promptă
există state
Italia
ar
din partea acestor
mai mici, mai
putea ieși din
personaje.
slabe,
mai
criză puternic
prost gestioafectată, iar
nate, care sunt
cererea pentru
total nepregămunca conațiotite pentru a face față acestui
nalilor noștri acolo ar putea să se
virus care bântuie prin lume.
reducă în mod considerabil. Rusia
Republica Moldova este printre
e în plin război cu alte state memaceste state. Sistemul de sănătate
bre OPEC pentru cantități și prepublică încearcă din răsputeri să
țuri la țiței. Astfel, rubla rusească
facă față avalanșei de solicitări,
nu mai are putere și atractivitate
care va crește zilele următoare, cu
pentru munca departe de casă și
un personal neprotejat sub nicio
veniturile conaționalilor noștri
formă, care cel mai probabil va fi
se vor reduce.
puternic afectat de acest virus, cu
Resurse financiare interne,
autorități care sunt contradictorii
dar și din exterior vor fi tot mai
și pe alocuri confuze în comunipuține. R. Moldova trebuie să-și
carea cu propriii cetățeni.
regândească modelul economic
În astfel de situații statele
post-Covid-19. Și acest rol îi remai slabe trebuie de urgență să
vine, în mod normal, guvernării.
intervină cu diverse solicitări de
Dar cum să ceri unei guvernări
ajutor și asistență umanitară,
viziune, strategii, planuri de acmaterială și financiară. Există
țiune fie pentru timp de criză,
structuri internaționale care, dacă
fie pe timpuri de post-criză, de
sunt solicitate, de regulă, intervin.
normalitate, dacă guvernările de
Organizația Mondială a Sănătăla noi sunt implicate, atrase sau
ții, Organizația Națiunilor Unite,
folosite mai mereu în jocuri poFondul Monetar Internațional sau
litice, intrigi, scheme, off-shore
Banca Mondială trebuie contactasau scandaluri.
te și cerut ajutor umanitar, teste
Și totuși Covid-19 demonstrează
necesare pentru diagnosticare,
că societatea noastră e mai presus
materiale de protecție a personadecât interesele guvernanților.
lului medical, aparataj și dotări
Implicarea în informarea adecvată
pentru laboratoare de diagnostică
și relevantă, colectarea de fonduri
și tratament, resurse financiare de
sau ajutorul reciproc – sunt doar
urgență. Pentru asta trebuie să fie
câteva exemple de urmat, realidedicat efort și timp din partea
zate de oamenii acestei societăți.
autorităților și persoanelor resȘi acest fapt ne face optimiști că
ponsabile de gestionarea stării
într-un final totul va fi bine. Iar
de urgență.
dacă nu va fi bine – înseamnă că
Din păcate, anul 2020 în R.
încă nu e finalul.

Se pierde
din
focusarea
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Ambasada confirmă că Vladimir Plahotniuc se află în SUA

„Este supus procedurilor
administrative
de deportare”

F

ostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc,
se află pe teritoriul SUA și în prezent se
întreprind măsurile necesare pentru a fi
deportat, informează TV8.

„Vladimir Plahotniuc este în
prezent în Statele Unite. Pe moment, este supus procedurilor
administrative de deportare. Ase-

menea proceduri, inclusiv căile
permisibile de revizuire judiciară,
pot dura perioade semnificative
de timp”, a declarat purtătorul

de cuvânt al Ambasadei SUA la
Chișinău pentru sursa citată.
Anterior, președintele Igor
Dodon a declarat că organele de
drept vor solicita autorităților
americane să-l extrădeze în Republica Moldova pe fostul lider
democrat, Vladimir Plahotniuc.
Precizăm că, în data de 11 decembrie, Centrul Național Anticorupție a anunțat că a solicitat
ca fostul președinte al PDM,
Vladimir Plahotniuc, să fie dat
în urmărire internațională în baza
ambelor identități.
O lună mai târziu, Departamentul de Stat al SUA a anunțat
că fostul președinte al Partidului
Democrat din Moldova, Vladimir
Plahotniuc, dar și familia acestuia,
nu sunt eligibili de a primi viză
americană.
La începutul lunii decembrie,
acesta a primit interdicție de intrare pe teritoriul Elveției și al
Liechtensteinului.
Precizăm că Vlad Plahotniuc a
părăsit Republica Moldova la scurt
timp după trecerea în opoziție a
Partidului Democrat, pe care îl
conducea. Ulterior, Plahotniuc și-a
depus mandatul de deputat și a renunțat la șefia formațiunii politice.
Sursa: newsmaker.md

Protecție de la deținute
Femeile de la închisoarea din
Rusca au cusut 45 000 de măști medicale pentru combaterea
COVID-19.
Ieri, 19 martie, în contextul măsurilor de combatere a pandemiei
de COVID-19, Ministerul Justiției
al RM a donat măștile medicale
Institutului de Medicină Urgentă

din municipiul Chișinău.
„Doar prin colaborarea interinstituțională durabilă va fi posibilă fortificarea combaterii acestui
efect pandemic. Prin acest gest,
Ministerul Justiției îndeamnă toți
cetățenii Republicii Moldova la
maximă prudență, responsabilitate și la respectarea tuturor

măsurilor de prevenție indicate
în situația de regim de urgență declarată pe întreg teritoriul țării”,
scrie într-un comunicat de presă
al Ministerului Justiției.
Măștile au fost cusute de către
deținutele de la Penitenciarul nr. 7
din satul Rusca, raionul Hâncești.
V. P.

Angajați ai Ministerului Justiției transmit cutiile cu măști Institutului de Medicină Urgentă. Foto: gov.md
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Ministerele Coronavirus
Socialiștii se detașează de ministerele cu probleme din cauza asistenței financiare externe
precare și a politicii moldoveniste

S

ocialiștii au scăpat de ministerele unde
au călcat în străchini, la educație,
externe, infrastructură și la reintegrare.
Democrații și-au numit la aceleași
ministere, devenite apanajul lor în ultimii
ani, reprezentanți ai grupării Nichiforciuc–
Andronache–Filip, apropiați de-ai lui Jizdan și
un protejat de-al lui Diacov. Singurul tehnocrat
din această galerie, Igor Șarov, poate fi o speranță
pentru oamenii de știință, dar are probleme de
integritate.

Ilie GULCA
PSRM și PDM au format luni,
16 martie, în plină pandemie de
Coronavirus, Platforma Social-Democrată pentru Moldova. După
semnarea acestei alianțe, cinci ministere au trecut sub controlul democraților – al Educației, Culturii
și Cercetării, al Afacerilor Externe
și Integrării Europene, al Apărării,
al Economiei și Infrastructurii și
Biroul Politici de Reintegrare.
Acești miniștri au atras critici
dure din partea societății civile și
opoziției. A fost blamat ministrul
Afacerilor Externe și Integrării
Europene, Aureliu Ciocoi, pentru declarațiile sale scandaloase
despre Războiul de pe Nistru și
pentru afirmațiile sale filoruse.
De altminteri, în perioada mandatului lui Ciocoi, Moldova nu a
avut niciun contact palpabil cu un
oficial străin. Vizita premierului
Ungariei, Victor Orban, la Chișinău nu este o reușită în condițiile
în care nimeni nu mai vrea să aibă
de a face cu el pentru abuzurile
sale antidemocratice.
Miniștri „tehnocrați”, eșecuri iremediabile
Un alt ministru criticat a fost
cel al Educației, Culturii și Cercetării, Corneliu Popovici. Acesta și-a aprins scaii în cap după
ce a afirmat că intenționează să
revizuiască manualele de istorie
și din cauza comenzilor politice
în cazul Institutului de Istorie al
Academiei de Științe.
În ce privește Ministerul Economiei și Infrastructurii și Biroul
Politici de Reintegrare, acestea
sunt domenii în care șeful statului
Dodon și premierul Chicu au bătut în sită și covată, însă au eșuat
iremediabil din cauza asistenței
financiare externe precare.
Ministrul Apărării, Victor
Gaiciuc, nu a reușit să stabilească niciun contact cu omologii săi
străini, probabil din cauza declarațiilor sale despre războiul din
estul Ucrainei.
Mai mult, există posibilitatea
partajării altor funcții, inclusiv a

celei de premier, după alegerile
prezidențiale din toamnă, dacă,
firește, PDM „stă în picioare”,
estimează comentatorul politic
Ion Tăbârță.
Până atunci însă, Grupul ProMoldova, condus de Candu, lucrează febril în raioane pentru
formarea unei rețele naționale,
rupând aderenți din organizațiile
teritoriale ale PDM.
Galeria miniștrilor
pedemiști: abuzuri
și contracte cu statul
Serghei Răilean ar fi reprezentantul grupării democrate Nichiforciuc–Andronache–Filip. El mai

Angajații
Institutului de
Istorie al Academiei
de Științe își pun
speranța în numirea
lui Igor Șarov la
educație.

este cunoscut pentru relațiile de
rudenie cu fostul premier Filip.
„Ministerul Economiei a fost
controlat de PDM și este evident
că reprezentanții acestei formațiuni au interese economice legate de subteranul economiei”,
estimează comentatorul politic
Ion Tăbârță.
Răilean a fost director al Agenției Servicii Publice între 2017 și
2019. În aceeași perioadă, au fost
emise acte cu altă identitate pe
numele lui Vladimir Plahotniuc
și Serghei Iaralov.
Pînzari și Lesnic, oameni
conectați la Alexandru
Jizdan
Alexandru Pînzari este noul
ministru al Apărării, el face parte din anturajul fostului ministru
de Interne și actualului deputat
Alexandru Jizdan.
Pînzari este poate cel mai cunoscut opiniei publice atât pentru
conexiunile sale cu lumea criminală, cât și pentru abuzurile la
care s-a dedat începând cu perioada guvernării comuniste.
După violențele din aprilie
2009, a fost condamnat pentru
faptul că a acceptat mărturii false

într-un dosar. Martorii falși au
fost racolați de controversatul
om de afaceri Adrian Nichifor și
Dorin Damir, finul de cununie al
lui Vladimir Plahotniuc.
O investigație jurnalistică realizată de RISE Moldova a dezvăluit
că Pînzari și fostul șef al acestuia,
Jizdan, i-au oferit informații pe
bani actualului primar de Bălți,
Renato Usatîi.
Cristina Lesnic a fost viceprim-ministră pentru Reintegrare
în Guvernul Filip. Între 2013 și
2018, Lesnic a fost responsabilă
de relații internaționale și integrarea europeană și de analiza, monitorizarea și evaluarea politicilor
la Ministerul Afacerilor Interne.

Igor Șarov

Igor Șarov, un tehnocrat,
beneficiar al unor
licitații publice
Igor Șarov a fost secretar general de Stat la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din
septembrie 2013 până în iunie
2019. Mandatul său coincide cu
acțiunile populiste al PDM privind
redeschiderea unor școli în localități fără copii și fără profesori.
În aceeași perioadă, Editura
Cartdidact, proprietate a lui Igor
Șarov, specializată în editarea manualelor școlare, a obținut contracte cu statul atât la tipărirea
unor cărți, cât și pentru furnizarea
de mobilier pentru școli în valoare
de 5,5 milioane de lei, potrivit unei
investigații jurnalistice realizate
de MoldovaCurată.md.
Angajații Institutului de Istorie al Academiei de Științe își pun
speranța în numirea lui Igor Șarov
la educație. Unii dintre aceștia
însă rămân rezervați în puterea
noului ministru să producă un
reviriment.
„Numirea lui Igor Șarov la
Ministerul Educației, Culturii și
Cercetării este o veste bună. Poate
singura veste bună în urma acestei
remanieri. Problema este că Șarov
nu cred că va fi capabil să producă
o schimbare radicală în domeniul
cercetării”, estimează comentatorul politic Anatol Țăranu.

Cristina Lesnic

Alexandru Pînzari

Oleg Țulea, protejatul
lui Dumitru Diacov
Fostul ambasador al R. Moldova la Budapesta, Țulea, nu are o
experiență diplomatică impresionantă. Acesta este, din studenție,
un activist pedemist. A ajuns în
Parlament în 2005, la 25 de ani.
În 2009–2011, a fost viceministru al Tineretului și Sportului. În
2015, a fost numit ambasador al
R. Moldova în Ungaria.
Alianța PSRM și PDM reprezintă, în opinia comentatorului
politic Anatol Țăranu, un acord
între două formațiuni care sunt
interesate să mențină sistemul
oligarhic în Republica Moldova.
„Pe acest segment a fost găsit
un limbaj comun și interese comune. Acum trebuie să ne așteptăm la
consolidarea sistemului oligarhic
în R. Moldova.”

Serghei Răilean

Oleg Țulea
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Harta lumii

Apocalipsa din
smartphone (II)
mii de oameni și abandonarea
urbei în voia valurilor curate ale
mării. Aceiași entuziaști, încântați de destrămarea smogului la
Wuhan și în alte locuri, s-au prefăcut că nu văd consecințele deja
palpabile ale sistării producției
industriale din țările respective.
Umanitatea este predestinată
globalizării,
tot așa cum, în lipsa
Adrian CIUBOTARU
unor alternative viabile, va fi încă
mult timp înainte marcată de inCriza (auto?)indusă de pandustrializare, consum și poluare.
demie a revelat nu atât partea
Indiferent de opiniile, doleanțele
proastă a globalizării, cât refuzul
și utopiile noastre. Iar (re)
de a o accepta. Altfel spus, a arăînchiderea în găoace și renunțarea
tat că nu suntem pregătiți încă să
la creșterea economică vor face,
ne asumăm costurile traiului în
cu certitudine, mai mult rău
așa-zisul „sat global”. O molimă
decât prejudiciile economice sau
a fost suficientă ca să uităm peste
umane pe care le poate provoca
noapte de beneficiile pe care le
un virus cu răspândire planetară.
prezintă o lume cu hotare permeUn alt aspect scos la iveală de
abile, o lume a bunăstării ce ar fi
pandemie este atitudinea confost imposibilă fără liberalizarea
temporanilor față de lucrurile
progresivă a circulației bunurilor,
fundamentale, cele care definesc
capitalului și persoanelor.
ființa umană și condiția noastră
De asemenea, criza a turnat
ca specie. Decretarea carantiapă la moara
nei și a stării
tuturor celor
de urgență în
nemulțumiți
atâtea și atâde modul în
tea țări ale
Omul civilizat
care funcțiolumii au fost,
nează în prefără îndoială,
zent econoniște măsuri
de azi, cu memoria
mia și politica
disperate. Dar
lui scurtă și cu
mondială. Andisperarea nu
instinctele alterate
ticapitaliști și
a fost dictade bunăstare și
antiliberali de
tă neapărat
pace prelungită,
tot soiul, de
de gravitatea
nu mai este capabil
la cârcotașii
pandemiei, ci
să discearnă între
profesioniști
mai ales de
amenințări, primejdii
ai stângii la ulfelul cum a
tranaționalișfost percepută
și apocalipse. Nu
tii anacronici
aceasta.
are destul înger să
ai dreptei, au
Acum zece
se încreadă nici în
blamat sistesau
douăzeci
propriul bun-simț,
mul și estade
ani,
un atadar nici în cei care
blishment-ul
re scenariu ar
îl au. Prea multele
actual pentru
fi fost greu de
„adevăruri” îi
răspândirea
conceput. Dar
copleșesc rațiunea
necontrolată a
cu câteva deși îi blochează
virusului. Fără
cenii și chiar
conștiința.
a-și împovăra
ani în urmă,
mintea cu înaveam lideri
trebări commai puțin poplementare: de
puliști, ceva
exemplu, ce se
mai coordova întâmpla cu economia, indusnați în eforturile lor, dar și ceva
tria și, în definitiv, cu prețurile
mai conștienți de natura globala mărfuri dacă transnaționalele
lizării și de riscurile în timp ale
își vor închide întreprinderile din
unor măsuri radicale, dictate de
Asia și din alte „shithole”-uri ale
dispoziții de moment. În afară
lumii, vorba lui Trump? Sau: în
de aceasta, aveam mai puțin (sau
ce măsură sporirea rolului jucat
deloc) Facebook în telefoanele
de state în economie sau etatizanoastre și, respectiv, mai puțini
rea serviciilor vitale ar optimiza
specialiști în virologie și epidelupta cu o epidemie globală? Stamiologie.
tele nu pot lua oare măsuri de
Pe de altă parte, omul civilizat
protecție în cazuri excepționale
de azi, cu memoria lui scurtă și cu
fără a institui și mai mult control
instinctele alterate de bunăstare
asupra sectorului privat în restul
și pace prelungită, nu mai este
timpului sau fără a crea noi și
capabil să discearnă între amenoi instituții, regii, mecanisme
nințări, primejdii și apocalipse.
și alte adrese poștale inutile pe
Nu are destul înger să se încreabani publici?
dă nici în propriul bun-simț, dar
Ecologiști, umaniști amatori și
nici în cei care îl au. Prea multele
hipsteri s-au bucurat, la rândul
„adevăruri” îi copleșesc rațiunea
lor, de limpezirea apei din canași îi blochează conștiința. Relatilele Veneției, datorată, firește,
vizarea adevărului și claustrarea
retragerii din oraș a „virusului”
digitală l-a îndepărtat de viață,
întruchipat de turiști. În mod
așa cum este, cu bunele și cu
previzibil, au trecut peste faptul
relele ei. Din acest motiv, cred
că dispariția turismului poluant
că ar trebui să ne îngrijoreze nu
va însemna moartea economică
atât lipsa imunității la virușii din
a regiunii, șomaj pentru sute de
natură, cât la cei din smartphone.
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Testul la morbul
deficienţei umane

N

iciodată nu am fost atât de nesiguri. O
tuse te alarmează, un strănut te face
suspicios, iar după altul, repetat, cazi în
depresie. Niciodată nu am avut atâtea
îndoieli în ceea ce ţine de imunitatea noastră.

Mircea V. CIOBANU
Niciodată nu am citit atât de
atent, încercând să aflăm ceva
despre natura bolii, măsurile de
protecţie sau remediile cele mai
eficiente... şi niciodată nu am fost
atât de descumpăniţi, aflând că
nici experţii nu cunosc mare lucru.
Cu excepţia rapoartelor statistice ale ministrului sănătăţii
(doamna Dumbrăveanu – când
nu e flancată de inutilele statui
ale preşedintelui şi premierului
– intră tot mai mult în temă), nu
cunoaştem ce fac autorităţile: totul e învăluit în mister. Informaţia
instanţelor competente, începând
cu OMS, niciodată nu a ajuns la
noi atât de repede, dar din toate
nu am înţeles mai mult decât ce
știau medievalii despre ciumă:
bolnavii trebuie izolaţi. Nu trataţi, izolaţi!
Realitatea, fantasmagorică,
am creat-o împreună. În tot tabloul, pandemia e doar o consecinţă a anxietăţilor noastre.
Virusul propriu-zis are o pondere de maxim zece la sută în acest
peisaj. În rest: panică şi isterie,
care a contribuit cel mai mult
la răspândirea bolii; minciună
urmată de nesiguranţă; sfaturi
ale vracilor şi ale chiromanţilor
(astrologii pe unde o fi fiind, că
e timp propice pentru scenarii
cosmice?), umflarea decorului
cu pompele presei, amatorismul
comentariilor, agresivitatea guvernanţilor, dublată de agresivitatea populaţiei...
Ciumaţii şi leproşii zilelor
noastre, sărmanii oameni contaminaţi de noul virus, au devenit
duşmanii omenirii. O jurnalistă,
prezentând sinteza primei săptămâni de „carantină”, începe prin
a anunţa, cu voce de glaspapir,
că „autorităţile şi-au propus să le
vină de hac (sic!) celor care încalcă
regimul”. Eu credeam că autorităţile vor să vină de hac bolii, că ele
îşi propun să aibă grijă de bolnavi
(da, de cei care au încălcat regimul
şi d-aia s-au îmbolnăvit!), că ele
ne vor îndemna la compasiune etc.
Pe contrasens, lumea ştie: când
autorităţile ne spun că situaţia e
„sub control”, e grav de tot şi ar
trebui să ne îngrijim noi înşine.
Testul pe care îl trecem
cu toţii azi relevă nu doar
prezenţa virusului COVID-19 în
organismele noastre, ci mulţi
alţi agenţi patogeni. Situaţiile
de criză ne testează şi la prezenţa
morbului deficienţei umane (hai
să-i zicem: MDU), care poate fi
mult mai nociv decât orice altă
molimă. Această criză ne solicită

pauze de meditaţie, ne cere să ne
e să te supui regulilor impuse de
oprim din alergări, din activităţi
situaţie. Dar iresponsabilitatea
duse până la automatism, analine defineşte, din păcate, pe mulţi
zând lucrurile calm, pe îndelete,
dintre noi. Doar că de aici şi până
în pauze de reflecţie.
la ura faţă de compatrioţii bolnavi
Fiind vorba de o pandemie,
ar trebui să fie cale lungă şi înalte
uşor previzibilă în era unei globariere etice!
balizări şi a comunicării active
Iar testul la puterea de fire
cu toate ţările şi naţiunile de pe
nu îl trec prea mulţi în situaţiile
mapamond, am descoperit cât de
de criză. E bine ca cei cu forţa de
mult înseamnă pentru moldoveni
convingere să ştie a calma spiritebaştina. Cu excepţia celor care
le şi a-i potoli pe panicarzi, fie şi
chiar nu au
prin aplicarea
avut de ales,
forţei fizice.
mulţi compaUneori o palmă
trioţi, sfidând
dată celui care
O jurnalistă,
raţiunea
şi
agită pericusfaturile spelos mulţimea
prezentând sinteza
cialiştilor, au
salvează o coprimei săptămâni
părăsit zonele
munitate. Resde „carantină”,
afectate (dar
ponsabilitatea
începe prin a
supravegheapentru sine şi
te de persoaanunţa, cu voce
pentru cei din
ne şi instituţii
jurul tău e un
de glaspapir, că
competente!),
test şi el. Să
„autorităţile şi-au
refugiindu-se
spun ceva şi
propus să le vină de
acasă. E o
despre sacrihac (sic!) celor care
retragere inficiu, şi despre
încalcă regimul”.
tuitiv-instincînfruntarea cu
tivă, care nu
demnitate a
are nimic cu
încercărilor
poeticul „dor
dificile? Bine,
de casă”. Acest „acasă”, uşor distac.
preţuit, uitat de lume, sărac, cu
Criza poate redefini însuşi cono infrastructură absentă, incapaceptul de comunitate. Atunci când
bil să aibă grijă şi de cei sănătoşi,
situaţia e tot mai încordată şi mai
darămite de cei bolnavi, brusc, a
imprevizibilă – şi când responsadevenit dacă nu pământ al făgăbilii nu pot face faţă – mulţimea,
duinţei, atunci refugiul perfect.
care ar putea deveni o comunitate
Cei de acasă însă nu au fost tot
autentică, trece testul solidarităţii
atât de entuziasmaţi de întoarşi al compasiunii.
cerea fiilor risipitori. Testul l-au
M-a impresionat îngrijorarea
picat mulţi, începând cu primele
unor prieteni: este explicabilă înpersoane în stat şi sfârşind cu
chiderea graniţelor, dar teama e ca
ultimul invidios din sat: de ce
ele să nu rămână închise pentru
aţi revenit? De ce nu vă trataţi
totdeauna. Nu e vorba [doar] de
acolo, în Paradisul pentru care
frontierele de stat. Saturaţia de
ne-ai trădat? Şi, mai grav: de
o lume imperfectă şi imposibil
ce ne-ai adus boala? Sigur că în
de remediat se poate transforunele cazuri ura e alimentată de
ma într-o agorafobie şi dorinţă
chiar unii dintre cei întorşi. Or, de
a fiecăruia de a se izola... de o
vreme ce ai revenit, primul lucru
lume virusată.
Caricatura la gazetă
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Farmaciste fără mănuși și măști
pe timp de pandemie

Victoria POPA
În plină pandemie de coronavirus,
în farmaciile din republică lipsesc
măștile și mănușile medicale.
Am intrat în mai multe farmacii
zilele acestea și am observat că farmacistele nu poartă mănuși și măști.
În discuție cu ele am înțeles că de fapt
li se dă câte o mască pe zi și mănuși
de mărimea S și XS, pe care nu le
pot îmbrăca, pentru că-s mici. Alte
mărimi nu sunt!

Am sunat la mai multe farmacii
din Chișinău, Bălți, Basarabeasca,
Cahul, Căușeni și am întrebat dacă au
în vânzare măști și mănuși medicale.
De la toate farmacistele am primit
același răspuns: „Măști nu avem și
nu știm când vom primi, pentru că la
depozitul central nu sunt, iar mănuși
avem doar mărimile S și XS. Acestea
le vin copiilor”.
Responsabila de la relații publice a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (AMDM),
Oxana Bălan, nu a putut răspunde
la întrebarea dacă în depozitele
de medicamente mai sunt măști și
mănuși, invocând indicația șefei de
a răspunde la orice întrebare în scris
prin intermediul poștei electronice.
Pe site-ul AMDM, într-un
comunicat din 13 martie, scrie că
producătorii, importatorii și distribuitorii de medicamente și dispozi-

tive medicale din RM au menționat
„disponibilitatea stocurilor limitate
de măști medicale, dat fiind faptul că
producătorii străini au pus embargo
asupra exporturilor”.
În acest context, Agenția vine
cu un îndemn către populație, să nu
procure din farmacii medicamente
și măști medicale în cantități exagerate, pentru a nu crea artificial
probleme pacienților care au nevoie
stringentă de acestea. Iar în cadrul
ședinței Guvernului din 11 martie
curent, a fost interzis exportul din
Republica Moldova a produselor:
măști medicale, mănuși medicale și
produse biocide.
Alo, guvernul! Cum să interzici
exportul măștilor și al mănușilor
medicale dacă ele nu există în
farmacii și să îndemni lumea să nu
cumpere măști medicale în cantități
exagerate?

Fizic, sunt în Irlanda,
dar sufletul, gândurile și inima
mi-au rămas în R. Moldova

Ecaterina MEAUN
Fiind în Irlanda, dar urmărind
ce se întâmplă în Moldova, în
această criză epidemiologică, vin
cu următoarele observații:
În Irlanda autoritățile ies zilnic
în conferințe de presă sau în direct
la diverse instituții media cu informații actualizate despre evoluția
pandemiei și măsurile întreprinse.
Măsurile întreprinse se referă la
stoparea răspândirii virusului, diagnosticare, tratament, scheme de
susținere financiară a celor rămași

fără muncă în această perioadă,
amânarea plății creditelor, despre
regimul continuu al lanțurilor de
aprovizionare, respectiv, al magazinelor alimentare și ultima, cu scop
de recomandare pentru proprietarii
caselor să amâne plata chiriilor pe
o perioadă de trei luni (să vedem
cum urmează proprietarii recomandarea...).
Nu observ populism în declarațiile oficialilor, din contra, se arată
foarte organizați și pregătiți pentru
a face față unei agravări a situației.
‼ N-am auzit niciun reproș cetățenilor, dar nici turiștilor că ar
fi iresponsabili și vinovați pentru
răspândirea virusului, chiar dacă
pub-urile n-au respectat regulile de
dispersare și limitarea numărului
vizitatorilor. A urmat imediat închiderea de tot a acestora (Glumă
irlandeză: Nici dumnezeu n-a reușit
vreodată să închidă pub-urile).

Oamenii #StauInCasă, chiar
dacă e doar recomandare. Nu este
încă interdicția de a ieși din casă,
transportul public funcționează în
ritm normal.
Oamenii au încredere în guvernul lor, chiar dacă până mai ieri
politicienii erau aspru criticați,
mai ales că Irlanda este în perioada de după alegeri parlamentare
și coaliția de guvernare încă n-a
fost creată. Guvernului Varadkar
i-a revenit misiunea grea de a se
descurca cu criza actuală pe ultima
sută de metri a mandatului.
Inițial, aveam intenția să scriu în
comparație cu situația din Moldova, dar renunț la această idee. Nu
vreau să vorbesc din poziția unei
diasporene care-și critică propria
țară. Sunt fizic în Irlanda, dar sufletul, gândurile și inima mi-au
rămas în Moldova, alături de cei
dragi. Vom depăși și această criză!

Principiul „las că vedem
pe loc ce și cum”

Diana LUNGU
Circulă pe net o știre publicată
de un site cu vădite simpatii pentru partid (nu mai spun care că
nu-mi place să ofer credite celor
care nu merită) în care doamna
ministră a sănătății e ridicată
pe piedestal fiind numită omul
săptămânii. Mă întreb pentru
care merite. Pentru că și-a făcut
datoria așa cum se cere de la un
om de stat în momente de criză
sau pentru că a lăcrimat la TV?
Am și aici multe comentarii legate
de felul în care se comunică, ce
se comunică oamenilor, dar mai
ales ce NU se comunică. Că ni
se spune numărul de persoane
infectate, asta se putea și online
de transmis prin comunicate,
anunțuri sau aplicații/platforme create special pentru situația
dată. Doar briefingul de la ora

17.00 nu este suficient.
Am așa o senzație că Guvernul
nu are un plan de acțiuni concret,
ci se conduce după principiul „las
că vedem pe loc ce și cum”.
Am printre prieteni oameni
care lucrează în instituțiile de
stat, oameni care-și fac meseria
și se simt inconfortabil că sunt
puși în aceeași oală cu decidenții,
care fac mai degrabă politică și
își apără interesele proprii și ale
partidelor decât ale cetățenilor de
rând. Nu mai repet despre alegerile de la Hâncești, slujbele la
biserică și ironia sms-lor primite
de la Guvern.
Această postare nu este despre
oamenii din instituțiile de stat
care își fac onest și cu sârguință
meseria, e despre cei care stau
la vârf și iau decizii pentru noi.
Mă tem să mă gândesc la aceste
decizii din moment ce Guvernul
se declară indirect incapabil să
gestioneze această situație. Stare
de urgență fără măsuri concrete,
fără suport oferit mediului de afa-

ceri și cu deschiderea unui cont
pe care tot noi să donăm bani
pentru a ajuta sistemul medical
să facă față. Mă întreb pentru ce
mai plătim impozite și pentru ce
stau ei acolo dacă nu sunt capabili
să adopte măsuri bune pentru
populație.
Omul săptămânii nu este ministra sănătății, oamenii săptămânii și ai momentului sunt
cei care se implică cu adevărat,
fac voluntariat, donează, își pun
mașinile, serviciile și bunurile la
dispoziția doctorilor, organizează
campanii de colectare, de informare, de susținere. I-ați văzut
la știri.
Și mai trist e când văd oameni
din comunicare și jurnalism care
au sărit cu laude la adresa emoțiilor transmise de doamna ministră. Noi nu de emoțiile guvernului
avem nevoie acum, nu de lacrimile lor, dar de măsuri concrete.
Și dacă nu ne duce capul să le
gândim, măcar să ne inspirăm
de la alte țări.

9
Vineri / 20 martie / 2020

Gânduri la
vreme de
restriște
(…) În anumite privințe, „nimic
nu este nou sub soare” (nihil novi
sub sole). Trudiți de viața trepidantă, vlăguiți de alergătura zilniProf. Ioan Aurel Pop,
că, dați afară de prin trecătoarele
președintele
slujbe, umiliți câteodată pentru
Academiei Române
banul câștigat greu, speriați de
primejdia stingerii printre străini,
românii iau calea țării. Unii își dau seama abia acum că odinioară,
când ispita câștigului substanțial i-a putut orbi, au hulit țara, în loc
să se supere doar pe oamenii nemernici, pe instituții nevolnice, pe
împrejurări nefaste. De câte ori nu am auzit persoane (de succes sau
nu) care spuneau că nu mai au nevoie de România, că s-au săturat de
România ori că nu vor mai reveni în România! Sufletul nu se pliază,
însă, după rațiunea rece, după orgolii de moment și nici după venitul
material copios. Mulți ascultă acum imnul național cu alte urechi, iar
unora „Balada” lui Ciprian Porumbescu le dă altfel de fiori. Casa de
acasă, oricât de umilă ar fi, prețuiește acum mai mult decât toți banii din lume. Vorba „să ne ținem
de neamuri” are, parcă, acum alt
înțeles. Iar asta se întâmplă – culmea! – în mijlocul izolării la domiVorba
ciliu spre care suntem îndemnați.
„să ne ținem
Ne izolăm desigur, dar ne izolăm
de
întru unitate, iar această unitate
constă și din familia cea mare care
neamuri”
este neamul nostru.
Ne socotim adesea mai proști
are, parcă, acum alt
decât alții, mai necivilizați, mai
înțeles. Iar asta se
inculți. Dăm buzna în magazine,
întâmplă – culmea!
ne aprovizionăm peste măsură,
– în mijlocul
dăm din coate și zbierăm, mințim
că nu suntem infectați și că nu
izolării la domiciliu
am fost în zone de risc, ne purspre care suntem
tăm iresponsabil. Dar oare alții –
îndemnați.
puși în fața acestei situații-limită
– cum fac? Oare sunt mult mai
buni, mai umani, mai solidari? Nu
sunt astfel întotdeauna și nu toți!
Am văzut cozi imense la Londra
sau la Los Angeles, am văzut îmbrânceli, insolențe și prefăcătorii la
Paris ori la Madrid. Oamenii sunt oameni peste tot, cu bune și cu rele.
Popoarele nu sunt, însă, bune sau rele, morale ori imorale, egoiste
sau generoase, ci numai oamenii sunt așa. Nu este momentul să ne
lamentăm, ci trebuie să ne adaptăm cât mai bine împrejurărilor și să
mergem înainte.
Haideți să considerăm că, în mijlocul acestui rău imens, am câștigat
în comunicare, în dialog și în omenie.
Văd zilnic români care se duc să hrănească alți români, care împart
hrană și măști, care duc vitamine pentru întărirea imunității organismului, care au grijă de animalele de companie rămase singure. Aceștia trebuie prețuiți și încurajați. Văd și români nepăsători, egoiști,
sperjuri sau cinici, iresponsabili sau răi. Aceștia trebuie veștejiți și
pedepsiți.
(…) Altminteri, „bucuroși le-om duce toate”, pentru că ne știm
trecători și vulnerabili. Suntem trestii gânditoare, cum zicea Blaise
Pascal și ne purtăm ca atare, cu umilință și cu semeție în același timp,
în căutarea echilibrului. Dacă nu o facem mereu, înseamnă că avem
mari carențe în educație, că nu am făcut școală cum se cade, că am
rămas la un stadiu de ființă inferioară. Criza aceasta neașteptată ne-a
învățat ce să prețuim în viață, cum să separăm valorile de nimicuri, ce
mare avere este bogăția sufletească. Alergăm clipă de clipă după slujbe
bănoase, căutăm să trăim în mare confort material, ne ascundem adesea adevăratele sentimente și acum ne dăm seama ce bogăție avem în
noi și cum am putea să revărsăm această bogăție spre semenii noștri.
Poate că, după această grea încercare, ne vom rândui altminteri viața
individuală și socială, ne vom trezi să fim mai buni și mai drepți, ne
vom revărsa preaplinul sufletului spre lume și spre țară, adică spre
colțul nostru de lume, pe care nu-l iubim pentru că este perfect (nu
este!), ci pentru că este (încă) al nostru”.
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Probleme
pentru
agricultori
în plină
campanie
agricolă
În plină campanie de lucrări
agricole fermierii moldoveni
nu pot importa produse de uz
fitosanitar în perioada critică
când se pun bazele calității
următoarei recolte. Mai multe
asociații de fermieri au adresat
o scrisoare Executivului prin care
cer susținere.
„Există riscul unui deficit major de produse de uz fitosanitar
de import, care urmează a fi utilizate la combaterea bolilor și
dăunătorilor culturilor agricole.
Loturi mari de PUF și alte mijloace necesare agricultorilor sunt
blocate în punctele de traversare
a frontierelor din țările UE și sunt
sistate procesele de producere la
mai multe companii producătoare
de PUF, urmare a COVID-19”, se
arată în mesajul asociațiilor.

Prețul
petrolului,
la cel mai
mic nivel din
ultimii 17 ani
Bursele internaţionale şi-au
reluat declinul miercuri, în ciuda unei reveniri de scurtă durată,
marți. Temerile privind daunele
economice cauzate de pandemia
de coronavirus sunt tot mai prezente, iar preţul petrolului american a scăzut cu peste 8%, pentru a
treia zi la rând, la sub 25 de dolari/
baril, cel mai mic preţ din ultimii
17 ani.

BNM permite
băncilor să
amâne plata
ratelor
la credite

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a emis,
marți, o hotărâre prin care permite
băncilor gestiunea flexibilă a obligațiilor de plată ale persoanelor fizice
aflate în dificultate de plată pentru
creditele contractate, în condițiile
stării de urgență.
Hotărârea facilitează acordarea
de către băncile licențiate a unor
înlesniri la plata pentru creditele
existente ale persoanelor fizice,
până pe 31 mai curent, au precizat
surse de la BNM.

ECONOMIE
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Interviu cu expertul economic Sergiu Gaibu

„Lipsa clarității și a transparenței
poate provoca daune mai mari
decât problemele obiective legate
direct de epidemie”

E

ste o certitudine că economia mondială
va fi afectată grav de pandemia
coronavirusului și de măsurile luate de
către guvernele majorității țărilor pentru
a preveni răspândirea ei. Au fost închise hotare,
țările se autoizolează, scade cererea pe piețele de
desfacere ale mărfurilor moldovenești, încetinesc
și chiar se opresc industrii globalizate pentru care
lucrează și multe companii moldovenești. Zilele
trecute, Asociația Producătorilor din Industria
Ușoară (APIUS) anunța despre criza din industria
respectivă, care are cele mai multe contracte
cu două cele mai afectate țări de coronavirus:
China și Italia. O evoluție similară este de

așteptat și în cazul industriei automotive. Cererea
de automobile la nivel mondial cu siguranță
urmează să scadă. Totodată, va scădea și cererea
de componente pentru industria auto produse în
Republica Moldova. Este iminentă și reducerea
remiterilor, bani care alimentează economia
moldovenească de consum. În acest context,
starea de urgență, adoptată marți de către
Parlamentul de la Chișinău, deși prevede multe
împuterniciri pentru autorități, nu schițează un
plan de evitare a unui colaps economic. Despre
economia moldovenească în timpul crizei
coronavirusului am discutat cu Sergiu Gaibu,
analist economic afiliat Expert-Grup.

- Sergiu, poți să comentezi
acțiunile Guvernului și la
ce trebuie să ne așteptăm
în plan economic în următoarele luni?
Problemă este că nu știm la ce
să ne așteptăm pentru că hotărârea Guvernului privind instituirea
stării de urgență a trezit mai multe
întrebări decât răspunsuri...
- Într-un context mai larg,
care ar putea fi impactul
asupra economiei moldovenești în urma măsurilor
luate în țările partenere și
căderea piețelor la nivel
mondial?
R. Moldova este ultima în lanțul economic global. Și în 2008,
atunci când toate țările erau deja
în criză, înregistra încă performanțe... Nu va fi la fel acum, pentru că deja măsurile polițienești
ale Guvernului de a închide și a
amenda mai toate activitățile, au
stopat generarea de valoare adăugată. Ultimele informații relevă că
consumul de combustibili s-a redus cu 40%. Acest lucru este direct
corelat cu activitatea economică.
Din păcate, Guvernul nu a oferit
și un set de măsuri de salvgardare sau cel puțin anumite certitudini pentru agenții economici și
cetățeni în ce privește aspectele
economice.
Sperăm că Comisia privind
situațiile excepționale va fi mai
productivă și va veni cu soluții
fezabile și oportune. De asemenea, autoritățile ar trebui să fie
mai transparente și să-și explice
mai clar intențiile, cum ar fi lista
detaliată a activităților care se
sistează și a unităților care au
dreptul să activez. Pe moment,
vedem mai curând o abordare
improvizată, deseori la discreția
poliției. Și măsurile de carantină
de asemenea trebuie să fie clare
pentru toți cetățenii. Cum are loc
aprovizionarea cu cele necesare,
ce permise sunt necesare, când
se aplică amenda, totul trebuie
să fie clar. Lipsa clarității și a
transparenței poate provoca daune mai mari decât problemele
obiective legate nemijlocit de
epidemie.

- Se vorbește despre măsuri
de protecție a pieței interne, de susținere a IMMurilor, este plauzibil un
astfel de scenariu?
Ar fi bine ca măsurile despre
care se vorbește să fie consultate
cu agenții economici, asociațiile
de business, iar procesul de consultare să fie deschis și public,
astfel încât măsurile adoptate să
fie cu adevărat utile și să fie evitate
măsurile în interesul unor grupuri
înguste. Din păcate, acest lucru
în R. Moldova nu este o raritate.
- Poate fi utilizată starea de
urgență în scopul creării
unor monopoluri sau acapararea unor cote de piață?
Fără măsuri de susținere a micului business, indiscutabil, vor
avea de câștigat companiile mari
care au o mai mare flexibilitate
financiară. Durata de 60 de zile
care, la fel, nu a avut o explicație
în Parlament, setează deja unele
așteptări pentru agenții economici, care se adaptează și iau decizii ce rezultă anume din această
perioadă stabilită de Guvern.
Măsurile și pârghiile adoptate
sunt echivalente ca pentru cele de
război, Legea privind starea de
urgență nu face delimitare clară
între diferite situații de urgență,
dar hotărârea Parlamentului ar fi
trebuit să delimiteze măsurile necesare pentru cazurile de urgență
ce se impun pe moment. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat

și Comisiei respective i-au fost
atribuite competențe cât se poate
de largi. Este dificil să apreciem
care vor fi consecințele și ar fi bine
ca mass-media să monitorizeze
îndeaproape activitatea și deciziile
acestei Comisii.
- Dispune statul de surse și
mijloace pentru a susține
businessul? Are capacitate populația de a-și onora
plățile în această perioadă
de inactivitate?
Evident, statul trebuie să prioritizeze resursele disponibile.
Alocarea anumitor fonduri din
buget ar trebui să fie revizuită,
obiectivele necritice – amânate,
iar fondurile disponibilizate să fie
atribuite măsurilor de amortizare
a impactului rezultat din acțiunile
de carantină și prevenire a răspândirii virusului. Dar finanțarea nu
este unica soluție. Economia va
suferi pierderi, este important ca
aceste pierderi să fie distribuite
regulatoriu și organizat conform
unor reguli care minimizează impactul social și reduce riscurile de
aprofundare a crizei.
Spre exemplu, un mecanism
organizat de reeșalonare a creditelor, cu ușoară asistență pe
dobânzile acumulate în această
perioadă, este cu mult mai potrivită, decât abandonarea subiectului la soluționarea individuală în
regim de relații strict comerciale.
Există reglementări care limitează
măsurile de restructurare a func-

ționarilor bancari, în special când
există riscuri.
În același timp, lipsa restructurării creditelor poate duce la
creșterea semnificativă a creditelor neperformante ulterior și la
reducerea activității economice,
cu impact direct asupra bugetului
de stat. De aceea, este imperativă
o intervenție consultată pe larg
și agreată cu actorii implicați în
acest subiect.
- Există riscul să nu mai fie
la un moment dat suficiente resurse în buget pentru
salarii și pensii?
În lipsa unor măsuri clare din
partea guvernului, este greu de
spus care va fi evoluția ulterioară,
dar sistemul bancar are suficiente
lichidități și cel puțin statul poate
apela ușor la emisia de hârtii de valoare de stat și finanța deficitul de
lichiditate (dacă se recurge la amânarea taxelor) sau chiar la finanțarea
deficitului pentru unele măsuri.
Este important să nu fie finanțate măsuri care vizează doar interese înguste de grup. De aceea
lista măsurilor trebuie să fie cât
mai transparentă și discutată pe
larg cu societatea. Din păcate,
acest lucru nu se întâmplă, deocamdată.
- Îți mulțumim pentru
interviu.
Interviu realizat
de Ion CHIȘLEA
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În pandemie, testăm
învățământul la distanță

P

Poză simbol, sursa: todospodemserfrida.com

e timp de pandemie, mai multe
universități cu renume și platformele de
învățare la distanță au făcut acces gratuit
la cursurile lor online pentru publicul din
întreaga lume. Această situație provoacă diverse
domenii să-și schimbe metodele tradiționale de
muncă, iar sistemele de învățământ din unele țări
precum Republica Moldova au șansa să-și testeze
competențele de utilizare a tehnologiilor.
privind organizarea învățământului la distanță, care va oferi
reglementări foarte clare fără a
pune presiune pe cadrul didactic,
pentru că noi înțelegem că diferiți
profesori au diferite niveluri de
literație digitală.

Din 12 martie toate instituțiile
de învățământ din țară și-au sistat
activitatea și au trecut la regim de
învățare la distanță. Pentru a afla
cum vor face față acestei provocări
autoritățile am contactat Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, șefi de direcții de învățământ
din raioane și directori de licee.
Natalia Grîu, secretară de stat
în cadrul Ministerului Educației,
Culturii și Cercetării, spune pentru GAZETA de Chișinău că, „din
anul 2015, ministerul a elaborat și
aprobat standardele de competențe digitale ale cadrelor didactice;
în conformitate cu acestea, trebuie
să se racordeze fiecare profesor.
În mod normal, astăzi ar trebui
ca 100% din cadrele didactice să
aibă competențele necesare pentru a asigura învățarea la distanță.
Dar, dacă e să fim obiectivi, o bună
parte din profesori nu au aceste
competențe, mai ales cei care au
o vârstă mai înaintată. Pe de altă
parte, avem circa 10 mii de cadre
didactice care s-au implicat foarte activ în tot felul de formări pe
care ministerul le-a organizat în
colaborare cu diferiți parteneri.
Aceștia au un nivel de cunoștințe
digitale foarte bun.
Totodată, avem platforme educaționale online, de exemplu, pentru studierea limbilor străine, cu
peste 7 mii de oameni care creează
conținut. În conformitate cu standardele de competențe digitale,
profesorul trebuie să treacă de
la nivelul de utilizator la cel de
creator de content, adică să poată
crea diverse documente, prezentări, filmulețe sau quiz-uri pentru
lucrul cu elevii.”
Instrucțiuni privind
organizarea
învățământului
la distanță
Competențele digitale obținute
în cadrul instruirilor organizate
de minister nu sunt suficiente
pentru asigurarea învățământului la distanță, acestea ar trebui
să implice cunoștințe mult mai
avansate. „Din acest motiv, în
prezent suntem în procesul de
elaborare a unei instrucțiuni

Este foarte important să venim
cu recomandări clare și mai multe
opțiuni de utilizare a platformelor digitale. Dacă profesorul, de
exemplu, nu poate să folosească
sistemul CISCO sau google classroom, el cel puțin trebuie să utilizeze poșta electronică, viber sau
alte aplicații pentru a asigura o
comunicare continuă cu elevii.

dacă instituțiile de învățământ din
republică sunt asigurate, fiecare
în parte, cu calculatoare.
Cât privește platformele de
învățare la distanță propuse de
minister, toate sunt gratuite și nu
vor fi necesare cheltuieli suplimentare. „Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării a dezvoltat
un parteneriat cu televiziunea națională și vom difuza lecții pentru

ce se va încheia această situație
excepțională, profesorii vor fi monitorizați pentru a vedea unde au
ajuns cu temele.
Atunci vor fi luate decizii dacă
va fi nevoie de recuperări sau de
anulări de vacanțe. Totul depinde
dacă va fi responsabilitate și vom
înțelege că în această perioadă se
lucrează. Nu în ultimul rând, un
rol foarte important îl au părin-

elevii din clasele a IX-a și a XII-a
care merg anul acesta la examene.
Deja au început filmările lecțiilor
de matematică și limba română,
vom face lecții de pregătire de
bacalaureat, așa ca fiecare copil
să aibă suportul necesar pentru
pregătirea de examen. Acest lucru
va permite să oferim acces copiilor care nu dispun de echipament
necesar pentru lecții la distanță”,
asigură Natalia Grîu.

ții, mai ales la clasele primare,
aceștia trebuie să participe foarte
activ și au un rol foarte important
în procesul de învățare”, adaugă
secretara de stat, Natalia Grîu.

Poză simbol, sursa: schoolchoiceweek.com

Sergiu BEJENARI

De unde echipament, cum
și cât costă învățământul
la distanță?

Documentul va fi gata până la
sfârșitul acestei săptămâni.”
În fiecare instituție de
învățământ va fi câte o persoană
delegată care va putea acorda
asistență și mentorat pentru
ceilalți colegi. „Este o situație
excepțională, dar cred că este și
un motiv bun de a învăța împreună într-un ritm accelerat ceea ce
nu s-a făcut în ultimii cinci ani.
Nu vrem să stresăm profesorii,
dar este un prilej să ne solidarizăm și să ajutăm pedagogii care
întâmpină dificultăți în utilizarea
tehnicii pentru predare la distanță”, explică secretara de stat.
Conform informațiilor oficiale,
toate instituțiile de învățământ
sunt dotate cu calculatoare. În cazul în care profesorii nu au internet sau echipament necesar acasă,
școala trebuie să-i creeze spațiu în
care el poate să vină și să acceadă
la aceste resurse. În prezent, ministerul monitorizează și verifică

Profesorii vor primi salarii
sau e vacanță pentru toți?
„Profesorii vor fi remunerați,
dar sarcina lor este să asigure
procesul educațional. Ei pot sta
acasă și preda, important este să
țină legătura cu copilul. Dar trebuie de avut în vedere că procesul
de învățare trebuie să conțină și
predarea materiei de studiu, și
nu doar de a da indicații elevilor
de la ce pagină să învețe. După

Ce spun șefii de direcții și
directorii instituțiilor de
învățământ?
Directorul Liceului Teoretic
„Mircea Eliade” din mun. Chișinău, Grigore Vasilache, spune că
liceul este pregătit de mult timp
pentru învățământul la distanță, deoarece face parte din platforma studii.md, care, apropo,
„merge” atât de la telefon, cât și
de la calculator.
„Acum testăm mai multe posibilități ale acestor instrumente,
cum ar fi atașarea prezentărilor.
Lucrăm cu classroom-ul, merge
totul bine. Ca să înțelegeți, dacă
tema este plasată pe studii.md,
elevul poate să o acceseze oricând

dorește. Totodată, organizăm
și lecții online la care prezența
este foarte bună. De exemplu,
săptămâna trecută, din 35 de
elevi, 27 au fost prezenți la lecția
online”, afirmă Grigore Vasilache.
Domnia sa spune că a convenit cu profesorii că pot organiza
lecțiile din locurile de unde le
este convenabil lor, unii vin la
școală să-și pregătească materiale, alții fac acest lucru de acasă. „Profesorii noștri sunt foarte
responsabili. Liceul nu plătește
nimic, platformele sunt gratuite.
Cât privește notările și evaluările, copiii trebuie să înțeleagă că
aceste cunoștințe sunt pentru ei,
și nu neapărat pentru note. Este
important să nu rămânem în urmă
cu materialul, iar atunci când vom
reveni la ore să avem cât mai puțin
de recuperat”, relevă Vasilache.
În raioane situația este diferită
de cea din capitală. Raisa Burduja,
șefa Direcției Generale Educație
din Ștefan-Vodă, confirmă că pregătirile sunt în toi: „Noi în raion
încă nu am început învățământul la distanță. Acum, profesorii
doar au dat copiilor temele pentru
acasă. Suntem în proces de pregătire a informației pentru minister – numărul de calculatoare,
conexiunea la internet etc. În linii
generale, profesorii sunt pregătiți
de lecțiile online, dar nu 100%.
Deocamdată, nu pot da multe detalii, pentru că suntem în așteptarea documentului cu instrucțiuni
de la minister”.
Și Mihail Curciuc, șeful Direcției învățământ Sângerei, ne asigură
că sunt parțial pregătiți de lecțiile
la distanță. „În centrul raional este
bine, dar există localități rurale în
care nu există conexiune bună la
internet, motiv din care lecțiile la
distanță cu acești elevi sunt dificile.
În prezent, profesorii discută cu
copiii la telefon. În unele licee și
școli profesorii au creat grupuri pe
rețelele de socializare, unde le sunt
date indicații elevilor pe fiecare
disciplină în parte. Alte instituții discută prin viber, recomandă
lecții pe youtube. Cel mai dificil e
să se lucreze cu copiii din familiile
social vulnerabile, puțini din ei au
telefoane și calculatoare, căutăm
soluții”, conchide Mihail Curciuc.
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„Vor veni și zile mai
luminoase”
Interviu cu Veronica Ștefăneț, Premiul pentru debut acordat de Biblioteca „B.P. Hasdeu”
pentru volumul de poezie „Scrum”, editura Max Blecher
– Dragă Veronica Ștefăneț,
știm că faci parte dintr-o
familie de intelectuali încadrată de mai multe decenii în peisajul cultural
al Chișinăului. Ce profesii
aveau buneii tăi? Unde s-au
întâlnit părinții?
Buneii erau dansatori la „Fluieraș”. Aveau o bibliotecă enormă
și casa era mereu plină de oaspeți.
Am crescut într-un mediu de artiști, pe holurile din Teatrul de
Operă și de la Filarmonica Națională. Mama era dansatoare
în Ansamblul „Joc”. Tata cânta
în orchestra „Joc”-ului, acolo a
întâlnit-o pe mama. Apoi tata (cunoscutul muzician Anatol Ștefăneț
– n.n.) a fost invitat în „Lăutarii”,
iar în anul 1992 a fondat formația
„Trigon” care organizează, începând cu anul 2002, Ethno Jazz
Festival.
– Maturizarea ta cum s-a
produs? A existat un eveniment după care ți-ai luat
rămas bun de la copilărie?
Țin minte cum la șase ani
am scăpat pe scări un borcan cu
smântână. A fost o mare traumă
pentru mine, atunci am simțit
pentru prima dată ce e responsabilitatea pentru propriile acțiuni.
– Când ai descoperit poezia?
Pe la 4-5 anişori. Bunica îmi recita multe poezii şi mă punea să
învăţ pe de rost versuri de Puşkin,
Marşak, Mihalkov. Câteva poezii
foarte frumoase de Puşkin şi Lermontov le mai ţin minte şi acum.
Îmi citea cărți și mama, Natalia
Ștefăneț. În familie vorbeam două
limbi, româna și rusa. Am început
să citesc versuri și cărți în română când am mers în clasa întâi, la
Liceul Teoretic Român-Francez
„Gheorghe Asachi”. Am îndrăgit
definitiv poezia pe la vârsta de 16
ani, când am dat de Brodsky, Ţvetaeva şi de alți poeți din „epoca
de argint”.
– Într-o poezie a ta spui că
la un moment dat ați vândut pianul. Povestește-mi
cum s-a întâmplat.
Am fost nevoiți să vindem pianul în anii 90, unui domn de
la Ambasada Germaniei. Era un
Muhlbach mare, foarte frumos și
vechi, cu clape de fildeș și incrustații. Ce oameni au cântat la el de
sărbători! Câte întâlniri am avut
cu prietenii! În 90 erau vremuri
foarte grele, părinții nu aveau altă
ieșire. Am plâns cu toții când au
venit hamalii să-l scoată din casă.
– Ce cărți de poezie vechi
le ții și acum pe raft în casa
ta?
Cea mai veche e probabil colecţia de literatură mondială, rămasă
de la bunei. Mai am o carte foarte
veche, cu poeziile lui Eminescu,

frumoasă, cartonată, roşie, cu
scris auriu.
– Ai casă?
Nu, stau cu părinţii.
– Scrii la masa de scris sau
pe genunchi?
De regulă, scriu din mers –
unde mă apucă.
– Când te-ai apucat serios
să scrii poezie? Cine te-a
adus la Atelierul de scriere
creativă „Vlad Ioviță” al lui
Dumitru Crudu?
În iarna lui 2016 m-am pomenit scriind continuu, zi şi noapte,
timp de trei luni. Nu credeam că
poate ieşi ceva din scriitura asta,
dar când m-am oprit din scris,
sora mea, Mariana, și cumnatul,
scriitorul Alexandru Buruiană,
m-au dus la Atelierul „Vlad Ioviță” de la Biblioteca „B. P. Hasdeu”. Ei m-au îndemnat să-i arăt
lui Dumitru Crudu textele mele.
Dumitru le-a citit şi a zis: „Fain,
dar de ce scrii în rusă? Nu vrei
să încerci în română?”. Am zis:
„ok”. De atunci mi-am schimbat
lecturile, am scăpat treptat de
niște stereotipuri. Dumitru mi-a
tot împrumutat cărţi de poezie
contemporană română, am început să frecventez cu regularitate
atelierul, atunci mi-am dat seama
că se poate scrie și „altfel”. Mi-am
adunat o bibliotecă de poezie personală, apoi am început să merg şi
la cenaclul Republica de la Chișinău, coordonat de Moni Stănilă.

repede, vor veni și zile mai luminoase, până atunci cred că are
sens să fim optimiști și să nu ne
alimentăm fricile.

– Te-ai gândit atunci că ai
să editezi o carte?
Nu, atunci eram cuminte şi
timidă. Neruşinarea a venit mai
târziu.
– Nu e nerușinare. Cred că
e curaj, insistență și talent.
Ai publicat în 2019 volumul „Scrum” la editura
Max Blecher din București
și ai câștigat cu el premiul
pentru debut al Bibliotecii
„B.P. Hasdeu”. Felicitări!
Ce înseamnă pentru tine
acest premiu?
Mult înseamnă. E o validare
care m-a făcut să am mai puţine
dubii referitor la ceea ce fac. Cred
că, de fapt, fiecare dintre nominalizaţi merita premiul, mai ales că
2019 a fost un an foarte productiv,
bun pentru poezie.
– Cum ai sărbătorit premiul?
Cu şampanie.
– Unde l-ai lansat?
La Institutul Blecher, în Tramvaiul 26 din București. Recent am
revenit din Brașov, acolo am prezentat volumul la Dactăr Nicu`s
Skyzoid Poets.
– Chișinăul rămâne un

– Ce să facă oamenii de cultură în această perioadă?
Să facă ceea ce făceau și până
la pandemie, doar adaptându-și
activitățile la noile condiții. Arta
până la urmă e un instrument care
ne ajută să depășim anumite stări.
Cred că e cazul să fim responsabili
și mai empatici.

oraș influențat de cultura
rusă?
Acum, mai puțin. Îi urmăresc
pe fiul meu Sergiu și pe verișorul
său, Luca, ei resping limba rusă.
O învață greu, progresează foarte
lent și e păcat. În cazul unei limbi
(oricare ar fi ea), ar trebui să ne
detașăm de aspectele politice și
sociale și să o învățăm atunci când
o avem la îndemână, mai ales când
prin ea avem acces la o cultură
foarte bogată.

Dumitru Crudu, Claudiu Komartin,
Viviana Mușa, Vlad Drăgoi, Bogdan
Lypkhan, Dan Sociu, Constantin
Acosmei, Alexandru Cosmescu,
t.s. khasis, Alexandru Buruiană și
desigur, am mai uitat pe cineva.

– Dintre poeții români,
cine te-a cutremurat, te-a
șocat, te-a inspirat?
Mulți îmi plac! Ion Mureșan,
Vasile Leac, Dan Coman, Moni
Stănilă, Alexandru Vakulovski,

– Cum să luptăm cu suferința în această primăvară
tensionată, când suntem în
plină pandemie?
Să ne adaptăm și să fim rezonabili. Totul se schimbă foarte

– Volumul „Scrum” e dominat de durere. Poezia
ajută să-ți controlezi durerea?
Poezia găsește o cale să te eliberezi de presiunea ei maximă.

– Lucrezi la Sala cu Orgă?
Da. M-am angajat astă-iarnă,
fac designul la postere. E un job
de weekend, pe lângă jobul de
bază, cel din echipa de organizare a Ethno Jazz Festival. Ediția
din acest an va avea loc pe 25-27
septembrie.
– În volumul „Scrum” citim
multe poezii tulburătoare
consacrate fiului tău mai
mare, Nichita, care a suferit de o boală incurabilă
timp de mai mulți ani și
până la urmă s-a stins.
Nu vreau să ating tema aceasta,
e prea dureroasă.
– Dumnezeu să-l odihnească pe Nichita și să te
ocrotească în tot ce faci,
în poezie și în viața de zi
cu zi. Mulțumesc pentru
interviu, Veronica.
Interviu de Irina Nechit

AI NOȘTRI ÎN ȚARĂ
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O tânără din Chișinău a deschis un cabinet de nutriție
la Iași, pentru a promova modul sănătos de viață

Afacere
„sănătoasă”
în România

R

ada Baltag este o tânără din
Chișinău, care s-a mutat la Iași câțiva
ani în urmă, unde a deschis un
centru de fitness. După o perioadă
de timp, tânăra de 30 de ani a decis
să lanseze o altă afacere – a deschis
un cabinet de nutriție.
ceva mai mult. Sunt liber profesionist și îmi desfășor activitatea
în propriul cabinet”, precizează
Rada.
Cabinet de nutriție
„cu acte în regulă”

Ana SÂRBU
După ce a activat mai mulți
ani într-un centru de fitness de
la Chișinău, Rada Baltag a plecat
în România, unde și-a deschis propria afacere. Pe parcursul a câțiva
ani, moldoveanca a avut propriul
centru de fitness. Din 2019 a decis
însă că vrea să se focuseze mai
mult pe partea de alimentare și
așa a apărut ideea de a deschide
un cabinet de nutriție.
„De la finele anului trecut, am
luat decizia să mă axez în exclusivitate pe serviciile mele în calitate
de nutriționist-dietetician. Sună
prea pompos „afacere”, pentru că,
în viziunea mea, o afacere implică

Pentru a fi sigură de informațiile pe care le oferă clienților săi,
tânăra și-a făcut studiile de licență
la Universitatea de Medicină și
Farmacie „Grigore T. Popa” din
Iași, unde acum urmează și ciclul
de masterat. Ecusonul de nutriționist-dietetician îl poartă din
luna septembrie 2019.
„Chiar dacă port ecusonul de
mai puțin de un an, nutriția a făcut
parte din viața mea încă de când
am început să fiu instructor de
fitness, adică de la vârsta de 20 de
ani. Desigur că, astăzi, nivelul meu
de cunoștințe din acest domeniu
este mai amplu și mai structurat
față de ce știam la momentul respectiv. Studiile sunt doar un prim

pas spre cunoaștere. Restul vine
din experiență, dintr-un proces
continuu de învățare, care presupune multe ore de studiu individual și schimb de informații cu
colegii de breaslă”, a recunoscut
tânăra de la Chișinău.
Cabinetul de nutriție de la Iași
este gestionat cu succes de tânăra Rada, care, pe lângă rolul de
manager, mai este și specialist
principal.
„Atunci când cineva apelează
la serviciile unui nutriționist ar
fi bine ca, în primul rând, să se
intereseze de studiile și expertiza
acestuia. Acești ani de facultate,
pe care îi consider minim necesari, m-au ajutat să văd lucrurile
din mai multe perspective”, a spus
Rada.
Tânăra de la Chișinău oferă
consultații în nutriție, care pot
viza atât scăderea în greutate,
cât și îmbunătățirea stării de
sănătate. „Dacă facem un exercițiu de imaginație și ne gândim că toate obiceiurile noastre
alimentare sunt puse într-un
șifonier, vom observa că la unii
acest șifonier este mai bine organizat, la alții mai puțin. Unii
au în el un adevărat haos. Acest
haos, împreună cu alți factori
(sedentarism, stres, fumat etc.)
determină un dezechilibru în
starea de sănătate a persoanei.

Misiunea mea este să îi ajut pe
cei care îmi cer ajutorul în organizarea acestui șifonier pentru
a preveni sau pentru a elimina
aceste dezechilibre”, relevă nutriționista.
Sfaturi de nutriționistă
Printre clienții Radei se numără atât femei, cât și bărbați.
„Am colaborat și colaborez cu mai
multe persoane. Mă bucură evoluția pe care o observ la fiecare
consultație de reevaluare. Pentru unii progresul se cuantifică în
schimbarea fizică pe care o obțin,
iar pentru alții, în faptul că le dispare o serie de simptome care le
produceau disconfort ca urmare
a unei alimentații dezordonate”,
spune nutriționista.

ASE București –
locul 3 în topul
universităților
din România
realizat de
uniRank

Peste 200 de
studenţi ai
Universităţii
de Medicină,
pregătiți să se
alăture medicilor

Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE) se situează pe locul al treilea
între cele 78 de universităţi româneşti,
incluse în cel mai recent clasament internaţional realizat de uniRank.
Potrivit unui comunicat al Biroului de
presă al ASE, transmis miercuri AGERPRES, toate universităţile membre ale
Consorţiului Universitaria sunt prezente
pe poziţii de top în ediţia recent apărută
uniRank University Ranking analizează
peste 13.600 de instituţii de învăţământ
superior recunoscute oficial din peste 200
de ţări. Criteriul care stă la baza acestui
clasament îl constituie calitatea prezenţei
şi nivelul de popularitate al website-urilor
universitare, având drept repere traficul
pe site, gradul de încredere/autoritate şi
calitatea link-urilor prezenţei instituţionale web.
Acest ranking este util în monitorizarea
şi optimizarea calităţii prezenţei online la
nivel instituţional, precum şi potenţialilor

Peste 200 de studenţi din anii IV, V
sau VI ai Universităţii de Medicină şi Farmacie s-au înscris ca voluntari pentru a
ajuta medicii, în contextul pandemiei cu
coronavirus.
„Începând cu data de 17.03.2020, în conformitate cu Ordinul Ministrului Afacerilor
Interne nr. 74522 privind stabilirea unor
măsuri pentru folosirea în cadrul sistemului
sanitar a elevilor, studenţilor şi medicilor
rezidenţi în contextul răspândirii infecţiilor
cu coronavirusul SARS-CoV-2, în baza Art.
7, Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie ‚Carol Davila’
recrutează voluntari, în vederea sprijinirii
activităţilor în cadrul camerelor de gardă,
unităţilor/compartimentelor de primiri
urgenţe. (...) Societatea Studenţilor în Medicină din Bucureşti a început recrutarea
studenţilor, ajungând momentan la peste
200 de înscrieri. Potrivit SSMB, recrutarea
este momentan preventivă, studenţii fiind

studenţi şi cadre didactice din străinătate,
pentru a percepe mai corect popularitatea
şi credibilitatea unei instituţii de învăţământ superior.
Potrivit clasamentului amintit, în top
10 al instituţiilor de învăţământ superior
din România, pe primul loc se situează
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, urmată de Universitatea Alexandru
Ioan Cuza din Iaşi, Academia de Studii
Economice din Bucureşti, Universitatea
Politehnica din Bucureşti, Universitatea din
Bucureşti, Universitatea Transilvania din
Braşov, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timişoara
Timişoara, Universitatea din Craiova şi
Universitatea Ştefan cel Mare Suceava.
AGERPRES

Rada Baltag le vorbește clienților nu doar despre nutriție, dar și
despre exercițiile fizice necesare
pentru a avea un corp sănătos.
„Cea mai mare greșeală este
să plecăm la drum cu așteptări
prea mari. Dacă noi considerăm
că într-o lună de mers la sală vom
rezolva toate problemele de greutate, demersul va fi sortit eșecului.
Când mergeți la sală, faceți antrenamentele care vă aduc plăcere
și în acest fel vă creșteți șansele
să reușiți ceea ce v-ați propus”,
observă ea.
Ca și orice tânără care își lansează o afacere, Rada vrea să-și
dezvolte activitatea. „Primul pas
concret constă în extinderea activității mele și prin intermediul
consultațiilor online”, conchide
Rada Baltag.

pe poziţii şi pregătiţi să intervină în situaţia
depăşirii capacităţii structurilor existente”,
se arată într-un comunicat de presă al UMF
„Carol Davila”.
Potrivit sursei citate, studenţii medicinişti din Bucureşti şi-au asumat această
responsabilitate, venind începând cu 11
martie în sprijinul Direcţiei de Sănătate
Publică.
Astfel, în fiecare zi, voluntari din toţi
anii de studiu, organizaţi pe câte două intervale de 5 ore, au suplimentat necesarul
de personal şi au preluat o parte din sarcinile administrative ale Direcţiei.
„Este important să ne înţelegem rolul
de studenţi medicinişti în această perioadă, să conştientizăm că avem energia
corespunzătoare, că deţinem o cantitate
de informaţii prin care putem fi de ajutor
şi mai departe să sprijinim autorităţile
locale, dar şi să intermediem legătura dintre acestea şi publicul general”, a declarat
Cosmina Stoican, coordonatoarea voluntarilor DSP, studentă, anul 5, Facultatea
de Medicină în cadrul UMF „Carol Davila” din Bucureşti, citată în comunicat.
Conform comunicatului, la început numărul de voluntari se apropia de 50, iar
activitatea lor consta în apelarea cetăţenilor întorşi din străinătate, informarea lor
cu privire la necesitatea auto-izolării la
domiciliu şi prezentarea paşilor de urmat
în cazul apariţiei simptomelor.
AGERPRES
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Saltim-banc

Omul și
timpul
său

Gheorghe BÂLICI
Atitudinea omului față de timp
este una constant risipitoare și
atunci când i se acordă tot timpul
de pe lume se pomenește în fața
unei dileme: ce să facă el cu această bogăție pentru care nu plătește
nimic și pe care nu s-a învățat s-o
aprecieze la justa ei valoare? Starea
de urgență declarată mă convinge
și pe mine că e foarte greu să te
descurci cu atâta timp liber, dacă
nu ești țăran și nu poți ieși la lucru
în grădină, dacă nu ești filozof și nu
poți discerne că poate ți se întâmplă cel mai ieșit din comun lucru
în viața ta, unul din care ai putea
să înveți câte ceva. Până una, alta,
dacă nu ești nici țăran și nici filozof,
tot ai posibilitatea de a-ți pune mai
multe întrebări, pe îndelete, fără a
te grăbi undeva sau a fi grăbit de
cineva.
Ce ai făcut cu timpul tău de până
acum? Nu ai lăsat cumva să treacă
viața pe lângă tine, amăgindu-te cu
simple „iluzii pierdute”? Te-ai ocupat cu ce trebuie și te-ai realizat ca
om al destinului, care, după părerea
celor mai vechi, nu e timpul industrializat în ceasornic, ci timpul trăit
cu sufletul, plin de înțelesuri și de
taine încă nedescoperite?
Pentru că a fost doar timpul tău,
ți-a aparținut doar ție și știi că nu
se va mai întoarce, îți pui aceste
întrebări și încă multe-multe altele,
dar una dintre ele nu te mai lasă în
pace. Să fie omul, care s-a declarat
stăpânul lumii, atât de vulnerabil și
să lase să i se știrbească din măreția
puterii și a faimei sale de atoateștiutor, în stare să rezolve orice problemă, chiar dacă, certându-se cu
mama natură, problemele și le creează, în primul rând, el? Întrebarea
este, bineînțeles, mai mult retorică
și, uitându-ne în jur, atât cât ni se
permite, vedem ceea ce vedem.
Deocamdată asistăm la închiderea aproape a tot și a toate. Termenul restricțiilor e de două luni
și, dacă va fi necesar, va putea fi
scurtat. Așa ne spune premierul
nostru și nouă nu ne rămâne decât
să-l credem, chiar dacă termenul
e de două ori mai mare ca în „țările vecine”. Dacă nu va fi scurtat,
timpul poate fi prelungit, fiindcă
este de unde și, cum spuneam mai
înainte, nu plătim pe el.
Altceva e că timpul face banii,
pâinea și toate celelalte necesare
vieții. Nu ne rămâne decât să ne
înarmăm cu răbdare, să așteptăm să
treacă molima și, după atâtea întrebări pe care ni le punem în timpuri
de restriște, să ne mai punem o întrebare. Ce facem la toamnă și cum
scăpăm de ciuma roșie?

Studenți din Republica Moldova în instituțiile din Cluj-Napoca, membri ai Grupului de Iniţiativă Basarabeană. Sursa: http://tvrmoldova.md/

Studii în țara
mea (3)

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 Ion
Marandici, lector la Universitatea Rotgers, Toronto, Canada,
și al jurnalistului Vitalie Dogaru, realizator programe,
PublikaTV.
Vitalie Dogaru: „Diploma de studii
în România nu a fost niciodată
o cheie magică pentru porțile
birocrației de la Chișinău”
Absolvent al Facultății de Științe
ale Comunicării
şi Relații Publice,
Școala Națională
de Studii Politice
şi Administrative,
București, 1998.
„Am decis să
merg la studii în
România imediat după absolvirea Facultății de Jurnalism de la Universitatea de
Stat din Moldova. În 1996, aveam deja un
serviciu şi o experiență de aproape cinci
ani în jurnalism, dar simțeam nevoia de
a depăși situația în care am ajuns să mă
complac. Pe atunci bursele la universitățile
din România erau singura oportunitate
pentru o altfel de experiență academică.
Comisiile de examinare pentru studii postuniversitare în România erau formate din
profesori de la universitățile din Chișinău.
Mulți dintre aceștia erau sceptici referitor
la perspectivele noastre în universitățile
de peste Prut, dar cu toate acestea nu ne
descurajau să mergem încolo. În comisia
de admitere erau şi oameni care mai târziu au ajuns „statalişti”, iar unii dintre ei
promotori ai moldovenismului.

Diploma de studii în România nu a fost
niciodată o cheie magică pentru porțile
birocrației de la Chișinău. Mereu au existat piedici în recunoașterea studiilor de
peste Prut, fie la nivel administrativ, fie
la nivel de atitudine a unor funcționari.
Sistemul o făcea pentru a-şi demonstra că
este autosuficient, iar oamenii – ca să se
protejeze de schimbările care erau aduse
de absolvenții facultăților din România”.
Studiile făcute în România mi-au deschis noi perspective asupra domeniului
pe care îl profesam. Am descoperit la facultățile de peste Prut profesori despre
care citisem doar în cărți. Oameni de o
adevărată cultură enciclopedică şi buni
specialiști în domeniu. Îmi aduc aminte
cu câtă plăcere mergeam la orele care
se transformau în spectacole, datorită
conexiunilor dintre materiile pe care le
stăpâneau profesorii.
Facultatea de la București mi-a arătat
cât de vaste pot fi abordările unor subiecte,
lucru care nu prea l-am întâlnit la Chișinău,
unde eram învățați să ne structurăm ideile
după conspecte şi două-trei surse traduse
din rusă. Cât de multe pot fi argumentele pentru o anumită poziție, fapt care nu
prea se întâmpla în cadrul seminarelor de
la USM, unde dezbaterile se învârteau în
jurul câtorva idei reproduse din niște texte
trase la indigo.
Recunosc, la început ne-am speriat de
diferențele dintre ce știam noi şi ce știau

colegii noștri de peste Prut. A trebuit să
depunem eforturi pentru a ne apropia de
media clasei, dar la scurt timp am depășit
acest handicap. Iar fiecare apreciere era
deja în favoarea noastră.”
Ion Marandici:
„Dacă aveam resursele
financiare necesare, aș fi ales
o instituție din Occident”
„Mi-am făcut
studiile în limba
engleză la Universitatea
din
București. Studiile universitare în
România mi-au
oferit ocazia de
a cunoaște mai
bine
realitatea
românească. La acea vreme, diploma
românească nu valora mare lucru pe
piața internațională a muncii, pentru că
România nu era în Uniunea Europeană
și universitățile nu erau încă ajustate la
normele europene.
Acum lucrurile s-au îmbunătățit. Faptul
că există mulți tineri care vor să meargă la
studii în România este îmbucurător. Înseamnă că educația de acolo este percepută
ca fiind mai bună ca cea din R. Moldova
de către studenți și părinți. Este o investiție potrivită. Din fericire, Moldova nu este
Coreea de Nord. Lumea poate alege liber
unde și ce să studieze.
Impunerea unor restricții pentru a salva
„universitățile locale” și încercările de a
învinui vecinii pentru eșecurile proprii
sunt puerile. Pentru a fi competitive și
independente financiar, universitățile din
Moldova trebuie să ofere studii în limba
engleză și să atragă mai mulți studenți
străini”.
Ion Marandici a decis să meargă la studii peste Prut „din lipsa unor alternative.
Dacă aveam resursele financiare necesare
cred că aș fi ales o instituție din Occident.”

Rubrică îngrijită de Victoria POPA
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Oricine poate găsi,
cu puţin efort, adevărul

A

nul 2019 a fost important în
ce priveşte receptarea lui Paul
Goma: au apărut la Oradea, Cluj,
Chişinău şi Bucureştii cărţile
lui Goma sau despre Goma.
Am selectat din Scrisuri III (în
seria de autor îngrijită de Flori Bălănescu la
editura Ratio et Revelatio), pentru a completa
informaţia din două cărţi apărute în 2019.

Nina NEGRU
Este vorba de Paul Goma.
Cuvântul basarabeanului
răzvrătit. În seria Personalităţi
notorii. Chişinău: Ştiinţa, 2019.
Selecţie, coordonare şi prefaţă de
dr. hab. Aliona Grati. Volumul
conţine o biobibliografie şi o
selecţie de texte exegetice despre
Paul Goma.
A doua carte este Paul
Goma. Unde am greşit?
Bucureşti: Eikon, 2019. Ediţie
îngrijită, prefaţă şi note de
Mariana Sipoş. În afara de o
biobibliografie alcătuită de însuşi
Goma până în 2007 şi continuată
de M. Sipoş până în 2019, cartea
conţine şi o autointerogare
privitor la prieteniile rupte,
în ordine cronologică, cu Al.
Ivasiuc, D. Ţepeneag, V. Tănase,
Marie-France Ionesco, Monica
Lovinescu. De N. Manolescu şi
G. Liiceanu nu l-au legat decenii
de prietenie şi motivul rupturii
cu ei a fost mai mult decât clar
pentru toată lumea care citeşte
presa românească.
Este binevenită prezentarea
spovedaniei lui Goma în Postul
Mare, dar să nu neglijăm ultima
pagină a cărţii Unde am greşit?
Goma observă că toţi cei care
au distrus ţara, care au ucis,
exmatriculat, reeducat – au avut
grijă încă din decembrie 1989 să
ne cheme la „fără violenţă!”. Este
o procedură clasică: cel lipsit de
scrupule se ţine pe specularea
scrupulelor creştine. Dar ei nu
cer iertarea – ei poruncesc să
le-o acordăm, noi, „blestematele
victime – bieţilor călăi”.
Mulţi reţin din Evanghelie
doar îndemnul creştinului de a
întoarce şi celălalt obraz oricui
îl va persecuta. Unii înţeleg că
trebuie să ai forţa şi curajul de
a nu întoarce şi celălalt obraz.
Uităm că Iisus Hristos a procedat
şi într-un fel, şi în altul.
Goma constată că nu i-a
cerut nimeni iertare, şi că un
creştin amnezic riscă să cadă în
păcatul complicităţii cu răul prin
omisiunea de a apăra adevărul.
Iertarea celor mai puternici decât
tine devine o opţiune acceptabilă

pentru Drepturile Omului din
1977, în care Goma afirmă:
„Persecutarea unui cetăţean
rentează pentru putere numai dacă
acesta rămâne un necunoscut”.
Culoarea curcubeului e scrisă
de Paul Goma, care, nefiind un
necunoscut, las”că l-a pus la
neuitare.
Frământările interne
ale exilului românesc

doar atunci când aceştia îşi asumă
responsabilitatea pentru faptele
comise şi fac loc dreptăţii. Că
acest lucru nu s-a întâmplat
o demonstrează Addenda ce
urmează spovedaniei publice a
lui Goma, cuprinzând scrisorile
adresate de el unor scriitori şi
zâmbăreţului tovarăş Ion Iliescu,
învinuit că a făcut treabă murdară
de securist şi de revoluţionar cu
voie de la Moscova.
„Pentru mine prietenia,
ca şi adevărul – este
sau nu este”
În Scrisuri III, adresânduse lui Nicolae Florescu, Goma
rezumă pe o pagină cartea Unde
am greşit? A rupt-o cu cei care
l-au blocat mereu „în stadiul de
scriitor samizdat”, înainte şi după
1990. Astfel se explică faptul că
Goma este tradus în alte limbi
înainte de a fi cunoscut ca scriitor
român: „neprietenii mei, pentru
a-mi închide gura-de-hârtie”,
au ţinut să împiedice tipărirea,
dufuzarea cărţilor, deţinerea unei
rubrici la posturile de radio din
exil (sub pretextul că „Goma e un
apucaaat!”).
Selectăm doar pe câţiva
„prieteni” din carte, foarte utilă
pentru cititorul din Basarabia,
care poate nu are acces la cele trei
volume de Scrisuri (interviuri,
dialoguri, articole din anii 19712010) sau la Jurnal de noapte
lungă.
Alexandru Ivasiuc, fost coleg
de puşcărie la Gherla, i-a fost
prieten între 1958-1970. După
eliberare „intrat la Ambasada
Americană ca nuştiuce”, Ivasiuc
cel reabilitat promite, dar
este ineficient, în chestiunea
reînmatriculării lui Goma şi a
deblocării manuscriselor lui. Mai
mult: devenit scriitor şi activist
ideologic pe tărâm literar, în 1970
îi face suspectă o carte pe care nici
nu o citise, Uşa, predată la editura
Cartea Românească.
Ivasiuc pretindea, în cercurile
literaţilor, că a decodificat
personaje din roman, pe Ceauşeşti.
Cartea nu se mai tipăreşte, după
care Goma nu mai are voie să
publice. După expulzarea lui,
singura carte în română, volumul
de debut apărut în 1968, Camera
de alături, este depozitată undeva
din ordinul lui Ceauşescu, dar nu
distrusă.
În antologia de articole
îngrijită de A. Grati găsim la p.
37 dovezi că, în anul când s-a
produs cutremurul pământului,

dar şi „cutremurul oamenilor”,
prin iniţiativa lui Goma de a adera
şi românii la Carta 77, Ivasiuc
lupta împotriva lui pe toate
căile. Veţi găsi extrase din notă
informativă de cinci pagini dată
de el securităţii, angajându-se, la
7 ianuarie 1977:
1) să combată afirmaţiile lui
Goma din romanul Gherla (citit de
autor la Europa liberă, în foileton).
Promitea să mobilizeze „oameni
care au stat cu noi în puşcărie”,
dar nimeni dintre aceştia nu
se lipea de Saşa „ciripitorul”.
Îl putem verifica pe Ivasiuc
citindu-i romanul Vestibul, în care
„pune în cârca antonescienilor
ceea ce se petrecuse de fapt
sub comuniști”. Moartea lui în
timpul cutremurului din 1977
i-a tăiat posibilitatea de a afirma
neadevărul despre Gherla. Însă el
nu a reuşit să ceară iertare de la
Goma şi pentru faptul că
2) a colindat prin Occident
pentru a-i convinge pe editori
că Goma nu are talent, iar apoi
a sugerat securiştilor să racoleze
intelectuali din ţară, care să arate
că nu sunt de acord cu Goma.
Scopul: din cauza nemulţumirilor
lor „să nu mai fie ţinut în braţe de
emigraţie”. Până la urmă, mediul
intelectual românesc a reuşit
s-o întoarcă până şi pe Monica
Lovinescu împotriva lui Goma.
Cel mai cunoscut este
conflictul cu G. Liiceanu, care
vede „scriitorul ca cerşetor, un
împiedică-lume care-l încurcă
pe editor” (Scrisuri III). În vara

Serviciile
ţărilor
comuniste
specializate în
combaterea exilului
acţionau în primul
rând prin atacuri
directe: snopirea
în bătăi a Monicăi
Lovinescu, iradierea
celor de la Europa
Liberă, cartea cu
bomba primită de
Goma, umbrela
otrăvită, cu care
bulgarii şi-au ucis
opozanţii din exil,
încercarea de
otrăvire a lui Virgil
Tănase şi Paul Goma
prin securistul
Haiducu.

lui 1992, presa românească
publică informaţia că G. Liiceanu,
directorul editurii Humanitas,
i-a întrecut pe comuniştii lui
Ceauşescu, trimiţând la topit,
la fabrica de hârtie din Buşteni,
tirajul nedistribuit, retras din
comerţ şi păstrat în depozite din
iunie 1990, al cărţii lui Goma
Culorile curcubeului.
Liiceanu, fără a declara măcar
autorului motivul, a distrus cartea
de mărturii despre Mişcarea

Trebuie să cunoaştem aceste
frământări, dacă vrem să
întelegem nu numai cum s-au rupt
prieteniile lui Goma din exil, ci
şi carierele distruse şi premiile
literare cu scandal în Franţa (cazul
lui Mircea Eliade, Vintilă Horia
ş.a.) Serviciile ţărilor comuniste
specializate în combaterea exilului
acţionau în primul rând prin
atacuri directe: snopirea în bătăi a
Monicăi Lovinescu, iradierea celor
de la Europa Liberă, cartea cu
bomba primită de Goma, umbrela
otrăvită, cu care bulgarii şi-au
ucis opozanţii din exil, încercarea
de otrăvire a lui Virgil Tănase
şi Paul Goma prin securistul
Haiducu.
Reorganizându-se
treptat, securitatea pretinde că s-a
umanizat, întrucât lucrează prin
infiltrare, dezinformare, tentative
de discreditare.
Goma explică de ce s-a rupt
prietenia cu Dumitru Ţepeneag
şi Virgil Tănase, care, cum se
ştie, au făcut un efort substanţial
când el era arestat, în aprilie 1977:
împreună cu români şi francezi
din Occident a cerut eliberarea lui.
Ţepeneag a reuşit să-l mobilizeze
pe Tănase să scrie Dossierl Goma,
editat în 1977.
Odată ajuns la Paris, fiind
Goma în centrul atenţiei presei,
Ţepeneag este cuprins de o „subită
plictiseală”. Îi cerea servicii
imposibile, bănuia că Goma îi
va lua revista Cahier de l”Est.
Monica Lovinescu, mai târziu,
recunoştea că Ţepeneag îi vorbea
despre meritul amândurora de a-l
fi „făcut pe Goma”.
D. Ţepeneag şi V. Tănase
au publicat în Occident cărţi
refuzate de cenzura din ţară,
dar după P. Goma (1971) şi
A.E. Baconsky (1975). Cred
că era greu de înghiţit această
realitate: Goma – cel mai tradus
scriitor român. Goma remarcă şi
influenţele unor francezi, care
l-au prevenit pe Tănase că în
ţara lor, dacă eşti de dreapta,
anticomunist, ești mort.
Ruptura definitivă cu Monica
Lovinescu şi soţul ei, Virgil
Ierunca, s-a produs în 1993, din
cauza complicităţii lor active cu
G. Liiceanu, distrugătorul cărţii
lui Goma, care a rămas uimit
cum „aceşti oameni de carte,
într-o dispută dintre autor-de
carte-victimă şi editor-topitorde-carte pot lua partea editorului
distrugător de carte?”.
Citiţi aceste noi apariţii
editoriale şi veţi înţelege ceva
din istoria recentă a României.
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Prețul plătit de sceptici
Aproape 20% dintre moldoveni cred că nu există niciun risc pentru ei de a se infecta
cu noul tip de Coronavirus

M

Elena CIOINA
Totodată, populația manifestă
un optimism moderat în ceea ce
privește capacitatea sistemului
medical de a face față unui val de
îmbolnăviri de COVID-19. Datele
au fost făcute publice miercuri de
către Compania Date Inteligente
SRL (iData) în baza „Studiului de
percepție și atitudine a populației
privind COVID-19. Prezentarea
Barometrului Electoral 2020,
ediția din martie”.
Deși știu care sunt metodele
de transmitere, dar și măsurile de
profilaxie și prevenire a virusului, acțiunile pe care le întreprind
moldovenii individual pentru a se
proteja de infecție diferă destul
de mult în funcție de mediul în
care locuiesc.
Aproape 82% dintre locuitorii
din orașe au menționat că întreprind unele măsuri, față de 57%,
cât constituie ponderea la sate.
Totodată, doar 22% dintre organizațiile de la sate au luat unele
măsuri de prevenire a COVID-19,
în timp ce peste 31% nu au luat
nicio măsură. Situația este ceva
mai bună în orașe, unde peste
40% au luat măsuri de prevenire
a răspândirii virusului, iar 17%
nu au luat niciun fel de măsuri.
Intervievații au fost întrebați

dacă au întreprins anumite măsuri de profilaxie, personal sau în
cadrul familiei, pentru prevenirea
COVID-19. Astfel, peste 67% au
menționat că da. Acest răspuns
l-au dat peste 57% dintre intervievații din mediul rural și aproape
82% dintre intervievații din mediul urban. Bărbații au întreprins
aceste măsuri în proporție de 64%,
iar femeile – în proporție de 72%.
„Deci avem 1/3 din populație
care nu a întreprins niciun fel de
măsuri de profilaxie, dar deși la
o asemenea întrebare de regulă
ponderea dintre femei-bărbați nu
diferă foarte mult, aici vedem că
există o diferență semnificativă”,
au menționat autorii studiului.
Mai puțin de jumătate dintre
intervievați au menționat că au
dezinfectat suprafețele (44%),
aproape 33% - că au pus accentul
pe igiena personală și doar puțin peste 6% au spus că au evitat
aglomerațiile și contactele personale. Aceste două măsuri sunt
recomandate insistent de către
specialiștii în sănătate publică
pentru prevenirea infectării cu
COVID-19, iar argumentul este că
boala se transmite foarte repede
de la om la om, prin aer.
Este sau nu pregătită Republica
Moldova să facă față unei pandemii de COVID-19? Doar 4,5% au
menționat că este bine pregătită
să facă față situației și doar 1,4%
- că este pregătită în mare măsură
să facă față unui număr mare de
îmbolnăviri, dar și de prevenire
a infecției.
În același timp, aproape 60%
dintre intervievați consideră că
noul tip de Coronavirus este periculos și foarte periculos.

OMS recomandă
oficial să
evitați luarea
Ibuprofenului
pentru
simptomele
COVID-19
Persoanele care au simptome ale infecției
COVID-19 trebuie să evite administrarea
ibuprofenului, este recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății. Avertizarea
vine după ce anterior oficialii francezi au
menționat că medicamentele antiinflamatorii pot agrava efectele virusului.
Ministrul francez al Sănătății, Olivier
Veran, atenționa despre acest lucru săptămâna trecută, ca urmare a unui studiu

Foto: Natalia Munteanu

oldovenii au o încredere foarte
mică în informațiile pe care le oferă
medicii despre COVID-19. Din acest
motiv la fel de puțini se informează
anume de la ei. Doar 17,7 dintre participanții la un
sondaj de opinie au menționat că se informează
despre noul tip de Coronavirus de la doctori și
doar 1,7 i-au menționat ca surse de încredere.

Aproape
82%
dintre locuitorii din
orașe au menționat
că întreprind unele
măsuri, față de 57%,
cât constituie ponderea
la sate. Totodată, doar
22% dintre organizațiile
de la sate au luat unele
măsuri de prevenire a
COVID-19.

De asemenea, cei mai mulți
dintre moldoveni cred că noul
tip de Coronavirus se transmite
prin atingere, salivă și prin aer,
tuse și strănut. Aici procentele
s-au împărțit între 33,4% și 22,7%.
Restul participanților la sondaj
au menționat alte căi de transmitere, precum secrețiile nazale,
comunicarea, mâinile murdare,

publicat în revista medicală „The Lancet”.
Potrivit cercetării, există ipoteza precum că
o enzimă stimulată de medicamente antiinflamatorii, cum ar fi ibuprofenul, ar putea
facilita și agrava infecțiile cu COVID-19,
potrivit Sciencealert.com.
Întrebat de jurnaliști, purtătorul de cuvânt al OMS, Christian Lindmeier, a declarat: „Recomandăm să folosiți mai degrabă
paracetamol și să nu utilizați ibuprofenul
ca auto-medicament”.
Purtătorul de cuvânt a adăugat că, dacă
ibuprofenul a fost „prescris de către profesioniștii din domeniul sănătății, atunci,
desigur, asta depinde de ei”.
Precizările pe care le-a făcut purtătorul
de cuvânt au venit după ce Olivier Veran a
scris pe pagina sa de Twitter, atenționând că
utilizarea ibuprofenului și a medicamentelor antiinflamatoare similare ar putea fi „un
factor agravant” în infecția cu COVID-19.
„În caz de febră, luați paracetamol”, a
scris acesta.
Ministrul francez a subliniat că pacien-

transportul, sărutul, obiectele
infectate etc.
Foarte puțini moldoveni cred
că sunt expuși într-o măsură mai
mare la infecție. Este vorba de
doar 5,1%. Aproape 71% cred
că sunt anumite riscuri sau riscuri mici de a se infecta și peste 18% cred că nu există niciun
risc pentru ei de a se infecta cu
COVID-19.
Respondenții au menționat,
de asemenea, că măsurile întreprinse de autorități, sunt eficiente pentru a minimiza expunerea
cetățenilor la riscul de infectare
cu COVID-19. În acest context,
aproape 60% dintre moldoveni ar
accepta să se izoleze în propria locuință pentru a se proteja de noul
tip de Coronavirus, iar peste 50%
au spus că, în cazul apariției unor
simptome, s-ar adresa în primul
rând medicului de familie (50,4%)
sau la Serviciul 112 (36,5%).
La capitolul informare, TV-ul
rămâne principala sursă de informare în cazul COVID-19. Aproape
75% au declarat că se informează

ții care sunt deja tratați cu medicamente
antiinflamatorii ar trebui să ceară sfatul
medicului. Paracetamolul trebuie luat strict
în funcție de doza recomandată, deoarece
prea mult paracetamol poate afecta ficatul.
Pandemia COVID-19, care a infectat
peste 200 de mii de oameni până în acest
moment în întreaga lume și a luat viața a
peste 8 mii, provoacă simptome ușoare la
majoritatea oamenilor, dar poate provoca și
pneumonie, iar în unele cazuri poate duce
la insuficiență multiplă de organe.
Chiar înainte de pandemie, autoritățile
franceze au tras alarma în privința „complicațiilor infecțioase” serioase legate de
utilizarea ibuprofenului, care este vândut
sub diverse mărci precum, Nurofen, Advil
și alte medicamente antiinflamatoare.
Un purtător de cuvânt al companiei
farmaceutice britanice Reckitt Benckiser,
companie care produce Nurofen, a menționat într-o scrisoare că „ibuprofenul este
un medicament bine pus la punct, care a
fost utilizat în siguranță. Acesta reduce

anume din această sursă, apoi de
pe rețelele de socializare (52,7%),
site-urile de știri (40,3%) și doar
17,7% și 20,3% se informează de
la medici sau din comunicatele
Ministerului Sănătății.
Peste 71% dintre intervievați
au menționat că au rude plecate
peste hotare. De fapt, trei din patru cetățeni din R. Moldova au cel
puțin o rudă plecată în străinătate.
Cei mai mulți dintre intervievați au rude plecate în Italia
– 28,2%. Peste 22% au rude în
Federația Rusă, peste 17% - în
Germania, 11% - în Franța, 7,5%
- în România, 6,7% - în Ucraina
și 3,6% - în Spania.
Studiul a fost prezentat de
Compania de Date Inteligente
SRL iData. Au fost intervievați
326 de oameni din 42 de raioane
și municipii, inclusiv localități
din stânga Nistrului. Este vorba
de 134 de localități, majoritatea
rurale. Datele au fost culese în
perioada 13-15 martie, prin telefon. Marja de eroare maximă a
studiului este de +/-5,4%.

durerea, inclusiv în maladiile virale, de mai
bine de 30 de ani”, se arată în comunicat.
Purtătorul de cuvânt a mai declarat că
Reckitt Benckiser „se angajează împreună
cu OMS, EMA (Agenția Europeană a Medicamentului) și alte autorități din sănătate
să contribuie la tratamentul COVID-19 și
să ofere „orice informații suplimentare sau
îndrumări necesare pentru utilizarea în
siguranță a produselor companiei în urma
evaluărilor de rigoare”.
sanatate.info
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Interviu cu Eduard Crețu, președinte al Federaţiei de Fotbal pe Plajă din R. Moldova

Fotbalul pe plajă,
un sport ce reclamă
rezistență și caracter

F

enomenul fotbalului pe plajă în țara
noastră pe parcursul ultimelor câteva
sezoane sportive a câștigat amploare,
devenind un eveniment tot mai popular,
spectacolul căruia durează aproximativ cinci
luni pe an. Astfel, echipele beneficiază anual de
o practică mai prelungită de joc, iar amatorii
acestei probe estivale de sport au ocazia să se
bucure un timp mai îndelungat de o sărbătoare
fotbalistică cu totul aparte, desfășurată pe
terenul de nisip al plajei din Parcul „Valea
Morilor” al capitalei. Evoluția la noi în țară

a acestui sport asociat cu relaxarea de vară
reclamă de la fotbaliști rezistență fizică și un
efort considerabil, căci frământarea – de-a
lungul a trei reprize cât durează un joc – cu
călcâiele goale a nisipului incandescent nici pe
departe nu este un lucru ușor. Despre realizările
și problemele existente la noi în țară într-un
domeniu care stă la baza renumitei tehnici de
joc a brazilienilor, discutăm cu Eduard CREȚU,
reales recent, pentru un mandat de patru ani, în
funcția de președinte al Federaţiei de Fotbal pe
Plajă din R. Moldova.

- D-le Eduard Crețu, alegerea Dvs. a fost în mare parte condiționată de faptul
că veți asigura edificarea
în Chișinău a unui stadion
de fotbal pe plajă...
Da, construcția stadionului urmează să înceapă cât de curând,
în Parcul „La izvor”, terenul fiind
oferit, prin Hotărâre de Guvern,
de Federația Moldovenească de
Fotbal (FMF).

nare ale Campionatului European
și cel Mondial. Astfel, reprezentativa națională a avut pe parcursul
ultimilor patru ani o prestație merituoasă în cadrul Preliminariilor
Europene. În 2016, la Moscova,
chiar am reușit să ne clasăm pe
locul I în grupă. În această perioadă, am acces în mod constant
în faza a doua a turneului. Iar în
2019 naționala noastră, antrenată
atunci de Vasile Arlet, s-a calificat în optimile Preliminariilor
Mondiale, după ce s-a impus la
limită, cu 2-1 (1-0, 0-1, 0-0, 1-0
în timpul suplimentar de joc), în
fața echipei Norvegiei.

- De ce este atât de necesar
acest stadion?
Ridicarea acestuia ar permite crearea unei baze materiale și
infrastructuri funcționale, fapt
care ar atrage în această sferă noi
inițiative, programe, agenți economici și sponsori. De asemenea,
ar influența pe dată și procesul de
pregătire, căci am avea posibilitatea să fondăm o școală de fotbal pe
plajă, pentru copii și juniori. Iar
sportul pentru copii este temelia
viitoarelor succese.

- Care turnee interne se
mai desfășoară la Chișinău?
În fiecare an se dispută Cupa
Moldovei, campionatele și cupele naționale rezervate tineretului
(U-21) și juniorilor. De asemenea,
a devenit deja tradițională desfășurarea Cupei în memoria lui
Ruslan Barburoș, în trecut selecționerul echipei naționale de fotbal
pe plajă și antrenorul principal al
formației Djoker Chișinău. Mai
pe larg despre aceste evenimente sportive puteți afla accesând
site-ul nostru beachsoccer.md.

Foto: Vadim Caftanat

- Potrivit cărui algoritm se
joacă Campionatul Republicii Moldova la fotbal pe
plajă?
La turneu participă opt echipe,
acesta desfășurându-se în două
runde, a câte șapte etape. Asta
chiar dacă formațiile nu au posibilitatea să găzduiască meciurile
pe un teren propriu. Este un sistem care permite să fie derulat
un campionat intern de durată,
începând din luna mai și până în
septembrie, iar jucătorii să aibă
practica necesară unei evoluții
onorabile la competiții internaționale.

- Cine va antrena lotul național în sezonul viitor?
În cadrul concursului pentru
funcţia de antrenor principal, dintre cinci pretendenți învingător a
fost declarat Ruslan Pernai, planul
lui strategic de pregătire a selecționatei fiind desemnat de către
Comisia de evaluare drept cel mai
valoros. Dumnealui a demonstrat
că are viziune, cunoștințe solide
și o bogată experiență. El a mai
antrenat, în 2015, reprezentativa
Belarusului (are dublă cetățenie:
R. Moldova și Belarus), iar din
2016 este managerul PFK Spartak
Moscova.

- La ce competiții participă
băieții noștri pe plan internațional?
Câștigătoarea campionatului
evoluează în cadrul Cupei Campionilor Europeni (Euro Winners Cup), întrecere echivalentă
cu Liga Campionilor din fotbalul
mare. La ediția trecută, desfășurată la Nazare, Portugalia, în
primul său meci din grupă, Djoker
Chişinău a jucat de la egal la egal
cu redutabila formaţie ucraineană
BSC Vybor Dnipro, timpul regulamentar al partidei încheindu-se
nedecis, scor 4-4. Am cedat doar
la seria loviturilor de departajare,

cu 1-3.
În a doua partidă, am fost învinși de campioana Turciei, Yeşil
Erciş Belediye: 3-6. Apoi chișinăuienii au arătat un joc de zile
mari cu formația spaniolă CF La
Nucia. Pe parcurs, Djoker ceda cu
o diferență de cinci goluri, însă a
reușit să se mobilizeze și să învingă cu 8-7, calificându-se în faza
următoare a turneului. Dacă ai
măiestrie și dai dovadă de spirit de
sacrificiu și caracter, într-un meci
de fotbal pe plajă poți întoarce
orice rezultat.
În paralel, selecționata Moldovei participă la turneele prelimi-

- Ce perspective are acest
gen de sport la noi în țară?
Consider că este important ca
în campionatul intern să existe cât
mai multe echipe dornice de a se
afirma și capabile să lupte pentru
trofeul principal. Pentru atingerea
acestui obiectiv este necesar ca
procesul de antrenamente să fie
bine organizat, efectuându-se în
același timp o muncă serioasă de
selecție. Nu vom putea însă obține nimic până nu vom schimba Legea sponsorizării, care să
permită companiilor comerciale
și businessmenilor să investească în sport, creându-le anumite
facilități fiscale. Este necesar ca
statul să sprijine sportul național, îngrijindu-se de sănătatea
și bunăstarea tinerei generații,
contribuind astfel la propășirea
întregii populații.
Interviu realizat
de Iulian BOGATU

13 echipe
în Divizia A
O reuniune a conducătorilor de
cluburi de fotbal, care au solicitat
Licență „A”, s-a desfășurat pe 12
martie curent la Casa Fotbalului
din Chișinău. Drept urmare a
examinării dosarelor, în a doua
divizie valorică a campionatului Republicii Moldova la fotbal
(Divizia A), ediția 2020, vor avea
posibilitatea să participe următoarele formații: FC Sucleia, CSF
Spartanii Selemet, FC Tighina, FC
Cahul-2005, FC Victoria, Speranța
Drochia, Grănicerul Glodeni, FC
Sireți, Școala Sportivă Specializată de Fotbal din Bălți, Iskra
Râbnița, Real-Succes Chișinău,
FC Fălești, FC Olimp Comrat.
Foto: fmf.md

Turneul
Roland
Garros,
amânat
Turneul de Grand Slam de la
Paris, programat inițial pentru
finalul lunii mai – începutul lui iunie a.c., se va desfășura în perioada 20 septembrie – 4 octombrie,
din cauza pandemiei de COVID-19
(Coronavirus). Din punct de vedere cronologic, French Open este al
doilea Mare Șlem al sezonului, din
totalul celor patru, fiind derulat
pe zgură.
De asemenea, surse din cadrul
Federației Internaționale de Tenis (ITF) au declarat că suspendă toate competițiile sub egida
organizației până în data de 20
aprilie 2020.
Imagine: rolandgarros.com

Euro 2020,
transferat
pentru 2021
Forul suprem al fotbalului
european (UEFA) a decis, într-o
teleconferință cu participarea tuturor celor 55 de federații continentale, amânarea Euro 2020
pentru perioada 11 iunie – 11 iulie
2021. De asemenea, au fost amânate barajele pentru Euro 2020,
care urmau să se dispute pe 26
martie (semifinalele) și pe 31
martie (finalele). Acestea se vor
desfășura în luna iunie.

Din cauza pandemiei de coronavirus au fost suspendate și
turneele europene intercluburi
(Liga Campionilor și Liga Europei), fiind reprogramate și finalele. Astfel, ultimul act Champions
League se va disputa pe 27 iunie,
în loc de 30 mai, la Istanbul, iar
cel din Europa League se va juca
pe 24 iunie, în loc de 27 mai, la
Gdansk.
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Plimbările, grădinăritul, înotul
și dansul țin creierul tânăr
Oamenii în vârstă care se plimbă regulat, care grădinăresc, înoată
sau dansează au creierul mai mare
decât cei inactivi, arată un studiu
realizat recent. Iar asta se traduce
printr-un creier mai tânăr.
Conform cercetării, care urmează să fie prezentată la un
congres din Toronto, Canada,
activitatea fizică în cazul acestor
persoane, practicată în mod constant, ține creierul cu patru ani
mai tânăr, dacă este una intensă,
arată Medical Xpress.
În cadrul studiului, creierul tuturor participanților a fost scanat,
observându-se mărimea sa. A devenit clar imediat că subiecții cel
mai puțin activi aveau și cel mai
mic creier.

Subiecții, peste 1.500 de persoane cu vârsta de peste 75 de ani
(niciunul suferind de demență, dar
296 cu mici probleme cognitive
cauzate de vârstă, 28% cu o genă
care predispune la Alzheimer) au
fost analizați de cercetători de la
Universitatea Columbia, din New
York. Li s-au făcut inclusiv teste
de memorie, fiind întrebați legat
de activitățile lor fizice.
Aceștia au fost împărțiți în trei
grupe, în funcție de cantitatea și
calitatea mișcării fizice făcute.
Astfel, prima grupă a fost formată din cei inactivi, a doua din
cei care făceau câteva activități
săptămânal, cum ar fi două ore
și jumătate de activitate de mică
intensitate sau o oră și jumătate

de activitate fizică moderată sau
o oră de mișcare de mare intensitate.
A treia grupă era formată din
vârstnici care, săptămânal, aveau
o activitate fizică de mică intensitate, dar pe parcursul a șapte ore,
sau patru ore de mișcare moderată
ori două ore de activitate fizică
extrem de intensă.
Cei din ultima grupă s-a dovedit că aveau cel mai mare volum
al creierului – 883 de centimetri
cubi, față de 871, cât aveau, în medie, cei din primul grup. Diferența
de volum înseamnă un creier cu
circa patru ani mai tânăr pentru
cei din ultimul grup.
Ziare.com
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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
Doi polițiști mergeau pe stradă. La un moment dat, văd un puști
fumând și-l iau la întrebări:
- În ce clasă ești, mă?
- În clasa a II-a.
Unul dintre ei începe să-l certe, la care celălalt îi spune:
- Ce-ai cu el? Tu în clasa a II-a nu fumai?
- Ba da, dar eu aveam 18 ani!
O corabie naufragiază, iar un pasager se apropie înot de căpitan
și-l întreabă:
- Căpitane, cât avem de înotat până la cel mai apropiat pământ?
- Trei kilometri.
- În ce direcție?
- În jos!
Doi medici psihiatri coboară scările. Unul se împiedică şi, în
cădere, îşi rupe piciorul. Celălalt se repede la el şi îl întreabă:
- Vrei să discutăm despre asta?
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
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Când n-ai frică de Dumnezeu
Şi doar mama lui Nicolae ştia adevărul – cei doi bărbaţi trăiau cu aceeaşi femeie

Oleg s-a născut cu probleme
de sănătate. Mai mult de ordin
neurologic erau, dar l-au afectat
pentru totdeauna. Povestea mea
începe pe când flăcăul avea 25 de
ani. Intrase în vârsta ceea într-o
stare de depresie profundă.
Nu ieşea din casă, îşi luase concediu medical, urma un tratament
serios, dar doctorul nu observa
să aibă acest tratament şi efectul
cuvenit. Pentru că era un cunoscut
al familiei, medicul l-a căutat pe
tatăl băiatului şi l-a rugat să vină
la clinică. „Întreţine el relaţii cu
vreo fată?”, a fost prima lui întrebare către părinte.
Doctorul recomandă
un remediu vechi
„Nu prea ştiu. Mai mult ca sigur
că nu, e prea timid. De la serviciu
vine întotdeauna acasă. N-are prieteni apropiaţi, mai mult colegi de
facultate şi de serviciu. E un băiat
cuminte şi foarte retras”. „Uite
că de asta m-am și temut. Dacă
n-o să fie comunicativ, angajat
social în nişte activităţi colective,
n-o să întreţină relaţii intime cu
vreo tânără, s-ar putea ca peste
câţiva ani să aveţi cu el probleme
serioase de sănătate. Vorbesc de
starea lui psihică. Nu vreau să vă
sperii, dar la vârsta de 25 de ani,
dacă nu eşti căsătorit, e cazul cel

perienţă. Bănuiesc, secretara ta
prea multe nu cunoaşte…”.
În căutarea unei femei de
moravuri uşoare
Bărbatul a rămas surprins că
despre relaţia lui se ştie în colectiv, porni să se gândească că-l
vorbesc colegii şi nu-i prea convenea chestia asta. Ocupa o funcţie
importantă în minister şi asta îl

s-a dovedit a fi o tânără blondă,
subţire ca o viespe şi tot atât de
zgomotoasă. Au urcat-o în maşina
lor şi-i spune Nicolae lui fecioru-său: „Vă duceţi la noi, eu mă
întorc mâine dimineaţă”.
Astfel, pentru prima dată la 25
de ani, Oleg a fost cu o femeie.
Nu conta că era una folosită, că
o culesese de pe stradă, că mâine
putea fi în braţele altcuiva. Principalul că în clipa aceea era a lui,

l-a făcut să simtă plăceri care nu
se asemuiesc cu nimic.

îl învăţa de toate, el dovedindu-se
un elev sârguincios în arta iubirii.

la sănătatea fiului şi se bucura că
problema s-a rezolvat fără bătaie
de cap, iar Oleg umbla ţanţoş ca
un cocoşel, pentru că avea nevastă şi era în rând cu toată lumea.
Senini şi împăcaţi erau amândoi.
Şi doar mama lui Nicolae ştia
adevărul – cei doi bărbaţi trăiau
cu aceeaşi femeie. Venise bătrâna
într-o zi de la ţară, a deschis uşa
cu propria-i cheie şi l-a găsit pe
feciorul ei în pat cu noră-sa. Îmi
povestea istoria aceasta chiar la
mine în casă. Îşi ştergea ochii cu
un colţ de basma şi tot suspina:
„Uite ce se întâmplă dacă n-au
frică de Dumnezeu…”.

Socrul, în pat cu noră-sa
Trebuie să ştiţi că peste câteva luni, fără ştirea lui taică-său,
Oleg o ia de nevastă. În acest fel
fata ce făcea trotuarul a devenit
gospodină în casa lor. Şi cei doi
bărbaţi nu-i ieşeau din cuvânt fostei prostituate – tatăl se gândea

Soţie-sa a fugit cu altul
Nicolae nu s-a mai căsătorit.
Avea o relaţie cu secretara lui, divorţată de mulţi ani şi ea, şi această situaţie îi aranja pe amândoi.
Când un bărbat îşi creşte singur
copilul, vă daţi seama că ţine la
el mai mult decât ne-am putea
închipui. Vorbele medicului i-au
ajuns la inimă, l-au pus greu pe
gânduri. Ar fi vrut să-şi ajute fiul
şi nu ştia cum. Situaţia era şi delicată pentru că, vă daţi seama, nu
putea să-l ia de mână şi să-l ducă
la vreo femeie.
Şi-apoi, nu l-ar fi dus la secretara lui, care-i era amantă, dar pe
altcineva nu cunoştea bărbatul.
Un coleg de serviciu, căruia Nicolae i-a mărturisit necazul lui, l-a
sfătuit să-i aducă fiului o prostituată. Mai bine ca ele nimeni n-o
să-l pună în rând cu toţi bărbaţii,
zicea el. Amuzat de situaţie, i-a
spus printre surâsuri lui Nicolae:
„Nu ţi-ar strica nici ţie puţină ex-
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puţin să întreţii o relaţie sexuală
cu cineva, altfel ajungi la balamuc.
El, probabil, se teme de femei, nu
ştie cum să se apropie de ele, deşi
le doreşte. Sunteţi părintele lui şi
trebuie să-l ajutaţi. Poate că prima
experienţă de genul acesta i-ar
schimba definitiv viaţa şi starea
psihică”. Asta i-a spus medicul.
Vă daţi seama cât de îngrijorat
era tatăl lui Oleg. Dacă ar fi avut
nevastă, s-ar fi sfătuit cu ea ce să
facă. Dar l-a părăsit soţia mulţi ani
în urmă, copilul nu avea nici zece
ani împliniţi. Într-o zi, a ieşit din
casă şi nu s-a mai întors. A aflat mai
târziu bărbatul de la o cunoştinţă
că a plecat nevastă-sa cu un altul
– colegi de facultate fuseseră – în
Başkiria. N-a scris niciodată de acolo şi nici de copil nu s-a interesat.

obliga să aibă şi o imagine printre
cei ce-l cunosc. Până la urmă, şi-a
zis că nu-i pasă de vorbe, bârfe
– totuşi mai important lucru e
sănătatea fiului. Într-o seară venise mai devreme de la serviciu.
În drum spre casă, cumpărase o
sticlă de vin şi ceva mâncare. S-au
aşezat cu băiatul la masă, după
care zice el: „Ştii ce ne lipseşte
acum, la toată plăcerea asta? Un
trup de femeie. Hai s-o căutăm!”.
Chişinăuenii ştiu de unde să
ridice o prostituată, aşa că Nicolae
cu fiu-său s-au dus la vânătoare.
Nu prea ştiau ce să caute, prima
care se plimba pe aleea ceea dosită

Fiul se căsătoreşte
cu prostituata
Nefiind o proastă, târfa şi-a dat
seama că din situaţia asta ar putea
să aibă câştiguri mari, fără să se
ostenească prea mult. Şi-au dat
întâlnire şi pentru a doua zi. Şi
de atunci, tot împreună. Ceea ce
n-a bănuit Nicolae, tatăl lui Oleg,
e că fiul lui devenise dependent
de muierea cea uşuratică. O voia
numai pentru dânsul. Poate pentru că fusese prima sau poate că
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Berbec

Taur

Gemeni

Rac

Leu

Fecioară

Deși te afli într-o perioadă de
stagnare din mai multe puncte
de vedere, nu este cazul să te
grăbești să ieși din zona de confort. Ai nevoie de aceste „zile
moarte” pentru a te reface din
punct de vedere energetic. Vei
fi tot mai debusolat spre partea
a doua a săptămânii.

Având în vedere că ești înconjurat de persoane joviale și
pline de viață, vei reuși să preiei puțin din starea lor de spirit.
Ideile tale neconvenționale sunt
puse în practică în plan profesional și social de persoane în
care ai încredere deplină.

Te ții departe de orice fel de
intrigi. Înainte de a face schimbări semnificative în ceea ce privește dinamica propriei vieți,
trebuie să analizezi implicațiile
pe care acestea le presupun. Noile începuturi sunt interesante,
dar sunt și generatoare de anxietate.

Este posibil ca să fii înțeles
greșit de anumite persoane, dar
nu alegi să te explici. Crezi în
propriile capacități. Nimeni nu
reușește să te „debusoleze” sau
să te facă să te îndoiești de deciziile pe care le iei. Faptul că
alegi să taci denotă o maturitate
mai rară.

Autonomia pe care o ai în
plan profesional îți oferă șansa
de a face lucrurile în propriul
ritm. A plănui în detaliu orice
vacanță alături de cei dragi e
pentru tine o sursă incontestabilă de încântare. Nimeni nu poate
fi mai organizat sau mai chibzuit
decât tine.

Persoanele care te cunosc
cu adevărat îți oferă prilejul
de a te „oglindi”. Este alegerea ta dacă o vei face sau
nu. De obicei, alegi să fugi
de propriile temeri. Această
săptămână este definitorie
pentru tine din punct de vedere emoțional.

Balanță

Scorpion

Săgetător

Capricorn

Vărsător

Pești

Reușești să te „sustragi” în
propria lume pentru a te concentra pe ceea ce ai de făcut. Chiar
dacă mândria ta este unul dintre
aspectele pe care le susții cu cea
mai mare încăpățânare, trebuie să
fii conștient că ajutorul venit din
partea celor din jur poate fi benefic
pentru tine.

Ai nevoie de iertare și îți dorești
să ierți. Chiar dacă nu știi cum poți
afla că acest lucru se și întâmplă,
o să încerci să fii mai flexibil și
mai uman cu cei din jur. A accepta
propria vulnerabilitate e un proces
dureros. Cu toate astea, „lumina”
pe care o aduce în viața ta nu va
putea fi dezmințită.

Ideea de „echilibru interior” a
ajuns să fie o utopie pentru tine.
În carieră, deși nu faci mai nimic
în acest sens, se întâmplă lucruri
notabile. Chiar dacă pe moment
unele persoane îți inspiră încredere,
fii rezervat. În acest moment, nu
ai energie decât pentru lucrurile
absolut necesare.

Ai grijă la modul în care îți
expui punctul de vedere la birou.
Există posibilitatea să fii interpretat
greșit. Te ascunzi după deget când
vorbești despre degajare emoțională. Din punct de vedere psihic, nu
ești „construit” astfel încât să nu te
lași afectat de tot felul de lucruri
banale.

Ai senzația că totul se dezmorțește în jurul tău, iar tu nu ai nimic
de-a face cu acest proces. Totul este
în tranziție. Îți place să crezi despre
tine că ai un impact evident asupra
celor din jur, dar nici măcar nu știi
dacă asta este important pentru tine.
Ai grijă la intențiile celor din jur!

Orice comportament poate lua
o formă duplicitară, conștient sau
inconștient. Pe tine aceste zile de
primăvară te găsesc dornic de a
te lăsa dus de val, de a face doar
lucrurile care îți readuc zâmbetele
de altădată și de a te înconjura doar
de vibrații pozitive.
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GAZETA de Chișinău
Luni, 23 martie
TVR 1
07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal
11.00 Teleshopping
11.30 Documentar: Pofticioşi, la
cratiţă!
12.00 Telejurnal
12.40 Serial: Tărâmul dintre
vânturi
13.55 Vorbeşte corect!
14.00 Telejurnal Sport Meteo
15.00 Maghiara de pe unu
17.00 Serial: Tărâmul dintre
vânturi
18.10 Nadine
19.00 Telejurnal
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Serial: Serviciul Omoruri
23.00 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Exclusiv în România
00.50 Discover România
01.00 Nadine
02.00 Serial: Serviciul Omoruri
02.50 Discover România
03.00 Pro Patria
03.25 Sport Meteo
03.40 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
Sport
04.30 Vorbeşte corect!
04.35 Replay
05.25 Documentar: Pofticioşi, la
cratiţă!
06.00 România 9
TVR 2
07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Serial: Cireşarii
08.50 Teleshopping
09.00 Telescoala. Clasa VIII
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Glasul inimii
11.50 Poate nu ştiai
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 Telescoala. Clasa XII
16.00 Serial: Glasul inimii
16.50 Poate nu ştiai
17.00 România… în bucate
17.35 Discover România
17.45 Concert. Doua lumi
18.45 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Cenuşăreasă la New
York
21.55 Poate nu ştiai
22.10 Serial: În numele legii
00.20 Film: Adânca mare albăstră
94’
02.00 Serial: În numele legii
03.00 E vremea ta!
03.15 Sport
03.30 Telejurnal
04.05 Documentar: Trei decenii
de război
05.00 Natură şi aventură
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Rapsodia satului
06.35 La datorie
06.55 Bună dimineaţa!
07.00 Ştiri
07.10 Bună dimineaţa!
07.30 Ştiri
07.35 Bună dimineaţa!
08.00 Ştiri + Meteo
08.15 Bună dimineaţa!
09.00 Ştiri (rus.)
09.10 Serial Iubire de argint
09.55 Moldova de Patrimoniu
10.25 Lecturi a la carte
10.45 Moldovean ca mine nu-i
11.45 Shift - viaţa în era digitală
12.05 Serial Contele de Monte Cristo
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu (rus.)
13.55 Cine vine la noi
14.50 Serial Pentru fiul meu
15.40 Reporter pentru sănătate
16.05 Zona ARS
16.30 Japonologia pentru toţi
17.00 Ştiri (rus.)
17.20 Cine vine la noi
18.13 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Dimensiunea Diplomatică
20.25 Focus Europa
21.00 Ştiri
21.15 Săptămâna sportivă

21.50 Chişinăul de ieri şi de azi
22.00 Ştiri (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri externe (rus.)
23.25 Film Botez
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 Balto III: Aripile schimbării
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 (tm) Mariposa şi
Zâna Prinţesă
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 trupa spioanelor
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 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 King Arthur: Legenda
sabiei
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

PROGRAME TV
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Numai iubirea
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Inimă de ţigan
Jurnal TV
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 Изящная эпоха
11.00 Oaspete neaşteptat
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Астронавт Фармер
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Замыкая круг
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Замыкая круг
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Ştiri
18.00 Пятое время года
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Дикая штучка
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Особо опасна
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 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 Film: TOTAL ÎNDRĂGOSTIT
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep.
639
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite,
ep. 191
17.15 Serial: Clanul, ep. 14
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite,
ep. 194
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep.
640
21.00 Film: JAF ÎN TIMPUL
POTOPULUI
23.00 Film: DINCOLO DE
AMERICA
01.15 Spune-mi adevărul

03.15 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
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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 Тройная защита
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
02.00 Т/с Центральная
больница

12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Regatul salbatic
14.00 Cronici Mediteraneene
15.00 Telescoala. Clasa XII
16.00 Serial: Glasul inimii
16.50 Poate nu ştiai
17.00 România… în bucate
17.35 Discover România
17.45 Concert. Doua lumi
18.45 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 D’ale lu’ Mitică
21.00 Destine ca-n filme
22.10 Serial: În numele legii
00.20 Film: Cenuşăreasă la New
York
02.00 Serial: În numele legii
03.00 E vremea ta!
03.15 Sport
03.30 Telejurnal
04.05 Cronici Mediteraneene
05.00 Mic dejun cu un campion
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

STS Mega

Moldova 1

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 Улетный экипаж
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
20.30 Корни
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

06.05 Cuvintele Credinţei
06.55 Bună dimineaţa!
07.00 Ştiri
07.10 Bună dimineaţa!
07.30 Ştiri
07.35 Bună dimineaţa!
08.00 Ştiri + Meteo
08.15 Bună dimineaţa!
09.00 Ştiri (rus.)
09.10 Serial Iubire de argint
10.00 La datorie
10.20 Dimensiunea Diplomatică
10.50 Rapsodia satului
11.20 Musafirul
11.50 Euromaxx
12.15 Chişinăul de ieri şi de azi
12.25 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu (rus.)
13.55 Cine vine la noi
14.50 Serial Pentru fiul meu
15.35 Arts 21
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Gagauz ocaa
17.00 Ştiri (rus.)
17.20 Cine vine la noi
18.14 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Moldova în direct
21.00 Ştiri
21.15 Check-In
21.45 Profil de savant. Chimistul
Fluir Macaev
22.00 Ştiri (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri externe (rus.)
23.25 Evantai folcloric. Ioana
Radu

Canal 2

Marți, 24 martie
TVR 1
07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal
11.00 Teleshopping
11.30 Documentar: Pofticioşi, la
cratiţă!
12.00 Telejurnal
12.40 Serial: Tărâmul dintre
vânturi
13.55 Vorbeşte corect!
14.00 Telejurnal Sport Meteo
15.00 Maghiara de pe unu
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 1
18.00 Nadine
19.00 Telejurnal
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Legende şi mistere
22.30 Dosarele extratereştrilor,
sez. 1
23.00 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Politică şi delicateţuri
01.00 Nadine
02.00 Legende şi mistere
02.30 Dosarele extratereştrilor,
sez. 1
03.00 M. A. I. aproape de tine
03.25 Sport Meteo
03.40 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
Sport
04.30 Vorbeşte corect!
04.35 Politică şi delicateţuri

05.25 Documentar: Pofticioşi, la
cratiţă!
06.00 România 9
TVR 2
07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Serial: Cireşarii
08.50 Teleshopping
09.00 Telescoala. Clasa VIII
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Glasul inimii
11.50 Poate nu ştiai

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 Cei trei purceluşi
09.25 Degeţica
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 III: Aripile schimbării
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 şi surorile ei în
goana după căţeluşi
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 Legenda vie

00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film Timp limită
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 Teleshopping
00.00 Ştirile Pro TV
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
08.00 Такое утро
09.00 Новости
09.30 Iubeşte viaţa
10.10 Х/ф Особо опасна
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Дикая штучка
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Точка невозврата
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Точка невозврата
17.30 Ştiri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Рэмбо IV
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Х/ф Иностранец
01.00 Ştirile TV8

PROGRAME TV

GAZETA de Chișinău
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
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
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep.
640
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. 14
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite,
ep. 192
17.15 Serial: Clanul, ep. 15
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite,
ep. 195
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep.
641
21.00 Film: ŞTEFAN CEL MARE VASLUI 1475
00.00 Film: JAF ÎN TIMPUL
POTOPULUI
02.00 Albumul Naţional
03.45 Vouă
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 Улетный экипаж
11.30 Teleshopping
12.00 Улетный экипаж
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 Корни
21.30 У всех на виду
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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, 25 martie
TVR 1
07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal
11.00 Teleshopping
11.30 Documentar: Pofticioşi, la
cratiţă!
12.00 Telejurnal
12.40 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 1
13.40 Discover România
13.55 Vorbeşte corect!
14.00 Telejurnal Sport Meteo
15.00 Convieţuiri
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 2
18.00 Nadine
19.00 Telejurnal
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
21.00 România 9
22.00 Izolaţi în România
22.30 Adevăruri despre trecut
23.00 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Gari de poveste, ep. 2
01.00 Nadine
02.00 Ora regelui
02.50 Discover România
03.00 #Creativ
03.25 Sport Meteo
03.40 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
Sport
04.30 Vorbeşte corect!
04.35 Gari de poveste, ep. 2
05.25 Documentar: Pofticioşi, la
cratiţă!
06.00 România 9
TVR 2
07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Serial: Cireşarii
08.50 Teleshopping
09.00 Telescoala. Clasa VIII
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Glasul inimii
11.50 Poate nu ştiai
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Regatul salbatic
14.00 Cronici Mediteraneene

15.00 Telescoala. Clasa XII
16.00 Serial: Glasul inimii
16.50 Poate nu ştiai
17.00 Repere sacre
18.00 România… în bucate
18.45 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Telecinemateca: Curajosul
Pardaillan 95’
22.10 Serial: În numele legii
00.20 Telecinemateca: Curajosul
Pardaillan 95’
02.00 Serial: În numele legii
03.00 E vremea ta!
03.15 Sport
03.30 Telejurnal
04.05 Cronici Mediteraneene
05.00 Gala umorului
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Gagauz ocaa
06.35 Profil de savant. Chimistul
Fluir Macaev
06.55 Bună dimineaţa!
07.00 Ştiri
07.10 Bună dimineaţa!
07.30 Ştiri
07.35 Bună dimineaţa!
08.00 Ştiri + Meteo
08.15 Bună dimineaţa!
09.00 Ştiri (rus.)
09.10 Serial Iubire de argint
09.55 Reporter pentru sănătate
10.15 Tezaur
10.45 Moldova în direct
11.45 Global 3000
12.10 Focus Europa
12.40 Eroi printre oameni. Sora

Rozzeta
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu (rus.)
13.55 Cine vine la noi
14.50 Serial Pentru fiul meu
15.35 Euromaxx
16.00 Fii tânăr!
16.30 Russkii mir
17.00 Ştiri (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 Ştiri
21.15 La noi în sat
22.00 Ştiri (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri externe (rus.)
23.25 Crizantema de Argint.
Concursul de intrpretare
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
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 în trupa spioanelor
14.55 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 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
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 Legenda vie
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
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 Иностранец
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Рэмбо IV
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Последний легион

Vineri / 20 martie / 2020
14.15 Vouă
14.30 Serial: Clanul, ep. 15
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite,
ep. 193
17.15 Serial: Clanul, ep. 16
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite,
ep. 196
20.00 Film: CRANK
22.00 Film: NUMĂRĂTOARE
INVERSĂ
00.00 Film: ŞTEFAN CEL MARE VASLUI 1475
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
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
02.00 Т/с Центральная
больница
STS Mega

15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Последний легион
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Ştiri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Крутой папочка
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Посвященный
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
Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep.
641
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping

06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени.
Любимое
10.00 Улетный экипаж
11.30 Teleshopping
12.00 Улетный экипаж
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 Корни
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, 26 martie
TVR 1
07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal
11.00 Teleshopping
11.30 Documentar: Pofticioşi, la
cratiţă!
12.00 Telejurnal
12.40 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 2
13.40 Discover România
13.55 Vorbeşte corect!
14.00 Telejurnal Sport Meteo
15.00 Akzente
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 3
18.00 Nadine
19.00 Telejurnal
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Dispăruţi fără urmă
23.00 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Anchetele comisarului
Antonescu
01.00 Nadine
02.00 Dispăruţi fără urmă
02.50 Discover România
03.00 Constructorii de visuri
03.25 Sport Meteo
03.40 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
Sport
04.30 Vorbeşte corect!
04.35 Profesioniştii…
05.25 Documentar: Pofticioşi, la
cratiţă!
06.00 România 9
TVR 2
07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Serial: Cireşarii

08.50 Teleshopping
09.00 Telescoala. Clasa VIII
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Glasul inimii
11.50 Poate nu ştiai
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Cronici Mediteraneene
15.00 Telescoala. Clasa XII
16.00 Serial: O singură inimă
17.00 România… în bucate
17.35 Discover România
17.45 Festivalului Concurs
Naţional de Interpretare a Muzicii
Uşoare Româneşti Trofeul Tineretii - Amara 2018
18.45 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Dragoste mincinoasă
21.45 Discover România
22.10 Serial: În numele legii
23.20 Câştigă România!
00.20 Film: Dragoste mincinoasă
01.50 Discover România
02.00 Serial: În numele legii
03.00 E vremea ta!
03.15 Sport
03.30 Telejurnal
04.05 Cronici Mediteraneene
05.00 Gala umorului
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Russkii mir
06.35 Shift - viaţa în era digitală
06.55 Bună dimineaţa!
07.00 Ştiri
07.10 Bună dimineaţa!
07.30 Ştiri
07.35 Bună dimineaţa!
08.00 Ştiri + Meteo
08.15 Bună dimineaţa!
09.00 Ştiri (rus.)
09.10 Serial Iubire de argint
09.55 Zona Ars
10.20 C. Moscovici. Alături de
prieteni. Selecţiuni
10.45 Butonul roşu
11.45 Arts 21
12.10 Musafirul
12.40 Reporter pentru sănătate
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu (rus.)
13.55 Cine vine la noi
14.50 Serial Pentru fiul meu
15.35 Lecturi a la carte
15.50 Erudit cafe
16.30 Sub acelaşi cer
17.00 Ştiri (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 direct
21.00 Ştiri
21.15 People to people
22.00 Ştiri (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri externe (rus.)
23.25 P. I. Ceaikovski. Simfonia
N5
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 Manou aventuri în zbor

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 şi surorile ei în
goana după căţeluşi
14.55 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
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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 Cei trei purceluşi
21.20 Degeţica
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 In Profunzime
22.00 Las Fierbinţi
23.00 Film Ora de varf
01.00 Ştirile Pro TV
01.40 Lecţii de viaţa
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
20.45 Numai iubirea
21.45 Inimă de ţigan
23.15 Ce spun românii
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

19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Ценный груз
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Х/ф Город порока
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
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
08.15 Vouă
08.30 Opriţi timpul
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. 16
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite,
ep. 194
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite,
ep. 197
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep.
642
21.00 Film: BĂIEŢI BUNI,
BĂIEŢI RĂI
23.00 Film: CRANK

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
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 Посвященный
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Крутой папочка
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Война богов:
бессмертные
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Война богов:
бессмертные
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Ştiri
18.00 Настоящее время. Вечер

01.00 Miezul problemei
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
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10.00 Улетный экипаж
11.30 Teleshopping
12.00 Улетный экипаж
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 Корни
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, 27 martie
TVR 1
07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal
11.00 Teleshopping
11.30 Documentar: Pofticioşi, la
cratiţă!
12.00 Telejurnal
12.40 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 3
13.40 Discover România
13.55 Vorbeşte corect!
14.00 Telejurnal Sport Meteo
15.00 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 4
18.00 Nadine
19.00 Telejurnal
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
21.10 Film: Asterix şi Obelix: În
slujba Majestăţii Sale
23.00 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Chipurile României
01.00 Nadine
02.00 Film: Asterix şi Obelix: În
slujba Majestăţii Sale
03.46 Telejurnal Ştiri + Tema zilei
Sport
04.35 Garantat 100%
05.25 Documentar: Pofticioşi, la
cratiţă!
06.00 Teleshopping
TVR 2
07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Serial: Cireşarii
08.50 Teleshopping
09.00 Telescoala. Clasa VIII
10.00 Primavara amintirilor
11.00 Serial: O singură inimă
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Cronici Mediteraneene
15.00 Telescoala. Clasa XII
16.00 Serial: O singură inimă
17.00 România… în bucate
17.35 Discover România
17.45 Festivalul Concurs Naţional
de Interpretare a Muzicii Uşoare
Româneşti Trofeul Tineretii Amara 2019
18.45 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Gala umorului
22.00 Drag de România mea!
00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
02.00 România… în bucate
03.00 E vremea ta!
03.15 Sport
03.30 Telejurnal
04.05 Cronici Mediteraneene
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Sub acelaşi cer
06.35 Tezaur
06.55 Bună dimineaţa!
07.00 Ştiri
07.10 Bună dimineaţa!
07.30 Ştiri
07.35 Bună dimineaţa!
08.00 Ştiri + Meteo
08.15 Bună dimineaţa!
09.00 Ştiri (rus.)
09.10 Serial Iubire de argint
10.15 Moldova de Patrimoniu
10.45 Moldova în direct
11.45 Global 3000
12.15 Lecturi a la carte
12.30 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu (rus.)
13.55 Cine vine la noi
14.50 Serial Pentru fiul meu

15.45 Shift - viaţa în era digitală
16.00 Ring Star. Concurs muzical
17.00 Ştiri (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! Talk - show cu
M. Surdu
21.00 Ştiri
21.15 Zona ARS
21.42 Cântec, dor şi omenie…
22.00 Ştiri (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri externe (rus.)
23.25 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 Degeţica
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 Cei trei purceluşi
14.30 Degeţica
15.15 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
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
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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
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
22.00 Carter, zis Uraganul
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 Город порока
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Ценный груз
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф 3 дня на убийство
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф 3 дня на убийство
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Ştiri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Мэрайа Мунди и
шкатулка Мидаса
21.30 Întreabă gheţu
22.45 Новости
23.15 Х/ф Зачинщики
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
08.15 Vouă
08.30 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep.
642
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Serial: Destine

rătăcite, ep. 195
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite,
ep. 198
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep.
643
21.00 Film: WINNETOU: ULTIMUL RENEGAT
23.00 Film: NUMĂRĂTOARE
INVERSĂ
01.00 Miezul problemei
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 Улетный экипаж
11.30 Teleshopping
12.00 Улетный экипаж
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, 28 martie
TVR 1
07.00 Adevăruri despre trecut
07.30 Politică şi delicateţuri
08.30 Aventura urban
09.30 Constructorii de visuri
10.00 Vreau să fiu sănătos!
11.00 Levintza
11.30 România veritabilă
12.00 Replay
13.00 Chipurile României
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui

15.30 Vizita de lucru
16.00 Festivalul de muzică
lăutarească
17.00 Festivalul de muzică
lăutărească
18.00 Teleenciclopedia
19.00 Telejurnal
19.45 Sport
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 Teleenciclopedia
01.30 Vizita de lucru
01.55 Serial: Ecaterina, sez. 2
02.45 Vorbeşte corect!
02.50 Viaţa satului. Partea I
05.05 Viaţa satului. Partea a II-a
06.00 Teleshopping
TVR 2
07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
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GAZETA de Chișinău
08.30 Generaţia Fit, sez. 3 editie 9
09.00 Serial: Fiica oceanului
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Descălecaţi în Carpaţi
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbati de 10
16.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Zile cu stilRedifuzare
17.30 MotorVlog
18.00 Memorialul Durerii
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film
21.50 Discover România
22.10 Serial: Păcatul şi ruşinea
23.45 Zile cu stil
00.15 MotorVlog
00.45 Film
02.20 Serial: Păcatul şi ruşinea
04.45 Serial: Fiica oceanului
05.55 Poate nu ştiai
06.00 MotorVlog
06.25 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Global 3000
06.30 Chişinăul de ieri şi de azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineaţa de weekend!
07.00 Ştiri
07.10 Bună dimineaţa de weekend!
07.30 Ştiri
07.35 Bună dimineaţa de weekend!
08.00 Ştiri
08.15 Bună dimineaţa de weekend!

09.00 Ştiri (rus.)
09.10 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desen animat Extraordinarele aventuri ale lui Jules Verne
11.00 Fii tânăr!
11.30 Arts 21
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.30 Serial Poftă bună!
13.00 Miezul zilei
13.30 People to people
14.15 Viaţa mea. Valentina Rusu
- Ciobanu
15.45 Check-In
16.20 Magia naiului. Selecţiuni
16.30 Artelier. E. Samburic
17.00 Ştiri (rus.)
17.15 În ritm de dans
17.45 La noi în sat
18.30 Euromaxx
19.00 Mesager
19.40 Lecturi a la carte
19.55 O seară în familie
21.00 Ştiri
21.15 Avanpremiera televizată a
spectacolului Nunta de aur
21.22 Nunta de aur.
Spectacol
22.40 Ştiri (rus.)
22.55 Zapovednik
23.10 Ştiri externe (rus.)
23.35 Europa în concert
Minimax
06.00 Masha şi ursul
06.30 Micul Meu Ponei: Prietenia
este magică
07.30 Barbie DreamHouse Adventures
08.00 Barbie: Dreamhouse
Adventures
08.30 Barbie în Puterile Prinţeselor
09.50 Barbie - eroina jocurilor
video
11.10 Masha şi ursul
11.20 Aventurile sirenelor H2O
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 Pettson şi Findus
14.55 Masha şi ursul
15.15 Micul meu ponei - Fetele
Equestriei -Permisul de acces în
culise
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
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20.00 Masha şi ursul
20.30 Curiosul George 2: pe
urmele maimuţei
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
03.00 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
09.30 O seară perfectă
10.45 Teleshopping
11.00 Superspeed la Pro TV
11.30 Gusturile se discuţă
12.45 Teleshopping
13.00 Ştirile Pro TV CHISINAU
13.45 In Profunzime
15.00 Teleshoping
15.15 Românii au talent
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV cu Suada
Karkouki
21.00 Film Spectre
22.45 Film Intalnire cu surprize
01.00 Ştirile Pro TV cu Suada
Karkouki
01.40 Pe bune?!
02.40 Film Calatoriile lui Guliver
04.40 Film Spectre
ProTV InterNațional
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
Jurnal TV
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
TV8
06.00 Întreabă gheţu
07.15 Ştirile TV8
08.00 Oaspete neaşteptat
09.00 Новости
09.30 Iubeşte viaţa
10.10 Х/ф Мэрайа Мунди и
шкатулка Мидаса
12.00 Reporter de Gardă
12.15 Drive it
12.40 Egoist
13.35 Autoblog
14.00 Х/ф Стукач
16.00 Internetu grăieşte
17.10 Х/ф Второй шанс
19.00 Întreabă gheţu
20.00 Х/ф Первая любовь
22.00 Internetu grăieşte
23.10 Х/ф По половому
признаку
01.00 Internetu grăieşte
02.00 Politiсa
03.00 Punct şi de la capăt

04.00 Egoist
05.00 Америка. Большое
путешествие
05.30 Autoblog
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
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 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite,
ep. 196
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor, ep. 331
12.00 Stan şi Bran - momente de
exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.30 Film: WINNETOU: ULTIMUL RENEGAT
16.30 Film: BĂIEŢI BUNI,
BĂIEŢI RĂI
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite,
ep. 199
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
STS Mega
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
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, 29 martie
TVR 1
07.00 Universul credinţei
09.00 M. A. I. aproape de tine
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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: Dragoste fără internet
17.00 Prietenii incredibile
17.50 Vorbeşte corect!
18.00 Exclusiv în România
18.50 MomentArt
19.00 Telejurnal
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
21.00 Festivalul de muzică
lăutarească
22.00 Festivalul de muzică
lăutărească
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Prietenii incredibile
01.45 Film: Dragoste fără internet
03.08 Telejurnal Ştiri Meteo
03.53 Universul credinţei
05.30 In grădina Danei
06.00 Vreau să fiu sănătos!

15.15 Micul meu ponei - Fetele
Equestriei - Vacanţa de primăvară
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 Degeţica
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

TV8

ProTV

TVR 2

06.00 Ştirile Pro TV cu Suada
Karkouki
07.00 Ştirile Pro TV
10.15 Teleshoping
10.30 Arena bucătarilor
11.15 Film O pacoste de comoara
13.00 Teleshopping
13.15 Apropo TV
14.15 Film Piaza rea
16.15 Teleshopping
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 Insula craniilor
23.45 Film Timp limită
00.30 Ştirile Pro TV cu Suada
Karkouki
01.10 Film Caltoriile lui Guliver
03.10 România, te iubesc!
04.40 Film Lovitură de pistol

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

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.30 Descălecaţi în Carpaţi
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Repere sacre
11.30 Natură şi aventură
12.00 Generaţia Fit
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Drumuri în cumpănă
14.45 Discover România
15.00 Drag de România mea!, sez.
4 editia 3
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: Moromeţii
22.40 Film: Omul şefului
00.20 Reţeaua de idoli
01.20 Memorialul Durerii
02.05 Film: Drumuri în cumpănă
03.30 Film: Moromeţii
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Cuvintele Credinţei
06.55 Bună dimineaţa de weekend!
07.00 Ştiri
07.10 Bună dimineaţa de weekend!
07.30 Ştiri
07.35 Bună dimineaţa de weekend!
08.00 Ştiri
08.15 Bună dimineaţa de weekend!
08.30 Domnului să ne rugăm
10.00 Ring Star. Concurs muzical
11.00 Erudit cafe
11.40 Abraziv
12.00 Ştiinţă şi inovare
12.30 Serial Poftă bună!
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă cu Ilona
Spătaru
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur. E. Ajder
14.50 Adriana Ochişanu. Concert
jubiliar
17.00 Ştiri. (рус.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinăul de ieri şi de azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager Stop - cadru
20.05 Serial Contele de Monte Cristo
21.00 Ştiri + Meteo
21.15 Crizantema de Argint. Gala
Laureaţilor
22.40 Ştiri. (рус.)
22.55 Zapovednik
23.10 Ion Negură la 70 de ani cu
70 de naiuri. Concert jubiliar

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
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

Minimax
06.00 Masha şi ursul
06.30 Micul Meu Ponei: Prietenia
este magică
07.30 Barbie: Dreamhouse
Adventures
08.30 Barbie - eroina jocurilor
video
09.50 Barbie în Puterile Prinţeselor
11.10 Masha şi ursul
11.20 Aventurile sirenelor H2O
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 Manou aventuri în zbor

22.00 Filme şi Staruri
22.30 Lampa fermecată - Colecţie
23.00 Film
04.00 M-Adam
05.00 Dora Show

06.00 Х/ф Тарзан
07.30 Zâmbărele
07.40 Internetu grăieşte
09.00 Check in
09.30 Х/ф Астробой
11.10 Oaspete neaşteptat
12.00 Egoist
13.00 Autoblog
13.30 Tomorrow today
14.00 Х/ф По половому
признаку
16.00 Reporter de Gardă
16.10 Punct şi de la capăt
17.00 Муз/ф Убить короля
19.00 Х/ф Знамение
21.00 Zâmbărele
21.30 Х/ф Мерзлая земля
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

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. 197
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.45 Film: ITALIENCELE
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. 200
20.00 Film: FLĂCĂRILE IUBIRII
23.15 Opriţi timpul
02.00 Albumul Naţional
03.45 Vouă
04.00 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!

Tom Hanks, aflat
în carantină

A

ctorul american Tom Hanks, aflat în prezent
în carantină, a fost tachinat luni de gazdele
sale australiene pe reţelele de socializare
pentru modul în care consumă Vegemite,
un pateu tartinabil sărat, de culoare maro, pe bază
de extract de drojdie, aliment emblematic pe insulacontinent, relatează AFP.

Descoperire
La vârsta mea, niţel târzie,
Când multe nu-mi mai sunt pe plac,
Nu ştiu cu timpul ce să fac,
Dar, uite, el cu mine ştie…

Starul de la Hollywood
şi soţia sa, actriţa şi cântăreaţa Rita Wilson, se află
de săptămâna trecută în
carantină la Gold Coast,
pe coasta de est a Australiei, după ce au fost testaţi
pozitiv pentru noul coronavirus.
Hanks a publicat duminică pe Twitter o fotografie
cu două felii de pâine prăjite – dintre care una începută – cu un strat generos
din această pastă cu miros
puternic, cu gust foarte intens pentru cei care nu sunt
obişnuiţi cu acest aliment
încă din copilărie.
„Mulţumesc ajutoarelor!
Haideţi să avem grijă de noi
şi de ceilalţi”, a scris actorul
multipremiat cu Oscar în
tweet-ul său, alături de fotografia în care se pot vedea
un tub galben de Vegemite,
de care este agăţată o jucărie reprezentând un koala, şi un cangur de pluş cu
steagul australian.

Regina Elisabeta a II-a a Marii
Britanii a anulat mai multe
angajamente publice

R

egina Elisabeta a II-a a
Marii Britanii a anulat
mai multe angajamente
publice pentru săptămâna
viitoare din cauza epidemiei de
coronavirus, a anunţat vineri Palatul
Buckingham.
„Ca măsură de precauţie raţională şi din motive
practice în circumstanţele actuale’’, programul suveranei, în vârstă de 93 de ani, este modificat ‚’pentru
săptămânile următoare”, se arată într-un comunicat,
citat de agenţiile internaţionale de presă.
Prinţul Charles, fiul cel mai mare al reginei
Elisabeta a II-a, primul în ordinea succesiunii
la tron, şi-a amânat vizitele planificate pentru
săptămâna viitoare în Bosnia, Cipru şi Iordania

din cauza evoluţiei situaţiei privind pandemia de
coronavirus.

INDICE
PM 21125 (pers. fizice)
PM 21125/23 (pens., inval., stud.)
PM 21125/24 (pers. juridice)

Agerpres

1 LUNĂ
35,20
32,20
40,0

3 LUNI
105,60
96,60
120,0

6 LUNI
211,20
193,20
240,0

Vineri / 20 martie / 2020

9 LUNI
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Gheorghe BÂLICI

Coronavirusul
lovește
cinematografia

În timp ce activitatea comercială a încetinit puternic în Statele Unite și în Canada pe fondul
măsurilor împotriva propagării
noului coronavirus, sălile de cinema se golesc, iar încasările din
box-office se situează la cel mai
scăzut nivel din ultimele două
decenii.
În contextul în care marile
studiouri au amânat premierele
importante pentru a nu înregistra pierderi financiare totale sau
parțiale, cele 12 filme principale
care au rulat în sălile de cinema în
acest weekend au raportat încasări
de circa 51 de milioane de dolari,
potrivit estimărilor publicate duminică de compania de specialitate Exhibitor Relations, sumă
aproape de două ori mai mică decât cea din weekendul precedent,
notează AFP.
Anul trecut, în aceeași perioadă, încasările s-au ridicat la
aproape 130 de milioane de dolari.

Întrucât a crescut numărul persoanelor care preferă să rămână
la domiciliu, principalii operatori
din America de Nord au anunțat
vineri că vor reduce la jumătate capacitatea sălilor pentru a le
permite spectatorilor să stea la o
distanță suficient de mare unul
față de celălalt și a evita propagarea virusului.
Anumite săli au decis pur și
simplu să se închidă pentru public.
În acest context dificil, filmul
Disney „Onward” a reușit pentru
a doua săptămână consecutiv să
se mențină în fruntea box-office-ului, cu încasări de 10,5 milioane de dolari, devansând premierele „I Still Believe” (cu încasări
de 9,5 milioane de dolari) și „Bloodshot” (9,3 milioane).
Potrivit presei de specialitate,
sumele încasate nu au mai fost
atât de mici de la un weekend din
luna septembrie a anului 2000.

