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Homeschooling 
& Freelance, 
Moldova, 2020

Limitările au optimi-
zat forme de activităţi 
şi au creat meserii ale 
liber-profesioniştilor 
(freelancer): când nu ai 
de ales, îţi pui în mişcare 
celulele, alteori leneşe, ale 
cerebelului. Derivatele de 
azi sunt o sumă de profe-
sii valabile de la distanţă, 
inclusiv dintre cele mai 
moderne. Paleta Freelan-
ce e tot mai largă.

12 

A N C H E T A  G A Z E T E I

În acest număr al ziarului publicăm răspunsul 
Sorinei Ștefârță, jurnalistă, expert pentru 
relațiile cu media, proiectul UE Comunicare 
strategică și suport pentru mass-media 
în Republica Moldova, și al Mariei Bâlici, 
economistă, Stockholm, Suedia.

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 (4)

A - P O L I T I C E

Mircea V. CIOBANU

Moartea scriitorului 
dizident Paul Goma: 
un om făcut să 
deranjeze şi după 
plecarea în neființă

I n  m e m o r i a m
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Omenirea, în pragul 
unei crize de proporții
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Eugen Doga, 
așa cum este
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Interviu cu un 
medic din Spania
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Tudor Casapu și 
unicitatea destinului său
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Dodon, epidemiologul 

C a d r e l e  l u i  M a r d a r i

În pofida crizei 
de coronavirus, 
politicienii 
moldoveni, mai 

ales cei de la putere, nu 
uită că suntem într-un 
an electoral. În lupta 
cu noul coronavirus se 
implică și președintele 
Igor Dodon, deși nu 
are atribuții legale în 
acest sens. Potrivit 
Hotărârilor de Guvern, 
șeful statului nu face 
parte din Comisia 
pentru Situații 
Excepționale, dar nici 
din Comisia Națională 
Extraordinară de 
Sănătate Publică.

Analistul politic Igor Boţan, 
într-un interviu pentru Radio 
Europa Liberă, menţionează că 

„propaganda socialistă vrea să dea 
impresia că, fără implicarea totală 
a şefului statului, lucrurile ar sta 
mult mai prost”. Analistul politic 

afirmă că preşedintele Igor Dodon 
nu ar avea atribuţii constituţio-
nale pentru coordonarea acestei 
crize de sănătate. Totodată, Igor 

Boţan susţine că „şi opoziţia face 
cam acelaşi lucru, încearcă să gă-
sească tot felul de puncte slabe, 
vine cu propuneri şi critică acţi-
unile pe care le întreprinde şeful 
statului”.

După şedinţa de marţi, 24 
martie, a Centrului Unic de Co-
mandă de gestionare a crizei 
provocate de virusul COVID-19, 
preşedintele Dodon le-a răspuns 
politicienilor şi criticilor săi, spu-
nând că situaţia este gestionată 
de conducerea ţării şi de speci-
alişti. „Unele persoane politice 
sunt foarte surprinse, indignate 
că preşedintele ţării este implicat 
plenar în gestionarea acestei cri-
ze. Eu vreau să vă asigur, stimaţi 
oponenţi, stimaţi critici care staţi 
în carantină acasă, nu aveţi cu ce 
vă ocupa, doar de politică. Noi am 
decis să stăm în prima linie şi să 
gestionăm situaţia împreună cu 
poliţia şi medicii”, le-a răspuns 
Igor Dodon.

Preşedintele Dodon susţine că, 
împreună cu premierul şi ministra 

Sănătăţii, vor gestiona această cri-
ză până nu vor rezolva toate pro-
blemele. „Evident că sunt riscuri. 
Nimeni nu a trecut prin aşa crize. 
Nu doar în Republica Moldova, 
dar şi în alte ţări. Dar OMS ne 
apreciază”, a conchis Igor Dodon. 
Șeful statului a menţionat că vor 
face faţă acestor provocări doar 
împreună cu cetăţenii Republicii 
Moldova.

Deputatul Sergiu Litvinenco, 
într-o postare pe facebook.com, a 
scris că Igor Dodon nu are compe-
tenţe legale şi constituţionale de a 
coordona criza COVID-19. „Tare 
bine ar fi dacă Dodon nu ar ieşi 
în briefinguri alături de ministra 
sănătăţii. Mai ales că nu are com-
petenţe constituţionale şi legale în 
acest sens. Va contribui astfel la 
creşterea încrederii în autorităţi. 
Dar această încredere este un ele-
ment care poate face diferenţa în 
toată această perioadă nefastă”, 
consideră parlamentarul PAS. 

Natalia MUNTEANU

Lucrătorii medicali din 68 de centre de 
sănătate și 211 de oficii ale medicilor de 
familie din Republica Moldova vor primi 
măști, mănuși și dezinfectați pentru protecția 
de noul virus SARS-CoV-2 care provoacă 
afecțiunea COVID-19.

Este vorba de 63.700 de măști medicale 
de unică folosință, 54.600 de perechi de 
mănuși nitril și 760 de litri de dezinfectant 
pentru mâini și suprafețe. Acțiunea a fost 
coordonată cu Ministerul Sănătății, Muncii 
și Protecției Sociale, în contextul situației 
epidemiologice de criză cauzată de răspân-
direa virusului SARS-CoV-2.

Materialele vor fi livrate la sediul cen-
trelor de sănătate și distribuite oficiilor me-
dicilor de familie din subordine, în două 
tranșe. În prima tranșă, au fost distribuite 
loturile de mănuși și dezinfectanți, miercuri, 
25 martie 2020. Iar în a doua tranșă, vor 
fi livrate, începând cu 31 martie, măștile 
medicale de unică folosință.

Proiectul „Viață Sănătoasă: reducerea 
poverii bolilor netransmisibile” își focu-
sează intervențiile pe reducerea poverii 
bolilor netransmisibile, iar pacienții care 
suferă de aceste boli, preponderent adulții 
cu vârsta de peste 65 de ani, fac parte din 
grupul de risc sporit de a se îmbolnăvi de 
COVID-19. Riscul de îmbolnăvire pentru 
aceste persoane este de două ori mai mare 
decât la persoanele tinere și adulții sănătoși.

Biroul de cooperare al Elveției face 

apel către managerii de instituții medicale 
primare să acorde o atenție sporită nevoii 
de informare a pacienților cu boli netrans-
misibile pentru identificarea timpurie a 
apariției semnelor infectării cu noul virus 
SARS-CoV-2 și acordarea la timp a ajuto-
rului medical necesar.

Proiectul „Viață sănătoasă: reducerea 
poverii bolilor netransmisibile” activează 

în raioanele Fălești, Ungheni, Ștefan-Vodă, 
Cahul, Orhei, Criuleni, Taraclia, Vulcănești, 
Edineț și Briceni. Proiectul este finanțat de 
Biroul de cooperare al Elveției și realizat 
de Institutul Elveției Tropical și de Sănătate 
Publică. Elveția este cel mai mare donator 
bilateral de granturi în sectorul de Sănătate 
al Republicii Moldova.

N. M.

Elveția donează măşti, mănuşi şi dezinfectați 
centrelor medicale din zece raioane
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În vâltoarea evenimentelor din 
1917–1918, mai multe localităţi 
din Basarabia s-au trezit reprezen-
tate în Sfatul Țării de câte doi sau 
chiar trei deputaţi. Acest fenomen 
se datorează implicării active a 
locuitorilor comunelor respective 
în Mişcarea de eliberare naţională. 
Mai exact, unii dintre aceştia au 
reuşit să ajungă în organul suprem 
al Basarabiei fiind delegaţi de in-
stituţii diferite.

Comunele care au delegat 
în Sfatul Țării câte trei 
deputați 

Comuna Răzeni, jud. Chişinău, 
a dat Sfatului Țării personalităţi 
proeminente. Ion Inculeţ a fost 
ales în Sfatul Țării de către Con-
gresul al treilea al deputaţilor ţă-
rani, fiind primul preşedinte al 
Sfatului Țării. Ion Pelivan a fost 
delegat în Sfatul Țării de Congre-
sul Militarilor Moldoveni, fiind 
numit ministru de Externe şi al 
Justiţiei în Guvernul Basarabiei. 
Elena Alistar-Romanescu a fost 
delegată în Sfatul Țării de către 
Liga culturală a femeilor din Ba-
sarabia. 

Comuna Suruceni, jud. Chi-
şinău, i-a avut reprezentanţi în 
Sfatul Țării pe Ion Herţa, delegat 
de către Zemstva judeţeană Chi-
şinău, pe Vasile Ciorescu, ales de 
Comitetul executiv al Sovietului 
gubernial al ţăranilor, şi pe Ni-
colae Suruceanu, ales în Sfatul 
Țării de Congresul Militarilor 
Moldoveni.

 Comuna Slobozia Cuşălăuca, 
jud. Soroca, i-a avut deputaţi pe 
Ion Cazacliu, ales de organizaţiile 
cooperatiste din judeţul Soroca; 
pe Vladimir Cazacliu, delegat de 
organizaţiile studenţeşti din Kiev 
şi Odesa pentru locurile moldo-
venilor de peste Nistru, şi pe Gri-
gore Cazacliu, delegat al Congre-
sului Militarilor Moldoveni.

14 comune au avut în Sfatul 
Țării câte doi deputați 

Judeţul Bălţi: 1) comuna Sân-
gerei: Vasile Gafencu şi Anton 
Crihan; 2) comuna Făleşti: Ion 
Păscăluţă şi Dumitru Marchitan.

Judeţul Chişinău: 1) comuna 
Bardar: fraţii Nicolae şi Pavel 
Grosu; 2) comuna Costeşti: Con-
stantin Bivol şi Teodor Bârcă; 3) 
comuna Cărpineni: Ștefan Holban 
şi Luca Știrbeţ.

Judeţul Orhei: 1) comuna Bo-
gzeşti: Mihail Minciună şi Vasile 
Mândrescu; 2) comuna Ignăţei: 
Vasile Bârcă şi Pavel Cocârlă; 3) 
comuna Isacova: Teodor Uncu şi 
Gavril Buciuşcan.

Judeţul Soroca: 1) comuna Po-
peşti: Vasile Rudiev şi Alexandru 
Țurcanu; 2) comuna Tătărăuca 
Veche: Gheorghe Druţă şi Chi-
ril Spinei; 3) comuna Tătărăuca 

Nouă: Teodosie Bârcă şi Grigore 
Turcuman; 4) comuna Rudi: Ni-
colae Secară şi Teodor Vrânceanu.

 Judeţul Tighina: 1) comuna 
Corjova: Afanasie Chiriac şi Ion 
Creangă. 

Judeţul Cetatea Albă: 1) comu-
na Volintiri: Filip Popa şi Dumitru 
Dragomir.

Sate din Basarabia 
cu nume de deputați 
ai Sfatului Țării

Popularitatea de care s-a bu-
curat Sfatul Țării pe tot parcursul 
perioadei interbelice a fost legată 
atât de istoricul act al Unirii Ba-
sarabiei cu România (27 martie 
1918), cât şi de numele celor care 
au alcătuit organul reprezentativ 
al Basarabiei din 1917–1918. 

Imediat după unirea Basarabiei 
cu Patria-mamă, numele mai mul-
tor deputaţi au apărut în spaţiul 
public – denumiri de străzi, de 
instituţii de învăţământ, societăţi 
culturale, cooperative. 

Unele localităţi au adoptat 
numele unor parlamentari – Ion 
Inculeţ, Anton Crihan, Ion Pelivan 
şi Vasile Țanţu. 

Satul Inculeț 

Ion Inculeţ s-a născut la 5 
aprilie 1884, în comuna Răzeni, 
judeţul Chişinău. A fost ales de-
putat în Sfatul Țării de Congresul 
al treilea al deputaţilor ţărani. La 
prima şedinţă a Sfatului Țării (21 
noiembrie 1917), a fost ales, cu 
unanimitate de voturi, preşedinte. 

La 27 martie 1918, a votat pen-
tru unirea Basarabiei cu România. 
Ulterior, a deţinut funcţii impor-
tante în Guvernul României. A 
decedat la 19 noiembrie 1940, la 
Bucureşti, şi este înmormântat 
la Biserica din comuna Bârnova, 
jud. Iaşi.

Localitatea apare cu nume după 
reforma administrativă a Regatu-
lui României (1925). Satul Inculeţ 
figurează ca parte a comunei Ciş-
mea, judeţul Orhei. La 10 aprilie 
1947, Prezidiul Sovietului Suprem 
al RSS Moldoveneşti a emis un 
decret prin care satul Inculeţ a 
devenit Ustia, motivându-se că 
„denumirea a fost dată de români, 
în cinstea miniştrilor-trădători ai 
poporului moldovenesc”.

În urma Mişcării de emanci-
pare naţională de la 1980–1990, 
satul Ustia a devenit din nou 
Inculeţ. În prezent, este parte a 
comunei Zorile.

Sfatul Țării: 
eroii Viitorului 

1 0 2

Satul Crihan(a) 

Anton Crihan s-a născut la 10 
iulie 1893, la Sângerei, judeţul 
Bălţi. A fost ales deputat în Sfa-
tul Țării de Congresul Militarilor 
Moldoveni. La 27 martie 1918, a 
votat pentru unirea Basarabiei cu 
România. A fost deputat în Par-
lamentul României de mai mul-
te ori. A decedat la 9 decembrie 
1993, la Saint-Louis, SUA. Este 
înmormântat în Cimitirul Central 
Ortodox din Chişinău. 

Crihana a fost trecută în regis-
trele oficiale după 1924. Fiind o 
localitate mică, a făcut parte din 
comunele Ciocâlteni (1929–1931) 
şi Cucuruzeni (1931–1940). De-
numirea satului a fost schimba-
tă în 1946, sovieticii motivând că 
„Crihana” ar fi fost atribuită „în 
cinstea miniştrilor trădători ai 
poporului moldovenesc”. 

După 1990 s-a revenit la denu-
mirea de Crihana. În 2001, locali-
tatea a devenit centru de comună 
şi are în componenţa sa satele Cu-
curuzenii de Sus şi Sirota.

Satul Pelivan 

Ion Pelivan s-a născut pe 1 
aprilie 1876, în comuna Răzeni, 
judeţul Chişinău. A fost unul din-
tre cei mai de vază reprezentanţi 
ai mişcării de renaştere naţională 
din Basarabia de la începutul se-
colului XX. 

A fost ales deputat în Sfatul 
Țării de Congresul Militarilor 

Moldoveni, fiind singura per-
soană civilă, fără să fie prezentă 
la congres. La 27 martie 1918, a 
votat pentru unirea Basarabiei 
cu România. 

A fost ministru al Afacerilor 
Străine în primele două guverne 
şi al Justiţiei în Guvernul Petru 
Cazacu, deputat, senator, delegat 
extraordinar şi ministru plenipo-
tenţiar (ambasador) al României 
pe lângă Guvernul R. Letone. A 
decedat la 25 ianuarie 1954, la 
închisoarea Sighet. 

Apariţia satului Pelivan se da-
torează unei calamităţi naturale. 
Astfel, în urma inundaţiilor din 
4-5 aprilie 1932, vatra satului 
Mitoc din judeţul Orhei, aflată în 
valea râului Răut, a fost inundată. 

Peste 300 de familii au rămas 
fără case. Ion Pelivan, trimis să 
ajute sinistraţii, a insistat ca Fer-
ma-model Orhei, care aparţinea 
statului, să cedeze 60 de hectare 
pentru reaşezarea unei noi loca-
lităţi. 

Drept recunoştinţă, localnicii 
au denumit satul în cinstea salva-
torului lor – Pelivan. La început, 
denumirea localităţii Pelivan nu 
a fost consemnată oficial. Ea nu 
era trecută în inventarele guver-
namentale, fiind considerată o 
mahala a satului Mitoc. Am găsit 
totuşi o menţiune oficială la 1940.

În perioada sovietică, localita-
tea a purtat denumirea Mitocul 
Nou, trecând de mai multe ori 
dintr-un soviet sătesc în altul. 

Însă sătenii nu au uitat fapta 
lui Ion Pelivan. La 14 decembrie 
1990, Adunarea generală a satului 
a decis revenirea la denumirea 
Pelivan. 

Satul Vasile Țanțu 

Vasile Țanţu s-a născut la 1 
martie 1882, în comuna Horodiş-
te, judeţul Chişinău. A fost preşe-
dinte al Biroului de organizare a 
Sfatului Țării. La 27 martie 1918, 
a votat pentru unirea Basarabiei 
cu România. A deţinut şi funcţia 
de preşedinte al Blocului Moldo-
venesc din Sfatul Țării şi cea de 
prefect al judeţului Chişinău. A 
decedat la 10 ianuarie 1937, la 
Chişinău. Este înmormântat la 
Cimitirul Central Ortodox din 
Chişinău.

Din paginile revistei „Moldova 
de la Nistru” (1922) aflăm că a 
existat un sat care a purtat numele 
Vasile Țanţu. Numai că actele ofi-
ciale şi reformele administrative 
nu au consfinţit denumirea noii 
localităţi cu numele deputatului. 
Satul Vasile Țanţu s-a aflat în 
imediata apropiere a localităţilor 
Nisporeni şi Boldureşti. Mai ţine 
minte cineva această localitate şi 
cum a dispărut?

Sursa: Dr. în drept Mihai Tașcă, 
File din activitatea Sfatului Țării. 

Adaptare pentru 
Gazeta de Chișinău 

de Ilie Gulca 

Comunele care au dat în legislativul Basarabiei mai mulți deputați
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C o m e n t a r i u l  e c o n o m i s t u l u i

Singuri în fața 
pandemiei

GAZETA de Chişinău a discutat 
cu mai mulţi primari de sate şi 
oraşe din Republica Moldova, care 
încearcă să limiteze răspândirea 
coronavirusului. COVID-19 nu 
ocoleşte pe nimeni, se extinde ge-
ografic şi pune autorităţile publice 
locale în faţa unei situaţii limită 
din care trebuie să iasă cum pot.

Acum două săptămâni, la Ște-
fan-Vodă era linişte şi pace. Până 
în ziua în care un preot a mers 
împreună cu alte 33 de persoa-
ne într-o excursie la Mănăstirea 
Poceaev din Ucraina. „Noi avem 
o biserică, care nu ţine nici de 
Mitropolia Moldovei, dar nici de 
cea a Basarabiei. Preotul a or-
ganizat o vizită la Poceaev. Au 
mers persoane din satele Chetro-
su, raionul Drochia, Varniţa, r. 
Anenii Noi, Cârnăţeni, r. Căuşeni, 
Pârâta şi Molovata, r. Dubăsari, 
Grigoriopol, Chişinău şi raionul 
Ștefan-Vodă. La întoarcere, ne-
au adus acest coronavirus. Pri-
mele două persoane confirmate 
pozitiv au fost din satele Talma-
za şi Răscăieţi, r. Ștefan-Vodă. 
Ulterior, preotului i se face rău 
şi este transportat la Chişinău, 
iar a doua zi aflăm că este tes-
tat pozitiv pentru coronavirus. 
Soţia lui a fost testată negativ”, 
povesteşte Vladislav Cociu, pri-
mar de Ștefan-Vodă. Edilul spune 
că 88 de persoane, care au intrat 
în contact cu pelerinii, stau în 
auto-izolare la domiciliu.

Oraşul Ștefan-Vodă este izo-
lat. Din străinătate au revenit la 
baştină circa 550 de persoane. 
Primarul Cociu susţine că prin 
oraş merge o maşină cu portavo-
ce auto, care strigă din megafon: 
„Staţi acasă!”. Localnicii nu circu-
lă prin Ștefan-Vodă, doar oamenii 
veniţi în vizită din sate mai pot 
fi văzuţi pe stradă, menţionează 
Vladislav Cociu. Acesta spune că 
„are un oraş cu oameni buni, re-

ceptivi şi inteligenţi, care vor să se 
implice în procesul de prevenire 
şi combatere a coronavirusului”. 

„Producătorii locali de tex-
tile vor confecţiona măşti. Am 
comandat măşti pentru oraşul 
şi raionul Ștefan-Vodă”, declară 
Vladislav Cociu. Conducătorul 
oraşului Ștefan-Vodă afirmă că 
„localnicii din Ștefan-Vodă sunt 
cuminţi. N-aveţi idee. Sâmbăta şi 
duminica, nu suflă nici vântul pe 
aici. Nu putem închide oraşul de 
tot. Circulaţie este încă”, aflăm 
de la Vladislav Cociu, primar de 
Ștefan-Vodă.

„Nu suflă nici 
vântul pe aici”

Vladislav Cociu se arată supă-
rat pe politicienii care lasă totul 
pe seama primarilor. „Unde-s 
partidele politice care erau aici 
în perioada electorală?! Lasă 
acum să investească în siguran-
ţa cetăţenilor. Ne bagă pe noi (n. 
r. – primarii) pe prima linie. Nu 
vine nimeni. Problema nu e la cine 
a fost ales, dar la toţi”, conchide 
Cociu.

Satul Talmaza se află în caran-
tină până la 29 aprilie, după ce 
au fost înregistrate patru cazuri 
de coronavirus. Monitorizarea 
ordinii publice este asigurată de 
Poliţie. „Oamenii au fost informaţi 
prin pliante, megafon etc. Poliţia 
îşi face lucrul. Iaca poliţiştii iau 
masa şi se pornesc iarăşi prin loca-
litate. Oamenii au înţeles, tac din 
gură şi fac ceea ce trebuie. Celor 
mai „deştepţi”, care se împotri-
veau măsurilor luate, le-am zis: 
Vreţi să staţi la Spitalul „Toma 
Ciorbă”?! Dacă muncim aşa, cred 
că învingem şi această nevoie”, 
se arată convins Eugeniu Prutan, 
primar de Talmaza.

Tot în regiunea de sud a Re-
publicii Moldova se află oraşul 
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Aprovizionarea, şi în special 
cu produse de primă necesitate şi 
cu alimente deocamdată nu este 
problema nr. 1 în R. Moldova în 
contextul epidemiei/pandemiei 
Covid-19. Depozitele de aprovizi-
onare şi magazinele au suficiente 
produse la acest început de stare 
de urgenţă declarată de autorităţi. 

Chiar şi primul şoc, care pu-
tea fi odată cu anunţarea acestei 
stări de urgenţă, a trecut fără mari 
epuizări de stocuri şi rafturi, dacă 
vorbim de produse alimentare. Iar 
unde a fost cazul, rafturile au fost 
umplute la loc.

Problema societăţii noastre de-
ocamdată nu este lipsa de produse 
alimentare, ci suficienţa de resur-
se financiare pentru a cumpăra 
produsele necesare. 

Modelul economic din ultimii 
20 de ani bazat, în mare parte, pe 
remiterile de peste hotare se va 
schimba radical în următoarele 
câteva săptămâni sau chiar zile. 
Adică acele peste 100 de milioa-
ne de euro care intrau lunar în 
conturile familiilor de aici de la 
rudele care muncesc peste hotare 
vor dispărea sau cel puţin se vor 
reduce drastic, deoarece multă 
lume nu va mai avea activitate ca 
până la Covid-19, dar nici venituri 
la fel din munca peste hotare. Fie 
că e vorba de Italia, Rusia, Spania, 
Germania, SUA sau de Franţa. 

Aceste milioane până nu de-
mult erau acel colac de salvare 
pentru economia din R. Moldova 
cu care se cumpărau alimente, se 
achitau servicii şi se făceau chel-
tuieli existenţiale. 

Un alt canal de intrare de ve-
nituri în bugetele familiilor care 
muncesc aici era din exportul pro-
ducţiei fabricate în R. Moldova. 
Respectiv, din cauza constrângerii 
cererii în ţările unde exportam, 
vom avea reducere de export şi, 
respectiv, o altă lovitură în buzu-
narul angajaţilor de aici. 

Evident, în următoarele trei 
luni şi bugetarii vor dispune de 
venituri mai puţine, pornind de 
la constrângerile bugetare care 
se vor cristaliza şi mai pronunţat, 
urmare a dificultăţilor în colec-
tarea de venituri la buget, dar şi 

a vacanţelor fiscale la plata im-
pozitelor. 

În astfel de condiţii, capacita-
tea de cumpărare redusă a popu-
laţiei, plus rezervele de alimente 
deja făcute, constituie factorul 
determinant care va echilibra 
cererea la produse alimentare 
şi evoluţia preţurilor pe piaţa 
internă. Adică produse vor fi şi 
preţurile nu vor creşte esenţial 
în următoarele trei luni. 

Cel mai probabil ne va reuşi 
evitarea unei crize alimentare în 
următoarele 3-6 luni, având în 
vedere şi ajutorul care va veni de 
la producătorii mici, de la sate, 
care vor oferi consumatorilor 
anumite categorii de alimente 
primare, dacă nu intervin unele 
măsuri mai drastice de blocare 
totală a circulaţiei de transport, 
oameni şi mărfuri în interiorul 
R. Moldova. 

Ce-i cu anul agricol 2020? Răs-
punsul la această întrebare trebu-
ie să ne dea mai multă claritate 
referitor la suficienţa de produse 
alimentare şi evoluţia preţurilor 
de după septembrie la produsele 
agricole şi alimentare. Lucrările 
de primăvară trebuie realizate 
pentru a ne asigura o securitate 
minimă alimentară pentru urmă-
toarele 12 luni după colectarea 
roadei, pentru a tempera preţurile 
la producţia agricolă şi, respec-
tiv, la produsele alimentare în R. 
Moldova. 

Politica autorităţilor de izolare 
a R. Moldova promovată în ultima 
perioadă de timp expune cetăţe-
nii R. Moldova la riscuri şi lipsuri 
într-o perioadă dificilă pentru noi 
toţi. Parteneriatele se construiesc 
greu, dar ele sunt unicele care 
ajută în timpuri grele statele mai 
slabe şi cu o populaţie însărăcită. 
Ajutoarele şi asistenţa de natură 
umanitară, alimentară, financiară 
ar fi mult mai uşor de obţinut în 
cazul în care R. Moldova nu s-ar 
fi aflat şi în această stare de izola-
re indusă de propriile autorităţi. 
Chiar şi aşa, comunitatea interna-
ţională şi-a arătat deschiderea să 
ne ajute, dacă astfel de solicitări 
vor fi formulate de autorităţile de 
la Chişinău. 

Autorităţile sunt obligate să 
dispună deja de anumite planuri 
de intervenţii imediate, medii 
şi de lungă durată, pe care să le 
anunţe societăţii şi care să ajute 
la evitarea unor crize şi speculaţii 
în această perioadă de stare de 
urgenţă, dar şi după revenirea la 
normal. Deşi nimeni nu riscă azi 
să spună cu certitudine cum va 
arăta această normalitate după 
Covid-19. 

Covid 19 
şi pâinea 
noastră
cea de toate 
zilele

Veaceslav NEGRUȚA Mai multe localități din Republica 
Moldova au intrat în carantină, după 
ce unii localnici s-au infectat cu noul 
coronavirus. De teama pandemiei, 

unii primari au restricționat accesul în localitățile 
pe care le administrează, astfel nimeni nu intră, 
nimeni nu iese din teritoriu fără o motivație bine 
întemeiată. Nu se știe numărul exact de așezări 
care au instituit carantine, deoarece decizia se ia 
la nivel local.

Căuşeni, unde am vorbit cu prima-
rul Anatolie Donţu. Acesta spune 
că scările blocurilor şi terenuri-
le de joacă pentru copii au fost 
dezinfectate. „Prin oraş circulă 
maşina cu portavoce care spune 
oamenilor să stea acasă şi cum să 
se protejeze de coronavirus. Pe 
drumuri nu mai este nimeni. Ca-
rabinierii monitorizează situaţia 
din teritoriu. La o oră sau două, 
mai circulă câte un transport pu-
blic”, descrie atmosfera din oraş 
Anatolie Donţu. Primarul susţine 
că oamenii nu au restricţii de a-şi 
lucra grădina.

Carantină la Soroca

În carantină a intrat şi muni-
cipiul Soroca. „Este important ca 
oamenii să înţeleagă gravitatea 
situaţiei. În primele zile, local-
nicii erau supăraţi, speriaţi, dar 
acum au început să conştientizeze. 
Spitalul este pregătit. Din fondul 
de rezervă, autorităţile locale au 
decis să cumpere un aparat pen-
tru respiraţie artificială pentru 
spital. Alt aparat de respiraţie 
va fi cumpărat de Consiliul Mu-
nicipal Soroca. Un aparat costă 
320 de mii de lei. Toate bisericile 
şi-au sistat activitatea”, anunţă 
Lilia Pilipeţchi, primar de Soro-
ca. Aceasta spune că străzile sunt 
dezinfectate cu soluţie de clor.

De la primarul de Ialoveni, 
Sergiu Armaşu, aflăm că mul-
ţi oameni au mers în weekend 
la frigărui la marginea pădurii. 
„Făcând o razie pe dealuri, am 
descoperit că oamenii fac frigă-
rui. Poliţia i-a avertizat. Au fost 
aplicate unele amenzi. Bisericile 
nu şi-au sistat activitatea, deoa-
rece la nivel central li se permite. 
Dacă acestea ar fi în autonomia 
locală – noi altfel am proceda”, 
susţine Sergiu Armaşu.

La Horeşti, raionul Ialoveni, 
povesteşte primarul Petru Cio-
goreanu, persoanele care revin 
din străinătate se înregistrează la 
Centrul de Sănătate. În general, 
oamenii sunt responsabili, deşi 
în sat încă nu au fost confirmate 
cazuri de infectare.

Satul Branişte din raionul Râş-
cani, satul Varniţa din raionul 
Anenii Noi, oraşul Sângerei, satul 
Paharniceni din raionul Orhei, 
satele Bălceana şi Sofia din raio-
nul Hânceşti sunt alte localităţi 
care au recurs la carantina locală.
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Lungul drum al moldovenilor 
către casă

C A R A N T I N A

Tot mai mulți moldoveni din 
diasporă vor să revină acasă din 
cauza pandemiei de coronavirus. 
Ambasadele Republicii Moldova 
din străinătate sunt luate cu asalt 
de conaționalii care caută soluții 

de reîntoarcere, fie că au rămas fără un loc de 
muncă, nu mai au bani pentru chirie, fie că le este 
frică de noul virus.

Ministerul Afacerilor Externe 
îndeamnă cetăţenii să evite călă-
toriile. Iar în cazul în care depla-
sările nu pot fi evitate, moldovenii 
sunt rugaţi să se informeze despre 
măsurile dispuse de autorităţile 
statelor de tranzit în contextul 
limitării răspândirii infecţiei de 
COVID-19. Ministerul recomandă 
cetăţenilor aflaţi în situaţii dificile 
sau care au nevoie de asistenţă 
consulară să telefoneze la amba-

sadele şi consulatele Republicii 
Moldova în ţara în care se află sau 
să contacteze Centrul de Apel al 
Ministerului Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene la numărul: 
+37322788722.

Ministerul Afacerilor Externe 
anunţă că ambasadele moldovene 
se confruntă cu un număr mare 
de cereri depuse de cetăţenii Re-
publicii Moldova, care doresc să 
revină acasă, în pofida faptului 
că deplasările internaţionale sunt 
tot mai limitate din cauza caranti-
nei instituite în statele europene. 
Țările UE şi-au închis frontierele 
pentru o perioadă de 30 de zile. La 
17 martie, şi Republica Moldova a 
suspendat toate cursele avia pen-
tru a încetini răspândirea infecţiei 
COVID-19. Chiar şi aşa, peste 450 
de persoane blocate la graniţa cu 
Austria, Portugalia, Rusia, Ucrai-
na şi Ungaria au fost ajutate săp-

tămâna trecută să treacă frontiera 
şi să revină în republică.

Zboruri charter pentru 
repatrierea moldovenilor

Circa 180 de cetăţeni moldo-
veni din Marea Britanie au revenit 
luni, 24 martie, în Republica Mol-
dova cu un zbor charter autorizat 
de Autoritatea Aeronautică Civilă 
(AAC). Pasagerii au fost în mare 
parte studenţi care erau în impo-
sibilitatea de a reveni acasă din 
cauza restricţiilor de circulaţie. 
Aceştia au solicitat Ambasada Re-
publicii Moldova la Londra pentru 
a fi repatriaţi.

Comisia Naţională pentru Situ-
aţii Excepţionale a autorizat încă 
cinci zboruri charter pentru trans-
portarea la Chişinău a moldoveni-
lor din diasporă, după restricţiile 
de circulaţie impuse în statele din 
Europa. Zborurile vor avea loc în 
perioada 24-26 martie, de la Paris, 
Londra, Istanbul şi Moscova. Aces-
tea vor fi operate de companiile 
aeriene Air Moldova şi Fly One.

Zborurile charter au fost orga-
nizate la solicitarea cetăţenilor şi 
a companiilor de turism, anunţă 
Oleg Tofilat, consilierul pentru 
transport al prim-ministrului. În 
cadrul videoconferinţei de mier-
curi, 25 martie, organizate de In-

stitutul pentru Politici şi Reforme 
Europene, Oleg Tofilat a menţionat 
că transportatorii de curse charter 
vor fi obligaţi de stat să publice 
informaţii despre costuri etc. 

Ofiţerul de presă al AAC, Iri-
na Bodolica, a comunicat pentru 
GAZETA de Chişinău că zboru-
rile charter sunt doar aprobate 
de AAC, după ce sunt examinate 
de Comisia Situaţii Excepţionale. 
Costurile pentru cursele charter 
sunt achitate de cetăţeni. Statul 
doar face posibilă cursa charter 
spre Chişinău, dar nu acoperă 
cheltuielile. AAC îndeamnă oa-
menii să apeleze la ambasadele 
Republicii Moldova.

Au revenit prin culoare 
de tranzit

Pentru 575 de cetăţeni mol-
doveni, care au revenit acasă în 

ultimele 24 de ore, autorităţile 
naţionale au organizat culoare 
tranzit, prin înţelegerea cu sta-
tele vecine. Poliţia de Frontieră 
anunţă că 105 conaţionali au venit 
din Federaţia Rusă, cu tranzitarea 
Ucrainei, iar alţi 250 de cetăţeni 
ai Republicii Moldova au revenit 
din Polonia, tranzitând teritoriul 
ucrainean. Iar 220 de pasageri 
au ajuns la Chişinău cu un zbor 
charter de la Paris, Franţa.

Poliţiştii de frontieră le-au mă-
surat febra tuturor cetăţenilor şi 
le-au oferit spre completare fişele 
epidemiologice individuale, anun-
ţă Poliţia de Frontieră. Persoanele 
revenite în republică au depus o 
declaraţie pe proprie răspundere 
că vor respecta regimul de autoi-
zolare pentru o perioadă de 14 zile. 
Niciun conaţional revenit pe cale 
terestră nu a manifestat simpto-
matica bolii COVID-19.

Natalia MUNTEANU

În condiții de răspândire a 
virusului COVID-19 la nivel 
național și internațional, 
medicii de familie și asistentele 

medicale din satele raionului 
Cimișlia sunt trimiși în concediu 
forțat, potrivit unei surse demne de 
încredere. În centrele de sănătate 
în care medicii sunt în concediu 
lucrează doar asistenta medicală. 
Aceasta răspunde la solicitările 
oamenilor prin telefon. Șefa 
Centrului de Sănătate Cimișlia, 
Ludmila Capcelea, ne-a asigurat 
că trei medici de familie din cei 18 
din raion au scris benevol cereri de 
concediu.

Un internaut a postat pe facebook că 
marţi, 24 martie, în cadrul unei întâlniri 
cu medicii de familie din raion, şefa Insti-
tuţiei IMSP Centrul de Sănătate Cimişlia, 
Ludmila Capcelea, i-a anunţat că trebuie 
să plece în concediu.

Am telefonat la Centrul de Sănătate 
din Satul Nou, Cimişlia, unde la muncă 
era o asistentă medicală, care nu a vrut să 
se prezinte, infirmiera şi farmacista. Ea 
a confirmat că din 25 martie medicul de 
familie din sat este în concediu pentru două 
săptămâni. Asistenta n-a vrut să vorbească 
cu noi, direcţionându-ne la şefa medicilor 
de familie din raion. Satul Nou are 1500 
de locuitori.

„Eu le spun ce li se spune 
și la vamă”

„De pe 25 martie medicul de familie este 
în concediu. Eu sunt singură. Lucrez fără 

întrerupere. Mă scuzaţi, dar pe mine mă 
sună pacienţi cu febră pe care trebuie să-i 
monitorizez, dar nu să vorbesc cu dvs. la 
telefon”, îmi spune asistenta medicală.

O întreb ce le spune la telefon oamenilor. 
„Eu le spun ceea ce li se spune şi la vamă. 
Să stea acasă, să măsoare temperatura timp 
de 14 zile şi, în caz de ceva, să sune şi să 
ne anunţe”, s-a scuzat asistenta şi a închis 
telefonul. 

În satul Hârtop, raionul Cimişlia, la fel, 
medicul de familie se va afla în concediu 
de luni, 30 martie, iar de pe 25 martie, 
una din cele două asistente este trimisă 
în concediu. De luni, 30 martie, la Centrul 
medical va fi doar o asistentă medicală. La 
Hârtop sunt circa 2000 de locuitori. 

„De luni, 30 martie, voi fi în concediu 
pe zece zile. Acum primirile sunt rare. Vine 
câte o gravidă din când în când”, a spus 
pentru GAZETA, medicul de familie din 
satul Hârtop, Cimişlia, Lilia Savastru. Am 

întrebat-o dacă a fost obligată să ia conce-
diu acum. Medicul mi-a spus că zilele de 
concediu sunt din anul trecut.

Solicitată de GAZETA de Chişinău să 
ne spună dacă a obligat medicii de familie 
din raion să stea în concediu pe timp de 
stare de urgenţă, şefa Centrului de Sănătate 
Cimişlia, Ludmila Capcelea, ne-a spus că 
nu a obligat pe nimeni, şi doar o parte din 
medicii de familie sunt în concediu.

„Nu suntem în plină epidemie”

„Medici de familie care vin din alte sate, 
deoarece e foarte greu cu transportul. Lu-
crul profilactic zi de zi este sistat. Doctorii 
pleacă periodic în concediu şi nu e o proble-
mă. Lucrează ceilalţi care acoperă celelalte 
sate. Sunt două săptămâni în concediu, şi 
nu pe 39 de zile.”

Cu referire la medicul de familie din 
Satul Nou, Cimişlia, Capcelea ne-a spus 

că „medicul de familie din Satul Nou are 
peste 63 de ani.  Are o formă gravă de diabet 
zaharat. Îl protejez într-un fel. Nu suntem 
în plină epidemie. În prezent, în raionul 
Cimişlia nu este niciun bolnav cu Covid-19. 
Dacă se va schimba situaţia, doctorii vor 
ieşi la muncă”.

Șefa Centrului de Sănătate Cimişlia ne-a 
asigurat că, „acum, în punctele medicale nu 
vine nimeni. Noi lucrăm doar la urgenţe. 
Nu este nicio crimă că pe zece zile medicul 
de familie este acasă”. 

Capcelea ne-a mai spus că nu a forţat 
pe nimeni să meargă în concediu. Cererile 
de concediu au fost scrise benevol de trei 
din 18 medici de familie din Mihailovca, 
Satul Nou şi Hârtop. Concediul este plătit. 
Sunt persoane care au concedii nefolosite 
de anul trecut.

„Într-un fel, eu protejez aceşti medici. 
În opinia mea, peste două săptămâni ne-
cesitatea de medici va fi mai mare. Lumea 
noastră nu este ascultătoare şi conştientă. 
Pot apărea mai multe cazuri de infecţie cu 
Covid-19. În cadrul unei instruiri ni s-a spus 
că medicii de familie vor dirija cazurile 
uşoare şi medii la domiciliu. În prezent, 
policlinica e goală. Să stea de dimineaţă 
până-n seara cinci medici în policlinică 
nu este rezonabil. Medicii vor fi chemaţi 
în caz de necesitate.”

Ludmila Capcelea ne-a informat că 
situaţia e sub control. „Acum este linişte, 
dar e o linişte falsă. În viitorul apropiat 
medicii de familie vor lucra peste pro-
gram. Noi nu avem medici de familie în 
toate satele. Aceştia se deplasează din-
tr-un sat în altul.” 

Victoria POPA

În pandemie „se anulează” celelalte boli?
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Coronavirusul „lucrează” 
pentru Tiraspol

Mecanismul OSCE a picat? Tiraspolul a blocat accesul fermierilor din raionul Dubăsari la terenurile 
lor situate la est de șoseaua Râbnița–Tiraspol

Regimul separatist din stânga Nistrului 
nu mai permite locuitorilor din raionul 
Dubăsari să își lucreze terenurile situate 
dincolo de drumul Râbnița–Tiraspol. 

Mai mult, transnistrenii și-au instalat posturi de 
control în interiorul satului Cocieri. Autoritățile 
secesioniste își prezintă faptele drept măsuri 
împotriva prevenirii pandemiei de Coronavirus. 
Numai că aceste acțiuni sunt orientate numai 
împotriva locuitorilor satelor aflate sub jurisdicția 
Chișinăului.  

Fermierul Valeriu Băcioi, din 
Doroţcaia, arendează peste 1.500 
de hectare în zona cu pricina. El 
ne-a declarat că a anunţat imediat 
Biroul politici de reintegrare al 
Republicii Moldova despre acest 
blocaj. „Pe moment, este bloca-
tă orice mişcare. Nici cei care au 
paşapoarte transnistrene nu au 
voie să treacă de aceste posturi”.  

Directorul SRL Agro-Tiras, 
Ștefan Driga, din Cocieri, Dubă-
sari, lucrează peste 200 de hec-
tare situate dincolo de şoseaua 
Râbniţa–Tiraspol. „Din cauza ca-
rantinei, au pus posturi [militare] 
chiar în jurul satului [Cocieri]. 
Dacă înainte posturile erau insta-
late la drumul Râbniţa–Tiraspol, 
acum sunt instalate chiar în jurul 
satului. Nu ştim ce se întâmplă 
afară”, ne-a spus indignat omul 
de afaceri. 

Locuitori ai satului Cocieri: 
„Suntem încercuiți! Nu 
știm ce se întâmplă afară”

Blocurile de beton au fost in-
stalate în interiorul localităţii, 
fapt ce aduce prejudicii enorme 
proprietarilor din cauza că nu îşi 
pot lucra pământul, potrivit unei 
angajate a primăriei din localitate.

Nina Diordiev, secretara Consi-
liului local Doroţcaia, a afirmat că 
„vreo patru agenţi economici” din 
localitate lucrează pământurile 
cu pricina. 

„Oamenii au început să lucreze 
aceste pământuri în toamna anu-
lui 2018 şi nu au avut de atunci 
probleme. Lucrările sunt stopate 
din cauza epidemiei de Coronavi-
rus”, a ţinut să sublinieze angajata 
primăriei.

În acelaşi timp, fermierii ne-au 
informat că lucrările agricole în 
regiunile controlate de Tiraspol 
se desfăşoară în regim obişnuit. 
Prin urmare, acţiunile regimului 

separatist nu reprezintă altceva 
decât măsuri de intimidare a lo-
cuitorilor aflaţi sub jurisdicţia R. 
Moldova.  

Inginerul cadastral al Primăriei 
satului Pârâta ne-a comunicat că 
a expediat Direcţiei Agricultură 
şi Cadastru a Consiliului Raional 
Dubăsari o listă a persoanelor şi 
a unităţilor de tehnică agricolă, 
furnizată de agenţii economici, 
care vor putea trece să lucreze 
pământurile lor ocupate după 
instalarea posturilor de control.

Șeful Direcţiei Agricultură şi 
Cadastru al Consiliului Raional 
Dubăsari, cu sediul în satul Coş-
niţa, Sergiu Guvir, ne-a confirmat 
că a solicitat celor cinci primării să 
întocmească o listă a persoanelor 
şi a unităţilor de tehnică agrico-
lă care urmează să aibă acces în 
zonă.

Biroul de reintegrare 
„se străduiește” s
ă rezolve problema  

Localităţile Molovata Nouă, 
Doroţcaia, Cocieri, Pârâta şi Coş-
niţa din raionul Dubăsari au pă-
mânturi cu suprafaţa de 6.496 de 
hectare, potrivit lui Sergiu Guvir, 
dincolo de drumul Râbniţa–Du-
băsari–Tiraspol. 

Aceste pământuri constituie 
proprietatea locuitorilor satelor 
menţionate mai sus şi sunt aren-
date în prezent de 40 de agenţi 
economici, a precizat Sergiu Gu-
vir.

Ministrul Agriculturii, Dezvol-
tării Regionale şi Mediului, Ion 
Perju, a subliniat că „nu există 
restricţii pentru desfăşurarea 
lucrărilor agricole de primăvară, 
cu condiţia respectării normelor 
sanitare impuse”. 

Șefa Secţiei politici de reinte-
grare a Biroului politici de rein-
tegrare, Aurelia Barbaroş, ne-a 
declarat că oficialii moldoveni 
„depun toate eforturile” pentru 
a debloca accesul fermierilor la 
terenurilor lor.

Problema terenurilor agricole 
aflate la est de şoseaua Tiras-
pol–Dubăsari–Râbniţa a apărut 
în 1998. Administraţia secesionis-
tă de la Tiraspol a instalat atunci 
posturi pe drumul Tiraspol–Râb-
niţa. În 2004, regimul secesionist 
de la Tiraspol a interzis accesul 

celor peste 5.000 de proprietari 
a 8.600 hectare. 

Pământul situat la est de şosea-
ua respectivă include atât loturile 
locuitorilor raionului Dubăsari, 
cât şi cele din domeniul public şi 
de stat. Este vorba de fâşii fores-
tiere şi porţiuni de iazuri etc. 

Drept consecinţă, societăţi-
le agricole au suportat pierderi 
imense sau chiar au falimentat, 
în special gospodăriile individu-
ale mici. 

În 2006, criza terenurilor a fost 
soluţionată printr-un paliativ în 
urma presiunii organismelor in-
ternaţionale. Fermierii au semnat 
nişte contracte pentru trei ani cu 
administraţia raionului Dubăsari 
controlată de Tiraspol în baza că-
rora aveau drepturi să îşi lucreze 
pământurile.

Numai că în 2009, după ce au 
expirat contractele, fermierii nu 
au mai avut acces la terenurile lor 
până acum doi ani. 

Trebuie să își ceară voie
 de la Tiraspol pentru a-și 
lucra pământul

În urma negocierilor dintre 
Guvernul R. Moldova şi regimul 
de la Tiraspol, s-a ajuns în august 
2018 la reactivarea mecanismului 
instituit în 2006. De data aceasta, 
administraţia raională Dubăsari, 
aflată sub controlul Tiraspolului, 
a oferit nişte certificate valabile 
pentru 20 de ani pentru 40 de 
agenţi economici ce vor lucra te-
renurile arendate de la localnici.

Doar că această soluţie con-
travine legislaţiei naţionale. Deşi 
autorităţile constituţionale de la 
Chişinău au recunoscut drepturile 
de proprietate ale locuitorilor ra-
ionului Dubăsari asupra terenuri-
lor, ţăranii sunt forţaţi să accepte 
certificatele impuse de regimul 

secesionist de la Tiraspol.
Subliniem că regimul separatist 

de la Tiraspol consideră cele nouă 
localităţi din raionul Dubăsari ră-
mase sub jurisdicţia Chişinăului 
drept „teritorii aflate temporar 
sub ocupaţia R. Moldova”.  

Ion Manole, directorul exe-
cutiv al Asociaţiei Promo-LEX, 
organizaţie care acordă asistenţă 
juridică proprietarilor terenuri-
lor din această zonă, a declarat 
că Tiraspolul reacţionează siste-
matic pentru a înrăutăţi situaţia 
locuitorilor din raionul Dubăsari. 

Autoritățile ruse au 
de plătit 2.749.800 de euro 

„Tiraspolul nu renunţă la aces-
te teritorii şi încearcă să aplice 
metoda biciului şi turtei. Pe de 
o parte, atrage locuitorii prin 
unele facilităţi, pe de altă parte, 
le creează condiţii prin care să îi 
intimideze.”        

În cazul acestui litigiu, Curtea 
Europeană a Drepturilor Omu-
lui (CEDO) a pronunţat în iulie 
2018 prima hotărâre prin care a 
dat câştig de cauză celor 1.646 de 

proprietari de terenuri agricole 
şi celor trei societăţi comerciale 
agricole. 

CEDO a obligat Rusia să plă-
tească pentru fiecare fermier câte 
1.500 de euro, iar companiilor 
agricole câte 5.000 de euro în 
calitate de prejudicii morale. 

În acelaşi timp, CEDO a dispus 
ca Guvernul rus să achite preju-
dicii materiale celor trei compa-
nii agricole în valoare totală de 
245.800 de euro. Mai mult, Rusia 
trebuie să plătească 20.000 de 
euro pentru cheltuieli de repre-
zentare. În total, autorităţile ruse 
au de plătit 2.749.800 de euro.

În februarie 2020, CEDO a 
emis o hotărâre într-o altă cauză 
privind fermierii din raionul Du-
băsari. Înalta Curte a recunoscut 
din nou Rusia responsabilă de în-
călcarea dreptului de proprietate 
sau folosinţă asupra cotelor de 
teren. 

CEDO a dispus încasarea a 
63.000 de euro de către cei 42 
de reclamanţi pentru prejudiciul 
cauzat şi alte 4.000 de euro pentru 
costuri şi cheltuieli de reprezen-
tare, potrivit unui comunicat al 
Asociaţiei Promo-LEX.

Ion Manole a precizat că Ru-
sia nu a plătit niciun ban acestor 
oameni. De altfel, după cum nu a 
plătit nici în urma altor litigii ce 
se referă la încălcările din stân-
ga Nistrului, cu excepţia cazului 
Pisari.

„Pentru noi, avocaţii şi apă-
rătorii victimelor abuzurilor şi 
încălcărilor drepturilor omului 
din regiunea transnistreană a R. 
Moldova, contează în primul rând 
să avem posibilitatea să monito-
rizăm fără obstacole situaţia din 
acest teritoriu. Drepturile funda-
mentale ale omului nu pot fi nego-
ciate, acestea trebuie promovate, 
garantate şi apărate.”

Ilie GULCA

Blocurile de 
beton 

au fost instalate în 
interiorul localităţii, 

fapt ce aduce 
prejudicii enorme 
proprietarilor din 
cauza că nu îşi pot 

lucra pământul, 
potrivit unei 

angajate a primăriei 
din localitate.
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Omenirea, 
în pragul unei 
crize de proporții

Acea primă criză globală a avut 
efecte devastatoare, atât în ţări-
le puternic industrializate, cât şi 
în cele mai puţin dezvoltate, ale 
căror economii depindeau în cea 
mai mare măsură de exporturile 
de materii prime. 

Impactul Marii depresiuni 
asupra umanității

Atunci nivelul comerţului mon-
dial a scăzut rapid, la fel cum au 
scăzut de altfel şi veniturile per-
sonale, veniturile bugetare şi 
profitul din afaceri. Oraşele din 
întreaga lume au suferit puternic 
de pe urma crizei, în special cele 
care depindeau de industria grea. 
Activitatea în construcţii a fost 
practic oprită, iar zonele rurale 
au suferit de pe urma scăderii 
preţurilor mărfurilor agricole cu 
40-60%. 

Acea criză, numită şi marea de-
presiune economică, s-a încheiat 
în diferite ţări în momente diferi-
te. În majoritatea ţărilor au fost 
concepute programe de refacere, 
multe au trecut prin transformări 
politice care le-au împins spre ex-
tremele dreaptă sau stângă. 

La ce ne putem 
aștepta acum? 

Carantina, la care au recurs 
toate guvernele pentru a opri epi-
demia, în plan economic înseamnă 
oprirea majorităţii întreprinderi-
lor şi o scădere corespunzătoare a 
veniturilor lor, ceea ce înseamnă 
o scădere a consumului şi a eco-
nomiilor. La prima etapă statele 
vor încerca să stimuleze consumul 
şi să susţină prin diferite progra-
me businessul însă, aşa cum vor 
scădea şi încasările fiscale, aceste 
acţiuni nu pot fi făcute pe termen 
lung, mai ales în ţări sărace pre-
cum Republica Moldova. 

În consecinţă, volumele datori-
lor publice vor creşte în întreaga 
lume, ceea ce va pune bazele vii-
toarei inflaţii. Este o veste proastă 
pentru cei care îşi păstrează eco-
nomiile.
De la șase luni până 

la doi ani

Economistul Andrei Movcean 
scrie în ediţia rusească a revistei 
„Forbes” că oprirea pandemiei nu 
se va produce înainte ca majori-
tatea populaţiei lumii să fie imu-
nizată (se estimează aproximativ 
doi ani) sau să apară un vaccin 
eficient, care ar putea reduce peri-
oada cu un an. Totuşi acesta spune 
că timp de 6-12 luni trebuie să ne 
aşteptăm încă la restricţii destul 
de severe. 

Cele mai afectate industrii

Cele mai afectate vor fi indus-
tria turismului, cea a ospitalităţii, 
a industriei divertismentului şi 
cea educaţională (offline). Nu va 

mai exista sezon turistic de vară 
în ţările europene şi în Africa de 
Nord. Având în vedere specificul 
acestor afaceri, ne putem aştepta 
la un faliment total al jucătorilor 
mai mici de pe aceste pieţe: opera-
tori de turism, restauratori, agen-
ţii de evenimente etc. Majoritatea 
angajaţilor din aceste industrii 
îşi vor pierde locurile de muncă.

Din cauza scăderii traficului de 
pasageri, activitatea companiilor 
de transport va scădea semnifi-
cativ şi se va recurge, probabil, 
la sprijin guvernamental pentru 
a le menţine pe linia de plutire.

Cererea de combustibil va scă-
dea foarte semnificativ – iar acest 
lucru va menţine preţul petrolului 
la un nivel scăzut.

Scăderea PIB de până 
la 20%

Movcean spune că impactul 
potenţial asupra Produsului In-
tern Brut va varia de la o ţară la 

Pandemia noului coronavirus va provoca, 
fără dubii, una din cele mai profunde 
crize economice din istoria umanității. 
Unii chiar prognozează un scenariu 

similar cu marea criză economică din anii 1929-
1933. 

alta, dar, judecând după datele 
preliminare pentru China, Italia 
şi Franţa, PIB-ul anual ar putea 
scădea cu 20-40% (cu 5-10% pe 
trimestru). Deja există prognoze 
care promit o creştere a şomajului 
în Statele Unite la 25-30%. Aceste 
cifre sunt similare cu Marea De-
presiune, comprimate doar într-o 
perioadă scurtă de timp.

Însă, spre deosebire de Marea 
Depresiune, principalele state 
ale lumii au astăzi o redistribu-
ire monetară puternică. Cel mai 
probabil, oriunde în lume, Depre-
siunea Virusului ‚20 nu va provoca 
foame. 

Băncile vor rezista

În ciuda amânărilor achitări-
lor de rate, băncile vor rezista, 
iar sistemul financiar al lumii va 
funcţiona normal, doar că va de-
veni şi mai centralizat. Guvernele 
şi băncile centrale vor recurge la 
emisiuni de bani  pentru a sub-
venţiona cetăţenii şi businessul. 
Marile economii au anunţat astfel 

de programe, suma totală despre 
care se vorbeşte depăşind 10 trili-
oane de dolari (mai mult de 12% 
din PIB-ul mondial). 

De fapt, nu există alternativă 
acestei politici. Dacă nu se va re-
curge la subvenţii, majoritatea 
întreprinderilor mici şi mijlocii 
(şi multe companii mari) fie vor 
reduce numărul angajaţilor, fie 
se vor închide. 

Afacerile ce produc 
bunuri și servicii nu sunt 
în pericol, 
internetul – în creștere

Potrivit expertului, întreprin-
derile care creează produse cu 
adevărat necesare (alimente, 
bunuri industriale sau servicii), 
în mare parte, nu vor fi afectate.

După ieşirea din carantină, se 
aşteaptă un boom al consumato-
rilor şi al investiţiilor. Lumea va 
deveni mult mai „online”: după 
ce în carantină  se va obişnui să 

Ion CHIȘLEA 

Criza forței 
de muncă 
pentru 
agricultura 
europeană

În acest an, recoltele din Eu-
ropa sunt puternic afectate din 
cauza unei penurii de muncitori 
sezonieri care să se ocupe de re-
coltare, în contextul restricţiilor 
de circulaţie impuse ca urmare a 
pandemiei de coronavirus.

În Germania, pentru a depă-
şi această dificultate, anumite 
exploataţii agricole au decis să 
rezerve bilete de avion pentru 
muncitorii lor sezonieri. „Însă 
unii dintre ei nu sunt acceptaţi 
în ţară chiar dacă au permise de 
muncă valabile”, susţine Jürgen 
Jakob, preşedintele organizaţiei 
producătorilor de sparanghel din 
Beelitz.

În aceste condiţii, exploataţiile 
agricole nu ezită să majoreze sa-
lariile pentru a atrage muncitori 
sezonieri.

Israelul – 
principala 
sursă de 
remitențe

În februarie, moldovenii au pri-
mit din străinătate prin intermediul 
băncilor 94,64 milioane de dolari, 
cu 7% mai mult decât în perioada 
similară a anului trecut. Potrivit da-
telor BNM, 42,8% din transferuri 
au fost expediate din ţările Uniunii 
Europene, iar 17,8% - din ţările CSI.

Cei mai mulţi bani au intrat din 
Israel – 19,46 milioane, urmat de 
Rusia - 15,85 milioane şi Italia - 12 
milioane de dolari. 

Moldovenii 
reveniți din 
diasporă vor 
beneficia de 
subvenții în 
agricultură

Prim-ministrul Ion Chicu a cerut 
Ministerului Agriculturii, Dezvoltă-
rii Regionale şi Mediului să includă 
un instrument de subvenţionare în 
agricultură şi mediul rural pentru 
persoanele care au revenit în ţară 
din diasporă şi vor să investească 
în sectorul agrar. Propunerea a fost 
făcută de premier după ce ministrul 
de resort, Ion Perju, a prezentat un 
proiect de modificări ale cadrului 
normativ în acest sens. 

se muncească de acasă. Vor spori 
cumpărăturile, tranzacţiile sau 
negocierile pe Internet. O bună 
parte din serviciile online care-şi 
consolidează poziţiile în timpul 
carantinelor, le vor absorbi pe 
cele offline.

Granițele vor reveni

Graniţele, care deja au înce-
put să-şi piardă sensul sacru, vor 
redeveni din nou un element im-
portant al vieţii noastre. 

Economistul rus spune că 
după victoria asupra pandemi-
ei, în circuit va rămâne o sumă 
imensă de bani aruncaţi de către 
economie în procesul de susţi-
nere a economiilor. Din această 
cauză este de aşteptat o inflaţie 
sporită şi, în mod paradoxal, o 
reducere treptată a bulei dato-
riilor de stat. 

La un an sau doi după înche-
ierea epidemiei, poate începe o 
perioadă de creştere pe termen 
lung a preţurilor acţiunilor.

Cu toate acestea, Movcean 

atenţionează că actuala pandemie 
nu este ultima lebădă neagră din 
istoria omenirii. Chiar, eventual, 
în viitorul apropiat ar putea urma 
ceva similar. 

Republica Moldova, 
în așteptarea 
impactului

Ce ne aşteaptă în Republi-
ca Moldova pe termen scurt, 
mediu şi lung şi ce urmează să 
întreprindă autorităţile pentru 
a menţine pe linia de plutire şi 
aşa anemica economie moldove-
nească? Deja au fost întreprinse 
câteva măsuri de către Execu-
tiv, iar experţii au făcut primele 
pronosticuri, legate de mai multe 
fenomene care vor fi provocate 
de criză: începând cu revenirea 
forţei de muncă şi stoparea pie-
ţelor de desfacere şi terminând 
cu afacerile din lanţurile globa-
lizate. Însă despre asta citiţi în 
numărul următor. 



Vineri / 27 martie / 2020

8
GAZETA de Chișinău

Se spune că pandemia actuală 
va schimba lumea în care trăim. 
A devenit chiar un fel de modă 
în ultimele două-trei săptămâni 
să profeţeşti primenirea iminen-
tă a societăţii. Schimbarea este 
însă parte integrantă a peisajului 
uman, mai ales în modernitate. 
Mai mult, e trăsătura definitorie 
a modernităţii şi, probabil, unicul 
sinonim al acesteia. Inevitabil, un 
eveniment major modifică întot-
deauna ceva în conştiinţa şi în via-
ţa de zi cu zi a oamenilor. Mai cu 
seamă într-un timp ca al nostru, 
atât de dinamic şi de necruţător 
cu orice iner-
ţie. Tocmai de 
aceea, este ne-
recomandabil 
tonul oracular: 
când anunţăm, 
de pe amvoa-
nele noastre 
inte lectuale , 
S c h i m b a r e a , 
trebuie să fim 
conştienţi că 
nu transmi-
tem, de fapt, 
o revelaţie, ci 
comitem un 
simplu truism.

Altă mân-
care de peşte e 
natura şi întin-
derea schimbă-
rii. Unii sunt de 
părere că, după 
Covid-19, vom 
reconsidera globalizarea şi că vom 
îndrăgi din nou frontierele. Alţii 
presupun că se va transforma, în 
sfârşit, modul în care funcţionează 
economia. Răsfoind puţin în me-
morie, constatăm că aproximativ 
aceleaşi predicţii s-au formulat şi 
acum două decenii, după aten-
tatul de la World Trade Center. 
Istoria recentă a arătat însă că 
ameninţarea teroristă nu a pu-
tut opri globalizarea, iar sistemul 
economic a supravieţuit şi chiar 
s-a consolidat, în ciuda crizei fi-
nanciare din 2007-2008.

Dacă ne uităm doar la fapte şi 
nu la vorbe, observăm că singurul 
lucru care se schimbă cu adevă-
rat este tehnologia şi, odată cu 
ea, felul în care generaţiile mai 
tinere, obiectul revoluţiei digitale, 
percep şi se raportează la lumea 
din jur. În rest, nicio transformare 
substanţială, doar ajustări pro-
gresive ale lumii vechi la lumea 
nouă, marcată de informatizare, 
digitalizare şi, încet-încet, de 
emergenţa inteligenţei artificiale. 

Cât priveşte criza generată de 
pandemia de “coronavirus”, mai 
degrabă am dori decât am aştepta 
o schimbare. Una care să vizeze, 
în primul rând, sistemul de sănă-

tate, căci speranţa că vom scăpa 
de clasa politică de azi, populistă 
şi nevertebrată, e o iluzie deşartă.

Experienţa Germaniei şi a Co-
reei de Sud, care s-au confruntat 
cu o rată mare de infectare, dar 
s-au priceput să ţină răspândirea 
virusului şi tratamentul bolnavi-
lor sub o strictă monitorizare şi 
sub un şi mai strict control, arată 
că o bună organizare, o pregăti-
re prealabilă şi o abordare sută 
la sută raţională şi pragmatică a 
problemei ar fi putut conferi cu 
totul alte conotaţii pandemiei. 
Că dezastrele italian şi spaniol 
(dar câte şi câte alte nenorociri, 
pe punctul de a se produce) ar fi 
putut fi evitate. Dezastre produse 
mai curând de colapsul sistemului 
de sănătate în aceste ţări şi nu de 
rata mortalităţii, la fel de relativă 
şi de credibilă cum a fost şi reacţia 
autorităţilor politice şi medicale 
de acolo la infectarea în masă a 
populaţiei.

O altă doleanţă s-ar referi şi la 
organizaţiile internaţionale care 

se ocupă de 
această pro-
blemă. Căci 
coronavirusul 
a revelat şi slă-
biciunile unui 
mecanism al-
tădată atât de 
eficient în com-
baterea moli-
melor globale 
precum Orga-
nizaţia Mondi-
ală a Sănătăţii. 
Actualul direc-
tor al OMS, fost 
ministru etio-
pian de exter-
ne, dr. Tedros 
Adhanom Ghe-
breyesus, a ter-
giversat sem-
nalul de alarmă 
cât a putut de 

mult. Mai exact, cât de mult a vrut 
guvernul chinez: la întâlnirea din 
28 ianuarie, Xi Jinping îl asigura 
pe şeful OMS că situaţia este sub 
control şi că măsurile luate sunt 
adecvate. Organizaţia dlui Tedros 
are un buget anual de peste patru 
miliarde de dolari (2019). O bună 
parte din aceşti bani este donată 
de China, interesată de susţinerea 
de către OMS a proiectului Road 
and Belt (aparent infrastructural, 
în realitate geopolitic). Dependent 
de mofturile Beijingului, directorul 
OMS nu avea cum să îndemne gu-
vernele lumii să ia măsuri urgente 
de protecţie care ar fi prejudiciat 
economia chineză. Abia după ce 
epidemia s-a revărsat periculos 
peste hotarele Chinei, OMS a în-
demnat la testarea şi izolarea în 
masă.

Marile schimbări spre bine vor 
veni cum au mai venit, în urma 
unor revoluţii tehnologice şi şti-
inţifice. Micile schimbări nu vor 
veni nici ele de la sine. În loc să 
aşteptăm alternative utopice la 
globalizare, mai bine ne-am în-
treba guvernele ce se întâmplă 
cu banii destinaţi pentru sănătate 
sau donaţi OMS-ului pentru a ne 
apăra de pandemii.

H a r t a  l u m i i

Homeschooling 
& Freelance, 
Moldova, 2020

A - p o l i t i c e

Pe cât de nou, în aparenţă, pe 
atât de străvechi acest mod de 
existenţă, în realitate. O neaş-
teptată întoarcere la formulele 
ancestrale, rarefiate, ale mun-
cii, după ce industrializarea ne 
adunase ciucure. Văzusem, acum 
două decenii, „nava cosmică” a 
ţăranului danez: într-o cameră 
dormitorul, alături bucătăria, în 
alta: magazia, apoi micul atelier 
de reparaţii curente, cu tot tacâ-
mul de cleiuri şi vopsele, cu maşini 
de cusut-ţesut; iar în ultima (toate 
distribuite succesiv-circular, pe 
perimetru) e un mic şantier naval, 
sub acelaşi acoperiş: câteva luntri, 
năvoade şi alte scule pescăreşti, 
pe care iarna danezul le repară, 
le coase, le smoleşte etc. Pe toate: 
fără a ieşi din casă.

Limitările au optimizat forme 
de activităţi şi au creat meserii 
ale liber-profesioniştilor (freelan-
cer): când nu ai de ales, îţi pui în 
mişcare celulele, alteori leneşe, 
ale cerebelului. Derivatele de azi 
sunt o sumă de profesii valabile 
de la distanţă, inclusiv dintre cele 
mai moderne. Paleta Freelance e 
tot mai largă.

Şi învăţarea acasă („homescho-
oling” sau, alta, mai radical-nesis-
temică: „unschooling”) există de 
multă vreme, ca şi „învăţământul 
(universitar) la distanţă”, chiar 
dacă unele trebuia să înfrunte 
birocraţia sistemului. „Respon-
sabilii” (oameni inteligenţi, dar 
sclavi ai gândirii rudimentare) se 
nedumereau şi chiar se revoltau 
atunci când unii părinţi solicitau 
permisiunea unor formule alter-
native. Cum aşa, copilul să nu 
audă poeticul „sunet al  clopoţe-
lului”; cum aşa, profesorul să nu 
facă apelul şi să nu instaureze, 
cu voce metalică, o Pax Magna: 
„linişte în clasă!”?

Şcoala socialist-sovietică nu 
atât îi învăţa pe copii, cât îi ţinea 
grămadă şi îi supraveghea, până 
la majorat. Se mai încearcă şi azi 
supravegherea la distanţă, relu-
ând tradiţia.  Am uitat că şcoala 
acordă servicii educaţionale şi 
nu educă forţat (în beneficiul 
statului?). E inutil să ceri implica-
re şi dăruire de la copiii şi părinţii 
care nu consideră necesar să se 
implice. Şcoala e şansă, ofertă, 
beneficiu, nu obligaţie. Pasiune, 
nu religie.

Experienţa învăţământului 
la distanţă poate să reconsidere 
întregul proces educaţional. De 

Am deschis ochii și suntem deja la 
serviciu. Ca astronauții de pe stațiile 
orbitale: producem plusvaloare de cum 
ne-am trezit. Până Terra, nava noastră 

spațială, își face pirueta deplină în jurul propriei 
axe, noi avansăm în proiecte. 

Despre schimbările 
mari şi mici

Mircea V. CIOBANU
exemplu, să etaleze supralicitarea 
elevului de până acum cu activi-
tăţi inutile şi să scoată în evidenţă 
necesitatea concentrării asupra 
esenţialului. Scuturând de ruti-
nă obligaţiile inutile ale elevului, 
vom avea timp suficient pentru 
a lichida din handicapul acestui 
an virusat.

Învăţământul la distanţă nu e 
pentru a transpune formele tra-
diţionale (lineare şi cronofage) 
în format on-line. Aici timpul de 
comunicare e redistribuit în fa-
voarea lucrului individual. Meto-
da proiectelor – de exemplu – ar 
înlocui multe ore de ascultare a 
monologului profesorului sau au-
diere – on line, în prezenţa întregii 
clase! – a bâiguielilor cuiva care 
a uitat tema. 

Ţinând cont de timpul liber al 
elevilor (care nu trebuie ocupat, 
cu orice preţ), mai utile şi mai 
relevante sunt sarcinile de dura-
tă, cum ar fi lectura unor opere 
de proporţii (literare, istorice, 
economice, geografice sau de alt 
gen), cu completarea fişelor de 
lectură, utile pentru rememorare 
şi pentru activarea informaţiei, la 
necesitate. În fine, sarcinile vor 
fi reconsiderate substanţial, nu 
interzicându-i elevului consul-
tarea surselor extraşcolare, ci, 
dimpotrivă, provocându-l să le 
consulte. În sfârşit, elevul va avea 
libertatea savantului: îşi va scrie 
teza cu cărţile [deschise] pe masă.  

Ceea ce avem azi nu e pro-
priu-zis „învăţământ la dis-
tanţă” (metodă consacrată a 
învăţământului universitar, cu 
tehnicile sale, axate mai mult pe 
sarcini individuale şi pe lucrul de 
bibliotecă). Mai curând intrăm pe 

terenul unei forme apropiate de 
„homeschooling / şcoala acasă”, 
mai ales că părinţii sunt încurajaţi 
să se implice activ în educaţie, fi-
ind şi ei în „carantină”. Este o te-
leşcoală (= „şcoală la depărtare”), 
cuprinzând lecţii/ consultaţii prin 
telefon ori skype, activităţi indi-
viduale, urmărirea unor cursuri 
TV sau prin youtube...

Azi, un tânăr cu căşti în urechi, 
bunghindu-se în telefonul său şi 
privit până acum cu dispreţ, de azi 
înainte poate fi suspectat de călă-
torie în sferele înalte ale ştiinţei 
de carte. Pentru că nebănuite 
(şi neîncăpătoare în programele 
şcolare) sunt căile cunoaşterii.

R U B R I C A R Z I

Adrian CIUBOTARU

Organizația

dlui Tedros are un 
buget anual de peste 

patru miliarde de 
dolari (2019). O 

bună parte din aceşti 
bani este donată de 

China, interesată 
de susţinerea 

de către OMS a 
proiectului Road 
and Belt (aparent 
infrastructural, în 

realitate geopolitic). 

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Și învățarea 
acasă 

 („homeschooling” 
sau, alta, mai 

radical-nesistemică: 
„unschooling”) există 

de multă vreme, ca 
şi „învăţământul 
(universitar) la 

distanţă”, chiar dacă 
unele trebuia să 

înfrunte birocraţia 
sistemului. 

„Responsabilii” se 
nedumereau şi chiar 

se revoltau atunci 
când unii părinţi 

solicitau permisiunea 
unor formule 
alternative.
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Sunt foarte mândră de tatăl 
meu, Anatol Ciubotaru. Deja 
ex-director al Spitalului Clinic 
Republican.

A lucrat chirurg toată viaţa lui, 
cel mai mult – chirurg toracal (de 
plămâni) vreo 15 ani şi cardiochi-
rurg mai mult de 25 de ani. Peste 
20 de ani a condus Serviciul de 
Chirurgie a Inimii din cadrul SCR. 
A lucrat cinci ani în Germania, la 
fel în cardiochirurgie, chirurgie 
experimentală şi a predat în paralel 

rezidenţilor nemţi. A revenit în R. Moldova pentru a participa la concur-
sul pentru funcţia de director SCR, iar după concurs a condus spitalul 
în ultimii cinci ani. În jumătate de an, i-ar fi expirat contractul şi s-ar 
fi pensionat. Și-ar fi încheiat onorabil cariera de 47 de ani în domeniu.

Știţi ce-i cu pozele de mai jos? Raportul zilnic al medicilor reanima-
tologi-anesteziologi din terapia septică, unde stau internaţi pacienţii 
gravi cu COVID-19. Zilnic, de la 6.00 dimineaţa, profesorul Anatol 
Ciubotaru primea radiografiile fiecărui asemenea pacient, le compara 
cu radiografiile din seara precedentă şi discuta cu medicii tacticile de 
tratament în continuare, de ce au nevoie pacienţii şi medicii.

Le-a amenajat camera izolată de odihnă, ca atunci când nu stau cu 
pacientul să contacteze cât mai puţin cu ceilalţi medici. Le-a găsit hotel 
ca să nu meargă acasă la familiile lor, pentru sănătatea cărora se tem 
toţi aceşti medici. I-a testat urgent atunci când medicilor le-au apărut 
suspecţii, ştiind că nu întrunesc definiţia de caz a ministerului din ordinul 
nr. 213/02.03.2020 ca să fie izolaţi şi testaţi la ANSP. Ce-a urmat – ştiţi. 
Patru din şase medici testaţi s-au dovedit a fi infectaţi. Cinci din ei erau 
asimptomatici, la unul din ei, la sfârşitul gărzii de noapte, i s-a ridicat 
temperatura. De asta, discutând raportul de noapte, medicii l-au rugat 
să-i ajute să fie testaţi de urgenţă, ca să nu expună alţi colegi, pacienţi 
şi propriile familii. I-a testat. Urgent. I-a izolat şi a început tratamentul 
lor. Spre binele tuturor. Sau, cel puţin asta credea că face. Dar, Comisia 
a fost de altă părere şi, fără vreo explicaţie din partea lui, a constatat 
revoltată „devieri de la proceduri administrative şi neglijenţă în exer-
citarea atribuţiilor de serviciu”. Citat închis. No comment.

Înţeleg că e urgenţă şi trebuie făcute optimizări de tot felul şi nu 
trebuie să punem întrebări, dar, mai ales, să avem opinii proprii în 
această perioadă. Și totuşi, nu înţeleg cum poate o Comisie în care toţi 
decidenţii nu au lecuit în viaţa lor pe nimeni să decidă să dea afară un 
medic care a salvat zeci de mii de oameni timp de 47 de ani? Un con-
ducător care ştia cum arată plămânii fiecărui pacient grav cu COVID-19 
internat la el în spital?

Pozele sunt din telefonul tatei, el nu ştie că le postez şi sper că nu 
încalc nimic, parcă nu-s date cu caracter personal după care să poată 
fi identificaţi pacienţii. Pozele date au fost trimise de medicul de gardă 
dimineaţa, când avea deja febră, dar era la datorie. El este un erou. Să 
avem grijă de eroii noştri... Profesorul Ciubotaru nu mai poate să o facă 
deja, iar premierul a promis că fără el se va îmbunătăţi brusc situaţia 
epidemiologică în spital.

Scriitorul şi dizidentul român 
Paul Goma, în vîrstă de 84 de ani, 
a murit în noaptea de 24 spre 25 
martie la Paris în urma unei in-
fecţii cu coronavirus. Știrea pro-
vine de la biografa scriitorului, 
Mariana Sipoş, care a transmis 
un comunicat platformei media-
tice G4Media.ro. Paul Goma trăia 
la Paris din 1977. Din alte surse 
aflăm că rămăşiţele pămînteşti 
ale scriitorului vor fi incinerate 
iar urna depusă la cimitirul Père 
Lachaise.

Născut în Basarabia, în 1935, 
Paul Goma a făcut studii de fi-
lologie la Bucureşti, a înfruntat 
cenzura, a trecut prin închisorile 
comuniste, a suferit numeroase 
alte persecuţii şi presiuni, iar din 
1977 a trăit în exil în Franţa. În 
anii 80 romanele lui Paul Goma, 
interzise evident în România, erau 
citite la Europa liberă iar numele 
său s-a impus cu un fel de putere 
simbolică.

El a fost dizidentul total, ne-
cruţător cu regimul dar şi cu com-
patrioţii sau cu confraţii săi care 
acceptau unele concesii, unele 
„jocuri” cu puterea. Această ati-
tudine de o intransigenţă împinsă 
pînă la extrem precum şi apetitul 
său pentru polemici i-au adus de 
altfel multe animozităţi, iar după 
căderea comunismului o izolare 
din ce în ce mai mare.

Paul Goma a murit la Paris fără 
să mai fi pus niciodată piciorul pe 
pămînt natal, în actuala Republică 
Moldova şi nici în România, unde 
s-a format, a debutat şi a militat ca 
intelectual anticomunist şi a fost 
lider al mişcării pentru drepturile 
omului din 1977.

Iată ce spunea Eugen Ionescu 
despre Paul Goma, într-un inter-

Moartea scriitorului dizident 
Paul Goma: un om făcut să deranjeze 
şi după plecarea în neființă

viu acordat altei figuri a dizidenţei, 
Monica Lovinescu, în februarie 
1977, la Radio Europa Liberă: 
„Paul Goma este un excelent scri-
itor, este un mare scriitor, evident 
nu are suprafaţa lui Soljeniţîn că 
nici România nu are suprafaţa Ru-
siei sovietice, dar este moralmente 
de aceeaşi talie şi poate că e mai 
tare încă decît el pentru că există 
o inerţie românească, există un 
fel de fatalism românesc, un fel 
de nepăsare metafizică.”

Personal l-am întîlnit pe Paul 

Goma în septembrie 1987, cînd 
am ajuns eu însumi la Paris şi am 
cerut azil politic. L-am cunoscut 
chiar în redacţia postului de Radio 
Europa Liberă unde apariţia lui 
trezea un fel de frison: Paul Goma, 
cu barba sa albă încă de pe atunci, 
considera probabil instinctiv că o 
discuţie merită deschisă cu cineva 
numai dacă ea se duce în contra-
dictoriu. Mai tîrziu l-am întîlnit la 
un festival internaţional Est-Vest 
organizat în oraşul Die, în regiu-
nea Drôme, unde la un moment 
dat Republica Moldova a fost ţară 
invitată de onoare.

Paul Goma a scris mult şi s-a 
luptat îndîrjit, uneori cu arme bru-
tale, pentru ca multe adevăruri 
care deranjează să iasă la iveală, 
adevăruri legate bineînţeles de 
perioada comunistă. El a denun-

ţat şi indiferenţa intelectualilor 
francezi în ce priveşte dramele 
comunismului.

Pînă la căderea comunismu-
lui în 1989, una dintre cele mai 
prestigioase edituri din Franţa, 
Gallimard, l-a publicat cu genero-
zitate pe Goma. Citez doar cîteva 
titluri: „Gherla”, în 1976, „Garda 
inversă”, în 1979. Alte cărţi i-au 
apărut la Albin Michel, la Seuil, la 
Hachette… Dar după 1989 aceste 
edituri importante au considerat 
că lupta împotriva comunismului 

şi denunţarea ororilor sale, cel pu-
ţin în stilul Goma, erau depăşite. 
Paul Goma a continuat să scrie cu 
îndîrjire, şi să publice, aşteptînd, 
poate, o recunoaştere europeană 
sau internaţională. Dar ea nu a 
venit, în orice caz nu în forma 
sperată de Goma.

Numele său rămîne înscris în 
istoria dizidenţei româneşti la ca-
pitolul curaj şi rezistenţă. Moartea 
sa va reaprinde probabil multe 
polemici. Acest om a fost făcut 
dintr-un aluat susceptibil să de-
ranjeze chiar şi după trecerea sa 
în nefiinţă.

rfi.ro

Image source: 
Filip Goma / https://alche-

tron.com/Paul-Goma

Victor BURUIANĂ

Oameni buni, 
respectați cerințele 
medicilor!
să înveţe populaţia cum să se 
ferească de boli.

Bunicul de pe mamă pe timp 
de epidemii, atunci când se întor-
cea de la slujbă şi mai ales de la o 
înmormântare, îşi scotea hainele 
preoţeşti şi le atârna într-un cui 
pe un copac din mijlocul curţii, 
la soare, în bătaia vântului (ra-
zele ultraviolete ucid microbii), 
îşi dezinfecta încălţămintea, se 
spăla bine pe mâini si pe faţă şi 
abia apoi intra în casă. Seara bu-
nica curăţa acele haine, ce putea 
spăla, le călca cu fierul încins cu 
cărbuni. Dintre cei trei copii ai 
bunicului de pe mamă a murit 
doar unul.

Bunicul de pe tată nu-şi fă-
cuse un asemenea obicei şi din-

tre cei şase copii ai săi au murit 
în epidemii trei... inclusiv doi 
odată.

Morala 1. Oricât de credincios 
eşti, chiar dacă eşti preot, de in-
fecţii trebuie să ştii să te fereşti. 
Morala 2. Doar introducerea 
vaccinării a pus capăt mortali-
tăţii mari de pe timpuri din ca-
uza epidemiilor. Înainte de asta 
numai de pojar murea fiecare al 
patrulea copil!

Deci, oameni buni, respectaţi 
cerinţele medicilor, vaccinaţi-vă, 
iar atunci când vaccin pentru o 
boală încă nu este şi apare o epi-
demie, cum este cea de acum cu 
coronavirus, evitaţi pe cât este 
posibil contactul cu alţi oameni, 
respectaţi cerinţele medicilor!

Ambii mei bunici au fost pre-
oţi. Protoiereul Andronic Buru-
iană a fost bunicul de pe tată şi 
protoiereul Pimen Cheianu – bu-
nicul de pe mamă.

Pe timpuri multă lume mu-
rea în epidemii, mai ales copiii, 
uneori toţi copiii dintr-o familie 
odată, câte cinci-şase copii într-o 
singură epidemie...

Nu ştiu ce se învaţă acum 
la teologie, dar atunci când au 
învăţat bunicii mei, se învăţa 
şi medicină, căci preoţii erau 
printre puţinii oameni cu studii 
superioare şi aveau şi datoria 

MREAJA REȚELELOR

Să avem grijă 
de eroii noştri...

Matei VIȘNIEC

Cristina ȚĂRNĂ

Când eram studentă, era un 
singur autocar care ne ducea la 
Chişinău şi înapoi: Reni-Chişinău. 
Se întâmpla să am norocul să că-
lătoresc cu Maria Mocanu de la 
Giurgiuleşti sau Maria Sarabaş de 
la Câşliţa Prut. Erau deja artiste 
afirmate, răsunau la radio şi tv. 
Nu ştiam cum să fac să le pot privi 
tot drumul. Mi se păreau cele mai 
frumoase din lume! Doar când 
ajungeam la Cahul, îmi schim-
bam unghiul, îmi lipeam ochii de 

geamul autobuzului: roiuri de fete cochete, stilate treceau pe stră-
zile micului orăşel. 
Colegiul Pedagogic, 
Colegiul de Medici-
nă erau ca nişte stupi 
de graţioase făpturi. 
Vreau să remarc că 
tradiţia minunatelor 
frumuseţi de la sud 
continuă. O adevă-
rată floare mi-a ieşit 
în cale, pe nume Ma-
ria Ciobănică, actriţă 
la Teatrul „Bogdan 
Petriceicu Hasdeu”. 
Mă însufleţeşte privirea ei albastră, optimistă, dătătoare de spe-
ranţă. Atât de tânără, dar atât de serioasă, organizată, disciplinată! 
Mult noroc şi fericire, dragă Maria!

Tradiția minunatelor 
frumuseți de la sud

Ana Lucia CULEV
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Relația presă-autorități 

Suren Deheryan, 
editor al portalului de știri 
ampop.am, Erevan:

În decizia privind starea de 
urgenţă este menţionat că per-
soanele şi instituţiile mass-media 
care vor disemina alte informaţii 
despre Covid-19 decât cele oficiale 
vor fi trase la răspundere. Astfel 
de cazuri au avut loc. Cetăţenii şi 
instituţiile mass-media care au 
scris pe paginile lor articole dife-
rite de cele oficiale au fost obligaţi 
de autorităţi să şteargă informa-
ţia, justificând că aceste materiale 
pot crea panică în societate.

Începând cu sfârşitul lunii mar-
tie, guvernul armean comunică 
foarte activ cu populaţia, prezen-
tând situaţia din ţară. Comunica-
rea are loc prin paginile oficiale 
de Facebook şi prin mass-media.

Începând cu 16 martie, a fost 

activat Centrul Unic de Infor-
maţii din Armenia. La Centru se 
organizează zilnic conferinţe de 
presă online. Jurnaliştii pot pune 
întrebări în scris, fără a fi prezenţi 
fizic. În paralel, premierul Nikol 
Pashinyan, ministrul Sănătăţii, 
Arsen Torosyan, şi purtătorul său 
de cuvânt, Alina Nikoghosyan, 
actualizează situaţia statisticilor 
prin conexiuni directe sau postări 
în reţelele de socializare. 

Deoarece în ultimele zile au 
fost identificate noi focare şi au 
fost confirmate 265 de cazuri, 
s-a decis introducerea stării de 
asediu începând cu 24 martie. 
Astfel, au rămas deschise doar 
magazinele de produse de pri-
mă necesitate, farmaciile şi unele 
servicii şi întreprinderi de livra-
re. Totul este practic suspendat. 
Controlul este efectuat de poliţie. 
Cetăţenii pot ieşi din casă până 
la cel mai apropiat magazin sau 
pentru a merge la muncă, dacă 
această activitate nu este limitată 
prin decizie.

Nu cred că autorităţile ascund 
adevărul. Poate că transmiterea 
informaţiilor are loc cu unele de-
rapaje, însă cifrele oficiale sunt 

S O N D A J

Pandemia instituită în întreaga lume 
a condiționat diverse abordări ale 
autorităților din diferite state, inclusiv 
în raport cu mass-media. GAZETA de 

Chișinău a solicitat opinia unor jurnaliști și 
comunicatori din Armenia, Ucraina, Rusia și 
Spania despre modalitatea de comunicare a 
autorităților cu presa, în beneficiul cetățeanului, 
pe timp de epidemie, pe care i-am întrebat cât 
de deschise, transparente sunt autoritățile în 
raport cu presa în prezentarea informației despre 
Covid-19.  

deja un motiv de îngrijorare. 
Consider că măsurile înăsprite 
ale regimului sunt necesare şi 
justificate, deoarece în urmă cu 
o zi toate cafenelele şi centrele 
comerciale erau pline de oameni, 
adică sentimentul de pericol în so-
cietate era şi probabil încă rămâne 
la un nivel scăzut şi, fără măsuri 
dure, acest lucru ar putea duce 
la o situaţie în care, din păcate, 
a ajuns Italia.

Alexandra Gorchinskaya, 
jurnalistă la publicația 
socio-politică „Novoye 
vremea”, https://nv.ua/, 
Kiev:

Primarul Kievului, Vitaliy 
Klitschko, preşedintele Ucrainei, 
Volodymyr Zelensky, precum şi 
reprezentanţii Ministerului Să-
nătăţii Ucrainei prezintă regulat 
informaţii online, care sunt trans-
mise în direct pe diverse canale 
TV şi pe paginile media de pe 
Facebook. Aceştia raportează si-
tuaţia actuală, avertizează despre 
necesitatea respectării carantinei. 
În general, mass-media asigură 
informarea promptă a populaţiei 
privind situaţia epidemiologică. 

În linii mari, autorităţile pre-
zintă presei o informaţie corectă 
şi transparentă. Cu toate acestea, 
există multe „pete albe” care au 
nevoie de clarificări. De exemplu, 
la începutul carantinei a existat o 

lipsă de informaţii despre teste: 
unde pot fi efectuate, cât costă, 
cine ar trebui să facă teste pentru 
coronavirus, prin ce diferă acesta 
de un alt tip de test.

De exemplu, publicaţia htt-
ps://www.slidstvo.info/  a găsit 
un moment controversat. Jur-
naliştii au analizat achiziţiile 
publice şi au descoperit că 16 
spitale din Kiev au achiziţio-
nat teste de coronavirus prin 
licitaţii, dar, de fapt, numai în 
şapte spitale pot fi efectuate tes-
te pentru COVID-19. De ce nu 
pot fi efectuate testele în restul 
spitalelor nu este clar.

Cred că, de fapt, numărul 
persoanelor cu coronavirus în 
Ucraina poate fi mult mai mare 
decât prezintă statisticile oficiale. 
De ce? De fapt, coronavirusul ar 
fi putut fi adus în Ucraina mult 
mai devreme decât a fost anun-
ţat primul caz oficial de infecţie. 
Oamenii călătoresc activ, inclusiv 
pe calea aerului, în Europa, be-
neficiind de regimul liberalizat 
de vize, mulţi au zburat încolo în 
vacanţele de Anul Nou. Cu toate 
acestea, starea de rău, tusea şi 
pneumonia au fost percepute ca 
boli de sezon şi fără ca cineva să 
suspecteze posibilitatea infectării 
cu coronavirus.

Această teorie este confirmată, 
de exemplu, de materialul jurna-
listic din 13 ianuarie difuzat de 
serviciul de ştiri TSN pe canalul 
1+1. În emisiune se relata că în 
ianuarie în Ucraina a existat un 
focar de pneumonie. Simptome-
le descrise sunt similare cu cele 
ale coronavirusului: o creştere 
accentuată a temperaturii, tuse, 
care trece rapid în pneumonie şi 
răspândirea virală a bolii.

Sondaj cu jurnaliști și comunicatori din Armenia, Ucraina, Rusia și Spania

Olga Vasilieva, jurnalist, 
reprezentant al Fundației 
pentru apărarea libertății 
de exprimare și autor per-
manent al ziarului regional 
independent „Otkrytaya 
gazeta”, Piatigorsk, Rusia:

Pandemia nu a schimbat nimic 
în relaţiile mass-media cu statul. A 
fost adăugată o singură interdicţie: 
răspândirea zvonurilor despre pan-
demie. Informaţiile despre starea 
reală a lucrurilor nu că ar fi ascunse, 
dar nu acordă atenţia cuvenită ame-
ninţării din partea Covid-19. Ieri, 
de exemplu, Putin, în apelul său 
către cetăţeni, a vorbit despre orice, 
dar nu a spus ceea ce se aştepta de 
la el: carantina trebuie introdusă!

Maia Metaxa, 
fostă jurnalistă 
din R. Moldova, în prezent 
responsabilă de relații cu 
publicul în domeniul 
gastronomic, Spania: 

Regatul Spaniei are circa 47 de 
milioane de oameni, 17 comunităţi 
autonome, fiecare cu parlamentul 
şi guvernul său. Acum, când este 
regim de alertă, ordinele se dau de 
la Madrid, iar comunităţile trebuie 
să se subordoneze. Spaniolii, de felul 
lor, nu ascund gunoiul sub preş. Au-
torităţile nu sunt menajate. Desigur, 
sunt şi aici excepţii, dar, în general, 
lumea nu rabdă nedreptatea şi are 
spirit civic. Și aici Guvernul este 
criticat privind gestionarea crizei, 
că masurile drastice trebuia să fie 
luate mult mai devreme.

Nu cred că autorităţile spaniole 
ascund cifrele. Faptul că poate nu 
se cunoaşte tabloul în totalitate 
din cauza că nu este testată fie-
care gospodărie, este altceva. Dar 
deja au început să testeze mult 
mai mult ca până acum. În Spania 
au sosit deja aproape 700.000 de 
teste rapide din China şi Coreea 
de Sud, anume pentru ca să fie 
depistate cât mai repede cazurile 
de infectare, respectiv izolate. Se 
acţionează concertat. Cel puţin 
eu, ca rezident aici şi consumator 
de ştiri, nu mă simt minţită sau 
manipulată. Nu am auzit reproşuri 
din partea presei faţă de faptul că 
guvernul spaniol ar ascunde date-
le. Din contra, autorităţile au şi au 
avut până acum un discurs bazat 
pe date, pe ştiinţă, calm, direct, 
dar în acelaşi timp îngrijorător. 
Sunt mereu prezenţi în presă. 

Sondaj realizat de Victoria POPAVladimir Putin, cu mască respiratorie și echipat în combinezon, în timp ce vizita un spital din Moscova 
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Plecarea sa la Domnul într-o 
zi de mare semnificaţie creştină 
este unicul gând care mă ajută.

Petru a fost omul credinţei. 
Biblia era cartea pe care o ţinea 
mereu pe masă şi o lua în toa-
te peregrinările sale. În timpul 
campaniei electorale din 1998, el, 
candidat la scrutinul parlamentar 
din partea PPCD, se deplasa la o 
întâlnire cu alegătorii şi în maşina 
în care se afla a dat să lovească 
direcţionat un camion. Ulterior 
tentativa de asasinat a fost con-
firmată de serviciile respective. 
„Știi despre ce discutam noi cu 
Sergiu Mocanu în clipa când se 
îndreptase violent camionul spre 
noi? Despre semnificaţia Crucii ca 
simbol al creştinismului!”

Pentru prima dată vom întâlni 
Paştele fără Petru; lumina Învierii 
o luam mulţi ani la rând de la bi-
serica Liceului „Prometeu”, liceu 
şi biserică atât de dragi inimii lui.

De 11 ani şi opt luni, de când 
s-a îmbolnăvit Petru, mi-a fost 
mereu dor de el, cel care nu-mi va 
mai fi alături. Se putea întâmpla 
în orice zi, în ultimul timp. Zi de 
zi, trăită cu drag şi dor nestăvilit 
pentru cel care nu va mai fi.

Mulţumesc, Soare, că ai răsărit 
în această zi a înmormântării lui!

Mulţumesc, Doamne, că mi l-ai 
rânduit pe Petru ca soţ şi tată al 
copilului meu!

Mulţumesc că mi-ai dăruit su-
fletul meu pereche! E peste toate 
bogăţiile lumii!

Sufletul meu pereche, 
Petru Bogatu

Cu plecarea fulgerătoare a lui Petru, n-o să 
mă împac niciodată. Sâmbătă după-masă 
a acuzat slăbiciuni și febră. Medicul de la 
urgență n-a constatat raluri în plămâni. 

Duminică era foarte slăbit, se deslușeau raluri 
pe stânga și am mers la spital. O noapte stabilă și 
o prăbușire totală duminica, pe 22 martie, Ziua 
Crucii și Ziua Tuturor Sfinților/stil vechi.

P R E Z E N T U L  C O N T I N U U

A fost mai mult decât un Soare. A fost și 
rămâne a fi un întreg Univers. Și nu 
doar pentru copiii lui, rude, prieteni, cei 
apropiați. Ci și pentru cei care au intrat 

într-o relație conștientă cu creația sa publicistică, 
literară. Pentru cei care au avut fericita ocazie 
măcar o dată să se afle în preajma lui. Chiar și un 
prim contact, restrâns în timp, de obicei făcea 
asupra interlocutorilor o impresie de neuitat, 
covârșitoare.

Fiind de o inteligenţă cuceritoare, te frapa însă prin modestie, 
bun-simţ şi omenie. Capacitatea lui, de natură supranaturală, de a 
cuprinde punctul de vedere al celuilalt, pentru a-l înţelege până în 
nişte amănunte de care nici acea persoană nu era pe deplin conştientă, 
îţi dădea fiori... 

Toate le trecea prin prisma unui umor omniprezent, însă care nu 
conţinea niciun dram de sarcasm ce ar putea jigni. Puteai să te jigneşti 
doar tu însuţi, dacă te simţeai cu musca pe căciulă... Necruţător şi 
extrem de tăios cu lichelele sus-puse prin jilţuri oficiale şi vânzătorii 
de neam, era de un curaj dus până la sacrificiu, de o demnitate şi un 
caracter proverbiale. 

Însă nu era o fire încrâncenată; purta în inimă iubirea şi înţelepciunea 
creştinească. Cu lumea cea bună, dar înclinată să greşească, căci toţi 
greşim, dădea dovadă de o îngăduinţă de-a dreptul supraomenească... 
Emana în permanenţă o dragoste atotcopleşitoare, fluizii căreia te 
învăluiau în totalitate, te însufleţeau şi te îndemnau să-i semeni, să 
fii ca el... O misiune imposibilă...

„Nimic nu va fi cum a fost. Cu timpul ai să înveţi să completezi 
golul cu cele mai frumoase şi calde amintiri”, mi-a spus bunul meu 
prieten Dorin Onofrei un adevăr sfâşietor şi aducător de speranţă în 
acelaşi timp.  

...Prima mea amintire despre viaţă pe „tărâmul suferinţei”, cum este 
numită această existenţă pământească de înţeleptul biblic, o am de la 
vârsta de un an şi câteva luni împlinite. Într-o seară târzie, mă jucăm 
în tinda casei părinteşti de la Sucleia, când vocea mamei mă chemă 
la ea, în odaie. Însă entitatea unui lup imaginar se instală la mijloc 
de cale, de care nu mă încumetam să trec nici în ruptul capului. Aşa 
că nu puteam da curs chemării drăgăstoase a mamei, care desigur că 
nu credea în lupi imaginari. Și atunci am auzit o bătaie bine desluşită 
în uşă. Apoi ţin minte doar cum o persoană în uniformă militară mă 
ridică în braţe, lăsând imaginea lupului să se răsfire în neputinţă... 
Atunci l-am văzut pentru prima dată pe tata, care tocmai venise din 
armată. Venise să mă salveze şi să-mi umple copilăria de fericire pe 
acest vremelnic meleag al încercărilor... De atunci felul său de a fi m-a 
ghidat mereu, inclusiv la vârsta constituirii conştiente, mă va ghida 
şi de acum înainte, din lumile unei spiritualităţi ce veghează asupra 
parcursului terestru al fiecăruia.   

„Voi fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este 
desăvârşit.” (Matei, 5, 48, Noul Testament).

Iulian BOGATU 

I n  m e m o r i a m  P e t r u  B o g a t u

Dedic aceste rânduri 
răsfrânte, în tendința lor 
de a cuprinde necuprinsul, 
tatălui meu, Petru Bogatu

Știu de mai multă vreme ce 
voi scrie la mormântul lui Petru: 
titlul romanului său, inspirat 
din Ecleziast – „Funia împletită 
în trei nu se rupe uşor!”, mesajul 
fundamental al lui Dumnezeu 
pentru familie.

Zece oameni, atâţia vom fi 
astăzi la Cimitirul sf. Lazăr din 
Chişinău.

Cei care nu veţi fi cu noi, dar 
sunteţi cu gândul la marea noastră 
pierdere, vă rog să aprindeţi câte 
o lumânare.

Vă mulţumesc tuturor – colegii 
mei din Academie, foşti colegi de 
televiziune şi de presă, discipolii 
lui Petru, pentru regretele şi senti-
mentele alese pe care le purtaţi şi 
manifestaţi pentru Petru, toţi cei 
care aţi scris mesaje de susţinere!

Petru a fost omul Iertării, n-a 
fost supărat pe nimeni sau supă-
rarea sa a fost trecătoare.

Iartă-mă şi pe mine, dragul 
meu, DRAGUL MEU, pentru tot 
ce nu am reuşit să fac pentru tine!

Binevesteşte, Doamne, mântu-
irea sufletului bunului meu soţ!

Viorica CUCEREANU

„Adevărul vă va face liberi”
(Noul Testament: Ioan 8, 32)

Dacă priveşti lucrurile mai înde-
aproape, se dovedeşte că uneori şi 
cei care îl aclamau, dar şi cei care 
îl contestau vehement, mai că se 
uniseră în ultimul timp în a-l învi-
nui pe ziaristul şi comentatorul P. 
Bogatu de nestatornicie şi renun-
ţare la poziţiile sale, dintotdeauna 
ferme, de fapt, când era vorba de 
interesul naţional. 

Adevărul incomod

Pe scurt, toată lumea, şi de-o 
parte şi de cealaltă a eşichierului 
politic, era cu totul supărată. Și 
doar oamenii cu minţi libere de 
prejudecăţi înţelegeau că supă-
rarea unora, indiferent de tabăra 
din care proveneau, era generată 
de faptul că Petru Bogatu scria şi 
vorbea întotdeauna adevărul. Iar 
adevărul, cum se spune, supără. 
El avea mereu punctul său de ve-
dere, unul distinct şi temeinic ar-
gumentat, asupra evenimentelor, 
lucrurilor, oamenilor, în speţă a 
celor ajunşi la putere.    

Petru Bogatu se pricepea, ca 
nimeni altul, prin competenţă şi 
tact, să facă claritate în momentele 
şi situaţiile tulburi pe care le-a tra-
versat societatea, lumea, ţara noas-
tră în cele trei decenii de rătăciri 
pe aşa-zisa cale a independenţei. 
Nu Petru Bogatu era nestatornic, 
nestatornică era societatea, nesta-
tornice erau firea şi comportamen-
tul lumii noastre, ale oamenilor 

politici de la noi, care numai de 
binele poporului nu erau ghidaţi. 

Principii de neclintit

Oriunde a lucrat – la ziarele 
„Satul nou” din Slobozia, „Țara”, 
„Flux”, la Televiziunea moldove-
nească şi alte posturi TV, la radio 
– Petru Bogatu a spus lucrurilor pe 

nume, a dat situaţiilor şi persoane-
lor în cauză caracteristicile ce li se 
cuveneau, în ciuda unor intimidări, 
ba chiar atacuri deschise. Aces-
tea nu l-au clintit deloc nici de la 
convingerile, nici de la principiile 
de viaţă, nici de la crezul său. El 
a respins cu fermitate demagogia, 
minciuna, laşitatea şi poclonirea 
în faţa şefilor. Petru Bogatu avea 
darul rar de a dezghioca şi de a 
prezenta dedesubturile unor încâl-
cite evenimente şi jocuri politice, 
de a desprinde şi explica aspecte 
pe care privitorul de rând, dar şi 
unii „experţi” nu erau în stare să 
le desluşească.

O viață plină de sens

Când vine vorba de Petru Bogatu, în jurul 
personalității sale s-au conturat, nu de 
ieri și nici de astăzi, două tabere situate la 
poli opuși, rivale, practic ireconciliabile. 

Asta dintr-un unghi mai îndepărtat. 

Petru Bogatu a atins, etapă cu 
etapă, prin perseverenţă şi nume-
roase lecturi, un nivel de veritabilă 
înţelepciune şi spiritualitate. A fost 
profund în tot ce a realizat pe par-
cursul vieţii. Cărţile, comentariile, 
scenariile de filme, reflecţiile sale 
au vervă, nerv, strălucire, stil, în-
ţelepciune şi temeinicie analitică. 
În ele pulsează o mare dragoste 
pentru poporul său, pentru neamul 
nostru. Oriunde a activat s-a bucu-
rat de stima colegilor săi, fiindcă îi 
trata cu nemăsurată bunăvoinţă, 
înţelegere, respect şi îngăduinţă. 

Petru Bogatu a fost un om de 
o aleasă pregătire, începând de la 

jurnalism, istorie, filosofie, religie 
etc. şi încheind cu sportul – marea 
sa pasiune – pe care l-a promovat 
la ziarele ale căror redactor-şef a 
fost, pretutindeni unde a lucrat. 
A fost un om tare, de neclintit în 
viziunile, poziţia şi principiile sale 
de viaţă – o viaţă plină de sens. 

A primit şi îndurat cu demnitate 
încercările destinului. Cu stinge-
rea sa din viaţă, ceva s-a rupt în 
sufletele noastre, ceva s-a pier-
dut iremediabil. Rămâne însă în 
inimile noastre chipul său senin, 
inconfundabil.

Pavel BRĂDESCU
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Studii în țara mea (4)

Ce nu face „omul” pentru 
a supravieţui în vremuri de 
restrişte? Pentru el acestea 
devin tot mai complicate, efor-
tu-i de supravieţuire fiind unul 
pe măsură, un fel de  alergare 
permanentă în jurul cozii, ca 
la câini, axată pe orgoliu, ego-
ism şi ignoranţă.  Necunoaşte-
rea şi incompetenţa-i crasă nu 
i-au încurcat să ajungă cineva 
în viaţă, fiind foarte priceput 
şi descurcăreţ în situaţii din 
care omul cult, cu diplome şi 
teze necumpărate ca ale spe-
cimenului nostru, nu va găsi 
ieşire în vecii vecilor.

Aşa stând lucrurile, relaţia 
„omului” cu dumnealui, deci 
cu sinele său, de care n-a auzit 
încă, e una care ne înduio-
şează şi ne face să râdem 
sau să zâmbim înţelegător, 
noi, oamenii care ne facem 
cinstit munca, întru câştigarea 
existenţei, fiind iertători până 
la prostie. Ei şi ce dacă are 
pofte nemăsurate şi înghite 
tot delaolaltă? În schimb, nu 
are cultură, nu posedă modul 
cuvenit de a înţelege şi perce-
pe lumea etc. Ei şi ce dacă are 
bani, castele şi tot ce-şi doreş-
te? Nu sunt toate acestea lu-
cruri trecătoare de care o să se 
despartă odată şi odată? Sunt 
nişte întrebări pe care „omul” 
nostru nu şi le pune niciodată. 
El este permanent ocupat, are 
de rezolvat probleme, inclusiv 
de conducere, de îmbunătăţire 
a nivelului de trai al popula-
ţiei...

Pentru că nu e singurul care 
se descurcă „cu chiu, cu vai”, 
are o mulţime de relaţii, este 
apreciat pentru merite deose-
bite şi nu uită să răspundă şi 
el cu fel de fel de binefaceri, 
pentru că o mână o spală pe 
alta, iar obrazul nu mai con-
tează. Încet-încet, o întreagă 
structură de neavizaţi pune 
stăpânire pe tot ce există, 
până şi pe creierele noastre 
pe care le exploatează în voie, 
„pentru prosperarea neamului 
şi a ţării”. Aşa ne spun ei de 
fiecare dată de pe ecranele 
televizoarelor sau la întâlnirile 
electorale cu poporul: totul 
ce se face este pentru binele 
nostru.

Aveţi însă „puţintică răb-
dare”. Încă ne este greu şi nu 
reuşim să ne descurcăm cu 
situaţia de criză. Încă nu s-a 
rezolvat asta şi aceea. Fiţi mai 
înţelegători şi aşteptaţi că 
totul o să fie bine. Aşteptăm. 
Că alta ce ne-a mai rămas de 
făcut?

S a l t i m - b a n c

Relația 
„omului” cu 
dumnealui

Gheorghe BÂLICI

Sorina Ștefârță: 
„Studiile în România 
mi-au îndreptățit toate 
așteptările”

„În general, aş ignora aseme-
nea materiale. Chiar dacă înţeleg 
că ele nu sunt deloc întâmplătoare 
şi că, an electoral fiind, se cau-
tă-testează nişe mai sensibile pen-
tru un anumit şi specific public. 
Coronavirusul, căzut virulent şi 
peste noi, a stricat niţel socotea-
la strategilor politici de la palat, 
dar... dacă există dragoste pe timp 
de holeră, de ce să credem că nu 
va exista şi politică pe timp de 
corona? Aşadar.

Anii 1990 au însemnat deschi-
dere, iar „deschiderea” cea mai 
apropiată ne era oferită, pe atunci, 
de România. Bursele de tot felul şi 
în diverse ţări încă erau un tărâm 
al celor aleşi, care avuseseră acces 
la anumite circuite informaţionale 
sau, cel puţin, şansa de a învă-

ţa limba lui Shakespeare la cele 
doar câteva, numărate pe degete 
în toată republica, şcoli în care 
moldovenii puteau studia engleza.

Alături de deschidere, România 
ne oferea miracolul descoperirii. 
Deja ştiam de teatrul românesc, 
deja era şi „a noastră” literatu-
ra română, iar despre faptul că 
peste Prut facultatea este „altfel” 
ştiam de la colegii care au mers 
la studii peste Prut imediat după 
1990. La toate acestea s-a adău-
gat SNSPA – Școala Naţională de 
Studii Politice şi Administrative, o 
instituţie care în anul 1996, când 
plecam eu la Bucureşti, deja era o 
legendă vie, datorită profesorilor 
şi absolvenţilor săi, inclusiv din 
Republica Moldova, creaţi pentru 
a fi „elite”. Eu nu-mi propuneam 
să devin „elită”, departe de mine 
asemenea gânduri. Dar am ajuns 
la SNSPA.

Studiile în România mi-au în-
dreptăţit toate aşteptările, oferin-
du-mi ceea după ce am şi mers la 
Bucureşti: cunoştinţe, deschidere 
şi, odată cu acestea, încrederea 
în mine însămi. Am făcut doi 
ani de studii postuniversitare la 
Departamentul de Comunicare 
şi Relaţii Publice al SNSPA. Am 
cunoscut oameni de excepţie, cu 
mulţi menţinând şi astăzi o rela-

A N C H E T A  G A Z E T E I

După apariția pe un site de la Chișinău a 
articolului „Bursele românești 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 
Sorinei Ștefârță, jurnalistă, expert pentru relațiile 
cu media, proiectul UE Comunicare strategică și 
suport pentru mass-media în Republica Moldova, 
și al Mariei Bâlici, economistă, Stockholm, 
Suedia.

ţie şi de la care am învăţat că în 
acest domeniu vom avea de învă-
ţat toată viaţa; că Relaţiile Publice 
şi Relaţiile cu Publicul sunt lucruri 
diferite; că în comunicare – mai 
ales în una de criză, cum avem 
azi –, nu se minte şi că... femeile 
sunt de pe Venus, iar bărbaţii de 
pe Marte. Am străbătut toate uli-
cioarele din Bucureştiul vechi şi 
am văzut mai toate spectacolele 
care s-au jucat în acea vreme pe 
scenele capitalei. Am învăţat, am 
descoperit România, am crescut 
odată cu ea şi îndrăznesc să spun 
că m-am format ca personalitate.

Astfel, studiile în România nu 
au fost doar o simplă facultate 
postuniversitară. Au fost o şan-
să de a mă apropia de civilizaţia 
occidentală într-o perioadă în care 
nu se ştia nici de internet, nici 
de alte „minuni” absolut fireşti 
astăzi. Nu a fost totul simplu, cel 
puţin din perspectiva logistică şi 
a traiului cotidian – dar pentru 
cine au fost simpli anii 1990?... 
Cu toate acestea, sunt convinsă 
că a fost şansa care mi-a marcat 
viaţa şi m-a ajutat să înţeleg spre 
ce trebuie să tind în viitor”.

Maria Bâlici: 
„Studiile în România ne 
(re)dau acel ceva pe care 
l-am pierdut din cauza 
ocupației sovietice”

Maria Bâlici a absolvit liceul 
la Iaşi, Colegiul Naţional. Apoi 
a făcut Facultatea de Economie 
şi Administrarea Afacerilor din 
cadrul Universităţii „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iaşi. 

„Eu am decis când aveam 15 ani 
că „vreau să trec Prutul”, eram o 

adolescentă foarte ambiţioasă şi 
era în mine o dorinţă de a face 
mult mai mult. Probabil că m-au 
influenţat discuţiile pe care le-am 
auzit acasă, bunica fusese depor-
tată în Siberia, în timp ce alţi trei 
fraţi ai ei reuşiseră să se refugieze 
în România şi obţinuseră studii 
universitare acolo. Când am reve-
nit acasă, după facultate, mi-am 
dat seama că Siberia, România 
şi românismul nostru sunt încă 
subiecte tabu, dar acesta este ade-
vărul meu şi începutul drumului 
meu, care a dus la Iaşi.    

Anii de studii din România, 
mai ales anii de liceu, au fost cei 
mai frumoşi ani din viaţa mea 
şi au contribuit definitiv la for-
marea mea. I-aş spune oricărui 
tânăr acum şi i-am spus şi fra-
telui meu să îşi facă studiile în 
România, ceea ce el a şi făcut, de-
venind doctor şi profesând acum 
la Stockholm. 

Studiile în România ne (re)dau 
acel ceva pe care l-am pierdut din 
cauza ocupaţiei sovietice, ne în-
torc acasă şi ne fac să ne regăsim 
pe noi înşine. Cred că elevii şi stu-
denţii din Basarabia contribuie şi 
ei la apropierea celor două maluri 
de Prut şi la micşorarea distanţe-
lor care au fost create între noi. 

În prezent, sunt la Stockholm, 
studiez limba suedeză. Este o ex-
perienţă inedită pentru mine şi, 
în plus, am colegi din toată lu-
mea. Cursul care trebuia să dure-
ze un an eu îl voi termina în două 
luni. Profesoara mea mi-a spus 
că aş putea fi scriitoare de limbă 
suedeză. Este o experienţă fru-
moasă, îi apreciez pe toţi aceşti 
oameni şi le sunt recunoscătoare 
celor care au făcut posibil acest 
nou început”. 

După absolvirea facultăţii din 
România, Maria Bâlici a obţinut 
un master de Management al re-
surselor umane la Chişinău, la 
Academia de Studii Economice.  

Rubrică îngrijită 
de Victoria Popa

Studenți basarabeni la Universitatea din Craiova 
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Aflându-ne în una din cele 
mai provocătoare perioade ale 
secolului, când existenţa uma-
nităţii este în pericol din cauza 
pandemiei, majoritatea din noi 
ne-am ciocnit cu realitatea care 
ne obligă să stăm în casă. 

Anxietatea şi atacurile de pa-
nică se intensifică în asemenea 
situaţii când unii din noi sunt mai 
sensibili şi fac faţă cu greu tim-
pului petrecut între patru pereţi. 
Pentru a afla cum putem diminua 
de sine stătător aceste stări, am 
discutat cu instructoarea de yoga, 
Anastasia Sărătură. 

Ce mâncare de pește este 
yoga și cu ce se mănâncă?

Yoga presupune unirea tutu-
ror laturilor noastre – mintală, 
emoţională, fizică şi spirituală. În 
general, yoga este un stil de viaţă 
care implică un set de reguli pe 
care le adopţi în raport cu tine 
însuţi, cu societatea şi mediul în 
care trăieşti. Totodată, dimensi-
unea legată de exerciţiile fizice 
nu este mai puţin importantă, 
aceasta ne ajută să ne menţinem 
corpul şi mintea sănătoase. Cor-
pul nostru este instrumentul prin 
care tindem spre împlinire şi pace 
interioară, acestea fiind obţinute 
prin meditaţii şi cunoaşterea de 
sine.

De fapt, orice persoană poate 
să practice exerciţii de yoga, în 
funcţie de necesităţile pe care 
le are. Fiecare din noi deseori 
practică yoga fără a fi conştient 
de asta, şi anume prin efectua-
rea unor lucruri zilnice, cum ar 
fi gătitul mâncării sau curăţenia 
în casă. Important e să fim pre-
zenţi în acel moment acolo atunci 
când facem acele treburi casnice 
sau orice altă ocupaţie de rutină. 

Ce ar putea face persoane-
le care se confruntă 
cu diverse fobii, anxietăți, 
frica de singurătate, 
frica de moarte 
și atacurile de panică?

O bună parte din cele menţi-
onate mai sus e din cauza că noi 
de multe ori ne facem griji pentru 
ceea ce s-a întâmplat în trecut 
sau pentru ceea ce încă nu s-a 
întâmplat. Atât timp cât ne vom 
direcţiona gândurile spre prezent 
şi vom încerca să ne concentrăm 
pe prezent (dacă e lucru, lucru să 
fie, dacă e vacanţă, să fie vacanţă) 
şi vom creşte nivelul de conştien-
tizare a prezentului, cu atât mai 

puţine griji vom avea în prezent. 
Grijile de ieri şi cele de mâine 

le excludem din prezent şi pu-
nem accent pe el, pe ceea ce trăim 
acum. Cu alte cuvinte, de fiecare 
dată când ne gândim la trecut sau 
viitor, furăm momente preţioase 
din prezent, căci viaţa noastră 
noi o trăim doar în prezent, nu 
în viitor sau trecut!

De exemplu, acum suntem 
într-o perioadă în care a venit 
un virus care ne obligă să fim 
aici şi acum, şi să ne bucurăm 
de aceste momente. Acum stăm 
la masă cu copiii noştri, acum îi 
putem cuprinde, acum putem să 
sunăm la persoane dragi care, 
probabil, trăiesc singure şi nu 
au comunicare cu foarte multă 

lume. Pentru a ieşi din aceste 
griji este nevoie de comunica-
rea cu alţi oameni care la fel sunt 
îngrijoraţi. Atunci când vorbim 
aceste lucruri, ne putem elibera 
gândurile interioare.

Yoga ne ajută să fim prezenţi, 
cu noi înşine, în momentul dat. 
Când avem un atac de panică sau 
anxietate, atenţia noastră se află 
în afara corpului, respectiv noi 
nu putem controla ceea ce este 
în afara noastră. Este nevoie de 
redirecţionarea atenţiei de la un 
eveniment spre gândurile noastre 
interioare. 

De exemplu, atunci când vor-
bim cu cineva şi vrem să ne de-
taşăm de situaţie, dar nu putem 
fugi de acolo, vom încerca să ne 
focusăm atenţia spre ceea ce sim-
ţim în interior, să ne concentrăm 

M E D I T A Ț I I

Yoga pe timp 
de pandemie

Anastasia este sommelier de 
profesie, dar acum doi ani a decis 
că vrea să se descopere și a mers 
în India să învețe yoga. A absolvit 
școala AlakhYoga Rishikesh, apoi 
a început să organizeze sesiuni de 

yoga la Chișinău.

Cum putem face față multiplelor provocări 
apărute odată cu Covid-19

pe felul cum respirăm. 
Astfel, vom observa că nu pu-

tem fi prezenţi în problemă şi în 
respiraţie în acelaşi timp. Cu cât 
mai mult ne întoarcem gândul la 
respiraţia noastră, la senzaţiile pe 
care le avem în interior, cu atât 
mai mult ne îndepărtăm de situa-
ţiile care se întâmplă în exterior. 

Cât priveşte frica de singură-
tate. Dacă ne-am adresa câteva 
întrebări simple: „Cum pot să 
beneficiez de această situaţie în 
care mă aflu acum, fiind nevoit 
să stau închis în casă şi să nu 
merg la muncă? Cum pot să fo-
losesc această situaţie spre binele 
meu?”. 

Este nevoie de un pic de efort, 
dar cu siguranţă fiecare din noi 
va găsi răspunsuri la întrebarea 
de ce să fie recunoscător şi de ce 
este important să vadă binele în 
ceea ce se întâmplă în jurul său. 

Practicarea exerciţiilor de 
respiraţie sau de meditaţie este 
un proces foarte personal şi care 
trebuie simţit pe propria piele, 
contribuie la sesizarea unor 

schimbări reale în corpul nos-
tru după sesiunile de yoga. De 
exemplu, din experienţa mea, 
unele persoane după sesiunile 
de yoga observă că adorm mai 
repede, se trezesc mai lucide şi se 
simt mai odihnite şi pur şi sim-
plu devin oameni mai buni. Dar, 
pentru a reuşi să practici astfel 
de tehnici, e nevoie de exersare, 
de dorit sub îndrumarea unui in-
structor, acum poate fi uşor de 
găsit pe online. 

Recomandări pentru 
persoanele care stau 
acasă singure 
și nu au practică de yoga

În aceste timpuri, fiecare din 
persoanele care stau acasă ar 
fi bine să încerce să descopere 

noi hobby-uri şi mici plăceri ale 
vieţii. Și croşetatul, brodatul, îm-
pletitul şi tot ce facem cu mâinile 
noastre la fel este o formă de me-
ditaţie prin concentrare. 

Exerciţiile pe care le recomand 
este să ridice mâinile în sus, capul 
în sus, la ceruri, şi să se întindă 
ca să creeze spaţiu între fiecare 

osişor din coloana vertebrală, 
apoi să se aplece în jos, cu mâi-
nile până la pământ, să inspire 
profund când se ridică şi să expire 
când coboară. 

Este important ca fiecare să 
îşi seteze intenţia, astfel atunci 
când inspiră va atrage în viaţă 
ceea ce îşi doreşte, iar atunci când 
expiră se va elibera de ceea ce 
nu îşi doreşte. Cu fiecare expi-
rare, scoatem durerea fizică şi 
cea emoţională din corp. 

Pe lângă exerciţiile de yoga, 
este important să ne lămurim cu 
privire la unele lucruri care se în-
tâmplă în prezent. Să fim conşti-
enţi de lucrurile care s-au întâm-
plat azi, când ne-am trezit, am 
mâncat, am vorbit cu persoanele 
dragi. Da, în lume moare foarte 
multă lume, dar astăzi, în acest 
moment, oamenii dragi mie şi 
lucrurile care sunt importante în 
viaţa mea sunt prezente aici. Asta 
nu ar însemna că devalorizăm 
importanţa grijilor, dar pentru a 
ne linişti şi a ieşi din aceste stări, 
este nevoie să ne gândim la ceea 
ce este în regulă. 

Pentru a scăpa de suferinţe, 
este necesar să practicăm iertarea 
şi  acceptarea. Undeva este mai 
bine, în altă parte este mai rău, 
dar în acest moment eu sunt viu 
şi am grijă de mine şi de oame-
nii din jurul meu. Ce mai trebuie 
pentru a simţi bucurie şi împli-
nire interioară?

Și încă ceva, în toată această 
avalanşă de informaţii, ar fi bine 
să ne rezervăm o oră pe zi când să 
analizăm toate ştirile şi să aflăm 
ce se întâmplă în lume, ca să nu 
stăm toată ziua puşi în priză. 

Aşadar, o oră – pentru exer-
ciţii, alta – pentru meditaţii sau 
rugăciuni, alta – pentru relaxa-
re, alta – pentru griji, plus orele 
pentru muncă sau lucrul pe lângă 
casă. Viaţa merge înainte. 

Namaste – Salutări!

Sergiu BEJENARI

Imagini din arhiva Anastasiei Sărătură
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Şi pe noi cui ne lăsați?

Numele antic al Transnistriei era 
Tyrageția, adică Dacia de la Tyras 
(Nistru). Regele Burebista lărgise 
granițele Daciei până departe dincolo de 

Nistru, atingând gurile Niprului.

Prima relatare istorică despre 
românii transnistreni este din sec. 
al XII-lea: Letopiseţul lui Ipatiev 
pomenea despre existenţa unui 
„stat bolohovean”, care se întindea 
peste unele ţinuturi din viitoarele 
gubernii Volînia, Kiev şi Podolia. În 
1681, Duca Vodă era numit „Dom-
nul Țării Moldovei şi a Ucrainei”, 
cu graniţa până la Nipru.

Pentru că Nistrul constituie o 
formidabilă frontieră naturală, 
cu timpul a fost considerată şi 
cea mai potrivită graniţă politică 
a Moldovei spre răsărit, dar Nistrul 
era până în secolul al XVIII-lea 
un fluviu românesc. Și după 1812 
transnistrenii erau incluşi în epar-
hia păstorită de Gavriil Bănulescu.

Românii au fost primii 
stăpânitori ai ținuturilor 
dintre Nistru, 
Bug și Nipru

Marea Unire din 1918 a fost 
pentru transnistreni ceasul des-
părţirii, când au rămas „la Nistru, 
la mărgioară”, întrebând pe depu-
taţii din Sfatul Țării: „Și pe noi cui 
ne lăsaţi?”. Ei au fost abandonaţi 
deznaţionalizării şi experimentelor 
comuniste.

Când îi auzi pe unii reproşân-
du-i mareşalului Ion Antonescu 
trecerea Nistrului în 1941, te în-
trebi dacă ştiu ei că în Transnistria 
se afla un milion de români. Cu 
timpul, mulţi au învăţat să renunţe 
şi la alte milioane de români, dintre 
Nistru şi Prut.   

Cele mai complete date cu pri-
vire la numărul românilor trans-
nistreni, găsite în publicaţiile lui 
N. Smochină, sunt date la p. 624, 
vol. II, şi coroborate cu statisticile 
sovietice care nu corespundeau 
realităţii (numărul moldovenilor 
fiind redus). S-a considerat necesar 
să se facă un recensământ bazat pe 
principii ştiinţifice al populaţiei 
româneşti, oricât de rusificată sau 
ucrainizată ar fi fost. 

Tot printre documentele din 
vol. II găsim la p. 626 constata-
rea: „Abia acum, când s-au întâlnit 
cu armatele române, moldovenii 
rusificaţi declarau nedumeriţi: 
Ori dvs. sunteţi moldoveni, ori 
noi suntem români, că tare ghine 
ne-nţelegem”. Ion Agârbiceanu 
pomenea exact aceeaşi replică a 
transnistrenilor, din timpul Pri-
mului Război Mondial, când mai 
mulţi ardeleni se retrăseseră peste 
Nistru: „De unde sunteţi de vorbiţi 
moldoveneşte ca şi noi?”  

Anton Golopenția 
la lucru în Transnistria

După eliberarea Basarabiei, 
în 1941, Institutul de statistică a 
trimis echipe de recensământ în 
judeţele care fuseseră ocupate de 
URSS în 1940. Au fost utilizate for-
mularele de anul trecut, pentru că 
recensământul din Basarabia era 
o continuare a celui din România. 
Echipele erau conduse de Henri 
H. Stahl.

La 17 august 1941, România pri-
mea sarcina de a asigura ordinea şi 
administraţia privind exploatarea 
economică a teritoriului dintre Nis-
tru şi Bug, denumit Transnistria, 
cu capitala la Tiraspol. Guvernato-
rul civil era  prof. G. Alexianu. Din 
1942, capitala se mută la Odesa, 
unde Gherman Pîntea este numit 
primar. 

Institutul de Statistică de pe 
lângă Consiliul de Miniştri este 
mobilizat să facă un recensământ 
al românilor şi în Transnistria, în 
scopul aducerii în ţară a români-
lor din acel spaţiu, dacă doreau 
aceasta. Doctor în filozofie şi li-
cenţiat în drept, Anton Golopenţia 
era inspector general statistic la 
Institutul de Statistică. În 1941, el 
a format echipele de identificare a 
românilor de la est de Bug. La su-
gestia lui D. Gusti, au adunat date 
şi pentru sumare monografii soci-
ologice ale unor sate. În campania 
de recenzare a moldovenilor din 
Ucraina din 1942-1944 se completa 

O A M E N I  Ș I  C Ă R Ț I

Nina NEGRU

un singur formular privind popu-
laţia civilă. Anunţurile se făceau 
în limba română şi ucraineană, 
capii de familie primeau daruri 
de la fraţii din ţară (sare, zahăr, 
tutun, săpun, chibrituri).

Citind aceste documente, aflăm 
că trebuia colectate şi date politice 
– despre numărul membrilor de 
partid şi al comsomoliştilor şi în 
general cum privesc ei comunis-
mul şi regimul sovietic. Temerea 
guvernului român era ca să nu adu-
că stare de spirit bolşevică, mai 
concret – comunişti în România. 

Dar, după cum arată referatele 
incluse în vol. II, precum şi răs-
punsurile date de unii membri ai 

echipelor la anchetele  comunişti-
lor instalaţi în România după răz-
boi, ne dăm seama că în această 
misiune condusă de cinstitul pa-
triot A. Golopenţia nimeriseră şi 
comunişti, care îi sabotau intenţi-
ile, permiţând cadrelor locale din 
Ucraina să falsifice recensământul 
şi pactizând chiar şi cu partizanii 
sovietici. Am cercetat cu altă ocazie 
starea de lucruri din RASSM şi am 
constatat cu groază cât de implicaţi 
în experimentul bolşevic au fost 
comuniştii din Ardeal.

Dacă vrei să fii ministru, 
tre’ să fii de peste Nistru

Starea de spirit din acel univers 
transnistrean a trebuit să intere-
seze statul român şi n-au trecut 
mulţi ani până să se arate că din 
acele sate din RASSM, dar şi din 
zone mai îndepărtate ale fâşiei cu 
moldoveni se va recruta elita de 
partid care va guverna RSSM, dar 
şi elita scriitoricească  numită de 
Andrei Lupan „okololiteraturnaia 
bratva”, care va intra în manualele  
elevilor basarabeni. 

Abia peste decenii, satele trans-
nistrene colindate de echipele lui 
Golopenţia vor scoate la iveală 
şi scriitori curajoşi, valoroşi: pe 
Alexei Marinat din Valea Hoţului 
(volumul I conţine monografia so-
ciologică a acestui sat), pe Vladimir 
Beşleagă de la Mălăieşti. Aceşti doi 
scriitori au luat primii cuvântul în 
1988 şi au spus, primul – „Nici un 
pas înapoi!”, iar al doilea – „Acum 
ori niciodată!”. 

Echipele au lucrat la est de Bug 
în satul Alexandrovka, r. Vozne-
sensk, regiunea Nicolaev, unde s-a 
născut Ivan Bodiul în 1918. În anul 
recensământului, Bodiul era pe 
front, şef al serviciului veterinar 
al Diviziei 59 a Armatei Sovieti-
ce. Ei bine, nenorocirea a fost că 
acest Ivan Bodiul urma să ajungă 
prim-secretar al CC al RSSM în 
perioada 1961-1980. După resta-
urarea comunistă din R. Moldova, 
preşedintele V. Voronin îl decora 
cu Ordinul Republicii în 2003. În 

semn de protest,  patru scriitori, 
printre care şi un transnistrean – 
Mihai Cimpoi, Vasile Vasilache, 
Vladimir Beşleagă şi Ion Hadâr-
că – au renunţat la acest ordin, 
motivându-şi astfel gestul: 

Declarăm un vehement protest 
împotriva acestui act de reabilitare 
a unui personaj de tristă faimă, 
personaj simbol al vechiului regim 
totalitar, care a promovat prin toa-
te mijloacele ce le-a avut la dispo-
ziţie o politică de deznaţionalizare 
şi rusificare forţată şi metodică a 
populaţiei româneşti autohtone şi 
a minorităţilor naţionale. Bodiul 
are pe conştiinţă mai multe acţi-
uni odioase de eliminare a limbii 
române din sfera administraţiei 
publice, economiei şi învăţămân-
tului, reprimarea cu agresivitate 
a tuturor manifestărilor conştiin-
ţei naţionale prin înscenarea unor 
procese judiciare intelectualilor ce 
opuneau rezistenţă politicii ofici-
ale (cazurile Gheorghe Ghimpu, 
Alexandru Usatiuc, Victor Graur, 
Ion Șoltoianu, Mihai Moraru, Ion 
Vasilenco ş.a.)… El a iniţiat cu deo-
sebit zel campania de distrugere şi 
închidere a lăcaşurilor sfinte. Ivan 
Bodiul a susţinut ampla campanie 
de falsificare a adevărului ştiinţi-
fic despre limba română şi istoria 
naţională”.

În satul Handrabura, ţinutul 
Ananiev, regiunea Herson, s-a 
născut în 1911 Al. Diordiţa, care 
în anul de ocupaţie sovetică 1940-
1941 fusese vicecomisar al poporu-
lui pentru finanţe în Basarabia. În 
timpul recensământului, şi acesta 
se afla pe front, cu armata rusă, la 
Odesa. După război, ajunge mi-
nistru al finanţelor în RSSM, iar 
din 1958 până în 1970 a fost Pre-
şedinte al Sovietului Miniştrilor, 
membru al biroului CC al PCUS. 
Acesta i-a protejat la Chişinău pe 
vechii camarazi din elita politică a 
RASSM, până când chiar şi Bodiul 
nu a mai tolerat şi l-a determinat 
să se transfere la Moscova.

Despre folosul editării docu-
mentelor legate de misiunea echi-
pelor de lucru peste Nistru şi Bug şi 
al materialelor ce ţin de anchetele 
comuniste postbelice din România 
nu mai e necesar să vorbim. Da-
torită fotografiilor dlui prof. dr. 
Vasile Șoimaru, incluse  în vol. I, 
vedem şi imagini de peste Bug.

Mai devreme, prof. dr. Sanda 
Golopenţia edita, pe baza docu-
mentelor eliberate după 1989 de 
arhivele MAI şi SRI, Ultima car-
te, ce conţine corespondenţa lui 
A. Golopenţia înainte de arestare 
şi dosarul celor aproape 200 de 
declaraţii ale sale, smulse sub an-
chetă, pe parcursul a 20 de luni 
de detenţie. Ridicat la 16 ianuarie 
1950 din localul Bibliotecii Acade-
miei, unde se documenta pentru o 
lucrare de statistică, este închis la 
Văcăreşti, în aşteptarea unui pro-
ces care nu va avea loc niciodată. 

A. Golopenţia moare la 10 sep-
tembrie 1951, în urma unei boli 
de plămâni netratate. „Păcatul” 
reproşat de noul regim era acela 
de a fi ocupat funcţia de director al 
Institutului Central de Statistică, 
considerat de comunişti „unul din 
bastioanele cele mai temute ale 
fostului regim”.  

Anton Golopenţia
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Transnistrean născut la 1937 
în autonomia moldovenească din 
Ucraina, cu studii în ucraineană 
şi rusă, el va deveni, peste ani, 
cel mai prolific creator de muzică 
inspirată de poezia lui Mihai Emi-
nescu: de la cântece, romanţe şi 
lieduri, până la poeme simfonice, 
lucrări vocal-simfonice, corale, 
baletul Luceafarul şi Dialoguri-
le dragostei Eminescu-Veronica 
Micle. Într-o perioada de recul 
al cinematografiei moldovene-
sti, Eugen Doga îşi stabileşte la 
Moscova, dar şi în alte părţi de pe 
mapamond, în Polonia, Lituania, 
Serbia, Germania, SUA, marca 
sa de autor de muzică de film de 
circulaţie internaţională, căruia 
SUA îi acordă Medalia de Aur 
„Omul Mileniului”, de care s-au 
bucurat doar 100 de personalităţi 
ale lumii. 

Dar mai întâi inaugurează ci-
clul celor 60 de valsuri, dintre care 
Valsul din pelicula „Dulcea şi tan-
dra mea fiara” realizat cu Emil Lo-
teanu la Studioul „Mosfilm” face 
un succes ameţitor, fiind inclus 
în patrimoniul cultural UNESCO. 
Purtător al Ordinului „Piotr I” al 
Rusiei, îndrăgostit de sopranele 
supraacute specific ruseşti, pentru 
care scrie mai multe romanţe, şi 
căsătorit cu o rusoaică, Natalia 
Alexandrova, tot el este singurul 
care semnează, la împlinirea a 
500 de ani de la ctitoria mănăs-
tirii Putna, Imnul Ștefan cel Mare, 
la fel şi Imnul Craiova mea, inter-
pretat în cadrul Festivalului Mon-
dial de Poezie „Mihai Eminescu” 
(2015); iar Centenarul românilor 
e şi sărbătoarea lui Eugen Doga cu 
ocazia premierei Cantatei Marea 
Unire pe scena Operei Române 
din Craiova. 

Sărbătoarea care trece 
prin venele noastre

Navetist prin forţa destinu-
lui pe ruta Chişinau – Moscova, 
purtător al medaliei „Za userdie 
vo blago otecestva” a Federatiei 
Ruse, el şi-a exprimat tranşant, 
acum cativa ani, atitudinea sa de 
intelectual faţa de politica Rusi-
ei în stânga Nistrului: „…A fost 
război în toată legea, nu conflict, 
un război în care un stat a furat 
altui stat o parte a teritoriului 
său naţional şi a supus popula-

ţia majoritară, moldovenii, unui 
adevărat genocid”. Sau, despre 
actualitatea curentă: „Minciuna 
a luat vârf, e peste tot… trădare 
de Patrie, de neam, de limbă, de 
istorie. Cei care trădează aceste 
lucruri sfinte sunt astăzi primele 
viori”. Sau, la 2018, pe scena Ope-
rei din Craiova: „Această sărbă-
toare (Centenarul Unirii – n. a.) 
nu este una calendaristică, ea este 
sărbătoarea neamului care trece 
în fiecare zi prin venele noastre”.

Iată un artist polivalent, cu 
substrat existenţial şi creator atât 
de diferit şi contradictoriu, care 
îi alimentează sensibilitatea şi îi 
rascoleşte spiritul, propulsându-i 
viaţa şi creaţia într-o dimensiune 
în care muzica îi identifică perso-
nalitatea sa inconfundabilă. Per-

sonalitate pe care o întregeşte, mai 
presus de orice, harul său melodic 
deosebit, stilul accentuat romantic 
al muzicii, avântul ei sentimen-
tal şi exaltat în care se regăsesc, 
pulsând, emoţia vie, dramele, 
suferinţele şi bucuriile în egala 
masură ale lui şi ale lumii. Lume 
pe care artistul din el o iubeşte 
fară resentimente şi fară mânia 
omului sfâşiat de contradicţii. 

Este frustrant pentru un artist 
să se vadă silit de evenimentele 
geopolitice, de situaţiile impre-
vizibile ale istoriei, de crizele 
economice să migreze, asemeni 
unei păsări forţate de anotimp, 
pe traseul nord-sud, a cărui sta-
ţie terminus e o întrebare cu un 
răspuns necunoscut. Acum caţiva 
ani, mărturisea, într-un interviu, 
că „pâinea mea la Moscova e foarte 
amară”, dar tot el avea să con-
state, după ce se produce în cele 
mai diferite genuri şi nu doar în 
muzica de film, că „aici se trăieşte 
mai repede, mai activ şi chiar mai 
productiv”. 

Compozitor rus, la Moscova

Cântece, romanţe, lieduri pe 
versurile poeţilor ruşi, F. Tiut-
cev, M. Țvetaeva, R. Rojdestven-

Eugen Doga, aşa cum este

Ciudata împletire dintre tot ceea 
ce se respinge pentru a se atrage 
se identifică în viața și creația 
lui Eugen Doga într-un soi de 
melanj în care antitezele formează 
ingredientul misterios și romantic 

ce-l definește ca cel mai original, și de aici – cel 
mai apreciat și popular compozitor al spațiului 
cultural dintre Prut și Nistru, dar și în afară. 

ski etc., etc., piese pentru diferite 
componenţe instrumentale, pen-
tru pian, flaut, violoncel, acordeon 
etc., etc., un balet pentru Teatrul 
din Perm şi din nou cântece, ro-
manţe şi lieduri editate în pes-
te 100 de culegeri şi difuzate în 
spaţiul cultural imens al Rusiei 
– acest catalog al creaţiei sale 

conturează distinct şi fără nicio 
tăgadă un prodigios compozitor 
rus. O adevărată revelaţie pen-
tru noi, cei de la Chişinău, într-un 
context în care, dincolo de sferele 
academice, niciodată nu s-a şti-
ut exact „ce face Eugen Doga la 
Moscova”. 

„Visul meu 
e să cuceresc România”

Fără să renunţe la „sufletul său 
etnic” şi fără să părăsească defini-
tiv spaţiul din care provine, Eugen 
Doga se asimilează complet cul-
turii ruse, iar aceasta îl apreciază 
şi îl preţuieşte după merit, acor-
dându-i toate distincţiile, premiile 
şi titlurile onorifice pe care le are 
la îndemână pentru marile sale 
personalităţi, printre care e şi cel 
de academician, membru titular al 
Academiei de Știinţe şi Arte „Petru 
cel Mare” din St. Petersburg, ori 
de laureat al Premiului Naţional 
„Ovaţia” acordat pentru întreaga 
sa activitate.

Dar mai este un tărâm – Româ-
nia, care a fost întotdeauna pentru 
Eugen Doga misterul bucuriei pe 
care ar fi vrut, cu sensibilitatea 
lui de artist, să o trăiască şi să 
o simtă împlinită în totalitate. 

Mi-a spus-o în mai multe inter-
viuri, mi-a spus-o cu entuziasm, 
cu amărăciune, cu decepţie şi cu 
multă speranţă: „Visul meu e să 
mă cunoască şi peste „pârâiaş, să 
cuceresc şi România. Dacă am cu-
cerit Rusia până la Sahalin, de ce 
să nu ajung în România?”. 

Cel ce a câştigat faima cu tentă 
aproape hollywoodiană pentru 
coloana sonoră la filmul „Șatra” 
pare să fi fost asimilat, până nu 
demult, de români doar ca autor 
al acestei muzici, la fel şi la „Ma-
ria, Mirabela”, film realizat acum 
peste două decenii. 

Ex-preşedintele Ion Iliescu 
i-a acordat „Steaua Români-
ei” în grad de Comandor, după 
care concertele sale aniversare 
din cinci în cinci ani la Ateneul 
Român şi, în deschidere generoa-
să în aer liber, în Piaţa „George 
Enescu” din Bucureşti, sau la 
Palatul „Cantacuzino”, ori, pe 
parcursul ultimilor doi ani, la 
Suceava, la Iaşi, sau la Câmpu-
lung Moldovenesc, „Cu drag de 
Bucovina”, ori, în cealaltă parte 
a Moldovei, „Cu drag de Vaslui”, 
sau invitaţiile la Baia Mare, la 
Piatra Neamţ, ori evenimentul de 
proporţii, implicând peste 100 de 
artişti, care au prezentat la Craio-
va Cantata scenică Marea Unire 
– aceste concerte, aceste specta-
cole cu participarea orchestrelor 
de la Bucureşti şi Chişinău, cu 
solişti români preluând şlagărele 
interpreţilor basarabeni (Paula 
Seling a cutezat să transpună 
pe voce şi celebrul Vals), baia 
de aplauze, de mulţime, de flori 
par să-i fi împlinit, cel puţin la 
senectute, dorul său de spectato-
rul român. Evenimente care, în 
debutul lor, ar fi fost imposibile 
fără susţinerea  financiară a Gu-
vernului României. 

Și totuşi... Partitura şi înregis-
trarea audio ale baletului Lucea-
fărul „îşi  fac stagiul” de câteva 
decenii la Opera Română din Bu-
cureşti, ani, în care s-a schimbat 
sistemul politic din ţară, s-au 
perindat mai mulţi conducători 
ai teatrului, iar Luceafărul nu a 
mai fost pus în scenă la Bucureşti. 

Montat în premieră la Chişi-
nau, în ’83, Luceafarul a încântat 
continuu spectatorii  (şi nu doar 
pe cei ce simţeau româneşte, ba-
letul s-a bucurat de succes şi în 

turneele de la Moscova, pe sce-
na „Bolşoi”, la St. Petersburg, 
Kiev, Minsk), autorul muzicii fi-
ind distins cu Premiul de Stat al 
URSS, dar spectacolul, suspectat 
de „naţionalism”, este retras din 
repertoriu sub pretextul unei noi 
redacţii. Nici noua redactie rea-
lizată după aproape 20 de ani (!) 
nu a supravieţuit decât o stagiune, 
de data aceasta fiind retrasă la 
intervenţia maestrului, care s-a 
arătat disperat şi critic faţă de 
spectacol: că i-a fost „hărţuită” 
partitura, că acest personaj, un 
„zdrenţuros” mizerabil care se tot 
rostogoleşte umilitor pe scenă, 
e un sacrilegiu să pretindă că ar 
putea fi „Mihai Eminescu”; si, în 
general, că ar fi minunat ca acest 
balet să fie transpus coregrafic 
de un artist român, căruia nu ar 
fi nevoie să i se explice cine este 
Eminescu. Doga, romantic prin 
stil, metodă de scriere a partitu-
rilor, prin lirismul, poezia şi, în 
egală măsură, patetismul lor, prin 
dramatismul şi coliziunile ce le 
declanşează, într-o confruntare 
directă cu realitatea, nu comite 
tranzacţii de compromis. 

Mai există, oricum, o rază de 
speranţă: relativ recent, Uniunea 
Ziariştilor Profesionişti din Ro-
mânia în persoana Preşedintelui, 
Doru Dinu Glăvan, „s-a angajat 
să facă toate demersurile posibile 
pentru ca această operă funda-
mentală a muziciii şi spiritua-
lităţii româneşti să fie montată 
şi în România”. Eugen Doga, cu 
altă ocazie: „Românii trebuie, în 
primul rând, să se cunoască în-
tre ei, să-şi deschidă inimile, să 
se îmbraţişeze ca fraţii, să-şi dea 
mâna şi nimeni nu va fi în stare 
să-i despărţească şi să-i împiedice 
să se unească”.  

...Dacă Moscova este, conform 
propriei sale mărturisiri, „Parisul 
meu” care l-a ajutat să se lanse-
ze în circuitul cultural universal; 
dacă Chişinăul este permanenta 
sa revenire la matcă, fără de care 
nu-şi concepe propria existenţă 
şi propria sa fiinţă creatoare, 
atunci România ar fi „pământul 
făgăduinţei”, spre care îl împinge 
un instinct inexplicabil, un har ce 
îi aprinde în permanenţă dorul de 
a se regăsi pe sine însuşi pentru a 
se împlini ca om, ca personalitate, 
ca artist.

C U L T U R Ă

Rodica IUNCU
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S Ă N Ă T A T E

- Galina, voi sunteți în pri-
ma linie în lupta cu acest 
nou tip de coronavirus. 
Cum a început totul în 
Spania?
Noi vedeam ce se face în Chi-

na şi ne îngrijoram, dar Guver-
nul nostru socialist, din păcate, 
a întârziat cu două săptămâni să 
ia măsurile de prevenţie. Este 
foarte mult. Dacă în aceste două 
săptămâni s-ar fi interzis măcar 
circulaţia aeriană, în mod speci-
al din China, Italia, ţări cu focar 
la Covid-19, poate situaţia ar fi 
fost alta.

- Acum cum e?
Acum este interzis să ieşi în 

stradă. Poţi să ieşi doar la farmacie 
şi să-ţi cumperi ceva de mâncare. 
Peste tot e poliţie, te pot întreba 
unde mergi. De exemplu, noi tre-
buie să purtăm mereu legitimaţia 
pentru a ne putea mişca liber. De 
la serviciu avem o scrisoare, în 
care scrie că avem dreptul să ne 
deplasăm pe unde avem nevoie. 

Când au apărut primele cazuri, 
au început să se cumpere masiv 
măşti de la farmacie. Nu puteai 
găsi nici gel antiseptic. Chiar şi 
din spital, şi din centrele de ur-
genţă au început să dispară aceste 
produse. Din acest motiv a fost 
restricţionat accesul în institu-
ţiile medicale. La Urgenţă, unde 
lucrez eu, vin şi adulţi, şi copii, şi 
bătrâni. Pe unii îi durea spatele 
şi aveau dificultăţi de respiraţie. 
La început nu ne dădeam seama 
ce se întâmplă, dar am înţeles re-
pede că ar putea fi vorba de noul 
coronavirus. 

- Galina, cum se fac tes-
tele la COVID-19 la voi? 
Cine și unde le face? În R. 
Moldova există un singur 
laborator acreditat inter-
național pentru realizarea 
lor și noi nu știm dacă e 
suficient sau nu.
Dacă o persoană este suspecta-

tă de COVID-19 şi noi o depistăm, 
atunci chemăm altă ambulanţă, 
care vine cu o soră medicală in-
struită cum să ia proba la noul 
coronavirus şi face acest lucru 
la domiciliu. Testul se face şi în 
spitale.

La început testarea unei probe 
la COVID-19 dura 3-4 zile. Acum 
testele pe care le avem ne dau po-

sibilitate să aflăm rezultatele în 15 
minute. La început, dacă persoa-
nele aveau simptome uşoare, nu li 
se făceau teste, pentru că nu erau. 
Acum, pentru că avem posibilitate 
să testăm mai mulţi pacienţi, nu-
mărul bolnavilor pe care-l vedeţi 
este şi el mult mai mare. 

- În Moldova nu sunt ac-
ceptate testele rapide, 
pentru că ar prezenta date 
eronate uneori și nici nu 
știm de unde și cum sunt 
importate. Vorbim despre 
aceleași teste?
Testele pe care le cumpără Spa-

nia sunt omologate. Dacă nu sunt 
omologate, nimic nu se primeşte 
în ţară. Totul este verificat. Tes-
tele pe care le folosim noi au fost 
verificate şi pot fi folosite.

- Creșterea asta masivă 
pe care o vedem acum în 
țările europene înseamnă 
că pur și simplu acum sunt 
testate mult mai multe per-
soane decât la început?
Da. Din acest motiv vedeţi o 

creştere mult mai mare a numă-
rului de cazuri. Aceşti bolnavi 
existau, dar abia acum au fost 
confirmaţi. Chiar în Centrul de 
Urgenţă în care lucrez sunt în jur 
de 200 de medici, asistenţi me-
dicali infectaţi cu COVID-19. La 
început noi credeam că, dacă nu 
ai simptome, nu eşti infectat. Ei 
bine, am înţeles ulterior că nu e 
aşa – poţi să nu ai simptome, dar 
să fii purtător al acestui virus. Cu 
cât mai mult diagnostic faci, cu 
atât mai mult depistezi.

- Deci, nu ar trebui să ne 
alarmăm văzând creșterea 
numărului de cazuri din 
ultimele zile?
Nu. Dacă aţi observat, Ger-

mania are foarte multe persoane 
depistate pozitiv la COVID-19 şi 
destul de puţine decese. De ce? 
Pentru că Germania nu a avut 
restricţii la testare chiar de la 
început. S-au făcut şi la cei cu 
simptome, şi la cei fără simptome. 
Nu a existat împărţeala asta – ţie 
îţi fac, iar ţie – nu.

- În general, ce vă așteptați 
să se întâmple în următoa-
rele săptămâni?

„Suntem puşi în situația 
să alegem pe cine tratăm 
şi pe cine lăsăm să moară”

Galina Crăciun-Balan este din 2007 
medic de Urgență în Spania. Povestește 
ce momente trăiește acum întreaga 
societate spaniolă, ce ritm de muncă 

au medicii, cum sunt testați, tratați pacienții cu 
COVID-19.

Acum lângă Madrid, care e o 
zonă destul de afectată de CO-
VID-19, este amenajat un spital 
din corturi la Ifema (n.r. – centru 
de convenţii), unde ar trebui să 
încapă în jur de 5 mii de pacienţi. 
Spitalele sunt pline. Nu mai sunt 
locuri pentru bolnavi. Pacienţii 
au stat pe coridoare, în scaune pe 
rotile, şi câte patru zile. Alături 
de noi este un spital şi pacienţii 
stau pe podea. Oamenii stau la 
rând ca să-i ia în reanimare. Și 
dacă în acel rând stă o persoană 
în vârstă, de aproximativ 80 de 
ani, dar este şi unul mai tânăr de 
40-50 de ani, atunci prioritate va 
avea tânărul.

- Adică e adevărat ceea ce 
citim în presa străină că 
medicii – și cei din Italia, și 
cei din Spania – sunt nevo-
iți să facă această alegere: 
pe cine salvează și pe cine 
lasă să moară?
Din păcate, da. E o decizie foar-

te complicată. Prioritate vor avea 
tinerii, pentru că au o speranţă de 
viaţă mai mare.

- Protocoalele medicale 
pentru tratamentul CO-
VID-19 diferă de la o țară 
la alta. E un tratament uni-
versal pentru toți?

Dacă e un caz uşor, i se admi-
nistrează paracetamol, i se reco-
mandă să bea multe lichide şi să 
stea acasă izolat. Deşi încă nu sunt 
dovezi ştiinţifice clare, noi le re-
comandăm să evite ibuprofenul. 
Cei care ajung la spital sunt trataţi 
în funcţie de gravitate. 

-  Republica Moldova se 
confruntă cu un deficit 
acut de cadre medicale. 
Voi cum vă ordonați, ast-
fel încât să nu ajungeți la 
epuizare?
În fiecare zi se schimbă proto-

coalele. Acum ne-au centralizat pe 
toţi (n.r. – medicii de la Urgenţă) 
la Serviciul de Urgenţă Naţional 
şi trebuie să mergem la domiciliu, 
să deservim orice persoană care 
ne sună şi ne spune că se simte 
rău. În plus, totul se centrează la 
Ifema, unde a fost creat acel spital 
de campanie.

Pentru început va trebui să 
deservim câte 50 de pacienţi. În 
funcţie de numărul de bolnavi, va 
trebui să gestionăm şi câte 100 sau 
150 de pacienţi. Sunt contractaţi 
să ne ajute inclusiv medicii rezi-
denţi, studenţii de la anul VI şi 
medicii pensionaţi.

- Adică și acești oameni vor 
primi salarii.

Da. E o idee şi pentru Moldova 
să se procedeze la fel. Ar fi de mare 
ajutor medicilor. 

- Sunteți remunerați su-
plimentar pentru ceea ce 
faceți?
Nu. Ne plătesc salariul obiş-

nuit.

- În Moldova în fiecare zi 
autoritățile fac apel către 
populație să stea în izola-
re. Desigur, nu toată lumea 
respectă acest apel, deși 
mulți se conformează. Cum 
e în Spania?
La început nu se prea respec-

ta. Apoi poliţia mergea pe străzi 
şi le cerea oamenilor să meargă 
pe la casele lor. Cei care au opus 
rezistenţă, au fost amendaţi. Nici 
acum nu se respectă 100%, dar 
90% s-au conformat. Pe stradă 
vei vedea poate unii oameni care 
au animale de companie. Acum 
străzile sunt pustii. Și în fiecare 
zi la ora 8 seara oamenii ies la 
balcoane şi cântă, bat din palme 
pentru lucrătorii medicali.

- Ce necunoscute aveți în 
față?
Știţi, acum problema e că noi 

nu ştim unde vom lucra. Noi sun-
tem la dispoziţie, ca la armată. Eu 
voi merge la serviciu şi mie îmi 
vor spune – azi mergi acolo sau 
dincolo şi eu nu voi putea spune 
că nu vreau. 

- Galina, îți mulțumesc 
pentru discuție și aveți 
grijă de sănătatea Dvs.

Interviu realizat de 
Elena Cioina

Interviu cu Galina Crăciun-Balan, medic în Serviciul de Urgență în Spania: Spania este una dintre țările 
europene cele mai afectate de COVID-19. Numărul persoanelor infectate a depășit 47 de mii de persoane 
și are aproape 3 mii 400 de decese. Spitalele sunt supraaglomerate, iar medicii sunt nevoiți să aleagă 
pe cine salvează și pe cine nu. Bătrânii sunt cel mai des sacrificați.
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Tudor Casapu şi 
unicitatea destinului său

Au fost 
amânate JO 
de la Tokyo

Jocurile Olimpice de la Tokyo, 
programate pentru perioada 24 
iulie – 9 august 2020, se vor des-
făşura în vara anului 2021, iar 
brandul competiţiei va rămâne 
neschimbat: „Tokyo 2020”. Cel 
mai important eveniment sportiv 
de pe mapamond a fost amânat 
din cauza epidemiei de corona-
virus. În acest context, fanii din 
întreaga lume sunt invitaţi să re-
vadă Jocurile Olimpice de vară 
şi de iarnă desfăşurate în ultimii 
30 de ani, inclusiv ceremoniile de 
deschidere şi închidere, pe site-ul 
olympicchannel.com şi aplicaţiile 
sale pentru mobil, Amazon Fire 
TV, Android TV, Apple TV şi plat-
forma Roku. 

De menţionat că în istoria olim-
pică modernă, din 1896 încoace, 
JO au fost anulate de trei ori, în 
timpul celor două conflagraţii 
mondiale, în anii 1916, 1940 şi 
1944.   

Meciuri 
memorabile 
la UEFA.tv 

Platforma digitală UEFA.tv 
pune gratuit la dispoziţia supor-
terilor, în perioada de caranti-
nă generală, meciuri clasice ale 
cluburilor şi echipelor naţionale 
din arhiva fotbalului european şi 
poveşti despre jucători de calibru. 
Reamintim că UEFA a oficializat, 
pentru o perioadă nedeterminată, 
amânarea finalelor Champions 
League, Europa League şi a Ligii 
Feminine a Campionilor.

Campionatul 
Mondial 
la hochei, 
anulat

Consiliul Federaţiei Internaţi-
onale de Hochei pe gheaţă (IIHF) 
a decis să anuleze desfăşurarea în 
acest an a Campionatului Mondi-
al, ce urma să aibă loc în oraşe-
le elveţiene Zürich şi Lausanne. 
Această hotărâre a fost luată în 
contextul pandemiei COVID-19, 
potrivit Serviciului de presă IIHF.

A câştigat în viaţa lui mai multe 
bătălii. Însă mai întâi şi-a învins 
propriile temeri, atunci când la 
antrenamente muncea până la 
epuizare, dobândind convingerea 
fermă că este în stare să înfrunte 
suferinţa fizică şi s-o transforme 
în forţa duhului care îl mâna îna-
inte spre realizări nebuloase la 
prima vedere, dar care îl chemau 
irezistibil. Chemări care în scurt 
timp au prins contur, transfor-
mându-se în victorii şi podiumuri 
de onoare – la Europene şi Mon-
diale – şi care cereau un tribut tot 
mai mare: muncă, muncă şi iarăşi 
muncă, până la sacrificiu – efort 
încununat cu dobândirea unei 
încrederi în sine de nestrămutat. 

Îmblânzirea metalului

Prima bătălie câştigată fără 
drept de apel a fost lupta cu me-
talul, pe care l-a îmblânzit prin 
nişte antrenamente al căror regim 
şi l-a impus el însuşi. Un regim de 
neconceput pentru o persoană de 
rând – prin severitatea lui. Prin 
tonele de greutăţi ridicate într-un 
interval record de timp. În curând 
au venit şi rezultatele. Această hal-
teră în mâinile lui Tudor Casapu a 
devenit şi la competiţii de o doci-
litate plăcută, însă până la urmă 
înşelătoare în şiretenia ei, aidoma 
animalului luat din sânul naturii 
şi devenit cuminte prin strădania 
omului, dar care priveşte cu jind 
înspre patria lui sălbatică, căutând 
să muşte când nu te aştepţi. 

Și aici caracterul viitorului 
mare campion s-a manifestat în 
toată splendoarea, el luând în 
stăpânire acest metal gata să iasă 
de sub supunere şi făcându-l să 
zornăie cu un sonor magnific al 
aurului olimpic. Desigur că este 
vorba de „aurul” de la Jocurile 
Olimpice de la Barcelona 1992. 
Spre bucuria triumfătoare a unei 
naţiuni întregi, aflată la început de 
cale şi în căutare de personalităţi 
care s-o reprezinte şi să-i ofere re-
perele necesare unui mers viguros, 
plin de demnitate. Aşa cum este 

parcursul vieţii lui Tudor – onest, 
curajos, măreţ în năzuinţe şi fapte.

Deocamdată, nimeni la noi în 
republică nu a putut egala perfor-
manţa Maestrului: să urce pe pri-
ma treaptă a podiumului olimpic, 
făcând să răsune Imnul ţării (pe 
atunci era „Deşteaptă-te, româ-
ne”) şi ca Tricolorul să fie etalat 
în văzul lumii întregi – mărturie 
a tuturor strădaniilor prin care a 
trecut şi împlinirilor pe care le-a 
realizat.          

Destin prometeic

Apoi însă veni o altă bătălie, 
cea mai grea, cu o maladie care 
în cele mai dese cazuri se dove-
deşte a fi fatală. Aceeaşi suferinţă 
o avea Prometeu, atunci când un 
corb venea zilnic şi ciupea din fi-
catul eroului înlănţuit de stâncă 
prin voinţa implacabilă a zeilor. 
Aidoma titanului din mitologia 
greacă, ficatul căruia se restabilea 
în fiecare noapte, Tudor Casapu în 
această confruntare cu boala ce-i 
dădea târcoale tot mai insistent 
şi căuta să-l ia într-o stăpânire 
totală, a ieşit învingător, scăpând 

Halterofilul Tudor Casapu este 
unicul campion olimpic din 
Republica Moldova de la obținerea 
Independenței încoace. Cu o soartă 

ce te impresionează profund prin parcursul 
său irepetabil, unic. Soartă ce i-a solicitat în 
permanență tărie fizică și de spirit. De caracter. 
Și i-a trimis tot felul de încercări și cumpene. Din 
care a ieșit cu demnitate și mai puternic. Cu un 
suflet fortificat, însă lipsit de vanitate și trufie, de 
o modestie caldă și atotcopleșitoare în atitudinea 
lui plină de afecțiune față de oameni, față de 
aproapele. 

de încleştarea sorţii ce i-a pregă-
tiţi o încercare atât de dură. Fără 
credinţă şi tărie sufletească ar fi 
fost imposibil, de neimaginat să 
obţină acest lucru. Cum ar fi fost 
imposibil fără măiestria şi sacrifi-
ciul medicilor – profesorul Irinel 
Popescu din România şi Vlad Bra-
şoveanu din R. Moldova –, care 
i-au făcut operaţia de transplant 
la Spitalul Fundeni din Bucureşti.

Din anul 2003, Tudor Casa-
pu s-a aflat la cârma Federaţiei 
de Haltere din Republica Mol-
dova, contribuind la educarea 
unei pleiade de sportivi care 
continuă acele măreţe tradi-
ţii la fondarea şi încetăţenirea 
cărora el a muncit neostoit. Îşi 
urma visele cu fidelitate şi cu o 
siguranţă în acţiuni de invidiat. 

„Important este ca prin activi-
tatea noastră să perpetuăm tra-
diţiile din domeniu, lucru care 
până acum ne-a reuşit destul 
de bine. Dovadă sunt succese-
le obţinute de sportivii noştri 
pe arena internaţională, şcoala 
moldovenească de haltere fiind 
una dintre cele mai puternice din 
lume. Avem specialişti reduta-
bili, însă rămânem mult în urmă 
la capitolul condiţii de pregătire 
şi infrastructură. Dispunem de 
rezerve nebănuite în domeniul 
halterelor, de o generaţie tânără 
extrem de talentată, care progre-
sează vertiginos. Trebuie să ne 
îngrijim însă să le creăm condiţii 
de muncă şi de viaţă decente, ca 
ei să nu fie nevoiţi să plece peste 
hotare în căutarea unei sorţi mai 
puţin crude decât cea de acasă”, 
mărturiseşte campionul olimpic.

Tronul lui Jupiter

Acum, la consumarea aproape 
a trei decenii de la obţinerea pri-
mei şi unicei distincţii olimpice 
de cea mai înaltă valoare pentru 
Moldova într-o probă individuală, 
acest „aur” străluminează ca o stea 
călăuzitoare, ca o făclie prome-
teică pentru tinerele generaţii. 
Generaţii care ţintesc cu ardoare 
să aducă la perfecţiune frumoasa 
artă a concurenţei atletice, care 
caută să se afirme şi să creeze acel 
„produs final”, irepetabil în felul 
său – că e vorba de haltere sau 
de alte discipline sportive –, ce 
le-ar înscrie numele cu buchii de 
aur pe tronul anticului Jupiter, 
Muntele Olimp. 

Acum, după atâţia ani, no-
bleţea metalului olimpic de cea 
mai înaltă probă adjudecat la 
Barcelona a dobândit ceva şi din 
nobleţea trecerii vremii, aidoma 
trăsăturilor sufleteşti ale lui Tudor 
Casapu. Trăsături care, odată cu 
strecurarea anilor prin clepsidra 
timpului, răspândesc o blândeţe 
şi căldură ce pogoară ca o bine-
cuvântare asupra celor din jur, 
binecuvântare pe care doar matu-
rizarea tinereţii puse în serviciul 
unui ideal poate să ţi-o confere.      

Iulian BOGATU
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Oamenii nu trebuie să se teamă sau 
să se panicheze, pentru că stresul face 
ca sistemul imunitar, capabil în mod 
natural să răspundă la toţi antigenii cu-
noscuţi, să nu se poată apăra, sfătuieşte 
imunologul macedonean Dejan Trajkov, 
citat vineri de agenţia de presă MIA.

În acest moment, avem nevoie de 
multă odihnă şi somn, mai ales că 
petrecem mult timp acasă în izolare. 
Aceştia sunt factori-cheie care vor 
ajuta imunitatea noastră să funcţio-
neze corect, a explicat acesta.

Sistemul imunitar poate fi ajutat, 
de asemenea, consumând anumite 
minerale şi vitamine, al căror tip şi 
concentraţie depind de starea fizică 
şi fiziologică a organismului, care 
este diferită la fiecare individ. 

AGERPRES

Rubrica „MICA PUBLICITATE”
Rubrica „Mica publicitate” din GAZETA de Chi-

şinău îţi oferă posibilitatea de a publica anunţuri de 
vânzare-cumpărare.  

Aici vei găsi anunţuri de larg interes trimise de 
cititorii GAZETEI de Chişinău şi vei putea intra uşor 
în legătură cu autorii lor.

Pe „Mica publicitate” te aşteaptă informaţii despre 

locurile vacante de muncă, vânzarea sau darea cu 
chirie a locuinţelor, a tehnicii agricole, a maşinilor 
second-hand etc.

Dacă vrei să vinzi, să cumperi sau să închiriezi 
ceva, sună şi dictează anunţul tău la telefonul taxabil 
al redacţiei: 090010050.

Rubrica „Mica publicitate” va putea fi găsită şi pe 
pagina online a publicaţiei – gazetadechisinau.md.

I n t e g r a m a

S u d o k u

Concurs pentru cei mai harnici  
poştaşi în 2020!
„GAZETA de Chişinău” lansează un concurs pentru poştaşii din toate localităţile 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 şi respectiv 6 luni la oricare din Indicii de abonare – PM 21125 (persoane fizice), PM 
21125/23 (pensionari, invalizi, studenţi) vor beneficia de următoarele premii:

6 luni 3 luni

20 – 30 abonamente – 300 lei                               20 – 30 abonamente – 150 lei                               
31 – 40 abonamente – 400 lei 31 – 40 abonamente – 200 lei
41 – 50 abonamente – 500 lei 41 – 50 abonamente – 250 lei
51 – 60 abonamente – 600 lei 51 – 60 abonamente – 300 lei
61 – 70 abonamente – 700 lei 61 – 70 abonamente – 350 lei
71 – 80 abonamente – 800 lei 71 – 80 abonamente – 400 lei
81 – 90 abonamente – 900 lei 81 – 90 abonamente – 450 lei
91 – 100 abonamente – 1000 lei 91 – 100 abonamente – 500 lei
101 plus – 1200 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.
Poştaşul care va perfecta 50 de abonamente pentru 10 luni va ridica un premiu de 1200 de lei.

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

„Te caut!” – aşa se va chema 
rubrica prin intermediul căreia 
GAZETA de Chişinău te va ajuta 
să-ţi găseşti jumătatea.

Atunci când singurătatea îţi ma-
cină sufletul, nu sta pe gânduri, 
caută-ţi sufletul-pereche. GAZETA 
de Chişinău îţi vine în ajutor. 

Din luna februarie 2020, poţi 
perfecta un abonament la noua pu-
blicaţie, GAZETA de Chişinău, în 
paginile căreia vei găsi rubrica „Te 

caut”, care conţine mesajele celor 
care se află în aceeaşi situaţie ca şi 
tine. Nu uita, orice zi e importantă 
şi frumoasă dacă o trăieşti din plin 
alături de omul drag. 

Acum şi tu poţi lăsa un mesaj la 
rubrica „Te caut”. Transmite o scri-
soare pe adresa redacţiei GAZETA 
de Chişinău, mun. Chişinău, str. 
Mihai Viteazul 2 a, nr. 23, sau sună 
la numărul de telefon 090010050.

Te  c a u t !

Un chișinăuean caută nevastă
Am 85 de ani, văduv, locuiesc la Chişinău, singur. De aceea aş 

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 dimineaţă şi de seară. (01)

Bărbat de 60 de ani
Sunt în căutarea unei femei care trăieşte undeva la ţară, cu vârsta 

de 57-58 de ani, cu înălţimea de la 164 cm până la 176 cm, care poate 
avea şi copii. Sunt născut în anul 1960, lucrez în construcţii. (02)

Panica nu face bine imunității 
organismului

Doi pensionari stăteau în parc pe o bancă şi văd o blondă. Unul 
dintre ei spune:

– Vezi blonda aia? Moare după mine!
Celălalt răspunde:
– Cum aşa?
Primul pensionar:
– Doar nu moare înaintea mea!
 
Soţul vine acasă şi-şi prinde soţia în pat cu amantul.
Vizibil şocat, întreabă:
– Ce se întâmplă aici ??!!?
Soţia, uitându-se către amant, zice:
– Eh, ţi-am spus io că-i prost?!!

O bătrânică îşi strigă pisica:
- Pis, pis, pis…
Pisica îi răspunde:
- Pace şi ţie, mamaie.
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Atunci când cei din jur au 
nevoie de sprijinul tău, toată de-
terminarea ta se îndreaptă spre 
susținerea lor. Deși întâmplările 
de care ai parte în plan personal 
și pe care încerci să le integrezi 
nu reprezintă ceva nou pentru 
tine, temerile pe care le ai iau 
amploare.

Trăiești o perioadă dificilă, 
tensionată. Ai nevoie de multă 
organizare și determinare pentru 
a schimba anumite lucruri. Orice 
pas al tău în domeniul carierei 
este calculat. Iubești ceea ce 
faci și acest lucru te ajută să 
iei decizii înțelepte, chiar dacă o 
situație anume nu îți oferă prea 
multe posibilități.

În viața personală ai destul 
de multe tabieturi care te ajută 
să scapi de stresul cotidian. Nu 
ești deschis la ideea de colabo-
rare mutuală. Lucrurile trebuie 
să ia întotdeauna forma pe care 
ți-o dorești. Tot ceea ce se în-
tâmplă trebuie să graviteze în 
jurul tău.

Pentru a rămâne mereu în 
frunte e nevoie de multă au-
todisciplină și creionarea în 
detalii a obiectivelor pe care le 
ai. Chiar dacă uneori ești mai 
sensibil raportat la anumite as-
pecte, nu mai vrei să ai parte de 
dramă în viața ta. La nivel ener-
getic nu vei simți nimic diferit 
pe parcursul acestei săptămâni.

Reușești să pui în aplicare 
orice idee îți vine, indiferent de 
riscurile care se identifică pe 
parcursul procesului. A discuta 
cu onestitate despre propriile 
sentimente te poate ajuta să afli 
și tu lucruri noi despre propria 
persoană. Nu mai fi atât de ca-
tegoric în raport cu persoanele 
cu care lucrezi!

Chiar dacă ești de părere că 
tu definești cel mai bine pro-
blemele cu care se confruntă 
echipa din care faci parte, ex-
periențele pe care le vei trăi 
te vor „invita” la flexibilitate. 
Weekendul te găsește într-o dis-
poziție mult prea apatică pentru 
a face orice altceva în afară de 
a te odihni.

Ai senzația că energia și 
implicarea sunt concentrate 
pe direcții total greșite. Nimic 
din ceea ce trăiești nu îți aduce 
împlinirea de care ai nevoie. 
Faci ceva greșit. Vei descoperi 
o sursă mare de ambiguitate și în 
raport cu viața personală.

„Căderile” pe care le vei trăi 
pe parcursul acestei săptămâni 
te vor ajuta să simplifici lucru-
rile în favoarea ta. Ai nevoie 
să revizuiești anumite aspecte 
organizatorice pentru a evita să 
mai ajungi în impas. Weekendul 
este concentrat pe viața socială, 
în special pe cea romantică. 

Influența pe care o primești 
din partea Lunii te face să alegi 
dintre totul sau nimic. Această 
atitudine drastică te ajută să 
elimini din viața ta lucruri sau 
persoane care te țineau în loc. În 
plan personal, pui multă pasiune 
în orice relație pe care o ai.

Chiar dacă crezi că unele per-
soane din viața ta fac lucruri fără 
sens, nu îți mai expui punctul de 
vedere. Anumite relații care și-
au pierdut din însemnătate par să 
prindă din nou contur, dar nu ești 
pregătit să oferi o a doua șansă. În 
plan profesional, e nevoie de iniți-
ativă pentru a-ți atinge obiectivele.

Ai idei noi pentru renovarea 
casei, vrei să te apuci de câteva 
cursuri de dezvoltare personală, 
petreci mult mai mult timp în 
compania familiei. Încă o dată 
eziți în raport cu mai multe as-
pecte importante din viața ta. 
Ideea de aventură este ceva ce 
te atrage constant.

Firea mult prea calculată te în-
deamnă să te privezi de un stil de 
viață prea exuberant. Modalitatea 
prin care te sustragi de la tot felul de 
responsabilități îți creează o imagine 
socială destul de „alunecoasă”. Când 
majoritatea e de acord cu tine, simți că 
deții controlul asupra propriei vieți. Ai 
mereu nevoie de confirmare socială.

H O R O S C O P  S Ă P T Ă M Â N A L

Berbec Taur Gemeni Rac Leu Fecioară

Balanță Scorpion Săgetător Capricorn Vărsător Peşti

Să nu credeţi cumva că e po-
vestea unui muzicant. Departe de 
aşa ceva. Nistor e hoţ de meserie. 
Meşter nemaipomenit în arta asta. 

E cu adevărat o artă să bagi 
mâna în buzunarul cuiva şi să nu 
te simtă victima, sau să pătrunzi 
într-o casă şi abia peste o habă de 
vreme să-şi dea stăpânii seama că 
cineva le-a cotrobăit prin lucruri 
şi că le-a ciordit ce aveau ei mai 
scump în gospodărie. 

Avea Nistor degete lungi şi sub-
ţiri, albe şi îngrijite mâinile lui 
şi îmbrăcat întotdeauna la patru 
ace. Cel care îl vedea prima dată 
se gândea în sinea lui că neapărat 
o fi fiind persoana asta cu înalt 
statut social. Pentru că Nistor şi 
vorbea frumos, cuvinte alese avea 
pentru fiecare încât te simţeai şi 
tu în prezenţa lui oarecum mai 
deosebit.   

Degete lungi și subțiri, 
mâini albe și îngrijite

Porecla de pianist i-au dat-o cei 
din breaslă. Ca un veritabil speci-
alist îşi făcea meseria. Lucrau în 
doi. Partenerul lui, un oarecare 
Ilie, trebuia să găsească victimele, 
dacă erau în transport, să le ob-
serve şi să le indice. Apoi Nistor 
al nostru trecea la treabă.

A  crescut şi s-a educat într-o 

familie de învăţători, care lucrau 
la o şcoală din suburbia Chişină-
ului. Mai avea un frate şi o soră, 
dar care, cu timpul, s-au înstrăinat 
de Nistor. Fireşte că din vina lui. 
Trăgea familia cu obrazul ori de 
câte ori îl scoteau pe acesta din 
fel de fel de daravele. 

De mic, Nistor era oarecum 
altfel decât fraţii lui. Buclucaş, 
pus pe năzbâtii şi nimeni nu ştia 
la ce să se aştepte de la dânsul. 
Învăţa bine la şcoală şi, fireşte, ca 
tot omul care se respectă, a făcut 
şi o facultate. Avea Nistor diplomă 
de inginer, dar nu şi-a făcut ni-
ciodată meseria pe undeva. La ce 
bun, se gândea el, dacă  îşi câştigă 
banul uşor, fără bătaie de cap. 

Și un hoț are grijă
de sănătatea lui

Era destul să urce dimineaţa 
în transportul public, când era 
aglomeraţie fireşte, şi se făcea în-
tr-o oră - două cu câteva miare. 
Și ce-i mai trebuie omului pen-
tru fericire? Dar să nu credeţi că, 
formal, nu avea un loc de lucru, 
îi creştea stagiul într-un trust de 
construcţie. Salariul lui îl primea 
cineva din administraţie. 

Nu era urât bărbatul şi, bine-
înţeles, plăcea femeilor. Când a 
ajuns la treizeci şi şase de ani, a 
hotărât să se însoare Nistor. Și nu 
cu oricine, dar aleasa neapărat să 
fie medic, una la părinţi şi dintr-o 
familie bogată. A găsit-o pe Irina 
la o clinică, unde din an în an îşi 
făcea nişte teste medicale, vezi 
bine, şi un hoţ trebuie să aibă grijă 
de sănătatea lui. 

Irina era dintr-o familie de chi-
rurgi. Mamă-sa încălzea un loc la 
Ministerul Sănătăţii, iar tatăl fetei 
era în fruntea unei clinici private. 
Frumoasă şi alintată în familie era 

L A  N O I  A C A S Ă

Pianistul (1)

copila. Părinţii o sorbeau din ochi 
de dragă ce le era. Când şi-a adus 
fata mirele acasă, l-au cercetat 
din ochi toate rudele care au fost 
chemate la întâlnire. 

Nistor cucerește familia 
miresei

Aşa se obişnuia la dânşii, dacă 
intră cineva nou în clanul lor, tre-
buia să-l pipăie, naiba ştie pes-
te cine mai dai... Să vezi că le-a 
plăcut Nistor, avea omul prezenţă, 
adică stil, şi, meşteşugit la vorbă 
cum era, i-a cucerit din prima. 

Și clanul l-a impresionat pe 
mire. Vezi bine, majoritatea inte-
lectuali şi doar buneii de-o parte şi 
de alta erau ţărani, dar gospodari 
şi bine văzuţi în localităţile lor. A 

trecut testul Nistor şi s-a însurat 
într-o primăvară cu Irina lui. Nici 
părinţii fetei, nici ai lui nu bănuiau 
că are bărbatul şi a doua meserie, 
cea de hoţ. 

Se lăfăiau în bani. Pe deoparte 
părinţii fetei le dădeau, pe de alta, 
şi Nistor aducea acasă destul ca 
să le ajungă. Fireşte, nu din sala-
riul lui de inginer. Îndată ce i s-au 
născut copiii, trei la număr, pă-
rinţii Irinei ar fi făcut totul pentru 
familia fetei. Deşi nu era nevoie, 
dar, mă rog, de ce să refuzi, dacă-ţi 
vine banul la casă fără osteneală 
şi nu te obligă la nimic? 

De unde i se trage 
faimoasa poreclă

Irina a lăsat serviciul, dar avea 

ore de consultaţie la un spital şi la 
clinica lui taică-său, tot cu gândul 
să aibă stagiu de muncă. Pentru 
că anii trec şi se apropie ziua când 
începi a trăi din pensie...

Cum de l-au poreclit cei din 
breaslă Pianistul? A fost în ziua 
când a reuşit doar în trei ore să 
uşureze buzunarele şi poşetele 
victimelor cu aproape cinzeci de 
mii de lei. Și nu l-au simţit, nu l-au 
observat, ba s-a implicat bărbatul 
în căutarea făptaşului împreună 
cu alţi pasageri din autobuz. 

A semnat protocolul poliţiei, 
a depus mărturii, a compătimit 
victima, oferindu-i şi nişte bani, 
să aibă păgubaşul cel puţin pe-o 
zi de cheltuială. 

(va urma)

Lidia BOBÂNĂ
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Luni, 30 martie

TVR Moldova

06.00 Conexiuni
07.00 Matinalii
10.00 Telescoala. Clasa VIII
11.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 La un pas de România
14.00 Telejurnal Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Telescoala. Clasa XII
16.00 Memorialul Durerii
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Vorbeşte corect!
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
21.00 România 9 Talk-show
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Avocatul Dumneavoastră
00.30 România… în bucate
01.00 Telescoala. Clasa XII
02.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova

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 suspi-
nelor, ep. 3
13.40 Discover România
13.55 Vorbeşte corect!
14.00 Telejurnal Sport Meteo
15.00 Maghiara de pe unu
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspi-
nelor, ep. 4
18.00 Nadine
19.00 Telejurnal
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Sport
21.00 România 9
22.00 Legende şi mistere
22.30 Dosarele extratereştrilor, 
sez. 1
23.00 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Exclusiv în România
00.50 Discover România
01.00 Nadine
02.00 Legende şi mistere
02.30 Dosarele extratereştrilor, 
sez. 1
03.00 Pro Patria
03.25 Sport Meteo
03.40 Telejurnal 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: Fram
09.00 Teleşcoala Clasa VIII
11.00 Serial: O singură inimă
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Regatul sălbatic
14.00 Cronici Mediteraneene
15.00 Teleşcoala Clasa XII
16.00 SerialO singură inimă
17.00 România… în bucate
17.40 Serial: Toate pânzele sus!
18.45 Discover România
19.00 Telejurnal simultan TVR 1
19.45 Sport simultan TVR 1
19.55 Meteo simultan TVR 1
20.10 Film: Povestea lui Blue
21.45 Discover România
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Misterele Orientului
00.10 Film: În inima pădurii
02.00 Cronici Mediteraneene
03.00 Telejurnal
03.40 Sport
03.50 Meteo
04.00 Serial: Misterele Orientului
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Rapsodia satului
06.35 Abraziv
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Știrile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Știrile (rus.)
09.30 Stai acasă, Învaţă Online. 
Lecţii pentru elevii cl. IX
10.20 Serial Iubire de argint
11.05 Moldova de Patrimoniu
11.35 Purtătorii de cultură

12.05 Serial Crusoe
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu
14.00 Cine vine la noi!
15.00 Stai acasă, Învaţă Online
15.45 Serial Pentru fiul meu
16.30 F/d
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Vector european
20.25 Focus. Europa
21.00 Știrile
21.15 Săptămâna sportivă
21.50 Chişinău: ieri şi azi
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Știri Externe
23.25 Concert simfonic. Ludwig van 
Bethoven la 250 de ani de la naştere

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 Curiosul George 2: pe urmele 
maimuţei
10.00 Masha şi ursul
10.10 Polly Pocket - Puterea celor 
mici
10.40 Barbie Dreamtopia
10.55 Unde-i Waldo?
11.25 Bebe Șef: Înapoi la treabă
11.55 Trolii - Petrecerea continuă
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 Barbie Degeţica
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 Adven-
tures
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Barbie - eroina jocurilor video
21.50 Masha şi ursul
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Voltron - Apărătorul Le-
gendar
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 Știrile Pro TV
09.15 Gusturile se discută
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Știrile Pro TV cu Loreta 
Lisnic
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Știrile Pro TV cu Loreta 
Lisnic
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Film Salt
23.00 Film A naibii dragoste
01.00 Știrile Pro TV
01.40 Film Salt
03.00 Lecţii de viaţa
04.00 La Măruţă
05.00 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă

17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Numai iubirea
21.30 Inimă de ţigan
23.00 La Bloc
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Numai iubirea
04.00 Știrile 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 Din lumea filmelor
15.45 Teleshopping
16.00 Coronavirus
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 Film Botez
22.00 Coronavirus
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Colecţie Ora de ras
01.00 Ora Expertizei
02.30 Din lumea filmelor
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Paparazzi
05.00 Три миллиона

TV8

06.00 Cutia neagră
07.30 Х/ф Астробой
09.00 Oaspete neaşteptat
10.00 Муз/ф Убить короля
12.00 Știri pe scurt
12.15 Х/ф Второй шанс
14.00 Știri pe scurt
14.15 Х/ф Стукач
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Стукач
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Știri
18.00 Пятое время года
19.00 Știrile TV8
19.45 Х/ф Время псов
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Муз/ф Жизнь в розовом 
цвете
01.30 Știrile TV8
02.10 Cutia neagră
03.20 Știri
03.50 Politiсa
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 Frumoasa şi bestiile, ep. 
28, 29
21.00 Serial Intre tine şi rău
22.00 Serial Vieţi la răscruce
23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Serial Serial
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
06.30 Film: Flăcările iubirii
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
643
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
198
17.15 Serial: Nobleţe, ep. 1
18.30 Știri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
201
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
644

21.00 Film: OCOLUL PĂMÂNTU-
LUI ÎN 80 DE ZILE
23.45 Film: MINISERIE: IMPE-
RIUL - PART. 1
00.45 Film: ITALIENCELE
02.30 Spune-mi adevărul
04.30 Baronii
05.00 Știri 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 Кто ты?
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
02.00 Serial: 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 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

Marți, 31 martie

TVR Moldova

06.00 Punctul pe azi
07.00 Matinalii
10.00 Telescoala. Clasa VIII
11.00 Cap compas
11.30 Un doctor pentru dumnea-
voastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Izolati în România
14.00 Telejurnal Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Telescoala. Clasa XII
16.00 Profesionistii…
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Vorbeşte corect!
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Investiţi în România!
00.30 România… în bucate
01.00 Telescoala. Clasa XII
02.00 Cap compas
02.30 Un doctor pentru dumnea-
voastră
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova

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 suspi-
nelor, ep. 4
13.40 Discover România
13.55 Vorbeşte corect!
14.00 Telejurnal Sport Meteo
15.00 Maghiara de pe unu
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspi-
nelor, ep. 5
18.00 Nadine
19.00 Telejurnal
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Sport
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
03.00 M. A. I. aproape de tine
03.25 Sport Meteo
03.40 Telejurnal 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: Fram
08.50 Teleshopping
09.00 Telescoala Clasa VIII
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: O singură inimă
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Regatul sălbatic
14.00 Cronici Mediteraneene
15.00 Teleşcoala Clasa XII
16.00 SerialO singură inimă
17.00 România… în bucate
17.40 Serial: Toate pânzele sus!
18.45 Discover România
19.00 Telejurnal simultan TVR 1
19.45 Sport simultan TVR 1
19.55 Meteo simultan TVR 1
21.00 Destine ca-n filme
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Misterele Orientului

01.45 Discover România
02.00 Cronici Mediteraneene
03.00 Telejurnal
03.40 Sport
03.50 Meteo
04.00 Serial: Misterele Orientului
05.00 Mic dejun cu un campion
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele credinţei
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Știrile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Știrile (rus.)
09.30 Stai acasă, Învaţă Online. 
Lecţii pentru elevii cl. IX
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Rapsodia satului
11.30 Abraziv
11.50 F/d
12.15 Chişinău: ieri şi azi
12.25 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu
14.00 Cine vine la noi!
15.00 Stai acasă, Învaţă Online
15.45 Serial Pentru fiul meu
16.30 Unda bugeacului
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Moldova în eter direct
21.00 Știrile
21.15 F/d
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Știri Externe
23.25 Concert simfonic. Ludwig van 
Bethoven la 250 de ani de la naştere

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 LEGO Friends - Haideţi pe 
scenă!
10.00 Masha şi ursul
10.10 Polly Pocket - Puterea celor 
mici
10.40 Barbie Dreamtopia
10.55 Unde-i Waldo?
11.25 Bebe Șef: Înapoi la treabă
11.55 Trolii - Petrecerea continuă
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 Curiosul George 2: pe urmele 
maimuţei
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 Adven-
tures
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Barbie în Puterile Prinţeselor
21.50 Masha şi ursul
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Voltron - Apărătorul Le-
gendar
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 Știrile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Știrile Pro TV cu Loreta 
Lisnic
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Știrile Pro TV cu Loreta 
Lisnic
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Las Fierbinţi
23.00 Film Nu e loc de iertare
01.00 Știrile Pro TV
01.40 Lecţii de viaţa
02.40 La Măruţă
03.40 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Numai iubirea
21.30 Inimă de ţigan
23.00 La Bloc
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Numai iubirea
04.00 Știrile Pro TV
04.30 Inimă de ţigan

Jurnal TV

06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Coronavirus
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 Filme şi Staruri

15.45 Teleshopping
16.00 Coronavirus
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 Coronavirus
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Colecţie Dora Show
01.00 О нас
02.30 Filme şi Staruri
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 M-Adam
05.00 Colecţie Ora de ras

TV8

06.00 Politiсa
07.15 Știrile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Муз/ф Жизнь в розовом 
цвете
12.00 Știri pe scurt
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12.15 Х/ф Время псов
14.00 Știri pe scurt
14.15 Х/ф Первая любовь
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Первая любовь
17.30 Știri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Știrile TV8
19.45 Х/ф Однажды в Стокгольме
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Х/ф ЧЕ: часть первая. 
Аргентинец
01.30 Știrile TV8
02.10 Politiсa
03.20 Știri
03.50 Politiсa
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 34
10.15 Serial Intre tine şi rău
11.15 Teleshopping
11.45 Frumoasa şi bestiile, ep. 
1428, 29
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 Frumoasa şi bestiile, ep. 
30, 31
21.00 Serial Intre tine şi rău
22.00 Serial Vieţi la răscruce
23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Frumoasa şi bestiile, ep. 
30, 31
02.00 Serial Lacrimi de iubire
03.00 Serial: rial: Jurăminte încăl-
cate, ep. 28, 29
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Intre tine şi rău
05.00 Serial Blind date

Național

06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
644
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Nobleţe, ep. 1
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
199
17.15 Serial: Nobleţe, ep. 2
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
202
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
645
21.00 Film: BUZDUGANUL CU 
TREI PECEȚI
01.00 Film: IMPERIUL - PART. 1
02.00 Albumul Naţional
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Știri 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 Кто ты?
23.00 Т/с Тройная защита
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
02.00 Serial: 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 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

Miercuri, 1 aprilie

TVR Moldova

06.00 Punctul pe azi
07.00 Matinalii
10.00 Telescoala. Clasa VIII
11.00 Natura şi aventura
11.30 Un doctor pentru dumnea-
voastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 # Creativ
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Telescoala. Clasa XII
16.00 Destine ca-n filme
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Vorbeşte corect!
20.00 Telejurnal Știri
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Articolul VII
00.30 România… în bucate
01.00 Telescoala. Clasa XII
02.00 Natura şi aventura
02.30 Un doctor pentru dumnea-
voastră
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova

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 suspi-
nelor, ep. 5
13.40 Discover Romani Aurelian 
Andreescu
13.55 Vorbeşte corect!
14.00 Telejurnal Sport Meteo
15.00 Convieţuiri
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspi-
nelor, ep. 6
18.00 Nadine
19.00 Telejurnal
19.45 Sport
20.00 Telejurnal 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. 3
01.00 Nadine
02.00 Ora regelui
02.50 Discover România
03.00 #Creativ
03.25 Sport Meteo
03.40 Telejurnal Sport
04.30 Vorbeşte corect!
04.35 Gari de poveste, ep. 3
05.25 Documentar: Pofticioşi, la 
cratiţă!
06.00 România 9

TVR 2

07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Serial: Fram
09.00 Teleşcoala Clasa VIII
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: O singură inimă
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Regatul sălbatic
14.00 Cronici Mediteraneene
15.00 Teleşcoala Clasa XII
16.00 SerialO singură inimă
17.00 România… în bucate
17.40 Serial: Toate pânzele sus!
18.45 Discover România
19.00 Telejurnal simultan TVR 1
19.45 Sport simultan TVR 1
19.55 Meteo simultan TVR 1
20.10 Telecinemateca: Keoma
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Misterele Orientului
00.10 Telecinemateca: Keoma
02.00 Cronici Mediteraneene

03.00 Telejurnal
03.40 Sport
03.50 Meteo
04.00 Serial: Misterele Orientului
04.55 Discover România
05.05 Memorialul Durerii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Unda bugeacului
06.35 F/d
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Știrile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Știrile (rus.)
09.30 Stai acasă, Învaţă Online. 
Lecţii pentru elevii cl. IX
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Vector european
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu
14.00 Cine vine la noi!
15.00 Stai acasă, Învaţă Online
15.45 Serial Pentru fiul meu
16.30 F/d
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 F/d
21.00 Știrile
21.15 Moldova de Patrimoniu
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
22.45 Poezii
23.00 Știri Externe
23.25 La noi în sat

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 Șef: Înapoi la treabă
11.55 Trolii - Petrecerea continuă
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 Barbie - eroina jocurilor video
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 Adven-
tures
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
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 Șef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Voltron - Apărătorul Le-
gendar
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 Știrile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Știrile Pro TV cu Loreta 
Lisnic
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Știrile Pro TV cu Loreta 
Lisnic
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Film Fiica preşedintelui
23.30 Film Labirintul evadarea
01.30 Știrile Pro TV
02.10 Lecţii de viaţa

03.10 La Măruţă
05.10 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Gospodar fără pereche
22.30 Știrile Pro TV
23.00 La Bloc
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Gospodar fără pereche
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Coronavirus
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 Ce mai fac vedetele
15.45 Teleshopping
16.00 Coronavirus
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 Coronavirus
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Colecţie Ora de ras
01.00 Secretele Puterii
02.30 Din lumea filmelor
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Ultima Parada
05.00 Top Gear

TV8

06.00 Cutia neagră
07.15 Știrile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Х/ф ЧЕ: часть первая. 
Аргентинец
12.00 Știri pe scurt
12.00 Х/ф Однажды в Стокгольме
14.00 Știri pe scurt
14.15 Х/ф По половому признаку
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф По половому признаку
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Știri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Știrile TV8
19.45 Х/ф Виктор
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Муз/ф Че: часть вторая
01.30 Știrile TV8
02.10 Politiсa
03.20 Știri
03.50 Politiсa
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 Frumoasa şi bestiile, ep. 
32, 33
21.00 Serial Intre tine şi rău
22.00 Serial Vieţi la răscruce
23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Frumoasa şi bestiile, ep. 
32, 33
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. 
645
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping

13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Nobleţe, ep. 2
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
200
17.15 Serial: Nobleţe, ep. 3
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
203
20.00 Film: DOMNUL ȘI DOAMNA 
SMITH
22.45 Film: BĂRBAȚII RĂZBO-
IULUI
01.00 Film: BUZDUGANUL CU 
TREI PECEȚI
05.00 Știri 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 Кто ты?
23.00 Т/с Тройная защита
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
02.00 Serial: 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 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, 2 aprilie

TVR Moldova

06.00 Punctul pe azi
07.00 Matinalii
10.00 Telescoala. Clasa VIII
11.00 Descălecaţi în Carpaţi
11.30 Un doctor pentru dumnea-
voastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Adevarurui despre trecut
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Telescoala. Clasa XII
16.00 Garantat 100%
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Vorbeşte corect!
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 A doua Romanie
00.30 România… în bucate
01.00 Telescoala. Clasa XII
02.00 Regatul salbatic
02.30 Un doctor pentru dumnea-
voastră
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova

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 suspi-
nelor, ep. 6
13.40 Discover România
13.55 Vorbeşte corect!
14.00 Telejurnal Sport Meteo
15.00 Akzente
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspi-
nelor, ep. 7
18.00 Nadine
19.00 Telejurnal
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Sport
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 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: Fram
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa VIII
09.30 Telescoala Clasa VIII
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: O singură inimă
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Cronici Mediteraneene
15.00 Teleşcoala Clasa XII
16.00 SerialO singură inimă
17.00 România… în bucate
17.40 Serial: Toate pânzele sus!
18.45 Discover România
19.00 Telejurnal simultan TVR 1
19.45 Sport simultan TVR 1
19.55 Meteo simultan TVR 1
20.10 Film: Adevărul despre mama
21.45 Discover România
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Misterele Orientului
00.10 Film: Adevărul despre mama
01.45 Discover România
02.00 Cronici Mediteraneene
03.00 Telejurnal
03.40 Sport
03.50 Meteo
04.00 Serial: Misterele Orientului
04.55 Discover România
05.05 Reţeaua de idoli
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 F/d
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Știrile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Știrile (rus.)
09.30 Stai acasă, Învaţă Online. 
Lecţii pentru elevii cl. IX
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Cuvintele credinţei
11.45 Tezaur
12.00 F/d
12.30 Focus. Europa
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu
14.00 Cine vine la noi!
15.00 Stai acasă, Învaţă Online
15.45 Serial Pentru fiul meu
16.30 F/d
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Moldova în eter direct
21.00 Știrile
21.15 F/d
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Știri Externe
23.25 Prin muzică în Europa

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 Incredibila poveste a perei 
uriaşe
10.00 Masha şi ursul

P R O G R A M E  T V
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10.10 Polly Pocket - Puterea celor 
mici
10.40 Barbie Dreamtopia
10.55 Unde-i Waldo?
11.25 Bebe Șef: Înapoi la treabă
11.55 Trolii - Petrecerea continuă
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 Barbie în Puterile Prinţeselor
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 Adven-
tures
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 Masha şi ursul
20.30 LEGO Friends - Haideţi pe 
scenă!
21.50 Masha şi ursul
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Voltron - Apărătorul Le-
gendar
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 Știrile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Știrile Pro TV cu Patricia 
Podoleanu
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Știrile Pro TV cu Patricia 
Podoleanu

17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 In Profunzime
22.30 Las Fierbinţi
00.30 Știrile Pro TV
01.10 Lecţii de viaţa
02.10 La Măruţă
04.10 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Numai iubirea
21.30 Inimă de ţigan
23.00 La Bloc
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Numai iubirea
04.00 Știrile Pro TV
04.30 Inimă de ţigan

Jurnal TV

06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Coronavirus
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 Filme şi Staruri
15.45 Teleshopping

16.00 Coronavirus
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
21.30 Filme şi Staruri
22.00 Coronavirus
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Ultima Parada
01.00 Cabinetul din umbră
02.30 Filme şi Staruri
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Cabinetul din umbră

TV8

06.00 Politiсa
07.15 Știrile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Муз/ф ЧЕ: часть вторая
12.00 Știri pe scurt
12.15 Х/ф Виктор
14.00 Știri pe scurt
14.15 Х/ф Знамение
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Знамение
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Știri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Știrile TV8
19.45 Х/ф Статус Брэда
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Х/ф Легенда
01.30 Știrile TV8
02.10 Politiсa
03.20 Știri
03.50 Politiсa
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 Frumoasa şi bestiile, ep. 
34, 35
21.00 Serial Intre tine şi rău
22.00 Serial Vieţi la răscruce
23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Serial Frumoasa şi bestiile
02.00 Serial Lacrimi de iubire
03.00 Serial Jurăminte încălcate
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Intre tine şi rău
05.00 Serial Blind date

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Opriţi timpul -redifuzare
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Nobleţe, ep. 3
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
201
17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
204
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
646
21.00 Film: PAR IMPAR
23.30 Film: OCOLUL PĂMÂNTU-
LUI ÎN 80 DE ZILE
02.15 Miezul problemei
03.30 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Știri 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 Кто ты?
23.00 Т/с Тройная защита
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
02.00 Serial: 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 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, 3 aprilie

TVR Moldova

06.00 Punctul pe azi
07.00 Matinalii
10.00 Telescoala. Clasa VIII
11.00 Regatul salbatic
11.30 Un doctor pentru dumnea-
voastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Telescoala. Clasa XII
16.00 Aventura urbană
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Vorbeşte corect!
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
21.00 Dăruieşte, Românie!
22.30 Gala umorului
00.30 România… în bucate
01.00 Telescoala. Clasa XII
02.00 Gala umorului
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova

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 suspi-
nelor, ep. 7
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 suspi-
nelor, ep. 8
18.00 Nadine
19.00 Telejurnal
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Sport
21.09 Film: Marquise
23.00 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Chipurile României
01.00 Nadine
02.00 Film: Marquise
03.55 Sport Meteo
04.10 Izolaţi în România
04.35 Garantat 100%
05.25 Documentar: Pofticioşi, la 
cratiţă!
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Serial: Fram
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa VIII
09.30 Telescoala Clasa VIII
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: O singură inimă
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Ferma
15.00 Teleşcoala Clasa XII

16.00 Serial O singură inimă
17.00 România… în bucate7.40 
Serial: Toate pânzele sus!
18.45 Discover România
19.00 Telejurnal simultan TVR 1
19.45 Sport simultan TVR 1
19.55 Meteo simultan TVR 1
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 Telejurnal
03.40 Sport
03.50 Meteo
04.00 Ferma
04.50 Discover România
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 F/d
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Știrile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Știrile (rus.)
09.30 Stai acasă, Învaţă Online. 
Lecţii pentru elevii cl. IX
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Zona ARS
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu
13.55 Cine vine la noi!
15.00 Stai acasă, Învaţă Online
15.45 Serial Pentru fiul meu
16.30 Fii tânăr!
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 F/d
21.00 Știrile
21.15 Zona ARS
21.40 Tezaur
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Știri Externe
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 în povestea sirenei
10.00 Masha şi ursul
10.10 Polly Pocket - Puterea celor 
mici
10.40 Barbie Dreamtopia
10.55 Unde-i Waldo?
11.25 Bebe Șef: Înapoi la treabă
11.55 Trolii - Petrecerea continuă
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 LEGO Friends - Haideţi pe 
scenă!
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 Adven-
tures
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Pettson şi Findus
21.45 Masha şi ursul
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Voltron - Apărătorul Le-
gendar
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 Știrile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Știrile Pro TV cu Patricia 

Podoleanu
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Știrile Pro TV cu Patricia 
Podoleanu
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Românii au talent
00.00 Știrile Pro TV
00.40 Film Fiica preşedintelui
02.40 Lecţii de viaţa
03.40 La Măruţă
04.40 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Românii au talent
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Românii au talent
05.45 Superspeed

Jurnal TV

06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Coronavirus
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 Ce mai fac vedetele
15.45 Teleshopping
16.00 Coronavirus
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 Coronavirus
22.45 Три миллиона
23.30 Colecţie Dora Show
00.30 Cealalta Basarabie
01.30 Secretele Puterii
02.00 Coronavirus
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Три миллиона
05.00 Colecţie Ora de ras

TV8

06.00 Cutia neagră
07.15 Știrile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Х/ф Легенда
12.00 Știri pe scurt
12.15 Х/ф Статус Брэда
14.00 Știri pe scurt
14.15 Муз/ф Мерзлая земля

15.00 Новости. Коротко
15.15 Муз/ф Мерзлая земля
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Știri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Știrile TV8
19.45 Х/ф Все только начинается
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Левша
01.30 Știrile TV8
02.10 Politiсa
03.20 Știri
03.50 Politiсa
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 Frumoasa şi bestiile, ep. 
36, 37
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. 
646
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
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: Destine rătăcite, ep. 
202
17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
205
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
647
21.00 Film: WINNETOU: POTECA 
BANDIȚILOR
23.00 Film: DOMNUL ȘI DOAMNA 
SMITH
01.45 Miezul problemei
03.00 Albumul Naţional
04.45 Vouă
05.00 Știri 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 Кто ты?
23.00 Т/с Тройная защита
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
02.00 Serial: 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, 4 aprilie

TVR Moldova

06.00 Punctul pe azi
07.00 Tezaur folcloric
07.50 Discover România
08.00 Ferma
08.50 Discover România
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 Mic dejun cu un campion
10.20 Discover România
10.30 Teatru Naţional de Televi-
ziune
12.50 Discover România
13.00 Documentar
14.00 Telejurnal Sport
14.30 România veritabila
15.00 Film: Lumina palidă a durerii
17.20 Exclusiv în România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Politică şi delicateţuri
19.50 Discover România
20.00 Telejurnal Știri
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: Lumina palidă a durerii
01.20 Documentar
02.20 Politică şi delicateţuri
03.10 Drag de România mea!
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04.50 Discover România
05.00 Telejurnal Moldova

TVR 1

07.00 Adevăruri despre trecut
07.30 Politică şi delicateţuri
08.30 Constructorii de visuri
09.00 Aventura urbană
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 lăuta-
rească
17.00 Festivalul de muzică lăută-
rească
18.00 Teleenciclopedia
19.00 Telejurnal
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Sport
21.00 1989 -Decembrie roşu
22.00 Serial: Ecaterina sez. 2
23.00 Profesioniştii…
00.00 #Creativ
00.35 Teleenciclopedia
01.35 Anchetele comisarului 
Antonescu
02.25 Serial: Ecaterina sez. 2
03.20 Vizita de lucru
03.45 Vorbeşte corect!
03.50 Viaţa satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.30 Generaţia Fit
09.00 Serial: Fiica oceanului
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului. Prima parte
15.00 Femei de 10, bărbati de 10
16.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Zile cu stil
17.30 MotorVlog ediţia 2
18.00 Memorialul Durerii
19.00 Telejurnal simultan TVR 1
19.45 Sport simultan TVR 1
19.55 Meteo simultan TVR 1
20.10 Film: Cândva, pe-aici trecea 
un râu
22.25 Serial: Păcatul şi ruşinea
00.00 Zile cu stil
00.30 MotorVlog
01.10 Film: Cândva, pe-aici trecea 
un râu
04.45 Serial: Fiica oceanului
05.35 Pescar hoinar
06.00 MotorVlog
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 F/d
06.30 Chişinău: ieri şi azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Știrile
08.15 Bună dimineaţa
08.30 Domnului să ne rugăm. 
Transmisiune în direct
10.00 Desene animate Extraordina-
rele aventuri ale lui Jules Vernes
11.00 Fii tânăr!
11.30 Musafirul
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.30 Serial Poftă bună
13.00 Miezul zilei
13.30 Ador femeia şi iubirea. Pro-
gram muzical
15.25 Chişinău: ieri şi azi
15.45 F/d
16.30 Portrete în timp
17.00 Știrile (rus.)
17.15 În ritmul dansului

17.45 La noi în sat
18.30 Acces limitat
19.00 Mesager
19.40 Poezii
19.55 O seară în familie
21.00 Știrile
21.15 Serial Wallander
22.55 Știrile (rus.)
23.10 Zapovednik
23.25 Știri Externe
23.50 Erudit cafe
13.30 F/d

Minimax

06.00 Masha şi ursul

06.35 Micul Meu Ponei: Prietenia 
este magică
07.35 Barbie: Dreamhouse Adven-
tures
08.35 Barbie (tm) Printesa şi 
Vedeta Pop
09.55 Barbie Fairytopia: Mermaidia
11.20 AVENTURILE SIRENELOR 
H2O
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 LEGO Friends - Haideţi pe 
scenă!
15.00 Masha şi ursul
15.10 Micul meu ponei - Fetele 
Equestriei - Vacanţa de primăvară

6.00 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 Șef: Înapoi la treabă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Incredibila poveste a perei 
uriaşe
21.50 Masha şi ursul
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Voltron - Apărătorul Le-
gendar
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 Știrile Pro TV Chişinău
07.00 Știrile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.45 Teleshopping
10.30 Superspeed la Pro TV
11.00 Film Brigada Pestriţă
12.45 Teleshopping
13.00 Știrile Pro TV cu Patricia 
Podoleanu
13.45 In Profunzime
15.00 Teleshoping
15.15 Românii au talent
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Film Taken 3: Teroare în L. A.
22.45 Film Dusmania
01.00 Știrile Pro TV
01.40 Film Brigada Pestriţă
03.20 Film Taken 3: Teroare în L. A.
04.40 Film Dusmania

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.30 La Măruţă
12.00 Acasă la Români
12.45 Teleshopping
13.00 Știrile Pro TV
13.15 România, te iubesc!
14.00 Lecţii de viaţa
15.30 Arena bucătarilor
16.00 Românii au talent
18.30 Superspeed
19.00 Știrile 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
01.30 Arena bucătarilor
01.45 Superspeed
02.15 Știrile 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 Coronavirus
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 Film Botez
23.00 Film
05.00 Dora Show

TV8

06.00 Politiсa
07.15 Știrile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Х/ф Все только начинается
11.10 Oaspete neaşteptat
12.00 Reporter de Gardă
12.15 Drive it
12.40 Egoist
13.35 Autoblog
14.00 Т/с Макмафия
18.00 Internetu grăieşte
19.30 Х/ф На грани
21.30 Х/ф Харви Милк
23.30 Х/ф Туристас
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 Frumoasa şi bestiile, ep. 
38, 39
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. 
203
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor, ep. 332
12.00 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.00 Film: WINNETOU: POTECA 
BANDIȚILOR
16.00 Film: PAR IMPAR
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
206
20.00 Spune-mi adevărul
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: BĂRBAȚII RĂZBO-
IULUI
02.00 Albumul Naţional
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Știri 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 Кто ты?
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, 5 aprilie

TVR Moldova

06.00 Gari de poveste
07.00 Universul credinţei
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viaţa satului
13.00 Documentar
14.00 Telejurnal Sport
14.30 La un pas de România
15.00 Film
17.25 Regatul salbatic
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Știri
21.00 O dată-n viaţă Concert Sala 
Palatului
23.00 Film
01.25 Documentar
02.25 Regatul salbatic
02.50 Discover România
03.00 O dată-n viaţă Concert Sala 
Palatului
04.50 Discover România
05.00 Telejurnal Moldova

TVR 1

07.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.00 In grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viaţa satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică şi delicateţuri
15.30 Film: Cronica întâlnirilor 
dezastruoase
17.00 Prietenii incredibile
18.00 Exclusiv în România
18.50 MomentArt
19.00 Telejurnal
19.45 Sport
20.00 Telejurnal Sport
21.00 O dată-n viaţă Concert Sala 
Palatului
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay??
01.00 Prietenii incredibile
01.45 Film: Cronica întâlnirilor 
dezastruoase
03.07 Telejurnal
03.52 Universul credinţei
05.30 In grădina Danei
06.00 Vreau să fiu sănătos!

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.30 Descălecaţi în Carpaţi
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Generaţia Fit
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Baltagul
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Reţeaua de idoli
19.00 Telejurnal simultan TVR 1
19.45 Sport simultan TVR 1
19.55 Meteo simultan TVR 1
20.10 Film: Columna
00.35 Reţeaua de idoli
01.30 Film: Baltagul
03.15 Film: Columna
05.30 Descălecaţi în Carpaţi
06.00 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele credinţei
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Știrile
08.15 Bună dimineaţa
08.30 Domnului să ne rugăm. 
Transmisiune în direct
09.00 Știrile (rus.)
10.00 Ring star
11.00 Erudit cafe
11.40 La datorie
12.00 Musafirul
12.30 Serial Poftă bună
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.05 Recital
15.45 F/d
17.00 Știrile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinău: ieri şi azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.05 Serial Crusoe
21.00 Știrile
21.15 Crizantema de argint. 

Concurs
22.20 Știrile (rus.)
22.35 Zapovednik
22.50 Musafirul

Minimax

06.00 Masha şi ursul
06.35 Micul Meu Ponei: Prietenia 
este magică
07.35 Barbie: Dreamhouse Adven-
tures
08.35 Barbie Fairytopia: Mermaidia
10.00 Barbie (tm) Printesa şi 
Vedeta Pop
11.20 AVENTURILE SIRENELOR 
H2O
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 Pettson şi Findus

14.50 Masha şi ursul
15.10 Micul meu ponei: Fetele Equ-
estriei - Caruselul prieteniei
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 Șef: Înapoi la treabă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Barbie în povestea sirenei
21.50 Masha şi ursul
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Voltron - Apărătorul Le-
gendar
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 Știrile Pro TV
10.15 Teleshoping
10.30 Arena bucătarilor
11.15 Film Uite cine cu cine 
vorbeşte
13.00 Teleshopping
13.15 Apropo TV
14.15 Gusturile se discuţă
15.30 Teleshopping
16.00 Film Rapirea lui King
18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Film Battleship: Invazia
23.45 Film Razbunarea unui hot
00.30 Știrile Pro TV
01.10 Film Uite cine cu cine 
vorbeşte
03.10 România, te iubesc!
04.40 Film Battleship: Invazia

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.30 Românii au talent
13.00 Teleshopping
13.15 Arena bucătarilor
13.45 Lecţii de viaţa
14.25 Știrile 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 Știrile 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 Știrile 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
22.00 Filme şi Staruri
22.30 Lampa fermecată - Colecţie
23.00 Film
04.00 M-Adam
05.00 Dora Show

TV8

06.00 Х/ф Индюки назад в 
будущее
07.30 Zâmbărele
07.40 Internetu grăieşte
09.00 Check in
09.30 Х/ф Нас двое
11.10 Oaspete neaşteptat
12.00 Egoist
13.00 Autoblog
13.30 Tomorrow today
14.00 Т/с Макмафия
18.00 Х/ф Александр
21.00 Zâmbărele
21.30 Х/ф Лучший друг
23.30 Пятое время года
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

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 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 Frumoasa şi bestiile, ep. 
40, 41
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. 
204
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.15 Film: FEMEIA CU CRAVATĂ 
NEAGRĂ
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 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
207
20.00 Film: ȘAPTE ETAPE ALE 
IUBIRII
23.15 Opriţi timpul
02.00 Albumul Naţional
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Știri 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 Т/с Кто ты?
01.00 Vorbe bune cu Lilu

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

P R O G R A M E  T V
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Lupta dintre generații

Știind că viața are-un crez
Și cel mai tânăr o să-nvingă,
Sunt gata locul să-i cedez,
Dar nu suport să mă împingă...

Gheorghe BÂLICI

Clăparul formației 
Bon Jovi are 
coronavirus

În mesajul său, David 
Bryan nu oferă detalii cu privire 
la modul în care a contractat 
coronavirusul. A asigurat, însă, 
publicul că a stat în carantină 
şi că va continua să stea izolat 
până când va fi declarat vinde-
cat. Clăparul a rugat publicul să 
nu se panicheze şi să se sprijine 
reciproc în aceste momente di-
ficile pe care le trăim cu toţii.

„Tocmai am primit rezultatul 
şi am aflat că a ieşit pozitiv la 
coronavirus. Am fost bolnav 
pentru o săptămână şi mă simt 
mai bine pe zi ce trece. Vă rog, 
nu vă fie frică! E o gripă, nu 
e ciumă. Am stat în carantină 
pentru o săptămână şi voi mai 
sta pentru încă una. Când mă 
voi simţi mai bine, voi repeta 
testul pentru a mă asigura că 
am scăpat de acest virus supă-
rător. Vă rog, ajutaţi-vă reci-
proc. Toate astea se vor termina 
în curând… cu ajutorul fiecărui 
american!”

C Ă R Ă B U Ș I  &  W O W !

Muzeu virtual, 
invitație la expoziție  

„Fără efecte de studio. Natural! Fără 
e-uri: Live from my bunker. Există viaţă 
în carantină! Va exista şi după ea! Dragi 
pacienţi, eu, doctorul pacient şi psiholog 
Dan Helciug de la Spitalul de Urgen-
ţă, vă propun o terapie de grup izolat, 
septic, în condiţii de maximă siguranţă! 
(nu ca la Vila Lac 1..dar...). Și musca 
dacă intră la noi, pleacă igienizată şi 
mascată! Comunicăm, ne distrăm şi 
cântăm live! Vă promit că la noi hârtia 
igienică nu o să fie o problemă şi ‚Living 
covid’a Loca’ o să ne ajute să trecem 
cu bine peste această stare de urgenţă! 
(sau... nu, dar ce mai contează?). Live by 
request... Jokes by request... ne facem 
de cap!”, spune Helciug pe pagina sa 
de socializare. 

AGERPRES 

Muzeul Naţional de Istorie a 
României (MNIR) permite vizita-
rea online a unora dintre expoziţi-
ile organizate la sediul instituţiei. 
Astfel, pot fi vizitate expoziţiile: 
Muzeul Virtual - http://www.
muzeulvirtual.ro - prezentarea 
în format digital a tuturor expo-
ziţiilor temporare organizate la 
sediul instituţiei; Imago Roma-
niae - http://imagoromaniae.
ro/ - istorice ale spaţiului româ-
nesc începând cu perioada Evu-
lui Mediu şi până în anul 1947; 
Capodopere 2019 - http://www.
capodopere20l9.ro/ - prezentare 
micromonografică a unor piese 
de o valoare excepţională din 
colecţiile MNIR; Marele Război 
- https://www.marelerazboi.rol 
- documentele şi imaginile legate 
de participarea României la Pri-
mul Război Mondial păstrate în 
colecţiile MNIR şi ale altor muzee; 
Comunismul în România https://
www.comunismulinromania.rol 
- documente esenţiale şi imagini 
legate de istoria României între 
anii 1947-1989.

Alte expoziţii propuse de MNIR 

sunt: Prin industrie, pentru ţară! 
- https://expo1921.mnir.ro/ro/ - 
fotografii de la Expoziţia şi Târgul 
de Mostre a Industriei din Ro-
mânia Mare (Bucureşti, 1921); 
Galeria Portretelor - https://ga-
leriaportretelor.rol - portrete şi 
micro biografii ale unor personaje 
istorice din România; Oameni, 
locuri şi comori - http://www.
oamenisicomori.rol - tezaure din 
colecţia MNIR.

Una dintre expoziţiile de refe-
rinţă la care vizitatorii pot avea 
acces online este Muzeul Virtual 
al Unirii - https://www.mvu.ro/. 
O prezentare a unei importante 
colecţii, aceasta cuprinde ziare, 
scrisori, studii, documente, jurna-
le, hărţi, fotografii cu diferite per-
sonalităţi notabile şi obiecte care 
au aparţinut acestora, mărturii şi 
informaţii referitoare la acţiunile 
care au condus la formarea statu-
lui unitar modern român.

Sunt accesibile 14 tururi virtu-
ale (modele 3D) ale expoziţiilor 
temporare organizate de MNIR 
începând cu anul 2013. 

AGERPRES

Dan Helciug, terapie de grup 
izolat, septic, în condiții 
de maximă siguranță!

 INDICE 1 LUNĂ 3 LUNI 6 LUNI 9 LUNI 
 PM 21125 (pers. fizice) 35,20 105,60 211,20 316,80

 PM 21125/23 (pens., inval., stud.) 32,20 96,60 193,20 289,80

 PM 21125/24 (pers. juridice) 40,0 120,0 240,0 360,0

David Bryan a scris recent pe profilul său 
de instagram că a fost diagnosticat cu 
noul coronavirus. Clăparul formației 
Bon Jovi se află deja de o săptămână în 

carantină, informează www.infomusic.ro.


