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Ultimul țar? 

Se pare că pandemia a prins 
pe picior greșit Rusia. Mai 
precis, coteria care o conduce. 

Totul a început foarte bine, 
acum două săptămâni, când 
cosmonauta Tereșkova a 
propus Dumei de Stat să dea 
înapoi numărătoarea manda-
telor președintelui actual al 
țării. Parlamentul a acceptat 
fără crâcnire. Putin a făcut-o 
pe mironosița sau, vorba lui 
Konstantin Eggert, „pe Boris 
Godunov”, dar, până la urmă, 
a acceptat „noua” povară. 
Dacă tot n-are cine, a oftat 
din rărunchi Vladimir Vladi-
mirovici, și s-a supus voinței 
boierilor. 
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A c t u a l i t a t e

Majoritatea bisericilor din R. Moldova 
s-au conformat deciziilor Comisiei pentru 
Situații Excepționale a R. Moldova și au 
sistat oficierea slujbelor pe perioada stării 
de urgență pentru a preveni răspândirea 
epidemiei de COVID-19.

Mitropolia Basarabiei și Mitropolia Moldovei 
nu au luat încă decizii privitor la modul în 
care vor avea loc tradiționalele slujbe dedicate 
Învierii Domnului, cu sau fără prezența 
enoriașilor. În prezent, serviciile religioase 
se oficiază doar cu participarea preotului, a 
dascălului și a paraclisierului. 

„Biserica nu 
are hotare în 
asemenea cazuri”

H a r t a  l u m i i

Adrian CIUBOTARU

Înainte de pandemie, probabil că mulți din-
tre noi s-au gândit cum ar fi să lucreze acasă, 
iar acum realitatea forțată de coronavirus ne 
descoperă atât avantajele, cât și dezavantajele 
„biroului de acasă”.

Munca la domiciliu, 
cu avantajele și 
neajunsurile ei

P r i v i r e a
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Satul Ciopleni, raionul Criuleni. Săteni în fața prăvăliei: „Ne protejăm foarte bine și nu ne temem de coronavirus”
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„Biserica nu are hotare 
în asemenea cazuri”

Majoritatea bisericilor din R. 
Moldova s-au conformat deciziilor 
Comisiei pentru Situații Excepționale 
a R. Moldova și au sistat oficierea 
slujbelor pe perioada stării de urgență 
pentru a preveni răspândirea epide-
miei de COVID-19.

Altele au făcut slujbe bisericești 
doar cu participarea preotului și a 
doi cântăreți.

Printr-un comunicat emis de Mi-
tropolia Basarabiei, ÎPS Petru, Mi-
tropolitul Basarabiei, li s-a adresat 
slujitorilor Domnului: „În calitatea 
noastră de preoți ai lui Hristos avem 
datoria sfântă de a nu înceta săvâr-
șirea Sfintei Liturghii, chiar dacă 
asta va însemna să o săvârșim în 
singurătate.”

S-a recurs la această modalitate 
de slujire, în contextul instituirii de 

către autoritățile din R. Moldova a 
Stării de Urgență privind situația 
alarmantă a infectărilor cu noul vi-
rus Covid-19, și în conformitate cu 
reglementările comunicate de către 
Patriarhia Română.

 
„Fiecare se roagă acasă”

GAZETA de Chișinău a solicitat 
Protoiereului Petru Buburuz, parohul 
Catedralei „Sfinţii Apostoli Petru şi 
Pavel” din sectorul Buiucani al ca-
pitalei, să ne spună cum să se roage 
creștinii în perioada aceasta cât nu 
pot merge la biserici.

„Patriarhul României Daniel a 
spus că așa s-a creat situația și lu-
mea trebuie să stea acasă. Nu avem 
încotro. Fiecare se roagă acasă. În 
această perioadă preoții oficiază 
slujbe religioase, dar la ele nu pot 
fi prezenți mai mult decât doi-trei 
oameni”, ne-a mărturisit protoiereul 
Buburuz.

Protoiereul ne-a spus că în această 
perioadă nici mărturisirile nu au loc. 
Protoiereul are doar discuții simple 
la telefon cu unii oameni în caz de 
necesitate. În opinia Domniei Sale, 
mărturisirile nu pot fi făcute la te-
lefon.

„Mărturisirea e mărturisire. Și 

Localitățile care conduc 
topul celor mai multe cazuri 
de COVID-19

Municipiul Chișinău continuă 
să fie cea mai afectată localitate 
de COVID-19 din R. Moldova, iar 
harta îmbolnăvirilor s-a completat 
joi, 2 aprilie, cu patru noi raioa-
ne: Telenești, Edineț, Criuleni și 
Vulcănești din regiunea găgăuză. 

Astfel, 199 din cele 505 de 

cazuri de îmbolnăvire confirma-
te până acum sunt din Capitală 
(39%), potrivit datelor prezenta-
te pe platforma online lansată de 
Ministerul Sănătății.

Urmează raionul Soroca, unde 
au fost diagnosticate cu noul tip de 
coronavirus 71 de persoane, ceea 

ce constituie 14 la sută din totalul 
de cazuri confirmate. În raionul 
Ștefan-Vodă s-au îmbolnăvit 57 
de persoane (11% din total).

În regiunea transnistreană, 
s-au înregistrat 32 de bolnavi 
(6% din total).

La nivel teritorial, noul corona-

Mitropolia Basarabiei și Mitropolia 
Moldovei nu au luat încă decizii 
privitor la modul în care vor avea loc 
tradiționalele slujbe dedicate Învierii 

Domnului, cu sau fără prezența enoriașilor. În 
prezent, serviciile religioase se oficiază doar 
cu participarea preotului, a dascălului și a 
paraclisierului. 

Victoria POPA

nu poate fi făcută la telefon. Preoții 
oficiază slujbele singuri. Ne rugăm 
împreună. Biserica nu are hotare în 
asemenea cazuri. Nu au mai fost 
cazuri când lumea să fie oprită de a 
merge la slujbele divine. Dar lumea e 
speriată, mai ales conducătorii. Sluj-
bele la Catedrala „Sfinţii Apostoli 
Petru şi Pavel” au loc. Doar preo-
ții le oficiază”, ne-a explicat Petru 
Buburuz. 

Parohul Bisericii „Sf. Ierarh Gri-
gorie Palama” din Chișinău a Mitro-
poliei Basarabiei, Nicolae Crețu, a 
declarat pentru GAZETA de Chișinău 
că la oficierea serviciilor divine sunt  

prezente doar trei persoane: preotul, 
dascălul și paraclisierul.

„Cei care nu vor reuși să se împăr-
tășească în perioada postului mare se 
vor împărtăși și după Paști”, a men-
ționat parohul. 

„După trecerea acestei 
molime, bisericile 
vor fi cu ușile deschise”

Despre sfințirea bucatelor de 
Paști, Nicolae Crețu crede că „se 
vor conveni măsuri speciale pentru 
sfințirea bucatelor de Paști. Încă nu 
au fost stabilite, dar este posibil să 

fie anunțate în curând”.
Parohul bisericii „Minunea Sf. 

Arhanghel Mihail” din satul Cruglic, 
raionul Criuleni, Nicolae Ciobanu a 
spus pentru GAZETA de Chișinău că 
în biserica de la Cruglic se oficiază în 
continuare slujbele religioase, doar 
că acestea au loc numai în prezența 
a trei oameni – a preotului și a doi 
cântăreți. 

 „După trecerea acestei molime, 
bisericile vor fi cu ușile deschise și-și 
vor aștepta enoriașii la împărtășire 
și mărturisire. Acum recomandăm 
tuturor să stea acasă pentru a stopa 
răspândirea virusului.”

Unde au fost înregistrate cele mai puține îmbolnăviri în R. Moldova 

virus a afectat deja persoane din 
29 de unități administrative de 

nivelul doi din R. Moldova.
radiochisinau.md 

Biserica Sf. Dumitru din Chișinău
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Primăriile cunosc numărul per-
soanelor revenite acasă în luna 
martie și urmăresc ca acestea să 
respecte perioada de izolare. În 
discuție cu primarii am aflat că 
aceștia, împreună cu angajații 
centrelor de sănătate, țin evidența 
moldovenilor reveniți. Oamenii 
sunt informați și obligați să res-
pecte cu strictețe perioada de 14 
zile de carantină. 

Potrivit primarului comunei 
Sărătenii Vechi, Telenești, Vero-
nica Cupcea, în luna martie, s-au 
întors de peste hotare 26 de per-
soane. Cei care s-au întors în pri-
mele zile ale lunii martie deja nu 
mai sunt izolați prin casele lor. 
Majoritatea au respectat cerin-
țele impuse de APL și au stat în 
carantină timp de 14 zile.

„Am mers prin localități și i-am 
informat despre regulile impuse 
de stat, stipulate în Hotărârea 
Comisiei Situații Excepționale a 
R. Moldova. Nu avem amenzi. În 
prezent, în ambele sate – Zaha-
reuca și Sărătenii Vechi, avem 13 
persoane în carantină. Am avut 
și un bărbat venit din Rusia care 
nu vroia să respecte carantina, 
dar până la sfârșit s-a conformat. 
Amenda usturătoare îi face să res-
pecte”, ne-a informat primarul 
Cupcea.

Primărița ne-a mai spus că, 
datorită televiziunii prin cablu 
din sat, dirijată de Alexei Rotaru, 
primăria a făcut un apel video prin 
care a informat populația despre 
regulile stricte care trebuie res-
pectate pe timp de pandemie. APL 
colaborează strâns cu medicul de 
familie din comună. 

Toate persoanele care au venit 
pe cale aeriană sunt incluse în 
liste de către Centrul de Sănăta-
te. Primăria i-a monitorizat pe 
cei care reveneau pe cale teres-
tră, cu microbuzele, transportul 
propriu. 

„Am făcut schimb de liste ale 
celor întorși acasă. Toți sunt în 
evidență”, ne-a informat Veroni-
ca Cupcea. În comuna Sărătenii 
Vechi, Telenești, sunt 2848 de 
persoane.

Amenda de 25 de mii 
de lei îi astâmpără 
pe cei reveniți

Primărița a spus pentru GA-
ZETA că, din primele zile când 
s-a instituit starea de urgență, ea 
a mers pe la agenții economici, 
instituțiile publice și a discutat 
despre faptul că toți cei întorși 
trebuie monitorizați și informați 
să respecte izolarea timp de 14 
zile, nerespectarea va fi amendată 
cu 25 de mii de lei, sumă stipula-
tă în dispoziția Comisiei Situații 
Excepționale.

La Măgdăcești, 116 au ieșit din 
carantină, iar 37 se află în izolare

Solicitată de GAZETA de Chi-
șinău, primarul de la Măgdăcești, 
Liuba Cojocaru, ne-a spus că de la 
începutul lunii martie până acum 
au revenit acasă 153 de persoane. 
Au ieșit din carantină 116 persoa-

„Lumea are frică 
de această epidemie”

O B S E R V A T O R

Tot mai mulți moldoveni revin zilnic acasă 
de peste hotare. GAZETA de Chișinău 
a încercat să afle care sunt acțiunile 
de informare ale Autorităților Publice 

Locale (APL) pentru protecția populației întoarse, 
dar și a celor care o așteaptă, în vederea stopării 
răspândirii COVID-19. 

ne, iar în prezent 37 sunt în izolare 
în gospodăriile lor. Potrivit ei, oa-
menii respectă regulile, deoarece 
amenda este mare.

Liuba Cojocaru a postat pe 
pagina de facebook a primăriei 
un anunț prin care se adresea-
ză locuitorilor satului pe care-l 
conduce. Ea informează lumea 
despre cazurile noi de Covid-19 
și bilanțul total al îmbolnăvirilor 
pe republică, menționând pentru 
GAZETĂ că la Măgdăcești nu a 
fost înregistrat, deocamdată, nici 
un caz de îmbolnăvire.

Liuba Cojocaru a atenționat 
oamenii veniți acasă că în timpul 
perioadei de izolare li se interzi-
ce să primească vizitatori sau să 
părăsească raza locuinței pentru 
orice motiv. „Dacă nu aveți stocuri 
suficiente de alimente/necesități, 
apelați la familie/vecini, care vor 
trebui să vă lase cele necesare în 
fața locuinței, fără să pătrundă 
în ea. Autoritățile va pot verifica 

oricând la domiciliu pe parcursul 
celor 14 zile și, dacă observă că nu 
respectați perioada de izolare, vă 
pot deschide dosar penal sau să 
vă amendeze pentru zădărnicirea 
combaterii bolilor.”

La Verejeni, Telenești, 
mulți revin acasă

Și primarul de la Verejeni, Te-
lenești, Serghei Popa, împreună 
cu medicul de familie din sat țin 
evidența celor întorși acasă. Din 
cei circa 3000 de locuitori ai sa-
tului, acum în sat sunt 1761. Pri-
marul ne-a spus că la Verejeni se 
întoarce multă lume din cei ple-
cați. Deja 50 de persoane au ieșit 
din carantină. Acestea au venit din 
Italia, Ucraina, România, Anglia, 
Franța. În prezent, stau izolate 
în casă 26 de persoane. „Ultimul 
care a venit este din Israel. L-am 
informat să respecte regulile și să 
stea acasă timp de 14 zile.” 

În satul Peresecina, Orhei, lo-
cuiesc 8114 de persoane, ne-a in-
format primărița Valentina Buzu. 
Din 7 martie până pe 31 martie, 
la Peresecina au revenit acasă 
211 persoane, 85 dintre acestea 
se află în carantină. Valentina 
Buzu a spus pentru GAZETA că 
lumea respectă izolarea, mai ales 
după ce a mers pe la porțile lor cu 
poliția. „Ținem o evidență stric-
tă. Până azi, 1 aprilie, nu avem 
niciun caz de Covid-19 la Pere-
secina”, ne-a spus primărița de 
Peresecina. 

Potrivit secretarei Primăriei 
Peresecina, Galina Gaiduc, Comi-
sia Situații Excepționale ține evi-
dența persoanelor revenite acasă. 
Aceasta este informată zilnic, la 
ora 9.00 și la ora 16.00, de către 
angajații Centrului de Sănătate 
despre numărul persoanelor care 
s-au întors, care se află în caran-
tină și care au ieșit din perioada 
de izolare.  

Primăriile în colaborare cu centrele de sănătate țin evidența celor reveniți acasă și 
urmăresc ca aceștia să respecte perioada de carantină 

Victoria POPA

Diaspora, 
condiționată 
să cumpere 
polițe medicale
 

Mulți moldoveni vor să revină acasă din 
străinătate. Problema este cât de eficient 
vor respecta carantina de cel puțin 14 zile. 
Astfel încât să nu trăim realitatea italiană, 
spaniolă sau franceză. „Ne dorim ca cetă-
țenii să revină în țară cât mai mulți, dar 
înțelegem că acest lucru trebuie să-l facem 
organizat, dozat, ca să nu punem presiune 

pe sistemul medical din Republica Moldo-
va”, a declarat Oleg Țulea.

Ministrul Afacerilor Externe (MAE) pre-
gătește împreună cu Autoritatea Aeronauti-
că Civilă (AAC) un grafic al curselor charter 
pentru următoarele două săptămâni. Oleg 
Țulea susține că vor fi organizate zboruri 
charter din 13 orașe europene: Londra, 
Dublin, Madrid, Frankfurt, Bruxelles, Var-
șovia, Lisabona, Milano, Paris, Moscova, 
Roma, Amsterdam și Praga.

Potrivit unei Dispoziții adoptate de Co-
misia pentru Situații Excepționale, MAE 
va întocmi listele persoanelor din diasporă 
care vor să revină în Republica Moldova. 
Listele vor fi elaborate pe baza informațiilor 
scrise de conaționalii noștri în formularul 

pus la dispoziție de misiunile diplomatice 
și MAE.

În plină pandemie, moldovenii care revin 
de peste hotare trebuie să-și cumpere poliță 
de asigurare medicală, în valoare de 4.056 
de lei. Decizia a fost luată de Comisia pentru 
Situații Excepționale. Măsura este valabilă 
în perioada Stării de Urgență, adică până 
la 15 mai. Moldovenii nu vor putea urca în 
avion fără poliță medicală.

Cetățenii care intenționează să revină 
în Republica Moldova pe cale aeriană pot 
achita polița medicală prin intermediul sis-
temului guvernamental Mpay. Persoanele 
care vor traversa frontiera de stat pe cale 
terestră vor completa și semna o Declara-
ție pe propria răspundere prin care se vor 

obliga să achite, în termen de 72 de ore, 
prima de asigurare obligatorie de asistență 
medicală pentru anul 2020, conform unei 
Dispoziții adoptate de Comisia pentru Si-
tuații Excepționale.

Avocatul Poporului își exprimă îngrijo-
rarea în legătură cu intensificarea mesajelor 
agresive și intolerante la adresa reprezentan-
ților diasporei moldovenești, dar și a unor 
discursuri instigatoare la ură ale cetățenilor 
moldoveni de peste hotare în care sunt vizate 
autoritățile Republicii Moldova. Aceștia 
sunt văzuți ca vinovați ai declanșării crizei 
epidemiologice de COVID-19 în R. Moldova, 
sunt învinuiți de iresponsabilitate pentru că 
ar fi neglijat normele de carantină.

Natalia MUNTEANU 
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Viața între casă și grădină

O echipă a GAZETEI de Chiși-
nău a mers prin satele Făurești, 
Hrușova, Ciopleni și Boșcana din 
raionul Criuleni pentru a afla cum 
percep oamenii informațiile des-
pre COVID-19. Ajungem în satul 
Făurești din comuna Ciorescu. E 
luni, 30 martie, majoritatea locu-
itorilor stau în casă. Drumurile 
sunt pustii. Gazoductul din loca-
litate, rufele atârnate pe sfoară și 
un bărbat care merge agale denotă 
că satul e „viu”.

Următorul sat e Hrușova. La 
intrarea în sat vedem o femeie 
care taie și curăță un pom fruc-
tifer. Ne prezentăm. Îi oferim 
GAZETA. E la pensie, singură, 
soțul i-a decedat acum șase luni. 
La 70 de ani ai săi arată puterni-
că. A lucrat profesoară de limba 
și literatura română. În discuție 
cu noi, Tanti Zinaida spune că-și 
spală mâinile cu săpun și dezin-
fectează suprafețele cu soluție pe 
bază de alcool. 

„Fiica și ginerele sunt doctori. 
Copiii m-au preîntâmpinat să nu 
ies deloc din ogradă. Am căzut 
de acord cu ei. Merg doar până 
în grădină. De câte ori intru în 

casă îmi spăl mâinile cu săpun”, 
povestește femeia. Ea susține că 
localnicii respectă măsurile de 
prevenire, nu se plimbă pe drum 
și se protejează de noul virus. Fe-
meia afirmă că citește GAZETA 
de Chișinău pe care o cumpăra 
vecina sa de la Oficiul Poștal din 
localitate.

Următorul sat în care intrăm 
este Ciopleni, unde întâlnim un 
bărbat. „La țară e mult de lucru. 
Nu avem timp. Ne izolăm acasă și 
prin gospodărie. Ne spălăm mâi-
nile. Dezinfectăm cu spirt”, spune 
bărbatul, în pofida faptului că nu 
avea timp de vorbă. Nu insistăm. 
Înțelegem că omul e grăbit și nu 
are chef de stat la vorbă cu jur-
naliștii.

Mai la deal, vedem o feme-
ie care prășește în grădină. Ne 
apropiem de gardul de fier vopsit 
în albastru deschis. Este mătu-
șa Elena, în vârstă de 73 de ani, 
fostă contabilă în colhoz. Veselă 
că intrăm cu ea în vorbă, femeia 
ne spune că a auzit de Covid-19. 
„Privesc știrile. Nu ies din ogra-
dă pentru că am probleme și cu 
picioarele. Vecinii îmi cumpără 
pâine. Copiii sunt plecați din sat. 
Și nepoții, la fel”. 

Pensionara toarnă apă la un 
trandafir. „Tai buruianul. Să nu 
stau. Citesc biblia”, mărturisește 
femeia. Bătrâna ne asigură că pri-
marul de Ciopleni se deplasează 
cu mașina prin sat și roagă sătenii 
să stea prin case. „Dacă ați ob-
servat, la noi pe drum e pustiu. 
Primarul ne roagă să nu umblăm 
pe drum. Mă îngrijorez deoarece 

am fiică în Italia”, adaugă bătrâna, 
zicând că „toți suntem egali în fața 
Domnului”.

„Fugim de coronavirus”

Tot la Ciopleni, îl vedem cum 
iese de la vecin pe moș Andrei. Are 
în mâini o sapă, o mătură. „Aici 
trăiește mama mea bolnavă de 91 
de ani. Eu locuiesc în Ciorescu, 
dar vin peste o zi la casa părinteas-
că. Fugim de coronavirus. Vreau 
să pun cartofi”, spune bărbatul. 
Acesta lucrează la Chișinău, iar 
angajatorul, susține bărbatul, le 
oferă soluție pentru dezinfecta-
rea mâinilor, mănuși și mască 
medicală. 

Bărbatul susține că acasă are 
rachiu de casă cu care se dă pe 
mâini. Bătrânul își amintește de 
gripa aviară care, în opinia sa, a 
trecut ușor, dar COVID-19 e un 
pericol în toată lumea. „Vecinii, 
care sunt stabiliți în Italia, spun 
că seara avioanele aruncă soluție 
dezinfectantă pe străzile italiene”, 
zice bărbatul și ne urează toate 
bune.

Mergem pe strada Ștefan cel 
Mare. De obicei, această denumire 
de stradă în sate demonstrează că 
ne aflăm pe drumul principal al 
localității. Zărim trei femei care 
plantează ceva în pământul de 
lângă casă. Le chemăm la gard. 
Aflăm că sunt cumnate și vecine 
care se ajută reciproc. Sunt emo-
ționate toate. În discuția cu noi 
parcă se disculpă. 

„Punem cartofi în pământ. Nu 
umblăm pe drumuri. Merg doar 
la magazin după pâine și lactate. 
Ne spălăm mâinile cu rachiu. Dacă 
nu muncim acum ce o să mâncăm 
la anul? Nu-i ploaie”, se jeluie 
Maria. Le oferim câte un ziar și 
mergem mai departe pe aceeași 
stradă principală.

Ajungem la magazinul alimen-
tar din satul Ciopleni. În fața pră-
văliei, la masă stau trei bărbați, 
care susțin că se protejează „foarte 
bine” și că nu se tem de corona-
virus.

Aproape că am parcurs tot satul 
Ciopleni. Decidem să o luăm în 
jos spre satul Boșcana din raio-
nul Criuleni. Chiar la marginea 

satului, coborând la vale, ne iese 
în cale tanti Eugenia, 61 de ani. 
Femeia merge la magazin după 
lapte. O întrebăm ce măsuri de 
prevenire folosește. 

„Stăm acasă. Ne spălăm mâini-
le cu săpun, timp de 30 de secun-
de. Sunt fostă asistentă medicală. 
Ștergem suprafețele cu o soluție 
pe bază de alcool. Cu vecinii nu 
ne întâlnim, nici chiar cu rudele 
apropiate. Le-am spus să nu-mi 
vină cât este carantină. Izolarea 
e unica scăpare”, mărturisește 
ea. Aceasta susține că consumă 
băuturi fierbinți, astfel nimicește 
virusul „care se localizează în gât 
timp de patru zile”.

Abonatul GAZETEI 
de la Boșcana

În același timp, la deal vine 
Larisa. În vorbă cu noi ne spune 
că, de când a apărut noul virus, 
respectă cu strictețe normele sani-
tare. „Am apă și săpun afară și în 
casă. Ies din casă sau intru în ea, 
îmi spăl mâinile. Cum să vină la 
noi virusul dacă noi ne păstrăm?”, 
ne întreabă retoric Larisa care 
lucrează menajeră la un centru 
comercial din Chișinău.

Observăm că un bărbat vop-
sește gardul. Ne bucurăm că este 
un cititor al GAZETEI de Chiși-
nău. Anatolie Vântu, ex-primar 
de Boșcana, este abonat la ziarul 
nostru. Este funcționar public în 
cadrul Primăriei Chișinău, iar de 
când s-a instituit starea de urgen-
ță, bărbatul întâmpină dificultăți 
de a se duce la serviciu deoarece 
transportul public merge foarte 
rar. 

Acesta susține că acum stă aca-
să. Evită aglomerarea, grupurile 
mai mari de trei oameni și merge 
la magazin pentru a-și cumpăra 
produse alimentare. Anatolie 
Vântu regretă că autoritățile, în 
special ministra Sănătății, pre-
ședintele țării și prim-ministrul 
au divergențe de opinii privind 
restricțiile contra pandemiei. Băr-
batul este de părerea că adevărul 
despre impactul epidemiei este 
tăinuit. 

Cum trăiesc oamenii pe timp de pandemie

Instituirea în Republica Moldova a stării de 
urgență i-a responsabilizat pe oamenii de 
la sate. Restricțiile de circulație impuse de 
autorități au pustiit orașele și, în special, 
satele basarabene. Aceștia sunt conștienți 
de situația în care ne aflăm și se izolează 

stând în case. În prezent, pentru mulți săteni, 
viața se desfășoară între patru pereți și grădina 
de lângă casă. Bătrânii care au nevoie de mâncare 
sau de medicamente sunt ajutați de vecini sau de 
copii.

Natalia MUNTEANU

Satul Ciopleni. Moș Andrei la casa părintească. Vrea să pună cartofi. „Aici trăiește mama mea bolnavă,
de 91 de ani. Eu locuiesc la Ciorescu” 
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Mătușa Maria împreună cu alte vecine pune cartofi în grădină
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Donează „protecție” 
pe timp de pandemie

C A R A N T I N A

Asociația Companiilor de Creație 
din Moldova (COR), împreună cu 
un grup de voluntari, au început 
să producă viziere – măști de 
protecție. Vizierele sunt donate 
cadrelor medicale implicate în 

tratarea pacienților sau persoanelor suspectate 
că ar avea virusul COVID-19. Printre beneficiarii 
proiectului sunt și farmaciștii, personalul 
Departamentului Situații de Urgență (DSU) și 
angajații poliției. 

O săptămână în urmă, mai mul-
ți activiști civici din România au 
lansat o inițiativă de susținere a 
angajaților din sistemul medi-
cal producând și donând viziere 
(echipament de protecție). Aceas-
tă inițiativă a fost preluată de un 
grup de companii din Republica 
Moldova, care a creat și o platfor-
mă online – viziere.md. Măștile 
de protecție produse de grupul de 
inițiativă din R. Moldova sunt gra-
tuite pentru angajații care luptă 
cu virusul COVID 19. 

„Noi am început să le produ-
cem de câteva zile, conceptul a fost 
elaborat de un grup de tineri din 
România. Știm că produsul există 
și nu ne dorim să-l reinventăm, 
ci să ne adresăm unei nevoi. Am 
prototipat o vizieră de protecție 
a feței pentru medici. Spre deo-
sebire de vizierele comercializate 
pe piață, viziera creată de noi este 
gratuită și disponibilă în măsura 
posibilităților de producție”, susți-
ne Vasile Braga, director executiv 
al Asociației Companiilor de Cre-
ație din Moldova (COR).

Din cadrul echipei de voluntari 
face parte și tânărul Igor Hâncu, 
care are și o afacere în domeniul 
industriilor creative. „Noi încă 
nu ne putem lăuda cu un număr 
impunător de viziere produse; zi-
lele acestea, am setat și pregătit 
utilajul pentru a avea un proces 
rapid și optimizat”, spune Igor 
Hâncu.

Pe platforma creată de grupul 
de inițiativă – viziere.md, cadrele 
medicale pot solicita viziere prin-
tr-un formular indicând instituția 
medicală și cantitatea de viziere 
necesară. În doar două zile de la 
lansarea inițiativei, aproape 20 de 
mii de viziere au fost comandate 
de către 35 de instituții medicale. 

Primele măști de protecție au 

ajuns la medicii de la Spitalul Re-
publican pe 27 martie, iar a doua 
zi – Institutul de Medicină Ur-
gentă a primit 150 de bucăți. „Am 
încercat vizierele și sunt foarte 
comode, se pot purta deasupra 
măștii și a ochelarilor de protec-
ție și nu transpiră. Am comple-
tat formularul solicitând 5 mii de 
viziere, vom aprecia implicarea 
în continuare a voluntarilor în 
producerea vizierelor. De aceste 
măști de protecție avem nevoie 
atât noi, cât colegii de la alte in-
stituții medicale din republică. 
În numele medicilor și asisten-
ților medicali de la Institutul de 
Medicină Urgentă, vă mulțumim 
pentru această donație de 150 de 
viziere care vine să completeze 
echipamentul de protecție pen-
tru personalul medical”, declară 
Mihail Ciocanu, directorul Insti-
tutului de Medicină Urgentă.

Până acum, au fost donate me-
dicilor și spitalelor câteva mii de 
viziere. „Avem sute de solicitări. 
Pe moment, este nevoie de aproa-
pe 20 de mii de ecrane de protec-
ție (viziere). Deocamdată, avem 
materie primă suficientă pentru 
încă aproximativ 700 de viziere. 
Curând însă vom avea nevoie de 
altă materie primă, care costă 
bani și avem nevoie de susținere 
financiară”, adaugă Igor Hâncu.

Cum sunt produse 
vizierele?

Grupul de inițiativă are mai 
multe linii de asamblare, unde 
sunt implicați mai mulți studenți 
voluntari. Din 30 martie, vizierele 
au început să fie produse conco-
mitent în patru ateliere separate. 
Spațiul pentru o parte din ateliere 
a fost oferit de Ministerul Sănă-
tății.

„Vizierele sunt produse de către 
voluntari în cadrul atelierelor de 
producție dotate cu tăietoare la-
ser, inclusiv de către FabLab-urile 
din Chișinău și regiuni. În echipa 
de voluntari sunt peste 15 oameni. 
Capacitatea echipei de voluntari 
e de aproximativ 1000 de ecrane 
pe zi. Durata de producție este 
de aproximativ 7 minute (tăiere 
și asamblare)”, precizează Vasile 
Braga.

Costul de producție al unei vi-
ziere este de aproximativ 30 de 
lei. Banii pentru producere au 
fost donați de agenți economici 
și alte persoane fizice. „Vizierele 
sunt produse din PET-G conform 
unui prototip ce acoperă fața. Scu-
turile de protecție sunt decupa-
te cu ajutorul utilajului cu laser 
sau al strungului cu o comandă 
numerică. Anumite componente 
pot fi realizate cu ajutorul impri-
mantei cu tehnologie 3D”, relevă 
Igor Hâncu.

Inspectoratul General de Ca-
rabinieri și-a arătat disponibili-
tatea de a se alătura producerii și 
asamblării de viziere.

Cum sunt utilizate 
vizierele?

Vizierele se poartă peste oche-
larii de protecție și completează 
masca de protecție din echipa-
mentul cadrelor medicale. „Vizie-
rele sunt protecție de ordinul trei. 
Trebuie folosite deasupra măștilor 
și ochelarilor de protecție, pentru 
a apăra de nimerirea fluidelor pe 
pielea anterior protejată”, a adă-
ugat Vasile Braga.

Ministerul Sănătății din Re-

Un grup de companii din R. Moldova produce viziere pentru angajații din instituțiile care luptă cu virusul COVID-19

Asociația Presei Independente (API) și 
redacțiile publicațiilor periodice membre 
API informează autoritățile Republicii 
Moldova, publicul larg, cititorii și abona-
ții ziarelor și revistelor că Întreprinderea 
de Stat „Poșta Moldovei” care este cel 
mai mare operator național de servi-
cii poștale, a anunțat redacțiile despre 
”sistarea pe un termen nedeterminat” a 
distribuției ziarelor și revistelor. „Poș-

ta Moldovei” invocă regimul special de 
muncă pentru protecția angajaților în 
perioada stării de urgență, instituit în 
temeiul dispozițiilor Comisiei pentru 
Situații Excepționale.

În aceste condiții, redacțiile sunt în im-
posibilitatea de a edita ziarele și revistele, 
deoarece distribuitorii nu le livrează citito-
rilor și abonaților. Redacțiile publicațiilor 
periodice membre API își cer scuze în fața 

abonaților și cititorilor pentru această 
situație de forță majoră care nu depin-
de de voința redacțiilor și anunță despre 
continuarea informării publicului doar 
în regim online pe portalurile și paginile 
electronice, până la reluarea distribuției 
publicațiilor periodice de către Î. S. „Poșta 
Moldovei”.

API și redacțiile ziarelor și revistelor 
solicită autorităților Republicii Moldova: 

Comisiei pentru Situații Excepționale, 
Parlamentului și Guvernului, Agenției Na-
ționale pentru Reglementare în Comuni-
cații Electronice și Tehnologia Informației 
(ANRCETI), dar și Întreprinderii de Stat 
„Poșta Moldovei”, să clarifice perioada de 
sistare a serviciilor de distribuție a publi-
cațiilor periodice și să identifice soluții 
pentru reluarea acestora, în condiții de 
siguranță pentru factorii poștali. 

A n u n ț

Pentru donații:
Cod Fiscal: 1017620003123
Cont IBAN:
 MDL – MD71VI022242900000146MDL
EUR – MD53VI022242900000137EUR
USD – MD81VI022242900000085USD
Contul este deschis la Banca BC „Victoriabank” S.A., fil. nr. 29 

Chișinău (VICBMD2X 490).
Descriere tranzacție: Stare de urgență/Viziere PET
Donație minimă recomandată: 50 MDL/5 EUR/5 USD
Totodată, persoanele pot deveni voluntari în procesul de produce-

re a vizierelor în cadrul FabLaburilor din Chișinău, Cahul, Drochia, 
Ungheni, Soroca, Orhei, Sângerei.

Pe 30 martie 2020, echipa de voluntari viziere.md a înaintat spre 
avizare vizierele Agenției Naționale de Sănătate Publică (ANSP). 

publica Moldova a precizat că 
vizierele vor face parte din echi-
pamentul de protecție al medicilor 
care luptă cu virusul COVID 19. 
„Doar pe 30 martie au fost repar-
tizate 2 mii de ecrane de protecție 
pentru instituțiile medicale, atât 
din cele strategice, cât și raionale. 
Vor fi produse și distribuite câteva 
mii de viziere. Țin să le mulțu-
mesc pentru această inițiativă”, 
a precizat Viorica Dumbrăveanu, 
ministra Sănătății. 

Cum susținem 
grupul de inițiativă? 

Oamenii sunt îndemnați să se 
implice prin mai multe modalități, 
fie să doneze materie primă PET-G 
și cutii pentru transport, fie resurse 
financiare pe contul Asociației COR. 
Echipa estimează că necesarul de 
viziere pentru întreg teritoriul Re-
publicii Moldova este de 50 de mii. 

Ana SÂRBU

Spitalul De Urgenţă Chişinău

Centrul de Sănătate din satul Floreni
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Dependență 
totală de Tiraspol

Chișinăul își sporește contribuția la finanțarea regimului separatist de la Tiraspol

În perioada în care pretinsele autorități 
transnistrene au instituit abuziv 18 puncte de 
control în Zona de Securitate începând cu 17 martie 
2020, Chișinăul a luat decizia să achiziționeze, de 

la 1 aprilie curent, energie electrică în totalitate, 100%, 
din stânga Nistrului. Cumpărarea energiei electrice de la 
Centrala Termoelectrică Moldovenească din Dnestrovsc, 
Transnistria, finanțează direct regimul separatist de la 
Tiraspol. Obiectivul acestui regim este să vândă cât mai 
multă energie electrică.   

În plină pandemie 
la nivel mondial, dar 
și în condiții de răs-
pândire exponențială 
a Covid-19 în R. Mol-
dova, este extrem de 
necesar de a menține 
un minimum de func-
ționalitate a principa-
lelor elemente vitale 
în astfel de condiții. 

Comunicare. Mai 
multă lume s-a retras 

la domiciliu. De acolo comunică cu rudele, colegii de 
muncă și restul lumii. Unele activități sunt realizate prin 
intermediul tehnologiilor informaționale. Este extrem de 
importantă menținerea acestei comunicări active. Pentru 
aceasta toți operatorii trebuie să asigure funcționalitatea 
și continuitatea prestării serviciilor de telecomunicații 
și internet, chiar dacă unii consumatori nu vor achita 
serviciile în perioada stării de urgență. Totodată, toți 
care au posibilitate să-și achite serviciile trebuie să le 
achite pentru a asigura operatorii cu mijloacele minime 
necesare de activitate. 

Electricitate și alte servicii comunale și utilitare. 
Agenția de Reglementare în Energetică a decis să inter-
zică operatorilor și furnizorilor de servicii să deconecteze 
de la servicii consumatorii care nu-și achită serviciile în 
perioada de stare de urgență. Este un semnal important 
pentru consumatori și comunități. Totodată, toți care pot 
achita, atât din punct de vedere financiar, cât și fizic, 
trebuie să achite serviciile pentru a menține operatorii 
apți să achite achiziția de energie electrică sau altele de 
la furnizorii primari. Serviciile de salubrizare și mente-
nanță trebuie să asigure evacuarea adecvată a deșeurilor 
pentru a evita un colaps ecologic în orașe. 

Disponibilități financiare. Începând cu luna aprilie 
mai multe familii nu vor mai avea veniturile pe care le-
au avut acum o lună, Din simplul motiv că activitățile 
economice, în special în domeniul serviciilor, au fost 
sistate. Unii oameni, practic, au rămas fără venituri, 
altora li se vor plăti parțial salarii pe perioada de stare de 
urgență, prin formula de indemnizație de șomaj tehnic. 

Economiile, dacă sunt, trebuie gestionate și îndreptate 
strict pentru lucruri vitale, pentru o perioadă cât mai lungă, 
iar în cazul lipsei acestora – o soluție ar fi obținerea de 
credite de la rude, cunoștințe sau instituții creditare. Scopul 
este de a depăși perioada de inactivitate. Perspectivele de 
revenire la activitățile de până la Covid-19 după expirarea 
stării de urgență oricum sunt relativ mici. 

De aceea este necesară și identificarea unor activități 
alternative, care să aducă niște venituri în bugetul familiei. 
Pachetele cu măsuri de ordin economic, financiar și social 
promise de autorități nu vor avea efect imediat pentru 
marea majoritate de beneficiari-țintă. Totodată, este 
importantă asigurarea plăților de pensii și alte prestări 
sociale chiar și în condițiile unor situații complicate în 
care activează sistemul de asigurări și protecție socială.

Aprovizionare cu produse alimentare și medicamente. 
Rețelele de magazine de cartier sau din localitățile rurale 
trebuie să funcționeze și să asigure accesul la alimentele 
elementare. Totodată, buna funcționare a acestora trebuie 
să fie asigurată inclusiv de organele abilitate cu menți-
nerea ordinii publice. De asemenea, rețelele de farmacii 
trebuie să asigure accesul populației la produsele lor. 

În R. Moldova, deocamdată, nu este motiv de îngri-
jorare referitor la suficiența de produse alimentare. Iar 
autoritățile trebuie să permită și să încurajeze anumite 
activități agricole pentru a ne asigura un minim de se-
curitate alimentară după expirarea stării de urgență 
către toamnă. 

E o perioadă complicată în față, în care fiecare în parte, 
dar și societatea, urmează să renunțe la anumite stiluri 
de viață, deprinderi, activități. Pentru o perioadă relativ 
scurtă, pentru o revenire cât mai curândă la normalitatea 
de până la Covid-19. Dar sunt activități de care nu ne 
putem lipsi. Acestea sunt vitale chiar și în condiții de 
carantină sau izolare totală. Accesibilitatea la ele depinde 
și de contribuția fiecăruia ca acestea să ne fie oferite în 
continuare, chiar și pe timp de stare de urgență. 

Stăm acasă, dar să nu fim indiferenți! 
`

Comisia pentru Situații Excepțio-
nale din R. Moldova a adoptat această 
decizie în contextul sistării licitațiilor 
de achiziție a energiei electrice până 
la 31 martie 2021. Astfel, cel puțin 
pentru trei luni, Republica Moldova 
va fi asigurată în proporție de 100% 
cu electricitate de Centrala Termoe-
lectrică Moldovenească la prețul de 
49,5 dolari pentru un megawatt.

Până la 31 martie 2020, R. Moldova 
a importat circa 15% din volumul total 
de energie electrică din Ucraina.

În afară de faptul că R. Moldova 
achiziționează aproape toată energia 
electrică de care are nevoie din stânga 
Nistrului, Centrala de la Cuciurgan 
funcționează pe gazul rusesc pe care îl 
furnizează SA Moldovagaz, pe datorie, 
în stânga Nistrului. 

Centrala de la Cuciurgan
produce tot mai multă energie

Tiraspolul nu plătește gazul consu-
mat. Întreaga datorie, de peste 7 mili-
arde de dolari, se acumulează pe seama 
Moldovagaz. Peste 90% din această 
datorie o constituie datoria SAD Ti-
raspoltransgaz față de Gazprom.   

În ultimii trei ani, se înregistrea-
ză o creștere a consumului de gaz de 

către Centrala Termoelectrică de la 
Cuciurgan. Astfel, în 2018, Centrala a 
consumat 1,112 miliarde de metri cubi 
de gaz, în timp ce în 2017 consumul 
acesteia a constituit 0,999 miliarde 
de metri cubi, ceea ce reprezintă o 
creștere de 11,2%. Trebuie spus că 
în Transnistria, în afară de Centrala 
Termoelectrică de la Cuciurgan, func-
ționează pe gaz o centrală electrică a 
holdingului Sheriff, Tirotex-Energo. 

Planurile de viitor ale Tiraspolu-
lui țintesc obiective mari. Scopul său 
suprem este să exploateze capacitatea 
maximă de producere a energiei elec-
trice de către Centrala de la Cuciurgan, 
care funcționa la începutul anului 2019 
la capacitatea de 17%.

„Avem o rezervă considerabilă de 
energie electrică exploatată. Practic, 
putem să producem până la 700–900 
de MWh. Este o perspectivă pe care 
putem să o atingem dacă va fi cerere 
în acest sens”, a spus Andrei Betanov, 
șeful Agenției de Investiții din Trans-
nistria în cadrul unei investigații jur-
nalistice.

Cu alte cuvinte, Centrala de la 
Cuciurgan poate să producă energie 
electrică ca pentru o țară cu populația 
României. Problema este că această 
energie este făcută pe banii locuitorilor 
R. Moldova.

Interconexiunea cu rețelele 
electrice din  România, la dis-
creția lui Dodon

Interconectarea rețelelor electrice 
dintre R. Moldova și România va dimi-
nua dependența energetică a R. Mol-
dova față de Rusia și, firește, aceasta 
din urmă nu va mai finanța regimul 
separatist de la Tiraspol.

Proiectul de interconexiune a rețe-
lelor electrice al României și R. Mol-
dova prevede construcția unei linii 
electrice de înaltă tensiune – LEA 400 
kV Vulcănești – Chișinău – cu o lungi-
me de circa 149 de kilometri, o stație 
nouă de tip „back to back”. 

Această stație ar asigura interconec-
tarea asincronă între Sistemul Elec-
troenergetic al R. Moldova și Sistemul 
Electroenergetic al României și mo-
dernizarea stației existente Chișinău 
330/110/35 kV. 

Stația „back to back” va fi amplasată 
în stația electrică existentă Vulcănești 
400/110/35 k, care se află la șase ki-
lometri de Vulcănești. 

Acțiunile Guvernului Sandu

La 26 septembrie 2019, Ministerul 
Finanțelor a semnat două proiecte de 
finanțare a acestui proiect, în valoare 
de 100 de milioane de euro, cu Banca 
Mondială și Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). 

Banii vor merge în special pentru 
construcția stației de electricitate de la 
Vulcănești și pentru construcția unei 
linii de interconectare între sudul Re-
publicii Moldova și Chișinău.

În noiembrie 2019, în cadrul ultimei 
sale ședințe, Guvernul Maia Sandu 
a aprobat proiectele de lege privind 
ratificarea acordurilor de finanțare 
cu Banca Mondială și BERD.

Valoarea totală a proiectului este 
de 261 milioane de euro. O parte din 
resursele financiare necesare pentru 
implementarea Proiectului sunt aco-
perite de BERD și Banca Europeană de 
Investiții – 80 milioane euro fiecare; 
o parte de către Banca Mondială – 61 
milioane de euro împrumut și o parte 
de către UE sub formă de grant – în 
valoare de 39,94 milioane euro, prin 
intermediul BERD.

Interconectarea va fi realizată de 
către întreprinderea de stat Molde-
lectrica în perioada 2019–2024. Tre-
buie spus că Moldelectrica a promis 
că va efectua aceste lucrări până în 
2022. 

Lucrările ar putea să înceapă în 
2021–2022. Numai să pe moment nu 
se știe dacă Parlamentul a ratificat 
proiectele de lege menționate mai sus. 

Vor fi și 
timpuri 
mai bune!

Veaceslav NEGRUȚA

Ilie GULCA
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Pe marginea 
prăpastiei

Fondul Monetar Internațio-
nal a estimat luni că o „recesiune 
profundă” în 2020 pe continentul 
european este o „concluzie inevi-
tabilă”, având în vedere gravele 
consecințe economice ale pande-
miei de coronavirus.

Într-o postare pe blogul FMI, 
directorul pentru Europa al or-
ganizației, Poul Thomsen, spune 
că, datorită relaxărilor fiscale, 
sprijinul oferit de Banca Centrală 
Europeană și Mecanismul Euro-
pean de Stabilitate, economiile 
țărilor UE vor fi protejate relativ 
de o criză majoră.

El a dezvăluit, însă, că princi-
pala preocupare a FMI cu privi-
re la Europa este legată de micile 
state din afara Uniunii Europene.

„Cu excepția Turciei și Rusiei, 
majoritatea economiilor emergen-
te non-UE din Europa Centrală și 
de Est au cerut ajutor de urgen-
ță de la FMI”, a spus Thomsen, 
având în vedere și Republica Mol-
dova, care a solicitat un suport de 
117 milioane de dolari de la Fond, 
sumă care ar putea fi dublată la 
necesitate. 

Când vom resimți din plin 
criza economică? 

Criza Financiară Mondială pre-
cedentă, din 2008-2009, a ajuns 
în Republica Moldova destul de 
târziu. Fiind declanșată de spar-
gerea bulei creditelor ipotecare 
în Statele Unite la finele lui 2007, 
aceasta s-a resimțit din plin în toa-
tă lumea în 2008, dar în Republica 
Moldova a ajuns abia în a doua 
jumătate a lui 2009. Impactul 
s-a propagat lent, deoarece s-a 
transferat treptat de la un sector 
la altul, de la o industrie la alta, 
de la o țară la alta, astfel încât 
economiile slab dezvoltate au re-
simțit-o târziu. 

Acum situația este de altă natu-
ră. Chiar în țările partenere multe 
afaceri au fost stopate brusc din 
cauza introducerii carantinei. Este 
vorba despre cele mici și mijlocii, 
în special unde sunt angajați su-
tele de mii de moldoveni, aflați la 
muncă în aceste țări și care trimit 
anual circa un miliard și jumătate 
de euro, bani care întrețin con-
sumul în Republica Moldova și, 
respectiv, afacerile din domeniul 

comerțului și al serviciilor. Iată că 
aceste sume de bani vor scădea 
brusc în lunile apropiate. 

Unele industrii autohtone, 
orientate spre export, sunt deja 
afectate de criză. Industria tex-
tilă încă la începutul lunii martie 
atenționa autoritățile că suportă 
pierderi enorme din cauza sistării 
comenzilor din partea partene-
rilor din China și Italia, la acel 
moment două cele mai afectate 
țări de COVID-19. 

În aceeași ordine de idei se 
include și industria automotive. 
Urmează exporturile de produse 
tradiționale agroalimentare, care 
se vor diminua din cauza reducerii 
cererii pe piețele de desfacere.

Drept urmare, multe între-
prinderi nu vor mai avea bani 
pentru salarii și vor fi nevoite să 

disponibilizeze angajații. În plus, 
a fost oprită o mulțime de afaceri 
micro, mici și mijlocii, orientate 
spre piața internă. 

Cum se va propaga criza 
în Republica Moldova

Ex-premierul Ion Sturza men-
ționează pe pagina sa de Facebook 
că algoritmul de propagare din 
alte țări care „au luat-o înainte” 
este clar.

„Urmează trei luni de fază acu-
tă. După care – minimum șase 
luni de „lâncezeală”, apatie și dis-
perare. Abia după, dacă nu se va 
repeta pandemia în toamnă, vom 
începe încet-încet să ne revenim. 
Cât va dura până la „normal”, nor-
mal însemnând perioada de îna-
inte de criză? În cazul Moldovei 
– trei ani. Economiile dezvoltate 
vor începe o recuperare ceva mai 
devreme – 1-1,5 ani. Economiile 
emergente (e cazul României) – 

Cu o economie extrem de deschisă spre 
exterior, Republica Moldova va resimți 
din plin impactul crizei economice 
globale, pronosticată tot mai ferm nu 

doar de către experții independenți, ci și de 
oficiali. 

peste doi ani”, spune el mențio-
nând că țările europene vor „sta 
închise” ermetic încă cel puțin 
șase luni.

Sturza atrage atenția că cei din 
business (în special ÎMM) nu tre-
buie să-și facă iluzii, vor trebui să 
înghețe afacerile, să concedieze 
oamenii și să strângă cureaua. 
Șomerii vor trece în grija statului.

Cei de la guvernare vor trebui 
să gestioneze concomitent toate 
crizele și să aibă grijă de cel puțin 
200 de mii de șomeri. 

Ex-premierul are un apel și că-
tre oamenii simpli. „Drămuiți-vă 
resursele, aveți grijă de sănătatea 
voastră și a celor din jurul vostru. 
Astăzi, statistic vorbind, 60% din 
populație nu au nici un fel de eco-
nomii, 20% - au maxim pentru o 
lună”, subliniază el, adăugând că 
trebuie luate măsuri economice 
adecvate situației.

Pachetul anticriză 
al Guvernului

O serie de măsuri în acest sens 
a fost aprobată la ședința de mier-

curi a Guvernului. Este vorba de 
acțiuni fiscale și financiar-banca-
re pentru susținerea mediului de 
afaceri, precum și un mecanism de 
subvenționare a întreprinderilor.

Ele presupun că din bugetul 
public vor fi subvenționate in-
tegral impozitele salariale ale 
angajaților, a căror activitate a 
fost sistată, urmare a deciziilor 
în cadrul stării de urgență. Pen-
tru angajații agenților economici 
afectați indirect vor fi recuperate 
60% din impozitele salariale.

De asemenea, a fost decisă 
reducerea cotei TVA de la 20% 
la 15% pentru companiile din in-
dustria HoReCa. 

Sting incendiul cu 
băsmăluța

Expresia aparține deputatului 
Platformei Demnitate și Adevăr, 
Igor Munteanu, care a criticat 
măsurile aprobate de executiv, 

Ion CHIȘLEA 

Datoria 
externă 
a ajuns la 
7,5 miliarde 
de dolari

Potrivit datelor Băncii Națio-
nale a Moldovei, volumul datoriei 
externe a crescut în anul trecut cu 
81 milioane dolari, însumând 7,54 
miliarde de dolari, sumă echivalentă 
cu 64% din Produsul Intern Brut. 

Datoria publică este însă mult 
mai mică, de 1,898 miliarde de 
dolari sau 16% din PIB. Cealaltă 
sumă revine sectorului privat, dar 
și Băncii Naționale a Moldovei, care 
are datorii către FMI. 

Ministrul 
Agriculturii 
propune 
limitarea 
exportului 
de bovine 
și cereale

Ministrul Agriculturii, Dezvoltării 
regionale și Mediului, Ion Perju, pro-
pune ca în perioada stării de urgență 
să fie limitat exportul de cereale și 
bovine.

Potrivit lui, acest lucru trebuie 
făcut pentru a păstra rezervele de 
alimente.

Perju a menționat că rezervele de 
grâu în republică sunt de aproxima-
tiv 200 mii de tone, ceea ce asigură 
consumul intern pe o perioadă de 
circa 200 de zile. 

Stocurile disponibile de ulei de 
floarea-soarelui sunt suficiente pen-
tru o perioadă de patru luni, iar vo-
lumele de zahăr și porumb – pentru 
o perioadă mai mare de un an. 

Exporturile de fructe vor conti-
nua fără restricții.

Remiterile 
au ajuns la 
1,8 miliarde 
de dolari 
în 2019

Remiterile personale primite 
de rezidenții Republicii Moldo-
va în anul 2019 au constituit 1,81 
miliarde de dolari, cu 4 la sută 
mai mult față de anul precedent, 
potrivit datelor Băncii Naționale 
a Moldovei. Suma respectivă re-
prezintă 15,2 la sută în raport cu 
Produsul Intern Brut. 

Majorarea remiterilor persona-
le a fost determinată, în special, 
de creșterea fluxurilor din țările 
Uniunii Europene, cu 17,3 la sută. 
Pe de altă parte, fluxurile de remi-
teri din țările CSI au înregistrat o 
scădere de 10,6 la sută comparativ 
cu anul 2018.

fără a consulta Parlamentul, ca-
lificându-le mult prea insufici-
ente pentru criza de proporții ce 
urmează. 

În aceeași cheie s-a pronunțat 
și ex-premierul Maia Sandu. „Mă-
surile propuse de autorități, în 
special rambursarea impozitelor 
pe salarii agenților economici care 
au fost nevoiți să-și înceteze acti-
vitatea și creșterea indemnizației 
minime de șomaj nu sunt sufici-
ente pentru a asigura păstrarea 
locurilor de muncă”.

„Doar companiile mari, care 
au resurse să achite salariile, vor 
beneficia de aceste măsuri. Între-
prinderile mici și mijlocii, care fac 
plăți în baza rulajului curent, nu 
au resurse să plătească nici salarii 
și nici impozitele pe ele. Dimpotri-
vă, va fi mai atractivă concedierea 
angajaților, odată ce indemniza-
ția de șomaj o pot primi doar cei 
care își pierd locul de muncă”, a 
menționat Sandu.

Ea a solicitat Guvernului să 
anunțe, în regim de urgență, 
subvenționarea salariului (plata 
pentru șomajul tehnic) în cazul 

întreprinderilor închise temporar 
în proporție de 75% din salariul 
de bază pe o perioada de trei luni, 
pentru a asigura păstrarea locuri-
lor de muncă și pentru a preveni 
falimentarea în lanț a agenților 
economici pe perioada crizei ac-
tive”.

„În condițiile încetinirii activi-
tății economice și ținând cont de 
prognozele de recesiune econo-
mică la nivel mondial, solicităm 
Guvernului să adopte măsuri ur-
gente și hotărâte pentru a asigura 
accesul companiilor la lichidități 
și pentru păstrarea locurilor de 
muncă pentru angajați. 

Opoziția cere realocarea 
printr-o rectificare a Bugetului, 
a fondurilor preconizate pentru 
construcții capitale și reparații 
de drumuri, adică pentru pro-
iectele electorale ale lui Igor 
Dodon, către susținerea busi-
nessului. Deocamdată, acest 
apel este ignorat. 

Guvernul a adoptat un set de măsuri pentru susținerea businessului. Opoziția spune că acestea sunt insuficiente
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Se pare că pandemia a prins 
pe picior greșit Rusia. Mai precis, 
coteria care o conduce. 

Totul a început foarte bine, 
acum două săptămâni, când 
cosmonauta Tereșkova a propus 
Dumei de Stat să dea înapoi nu-
mărătoarea mandatelor președin-
telui actual al țării. Parlamentul 
a acceptat fără crâcnire. Putin a 
făcut-o pe mironosița sau, vorba 
lui Konstantin Eggert, „pe Boris 
Godunov”, dar, până la urmă, a 
acceptat „noua” povară. Dacă tot 
n-are cine, a oftat din rărunchi 
Vladimir Vladimirovici, și s-a su-
pus voinței boierilor. Totuși, VVP 
și-a dorit, ca de obicei, aprobarea 
norodului, așa 
că s-a ajuns 
la ideea de a 
organiza un 
r e f e r e n d u m 
în aprilie a.c. 
Curtea Consti-
tuțională a de-
clarat, spăsită, 
că circul este 
legal, iar tunu-
rile propagan-
distice au fost 
recalibrate din 
mers.

 Decizia Du-
mei nu a fost, 
bineînțeles, o 
improvizație. 
Fără îndoia-
lă, inițiativa a 
fost pregăti-
tă din timp și 
nu de mintea 
eterică a de-
putatei-zbură-
tor. Orice mișcare politică mai 
însemnată din Rusia se produce 
în climat de criză majoră, când 
populația e absorbită de griji și 
nevoi mai ardente decât jocuri-
le puterii. La fel s-a întâmplat și 
acum: momentul ales li s-a părut 
extrem de potrivit strategilor de la 
Kremlin. Contagiunea și carantina 
iminente trebuia, pe de o parte, să 
sustragă atenția poporului de la 
modificarea Constituției, de fac-
to de la anularea acesteia. Pe de 
altă parte, măsurile de protecție 
inevitabile în caz de extindere a 
epidemiei ar fi justificat suspen-
darea pachetului social promis de 
guvernanți odată cu plebiscitul.

Deși au evaluat, ca întotdeau-
na, ireproșabil, situația din inte-
rior și starea de spirit a plebei, 
strategilor le-a scăpat un factor 
însemnat: situația de pe piețele 
internaționale. Niciunul nu a pre-
văzut un nou conflict cu OPEC, 
în special cu Arabia Saudită, și 
scăderea subsecventă a cotațiilor 
la țiței, care a prăbușit prețul ba-
rilului sub 30 de dolari. O nouă 

și mare lovitură pentru economia 
rusească, slăbită deja de sancțiuni 
și mai vulnerabilă ca oricând la 
fluctuațiile de pe piețele financi-
are ale lumii.

Negocierile cu OPEC au avut 
loc la începutul lui martie și, cel 
puțin calendaristic, Putin & Co au 
avut destul timp la dispoziție ca 
să amâne „reforma” constituțio-
nală. Dar mașinăria fusese deja 
pornită și, probabil, nici nu mai 
putea fi oprită în acel moment. 
Între timp, „coronavirusul” a luat 
cu asalt Moscova și guvernanții 
au fost nevoiți să renunțe, deo-
camdată, la referendum. Nu și la 
idee, firește.

În aceste condiții, singura în-
trebare care se mai poate pune ar 
fi: mai rezistă și de data aceasta 
regimul? A rezistat după cutremu-
re care, în alte colțuri ale lumii, ar 
fi spulberat guvernări mult mai de 
succes decât cea a „Rusiei Unite”. 
Nenumărate crize au marcat lunga 
domnie a lui Putin și a echipei 
sale, dar niciun fir semnificativ de 
păr nu a căzut de pe bicefal. Ce se 
va întâmpla acum, în următoare-

le luni? Până la 
sfârșitul anu-
lui? E limpede 
că o nouă cri-
ză economică 
va adânci și 
mai mult mi-
zeria omului 
de rând, iar 
„reforma” ar 
putea fi o pică-
tură inopinată 
în paharul răb-
dării. 

Indiferent 
și pasiv civic, 
ca un „prol” 
orwellian, ru-
sul, de regulă, 
nu răbufnește, 
dar puterea 
riscă să-i su-
p r a e s t i m e z e 
paciența. Sigur 
că sloganele 
mobilizatorii 

vor fi și de această dată suficien-
te pentru a menține organismul 
social la temperaturi sub zero, 
Kremlinul scapă din vedere un 
amănunt. Rușii nu prea le au cu 
monarhii constituționali, relaxați 
și autosuficienți, preferând țarii 
sau „pahanii” absoluți, care își 
afirmă zilnic, teatral sau aievea, 
puterea. Nimeni nu știe cum se va 
substitui, în universul alb-negru 
al supușilor, statutul de alpha 
male, de lider feroce și agresiv 
al lui Putin cu cel de țar sigur de 
perpetuarea sa la domnie, din-
colo de conjunctură și de gradul 
de ramolire. Una e să accepți 
caracterul aparent competitiv al 
luptei pentru putere, alta e să te 
împaci cu caracterul ei fatalist, 
ritualic, confirmativ. Altfel spus, 
s-ar putea ca, în imaginarul co-
lectiv, Putin să efectueze tranziția 
simbolică de la Stalin la Brejnev. 
Și nu se știe ce e mai periculos 
pentru gruparea care guvernea-
ză azi Rusia: căderea rublei și a 
exporturilor sau descalificarea 
morală a șefului. 

H a r t a  l u m i i

De aceeași parte
a liniei frontului?

A - p o l i t i c e

În unul din puținele filme bune 
despre război, un personaj, sufo-
cându-se de micimea oamenilor 
din vremurile de pace, își amintea: 
pe front era altfel, mai simplu și 
mai limpede: știam că aici sunt ai 
noștri, iar dincolo e dușmanul... 

Atât în această „revelație”, cât 
și în afirmația lui Akunin (cu toate 
că scriitorul e un spirit lucid, ca 
și regizorul filmului despre care 
spuneam mai sus), există o doză 
de naivitate. De antiteză romanti-
că. Pentru că, în realitate, de atâ-
tea ori „dincolo” nu era neapărat 
„dușmanul”, ci dimpotrivă (vezi 
drama lui Apostol Bologa, d.e.), 
iar inamicul adevărat e adesea în 
preajmă.

Poveștile despre războiul din 
zilele noastre (economic sau ci-
bernetic, „rece” sau hibrid) nu 
sunt vorbe-n vânt. E război, cu 
virulente consecințe economice și 
sociale, cu virușii lui informatici 
și cu virusurile sale biologice, ca 
armă de nimicire în masă. Ca toate 
războaiele, și acesta e asistat de 
molime... Acest Hannibal impene-
trabil, ca un oaspete extraterestru 
din distopiile pesimiste, care atacă 
întreaga omenire, nu e doar la 
porțile cetății, el e deja în cetate 
și ne atacă. Virulent, da. 

Iată de ce aș prefera să uităm 
de toate disensiunile și să ne con-
centrăm pe lupta cu „dușmanul 
comun” al umanității: noul virus, 
încoronat/ încornorat. Dar atunci 
când ni se solicită armistițiu poli-
tic și consens național, așteptăm 
un semn de bună pace din partea 
împărăției. Vreau să știu că guver-
narea nu mai alege între cetățeni 
buni și răi, nu mai decide cui să 
permită să se întoarcă acasă și cât 
de mult trebuie să-și iubească ci-
neva țara (adică: pe conducătorii 
ei), ca să fie cetățeni agreați de 
guvernare. Nu prezidentul tre-
buie să decidă cine poate să se 
întoarcă, iar cine nu (de parcă 
țara pe care i-am încredințat-o 
s-o administreze ar fi ocina lui!). 

Eu mă angajez în luptă, cu 
condiția să știu cine îmi este 
comandantul, să am încredere 
în el, să-mi definească limpede 
sarcinile și să-mi explice sincer 
situația, scopurile și resursele. 
Dacă nu există transparență în 
tot ce ține de cauza comună, de 
bunul comun, de vistieria comună, 
dacă am dubii față de manageri, 
e clar că mecanismul comun nu 
funcționează. 

Poate-i cazul să fie schimbați 
managerii? Situația o permite. 
D.e., să fie desemnați în comisiile 

Scriitorul Boris Akunin, oponentul 
regimului de la Kremlin, care s-a 
îmbolnăvit printre primii în Europa 
de coronavirus (el locuiește în Marea 

Britanie), a scris un ilustrativ reportaj al bolii, 
intitulându-l cu ultima frază a confesiunilor: 
„Suntem cu toții pe aceeași parte a liniei 
frontului, iar asta nu se întâmplă prea des”. Mi-
am amintit de un alt citat de pe terenul culturii. 

Ultimul țar?

Mircea V. CIOBANU

cu drepturi excepționale oameni 
credibili, profesioniști, indiferent 
de culoarea politică. În vremuri 
de criză, se nasc adevărații lideri. 
Noi nu-i avem deoarece guvernul 

de buzunar e alcătuit din băieții de 
mingi ai prezidentului. Vă imagi-
nați că cineva dintre ei l-ar putea 
pune la punct? L-ar putea ignora 
cineva sau și-ar putea propune 
să-l devanseze?

În context se developează o re-
alitate: statul e una, noi suntem 
alta. Când se face distincția fără 
să se clipească din ochi, cu grija 
intermitentă – dar constantă – 
pentru angajații statului, pentru 
„bugetari” (cum e „week-end”-
ul ăsta bizar, cu remunerarea 

deplină doar a „bugetarilor”!), 
această solidaritate corporatistă, 
transformată în respect pentru 
„uniformă”, devine solidaritate 
împotriva noastră, a cetățenilor, 
o solidaritate pe contul nostru. 

Or contribuabili suntem toți 
ceilalți. Iar atunci când se umblă 
la banii publici (situațiile de criză 
impun, uneori, această necesita-
te), beneficiarii trebuie să fie toți 
contribuabilii, proporțional nece-
sităților, sau egal. Apropo, nu doar 
„bugetarii” sunt remunerați din 
banii contribuabilului (ai noștri, 
comuni, ai fiecăruia dintre noi), 
ci și decidenții, de la președinte 
și prim-ministru, la contabilii și 
consilierii cu idei șmechere de 
pulverizare după bunul plac a 
vistieriei.

Estimp, întreprinderile ne-bu-
getare sunt obligate să-și sisteze 
activitățile, dar să continue să-și 
remunereze angajații. Mai mult, 
ele sunt solicitate să verse sume de 
bani în fondul luptei cu pandemia. 
Sărmanul contribuabil, solidar 
din fire, muncește cum poate în 
aceste condiții absolut indefinibi-
le, riscând să nu fie remunerat; 
cotizează în lupta cu pandemia; 
participă la colectarea de fonduri 
speciale, toate pe cont propriu. 

Ar vrea să se întâmple minu-
nea și poate pentru prima dată 
statul să fie solidar cu el. Să fie în 
consens cu el, cu necesitățile lui. 
Dar deocamdată așteptările îi sunt 
deșarte, ca toată filosofia Eclezi-
astului. Poate altă dată, poate cu 
alți administratori, poate într-o 
altă comunitate. 

R U B R I C A R Z I

Adrian CIUBOTARU

Nenumărate 

crize au marcat 
lunga domnie a lui 
Putin și a echipei 
sale, dar niciun 
fir semnificativ 

de păr nu a căzut 
de pe bicefal. E 

limpede că o nouă 
criză economică va 
adânci și mai mult 
mizeria omului de 

rând, iar „reforma” 
ar putea fi o 

picătură inopinată 
în paharul răbdării. 

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

În vremuri 

de criză, se nasc 
adevărații lideri. 

Noi nu-i avem 
deoarece guvernul 

de buzunar e 
alcătuit din 

băieții de mingi 
ai prezidentului. 
Vă imaginați că 
cineva dintre ei 

l-ar putea pune la 
punct?
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Pe 1 aprilie, în plină pandemie, 
am avut ocazia să discut cu un 
infirmier, angajat al Stațiunii de 
Urgență Centru, Centrul Național 
de Asistență Medicală Urgentă 
Prespitalicească (CNAMUP), 
despre cum se lucrează pe timp 
de epidemie într-o echipă de la 
ambulanță. 

„De la început îmi părea o glu-
mă, dar acum gluma se îngroașă. 
Totul devine înfricoșător. Cazuri 
sunt mai multe decât se anunță, 
deoarece mulți vin de peste hota-
re. Majoritatea celor veniți nu vor 
să spună că vin din afară. Și nu 
înțeleg cauza. Oricum toți trebuie 
să fie tratați. 

Chiar ieri (31 martie 2020) 
am dus un tânăr venit din Fran-
ța, cu suspiciune de infectare cu 
noul coronavirus, după care s-a 
confirmat. Nu a spus deodată că 
vine de la Paris. L-am preluat 
de la Spitalul Feroviar, unde la 
rând erau vreo 20 de ambulan-
țe, cu pacienți cu suspiciune de 
infecție. Medicii nu reușeau să-i 
primească și au apelat la soldați 
ca să-i ajute. Bolnavii au fost duși 
și la Spitalul Clinic Militar Central 
din Chișinău. Acolo, sunt testați 
cei cu suspiciune de infecție. 

Testele care se fac dimineața 
sunt gata la ora 14.00. Apoi ur-
mează alții. De câteva ori pe zi la 
Spitalul Clinic Militar se face tes-
tarea pentru Covid-19. După care, 
sunt chemate ambulanțele să-i ia 
pe cei infecțați cu Coronavirus. 

Mărturia unui infirmier de la Urgență
Ieri, la prânz, erau nouă persoane 
confirmate cu Covid. Ambulanțele 
duc pacienții la spitale. Sunt mulți 
tineri”, mi-a mărturisit bărbatul.

Îmi spune că în echipele de la 
urgență lucrează infirmierii cu 
felcerii, medici nu prea sunt la 
salvare. De fapt, în municipiul 
Chișinău, într-o tură, sunt numai 
12 echipe de Salvare.

„Pacienții sunt duși la Spitalul 
Feroviar, situat pe str. Gh. Cașu, 
la Institutul de Medicină Urgentă 
și la Spitalul Clinic Republican. 
Pacienții în stare gravă sunt duși 
la Spitalul Clinic al Ministerului 
Sănătății (sau, cum îi mai zicem 

noi, „spitalul miniștrilor”), pe str. 
Pușkin 51. La ultimul spital merge 
echipa completă, inclusiv medicul. 
Am luat de acolo un pacient grav, 
l-am conectat la oxigen. Cred că 
în funcție de gravitatea cazului 
se alege și spitalul pentru paci-
enții infectați cu Covid”, explică 
infirmierul.

Bărbatul îmi spune că bolnavii 
cu suspiciune de covid au măști 
și mănuși.

Într-o echipă pe ambulanță 
sunt trei oameni: șoferul, felce-
rul și infirmierul. Ei lucrează în-
tr-o tură, 24 de ore. La asemenea 
chemări, confirmați cu Covid-19, 
echipa îmbracă setul care i se dă 
pentru aceste cazuri: combine-

zonul cu ochelari, masca, două 
perechi de mănuși, șervețele cu 
alcool. 

Infirmierul îmi spune că la în-
ceput toți primeau echipament 
pentru protecție, inclusiv șoferul, 
dar acum se face economie, li s-a 
recomandat să închidă fereastra 
dintre șofer și salon. Felcerul și 
infirmierul să se afle în salonul 
mașinii cu bolnavii.

„E dificil de lucrat. Nu sunt 
condițiile necesare. La Stațiunea 
de Urgență Centru, dimineața, ne 
măsoară temperatura și ne dau câte 
două perechi de mănuși și două 
măști pentru 24 de ore. Dacă mi se 
rupe masca sau mănușile, altele nu 
primesc. Noi ducem și boschetari. 
Măștile sunt făcute din cearșaf de 
către deținutele de la Rusca și sunt 
pentru alte cazuri de chemare la 
urgență, în afară de cei bolnavi de 
Covid-19. Pentru 24 de ore două 
perechi de mănuși este foarte pu-
țin. Într-o tură mergem la 12-13 
chemări. Și ar trebui să primim tot 
atâtea perechi de mănuși”.

Acolo unde este chemare 
pentru bolnavii de Covid-19 noi 
îmbrăcăm combinezonul cu tot 
setul. 

„După ce ducem bolnavii deja 
confirmați cu Covid-19 la spitale, 
trebuie să dezinfectăm mașina. 
Aceasta o facem cu mașină de 
stropit asemeni celei folosite la 
stropit via. Dar chiar de la înce-
putul acestei epidemii mașina de 
stropit era defectată, trebuie să ții 
degetul ca să funcționeze. Dar ei 
spun că totul e în regulă. Condiții 
bune de lucru nu au nici medicii, 
nici felcerii, nici infirmierii”, a 
concluzionat infirmierul. 

Ofițerul de presă de la Centrul 
Național de Asistență Medicală 
Urgentă Prespitalicească, Vla-
dislava Ceban, mi-a spus că după 
fiecare (!) solicitare personalul 
medical al ambulanțelor primește 
mănuși și măști noi.

Apel la demnitate și responsabilitate 
profesională

a diplomaților din Centrala mi-
nisterului și a misiunilor noastre 
diplomatice.

Nu sunt tentat în acest mesaj 
să stărui mult asupra necesității 
controlului parlamentar al institu-
țiilor statului (inclusiv al MAEIE), 
dar, în primul rând, le-aș sugera 
colegilor diplomați să-și dubleze 
sau chiar tripleze eforturile pentru 
a asista cetățenii noștri să revină 
acasă. Ei se confruntă cu probleme 
extrem de complicate, soluționa-
rea cărora, în mare parte, depinde 
de abilitatea și profesionalismul 
corpului diplomatic, deopotrivă cu 
capacitățile organizatorice ale au-
torităților centrale de la Chișinău. 
Cunoscând suficient de bine cum 
funcționează mecanismul biro-
cratic de adoptare a unor decizii 
ministeriale și guvernamentale 
(fie ele chiar și de rutină) aș face 
apel la spiritul de inițiativă și 
responsabilitatea profesională a 
diplomaților noștri. Identificați 
soluții neordinare pentru a faci-
lita revenirea cât mai grabnică 
a concetățenilor noștri acasă. 
MAEIE și misiunile diplomatice 
au suficiente posibilități legale 

de a reacționa adecvat, pe potri-
va situației complicate pe care o 
parcurgem cu toții. 

Nu mai așteptați „indicații 
prețioase” de la Igor Dodon 
sau de la alți „experți viruso-
logi” guvernamentali. Aceștia 
au descurajat revenirea acasă a 
cetățenilor noștri cu declarațiile 
lor aberante și cinice de ordin 
politic și financiar. Ei urăsc cro-
nic diaspora noastră europeană 
și o acceptă doar pe cea din Fe-
derația Rusă. 

Este mult prea evident că re-
venirea, absolut firească, a cetă-
țenilor noștri din străinătate va 
modifica considerabil configurația 
politică și electorală a alegătorilor 
și susținătorilor lui Dodon și ai 
PSRM-ului. Majoritatea absolu-
tă a acestora vin din țările Uni-
unii Europene. Iată în ce constă 
„marea preocupare” și repulsia 
lui Igor Dodon și a socialiști-
lor față de diaspora europeană. 
Grija față de cetățeni și ajuto-
rarea lor concretă – iată ce vor 
conaționalii noștri de la corpul 
diplomatic. Ajutați-i să revină cât 
mai curând acasă!

În ultimele zile, am fost abor-
dat de foarte mulți cetățeni de-ai 
noștri de peste hotare cu solicita-
rea insistentă de a-i ajuta să revină 
acasă, fie că e vorba de cei din 
Italia, Franța, Spania, Portugalia, 
Marea Britanie, fie din SUA și Ca-
nada. Situația este mult prea com-
plicată și necesită o intervenție 
cât mai responsabilă și promptă a 
instituțiilor statului și, în primul 
rând, a Ministerului Afacerilor 
Externe și Integrării Europene 
(MAEIE). E o situație neordinară, 
de aceea se impun și acțiuni pe 
potrivă. Grija, asistența concretă 
și promptă față de cetățeni, aflați 
în dificultate peste hotare, trebuie 
să devină preocuparea absolută 

MREAJA REȚELELOR

R. Moldova se află în aceste zile 
sub asediul a doi viruși extrem de 
periculoși: Covid-19 și CovID de 
proveniență locală.

În timp ce Covid19 amenință viața umană, CovID amenință so-
cietatea umană întemeiată pe toleranță, empatie, responsabilitate, 
civism și solidaritate, fără de care niciun stat, mare sau mic, dezvoltat 
sau subdezvoltat, liberal sau iliberal, nu poate supraviețui și nici să 
învingă Covid19.

Acest lucru este evident pentru toată lumea rațională și cu bun-
simț, nu și pentru CovID, care este antipodul societății civice. El este 
meschin, infatuat, egoist, intolerant, iresponsabil, răzbunător... El 
dezbină pentru a domni, semănând discordie, ură și intoleranță în 
societate. El seamănă frică, pentru a fi temut...

Istoria, inclusiv cea recentă, ne învață că toate vor fi în zadar, pen-
tru că cine seamănă ură, ură va culege, cine seamănă vânt, va culege 
vânt, cine seamănă frică, va culege dispreț...

CovID se crede acum atotputernic, în realitate, însă, este încarnarea 
fricii, fricii fără scrupule... Cu astfel de „calități” dezastrul e inevitabil. 

CovID, 
inamicul 
societății 
libere

Victor CHIRILĂ

Iurie RENIȚĂ

Victoria POPA

„Garda a obosit!”, a declarat 
marinarul Jelezniak, punând 
capăt parlamentarismului rus. 
„Cvorum nu-i!”, a conchis Zinai-
da Greceanâi, punând capăt par-
lamentarismului moldovenesc. 
Oficial, nu mai suntem republică 
parlamentară. Constituția a fost 

călcată în picioare de coaliția pro-dodonistă PSRM-PD.

„Cvorum 
nu-i!”

Virgil PÂSLARIUC

De fapt, 

în municipiul 
Chișinău, într-o 
tură, sunt numai 

12 echipe de 
Salvare

Totuși, rămânem cu o nedume-
rire. Distanta socială (fizică) între 
oameni trebuie să fie 1,5 metri sau 
2 metri. Este declarat că utilizarea 
transportului public este cu risc 

sporit de infectare și acesta este restricționat. În schimb, nu ar fi risc 
sporit de infectare în magazine.

Să zicem că îndeplinim aceleași reguli și dezinfectăm mâinile la 
intrare și ieșire – atât în troleibuz, cât și la magazin. Nici în troleibuz, 
nici în magazin (doar în buticuri mici intră câte o persoană) nu există 
posibilitatea asigurării distanței necesare. Și în troleibuz, și în maga-
zin intră oameni, care pot fi infectați, cu sau fără știință. În magazine 
merg toți, inclusiv cei care utilizează transport public și cei care nu îl 
folosesc. Deci, contactul cu oamenii este mai numeros, și cu suprafe-
țele – mai mare, per o vizită la magazin decât o călătorie în troleibuz.  
E limpede că în transportul public și în magazin riscul este egal. 

Doar nu zicem să fie închise magazinele. Nici nu se vor închide, e 
businessul lor. Ci doar să nu ne contrazicem și să știm unde să fim 
precauți. Unii oamenii înțeleg greșit și de aceea îi vedem cum îi vedem 
în comportamentul în magazine. Pentru a micșora numărul vehiculat 
de 28 mii de îmbolnăviri, este important ca oamenii să conștientizeze 
că în magazin e același risc de infectare și atunci vor respecta reguli, 
dacă nu de grija celuilalt, măcar din instinct de supraviețuire.

Să știm 
unde să fim 
precauți

Viorica GRECU
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Coronavirusul a spulberat 
visurile lui Putin

Zvonurile că Vladimir Putin 
a plecat la reședința sa din Val-
dai și că se va izola acolo nu s-au 
confirmat. Liderul de la Kremlin 
a vizitat spitalul de boli infecțioa-
se din Kommunarka, o suburbie 
a Moscovei, s-a plimbat într-un 
costum de protecție prin saloane, 
schimbând vorbe cu bolnavii, dar 
mai mult cu medicul-șef. 

Cine va da ordinul fără o 
dispoziție a lui Putin?

„Scafandrul” în care a fost 
îmbrăcat președintele a făcut o 
impresie puternică. Nu numai 
cititorii din perioada sovietică, 
experți în cititul printre rânduri, 
dar și cei mai creduli privitori ai 
posturilor TV de stat trebuia să 
priceapă: Coronavirusul este, cu 
adevărat, periculos și situația în 
Rusia este mai mult decât alar-
mantă.

Cu câteva ore înainte de vi-
zita lui Putin la spital, primarul 
Moscovei, Serghei Sobianin (prin 
cumul, șef adjunct al Centrului 
pentru combaterea epidemiei Co-
ronavirus) i-a raportat lui Putin: 
nu deținem informații precise des-
pre răspândirea virusului în țară. 

Sobianin i-a solicitat lui Putin 
să-i încredințeze șefului adminis-
trației prezidențiale, Anton Vaino, 
să le ceară împuterniciților fede-

rali „să se concentreze pe aceas-
tă problemă și să o pună sub un 
control strict”.

O spun pentru prima dată, nu 
ironizez: „Vă mulțumesc, Serghei 

Semionovici!”. Aceste două fraze 
ale Dvs. valorează foarte mult. În 
primul rând, în sfârșit măcar un 
funcționar a spus pe șleau ceea ce 
se scrie doar în bloguri și în puținele 
mass-media rămase independente.

D I G E S T  R U S E S C

Pandemia actuală este un examen pentru 
sistemul construit de Putin timp de 20 
de ani. După ce acesta a vizitat Spitalul 
de boli infecțioase din localitatea 

Kommunarka, s-a declanșat numărătoarea 
inversă a jinduitei sale președinții pe viață.

Nu e posibil ca într-un stat cu 
o populație de 140 de milioane, 
unde, după cum recunoaște însuși 
Sobianin, s-a întors din străinăta-
te doar în ultimele săptămâni un 
milion de oameni, numărul celor 
infectați să fie cam același ca în-
tr-o țară de trei milioane precum 
este Lituania.  

În al doilea rând, acum, datori-
tă spuselor primarului, am aflat în 
sfârșit ceea ce bănuiam: întregul 
sistem putinist edificat după actul 

terorist din Beslan (2004), care 
prevede o subordonare nemijlo-
cită, pe verticală, a regiunilor față 
de Kremlin, este bun doar pentru 
falsificarea alegerilor, acoperirea 
nelegiuirilor comise de gardiști 

[Garda Națională a Federației 
Ruse (Rosgvardia) este o struc-
tură militară internă a Guvernului 
rus, ce cuprinde o agenție inde-
pendentă subordonată direct pre-
ședintelui] în timpul protestelor, 
să încarcereze tinerii manifestanți 
și să intimideze jurnaliștii. 

Fără ordin de la „prima persoa-
nă”, acest sistem nu va mișca un 
deget chiar și în situația în care, 
24 din 24 de ore, toată presa va 
informa doar despre pandemie și 

nimic despre altceva.

Sobianin, primul cinovnic 
ce a spus adevărul despre 
Coronavirus în Rusia

Mă hazardez să emit o părere 
strict subiectivă, ca fost cetățean 
al URSS, precum și ca fost soldat 
al Armatei sovietice (ambele expe-
riențe sunt destul de utile pentru 
a înțelege ceea ce se întâmplă în 
prezent în Rusia): ordinul nu s-a 
dat deoarece nimeni nu îndrăznea 
să îi comunice „primei persoane” 
informațiile neplăcute. Nu a în-
drăznit pentru că ar fi trebuit să 
îi explice: trebuie amânată apro-
barea noilor modificări în Con-
stituție și, probabil, parada de 9 
mai – două evenimente majore 
din acest an, menite să motiveze 
și să consolideze noua realitate 
– domnia pe viață a lui Vladimir 
Putin. 

Pesemne că doar atunci când 
a devenit clar că lucrurile au scă-
pat cu totul de sub control, înalții 

„tehnocrați” au decis să îl delege 
pe Sobianin să îi spună adevărul 
lui Putin. Îmi imaginez cum își 
telefonează ei unul altuia prin 
„vеrtușkă” [denumire familiară 
a sistemului închis de telecomu-
nicații în structurile de stat din 
URSS și Federația Rusă]: „Doar 
Semionîci o poate face!”, „Da, el a 
fost șeful AP-ului [Administrației 
Prezidențiale]”, pe noi n-o să ne 
creadă șeful, iar pe el poate să îl 
creadă”.

Problema 2036

Și Putin trebuie să reacționeze 
la cele spuse de „Semionîci”. Să 
meargă la Kommunarka și să iasă 
în fața publicului în costum galben 
și cu inhalator. Acestea, firește, 
sunt acceptate și explicabile în 
cazul șefului statului, dar oricum 
au creat impresia de înstrăinare.

Vladimir Vladimirovici, firește, 
nici nu și-a putut închipui așa un 
debut în rol de președinte pe viață 
al Rusiei: nu într-o Piață Roșie în-
sorită, pe 9 mai, ci în niște saloane 
de spital, printre surori medica-
le, alături de un medic-șef, care 
spune că trebuie să ne pregătim 
pentru un scenariu „italian” de 
evoluție a epidemiei.

Ne întrebăm – ce e nou aici?! În 
cei 20 de ani de aflare la conduce-
rea Rusiei, Putin a avut zboruri cu 
avioane de vânătoare, scufundări 
după amfore, chiar a frecventat lo-
curi de catastrofe și acte teroriste. 
Dar tot ce a fost înainte a vizat doar 
o parte din ruși, niciodată, chiar 
niciodată, nu a afectat întreaga 
țară. Chiar și criza financiară din 
2008 nu a atins atâta lume.

Acum, volens-nolens, se face 
bilanțul a 20 de ani de la „ridicarea 
din genunchi”, de altminteri, în 
domeniile care îi vizează pe toți – 
sănătate publică, asigurare socială, 
ordine publică (cea adevărată, nu 
cea pe care ne-o arată la manifes-
tații „cosmonauții” [echipamentul 
gardiștilor lui Putin]. Acum ești 
singur. Toți se uită la tine și aș-
teaptă dispoziții. Chiar și cei care 
de fapt trebuie să acționeze, nu să 
se uite. Uite cum arată așa-numita 
obnulenie a lui Putin cu opțiunea 
să conducă până în 2036.

Autor: Konstantin Eggert, 
jurnalist rus, prezentator al 

Postului TV „Dojd”. 

Traducere și adaptare 
de Ilie Gulca

Numărul 
îmbolnăvirilor 
cu infecția 
COVID-19 
e în creștere
 

82 cazuri de infectare cu noul Coro-
navirus au fost confirmate pe teritoriul 
Republicii Moldova, ieri, 2 aprilie, după 
procesarea a 332 de teste, cinci cazuri de 

îmbolnăviri sunt confirmate la persoanele 
venite din străinătate, iar 77 sunt cazuri 
intracomunitare.

Numărul total al persoanelor infectate 
cu COVID-19 este de 505, 112 cazuri sunt 
cu suspiciune de infecție cu coronavirus, 
6 decese, 25 de cazuri recuperate. În total, 
sunt monitorizate 32873 de cazuri. 

A fost înregistrat încă un caz de deces. E 
vorba de o femeie de 53 de ani infectată cu 
COVID-19, din Ștefan-Vodă, internată în ca-
drul unei instituții spitalicești din capitală. 
Femeia suferea și de alte maladii cronice. 
Numărul cazurilor de deces a ajuns la șase.

Tot astăzi, au fost externate alte două 
persoane tratate de COVID-19, în total, 
s-au tratat 25 de persoane.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 
Sociale îndeamnă cetățenii să fie responsa-
bili și să respecte recomandările autorități-
lor, pentru a preveni răspândirea infecției 
cu noul Coronavirus: Stați acasă! Evitați la 
maxim posibil locurile publice; dacă sunteți 
nevoiți să ieșiți din casă, păstrați distanța 
socială de minim 1 m; cei care au revenit 
din țările cu risc sporit de infecție sau au 
contactat cu o persoană infectată, autoizo-
lați-vă la domiciliu pentru 14 zile, inclusiv 

de membrii familiei, și contactați medicul 
de familie. Măsurați-vă temperatura cor-
pului de trei ori pe zi; spălați-vă cât mai 
des pe mâini cu apă și săpun; respectați 
eticheta tusei (în șervețel de unică folosință 
sau pliul cotului); la primele simptome de 
boală, precum: tuse, febră, eliminări nazale, 
apelați de urgență Serviciul 112.

Vă îndemnăm în continuare să apelați la 
0 80012300 pentru orice întrebare legată 
de COVID-19 și să vă informați doar din 
surse oficiale.

V. P. 
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„Deși am dureri insuportabile, 
mă strădui să mă ridic și să merg 
singură. De obicei, mă ajută soțul 
sau poate să vină fratele în vizită. 
Financiar, este destul de dificil, 
având în vedere că muncește doar 
soțul, care trebuie să asigure și 
studiile universitare ale fiicei”, 
povestește ea. 

Irina are o pensie de invalidita-
te de gradul 2 în valoare de 1700 
de lei. Statul a asigurat gratuit 
doar procedurile de chimiotera-
pie, în rest totul trebuie să procure 
singură. Nici un fel de ajutor din 
partea statului nu mai primește, 
elementar pentru încălzire pe 
timp de iarnă, din motiv că soțul 
este angajat. Până și medicamen-
tele pentru ameliorarea durerilor 
le cumpără. 

 
Echipa mobilă, în ajutorul 
a 60 de persoane grav 
bolnave din r. Soroca

„Este foarte greu. În toată 
această perioadă primăria din 
localitate mi-a acordat ajutor o 
singură dată, 2000 de lei (înainte 
de anul nou). Aceștia invocau că 
pot oferi suport financiar doar 
persoanelor operate, însă chirur-
gul a refuzat să mă opereze din 
cauza că metastaza a evoluat prea 
mult și intervenția chirurgicală 
este riscantă. De atunci n-am mai 
fost operată, pentru că nu am bani 
pentru a merge la un spital din 
străinătate”, povestește doamna 
Irina. 

„Un mare noroc îl am datori-
tă ajutorului primit de la unele 
organizații nonguvernamenta-
le care oferă îngrijiri paliative. 
Aceștia mă vizitează de câteva ori 
pe lună, îmi aduc medicamente, 
mă consultă medicul și mă în-
curajează psihologul. Susținerea 
lor este importantă pentru mine, 
mă sună și mă întreabă cum mă 
simt. Atunci când simți că ci-
neva are grijă de tine și vrea să 
te ajute, te încurajează psiho-
logic foarte mult. De ar exista 
mai multe astfel de organizații, 

Îngrijirile Paliative, 
între mit și realitate

Irina a fost profesoară de limba engleză într-
un liceu din Soroca, însă în anul 2015 a fost 
diagnosticată cu cancer mamar de gradul 3. 
În primul stadiu al bolii, a avut metastază 

și în plămâni, iar în 2019 a fost identificată o altă 
metastază în coloana vertebrală. A trecut prin 
mai multe proceduri de chimioterapie și tot felul 
de tratamente naturiste, însă boala continuă să 
avanseze. 

S O C I E T A T E

care în realitate ajută oamenii, 
nu doar pe hârtie. Îmi pare rău 
că avem un sistem de sănătate 
atât de defectuos”, a adăugat 
doamna. 

Psihologul și administratorul 
de la A.O. Angelus Soroca, Sergiu 
Dobrovolschi, explică în ce con-
stau serviciile gratuite pe care le 
oferă echipa mobilă. „Îngrijirile 
paliative presupun o abordare ho-
listică la toate cele patru niveluri 
– medical, social, psihologic și 
spiritual. Pe pacienții din fami-
liile social vulnerabile îi ajutăm 
cu produse alimentare, haine și 
alte lucruri necesare. Echipa mo-
bilă distribuie medicamente, face 
unele proceduri, cum ar fi injecții, 
tratamentul escarelor și schimbul 
pansamentelor. 

În aspect social, identificăm și 
oferim asistență pacienților care 
sunt mai timizi, nu-și cunosc 
drepturile sau întâmpină difi-

cultăți în procesul administrativ 
și birocratic. De exemplu, pentru 
obținerea anumitor resurse finan-
ciare din partea statului privind 
asistența socială. Există pacienți 
care trăiesc singuri, iar starea 
lor de sănătate nu le permite să 
meargă de zeci de ori pe la ușile 
instituțiilor publice pentru a cere 
un ajutor elementar, cum ar fi cel 
pentru perioada rece a anului.

Totodată oferim și suport pe 
dimensiunea psiho-emoțională, 
aceasta presupune aplicarea dife-
ritor metode de consiliere psiho-
logică pentru a ajuta oamenii să 
iasă din stările de depresie, mai 
ales pacienții grav bolnavi. În ca-
rantină, consultațiile psihologice 
le facem la telefon sau online. Noi 
îi monitorizăm în mod prioritar pe 
bolnavii singuratici sau în situații 

financiare grave, apoi le ducem 
produsele de primă necesitate.”

Îngrijiri paliative, 
asigurate de echipele 
Hospices of Hope Moldova

Pentru a afla mai multe detalii 
despre echipele mobile care oferă 

îngrijiri paliative am discutat cu 
directoarea organizației Hospi-
ces of Hope, Raluca Muntean. „În 
Republica Moldova organizația 
lucrează din anul 2008. În 2017, a 
lansat proiectul Rețeaua Naționa-
lă de Servicii de Îngrijire Paliativă 
Hospices of Hope Moldova. 

În rețea sunt integrate cinci 
echipe multidisciplinare – Ocnița, 
Soroca, Orhei, Taraclia și Cahul, 
în total activând 30-32 de persoa-
ne, printre care: medici, asistenți 
medicali, asistenți sociali și psi-
hologi/consilieri. Lunar, aceste 
echipe oferă servicii de îngrijire 
paliativă la domiciliu la aproxima-
tiv 250 de persoane care suferă de 
cancer sau alte maladii incurabile. 

Hospices of Hope Moldova fi-
nanțează o parte consistentă din ne-
cesarul funcționării rețelei – apro-

ximativ 60-65% (medicamente, 
consumabile medicale, transport, 
salarizarea personalului etc.), iar 
cealaltă parte a fondurilor este asi-
gurată de către Centrul Național de 
Asigurări Medicale – CNAM, care 
contractează serviciile medicale ale 
acestor echipe. Serviciile de asisten-
ță socială și psiho-emoțională nu 

sunt, în prezent, finanțate de către 
stat, ele fiind finanțate integral în 
cadrul proiectului de către Hospices 
of Hope. 

Capacitatea echipelor nu aco-
peră necesarul total de servicii 
în raioanele în care se lucrează. 
Situația serviciilor de îngrijire 
paliativă din Republica Moldova 
a fost analizată la sfârșitul anului 
2019, rezultând în două rapoarte: 
al Centrului PAS și al Avocatului 
Poporului. 

Acestea au atras după sine un 
Dialog de Politici în domeniul în-
grijirilor paliative, organizat la 
începutul lunii martie de către 
Comisia parlamentară de pro-
tecție socială, sănătate și familie, 
cu scopul de a analiza legea și a 
găsi soluții pentru eficientizarea și 
dezvoltarea acestor servicii. Dacă 

se va continua în această direcție, 
lucrurile se vor îmbunătăți, dar în 
momentul de față ne confruntăm 
cu o criză la nivel mondial, criză 
care afectează direct durabilitatea 
proiectelor dezvoltate și finanțate 
de către Hospices of Hope. Totuși, 
indiferent de situație, în Moldova, 
anual, sunt 25.000 de persoane 
care au nevoie de servicii de în-
grijire paliativă, fie la domiciliu, 
fie în staționar.”

0,5% pentru îngrijiri 
paliative din totalul 
cheltuielilor AOAM

Autorii raportului „Îngrijirile 
paliative în Republica Moldova 
2007-2019” atrag atenția la un 
șir de probleme cărora autorită-
țile publice centrale ar trebui să 
le acorde o atenție sporită și să 
vină în ajutor persoanelor care 
suferă de boli grave, precum 
doamna Irina, cu istoria căreia 
începe acest text. Conform ra-
portului, „Ponderea cheltuieli-
lor pentru serviciile de îngrijiri 
paliative nu depășește 0,5% din 
totalul cheltuielilor fondului de 
bază al Asigurării Obligatorii de 
Asistență Medicală destinat achi-
tării serviciilor medicale. Cheltu-
ielile pentru îngrijirile paliative 
la domiciliu, cu excepția anului 
2013, sunt în scădere compara-
tiv cu cele prestate în unitățile cu 
paturi/hospice. 

Diminuarea cheltuielilor pen-
tru serviciile de îngrijiri paliative 
la domiciliu nu este determinată 
de preferințe de contractare a ser-
viciilor spitalicești, ci de numărul 
mic de prestatori de servicii de 
îngrijiri la domiciliu și chiar de 
lipsa acestora în majoritatea loca-
lităților. Experții recomandă să fie 
eficientizată activitatea serviciilor 
de îngrijiri paliative specializate și 
asigurată perfecționarea continuă 
a membrilor echipelor mobile. 

Măsurile ameliorează durerile în cancerul cu metastaze, cu ajutorul unor medicamente donate

Sergiu BEJENARI
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C U L T U R Ă

– Dragă Artiom Olea-
cu, ai câștigat concursul 
„Alexandru Mușina” al 
Editurii Tracus Arte de la 
București, această editu-
ră publicându-ți în 2019 
cartea „miere pentru toate 
exponatele”. Felicitări pen-
tru prima ta carte de poe-
zie care a luat și un premiu 
special la Gala debutanți-
lor de la Biblioteca „B.P. 
Hasdeu” din Chișinău și, 
de asemenea, a fost nomi-
nalizată de prestigioasa re-
vistă „Observator cultural” 
din București. Ce crezi des-
pre gloria literară? 
Fac parte din categoria celor 

care scriu pentru propria plăcere. 
Nu aș numi asta glorie. Am câteva 
zeci de oameni care mă citesc. E o 
apreciere pentru care mă bucur. În 
actorie, e un pic altceva, dar nici 
acolo nu trebuie să fugi după glo-
rie, pentru că gloria e trecătoare.

– Cum a apărut personajul 
Artiom cel mic din cartea 
ta „miere pentru toate ex-
ponatele”? Ții minte pe-
rioada, momentul când 
acest personaj s-a conturat 
în conștiința ta? L-ai vă-
zut clar, era o ființă sau o 
arătare?
A apărut dintr-un alt personaj, 

care, la rândul lui, a apărut din Ar-
tiom. Artiom cel mic e într-un fel 
actorul Artiom Oleacu, iar Artiom 
e poetul. De ce spun asta? Pentru 
că Artiom cel mic procedează așa 
cum îi place lui. El e cel care merge 
contra sistemului, el e cel revoltat, 
iar Artiom cel mare e un șoricel, 
care se adaptează circumstanțe-
lor. În principiu, nu e nimic nou, 
majoritatea oamenilor au o dublă 
personalitate.

– Sunt puternice, memo-
rabile versurile „Artiom 
cel mic își clătește urechea 
cu omăt cum ai/ clăti/ cu 
apă călduță beregata unei 
păsări”; „dimineața Arti-
om se prăbușește/ pur și 
simplu se prăbușește/ cu 
capu-n tavan”; „Artiom cel 
mic își înghite sandvișul/ 
scoate un creion/ își dese-
nează o gaură la tâmplă/ 
scoate revolverul/ trage/ 
în sus”. E important pentru 
tine să aduci dramatismul, 
cruzimea în poezie? Cum 
e să ai curajul de a fi crud 
cu sine, cu ceilalți, spunân-
du-le adevărul?
Nu o fac intenționat, dar sunt 

de părere că în poezie trebuie să 
fii cât mai sincer, până la extremă. 
Poezia e o membrană subțire și 
foarte receptivă, ea nu acceptă tri-
șorii. Vrei să obții o poezie bună, 
spune adevărul.  

Această abordare a poeziei se 
datorează, cred eu, Atelierului 
Vlad Ioviță, unde am exersat scri-
sul și am adunat micul meu bagaj 
de lecturi. În general, poemele din 
care citezi sunt construite ca mici 
piese de teatru, ăsta cred că ar fi 
răspunsul.

– Duioșia, sensibilitatea 
se întrevăd de asemenea 
în poeziile tale. Aduc un 
exemplu: „te-am văzut pe 
tine/ am scăpat căștile/ 
afară a trecut un cal/ fetele 
de la masa vecină/ vorbeau 
în șoaptă/ am strănutat/ 
ele m-au privit cu duio-
șie”... Tu cauți în poezie 
mângâiere, liniștire? Sau 
alinarea îți vine din texte 
religioase? Ce texte religi-
oase citești?
Eu nu citesc texte religioase. 

Probabil, încă n-a venit timpul, 
nu știu.

Versurile despre care amintești 
au venit simplu. Eram într-o cafe-
nea din centrul orașului și, la un 
moment dat, într-adevăr, a trecut 
un cal pe stradă, ca o navă cosmică 
apărută din nicăieri. Am inclus 
imaginea în poem.

Mângâiere și liniștire caută 
mulți oameni, eu nu fac excepție. 

– Te rogi înainte de a scrie 
poezie? Sau ai alte ritua-
luri – cafea, țigări, muzică 
etc.?
Eu mă rog când mă așez la 

masă, când ies în scenă și înainte 
de culcare.

Nu am ritualuri când scriu 
poezii.

– Ce înseamnă pentru tine 
familia? În familia ta ce po-
ezii se citesc? 
Familia e cel mai important 

lucru pentru mine. Talentul meu 
pentru scris se trage de la mama. 
La fel ca ea, atunci când eram la 
școală citeam și iubeam literatura. 
Îmi ieșeau foarte bine comentari-
ile și eseurile. Mama mea e medic 
de profesie. Când are timp liber, 
mă ascultă pe mine, pentru că, de 
regulă, citesc cu voce tare. Citesc 
multă poezie, în detrimentul pro-
zei, sper să acopăr această lacună 
acum, când sunt liber. 

– Cum ți-ai fortificat voin-
ța? Faci sport, alergi? Cât 
de importantă e pentru 
tine insistența?
Îmi plăcea mult sportul când 

eram mic. Mă strădui și acum să 
mă mențin în formă, acestea sunt 
cerințele profesiei. Pentru actorie 
e necesar să fii insistent, ambiți-
os. Prețuiesc timpul – nici nu-l 
risipesc, dar nici nu mă grăbesc 
prea tare. Sunt conștiincios, vreau 
să-mi fac rolurile profesionist. Cu 
cât personajele sunt mai diverse, 
și tragice, și comice, cu atât mai 
bine.

– Dacă nu ar fi existat Ate-
lierul de scriere creativă 
condus de Dumitru Cru-
du, crezi că volumul tău de 
debut ar fi arătat cu totul 
altfel? Ce s-a schimbat în 
atitudinea ta față de poe-
zie, de-a lungul anilor?
Dacă nu ar fi existat Atelierul 

de scriere creativă al lui Dumitru 
Crudu, cred că n-ar fi existat nici 
mierea pentru toate exponatele! 
Aș fi rămas la textele adolescenti-

„Poezia nu acceptă trișorii”

ne pe care le-am citit cu câțiva ani 
în urmă la Uniunea Scriitorilor, 
când am avut prima mea lectură 
publică.

Dumitru Crudu mă ghidează de 
mulți ani și îi sunt recunoscător 
pentru asta.

Interviu cu Artiom Oleacu, poet, actor la Teatrul Național „Satiricus” din Chișinău

Bineînțeles, e un volum mun-
cit, elaborat, gândit îndelung. Mă 
bucur că nu m-am grăbit cu pu-
blicarea lui. Totul s-a întâmplat 
exact la timpul potrivit.

– În prezent, te-ai despăr-

țit definitiv de personajul 
Artiom? Ce teme te intere-
sează acum, despre ce sunt 
noile tale poezii? 
De Artiom n-o să mă despart 

niciodată. Voi încerca desigur să 
schimb registrele, dar Artiom va 
rămâne în texte. În al doilea vo-
lum cred că voi adăuga mai multe 
detalii și personaje noi, motive 
sociale și politice. Mă voi strădui 
să nu fie plictisitor.

– Ești foarte apreciat pen-
tru poemele video pe care 
le filmezi și le postezi pe in-
ternet. Ce te-a determinat 
să faci videopoeme? Câte 
ai realizat, din ce poeți ai 
luat texte, cine te ajută să 
faci regia?
Scopul poemelor video este 

promovarea autorilor în primul 
rând. Eu aleg texte foarte bune, 
e necesar ca ele să fie potrivite 
pentru vizualizare și sonorizare, 
aleg poemele din care poți face 
mici istorii, un fel de scurtmetraje.

Până acum am realizat zece 
videouri cu poeme de Claudiu 
Komartin, Radu Vancu, Dimitrie 
Stelaru, C. T. Lituon, Radu An-
driescu, Ionel Ciupureanu, Dom-
nica Drumea, Eugen Cioclea, Te-
odor Dună și Bacovia. Următorul 
e un poem de Alexandru Mușina 
– e cel mai complicat videopo-
em pentru mine. Foarte greu de 
interpretat.

– La ce festivaluri de poe-
zie participi?
Nu am fost la nici un festival 

de literatură. Sunt prea ocupat 
cu teatrul.

– Un actor, în Chișinău, 
are mai mulți fani, e mai 
lăudat, mai cunoscut, mai 
bogat decât un poet?
Eu am câțiva oameni care mă 

susțin și mă urmăresc în ambele 
tabere și pentru asta le sunt re-
cunoscător. Referitor la bogăție, 
poeții probabil câștigă mai mult 
ca mine. Glumesc. 

– Cu ce intonație ai rosti pe 
o scenă de teatru versuri-
le tale „Artiom/ ce altceva 
îmi rămâne de făcut/ decât 
să-ți privesc ochii mici/ în 
care se reflectă o mare de 
crabi”? 
Fără intonație!

– Cum crezi că vom traver-
sa perioada pandemiei de 
coronavirus? Ce să facă oa-
menii cât timp stau acasă? 
Nu știm cât va continua această 

pandemie. Oamenii ar trebui să 
facă ce le place cel mai mult. Mie 
cel mai mult îmi place scena, îmi 
place să joc, aștept cu nerăbdare 
să se termine carantina și să pot 
juca din nou în spectacole.

– Mulțumesc mult, îți do-
resc inspirație și o primă-
vară fără primejdii.

Interviu de Irina Nechit
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Tânăra designeră a moștenit 
pasiunea de a crea haine de la ta-
tăl său, inspirat, la rândul lui, de 
mama sa, care era croitoreasă în 
satul Brânzenii Noi (Telenești). 
Primul obiect vestimentar cre-
at de Ana a fost o fustă, pe când 
avea doar zece ani, la îndrumarea 
tatălui său. 

Chiar dacă și-a făcut studiile 
la o facultate de contabilitate în 
România, după ce s-a mutat la Is-
tanbul, Ana a decis să revină la 
pasiunea sa din copilărie. „Mi-am 
dorit mult să continui în domeniul 
modei și mi-am făcut studiile la 
Academia de Modă din Istanbul. 
Anume acolo am învățat partea 
tehnică, cum să creez modele și 
ilustrații fashion”, a precizat Ana.

La scurt timp, tânăra și-a 

deschis un atelier de croitorie la 
Istanbul. „Studiile din România 
mi-au fost de mare folos, pentru că 
acolo am învățat cum să gestionez 
corect banii într-o afacere. La în-
ceput, a fost o investiție mare, dar 
am fost susținută enorm de soțul 
meu. Până în prezent, el crede în 
mine și în ideile mele”, a mai spus 
femeia de afaceri. 

Un atelier în Germania 
și o fabrică în Turcia

Timp de șase ani, în atelierul 
din Istanbul, Ana Abrasoglu a 
produs o serie de obiecte vesti-
mentare. Tânăra a creat fuste, ro-
chii, pulovere și paltoane inedite 
pentru femeile din Orient și nu 
doar. Ulterior, tânăra din Moldova 
a deschis și o fabrică într-un alt 
oraș din Turcia – Bursa.

„În atelierul din Istanbul fă-
ceam haine la comandă pentru 
femeile din regiune. Totodată, 
vindeam produse vestimentare 
și pe online. Aveam clienți din 
întreaga lume”, a spus designera.

De aproape un an s-au mutat 
cu familia în Germania. „După ce 
ne-am mutat la Düsseldorf, îmi 
era greu să gestionez atelierul din 

A I  N O Ș T R I  Î N  L U M E

Afacere 
creativă la 
Düsseldorf

Ana Abrasoglu este o tânără din 
R. Moldova care de mai mulți ani 
gestionează o afacere de succes în 
Turcia. De aproape un an, designera 
vestimentară a reușit să-și extindă 
businessul și în Occident – a deschis 

un atelier de creație la Düsseldorf. 

O tânără designeră din Republica Moldova gestionează 
un atelier de croitorie în Germania și o fabrică în Turcia

Istanbul. În prezent, am sistat ac-
tivitatea acestuia. Dar continui 
să gestionez activitatea fabricii 
de la Bursa, unde coasem haine 
sport și accesorii pentru munte”, 
precizează Ana Abrasoglu.

Coase haine
și pentru oameni 
cu statut social înalt

De mai mulți ani, Ana planifica 
să-și extindă afacerea pe piața eu-
ropeană. Din moment ce s-a mutat 
în Germania, acest lucru a devenit 
posibil. „Am deschis un atelier 
la Düsseldorf. În prezent, creăm 
haine la comandă, genți, dar și 
pălării. Mai facem și bijuterii ma-
nuale pe care le vindem on-line”, 
a adăugat Ana Abrasoglu. 

Până acum, designera din R. 
Moldova a îmbrăcat peste două 
mii de clienți din întreaga lume. 
„O parte din hainele pe care le-am 
creat au ajuns să fie purtate de 
oameni cunoscuți din Turcia, in-
clusiv femei cu statut social înalt. 
Evident, aceste piese vestimentare 
sunt mai sofisticate, sunt create 
hand-made”, a precizat Ana.

Piesele vestimentare create 
manual sunt cele mai scumpe din 
atelierele moldovencei. În atelie-
rele acesteia lucrează angajați din 
Iran, Germania, Ucraina, Africa 
de Sud și Turcia.

Afacerea, afectată de virus

Tânăra spune că afacerea a fost 
afectată de coronavirus. „Din ca-

uza virusului, suntem obligați să 
lucrăm de acasă, am rămas singu-
ră în Düsseldorf, iar la fabrica din 
Bursa se lucrează doar două ore pe 
zi. Vrem să protejăm personalul 
și din acest motiv la fabrică vin 
doar angajații din departamentul 
logistică, pregătesc comenzile și 
le trimit”, recunoaște Ana.

În acest moment, tânăra ajută 
personalul medical din Germania. 
„Mă aflu în Düsseldorf. Pe lân-
gă comenzile pe care le am, mai 
cos și măști de protecție. Aceste 
măști ajung la un doctor, care 
lucrează într-o clinică germană 
din apropiere. Angajatul medical 
oferă gratuit aceste măști tuturor 
copiilor care vin la consultațiile 
lui”, spune Ana.

Virusul schimbă 
moda

Totodată, tânăra spune că lu-
crează la un proiect nou pentru 
afacerea sa. „De o perioadă de 
timp, am început să lucrez la un 
alt proiect. Fac măști stilate, pe 
care să le pot integra în colecția 
mea de haine, pălării și genți. 
Vor fi utilizate drept accesoriu 
la ținutele fetelor. Astfel, chiar 
dacă suntem obligați să purtăm o 
mască atunci când ieșim din casă, 
vom arăta stilat”, ne asigură Ana 
Abrasoglu.

Tânăra din Moldova susține că, 
până săptămână viitoare, măștile 
accesoriu vor ajunge în magazi-
nele on-line.  

Ana SÂRBU
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Munca la domiciliu, cu 
avantajele și neajunsurile ei

Înainte de pandemie, probabil că mulți dintre 
noi s-au gândit cum ar fi să lucreze acasă, 
iar acum realitatea forțată de coronavirus 
ne descoperă atât avantajele, cât și 

dezanvantajele „biroului de acasă”.

Probabil, cea mai mare provo-
care e lipsa unei rutine. „Acasă 
sunt multe tentații pentru pro-
crastinare: mi-aduc aminte că nu 
am pus vesela la spălat, că am de 
udat florile, că vreau să văd ulti-
mul buletin de știri, acuși e amiaza 
și o să-mi fie foame – trebuie să 
gătesc ceva”, spune Alexandru 
Coica, consultant în relații inter-
naționale. Lucrează din 13 martie 
acasă și spune că deja și-a format 
un ritual care-l menține aproape la 
fel de productiv ca la oficiu. E im-
portant să ai un loc special dedicat 
lucrului, să menții deșteptătorul 
la aceeași oră ca în zilele obișnuite 
de lucru și să începi munca la ora 
la care o faci de obicei.

O soluție viabilă

În plină criză cauzată de virusul 
COVID-19, conceptul de „home of-
fice” pare a fi cea mai bună soluție. 
Însă munca la domiciliu ar trebui 
văzută de angajatori ca o strategie 
pe termen lung. Alexandru Coica 
a sesizat demult efectul benefic 
al lucrului prestat acasă asupra 
echilibrului dintre viața personală 
și profesională. Motiv pentru care, 
în echipa pe care o coordonează, 
Alexandru a introdus flexibilita-
tea în muncă, bazată mai mult pe 

rezultat, decât pe orele petrecute 
la muncă.

Flexibilitatea la locul de muncă 
îmbunătățește nu doar performan-
ța angajaților, dar aduce economii 
substanțiale organizațiilor. Pe ter-
men mediu, Alexandru estimează 
că întreprinderile mici și mijlocii, 

în special firmele care asigură o va-
loare intelectuală (IT, marketing, 
industriile creative, serviciile fi-
nanciare etc.), ar putea avea până 
la 25% dintre angajați lucrând la 
domiciliu sau la distanță. 

Locurile din care lucrăm

Munca acasă este foarte efici-
entă pentru Diana Nastas, con-
sultantă în dezvoltare economică 
locală și planificare strategică. Ea 
spune că lucrul acasă o responsa-
bilizează și îi permite să fie mai 
productivă decât la birou. „Dacă 
vreau să mă concentrez la ceva, 
pun telefonul pe silențios, opresc 
notificările la computer și lucrez 
la un document fără a fi deranjată 
de nimeni. La birou acest confort 
nu este posibil, pentru că nu sunt 
singură”, povestește Diana.

Împărțirea spațiilor din casă în 
zone de lucru și zone de relaxare e 
un sfat bun printre bunele practici 
ale lucrului acasă. Diana împar-
te apartamentul cu prietenul ei. 
Fiecare dintre parteneri a ocupat 
câte o cameră pe care o transformă 
în birou pe parcursul zilei. Ambii 
încep munca la ora 8:00. Nu se 
deranjează deloc, se văd la bucă-
tărie pentru prânz, iar respectul 
reciproc predomină, spune Diana. 
Ea reușește să citească mai mult, 
s-a înregistrat la două cursuri on-
line, mănâncă sănătos și respectă 
orele de masă.

Totodată, Diana Nastas susține 
că-i lipsește comunicarea pe su-
biecte legate de serviciu. „La bi-
rou analizam mult sau dezbăteam 
anumite teme. Acum o fac singură, 
în gând”, notează femeia. Dianei 
îi lipsesc deplasările în regiunile 
Republicii Moldova, unde avea 

ședințe cu autoritățile publice lo-
cale. O combinație dintre munca 
la domiciliu și cea de la birou ar 
fi perfectă, conchide tânăra.

Adevărul e că lucrurile stau cu 
totul altfel în cazul celor care au 
copii. Viorica Ataman nu reușește 
să lucreze acasă, deoarece cei mici 

P R I V I R E A

o solicită foarte mult. „Copiii au 
lecții online, au de făcut teme pen-
tru acasă. Cel mic e activ și vrea 
atenție. N-am timp să mă gândesc 
la adaptare. Merg după val. Lucrez 
abia când dorm toți, seara târziu. 
Acum s-au redus drastic activități-
le mele. Soțul a preluat o parte din 
activitățile mele, deoarece lucrăm 
împreună”, mărturisește Viorica. 
Ea menționează că nu este adepta 
lucrului acasă, deoarece se abate 
de la serviciu, chiar dacă ar fi sin-
gură. La serviciu e altă atmosferă 
de lucru și altă productivitate.

Se reduc cheltuielile

Noul concept de lucru reduce 
cheltuielile aferente transportu-

lui sau mesei de prânz și scade 
nivelul de stres. Alexandru Izve-
rschi e analist financiar și, timp 
de doi ani, a lucrat acasă. Munca 
la domiciliu l-a învățat să lucreze 
independent, să ia decizii singur și 
să caute soluții pentru probleme 
neașteptate.

„Lucrând acasă, economisești 
timp și bani pe care, în mod nor-
mal, îi cheltui pentru transport 
și mâncare. Nu stai în ambuteia-
je, nu te plouă și depinde de tine 
cum îți organizezi ziua de muncă”, 
menționează Alexandru. El mai 
spune că, lucrând acasă, evită 
panica de dimineață când întâr-
zie la transport, nu are ce îmbră-
ca sau nu știe ce mâncare să-și 
ia la pachet. Până la urmă totul 
depinde de personalitatea fiecă-
ruia, de disciplină și capacitatea 
de planificare. Tânărul spune că 
sunt necesare anumite întâlniri de 
grup pentru claritate și eficacitate 
în proiect.

„Balanța lucru-viață 
e mult mai de calitate”

Dorian Rîșcanu e stabilit 
în Georgia și lucrează în sfera 
marketingului. Cheia lucrului 
la domiciliu constă în adaptare. 
„În general, acasă ritmul lucru-
lui devine mai lent. E greu să te 
concentrezi pentru că acasă e lo-
cul unde te odihnești, se pierde 
promptitudinea când ai nevoie să 
interacționezi cu alte departamen-
te. Nu simți atât de bine pulsul 
lucrului și al echipei”, a observat 
Dorian.

Bărbatul susține că munca 
acasă are totuși câteva avantaje. 
„Începi să acționezi ca un an-
treprenor. Planifici mai mult. E 
mai relaxant. Cu timpul apare un 
echilibru, scade stresul colectiv și 
ai timp pentru dezvoltare perso-
nală”, enumeră Dorian.

După experiența de lucru la 
domiciliu, el concluzionează că 
totuși putem lucra acasă, putem 
avea un stil de viață mult mai in-
dividualist și mai puțin stresant.

Lucrul acasă poate
genera câștiguri

În Chile e stabilită moldoveanca 
Larisa Culeac. Femeia spune că 
munca acasă e o opțiune în schim-
bul unor beneficii. „Poți negocia 
un orar mai flexibil și compensa 
prin ore extra serviciu. Îi poți 
cere angajatorului să-ți achite 
un procent la salariu în loc de 
un oficiu fizic. E factibil și real”, 
afirmă Larisa, care se ocupă de 
dezvoltarea afacerii pe segmentul 
corporativ în cadrul unei companii 
din SUA.

Deși lucrează acasă de mai 
bine de un an, Larisa își amin-
tește că la început i-a fost greu 
să se organizeze deoarece asocia 
involuntar lucrul la domiciliu 
cu timpul liber. Ulterior, Lari-
sa a înțeles cum să-și planifice 
ședințele online. Pentru un con-
fort psihologic, ea se îmbracă 
de parcă ar merge la serviciu. 
În opinia Larisei, lucrul la dis-
tanță sau telemunca are câteva 
dezavantaje. „Deseori, nu-mi dau 
seama că muncesc mai multe 
ore. Ieri, am lucrat 22 de ore. 
Uit să mănânc sau sunt tentată 
să dorm la amiază. Uneori, îmi 
permit să dorm 30 de minute”, 
se destăinuie Larisa.

Potrivit unui studiu ejobs 
elaborat în România, circa 86% 
dintre respondenți și-ar dori să 
lucreze numai de acasă. Oamenii 
ar face o astfel de schimbare pen-
tru eliminarea timpului pierdut 
în trafic și creșterea gradului de 
confort personal.

Conceptul de muncă la domici-
liu nu are o reglementare expresă 
în legislația Republicii Moldova. 
În România legea telemuncii a fost 
adoptată în anul 2018.

Natalia MUNTEANU
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Parafrază

Românul s-a născut râzând,
Aflat în pântecele mumii,
O glumă i-a venit în gând
Și a ieșit s-o spună lumii!

Asemănare

Nevasta lui a-mbătrânit
Întocmai ca televizorul:
Imaginea s-a urâțit, 
Dar a rămas intact… sonorul.

Sorin Beiu, 
1915-1988, Constanţa

Soacra și fiica

I-auzi pe toți vorbind de soacră
Și când te scoli, și când te culci!
O fi ea, soacra, poamă acră,
Dar face poame… tare dulci!

Geografie

Colindai întreaga țară
Și-i cunosc tot relieful…
Piscul Omul, bunăoară,
Nu e mai înalt ca… șeful!

Aurel Iordache,
1919-1975, Dâmboviţa

Puterea exemplului

Nici de fumat, nici de băut
Să mă dezbar n-am reușit;
Exemple bune am avut,
Dar, din păcate… au murit!

În goana vieții

Din zori în noapte, tot o apă
Și-n restul zilelor la fel,
Aleargă omul către groapă
De iese sufletul din el! 

Nicolae Ghiţescu,
1919-2002, Bucureşti

Absurditate

M-au criticat că nu stau drept,
Că pumnii-s strânși, că nu-s pe 
piept…
Nu prea știam cum să mă port:
Sunt pentru prima dată mort.

Condiție

La Judecata de Apoi,
În iad vom merge amândoi.
Accept să fierb cu soacra-n smoală,
Dar cer transfer în altă oală…

Mircea Matcaboji,
1921-2001, Cluj-Napoca

Femeia

Femeia e un alfabet
Pe care îl deprinzi încet
Și-l uiți, deși nu-ți prea convine,
Atunci când îl cunoști mai bine.

Confesiune de 1 aprilie

Iubita mea se dovedește
De-o consecvență colosală:
O zi pe an mă păcălește
Și-n restul zilelor mă-nșală.

Mircea  Trifu,
1992-1994, Iaşi-Bucureşti

Minijupa

Privindu-i fusta scurtă-foc,
Doar două palme sub mijloc –

Bărbatul, trist, îi reproșa:
Iubito, tu-mi ascunzi… ceva!

Mielul de Paști

Cât de săracă-i primăvara,
Un miel tot am sacrificat,
Deși-s convins că-n toată țara
E singurul nevinovat!

Stelian Ionescu,
1922-2003, Braşov

Soarele și pământul

Ce sunt în fond? Doar două sfere
Ce pun la cale, față-n față –
Ca doi prieteni la o bere –
Imensa glumă zisă viață.

Apa trece…

Au trecut pe-aici avarii
Și gepizii, și tătarii,
Dar s-au dus cu Dumnezeu –
Doar cu proștii e mai greu.

Constantin Sachelaride,
1926-2000, Bucureşti

Axiomă

Nu intră nici la blând îndemn,
Nici la poruncă de satrap,
Chiar orice cui în orice lemn,
Chiar orice gând în orice cap!

Dezmințire

Proverbu-acesta limitrof
Cu paradoxul îmi displace…
Nu pot să văd un filosof
În orice vită care tace!

Sorin Pavel,
1938-1977, Bucureşti

Vremuri

Oricum o dai, oricum o-ntorci,
Se schimbă lumea, vrei nu vrei:
Ieri pâinea o dădeam la porci,

Azi n-o mai dăm, că ne-o iau ei!

Manevră

Pretinșii binevoitori,
După-o metodă nu prea nouă,
Te-aruncă-n slavă de trei ori,
Dar nu te prind decât de două!

Ion Cănăvoiu,
1938-1992, Gorj

Destin

Uite, mita, bunăoară,
În zadar încerci s-o-mpiedici;
Cum vrei, domnule, să moară,
Când ea umblă pe la medici?!

Meteorologică

Eu vă cer părerea vouă:
Nu pricep, bătu-m-ar sfântul,
Cum de-n toată țara plouă, 
Iar în casă bate vântul?!

Vasile Bolocan,
1941-1999, Botoşani

Forul minorităților            
naționale

După for – chef de elită:
Beau străinii, bagă-n gușă;
Toată lumea-i mulțumită
Și… românul de la ușă!

Doină nouă

Vremile nu mă răsfață:
Astăzi, ca și-odinioară,
Într-o țară fără viață,
Duc o viață fără țară!

Efim Tarlapan,
1944-2015, Măgurele,

Cluj-Napoca, Chişinău

Şarpele

E, conform cu adevărul,
Primul cavaler știut:
El e-ntâiul ce-a făcut

Să râdem 
de 1 aprilie

Z I U A  U M O R U L U I

(din epigrama românească antologică)

Un cadou femeii – mărul.

Diferență

Cortina are rol exact,
Ca fusta și-alte mici veșminte,
Dar prima cade după act,

A doua cade înainte.
Elis Râpeanu,

1939, Bucureşti

Uneia

Mâna-i, ca un juvaier
Până azi necunoscut,
Cât de lesne-i s-o sărut,
Însă cât de greu s-o cer!

Inscripție

Aceasta-i soarta unui câine:
Lătrând la lună azi și mâine
Și condamnat să moară-n cușcă,
Se simte om și el când mușcă!

George Corbu,
1940, Bucureşti 

Blazon

Mânați cu japca în întreceri
Socialiste, an de an,
Am tras – prostimea, la ciocan,
De ne-am strâmbat ca niște seceri.

Fidelitate

Plângeți, ochișorii mei,
Lacrimi, curgeți-mi șuvoi,
Că mi-i soțu-n schimbul trei
Și nu-mi vine schimbul doi…

Gheorghe Şchiop,
1946, Sibiu

Imperiul

Un uriaș mereu la pândă
Ce se gândește, când e-nfrânt,
Să-și lingă rana sângerândă
Cu-o nouă limbă de pământ!

Patului meu

Te-am părăsit în nopți pustii,
Te-am căutat în nopți de-amor…
Prieten intim, doar tu știi
C-am fost și prinț, și cerșetor!

Vasile Til Blidaru,
1949, Buzău

Protest

Guvernanții, bată-i vina,
Pe bogatul nostru plai, 
Au scumpit atât benzina,
Că nici foc nu poți să-ți dai!...

Conviețuiri

Cum sunt un suflet idolatru,
Eu am în grijă un pisoi;

La fel vecinul de la patru,
Pe avocatul de la doi!

Constanţa Apostol,
1950, Galaţi

Femeia la 40 de ani

E ca și vinul bun sadea, 
Din viță nobilă și pură,
Ce mulți bărbați ar vrea să-l bea…
Dar nu țin toți la băutură!

Handicap

O duc mai greu, cu leafa mea,
Decât persoanele private,
Că-n loc să-nvăț și eu ceva,
Am terminat o facultate…

Nicolae Bunduri,
1951, Braşov

Lanțul căsniciei

Scăpat din ghearele soției,
Alerg la bunul meu dulău:
Ia, frate, lanțul căsniciei
Și lasă-mă să-l port pe-al tău!

Copiii fustelor moderne

Copii sărmani, lihniții foamei,
Nu prea se țin de fusta mamei
Și chiar de unii îndrăznesc,
Ori n-o ajung, ori n-o găsesc…

Ion Diviza,
1955, Chişinău

Realitate basarabeană

Desculț și gol pornesc la drum,
Cuprins de al mândriei val,
Fiindcă-acesta e acum
Costumul meu național!

Adam înșelătorul

Nu ține cont de învoială
Și nici nu are vreun răspuns –
Adam pe Eva o înșală:
Mănâncă, noaptea, pe ascuns…

Ion Ciobanu,
1958-2019, Costeşti, Râşcani

Miting de protest

Ne-am adunat o sută-n piață
Să protestăm, că nu e viață;
Când ne-am uitat, ce bucurie!
Cu securiști, eram vreo mie…

Unui chirurg vestit

Un pacient atins de boală,
Când totul, parcă, îl durea,
Intrând la el cu mâna goală,
Era să plece fără ea...

Gheorghe Bâlici,
1963, Chişinău

Selecție de Gheorghe Bâlici
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S Ă N Ă T A T E

Pentru că cele cinci spitale stra-
tegice din Chișinău, desemnate 
să preia pacienții cu suspiciune 
de infecție sau deja infectați cu 
COVID-19, sunt pline, autoritățile 
au dispus implicarea spitalelor 
raionale, municipale și a celui re-
publican de la Bălți. Am stat de 
vorbă practic cu fiecare dintre di-
rectorii acestor instituții și i-am 
întrebat cum sunt pregătiți să facă 
față noului tip de coronavirus.

„Măcar una sau două gărzi 
pe lună și tot ne-ar salva”

Astfel, deja de aproape o săptă-
mână, Spitalul din Bălți primește 
pacienți cu suspiciune de infecție 
cu noul coronavirus și îi tratează 
pe cei confirmați că au virusul. La 
spital pacienților li se iau probe 
pentru testare, care ajung ulterior 
la laboratorul Agenției Naționa-
le pentru Sănătate Publică din 
Chișinău. 

„La noi vor veni pacienții din 
șase raioane: Fălești, Glodeni, 
Râșcani, Drochia, Sângerei și 
Florești. Avem echipamente pen-
tru medici pentru o lună înainte. 
Intrarea e curată. Pentru că frica 
este mare, ne-au lăsat vreo patru 
infirmiere, dar avem doi volun-
tari. Avem nevoie în acest moment 
de patru doctori, patru asistente 
medicale și patru infirmiere”, a 
menționat pentru Sănătate INFO 

Serghei Rotaru, directorul Spita-
lului Republican Bălți. 

Deși a fost desemnat drept 
spital care trebuie să primească 
pacienții cu COVID-19, spitalul 
din Bălți, ca și altele din republică, 
are deficit de cadre. Managerul 
speră că va fi ajutat de medicii 
infecționiști din cele șase raioa-
ne de unde vor fi aduși bolnavii. 
„Măcar una sau două gărzi pe lună 
și tot ne-ar salva”, afirmă Serghei 
Rotaru. 

Directorul a povestit că are în 
stoc 500 de salopete de protecție, 
peste 5 mii de halate de unică folo-
sință, peste 200 de mii de perechi 
de mănuși și 15 mii de măști și a 
deschis un cont în bancă pentru 
donații. Toți banii, ne asigură 
managerul, vor fi folosiți pentru 
procurarea echipamentelor.

„Sunt veceuri bio”

Însă, în timp ce autoritățile 
ne asigură că totul este pregătit 
la Bălți, într-o postare video pe 
Facebook plasată de primarul de 
la Bălți, Renato Usatîi, o pacientă 
se plângea că în loc de WC, admi-
nistrația i-a dat o căldare.

„La condiții am niște obiecții. 
Nu este WC. Iată ce este, o căldare 
pusă, apă caldă nu e, baie nu este. 
Ne aflăm aici mai multe zile și cu 
părere de rău pentru o femeie este 
mai greu”, a mărturisit aceasta. 

Pacienții cu suspiciune de 
COVID-19 își fac nevoile în căldări 

În trei săptămâni de la confirmarea primului 
caz de COVID-19 în Moldova, avem 423 
de cazuri și cinci decese. Totodată, 23 de 
persoane s-au însănătoșit, inclusiv primul 

pacient care a avut nevoie de terapie intensivă 
pentru a putea fi salvat. 

De fapt, acestea sunt veceuri bio

Cât timp poate 
supraviețui noul 
coronavirus pe 
haine și cum să îl 
elimini de pe ele
 

Pentru că noul coronavirus se răspân-
dește din ce în ce mai mult, oamenii sunt 
tot mai preocupați de siguranța ambian-
ței casnice, luând măsuri de dezinfecție a 
tuturor obiectelor, inclusiv a ambalajelor 
alimentare, pe care le aduc din exterior. Dar 
cum rămâne cu hainele noastre? Cât timp 
supraviețuiește virusul pe ele și poate un 
detergent obișnuit să îl elimine eficient? 
Iată ce sfaturi ne dau specialiștii de la Cen-
trul pentru Controlul și Prevenția Bolilor 
(CDC) din SUA și medicii specializați în 
bolile infecțioase.

Deși specialiștii de la CDC atenționea-
ză că noul coronavirus se răspândește, de 
obicei, prin picături, adică în timpul tu-
sei și al strănutului, tot aceștia adaugă că 
agentul patogen poate rămâne o perioadă 
determinată pe obiecte și chiar pe haine. 

„Bănuiesc că virusul poate rămâne via-
bil pe haine de la câteva ore până la o zi”, 

atenționează Amesh A. Adalja, specialistă 
în boli infecțioase în cadrul Centrului de 
sănătate John Hopkins din Maryland, 
SUA. „Acest lucru depinde, în cea mai mare 
parte, de condițiile mediului ambiant – 
temperatura și umiditatea influențează 
creșterea virusului”, a mai adăugat ea.

În general, Dr. Adalja consideră că hai-
nele nu sunt calea principală de răspândire 
a virusului. Cu toate acestea, e mai bine să 

fii precaut, decât infectat. Iată ce măsuri 
poți lua:

Cât de frecvent trebuie 
să îți speli hainele?

Dacă nimeni din casa ta nu a fost con-
firmat cu COVID-19 și nu prezintă niciun 
simptom, poți să îți speli hainele ca de 
obicei. Însă, dacă ai mers la magazin, iar 
oamenii din jurul tău nu au respectat dis-
tanța socială, cel mai bine ar fi să îți speli 
hainele pe care le-ai purtat afară, imediat 
ce ai revenit acasă.

Cercetătorii din cadrul Institutului Na-
țional de Alergii și Boli Infecțioase (NI-
AID) au depistat, că în unele cazuri, virusul 
rămâne activ, după două sau trei zile, pe 
suprafețe din plastic și oțel inoxidabil și 
pentru 24 de ore pe carton și suprafețe 
din cupru. Unii nasturi, fermoare sau alte 
accesorii de pe haine pot reține pe suprafața 
lor virusul, aducându-l în casă.

Cum să procedezi cu hainele pe 
care le-a purtat un bolnav?

Dacă cineva din familia ta a fost con-
firmat cu COVID-19, trebuie să iei măsuri 
suplimentare de precauție, în special în 
cazul lenjeriei de pat sau al prosoapelor, 
pe care le utilizează acesta. 

CDC recomandă utilizarea mănușilor 
menajere, de unică folosință, în timpul lu-
crului cu lenjeria utilizată de un bolnav, 
iar apoi aruncarea imediată a acestora. 
După ce arunci mănușile, spală-te pe mâini 
cu grijă. Procedează la fel și atunci când 
aranjezi hainele fără a folosi mănușile de 
unică folosință. În plus, nu scutura lenje-
ria, pentru a nu contribui la dispersarea 
virusului prin aer. 

Regimul de spălare pe care îl alegi pen-
tru hainele bolnavului trebuie să fie cel 
ce utilizează cea mai fierbinte apă. CDC 
enunță că nu este nicio problemă, dacă ha-
inele bolnavului sunt spălate împreună cu 
ale celorlalți membri ai familiei, deoarece 
temperaturile înalte din mașina de spălat 
și detergenții pot nimici virusul. Totuși, 
specialiștii ne atenționează că umerașele și 
alte suprafețe, cu care au contactat hainele 
bolnavului, trebuie dezinfectate. 

Poți să îți speli hainele manual?

Nu. Luând în considerare recomandă-
rile CDC, hainele trebuie spălate în mașini 
automatizate, unde temperatura înaltă și 
cantitatea mai mare de detergenți își vor 
face cel mai bine treaba. 

Sănătate să aveți!

sanoteca.md 

L-am întrebat pe directorul spi-
talului cum e posibil ca pacienții 
să își satisfacă nevoile fiziologice 
într-o căldare? Astfel, am aflat că 
unii dintre pacienți sunt plasați 
într-o secție în care nu s-a făcut 
reparație de trei decenii.

„Cum adică nu are apă caldă? 
Cei confirmați au apă caldă. Cei cu 
suspiciune de infecție stau închiși 
în boxă. Pacientul cu suspiciune 
de infecție cu COVID-19 este pla-
sat într-o boxă, unde stă singur. 
Și deși pe etaj sunt patru WC-uri, 
pentru a nu merge și a molipsi 
pe alții sau să se molipsească el, 
pentru că încă nu este confirmat, 
noi am cumpărat wc-uri bio. A 
doua zi dimineața, bio wc-ul se 
ia, este o căldare mare de 15 litri, 
și gata, și bolnavul ori merge aca-
să, ori trece în salon cu diagnoza 
confirmată. Acolo este și wc, și 
duș”, ne asigură Serghei Rotaru.

Managerul recunoaște că în 
acest moment alte condiții nu 
pot fi, pentru că nimeni nu a fost 
pregătit de această situație.

„Când am preluat spitalul cu 
doi ani în urmă, aveam 47 de mi-
lioane de lei datorii, pe care le-am 
întors înapoi. Am cumpărat apa-
rataj. Am cheltuit pentru articole 

parafarmaceutice, pe 31 martie, 
1 milion 87 de mii de lei. Pentru 
dezinfectanți am dat 696 de mii 
de lei. Nu e mult, dar asta este 
realitatea. Altă soluție nu avem 
acum”, a conchis acesta.

De marți, și Spitalul Clinic Mu-
nicipal „Sfântul Arhanghel Mihail” 
din Chișinău primește pacienții cu 
suspiciune de infecție și cu forme 
ușoare ale bolii.

„În două zile, avem 62 de pa-
cienți, dintre care 16 sunt con-
firmați. Nu știu câți am putea 
primi, în aceste condiții. Cei cu 
suspiciune de infecție cu noul co-
ronavirus stau câte unul, pe cei 
deja confirmați îi putem pune 
și câte doi în salon. Spitalul are 
peste 300 de paturi, dar asta nu 
înseamnă că noi putem primi 300 
de bolnavi. De exemplu, vorbim 
de 100 de paturi, amenajate în 30 
de saloane. Acum sunt ocupate 
de 30 de pacienți cu suspiciune 
de infecție cu COVID-19”, ne-a 
explicat Mihai Ciobanu. 

Acesta mai spune că spitalul 
este dotat cu cele necesare, dar 
nu știe pentru cât timp le ajunge. 

„Pentru o perioadă avem tot 
ce ne trebuie. Salopete avem în 
jur de 1.000, ceea ce ne ajunge 

pentru două săptămâni, dar totul 
depinde de numărul pacienților. 
Ei vin, pleacă. De exemplu, aseară 
au plecat 18, pentru că rezultatul a 
fost negativ, azi dimineață – 10”, 
a precizat Ciobanu.

Și Spitalul raional Edineț a 
început să preia pacienți cu Co-
vid-19. Spitalul va primi bolnavi 
din Ocnița, Dondușeni și Briceni. 
La Spitalul raional Orhei vor fi 
repartizați pacienții din Telenești 
și Șoldănești. 

Și Maternitatea Nr. 2 din capi-
tală primește gravide confirmate 
cu noul coronavirus. Aici sunt spi-
talizate acum șase paciente. 

În aceste zile la Centrul de 
expoziții Moldexpo se pregătește 
un centru special pentru pacien-
ții afectați de COVID-19. Acesta 
se numește Centru medical Co-
vid-19, Chișinău și este condus de 
Oleg Crudu, până acum director 
la Spitalul Clinic Municipal „Sf. 
Treime”. Potrivit ultimei dispoziții 
a Comisiei pentru Situații Excep-
ționale, instituțiile medicale vor 
fi obligate să detașeze personal 
medical la acest centru ori de câte 
ori li se va cere. 

Elena Cioina
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Sportivii 
calificați la 
JO 2020 își 
vor păstra 
acreditările 
și pentru 
2021 

Atleții care au obținut acre-
ditarea la Jocurile Olimpice de 
la Tokyo 2020, amânate pentru 
perioada 23 iulie – 8 august 2021 
din cauza pandemiei COVID-19, 
își vor păstra în mod automat foile 
de calificare la acest eveniment 
major, printr-o decizie a Comi-
tetului Internațional Olimpic. De 
menționat că circa 57% dintre cei 
11 000 de participanți la JO au ob-
ținut deja calificarea. Reamintim 
că până în prezent șapte sportivi 
moldoveni au intrat în posesia 
foilor olimpice de acreditare: 
Zalina Petrivskaya, Dimitriana 
Surdu, Lilia Fisicovici, Serghei 
Marghiev (toți la atletism), Ale-
xandra Mîrca (tir cu arcul), Tati-
ana Salcuțan (natație), Anastasia 
Nichita (lupte). Judocanul Denis 
Vieru este și el practic calificat, în 
conformitate cu ratingul mondial 
pe care îl deține.

Competițiile 
la fotbal 
pe plajă, 
amânate

Competițiile la fotbal pe plajă 
de pe întreg globul au fost amânate 
până în data de 1 iunie 2020, din 
cauza epidemiei de coronavirus, a 
anunțat Joan Cuscó, președintele 
Organizației Mondiale de Fotbal 
pe Plajă (Beach Soccer Worldwi-
de – BSWW), în concordanță cu 
deciziile Organizației Mondiale a 
Sănătății. „Haideți să rămânem 
puternici. Haideți să fim uniți. 
Haideți să rămânem acasă!”, a fă-
cut un apel emoționant Joan Cus-
có către comunitatea mondială.

Fotbalul 
belarus – 
în afara 
carantinei

Liga superioară de fotbal din 
Belarus este unicul campionat din 
lume care nu și-a sistat activitatea 
în perioada pandemiei COVID-19. 
Nu este interzis nici accesul su-
porterilor în tribunele stadioa-
nelor. „În cazul în care epidemia 
va lua amploare, nu exclud sto-
parea campionatului”, a declarat 
Vladimir Bazanov, președintele 
Federației de Fotbal din Belarus.  

- În condițiile pandemiei 
COVID-19, toate competiți-
ile sportive au fost sistate. 
În ce regim se desfășoară 
activitatea organizației pe 
care o conduceți?
În prezent, este important ca 

întreaga societate să se mobilizeze 
pentru a depăși situația creată ca 
o consecință a răspândirii corona-
virusului. Așa că îndemnăm toată 
lumea, până la reluarea activități-
lor sportive, să stea acasă, pentru a 
diminua impactul epidemiei. Cred 
că, în scurt timp, odată cu creșterea 
temperaturilor de afară, situația se va 
ameliora semnificativ. Dacă e să mă 
refer la Asociația Presei Sportive din 
R. Moldova, în mod normal această 
structură se află într-o permanentă 
activitate, situându-se în mijlocul 
tumultului vieții sportive, atât pe plan 
intern, cât și internațional. 

- Vă rugăm să specificați 
care sunt obiectivele prin-
cipale ale organizației.
Mai întâi vreau să menționez 

că APSM face parte din Asociația 
Internațională a Presei Sportive și 
participă în mod plenar la activitatea 
acesteia. Asociația Presei Sportive 
din R. Moldova a fost constituită în 
anul 1993, cu scopul prioritar de a 
dezvolta și promova jurnalistica spor-
tivă în republică. De asemenea, asoci-
ația organizează seminare, conferințe 
de presă cu implicarea echipelor sau 
atleților, preocuparea principală fiind 

asigurarea unei oglindiri obiective a 
evenimentelor sportive. 

- Care este nivelul jurnalis-
ticii sportive la noi?
Ca să fiu sincer, nu avem motive 

prea mari de bucurie. Dacă în audio-
vizual lucrurile se mențin cât de cât 
la un nivel acceptabil, în presa scrisă 
situația este mult sub așteptări. Avem 
un număr mic de adevărați profesio-
niști. O parte din ziariști nu cunosc 
la nivelul cuvenit istoria sportului 
autohton, deci nu pot gestiona co-
rect informația. Chiar și prezentarea 
știrilor și nivelul de analiză a eveni-
mentelor lasă mult de dorit.   

APSM are 64 de membri, inclu-
siv reprezentanți ai mass-media din 
stânga Nistrului. Împreună cu Co-
mitetul Național Olimpic și Sportiv 
sper să ajutăm jurnaliștii acreditaţi 
să beneficieze de mijloacele oferi-
te de Guvern în vederea deplasării 
la Jocurile Olimpice. O asemenea 
practică există începând cu JO de la 
Londra din 2012. 

În curând vom lansa un site sportiv 
autohton. De asemenea, vom conti-
nua editarea revistei sportive Sport în 
Moldova, un proiect pe care îl reali-
zez timp de 24 de ani. O altă activitate 
cu care ne mândrim și care ne oferă 
nouă, jurnaliștilor, dar și suporterilor, 
clipe de mulțumire de neuitat este 
organizarea și desfășurarea Olim-
piadei APSM, dar şi a turneelor de 
fotbal la care participă reprezentanți 
ai mass-media. 

În baza acestor întreceri este cre-
ată selecționata jurnaliștilor sportivi 
care ne reprezintă țara la diferite con-
cursuri internaționale oficiale sau 
amicale. Și avem rezultate cu ade-
vărat notabile. Victorii de-a dreptul 
răsunătoare! 

Astfel, în anul 2014, echipa de 
fotbal a jurnaliștilor moldoveni, din 
care fac parte și eu, a câștigat Cupa 
Europeană. În anii 2017 și 2019, am 
obținut trofeul principal la Campio-
natul Țărilor Est-Europene și Balca-
nice, iar în 2018 am ocupat locul II. 
De asemenea, anul trecut, formația 
APSM și-a adjudecat titlul suprem 
la turneul internaţional de fotbal Me-
dia Cup Druskininkai (Lituania), în 
cadrul căruia au evoluat echipe de 
jurnaliști sportivi din 11 ţări: R. Mol-
dova, Letonia, Germania, Ucraina, 
Belarus, Rusia, Armenia, Kazahstan, 
Egipt, Ungaria și Lituania. 

În componența lotului naționalei 
Moldovei au intrat Alexandru Fosa 
(Jurnal TV), Veaceslav Burghelea 
(RTR Moldova), Ion Fuștei (Pri-
me TV), Alexandru Rusu (revista 
„Sport în Moldova”), Cristian Jardan 
(Unimedia), Alex Luca (Prime TV), 
Vladimir Horoshilov (TCB Tiraspol), 
Andrei Boligar (TV PPT Tiraspol) 
și eu. 

- Sunt niște rezultate im-
presionante. Din păcate, 
nu în toate domeniile avem 
aceeași situație...
Aveți dreptate. Există probleme 

legate nu doar de baza materială, ci 
și de mentalitate. Spre exemplu, o 
bună parte din mijloacele mediatice 
autohtone nu difuzează știri din sport 
sau pur și simplu limitează drastic 
timpul și spațiul acordat acestora, 
pierzând astfel din audiență. Fiindcă 
știrile sportive s-au bucurat dintot-
deauna de un interes sporit din partea 
auditoriului, a cititorului. Este bine 
cunoscut faptul că în anumite zile și 
împrejurări ziarele cunosc o creștere 
substanțială de vânzări datorită știri-
lor sau recenziilor sportive. 

Desfășurăm o campanie de in-
formare activă ca patronii și per-
soanele responsabile de alcătuirea 
programelor televizate și de radio 
să conștientizeze aceste lucruri, ca 
redacțiile de ziare să aibă rubrici de 
sport permanente. Căci vor avea doar 
de câștigat, atât mass-media, cât și 
amatorii sportului. Vreau să aduc 
mulțumiri speciale acelor difuzori 
de știri care nu neglijează această 
tematică, promovând astfel modul 
de viață sănătos, sportul de masă și 
cel de performanță.  

„Promovăm modul de viață 
sănătos, sportul de masă 
și cel de performanță” 

Interviu cu președintele Asociației Presei Sportive din Republica Moldova, 
Eduard Ciobanu
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Evenimentele și știrile sportive se bucură în 
societatea de azi de o atenție sporită și de o 
audiență pe măsură. Interesul pentru astfel de 
turnee de anvergură cum ar fi Jocurile Olimpice, 

Campionatele Mondiale sau Europene la fotbal adeseori 
eclipsează evenimente politice și economice majore ce se 
desfășoară în acel moment; putem constata cu ușurință 
acest adevăr axiomatic. Totuși, de raporturile cauzale în 
fenomenologia sportului și de analiza mai aprofundată a 
acestora se ocupă cu precădere jurnaliștii sportivi. Despre 
amănunte de un real interes ce țin de domeniul sportului 
autohton discutăm cu președintele Asociației Presei Sportive 
din Republica Moldova (APSM), Eduard CIOBANU.

Începuturile 
fotbalului 
în Basarabia
 

Nașterea fotbalului în spațiul dintre Prut și 
Nistru este legată de activitatea de antrenor a 
cehului Josef Seidl, învățător de gimnastică 
la Gimnaziile nr.1 și nr. 2 din Chișinău, pre-
cum și de apariția jocului cu balonul rotund 
la Odesa, în a II-a jumătate a secolului XIX, 
cu aportul marinarilor englezi. Prima partidă 
internațională cu participarea basarabenilor 
s-a desfășurat pe 29 august 1910, zi în care 
formația O2G (Gimnaziul nr. 2 Odesa), aflată 
în vizită la Chișinău, a invitat la meci selec-
ționata gazdelor îndrumată de Josef Seidl, 
constituită din gimnaziști de profil „real”. Jo-

cul s-a desfășurat pe platoul de instrucție al 
Gimnaziului nr.3, versata echipă a oaspeților 
impunându-se cu un neverosimil 22-0 în fața 
debutanților.  

Anterior, în 1908, pentru prima dată o minge 
de fotbal „poposește” la Bender, fiind adusă 
de frații Tolubeev din Odesa. Peste câțiva ani 
(1912), în orașul de pe Nistru a fost fondată o 
echipă, care a jucat primul său meci în compa-

nia formației din Tiraspol, 
creată în 1910. 

La începutul anului 
1914, H. Galațan, elev al 
Gimnaziului nr. 2, a în-
ființat Cercul amatorilor 
de sport din Chișinău, 
afiliat la Federația de 
fotbal a Imperiului Rus. 
În următorul an au avut 
loc două meciuri între 
Sanitas Chișinău și Spor-

ting-club Tiraspol, basarabenii impunându-se 
cu 11-0 și 7-0. Tot în 1915 formația Cercului 
amatorilor de sport din Chișinău a cedat echipei 
din Tiraspol, scor 1-2.

Primul Război Mondial a impus o pauză 
competițională de câțiva ani, următoarea etapă 
a evoluției fotbalului basarabean fiind reluată 
în cadrul Campionatului României Mari.
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Asociații de psihologi, educa-
tori și părinți au cerut guvernului 
Italiei să se gândească și la copii, 

obligați de trei săptămâni – ba 
chiar de peste o lună, în cazul 
celor din nordul țării –, să stea 

închiși în case pentru a evita con-
tagierea cu coronavirus și să li se 
permită să iasă măcar o oră pe zi 
în aer liber, informează EFE.

Decretele aprobate de guver-
nul italian pentru a limita răs-
pândirea virusului nu prevăd 
că micuții pot ieși din casă nici 
măcar pentru a lua puțin aer și nu 
există excepții nici pentru copiii 
care suferă de deficit de atenție 
și hiperactivitate (ADHD), au-
tism sau alte tulburări. Guvernul 
italian ia în calcul prelungirea 
carantinei până cel puțin la 18 
aprilie și din acest motiv s-au 
înmulțit cererile pentru ca, în 
următoarele decrete, să fie luați 
în calcul și copiii.

AGERPRES

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

șinău îți oferă posibilitatea de a publica anunțuri de 
vânzare-cumpărare.  

Aici vei găsi anunțuri de larg interes trimise de 
cititorii GAZETEI de Chișinău și vei putea intra ușor 
în legătură cu autorii lor.

Pe „Mica publicitate” te așteaptă informații despre 

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

Dacă vrei să vinzi, să cumperi sau să închiriezi 
ceva, sună și dictează anunțul tău la telefonul taxabil 
al redacției: 090010050.

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

I n t e g r a m a

S u d o k u

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

6 luni 3 luni

20 – 30 abonamente – 300 lei                               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

Toți poștașii 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.
Poștașul care va perfecta nu mai puțin de 105 abonamente pentru 6 luni va primi 1200 de lei.
Poștașul care va perfecta 50 de abonamente pentru 10 luni va ridica un premiu de 1200 de lei.

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

„Te caut!” – așa se va chema 
rubrica prin intermediul căreia 
GAZETA de Chișinău te va ajuta 
să-ți găsești jumătatea.

Atunci când singurătatea îți ma-
cină sufletul, nu sta pe gânduri, 
caută-ți sufletul-pereche. GAZETA 
de Chișinău îți vine în ajutor. 

Din luna februarie 2020, poți 
perfecta un abonament la noua pu-
blicație, GAZETA de Chișinău, în 
paginile căreia vei găsi rubrica „Te 

caut”, care conține mesajele celor 
care se află în aceeași situație ca și 
tine. Nu uita, orice zi e importantă 
și frumoasă dacă o trăiești din plin 
alături de omul drag. 

Acum și tu poți lăsa un mesaj la 
rubrica „Te caut”. Transmite o scri-
soare pe adresa redacției GAZETA 
de Chișinău, mun. Chișinău, 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 Chișinău, singur. De aceea aș 

vrea să-mi alin singurătatea. Vreau să cunosc o femeie potrivită 
vârstei mele, născută în anii 1945-1948, gospodină, educată, care 
să iubească plimbările de dimineață și de seară. (01)

Bărbat de 60 de ani
Sunt în căutarea unei femei care trăiește undeva la țară, cu vârsta 

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

O oră pe zi în aer liber

– Ce s-a întâmplat cu clientul tău, de a fugit ca din pușcă, fără 
să-l fi terminat de tuns? - întreabă un frizer pe colegul său.

– Habar n-am, că nici nu mi-a mai răspuns la întrebarea mea: 
„Doriți să vă iau pe la spate?”.

O blondă fuma alene o țigară într-un bar. Un tip se apropie de 
ea și îi spune:

- Domnișoară, dansăm sau stăm de vorbă?
- Dansăm, că sunt frântă de oboseală.

Un tip intră într-un magazin și o întreabă pe vânzătoare:
– Aveți vopsea de ouă?
La care vânzătoarea se uită cu atenție la el, îl măsoară din cap 

până-n picioare, îi zâmbește și spune:
– Cochetule!

Î.: Care e diferența dintre erotic și pervers?
R.: Erotic e când folosești pana și fulgul, iar pervers e când fo-

losești toată găina.
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Tot trecutul tău caracterizat 
de eșecuri și deziluzii a alimen-
tat neîncrederea în sine. Acest 
lucru începe să se schimbe to-
tuși. Nu te simți pregătit să faci 
față încă unui eșec din punct de 
vedere profesional. Anxietatea 
va pune stăpânire pe tine în zi-
lele care urmează. Ai pierdut 
cu totul contactul cu realitatea.

Evenimentele personale din 
ultima perioadă ți-au acaparat 
concentrarea și acest lucru s-a 
resimțit la nivelul relațiilor cu 
cei din jur. Nu întotdeauna mer-
sul lucrurilor îți poate fi atribuit. 
Știi că porți o mare parte din 
responsabilitate, dar asta nu 
înseamnă că trebuie să te în-
vinovățești pentru orice eșec.

Deși nu recunoști acest lucru, 
de cele mai multe ori ești intrigat 
de reușitele celor din jur. Toată 
această interiorizare pe care o 
trăiești se datorează în mare parte 
faptului că nu ești deloc mulțumit 
de propriul parcurs profesional. 
Viața personală îți oferă acum 
toate premisele pentru a putea 
visa la un viitor în doi.

Persoana iubită este întot-
deauna alături de tine, necon-
diționat și firesc. Indiferent de 
asta, în anumite contexte ceri 
lucruri despre care consideri că 
pur și simplu ți se cuvin. Răb-
darea va fi ceva ce îți va lipsi 
cu desăvârșire. Micile conflic-
te interioare te vor face foarte 
irascibil.

Nu vei reuși să te concen-
trezi asupra lucrurilor cu adevă-
rat importante. În viața ta sunt 
destul de multe persoane care au 
influență negativă asupra moti-
vației tale. Deși îți susții mereu 
punctul de vedere în raport cu 
ceea ce simți, starea emoțională 
confuză din această perioadă nu 
îți va permite să faci asta.

Modul în care se aliniază 
planetele în perioada următoa-
re te va face să pierzi contro-
lul asupra propriului echilibru 
emoțional. Traumă, deznădejde, 
anxietate, toate astea te vor face 
să îți întorci din nou privirea 
spre propriile răni. În plan pro-
fesional, este esențial să urmezi 
regulile impuse de situație.

Zilele săptămânii vor fi 
organizate în funcție de pri-
oritățile pe care le ai. Întâm-
pini dificultăți în schimbarea 
modului în care te alimentezi, 
dar ești motivat cu adevărat 
să o faci. Vei acționa cu per-
severență. Activitatea fizică 
regulată te va ajuta în acest 
demers.

Lucrurile bune se întâmplă 
celor care au răbdare și rămân 
încrezători. Încearcă să eviți 
competițiile de orice fel. Firea 
sensibilă este posibil să nu te 
ajute pentru a ieși câștigător. 
Acum, ai nevoie doar de armo-
nie și de odihnă. Nu trebuie să 
te forțezi în niciun fel.

Sunt multe oportunități ce 
îți vor capta atenția pentru a te 
face să acționezi. Ești atras de 
tot ceea ce-i dificil de îndepli-
nit și ajungi repede la senza-
ția de rutină. Oamenii nu aleg 
să te menajeze atunci când se 
simt neîndreptățiți. Comuni-
carea deschisă și sinceră te 
poate ajuta.

Zilele următoare vor fi ca-
racterizate de aventură și ris-
curi. Neîncrederea în sine încă 
reușește să îți „încețoșeze” ale-
gerile, atât în plan profesional, 
cât și personal. Lucrurile super-
ficiale sunt cele care îți atrag 
întotdeauna atenția. Nu lași loc 
de compromis atunci când vine 
vorba de propriul ego.

Presupunerile pe care le vei 
face în raport cu anumite as-
pecte se dovedesc a fi greșite. 
Te lași ușor afectat de părerile 
sau acțiunile celor din jur și 
asta face din tine o persoană 
vulnerabilă. Demersurile în 
raport cu anumite visuri per-
sonale te ajută să fii încrezător 
în reușită.

Nu ești o fire rațională, iar 
cei care te cunosc cu adevărat, 
știu acest lucru despre tine. 
Zilele noii săptămâni se află 
sub influența Lunii. Nimic din 
ceea ce îți propui nu va fi ob-
ținut cu ușurință. Este posibil 
ca tot ceea ce se întâmplă în 
jurul tău să se afle sub o aură 
prea puțin „luminată”.

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 Pești

     

Vă spuneam data trecută cum 
l-au poreclit cei din breaslă Pia-
nistul. S-a întâmplat după ce a 
reușit, doar în trei ore, să curețe 
buzunarele și poșetele unor vic-
time de aproape cinzeci de mii de 
lei. Și nimeni nu l-a simțit, nu l-a 
observat, mai mult decât atât, făp-
tașul s-a implicat și el în căutarea 
hoțului împreună cu alți pasageri 
din autobuz. A semnat protocolul 
poliției, a depus mărturii, a com-
pătimit victima, oferindu-i și niște 
bani, să aibă păgubașul cel puțin 
pentru o zi de cheltuială. 

Prins în flagrant delict

Dar vă dați seama că fura Nis-
tor nu numai bani. Punea mâna 
pe documente, facturi, contrac-
te, tot ce putea scoate bărbatul 
din poșetele femeilor și borsetele 
bărbaților. Vă spuneam, era un 
meșter nemaipomenit. Dar pentru 
că nu avea nevoie de acte străine 
și nici să le arunce nu-l lăsa ini-
ma, i le dădea partenerului să le 
întoarcă victimelor contra unor 
sume de bani.

Dacă prădau apartamente și 
scoteau din ele lucruri scumpe, 
obiecte rare, în special bijuterii 
și aparate electronice, trebuia să 
le ducă undeva. Și tot Pianistul 
veni cu ideea să închirieze un 

apartament să le fie lor, celor din 
breaslă, ascunziș la grea încercare. 
Ori de câte ori aveau nevoie de 
un cadou pentru vreo petrecere, 
se ducea Nistor sau altcineva din 
gașcă la apartament și alegea de 
acolo un obiect pe plac. 

Așa s-a întâmplat că unul din-
tre ei, hoț și el, s-a prins. La o 
petrecere i-a înmânat gazdei o 
brățară cu diamante. Lucru scump 
de tot. Ce nu știa hoțul, și nici 
nu bănuia măcar, că lucrul acela 
a fost furat chiar din casa unde 
se dădea petrecerea și că brățara 
avea un semn anume, pe care-l 
cunoștea doar stăpâna. 

Darnic din bani furați

Aceasta imediat a chemat poliția 
crezând că tocmai el e făptașul. Dar 
a negat hoțul și, la câteva zile, l-au 
eliberat. De atunci n-au mai făcut 
așa ceva. Fiecare hoț își ducea mar-

L A  N O I  A C A S Ă

Pianistul (2)
fa undeva, o vindea, o ascundea, 
treaba lui ce făcea cu ea, numai să 
scoată un ban în plus pe ea. 

Pianistul, dimpotrivă, dacă fura 
ceva și nu-i trebuia în gospodă-
rie lui sau copiilor, rudelor, vă 
dați seama, era cu mare dare de 
mână dacă obiectele nu erau ale 
lui, le împrăștia cui și ce dorea. 
Locuia într-un imobil în regiunea 
Dokuceaev și avea în gospodăria 
lui tot ce-și dorește. Ce era în plus 
dăruia. 

În anii din urmă, Pianistul-Nis-
tor călătorea foarte mult, mai ales 
peste hotare. Spun gurile rele din 
mahalaua lui că-și cumpărase vile 

și case în țările pe care le vizitase 
cu familia și ar fi voit să se mai 
întoarcă acolo. Cât timp lipsea, 
le dădea în arendă prin diferite 
agenții. Și oricum un ban îi picura 
în pungă.

În plus cumpărase și acțiuni 

la bănci, era partener de afaceri 
la câteva întreprinderi mici. Cum 
zicea el: „Nu de bani am nevoie, 
ia să ajut omul acesta la nevoie. 
Dacă o să reușească să-și lărgească 
afacerea, o să-mi prindă și mie 
bine”. Vă dați seama că pentru 
darea lui de mână se bucura de 
o simpatie fără margini printre 
măhăleni sau cunoștințe.

L-au dat de sminteală 
partenerii

Ultima achiziție și-o făcuse în 
Elveția. Pentru că-și însurase co-

piii, avea deja și cinci nepoți, se 
gândea bărbatul să se retragă la 
bătrânețe tocmai acolo cu traiul. 
Avea peste șaizeci de ani, și cam 
uitase de hoție. Nu mai era atât 
de abil și nici nu dorea să riște. 

Pe parcursul vieții, a fost ares-

tat de câteva ori. Dar scăpa de fi-
ecare dată ușor. Mituia pe cine 
trebuie și nu mai ajungea dosarul 
lui în judecată. Mai avea și un avo-
cat, dea Domnul fiecăruia așa un 
specialist, că-l scotea de la nevoie, 
jonglând cum vroia cu legea. 

Cum zicea Pianistul, l-au dat de 
sminteală partenerii. Pentru că-i 
schimba mereu. Vezi bine, cei de-o 
seamă cu dânsul ori nu mai erau 
în viață, ori că demult dormeau 
prin pușcării. Și din astă meserie 
trebuie să știi să pleci la timp. 

Moartea ușoară a lui 
Nistor-Pianistul

În ultima vreme, avea proble-
me cu inima... E și de înțeles, nu 
e ușoară munca de hoț. Pe lângă 
nervi de oțel, pe lângă abilitate, 
mai trebuie și să te descurci în 
situații excepționale. Că nu era 
prost Nistor-Pianistul v-ați dat 
și dumneavoastră seama. 

Mă gândesc eu, să fi trăit în alte 
vremi, ar fi fost bun omul acesta și de 
prim-ministru. Că astăzi avem hoți 
oriunde vrei – și sus, și jos, pe de-a 
lungul și pe de-a latul, dar niciunul 
cu dare de mână ca Pianistul-Nis-
tor. Mă veți întreba dumneavoastră 
și vă înțeleg curiozitatea, ce-au zis 
rudele când au aflat că Nistor toată 
vețișoara lui a fost hoț de meserie? 
La început n-au crezut, apoi s-au 
amuzat copios, iar cei cu obrazul 
subțire s-au înstrăinat de dânșii...

 A murit Nistor-Pianistul într-o 
dimineață acum două săptămâni. 
Tot îl striga nevasta de la bucătă-
rie: „Vino, omule, cafeaua-i gata!”. 
„Vin, acuși vin!”, răspundea el. 
L-a mai chemat o dată și, dacă 
văzu că nu apare, se duse Irina 
să vadă ce-i la mijloc. Era mort 
de-a binelea...

Lidia BOBÂNĂ
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P R O G R A M E  T V

Luni, 6 aprilie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
10.00 Telescoala. Clasa VIII
11.00 Femei de 10, bărbați de 10
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 La un pas de România
14.00 Telejurnal Meteo
14.55 Vorbește 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
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
21.00 România 9 Talk-show
22.00 Câștigă România!
22.50 Discover România
23.00 Avocatul dumneavoastră
00.30 România… în bucate
01.00 Telescoala. Clasa XII
02.00 Femei de 10, bărbați de 10
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ediție specială
11.00 Teleshopping
11.30 Documentar: Pofticioși, la 
cratiță!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Discover România
12.55 Vorbește corect!
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.10 Serial: Yanxi, palatul suspi-
nelor, ep. 8
14.00 Telejurnal Sport Meteo
15.00 Maghiara de pe unu
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspi-
nelor, ep. 9
18.00 Nadine
19.00 Telejurnal
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Sport
21.00 România 9
22.00 Legende și mistere
22.30 Dosarele extratereștrilor sez. 1
23.00 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Exclusiv în România
00.50 Discover România
01.00 Nadine
02.00 Legende și mistere
02.30 Dosarele extratereștrilor sez. 1
03.00 Pro Patria
03.25 Sport
03.35 Meteo
03.40 Telejurnal Sport
04.30 Vorbește corect!
04.35 Replay
05.25 Documentar: Pofticioși, la 
cratiță!
06.00 România 9

TVR 2

07.00 Serial: Cele șase surori
08.00 Oanapp
09.00 Documentar: Trei decenii de 
război
10.00 Câștigă România!
11.00 Serial: Glasul inimii
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Regatul salbatic
14.00 Documentar: Trei decenii de 
război
15.00 Mic dejun cu un campion
16.00 SerialGlasul inimii
17.00 România… în bucate
17.40 În direct cu viața
18.45 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: A fost odată o întâlnire
22.10 Serial: În numele legii
00.20 Film: Pintea
02.05 Serial: În numele legii
03.05 E vremea ta!
03.20 Sport
03.35 Telejurnal
04.05 Câștigă România!
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu știai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Rapsodia satului
06.35 La datorie
06.55 Bună dimineața!
07.00 Știri
07.10 Bună dimineața!
07.30 Știri
07.35 Bună dimineața!
08.00 Știri
08.15 Bună dimineața!
09.00 Știri (rus.)
09.30 # Stai acasă, învață online
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Moldova de Patrimoniu
11.30 Purtătorii de cultură

12.05 Serial Contele de Monte - 
Cristo
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur și simplu (rus.)
14.00 Cine vine la noi
15.00 # Stai acasă, îmvață online 
(cl. XII)
15.45 Serial Pentru fiul meu
16.30 Japonologia pentru toți
17.00 Știri (rus.)
17.15 Încearcă asta
17.20 Cine vine la noi
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur și simplu
19.55 Vector European
20.25 Focus Europa
21.00 Știri
21.15 Musafirul
21.45 Chișinăul de ieri și de azi
22.00 Știri (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.05 Știri externe (rus.)
23.30 Film Wallander. Omul 
neliniștit

Minimax

06.00 Denver, ultimul dinosaur
06.15 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
06.35 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
06.55 Masha și ursul
07.10 Dinotrux
07.35 Cu frații Kratt în sălbăticie
08.05 Curiosul George
08.35 Trei prieteni aventuroși - 
Petrecere în Mullewapp
10.00 Masha și 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 și ursul
13.40 Incredibila poveste a perei 
uriașe
15.00 Masha și ursul
15.15 Clubul Căstănelelor
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 și ursul
20.30 Barbie (tm) Printesa și Vedeta 
Pop
21.50 Masha și ursul
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Masha și ursul
01.00 Eu și cei 7 pitici
01.30 Vafă, câinele minune
02.00 Masha și ursul
03.00 Eu și cei 7 pitici
03.30 Vafă, câinele minune
04.00 Masha și ursul
05.00 Eu și cei 7 pitici
05.30 Vafă, câinele minune

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.15 Gusturile se discută
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Știrile Pro TV cu Loreta Lisnic
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV cu Loreta Lisnic
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Film Inmrmantare cu 
peripetii
23.00 Film Antiglont
01.00 Știrile Pro TV
01.40 Film Battleship: Invazia
03.00 Lecții de viața
04.00 La Măruță
05.00 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Numai iubirea
21.30 Inimă de țigan
23.00 La Bloc
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Numai iubirea
04.00 Știrile Pro TV
04.30 Inimă de țigan

Jurnal TV

06.00 Jurnalul săptămânii
07.00 Rețete și Rețele
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 Asfalt de Moldova
17.00 Jurnalul orei 17
17.15 Serial Sclava albă
18.00 Editie speciala - Coronavirus
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
21.30 Диалоги с Владом 
Кулминским
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Editie speciala - Coronavirus
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 Астерикс земля богов
09.00 Oaspete neașteptat
09.50 Х/ф Левша
12.00 Știri pe scurt
12.15 Х/ф Все только начинается
14.00 Știri pe scurt
14.15 Х/ф На грани
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф На грани
16.45 Iubește viața
17.30 Știri
18.00 Пятое время года
19.00 Știrile TV8
19.45 Х/ф Я очень возбужден
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Х/ф Поезд на Юму
01.15 Știrile TV8
02.00 Politiсa
03.15 Știri
03.45 Cutia neagră
05.00 Новости
05.30 Drive it

Pro 2

05.45 Serial Jurăminte încălcate
06.45 Serial Tânăr și neliniștit
07.45 Serial Lacrimi de iubire
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Vieți la răscruce
10.15 Serial Intre tine și rău
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Frumoasa și bestiile
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Blind date
15.00 Serial Vieți la răscruce
16.00 Serial Tânăr și neliniștit
17.00 Serial Jurăminte încălcate
18.00 Serial Blind date
19.00 Serial Frumoasa și bestiile
21.00 Serial Intre tine și rău
22.00 Serial Vieți la răscruce
23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Serial Frumoasa și bestiile
02.00 Serial Lacrimi de iubire
03.00 Serial Jurăminte încălcate
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Intre tine și rău
05.00 Serial Blind date

Național

06.00 Vouă
06.30 Film: ȘAPTE ETAPE ALE 
IUBIRII
09.45 Serial: Dragoste și ură, ep. 647
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiții de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
205

17.15 Serial: Noblețe, ep. 4
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
208
20.00 Serial: Dragoste și ură, ep. 
648
21.00 Film: DRAGONUL VERDE
23.15 Film: IMPERIUL, ep. 2
00.15 Film: FEMEIA CU CRAVATĂ 
NEAGRĂ
02.30 Spune-mi adevărul
04.30 Baronii
05.00 Știri Național 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 Т/с Центральная больница

STS Mega

05.00 Telemagazin. Oferta zilei
06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое
10.00 Т/с Улетный экипаж
11.30 Teleshopping
12.00 Т/с 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, 7 aprilie

TVR Moldova

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 Vorbește corect!
15.00 Telescoala. Clasa XII
15.55 Profesionistii… cu Eugenia 
Voda
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri+Tema            
zilei
21.00 România 9
22.00 Câștigă România!
22.50 Discover România
23.00 Investiți în România!
00.30 România… în bucate
01.00 Telescoala. Clasa XII
02.00 Revizie tehnica
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ediție specială
11.00 Teleshopping
11.30 Documentar: Pofticioși, la 
cratiță!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Discover România
12.55 Vorbește corect!
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.10 Serial: Yanxi, palatul suspi-
nelor, ep. 9
14.00 Telejurnal Sport Meteo

15.00 Maghiara de pe unu
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspine-
lor, ep. 10
18.00 Nadine
19.00 Telejurnal
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Sport
21.00 România 9
22.00 Legende și mistere
22.30 Dosarele extratereștrilor   
sez. 1
23.00 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Politică și delicatețuri
01.00 Nadine
02.00 Revizie tehnică
06.00 România 9
TVR 2

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

Moldova 1

06.00 Deschiderea stației
06.05 Cuvintele Credinței
06.55 Bună dimineața!
07.00 Știri
07.10 Bună dimineața!
07.30 Știri
07.35 Bună dimineața!
08.00 Știri
08.15 Bună dimineața!
08.30 Domnului să ne rugăm
10.00 # Stai acasă, învață online
10.45 Serial Iubire de argint
11.30 La datorie
11.50 Made în Germany
12.15 Chișinăul de ieri și de azi
12.40 Reporter pentru sănătate
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur și simplu (rus.)
14.00 Cine vine la noi
15.00 # Stai acasă, învață online 
(cl. XII)
15.40 Serial Pentru fiul meu
16.30 Unda Bugeacului
17.00 Știri (rus.)
17.15 Încearcă asta
17.20 Cine vine la noi
18.14 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur și simplu
19.55 Moldova în direct
21.00 Știri
21.15 O candelă cu mir. Mănăstirea 
Marta și Maria
22.00 Știri (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Știri externe (rus.)
23.25 Evantai folcloric. N. Țurcanu

Minimax

06.00 Denver, ultimul dinosaur
06.15 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
06.35 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
06.55 Masha și ursul
07.10 Dinotrux
07.35 Cu frații Kratt în sălbăticie
08.05 Curiosul George
08.35 Enchantimals - Căminul nou
09.40 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 și ursul
13.40 Barbie în povestea sirenei
15.00 Masha și ursul
15.15 Clubul Căstănelelor
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 și ursul
20.30 Barbie Fairytopia: Mermaidia
21.50 Masha și ursul
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Masha și ursul
01.00 Eu și cei 7 pitici
01.30 Vafă, câinele minune
02.00 Masha și ursul
03.00 Eu și cei 7 pitici
03.30 Vafă, câinele minune
04.00 Masha și ursul
05.00 Eu și cei 7 pitici
05.30 Vafă, câinele minune

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Știrile Pro TV cu Loreta Lisnic
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV cu Loreta Lisnic
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Las Fierbinți
23.00 Film Inmrmantare cu 
peripetii
01.00 Știrile Pro TV
01.40 Lecții de viața
02.40 La Măruță
03.40 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Numai iubirea
21.30 Inimă de țigan
23.00 La Bloc
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Numai iubirea
04.00 Știrile Pro TV
04.30 Inimă de țigan

Jurnal TV

06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Editie speciala - 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 și Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Asfalt de Moldova
17.00 Jurnalul orei 17
17.15 Serial Sclava albă
18.00 Editie speciala - Coronavirus
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 О нас
21.30 Filme și Staruri
22.00 Editie speciala - Coronavirus
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Colecție Dora Show
01.00 О нас
02.30 Filme și Staruri
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 M-Adam
05.00 Colecție Ora de ras

TV8

06.00 Cutia neagră
07.15 Știrile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Х/ф Поезд на Юму

 12.00 Știri pe scurt
12.15 Х/ф Я очень возбужден
14.00 Știri pe scurt
14.15 Муз/ф Харви Милк
15.00 Новости. Коротко
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15.15 Муз/ф Харви Милк
17.30 Știri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Știrile TV8
19.45 Х/ф Скрытая угроза
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Х/ф Солдат Джейн
01.15 Știrile TV8
02.00 Cutia neagră
03.15 Știri
03.45 Cutia neagră
05.00 Новости
05.30 Check in

Pro 2

05.45 Serial Jurăminte încălcate
06.45 Serial Tânăr și neliniștit
07.45 Serial Lacrimi de iubire
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Vieți la răscruce
10.15 Serial Intre tine și rău
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Frumoasa și bestiile
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Blind date
15.00 Serial Vieți la răscruce
16.00 Serial Tânăr și neliniștit
17.00 Serial Jurăminte încălcate
18.00 Serial Blind date
19.00 Serial Frumoasa și bestiile
21.00 Serial Intre tine și rău
22.00 Serial Vieți la răscruce
23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Serial Frumoasa și bestiile
02.00 Serial Lacrimi de iubire
03.00 Serial Jurăminte încălcate
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Intre tine și rău
05.00 Serial Blind date

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragoste și ură, ep. 
648

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: Noblețe, ep. 4
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
206
17.15 Serial: Noblețe, ep. 5
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
209
20.00 Serial: Dragoste și ură, ep. 
649
21.00 Film: SCURTCIRCUIT
23.30 Film: DRAGONUL VERDE
01.45 Film: IMPERIUL - PART. 1
02.45 Albumul Național
04.30 Baronii
05.00 Știri Național 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 Т/с Центральная больница

STS Mega

06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое
10.00 Т/с Улетный экипаж
11.30 Teleshopping

12.00 Т/с 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, 8 aprilie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
10.00 Telescoala. Clasa VIII
11.00 Natura și aventura
11.30 Un doctor pentru dumnea-
voastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 # Creativ
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbește 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 Filler Ridica -voi ochii
20.00 Telejurnal Știri
21.00 România 9
22.00 Câștigă România!
22.50 Discover România
23.00 Articolul VII
00.30 România… în bucate
01.00 Telescoala. Clasa XII
02.00 Natura și aventura. R
02.30 Un doctor pentru dumnea-
voastră
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ediție specială
11.00 Teleshopping
11.30 Documentar: Pofticioși, la 
cratiță!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Discover România
12.55 Vorbește corect!
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.10 Serial: Yanxi, palatul suspine-
lor, ep. 10
14.00 Telejurnal Sport Meteo
15.00 Conviețuiri
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspine-
lor, ep. 11
18.00 Nadine
19.00 Telejurnal
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Sport
21.00 România 9
22.00 Izolați în România
22.30 Adevăruri despre trecut
23.00 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Gari de poveste, ep. 5: Gări 
regale
01.00 Nadine
02.00 Legende și mistere
02.30 Dosarele extratereștrilor
03.00 #Creativ
03.25 Sport
03.35 Meteo
03.40 Telejurnal Sport
04.30 Vorbește corect!
04.35 Gari de poveste, ep. 5
05.25 Documentar: Pofticioși, la 
cratiță!
06.00 România 9

TVR 2

07.00 Serial: Cele șase surori
08.00 Oanapp
09.00 Documentar: Trei decenii de 
război
10.00 Câștigă România!
11.00 Serial: Glasul inimii
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Regatul salbatic
14.00 Documentar: Trei decenii de 
război
15.00 Destine ca-n filme
16.00 Serial: Glasul inimii
17.00 România… în bucate
17.30 Campionatul Mondial de 
Patinaj Artistic Montreal
21.30 Telecinemateca Hoțul din 
Paris 116’
23.45 Campionatul Mondial de 
Patinaj Artistic Montreal
04.50 Discover România
05.05 Ferma
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Unda Bugeacului
06.35 Shift - viața în era digitală
06.55 Bună dimineața!
07.00 Știri
07.10 Bună dimineața!
07.30 Știri
07.35 Bună dimineața!
08.00 Știri
08.15 Bună dimineața!
09.00 Știri (rus.)
09.30 # Stai acasă, învață on line
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Moldova în direct
12.00 Check-In
12.28 Vector European
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur și simplu (rus.)
14.00 Cine vine la noi
15.00 # Stai acasă, învață online 
(cl. XII)
15.45 Serial Pentru fiul meu
16.30 Russkii mir
17.00 Știri (rus.)
17.20 Cine vine la noi
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur și simplu
19.55 Crucea Codrilor. Mănăstirea 
Frumoasa
21.00 Știri
21.15 Moldova de Patrimoniu
22.45 Lecturi a la carte
22.00 Știri (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.05 Știri externe (rus.)
23.30 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 și ursul
07.10 Dinotrux
07.35 Cu frații Kratt în sălbăticie
08.05 Curiosul George
08.35 Pettson și Findus - O mică 
neplăcere, o mare prietenie
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 și ursul
13.40 Barbie (tm) Printesa și Vedeta 
Pop
15.00 Masha și ursul
15.15 Clubul Căstănelelor
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 și ursul
20.30 Trei prieteni aventuroși - 
Petrecere în Mullewapp
21.50 Masha și ursul
22.00 Curiosul George

22.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Masha și ursul
01.00 Eu și cei 7 pitici
01.30 Vafă, câinele minune
02.00 Masha și ursul
03.00 Eu și cei 7 pitici
03.30 Vafă, câinele minune
04.00 Masha și ursul
05.00 Eu și cei 7 pitici
05.30 Vafă, câinele minune

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Știrile Pro TV cu Loreta Lisnic
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV cu Loreta Lisnic

17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Film Graba strica treaba
23.30 Film Acoperitul
01.30 Știrile Pro TV
02.10 Lecții de viața
03.10 La Măruță
05.10 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
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 Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Gospodar fără pereche
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Editie speciala - 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 Asfalt de Moldova
17.00 Jurnalul orei 17
17.15 Serial Sclava albă
18.00 Editie speciala - Coronavirus
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
21.30 Din lumea filmelor
22.00 Editie speciala - Coronavirus
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Colecție Ora de ras
01.00 Secretele Puterii
02.30 Din lumea filmelor
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Ultima Parada. 4 с.
05.00 Top Gear

TV8

06.00 Cutia neagră
07.15 Știrile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Х/ф Солдат Джейн
12.00 Știri pe scurt
12.00 Х/ф Скрытая угроза
14.00 Știri pe scurt
14.15 Х/ф Нас двое
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Нас двое
16.45 Iubește viața
17.30 Știri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Știrile TV8
19.45 Х/ф Анон
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Муз/ф Охотник на лис
01.15 Știrile TV8
02.00 Cutia neagră
03.15 Știri
03.45 Cutia neagră
05.00 Новости
05.30 Arts 21

Pro 2

05.45 Serial Jurăminte încălcate
06.45 Serial Tânăr și neliniștit
07.45 Serial Lacrimi de iubire
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Vieți la răscruce
10.15 Serial Intre tine și rău
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Frumoasa și bestiile
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Blind date
15.00 Serial Vieți la răscruce
16.00 Serial Tânăr și neliniștit
17.00 Serial Jurăminte încălcate
18.00 Serial Blind date
19.00 Serial Frumoasa și bestiile
21.00 Serial Intre tine și rău
22.00 Serial Vieți la răscruce
23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Serial Frumoasa și bestiile
02.00 Serial Lacrimi de iubire
03.00 Serial Jurăminte încălcate
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Intre tine și rău
05.00 Serial Blind date

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei

09.45 Serial: Dragoste și ură, ep. 
649
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: Noblețe, ep. 5
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
207
17.15 Serial: Noblețe, ep. 6
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
210
20.00 Film: RĂZBUNAREA MER-
CENARULUI
22.00 Film: UCIDE!
00.00 Film: SCURTCIRCUIT
02.30 Albumul Național
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Național 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 Т/с Центральная больница

STS Mega

06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое
10.00 Т/с Улетный экипаж
11.30 Teleshopping
12.00 Т/с 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, 9 aprilie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
10.00 Telescoala. Clasa VIII
11.00 Descălecați în Carpați
11.30 Un doctor pentru dumnea-
voastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Adevarurui despre trecut
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbește corect!
15.00 Telescoala. Clasa XII
16.00 Garantat 100%
16.50 Discover România
17.00 Repere sacre
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Filler Rugaciune
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Câștigă România!
22.50 Discover România
23.00 A doua Romanie
00.30 România… în bucate
01.00 Telescoala. Clasa XII
02.00 Descălecați în Carpați
02.30 Un doctor pentru dumnea-
voastră

04.00 Garantat 100%
04.50 Discover România
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ediție specială
11.00 Teleshopping
11.30 Documentar: Pofticioși, la 
cratiță!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Discover România
12.55 Vorbește corect!
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.10 Serial: Yanxi, palatul suspine-
lor, ep. 11
14.00 Telejurnal Sport Meteo
15.00 Akzente
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspine-
lor, ep. 12
18.00 Nadine
19.00 Telejurnal
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Sport
21.00 România 9
22.00 Dispăruți fără urmă
23.00 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Anchetele comisarului 
Antonescu
01.00 Nadine
02.00 Dispăruți fără urmă
02.50 Discover România
03.00 Constructorii de visuri
03.25 Sport
03.35 Meteo
03.40 Telejurnal Sport
04.30 Vorbește corect!
04.35 Profesioniștii…
05.25 Documentar: Pofticioși, la 
cratiță!
06.00 România 9

TVR 2

07.00 Campionatul Mondial de 
Patinaj Artistic Montreal
08.50 Teleshopping
09.00 Documentar: Trei decenii de 
război
10.00 Câștigă România!
11.00 Serial: Glasul inimii
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Natură și aventură
14.00 Documentar: Trei decenii de 
război
15.00 Primavara amintirilor
16.00 Campionatul Mondial de 
Patinaj Artistic Montreal
17.00 România… în bucate
17.40 În direct cu viața
 18.45 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Campionatul Mondial de 
Patinaj Artistic Montreal
00.00 Câștigă România!
05.05 D’ale lu’ Mitică
05.55 Poate nu știai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Russkii mir
06.35 Shift - viața în era digitală
06.55 Bună dimineața!
07.00 Știri
07.10 Bună dimineața!
07.30 Știri
07.35 Bună dimineața!
08.00 Știri
08.15 Bună dimineața!
09.00 Știri (rus.)
09.30 # Stai acasă, învață online
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Cuvintele Credinței
11.45 Tezaur
12.00 Euromaxx
12.30 Focus Europa
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur și simplu (rus.)
14.00 Cine vine la noi
15.00 # Stai acasă, învață online 
(cl. XII)
15.45 Serial Pentru fiul meu
16.35 O doză de sănătate
17.00 Știri (rus.)
17.20 Cine vine la noi
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur și simplu
19.55 Moldova în direct
21.00 Știri
21.15 People to people, ep. 3
22.00 Știri (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Știri externe (rus.)
23.25 Europa în concert

Minimax

06.00 Denver, ultimul dinosaur
06.15 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră

P R O G R A M E  T V
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06.35 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
06.55 Masha și ursul
07.10 Dinotrux
07.35 Cu frații Kratt în sălbăticie
08.05 Curiosul George
08.35 Camelot
09.25 Cei trei purceluși
10.15 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 și ursul
13.40 Barbie Fairytopia: Mermaidia
15.00 Masha și ursul
15.15 Clubul Căstănelelor
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 și ursul
20.30 Enchantimals - Căminul nou
21.35 Masha și ursul
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Masha și ursul
01.00 Eu și cei 7 pitici
01.30 Vafă, câinele minune
02.00 Masha și ursul
03.00 Eu și cei 7 pitici
03.30 Vafă, câinele minune
04.00 Masha și ursul
05.00 Eu și cei 7 pitici
05.30 Vafă, câinele minune

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Știrile Pro TV cu Patricia 
Podoleanu
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
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 Fierbinți
00.30 Știrile Pro TV
01.10 Lecții de viața
02.10 La Măruță
04.10 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce  spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Numai iubirea
21.30 Inimă de țigan
 23.00 La Bloc
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Numai iubirea
04.00 Știrile Pro TV
04.30 Inimă de țigan

Jurnal TV

06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Editie speciala - 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 și Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Asfalt de Moldova
17.00 Jurnalul orei 17
17.15 Serial Sclava albă
18.00 Editie speciala - Coronavirus
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cabinetul din umbră
21.30 Filme și Staruri
22.00 Editie speciala - Coronavirus
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Ultima Parada. 4 с.
01.00 Cabinetul din umbră

02.30 Filme și Staruri
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Cabinetul din umbră

TV8

06.00 Cutia neagră
07.15 Știrile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Муз/ф Охотник на лис
12.00 Știri pe scurt
12.15 Х/ф Анон
14.00 Știri pe scurt
14.15 Х/ф Агора
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Агора
16.45 Iubește viața
17.30 Știri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Știrile TV8
19.45 Х/ф Железное небо 2
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Х/ф Тихая гавань
01.15 Știrile TV8
02.00 Cutia neagră
03.15 Știri
03.45 Cutia neagră
05.00 Новости
05.30 Tomorrow today

Pro 2

05.45 Serial Jurăminte încălcate
06.45 Serial Tânăr și neliniștit
07.45 Serial Lacrimi de iubire
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Vieți la răscruce
10.15 Serial Intre tine și rău
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Frumoasa și bestiile
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Blind date
15.00 Serial Vieți la răscruce
16.00 Serial Tânăr și neliniștit
17.00 Serial Jurăminte încălcate
18.00 Serial Blind date
19.00 Serial Frumoasa și bestiile
21.00 Serial Intre tine și rău
22.00 Serial Vieți la răscruce
23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Serial Frumoasa și bestiile
02.00 Serial Lacrimi de iubire
03.00 Serial Jurăminte încălcate
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Intre tine și rău
05.00 Serial Blind date

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Opriți timpul
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: Noblețe, ep. 6
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
208
17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
211
20.00 Serial: Dragoste și ură, ep. 
650
21.00 Film: PRIETENUL LA NEVO-
IE SE CUNOAȘTE
23.15 Film: RĂZBUNAREA MER-
CENARULUI
01.15 Miezul problemei
02.30 Albumul Național
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Național 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 Т/с Центральная больница

STS Mega

06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое
10.00 Т/с Улетный экипаж
11.30 Teleshopping
12.00 Т/с 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, 10 aprilie

TVR Moldova

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 Vorbește corect!
15.00 Telescoala. Clasa XII
16.00 Aventura urbana
16.50 Discover România
17.00 Repere sacre
18.30 România veritabila
19.00 Telejurnal Moldova
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
21.00 Dăruiește, Românie!
23.00 Film: ZORRO
01.00 Telescoala Clasa XII
02.00 Film: ZORRO
04.00 Aventura urbana
04.50 Discover România
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Destine ca-n filme

TVR 1

07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ediție specială
11.00 Teleshopping
11.30 Documentar: Pofticioși, la 
cratiță!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Discover România
12.55 Vorbește corect!
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.10 Serial: Yanxi, palatul suspine-
lor, ep. 12
14.00 Telejurnal Sport Meteo
15.00 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspine-
lor, ep. 13
18.00 Nadine
19.00 Telejurnal
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Sport
21.10 Film: Cu prețul sângelui
23.15 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Chipurile României
01.00 Nadine
02.00 Film: Cu prețul sângelui
04.05 Vorbește corect!
04.10 Izolați în România
04.35 Garantat 100%
05.25 Documentar: Pofticioși, la 
cratiță!
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Campionatul Mondial de 
Patinaj Artistic Montreal
08.50 Teleshopping
09.00 Documentar: Trei decenii de 
război
10.00 Câștigă România!
11.00 Primavara amintirilor
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: Trei decenii de 
război
15.00 Ferma
16.00 Campionatul Mondial de 
Patinaj Artistic Montreal
17.00 România… în bucate
17.40 În direct cu viața
18.45 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Campionatul Mondial de 
Patinaj Artistic Montreal
00.00 Câștigă România!
01.00 Campionatul Mondial de 
Patinaj Artistic Montreal
05.00 E vremea ta!
05.15 Sport
05.30 Telejurnal

06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Made în Germany
06.35 World Story
06.55 Bună dimineața!
07.00 Știri
07.10 Bună dimineața!
07.30 Știri
07.35 Bună dimineața!
08.00 Știri
08.15 Bună dimineața!
09.00 Știri (rus.)
09.30 # Stai acasă, învață online
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Moldova în direct
12.00 O doză de sănătate
12.30 Moldova de Patrimoniu
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur și simplu (rus.)
14.00 Cine vine la noi
15.00 # Stai acasă, învață online 
(cl. XII)
15.45 Serial Pentru fiul meu
16.30 Fii tânăr!
17.00 Știri (rus.)
17.20 Cine vine la noi
18.14 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur și simplu
19.55 Gurie Mitropolitul
21.00 Știri
21.15 Zona ARS
21.40 Tezaur
22.00 Știri (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.05 Știri externe (rus.)
23.30 O seară în familie

Minimax

06.00 Denver, ultimul dinosaur
06.15 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
06.35 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
06.55 Masha și ursul
07.10 Dinotrux
07.35 Cu frații Kratt în sălbăticie
08.05 Curiosul George
08.35 Bibi și Tina 3: Fete și băieți
10.30 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 și ursul
13.40 Trei prieteni aventuroși - 
Petrecere în Mullewapp
15.00 Masha și ursul
15.15 Clubul Căstănelelor
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 și ursul
20.30 Pettson și Findus - O mică 
neplăcere, o mare prietenie
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar

00.00 Masha și ursul
01.00 Eu și cei 7 pitici
01.30 Vafă, câinele minune
02.00 Masha și ursul
03.00 Eu și cei 7 pitici
03.30 Vafă, câinele minune
04.00 Masha și ursul
05.00 Eu și cei 7 pitici
05.30 Vafă, câinele minune

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Știrile Pro TV cu Patricia 
Podoleanu
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
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 Acoperitul
02.40 Lecții de viața
03.40 La Măruță
04.40 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
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 Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Românii au talent
05.45 Superspeed

Jurnal TV

06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Editie speciala - 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 Asfalt de Moldova
17.00 Jurnalul orei 17
17.20 Savoare la Maximum
18.00 Editie speciala - Coronavirus
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cealalta Basarabie
21.00 Ultima Parada. 5 с.
22.00 Editie speciala - Coronavirus
22.45 Три миллиона
23.30 Colecție Dora Show
00.30 Cealalta Basarabie
01.30 Secretele Puterii
02.00 Editie speciala - Coronavirus
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Три миллиона
05.00 Colecție Ora de ras

TV8

06.00 Cutia neagră
07.15 Știrile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Х/ф Тихая гавань
12.00 Știri pe scurt
12.15 Х/ф Железное небо 2
14.00 Știri pe scurt
14.15 Х/ф Лучший друг
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Лучший друг
16.45 Iubește viața
17.30 Știri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Știrile TV8
19.45 Х/ф Обезьяна
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Х/ф Оккупация
01.15 Știrile TV8
02.00 Cutia neagră
03.15 Știri
03.45 Cutia neagră
05.00 Новости
05.30 Global 3000

Pro 2

05.45 Serial Jurăminte încălcate
06.45 Serial Tânăr și neliniștit
07.45 Serial Lacrimi de iubire
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Vieți la răscruce
10.15 Serial Intre tine și rău
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Frumoasa și bestiile
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Blind date
15.00 Serial Vieți la răscruce
16.00 Serial Tânăr și neliniștit
17.00 Serial Jurăminte încălcate
18.00 Serial Blind date
19.00 Serial Frumoasa și bestiile
21.00 Serial Intre tine și rău
22.00 Serial Vieți la răscruce
23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Serial Frumoasa și bestiile
02.00 Serial Lacrimi de iubire
03.00 Serial Jurăminte încălcate
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Intre tine și rău
05.00 Serial Blind date

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Dragoste și ură, ep. 
650

10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Specialiști în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiții de la bunica
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Serial: Destine rătăcite, 
ep. 209
17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
212
20.00 Serial: Dragoste și ură, ep. 651
21.00 Film: WINNETOU: PRINTRE 
VULTURI

 23.15 Film: UCIDE!
01.15 Miezul problemei
02.30 Albumul Național
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Național 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 Т/с Центральная больница

STS Mega

06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое
10.00 Т/с Улетный экипаж
11.30 Teleshopping
12.00 Т/с 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, 11 aprilie

TVR Moldova

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 TV
13.00 Documentar
14.00 Telejurnal Sport
14.30 Cap compas - ABC Armenesc
15.00 Film: Furtuna în Pacific
16.30 Natura și aventura
17.00 Exclusiv în România
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Departe, dar impreuna Editia 
5
19.30 Departe, dar impreuna Cam-
panie TVRi. Editia6
20.00 Telejurnal Știri
21.00 Discover România
21.15 Cap compas - Zaragoza și 
lourdes
21.40 Credo Vigilia Pascala
00.00 Film: Furtuna în Pacific
01.30 Documentar
02.30 Drag de România mea!
04.20 Discover România
04.30 Cap compas - Zaragoza și 
lourdes

P R O G R A M E  T V
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05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Drumul lui Lese

TVR 1

07.00 Adevăruri despre trecut
07.30 Politică și delicatețuri
08.30 Constructorii de visuri
09.00 Aventura urbanǎ
10.00 Vreau să fiu sănătos!
11.00 Levintza
11.30 România veritabilă
12.00 Replay
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.10 Chipurile României
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Vizita de lucru
16.00 O datăǎ-n viațăǎ Concert 
Sala Palatului
18.00 Teleenciclopedia EUGÈNE 
DELACROIX - FEMEI DIN ALGER 
ÎN APARTAMENTUL LOR
19.00 Telejurnal
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Sport
21.00 1989 -Decembrie roșu
22.00 Serial: Ecaterina sez. 2
23.00 Profesioniștii…
00.00 #Creativ
00.35 Teleenciclopedia
01.35 Anchetele comisarului 
Antonescu
02.25 Serial: Ecaterina sez. 2
03.20 Vizita de lucru
03.45 Vorbește corect!
03.50 Viața satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 Campionatul Mondial de 
Patinaj Artistic Montreal
09.00 Serial: Fiica oceanului
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului. Prima parte
15.00 Femei de 10, bărbati de 10
16.00 Femei de 10, bărbați de 10
17.00 Zile cu stil
17.30 MotorVlog
18.00 Memorialul Durerii
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Anna Karenina
22.10 Campionatul Mondial de 
Patinaj Artistic Montreal
01.00 Zile cu stil
01.30 MotorVlog
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Global 3000
06.30 Chișinăul de ieri și de azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineața de weekend!
07.00 Știri
07.10 Bună dimineața de weekend!
07.30 Știri
07.35 Bună dimineața de weekend!
08.00 Știri
08.15 Bună dimineața de weekend!
08.30 Domnului să ne rugăm
10.00 Desen animat Extraordinarele 
aventuri ale lui Jules Verne
11.00 Fii tânăr!
11.30 MeseriAșii
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.30 Serial Poftă bună!
13.00 Miezul zilei
13.30 People to people, ep. 3
14.15 Valentin Golomoz și Orches-
tra Folclor
15.20 Arts 21
15.45 Check-In show
16.30 Portrete în timp. Vitalie 
Todiraș
17.00 Știri (rus.)
17.15 Art club
17.45 La noi în sat
18.30 Acces limitat
19.00 Mesager
19.40 Lecturi a la carte
19.55 O seară în familie
21.00 Știri
21.15 Film Best men
22.55 Știri (rus.)
23.10 Zapovednik. Jurnal satiric
23.25 Știri externe (rus.)
23.50 Erudit cafe

Minimax

06.00 Masha și ursul
06.35 Micul Meu Ponei: Prietenia 
este magică
07.35 Barbie: Dreamhouse Adven-
tures
08.35 Barbie în Printesa Insulei 
Magice
10.00 Barbie în Prințesa și Sarmana 
Croitoreasa
11.25 AVENTURILE SIRENELOR 
H2O
12.25 Curiosul George

13.25 Masha și ursul
13.40 Enchantimals - Căminul nou
14.45 Masha și 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 și ursul
20.30 Camelot
21.20 Cei trei purceluși
22.10 Curiosul George
22.35 Bebe Șef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Masha și ursul
01.00 Eu și cei 7 pitici
01.30 Vafă, câinele minune
02.00 Masha și ursul
03.00 Eu și cei 7 pitici
03.30 Vafă, câinele minune
04.00 Masha și ursul
05.00 Eu și cei 7 pitici
05.30 Vafă, câinele minune

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.30 O seară perfectă
10.45 Teleshopping
10.30 Superspeed la Pro TV
11.00 Film Mirajul Dansului 3
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 X-Men: Apocalypse
22.45 Film Labirintul: Incercarile 
focului
01.00 Știrile Pro TV
01.40 Film Mirajul Dansului 3
03.20 Film X-Men: Apocalypse
04.40 Film Labirintul: Incercarile 
focului

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.30 La Măruță
12.00 Acasă la Români
12.45 Teleshopping
13.00 Știrile Pro TV
13.15 România, te iubesc!
14.00 Lecții de viața
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 țigan
22.45 Acasă la Români
23.45 Teleshopping
00.15 Lecții de viața
01.30 Arena bucătarilor
01.45 Superspeed
02.15 Știrile Pro TV
03.00 Pe bune?!
03.45 Inimă de țigan
05.00 Acasă la Români

Jurnal TV

06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Editie speciala - Coronavirus
08.00 M-Adam
09.00 Top Gear
10.00 Teleshopping
10.15 Rețete și Rețele
11.15 Диалоги с Владом 
Кулминским
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
05.00 Dora Show

TV8

06.00 Cutia neagră
07.15 Știrile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Х/ф Обезьяна
11.10 Oaspete neașteptat
12.00 Reporter de Gardă
12.15 Drive it
12.40 Egoist
13.35 Autoblog
14.00 Т/с Конец парада
17.10 Х/ф Медальон
19.00 Internetu grăiește

20.30 Х/ф Игра без правил
21.30 Х/ф Свадебный год
23.30 Х/ф Теория убийств
01.00 Internetu grăiește
02.00 Politiсa
03.00 Punct și 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 și neliniștit
07.45 Serial Lacrimi de iubire

08.45 Teleshopping
09.15 Serial Vieți la răscruce
10.15 Serial Intre tine și rău
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Frumoasa și bestiile
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Blind date
15.00 Serial Vieți la răscruce
16.00 Serial Tânăr și neliniștit
17.00 Serial Jurăminte încălcate
18.00 Serial Blind date
19.00 Serial Frumoasa și bestiile
21.00 Serial Intre tine și rău
22.00 Serial Vieți la răscruce
23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Serial Frumoasa și bestiile
02.00 Serial Lacrimi de iubire
03.00 Serial Jurăminte încălcate
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Intre tine și rău
05.00 Serial Blind date

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
210
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.00 Din viața romilor, ep. 332
12.00 Stan și Bran - momente de 
exceptie
12.30 Specialiști în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiții de la bunica
14.00 Film: WINNETOU: PRINTRE 
VULTURI
16.15 Film: PRIETENUL LA NEVO-
IE SE CUNOAȘTE
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
213
20.00 Spune-mi adevărul
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Poamă acră
01.45 Albumul Național
03.30 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Știri Național 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 națională
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, 12 aprilie

TVR Moldova

07.00 Universul credinței
09.00 Vin Floriile cu soare
10.30 Repere sacre
11.30 Rețeaua de idoli
12.20 Discover România

12.30 Credo Urbi et orbi
13.30 Cap compas - Georgia
14.00 Telejurnal Sport
14.30 La un pas de România
15.00 Film
16.30 Descalecati în Carpati
17.00 Politică și delicatețuri
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Știri
21.00 O dată-n viață
23.00 Film
00.30 Cap compas - Georgia
01.00 Rețeaua de idoli
01.50 Discover România
02.00 Politică și delicatețuri
02.50 Discover România
03.00 O dată-n viață
04.50 Discover România
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Conexiuni

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 Viața satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viața satului
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.10 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică și delicatețuri
15.30 Film: Jocul destinului
17.00 Prietenii incredibile
17.50 Vorbește corect!
18.00 Papa Francisc - vorbe și fapte
19.00 Telejurnal
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Sport
21.00 O dată-n viață Concert Sala 
Palatului
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Prietenii incredibile
01.45 Film: Jocul destinului
03.07 Telejurnal
03.52 Universul credinței
05.30 In grădina Danei

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 Campionatul Mondial de 
Patinaj Artistic Montreal
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură și aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.30 Sănătate cu de toate
13.00 Film: Tănase Scatiu
15.00 Drag de România mea! sez. 
4 editia 2
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Rețeaua de idoli
18.50 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Concurs- România, 
1982
22.00 Campionatul Mondial de 
Patinaj Artistic Montreal
03.20 Film: Tănase Scatiu
05.20 Serial: Fiica oceanului

Moldova 1

06.05 Cuvintele Credinței
06.55 Bună dimineața de weekend!
07.00 Știri
07.10 Bună dimineața de weekend!
07.30 Știri
07.35 Bună dimineața de weekend!
08.00 Știri
08.15 Bună dimineața de weekend!
08.30 Domnului să ne rugăm
10.00 Ring Star. Concurs muzical
11.00 Erudit cafe
11.40 Abraziv
12.00 Știință și inovare
12.30 Serial Poftă bună!
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă cu Ilona Spătaru
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 Mi-e dor să mă întorc acasă. 
Ion Enache la 70 de ani
17.00 Știri (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chișinăul de ieri și de azi
18.00 Evantai folcloric
18.55 Europeo
19.00 Mesager Stop - cadru
20.05 Serial Contele de Monte - 
Cristo
21.00 Știri. Meteo
21.15 Concert de muzică corală
22.15 Știri (rus.)
22.30 Zapovednik. Jurnal satiric
22.45 Musafirul

Minimax

06.00 Masha și ursul
06.35 Micul Meu Ponei: Prietenia 
este magică

07.35 Barbie: Dreamhouse Adven-
tures
08.35 Barbie în Prințesa și Sarmana 
Croitoreasa
10.00 Barbie în Printesa Insulei 
Magice
11.25 AVENTURILE SIRENELOR 
H2O
12.25 Curiosul George
13.25 Masha și ursul
13.40 Pettson și Findus - O mică 
neplăcere, o mare prietenie
15.10 MMicul meu ponei - Cel mai 
frumos cadou
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 și ursul
20.30 Bibi și Tina 3: Fete și băieți
22.20 Masha și ursul
22.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Masha și ursul
01.00 Eu și cei 7 pitici
01.30 Vafă, câinele minune
02.00 Masha și ursul
03.00 Eu și cei 7 pitici
03.30 Vafă, câinele minune
04.00 Masha și ursul
05.00 Eu și 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 Vor-
bește acum
13.00 Teleshopping
13.15 Apropo TV
14.15 Gusturile se discuță
15.30 Teleshopping
16.00 Film Plan de joc
18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Film Curierul 3
23.45 Film Parteneri neobisnuiti
00.30 Știrile Pro TV
01.10 Film Uite cine cu cine Vor-
bește acum
03.10 România, te iubesc!

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 Lecții de viața
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 Fierbinți
21.30 Inimă de țigan
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 Fierbinți
03.45 Inimă de țigan
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 Rețete și Rețele
12.45 Filme și 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 și Staruri
22.30 Lampa fermecată - Colecție
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 grăiește
09.00 Check in
09.30 Х/ф Свадебный год
11.10 Oaspete neașteptat
12.00 Egoist
13.00 Autoblog
13.30 Tomorrow today
14.00 Т/с Конец парада
16.00 Reporter de Gardă
16.20 Punct și de la capăt
17.00 Х/ф Во имя короля: история 
осады подземелья
19.00 Х/ф Медальон
21.00 Zâmbărele
21.30 Х/ф По млечному пути
23.30 Пятое время года
00.00 Punct și de la capăt
01.00 Egoist
02.00 Cutia neagră
03.00 Întreabă ghețu
04.00 Пятое время года

Pro 2

05.45 Serial Jurăminte încălcate
06.45 Serial Tânăr și neliniștit
07.45 Serial Lacrimi de iubire
08.45 Teleshopping
09.15 Serial Vieți la răscruce
10.15 Serial Intre tine și rău
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Frumoasa și bestiile
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Blind date

 
15.00 Serial Vieți la răscruce
16.00 Serial Tânăr și neliniștit
17.00 Serial Jurăminte încălcate
18.00 Serial Blind date
19.00 Serial Frumoasa și bestiile
21.00 Serial Intre tine și rău
22.00 Serial Vieți la răscruce
23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Serial Frumoasa și bestiile
02.00 Serial Lacrimi de iubire
03.00 Serial Jurăminte încălcate
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Intre tine și rău
05.00 Serial Blind date

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
211
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.45 Film: RĂZBOI ÎN BUCĂ-
TĂRIE
12.30 Stan și Bran - momente de 
exceptie
13.00 Opriți timpul
15.45 Stan și Bran - momente de 
exceptie
16.30 Spune-mi adevărul
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
214
20.00 Film: LEGĂTURĂ DE SÂNGE
23.45 Opriți timpul
02.30 Albumul Național
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Național 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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Omenirea

Trecută des prin foc și pară,
De-ar fi aproape să dispară,
Am face-o de la început
Că tot din haos s-a născut...

Gheorghe BÂLICI

Marea Piramidă de la 
Giza, mesaj împotriva 
noului coronavirus

întregii lumi”.
În același timp, Enany a dat 

asigurări că ministerul său depu-
ne „eforturi intense pentru salu-
brizarea şi dezinfectarea tuturor 
hotelurilor turistice, vaselor, mo-
numentelor, muzeelor, pentru a 
putea fi gata să primească turiștii” 
după terminarea pandemiei. 

Pentru acest sector, care a 
înregistrat o revenire treptată a 
vizitatorilor străini pe malurile 
Nilului şi Mării Roșii din 2017, 
pandemia de COVID-19 a consti-
tuit o nouă lovitură.

„Am pierdut miliarde de do-
lari, însă prioritatea noastră a fost 
foarte clară: sănătatea egiptenilor 
şi a turiștilor”, a declarat ministrul 
fără a oferi detalii despre pierderi-
le legate de izbucnirea pandemiei 
în Egipt.

În fața pandemiei, autoritățile 
egiptene au decretat suspendarea 
zborurilor internaționale, închide-
rea muzeelor şi a siturilor arheo-
logice până la data de 15 aprilie.

AGERPRES

C Ă R Ă B U Ș I  &  W O W !

Actori ai Teatrului 
Odeon alină prin 
telefon singurătatea 
persoanelor în vârstă 

Compozitorul polonez Krzysz-
tof Penderecki, unul dintre cei mai 
renumiți compozitori ai perioadei 
contemporane, a murit dumini-
că, la vârsta de 86 de ani, după o 
îndelungată suferință, transmite 
agenția PAP, preluată de Reuters.

„După o lungă și grea boală, Kr-
zysztof Penderecki – unul dintre 
cei mai mari muzicieni polonezi și 
o autoritate în domeniul muzicii 
clasice, a murit”, conform unui 
anunț pe Twitter făcut de Minis-
terul Culturii din Polonia.

Penderecki este cunoscut și 
pentru muzica sa de film, el co-
laborând cu regizori precum Wi-
lliam Friedkin („The Exorcist”), 
Stanley Kubrick („The Shining”) 
sau David Lynch („Wild at Heart”).

AGERPRES

Persoanele în vârstă care vor 
suna la Telverde 0800821218 
vor fi sunate înapoi de actori ai 
Teatrului Odeon, în cadrul unei 
campanii lansate de Primăria 
Capitalei împreună cu instituția 
de cultură, informează Agerpres. 

„Primăria Capitalei împreună 
cu Teatrul Odeon lansează cam-
pania ‘Ce Mai Faci@Odeon!’. 
Actorii Teatrului Odeon vor să le 
fie aproape, în această perioadă 
dificilă, persoanelor în vârstă care 
stau în casă singure și au nevoie 
de o vorbă bună. Un telefon poate 
alina singurătatea”, precizează 
primarul general, Gabriela Firea, 
într-o postare pe Facebook. Ast-
fel, seniorii singuri pot suna la 
telverde 0800821218, serviciu ce 
aparține Direcției de Asistență 
Socială a Municipiului București. 

Apelul este gratuit iar progra-
mul este non-stop. După ce-și vor 
lăsa numărul de telefon vor fi su-
nați de actori ai Teatrului Odeon. 

„La capătul firului se vor afla, 
în prima fază, actorii: Ioan Bati-
naș, Elvira Deatcu, Marius Dami-
an, Ionuț Kivu, Ioana Mărcoiu, 
Mădălina Ciotea, Diana Ghior-
ghian, Ruxandra Maniu, Anda 
Saltelechi, Ioana Bugarin, Meda 
Victor. Ei vor fi urmați, în peri-
oada următoare, de toți actorii 
teatrului. De asemenea, nu vor 
fi uitați nici artiștii vârstnici care 
au adus multă bucurie și emoție 
pe scenele teatrelor bucureștene. 
Pentru generațiile tinere de actori 
aceștia au fost adevărate modele”, 
a menționat edilul general. 

libertatea.ro

Compozitorul polonez 
Krzysztof Penderecki a murit 

 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

“Rămâneți acasă, rămâneți în 
siguranță”: Marea Piramidă de 
la Giza a servit luni seară drept 
ecran de proiecție pentru un mesaj 
dedicat luptei împotriva noului 
coronavirus, informează AFP.

Proiectat cu litere mari de cu-
loare verde pe fond roșu şi scris 
în engleză, mesajul a fost însoţit 
de un al doilea, cu litere albastre: 
„mulțumim celor care veghează 

asupra siguranței noastre”, des-
tinat personalului mobilizat în 
lupta împotriva coronavirusului.

Egiptul a înregistrat oficial 656 
de cazuri de COVID-19 şi 41 de 
decese.

În fața celor câțiva jurnaliști 
convocați pentru această ocazie, 
ministrul pentru turism şi anti-
chități Khaled el-Enany a descris 
inițiativa drept un „mesaj adresat 
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