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Semnele 
şi însemnele 
bolii

Ni se trimit semne. Rămâne să 
le citim: sunt avertizări sau pedep-
se? Sau poate îndemnuri pentru 
lumea grăbită şi inertă, care de 
mult nu îşi mai bate capul de vi-
itorul ei, toate părându-i aşezate 
pe vecie: ca să oprească şi să se 
privească dintr-o parte. 

Rugaţi-vă pentru cei din spi-
tale, statutare sau improvizate, 
dotate sau sărace; pentru bolnavi 
şi pentru medici. E o rugă pen-
tru noi înşine, bolnavii şi medicii 
ocazionali ai acestei lumi, care 
a luat-o razna. Fără patimi nu 
există bucuria resuscitării. Hristos 
a înviat!
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R e p o r t a j

Am mers cu Simion Baltag, șofer-
expeditor care duce pâine în asortiment și 
alte produse de panificație în zece sate din 
raioanele Telenești și Călărași. 

Epidemia n-a oprit producerea pâinii 
la brutăria de la Telenești, deși cererea 
a scăzut drastic, pentru că școlile și 
grădinițele și-au sistat activitatea 
în timpul stării de urgență. Pâinea 
este vândută doar la magazinele din 
localitățile din împrejurimi. 

Pâinea 
de la „Budăi”

A - p o l i t i c e

Mircea V. CIOBANU

Fermierii moldovenii nu își pot desface produ-
sele, iar potențialii lor cumpărători nu găsesc 
marfă proaspătă autohtonă

În căutarea 
târgului pierdut 

C a r a n t i n a
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STAI ACASĂ!

Episcopia Basarabiei de Sud a făcut o donaţie de 170 000 de lei unor spitale din regiunea de Sud a Republicii Moldova
Sursa: pagina de facebook a Episcopiei

Odată cu declanşarea pandemiei de COVID-19, autorităţile 
au lăsat în voia sorţii fermierii din Republica Moldova, care 
s-au pornit pe drumuri în căutarea unei pieţe de desfacere. 
Cei mai afectaţi sunt producătorii de legume de sezon.
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Examenele de absolvire 
a şcolii primare 
şi gimnaziului 
ar putea fi anulate

Examenele de absolvire pen-
tru clasele a 4-a şi a 9-a ar pu-
tea fi anulate pentru elevii care 
finalizează studiile în anul 2020. 
Ministerul Educaţiei urmează să 
propună un proiect de decizie în 
acest sens la Comisia pentru Si-
tuaţii Excepţionale.

Ministrul Educaţiei, Igor 
Șarov, susţine că decizia de a 
anula testarea pentru clasele a 
patra şi a noua vine în contextul 
pandemiei de COVID-19. Potri-
vit Ministerului Educaţiei, elevii 
clasei a IX-a vor primi certificate 
de studii gimnaziale în baza no-
telor medii anuale, obţinute pe 
parcursul claselor VII-IX. Elevii 

vor putea participa la admiterea 
în liceele teoretice şi instituţiile 
de învăţământ profesional. 

Examenele de bacalaureat nu 
au fost anulate. Ministerul Edu-
caţiei anunţă că va lua o decizie în 
funcţie de data când va fi permis 
accesul elevilor în licee şi va ţine 
cont de experienţa statelor eu-
ropene. „Opţiunea pe care ne-o 
dorim este bazată pe experienţa 
statelor europene, care presu-
pune desfăşurarea examenelor 
de bacalaureat la sfârşitul lunii 
iunie – începutul lunii iulie, dacă 
situaţia de criză va la sfârşit”, a 
declarat Șarov.

N. M.

Pe lângă sumele de bani dona-
te, Episcopia Basarabiei de Sud a 
Mitropoliei Basarabiei (Patriarhia 
Română) a dăruit şi tehnică pen-
tru Spitalul Raional din Cahul, 
echipament de protecţie pentru 
personalul medical din diferite 
localităţi, care lucrează pentru 
combaterea virusului Covid-19. 

Preasfinţitul Părinte Veniamin, 
Episcopul Basarabiei de Sud, a 
donat 20.000 de lei moldoveneşti 
Spitalului Raional din Cahul, două 
hote de securitate biologică, pen-
tru protejarea materialelor de pe 
suprafaţa de lucru, protejarea per-
sonalului şi a mediului şi pentru 
efectuarea investigaţiilor de bio-
logie moleculară, Laboratorului 
zonal de analize medicale ANSP 
CSP din Municipiul Cahul, în va-
loare de 350.000 lei MD.

Protopopiatele Ștefan-Vodă şi 
Căuşeni au donat spitalelor locale 
din partea Episcopiei 100.000, re-
spectiv 50.000 de lei moldoveneşti 
pentru echipament de protecţie.

Parohia Sfântul Ioan Botezăto-
rul din oraşul Leova, Protopopia-
tul Cantemir, a donat primăriei 
locale 50 de costume de protecţie 
pentru personalul care lucrează 
pentru combaterea virusului.

Protopopiatul Căuşeni a donat 
şi echipament de protecţie Spita-
lului Raional „Ana şi Alexandru” 
din localitate: 40 de seturi de echi-
pamente medicale de protecţie, 
cărţi de rugăciune şi produse de 
necesitate.

Paraclisul Spitalului Sf. Luca 
din oraşul Leova, Protopopiatul 
Cantemir, în colaborare cu unele 
persoane din diasporă şi cu Aso-
ciaţia persoanelor cu dizabilităţi 
din acelaşi oraş, au donat 400 de 
perechi de mănuşi chirurgicale, 
peste 100 de măşti de protecţie, 
30 de combinezoane medicale, 
peste 100 de viziere de protecţie la 
toate centrele medicilor de familie 
din localităţile Iargara, Borogani, 
Sărată-Nouă, Sărăteni, Filipeni 
şi Leova.

Episcopia Basarabiei de Sud a 
donat 170.000 de lei unor spitale 

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

În perioada 1-15 aprilie, prin intermediul 
protopopiatelor locale, spitalele din 
localitățile Ștefan-Vodă, Căușeni și Cahul au 
primit 100.000, 50.000 respectiv 20.000 

de lei moldovenești cu care pot achiziționa 
echipament de protecție și alte dotări necesare 
în pandemia de Covid-19, potrivit informației 
publicate pe pagina de facebook a Episcopiei. 

Totodată, au fost împărţite 
peste 100 de viziere de protecţie 
pentru angajaţii Inspectoratului 
de Poliţie Leova şi peste 20 de vi-
ziere şi alte echipamente medicale 
de protecţie împotriva Covid-19. 
Toate aceste ajutoare au fost fă-
cute cu suportul unor persoane 
din diasporă şi al unui grup de 

voluntari din Leova, precum şi 
al primarului localităţii Filipeni, 
Tudor Raicu. Valoarea totală a 
acestor ajutoare a fost de 8000 
de lei MD.

Menţionăm că Episcopia de 
Bălţi a Mitropoliei Basarabiei 
(Patriarhia Română) a donat la 
13 aprilie 10.000 de lei şi a adus în 

dar pentru medicii şi pacienţii din 
Secţia de Boli Infecţioase, unde 
sunt internaţi bolnavii cu Co-
vid-19, mere proaspete, banane, 
mandarine şi lămâi, scrie într-un 
comunicat de presă al Episcopiei 
de Bălţi.

Victoria POPA
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Sediul Mitropoliei Basarabiei, Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 161 



Vineri / 17 aprilie / 2020GAZETA de Chișinău

3

Prim-ministrul Ion Chicu a 
avut un salariu mediu de circa 20 
de mii de lei pe lună înainte de a 
conduce Executivul. Premierul 
şi-a publicat declaraţia de avere şi 
interese personale, unde notează 
că în anul 2019 a obţinut 180 de 
mii de lei de la Ministerul Finan-
ţelor, pe când deţinea funcţia de 
ministru, şi peste 48 de mii de lei 
de la Aparatul Preşedintelui, în 
perioada iulie-noiembrie 2019, 
când a fost consilier al preşedin-
telui Republicii Moldova, Igor 
Dodon.

Începând cu 14 noiembrie 
2019, Ion Chicu conduce Guvernul 
Republicii Moldova. Anul trecut, 
Ion Chicu a câştigat peste 14 mii 
de lei ca prim-ministru. Familia 
Chicu deţine în proprietate un au-
toturism de marca Suzuki Vitara, 
fabricat şi procurat în anul 2015, 
care l-a costat 200 de mii de lei, 
şi o vilă dobândită în acelaşi an. 
Familia sa mai are câteva terenuri 
agricole.

Ce salariu are un ministru?

Viceprim-ministrul pentru re-
integrare, Cristina Lesnic, a primit 
peste 128 de mii de lei de la Gu-
vern şi Parlament, iar peste 9 mii 
de lei i-a obţinut din activitatea 
didactică desfăşurată la Academia 
„Ștefan cel Mare” din cadrul MAI. 
Cristina Lesnic declară că are în 
proprietate un apartament cum-
părat în anul 2008.

Ministrul Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene, Oleg Țulea, 
a avut venituri de aproape 203 
mii de lei. Tot pentru anul 2019, 

Oleg Țulea notează că familia sa 
şi-a procurat o casă de locuit pe 
care a plătit un milion 450 de mii 
de lei. Familia Țulea mai deţine 
un apartament şi un autoturism 
de marca Mercedes C180.

Ion Perju, ministrul Agricul-
turii, Dezvoltării Regionale şi 
Mediului, a primit puţin peste 10 
mii de lei din funcţia de ministru 
şi peste 175 de mii de lei de la 
Preşedinţia Republicii Moldova. 
Ministrul Perju declară că are un 
autoturism de marca Honda CRV, 
produs în anul 2004, pe care l-a 
cumpărat în anul 2010 cu 7.500 de 
euro. Familia sa deţine câteva te-
renuri agricole şi o casă de locuit.

Un apartament, un garaj şi 
un mijloc de transport are în 
proprietate Alexandru Pînzari, 
ministrul Apărării al Republi-
cii Moldova. Ministrul Pînzari 
declară că familia sa are un 
apartament cumpărat în anul 
2002 cu doar 20 de mii de lei. 
În anul 2019, Alexandru Pînzari 
a obţinut 155 de mii de lei de la 
Inspectoratul General al Poliţiei. 
În perioada când nu a activat în 
instituţiile de stat, Alexandru 
Pînzari declară venituri primite 
de la Tirex Petrol, în valoare de 
peste 55 de mii de lei, şi aproape 
5 mii de lei încasaţi de la firma 
EstConConstruct.

Ministru fără mașină?

Anul trecut, Pavel Voicu, mi-
nistru al Afacerilor Interne (MAI), 
a obţinut în total peste 230 de mii 
de lei, bani acumulaţi din salariul 
de la MAI şi Aparatul Preşedinte-
lui Republicii Moldova. Ministrul 
de Interne afirmă că deţine două 
case de locuit, un garaj şi două 
terenuri. În declaraţia de avere 
şi interese personale, Pavel Voicu 
nu spune dacă familia sa are în 
proprietate sau folosinţă vreun 
autoturism.

Ministrul Educaţiei, Culturii şi 
Cercetării, Igor Șarov, a obţinut 
259 de mii de lei de la instituţia 
pe care o conduce. Peste 17 mii 

Cine sunt cei mai avuți 
membri ai Guvernului

O B S E R V A T O R

Premierul Ion Chicu și-a făcut publice 
veniturile obținute în anul 2019. Și 
miniștrii cabinetului său și-au publicat 
declarațiile de avere și interese personale 

pe site-ul Autorității Naționale de Integritate. 
Printre cei mai bogați miniștri din Guvern se 
numără Serghei Pușcuța, Oleg Țulea și Serghei 
Răilean.

de lei i-a primit de la Academia 
de Știinţe a Republicii Moldova, 
iar 59 de mii de lei i-a câştigat din 
activitatea didactică prestată la 
Universitatea de Stat a Moldovei. 
Igor Șarov a mai obţinut un ono-
rariu de peste nouă mii de lei din 
drepturi de proprietate intelectu-
ală. Acesta notează că familia sa 

deţine un teren, un apartament şi 
două autoturisme de marca Hon-
da CRV şi Reno 25.

Ministrul Justiţiei, Fadei Naga-
cevschi, a primit 131 de mii de lei 
de la instituţia pe care o condu-
ce. Nagacevschi are un garaj, un 
apartament şi două autoturisme 
de marca Volvo S80 şi Minicooper 
S, pe care ar fi plătit peste 500 de 
mii de lei şi, respectiv, 13.500 de 
euro. Acesta declară că familia 
sa mai are în proprietate două 
apartamente.

Venituri de milioane

Viceprim-ministrul Serghei 
Puşcuţa, tot el şi ministru al Fi-
nanţelor, a primit din salariul de 
funcţie circa 12 mii de lei. Tot în 
anul 2019, Serghei Puşcuţa a avut 
472 de mii de lei de la Serviciul 
Fiscal de Stat, unde a deţinut 
funcţia de director. Familia sa are 
în proprietate două apartamente, 
garaj, un autoturism Skoda şi alte 
şapte imobile. 

Autoturismul a costat 556 de 
mii de lei, fabricat şi procurat în 
anul 2018. Potrivit declaraţiei de 
avere şi interese personale, Ser-
ghei Puşcuţa este cel mai bogat 
membru al Guvernului. Ministrul 
Finanţelor declară că familia sa 
a acumulat peste un milion şi ju-
mătate de lei din darea în arendă 
a bunurilor imobile, locaţiune şi 

din activitatea economică în baza 
patentei.

Ministra Sănătăţii, Muncii 
şi Protecţiei Sociale, Viorica 
Dumbrăveanu, a avut venituri 
salariale de aproape 199 de mii 
de lei. Tot anul trecut, ministra 
Dumbrăveanu a obţinut salarii 
în valoare de 43.700 de lei de la 
Preşedinţia Republicii Moldova. 
Peste 16 mii de lei i-au venit sub 
formă de indemnizaţie de la I.S. 
Crepor. Aceasta declară că familia 
sa deţine o casă de locuit, două 
apartamente şi un autoturism de 
marca Mercedez C200 cumpărat 
în anul 2010 cu 60 de mii de lei.

Anul trecut, Serghei Răilean 
care a devenit în martie 2020 
ministru al Economiei şi Infras-
tructurii, a încasat 549 de mii de 
lei de la Agenţia Servicii Publice 
(ASP), de unde a fost demis în 
iulie 2019. Reiese că în cele şase 
luni şi jumătate, cât a condus ASP, 
Serghei Răilean a avut un salariu 
de circa 90 de mii de lei. 

După demisia sa din funcţia de 
director ASP, Răilean declară că 
a primit o „compensare de elibe-
rare” de aproape 220 de mii de 
lei şi alţi 36 de mii de lei „ajutor 
material”. În anul 2019, ministrul 
a mai activat secretar la PDM, de 
unde a primit 40 de mii de lei. 
Familia Răilean deţine o casă de 
locuit, un spaţiu comercial de 147 
de metri pătraţi.

Averile liderilor 
politici
 

Preşedintele Partidului Democrat, Pavel 
Filip, are în proprietate o casă de locuit, 
câteva terenuri şi peste 351 de mii de lei 
obţinuţi pe parcursul anului 2019.

Lidera Partidului Socialiştilor din Repu-
blica Moldova, Zinaida Greceanîi, declară 
că a primit de la Parlament circa 148 de 

mii de lei. Șefa Legislativului a obţinut anul 
trecut peste 154 de mii de lei sub formă 
de pensie, alocaţie şi compensaţie de la 
stat. Zinaida Greceanîi spune că familia sa 
deţine două case de locuit, un teren agri-
col şi două autoturisme Hhonda CR-V şi 
Volkswagen LT-28.

Maia Sandu, preşedinta Partidului Ac-
ţiune şi Solidaritate, spune că a câştigat 
111 mii de lei pe când era şefa Guvernului 
şi 50 de mii de lei când a fost deputată în 
Parlament. Aceasta are un apartament şi 
un autoturism de model Toyota RAV-4.

Anul trecut, şeful Partidului Politic Plat-
forma Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, 
susţine că a obţinut 78 de mii de lei din 
salariul de ministru al Afacerilor Interne 
şi 50 de mii de lei din funcţia de deputat. 
Andrei Năstase are două autoturisme: unul 
de model Volvo XC 90 pe care spune că a 
dat 41.750 mii de euro, iar altă maşină e 
de marca Nissan Maxima care costă 10 mii 
de euro. Familia Năstase are în proprietate 
câteva terenuri şi imobile.

Liderul grupului PRO-Moldova, Andrian 
Candu, a primit anul trecut peste 167 de 

mii de lei din salariul de deputat. Familia 
Candu deţine două apartamente, un garaj 
şi un autoturism de model Toyota Lexus 
RX-450, potrivit declaraţiei de avere.

Octavian Țîcu, liderul Partidului Unităţii 
Naţionale, a avut un salariu total de 447 de 
mii de lei, bani obţinuţi de la Parlament şi 
Institutul de Istorie, Editura Litera, REL 
şi ANTIM pentru activitate ştiinţifică, di-
dactică şi de creaţie. Familia deputatului 
Țîcu are în proprietate un apartament şi 
o maşină Ford Focus.

Natalia MUNTEANU 

Natalia MUNTEANU

Viceprim-
ministrul 

Serghei Puşcuţa, 
tot el şi ministru 
al Finanţelor, a 

primit din salariul 
de funcţie circa 12 
mii de lei. Tot în 

anul 2019, Serghei 
Puşcuţa a avut 472 
de mii de lei de la 
Serviciul Fiscal de 

Stat, unde a deţinut 
funcţia de director. 

Familia sa are în 
proprietate două 

apartamente, garaj, 
un autoturism 

Skoda şi alte şapte 
imobile. 
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Pâinea de la «Budăi»

Dimineţile, la ora 7.00, Simi-
on Baltag iese din casă. În drum 
spre brutărie, lângă blocul unde 
locuieşte, întâlneşte zilnic un 
căţel. L-a botezat Cuciu. Nu iese 
din casă fără mâncare pentru el. 
Căţelul sare jucăuş, se gudură, îşi 
primeşte tainul.

Peste un sfert de oră, trei ha-
mali încarcă pâinea într-o maşină 
cu dubă, condusă de Simion Bal-
tag, pe care o duce în magazinele 
din satele: Ineşti, Codru, Hirişe-
ni, Budăi, Crăsnăşeni, Bogzeşti, 
raionul Teleneşti; şi în Bahu, 
Bravicea, Meleşeni, Țibirica, ra-
ionul Călăraşi. De câteva zile, în 
vânzare sunt şi cozonaci. Acesta 
este traseul lui şi ora când maşina 
plină cu pâine porneşte în locali-
tăţi. Alţi şoferi încep lucrul de la 
patru dimineaţa. 

Neîngrijiți și chinuiți 
de nevoi

În timp ce camioneta se în-
carcă, simt mirosul frumos al 
pâinii, amestecat cu cel dulce şi 
înmiresmat al cozonacilor. Lângă 
uşa fabricii este plasat un anunţ 
care interzice intrarea în interior. 
Alături, la un oberliht întredes-
chis, leg o discuţie cu Iulia. Este 
angajată a fabricii de pâine. Aflu 
că pe timp de Covid-19 producerea 
pâinii a scăzut, dar şi comenzile 
pentru cozonaci şi pască sunt mai 
mici în comparaţie cu anii trecuţi. 
Anul acesta fabrica a copt 11.000 
de cozonaci, faţă de 20.000 în 
anul trecut.

Intrăm în satul Ineşti. Magazi-
nul „La răscruce”, de pe strada Ion 
Șoltoianu, are uşile închise. Peste 
câteva minute poposeşte grăbită 
vânzătoarea. Anunţă şoferul că 
săptămâna aceasta comanda de 
pâine va fi mai mare. Vine Paşte-
le. Cât se descărcă pâinea, lângă 
magazin se adună câţiva bărbaţi 
şi o femeie. 

Distanţa dintre ei nu este 
păstrată. Aceştia nu au mănuşi, 
măşti. Îmi dau seama că ei nu 
cred în existenţa Covid-19, care 
bântuie prin lume şi răpune vieţi 
omeneşti. Bărbaţii fumează, dis-
cută lucruri cotidiene. Scuipă pe 
rând prin părţi parcă se întrec. 

Nici prezenţa femeii nu-i opreş-
te. Arată neîngrijiţi şi chinuiţi de 
nevoi. Femeia, care stă la vreo trei 
metri distanţă, nu arată mai bine.

Biserica de la Inești
e cu Mitropolia Basarabiei

Maşina porneşte spre maga-
zinul „Mihaela”, de pe aceeaşi 
stradă. Se apropie un bărbat de 
magazin. Ion (45 de ani) locuieşte 
la câţiva metri distanţă. Îmi spune 
că are acasă doi copii mici (10 şi 3 
ani) şi are frică să nu-i atingă viru-
sul. „Am decis cu soţia ca micuţii 
să stea doar în ogradă. Ea iese, 
peste o zi, la serviciu. Lucrează 
asistentă medicală la spitalul din 
Teleneşti”, îmi spune el cum se 
protejează de molima ce a dat pes-
te noi. Ion spune că la Teleneşti 
sunt deja 11 cazuri de îmbolnăviri 
cu Covid-19 şi că totul s-a început 
de la femeia venită de peste hotare 
care a născut în maternitatea din 
centrul raional. 

Ion se întreabă cum va proce-
da preotul din sat cu slujba din 
seara Învierii. Va fi oare posibilă 
prezenţa enoriaşilor la slujbă? 
Alături, un bărbat în vârstă spu-
ne că nu e decis definitiv, dar se 
vorbeşte că preotul va ţine slujba, 
iar oameni vor sta prin curţi şi 
vor asculta. 

„Biserica noastră aparţine Mi-
tropoliei Basarabiei. A trecut mai 
bine de un deceniu de când lumea 
din sat a decis aşa la o adunare. 
Pentru că acolo preoţii au salariu, 
iar banii adunaţi prin sate sunt fo-
losiţi la menţinerea lăcaşelor, iar 
la cealaltă mitropolie se ştie că se 
strânge dijmă”, încheie bătrânul 
şi intră în magazin după pâine de 
la Budăi, nu înainte de a-şi stropi 
mâinile cu licoarea din vasul pus 
la intrare, alături de care   este un 
anunţ ce recomandă cumpărăto-
rilor să păstreze distanţa şi să-şi 
dezinfecteze mâinile.

Cipici, căldări, chipiuri, 
băsmăluțe legate de poartă

Intrăm în al treilea magazin de 
la Ineşti, care e al Lidiei Ivanovna, 
aud de la şofer. Femeia a lucrat 
vreo jumătate de secol prin brută-
rii, în calitate de tehnolog. „Sunt 
şi una din fondatorii „Budăi Grup” 
S.R.L. Toată viaţa am trăit făcând 
aluat diferit, iar mirosul pâinii 
îl am în suflet”, îmi spune ea. 
După cum este echipată şi după 
informaţia de pe uşă, plus scau-
nele aşezate pentru cumpărători 
la intrare, îţi dai seama că aici se 
respectă regulile antiepidemice.

Observ la magazine câte-un vas 
cu dozator, legat cu aţă. Conţinu-

tul din el e diferit – la unii e rachiu 
cu oţet, la alţii spirt, dezinfectant, 
apă oxigenată cu rachiu. „Să aju-
te”, comentează vânzătoarea de 
la cel de-al patrulea magazin din 
Ineşti.

La ieşirea din sat, pe strada Ion 
Șoltoianu, pe o poartă impunătoa-
re din fier forjat a unei gospodării, 
văd agăţate multe feluri de cipici 
de cameră, şlapi, chipiuri, căldări. 
Credeam că aşa usucă încălţămin-
tea oamenii, dar şoferul îmi spune 
că gospodarul acesta vinde încăl-
ţări pentru săteni. Într-un cuvânt, 
comerţ marca Ineşti.

Despărțiți la Paști de rude, 
prieteni și copii 

Pe drum şoferul îmi spune că 
pâinea, cozonacii şi pasca se vor 
vinde mai puţin, deoarece oamenii 
nu se vor mai întâlni de sărbători 
ca în anii trecuţi, cu rude, copii, 
prieteni. Nu vor dărui cozonaci. 
Cumpără puţin. „Covidul i-a des-
părţit pe o perioadă”, zice el.  

La 9.50, trecem prin satele 
Mihalaşa, Ciulucani, Mândreşti 
şi ajungem la Codru. Satul e mic. 
Clădirea magazinului e de pe 
timpul URSS. Pe scările stricate, 
stă o femeie cu sapa în mâini şi 
o torbă. Aşteaptă să se descarce 
pâinea. Un miros puternic de clor 
mă face să nu intru în magazin. 
Intru în discuţie cu Raisa (57 de 
ani). A venit să-şi ia baterii pentru 
„radiuţă” (probabil, diminutivul 
de la radio). 

Merge la deal să pună faso-
le. A crescut patru copii. Numai 
unul este lângă ea, lucrează pe 
ambulanţă la Teleneşti, ceilalţi 
sunt peste hotare. Soţul i-a murit. 
„Bine că nu mai este, de bun ce-o 
fost”, zice ea mărunţel. În viaţă a 
lucrat la tutun. Acum trăieşte din 
mila copiilor săi. Pentru că încă 
nu a atins vârsta de pensionare, 
după reforma din 2017, „cine ştie 
dacă mai apuc eu pensia”, adaugă 
ea cu vocea stinsă. 

Ora 10.00. La Hirişeni pâinea 
este dusă în trei magazine. Observ 

Epidemia n-a oprit producerea pâinii 
la brutăria de la Telenești, deși 
cererea a scăzut drastic, pentru 
că școlile și grădinițele și-au sistat 
activitatea în timpul stării de 
urgență. Pâinea este vândută doar la 

magazinele din localitățile din împrejurimi. Am 
mers cu Simion Baltag, șofer-expeditor care duce 
pâine în asortiment și alte produse de panificație 
în zece sate din raioanele Telenești și Călărași. 

multe case bătrâneşti nelocuite, 
cu geamuri stricate şi ferestre des-
chise, grădinile cărora, în multe 
cazuri, sunt îngrijite, probabil, de 
vecini. Albul vişinilor şi al cireşilor 
în floare dă culoare pământului 
suriu şi uscat de secetă. 

Calul Bălan, străjerul 
coronovarisului 

Un magazin mic, burduşit cu 
de toate, cu un scaun lung în uşă, 
opreşte chiar şi şoferul cu lăzile 
cu pâini. Apropo, toată pâinea şi 
alte produse de panificaţie sunt 
ambalate în peliculă de când s-a 
instituit starea de urgenţă, zice 
şoferul.

Vânzătoarea ursuză stri-
gă la cumpărătorii din uşă, 
întrebându-i care şi ce doreşte 
să cumpere. Apropo, în toate 
magazinele lucrează doar femei 
în etate. „E cam peste mână, dar 
aşa trăim, aşa sunt timpurile”, mă 
lămureşte un bătrân gârbovit de 
ani, care aşteaptă pâinea de la 
Budăi zilnic, că „e tare bună cea 
sura”, subliniază el.

Al doilea magazin din sat e în 
aceeaşi clădire cu Centrul de Să-
nătate. O femeie corpolentă, în 
halat alb, cu mâinile în buzunare, 
discută pe scări cu un pensionar, 
care e la vreo patru metri distan-
ţă de ea. El a venit la poştă şi la 
medic. 

„Am cârcei noaptea. Ce să 
fac?”, întreabă acesta de medi-
cul de familie. Poruncitor, zi-
cându-i să nu se apropie, docto-
riţa îi spune leacul: „Seara, ţine 
picioarele în apă călduţă, apoi 
freacă-le cu samahon. Apa să fie 
caldă, mă auzi?”, i se adresează 
ea pacientului, pe care-l atenţi-
onează să nu stea mult la poştă. 
„Mergeţi acasă!”, îi porunceşte ea 
şi unei bătrâne. Bărbatul întreabă 
medicul şi de măşti, mănuşi, dacă 
are în vânzare, aceasta îi răspun-
de: „De unde, că nu-s?! Și nu ştiu 
dacă vor fi”. 

„Omul toată viața lui luptă 
cu moartea” 

Tabloul este completat de un 
tânăr care aşteaptă pe scările 
magazinului ca pâinea să fie pusă 
pe rafturi. Îmbrăcămintea bună 
de sport îi trădează apartenenţa 
orăşenească. Stă la bunici îm-
preună cu fratele său pe perioa-
da carantinei. Se pregăteşte de 
bacalaureat, îmi spune el. 

Drumul şerpuit de ţară ne 
duce spre Budăi. Aducem pâine 
la magazinele Budăi-Centru şi 
Budăi-Țarna. Lume puţină pe 
drumuri. Apropierea maşinii cu 
pâine îi face pe câţiva oameni să 
se adune de pe poteci. Unii poartă 
măşti şi mănuşi. Intră câte unul 
în interior. Aici sunt nişte maga-
zine moderne în comparaţie cu 
cele vizitate până acum. Îmi spăl 
mâinile cu licoarea din vasul de 
la uşă. E rachiu. 

Îl întreb pe nea Gheorghe dacă 
nu are frică de Covid-19. „De ce 
să mă tem? De boală? Omul toată 
viaţa duce o luptă cu moartea, ca 
să trăiască mai mult”.

Victoria POPA
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Șoferul Simion Baltag descarcă pâinea la magazine

În așteptarea pâinii, Inești, Telenești
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La 11.30, intrăm în Crăsnăşeni. 
La primul magazin vânzătoarea 
Rodica (57 de ani) ceartă o femeie 
ca să respecte regulile şi să intre 
câte unul în magazin. „Acasă să 
staţi unul lângă altul!”, strigă ea 
la câţiva potenţiali cumpărători. 
Intru cu ea în vorbă cât aşază cele 
100 de pâini pe rafturi. Îndată 
ce i-am întins GAZETA, femeia 
a schimbat tonul vocii, zicându-mi 
că se bucură că am intrat în satul 
lor. „Eu citesc şi mai ştiu câteva 
femei cărora le place să citească 
ziare”. Femeia mă asigură că se 
va abona la GAZETA de Chişinău.

Ca să nu bea cineva rachiul, 
pune o pastilă de clor

Mă întreabă dacă am frică de 
Covid-19. Îi spun că ar trebui să 
fim precauţi. „Atâta informaţie! 
Multă este şi falsă. Nu ştiu deja 
cui să cred”, mi se destăinuie ea. 

Șoferul numără lăzile cu pâine 
de la un magazin la altul. „Azi mă 
întorc la fabrică cu butca goală”, 
îmi spune el. La fiecare magazin 
lasă de la 50 până la 160 de pâini.

Cumpăr o sticlă cu apă de la al 
treilea magazin din Crăsnăşeni. 
După ce-mi achit băutura, apăs 
pe dozatorul cu dezinfectantul de 
la uşă. Simt un miros puternic de 
clor. Întreb vânzătorul ce este în 
vas. „Rachiu cu o pastilă de clor. 
Dacă nu pun, atunci îmi beau ra-
chiul”, mă asigură acesta.  

Ora 12.40, ambele magazine 
din Bogzeşti sunt ale Mariei Bal-
muş. La unul vinde ea, la celălalt 
are vânzătoare. Lucrează fără zi 
liberă, pentru că vânzările sunt 
mici. În discuţie aflu că şi soţul ei, 
Nicolae Balmuş, a fost pe timpuri 
corespondent la „Viaţa satului”. 
Demult nu mai lucrează în do-
meniu. 

„A fost primar. Apoi am luat 
pământuri şi ne zbuciumăm ca 
să trăim”, mărturiseşte ea. Îi 
dau ultimul număr al GAZETEI 
de Chişinău şi pornim spre satele 
din raionul Călăraşi. Bogzeşti e 
ultimul sat din raionul Teleneşti 
unde pâinea a fost deja livrată.

„Doar bătrânii mai 
citesc ziare”

În satul Bahu, Călăraşi, sunt 
puţin peste 200 de locuitori. Lân-
gă două magazine, dintre care 

unul închis, văd o magherniţă 
cu ferestre mici, albastre, pe care 
scrie „Oficiul poştal MD-4413, 
Bahu, Călăraşi”. Intru. Podeaua 
e proaspăt spălată. 

Pe masa tinerei poştăriţe 
Dumitriţa nu văd niciun ziar. 
În schimb, pe o altă masă, sunt 
înşirate mărfuri de primă necesi-
tate – gel ieftin de veselă, săpun 
de rufe, odicolonuri, ciorapi, atât 
îşi pot permite să cumpere bieţii 
pensionari. Dumitriţa o înlocuieş-
te temporar pe poştăriţă, de fapt, 
ea lucrează la Călăraşi. Aflu că la 
Bahu lumea nu obişnuieşte să se 
aboneze la ziare. „Doar bătrânii 
mai citesc ziare”, îmi spune ea. 

La magazinul „Casa Mare” din 
centrul satului Bravicea şi pe dru-
muri nu se vede zare de om. Lăsăm 
o ladă de pâine intermediară felia-
tă (zisă greşit „sură”). Bravicea se 
învecinează cu Meleşenii. În multe 
gospodării observ sere mari, de 
zeci de metri pătraţi. Șoferul îmi 
spune că aici lumea creşte legume 
şi verdeţuri. Piaţa de desfacere e 
la Călăraşi. Multe familii se între-
ţin din asta. Casele din sat sunt 
pestriţe, unele mai arătoase, altele 
părăsite, altele sărăcăcioase. În 
câteva curţi observ câte trei, pa-
tru copii cum se joacă. Acolo sunt 
sfori pline cu rufe, iar de la poartă 
se observă sărăcia şi greutăţile.  

E aproape ora 14.00. În maga-
zinul de la Țibirica un băieţel de 
vreo şase ani o roagă pe vânză-
toarea Lucia, echipată cu mănuşi 
şi mască, să-i dea din toţi leii şi 
bănuţii adunaţi în pumn biscu-
iţi cu ciocolată. Copilul ruşinos, 
îmbrăcat sărăcăcios şi murdar, 
aşteaptă cu nerăbdare dulciurile.  

Lucia îmi spune că la ei caran-
tina se respectă. Sunt de veghe doi 
medici de familie, plus asistenta 
medicală. Țibirica are circa 2200 
de oameni. „Atâţia sunt pe liste la 
alegeri. În realitate, votează vreo 
50%, că restul sunt plecaţi”, pre-
cizează ea.  

Pe la patru, Simion Baltag, 
şoferul nostru, se întoarce aca-
să. De obicei, vine cu două pâini. 
În drum spre casă, în acelaşi loc, 
este întâmpinat de Cuciu. Căţe-
lul aşteaptă iar să fie hrănit. De 
data aceasta ştie că primeşte pâi-
ne. Bărbatul îi dă patru felii din 
franzelă, pe care căţelul le adună 
grijuliu, apoi, încet, le ia pe toate 
patru odată şi se îndepărtează.

 Raisa (57 de ani). A venit să-și ia baterii pentru „radiuță”

Oficiul poștal MD-4413, Bahu, Călărași

Casa părinților restaurată de copii, Crăsnășeni, Telenești
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Formă de comerț pe timp de coronavirus la Inești, Telenești
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De unde se trage 
sărăcia din sistemul de 
sănătate moldovenesc

Criza pe care o parcurgem a scos în 
evidență toate hibele sistemului de 
sănătate moldovenesc și, în primul rând, 
subfinanțarea cronică a acestuia. 

Dincolo de zgârcenia, devenită 
proverbială deja, a conducerii ţă-
rii, care încearcă să economiseas-
că pe echiparea corespunzătoare 
a medicilor, dar şi pe sporurile 
salariale pentru medicii aflaţi în 
prima linie, în special cei infec-
taţi, sistemul de sănătate este 
mult prea puţin finanţat pentru 
a face faţă unei provocări atât de 
dramatice. Și nu doar din cauza 
sărăciei Republicii Moldova, dar 

şi din cauza că nu există o abor-
dare profesionistă în ce priveşte 
acumularea mijloacelor financiare 
pentru fondurile de sănătate.

Problemele sistemului, 
ascunse mult timp sub preș

Bineînţeles, situaţia nu e nouă, 
ea s-a perpetuat de-a lungul de-
ceniilor, problemele sectorului 
fiind ascunse ani buni sub preş, 
modernizarea şi eficientizarea fi-
ind amânate consecvent de toate 
guvernările. Dar acest lucru nu 
prea era scos în evidenţă, sistemul 
de sănătate ieşind în prim-planul 
opiniei publice doar rareori, cu 
ocazia unor scandaluri generate 
de corupţia din interior. 

Iată că acum, când este ne-
voie atât de personal instruit şi 
calificat, manageri competenţi şi, 
în primul rând, echipament de 
protecţie a personalului, cât şi de 
utilaj pentru tratarea pacienţilor 
gravi, această problemă a ajuns 
să fie conştientizată de societate, 

dar şi de guvernanţi care, ajunşi 
la ananghie, încearcă să găsească 
din mers soluţii. 

Migranții, obligați 
să cumpere polițe

Aceştia au încercat acum câteva 
săptămâni să transfere accentele 
pe emigranţi, care, chipurile, fac 
bani peste hotare, dar vor să se 
trateze gratuit acasă. Drept urma-
re, Comisia pentru Situaţii Excep-
ţionale, a obligat toţi moldovenii 
ce revin acasă să procure poliţe de 
asigurare medicală. Ar putea sal-
va aceste poliţe situaţia? Potrivit 
unor calcule estimative, în total, 
pe parcursul lunilor martie-mai, 
ar putea reveni în ţară în jur de 
30-40 de mii de moldoveni. Dacă 
ei toţi ar procura poliţe, care costă 
4056 de lei, Fondul de Asigurări în 
Medicină ar obţine un surplus de 

120-160 milioane de lei  sau circa 
opt milioane de euro cel mult. 

De remarcat că, în bugetul 
asigurărilor medicale, pentru 
anul în curs este preconizată din 
procurarea benevolă a poliţelor 
suma de 125 de   milioane de lei. 
Iată că emigranţii ar putea dubla 
această sumă. Totuşi, este mult 
prea puţin pentru a oferi o gură 
de aer sistemului de sănătate atât 
de încercat în această primăvară.

8,35 miliarde de lei pentru 
sistemul medical

Dar cât cheltuie în total Repu-
blica Moldova pentru sănătate? În 
anul 2020, sistemul moldovenesc 
de sănătate va avea la dispoziţie 
circa 8,35 miliarde lei. Pe lângă 
cele 125 de milioane menţionate 
mai sus, peste 5,2 miliarde de lei 
sunt colectaţi din contul primelor 
de asigurare obligatorie de asis-
tenţă medicală, adică banii pentru 
Fondul Medical, care sunt deduşi 
lunar din salariul angajaţilor. 

Încasările la 
buget au scăzut 
de cel puțin 
două ori în 
aprilie

Preşedintele Igor Dodon a 
anunţat la un post privat de te-
leviziune că, din cauza scăderii 
în acest an cu 3% a Produsului 
Intern Brut, Republica Moldova 
va rata încasări la bugetul de 
stat de circa 7-8 miliarde de lei. 
„Pentru acoperirea decalajului, 
avem nevoie de resurse. Anume 
aceste resurse acordate de FMI, 
Rusia (creditul de 200 milioa-
ne de dolari, care n-a mai fost 
aprobat de guvernul rus) vor 
merge pentru acest lucru”, a 
menţionat el.

PAS cere 
Guvernului 
să aloce 
5 miliarde 
de lei pentru 
susținerea 
economiei

Partidul Acţiune şi Soli-
daritate cere ca Guvernul să 
aloce cel puţin 5 miliarde de lei 
pentru susţinerea economiei în 
timp de pandemie. Potrivit lide-
rului PAS, Maia Sandu, pache-
tul economic în valoare de cel 
puţin 5 miliarde lei este necesar 
pentru susţinerea oamenilor 
care şi-au pierdut temporar lo-
cul de muncă şi a agenţilor eco-
nomici aflaţi în prag de faliment 
din cauza crizei pandemice.

SUA sistează 
finanțarea 
OMS

Preşedintele american, Do-
nald Trump, a oprit finanţarea 
Organizaţiei Mondiale a Sănătă-
ţii (OMS) de către Statele Unite. 
El a cerut tragerea la răspun-
dere a instituţiei pentru incom-
petenţă în gestionarea răspân-
dirii coronavirusului în lume. 
Liderul de la Casa Albă a acuzat 
OMS de promovarea informa-
ţiilor false ale Chinei privind 
amploarea iniţială a epidemiei. 
Preşedintele american a ex-
plicat că OMS era obligată să 
trimită experţi în China pentru 
a evalua situaţia reală, iar în 
lipsa unor asemenea acţiuni, 
guvernele ţărilor afectate au 
fost prinse nepregătite pentru a 
face faţă răspândirii virusului. 

Ion CHIȘLEA 

Alte 2,85 miliarde de lei sunt 
transferate de la Bugetul de Stat 
pentru asigurarea categoriilor 
asigurate de către Guvern.

Cine și cât plătește

Este interesantă şi mărimea 
primei achitate de fiecare cate-
gorie în parte. Prima categorie, 
cea care cumpără poliţa benevol, 
cuprinde patentarii, liberii pro-
fesionişti, o parte din fermieri şi  
persoanele fără un loc stabil de 
muncă, inclusiv migranţii. Aici 
mai sunt incluşi notarii şi execu-
torii judecătoreşti. Aceştia achi-
tă, după cum am menţionat mai 
sus, 4056 de lei anual, mărimea 
primei rămânând neschimbată 
din 2014. Ei mai au posibilitatea 
să plătească poliţa într-o singură 
tranşă la începutul anului şi în 
acest caz costul acesteia este de 
doar 2028 de lei.  În total, este 
vorba de 30-50 de mii de persoane 
care cumpără în fiecare an bene-
vol poliţa. 

Cea de-a doua categorie, căreia 
i se deduc din salarii primele de 

asigurare, duce tot greul. Lunar, 
pentru un angajat se achită 9% 
din salariu – 4,5% plăteşte anga-
jatorul, iar alte 4,5% se transferă 
din partea angajatului. Potrivit 
datelor Companiei Naţionale de 
Asigurări în Medicină (CNAM), ar 
fi vorba de 850 de mii de persoa-
ne. Însă expertul Veaceslav Ioniţă 
spune că 250 de mii dintre aceştia 
nu contribuie în fiecare lună, iar 
tot greul îl duc doar 600 de mii 
de persoane care au un loc stabil 
de lucru. În medie, unei persoa-
ne din această categorie îi revin 
8800 de lei. 

Ultima categorie, cea finanţată 
de stat, este cea mai numeroasă 
şi care achită cel mai puţin. Este 
vorba despre un contingent de 1,7 
milioane de persoane, în special 
copii, studenţi şi pensionari care 
nu au cum să achite primele. Însă 
acest grup subvenţionat de stat 
conţine în total 16 categorii de 
persoane, unele din ele, cum ar 
fi procurorii şi judecătorii, fiind 
destul de apţi să contribuie. Pen-

tru acest grup statul va transfera 
în acest an la Fondul de Asigurări 
Medicale circa 2,85 milioane de lei 
sau 1676 de lei pentru o persoană. 

Cu mult sub media 
europeană

Inclusiv această lipsă de 
abordare unică a contribuţiilor 
la bugetul asigurărilor medicale 
a condus la faptul că Republica 
Moldova are cea mai mică pondere 
din Europa a cheltuielilor pentru 
sănătate în Produsul Intern Brut 
– 4,1%. 

Spre comparaţie, în UE încă în 
2017 media era de 9,6%. În Fran-
ţa pentru sănătate se cheltuiau 
11,5% din PIB, iar în Elveţia (stat 
extracomunitar) – 12,3%. 

În valori absolute, situaţia este 
mult mai tristă. R. Moldova a alo-
cat în 2020 pentru sănătate circa 
195 euro pentru un locuitor, ceea 
ce este de 14 ori mai puţin decât 
media europeană. 

Potrivit economistului Vea-
ceslav Ioniţă, în ţări similare 
Republicii Moldova cota pentru 
medicină achitată din veniturile 
unei persoane este de 13%, fie că 
plăteşte salariatul, fie că plăteşte 
angajatorul. „Dacă aloci mai pu-
ţin de 11% din salariu, poţi să-i 
spui cum vrei, dar nu asigurare 
medicală. În Republica Moldova 
s-a început cu 4% şi s-a ajuns la 
7% în anul 2009. La acea vreme, 
politicul a decis să stopeze creş-
terea. Ulterior, în 2015, s-a ajuns 
la 9%”, povesteşte acesta.  

Cum ar trebui să fie

Pe de altă parte, asigurările be-
nevole sunt infime în comparaţie 
cu ţările dezvoltate, unde pon-
derea volumului acestora ajun-
ge la 20% din total. Se întâmplă 
deoarece piaţa asigurărilor din 
Republica Moldova este una slab 
dezvoltată, agenţii economici nu 
au cultură de asigurare şi, în plus, 
statul impozitează asigurările be-
nevole”, explică expertul. 

El spune că o sursă de ve-
nituri în sistemul de sănătate 
sunt şi serviciile contra plată, 
unde însă este o netransparenţă 
totală. A cincea sursă de venit 
pentru sistemul de sănătate sunt 
donaţiile şi sponsorizările, care 
se ridică la 200 de milioane de 
lei. Și ultima sursă sunt plăţile 
neformale, care, indirect, pot 
fi estimate la un miliard de lei. 
„Cel mai grav este că prin prac-
ticarea acestor plăţi se educă un 
comportament al cetăţeanului 
care nu mai vrea să-şi facă asi-
gurare medicală obligatorie”, 
explică expertul. 

În concluzie, Ioniţă spune că 
dacă nu se va întreprinde nimic 
pentru a ridica ponderea alocări-
lor pentru sistemul de sănătate la 
5,5%-6% din PIB înseamnă că nu 
am învăţat nimic în pandemie.
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„Candidații comuni 
se negociază, 
şi nu se decretează”

- Stimate Domnule Mun-
teanu, ce opinie aveți des-
pre felul în care guvernul 
gestionează criza provoca-
tă de pandemie?
Prim-ministrul Ion Chicu a 

venit la 17 martie în Parlament 
pentru a solicita instituirea stării 
de urgenţă. Noi, în calitate de de-
putaţi, i-am cerut să ne comunice 
cum are de gând să aplice regimul 
stării de urgenţă într-o perioadă 
critică. Din păcate, premierul Chi-
cu a cerut două luni de exercitare 
a unei situaţii excepţionale, fără a 
prezenta deputaţilor o clarificate 
suficientă despre acţiunile sale. Cu 
atât mai rău cu cât competenţele 
Comisiei pentru Situaţii Excepţi-
onale comportă riscuri serioase, 
care pot aduce atingeri grave unor 
drepturi şi libertăţi consfinţite de 
Constituţie. 

Din 17 martie şi până azi [14 
aprilie], observăm mai multe lu-
cruri care nu corespund mandatu-
lui unui guvern 
obligat prin 
lege să facă tot 
ce este posibil 
pentru a pre-
veni extinderea 
pandemiei şi 
pentru a salva 
cetăţenii. Cu 
toate acestea, 
Guvernul mer-
ge înainte, fără 
a ţine cont de 
nemulţumirile 
faţă de gestio-
narea acestei 
crize deosebit 
de periculoase pentru sănătatea 
publică. 

Companiile desemnate să im-
porte echipament şi materiale 
sanitare şi-au pierdut loturile pe 
drum. Preţurile plătite pentru 
anumite achiziţii publice au fost 
luate foarte netransparent. Datele 
despre unele dintre aceste achiziţii 
sunt postate la două săptămâni 
după semnarea contractelor etc. 
Nu am avut niciodată, de exemplu, 
consultări la nivelul comisiilor 
parlamentare pe marginea mă-
surilor de intervenţie cu privire 
la domeniul economic, iar aici nu 
putem să greşim.

- De asemenea, Guvernul 
nu a intervenit prompt 

pentru a valorifica pe de-
plin asistența financiară 
anunțată de UE?
Din data în care comisarul UE 

pentru Extindere, Olivér Várhe-
lyi, a anunţat asistenţa UE pentru 
statele din Parteneriatul Estic şi 
până de curând s-a scurs o lună 
şi jumătate. 

În această perioadă, Guvernul 
ar fi trebuit să transmită Comisi-
ei Europene şi agenţiilor care se 
ocupă de gestionarea crizei o listă 
completă de urgenţe care definesc 
starea spitalelor: echipamentul 
medical, dezinfectante, oxige-
natoare, alte materiale sanitare 
necesare spitalelor şi punctelor 
medicale. 

Ce putem observa noi? Obser-
văm, din păcate, o abordare cu 
totul formalistă. Faptul că R. Mol-
dova are în acest moment circa 
30% din toate persoanele infectate 
medici şi personalul sanitar auxi-
liar este foarte grav. Dacă nu ne 

putem proteja 
medicii şi per-
sonalul medi-
cal, nu va mai 
fi cine să asigu-
re tratamentul 
medical în spi-
tale. Și acestea 
se întâmplă în 
condiţiile în 
care anumite 
autorităţi sus-
ţin că virusul 
ar putea să 
r ă b u f n e a s c ă 
peste 12–18 
luni. Este o 

perioadă lungă în care trebuie 
să supravieţuim cu toţii. 

Din acest motiv, orice stângă-
cii, întârzieri ori confuzii sunt ega-
le cu noi decese. Noi presupunem 
că Guvernul o fi transmis anumite 
informaţii UE, dar suspectăm că 
datele transmise au fost fie posibil 
destul de parţiale, fie puţin credi-
bile. Altminteri nu exista niciun 
motiv pentru care R. Moldova să 
primească doar 50% din ajutorul 
pe care l-a oferit UE Georgiei şi 
Ucrainei. R. Moldova a primit 87 
mil. de euro în timp ce Georgia şi 
Ucraina – fiecare aproape 200 
mil. de euro. Trebuie să apreciem 
şi acest sprijin consistent şi ne-
cesar. 

De asemenea, FMI ar vrea să 

De ce Guvernul nu a avut o reacție 
promptă pentru a valorifica sprijinul 
financiar oferit de partenerii de 
dezvoltare, coaliția dintre PSRM și 

PDM și colaborarea incertă dintre PAS și PDM 
în ajunul alegerilor prezidențiale sunt subiectele 
discutate în cadrul unui interviu cu deputatul Igor 
Munteanu. 

ofere R. Moldova 117 mil. de do-
lari. A trecut o lună şi jumătate 
fără ca noi să ştim dacă actualul 
guvern va primi banii FMI şi, cel 
mai important, ce are de gând să 
facă cu aceste resurse. Reprezen-
tantul FMI, Ruben Atoyan, a su-
gerat că această sumă ar putea fi 
chiar dublată. Lipsa de informaţie 
credibilă este toxică. 

Există voci care susţin că aceas-
tă incertitudine legată de credi-
tele FMI ar putea avea legătură 
cu creditul suveran aşteptat din 
partea Federaţiei Ruse. Nu le pot 
împărtăşi iluziile. Rusia va impu-
ne creditelor sale condiţii politice, 
după cum a făcut-o permanent 
până acum. 

- Cine ar putea să fie bene-
ficiarii hotărârilor privind 
facilitățile fiscale?
Doar o anchetă independentă a 

Procuraturii Generale ar putea să 
clarifice identitatea beneficiarilor 
unor presupuse scheme. Aş vrea 
să se înţeleagă aici că o facilitate 
fiscală înseamnă bani rataţi pen-
tru bugetul de stat. 

Deşi premierul Chicu spune că 
trebuie să colectăm mai mulţi bani 
pentru necesităţile foarte mari ale 
statului lovit de criza pandemi-
că, intenţiile guvernului vorbesc 
despre altceva. Ori colectezi mai 
mulţi bani pentru spitale şi nu 
dai facilităţi fiscale, ori pretinzi 
că ajuţi businessul numai pentru 
a gratifica anumite grupuri eco-
nomice de care, politic, anumite 
partide politice depind financiar.

- Ce credeți despre alianța 
PSRM–PDM, care devine, 

în aparență, tot mai con-
solidată? 
Ambele partide şi-au dorit să 

fie la guvernare, având un trecut 
bogat de cooperare şi completare. 
În 2019, au dat jos un guvern pro-
european, asociindu-se în scopul 
unei restauraţii. Cred că terme-
nul „restauraţie” se potriveşte cel 
mai bine intereselor urmărite de 
PSRM şi PD. 

Sigur că între aceste două 
partide există şi diferenţe, chiar 
contraste. Electoratul PDM este 
mai aproape de centrismul unor 
alegători cu vederi naţionale, în 
timp ce cel al PSRM se vrea parte 
a unei gubernii administrată de 
Kremlin. 

- Numai că interesele de 
afaceri, după cum am ob-
servat înainte, estompează 
aceste deosebiri. 
Aveţi dreptate. Uneori intere-

sele de afaceri picură uleiul nece-
sar pentru ca roţile acestui ruginit 
mecanism să tragă în toate direc-
ţiile. Cu toate acestea, balonul me-
teorologic despre alegerea şefului 
statului de către Parlament, lansat 
de Diacov, a fost spart rapid prin 
replica lui Pavel Filip, care a negat 
că PDM–PSRM ar fi ajuns la vreo 
soluţie comună şi că lupta contra 
răspândirii Covid-19 trebuie să fie 
misiunea centrală a Guvernului. 
Nu este însă clar dacă punctul de 
vedere al liderului PD este sufici-
ent de ascultat în propriul partid. 

Alegerile din toamna anului 
2020 sunt greu de prezis. Nu ştim 
cum vor avea loc, cine va vota în 
aceste alegeri.

- Integritatea și sincerita-

Interviu cu deputatul PPDA, Igor Munteanu, președinte al Comisiei de control al finanțelor publice 

tea lui Pavel Filip este la 
fel îndoielnică...
Toţi cei care s-au aşezat în or-

dinea ierarhică a PD au avut de 
plătit nişte poliţe. Unii au susţinut 
şi participat la preluarea puterii 
în stat de oligarhul Plahotniuc, 
alţii au acoperit ilegalităţile. Anul 
trecut, vă amintesc că am condus o 
comisie parlamentară de anchetă, 
care a investigat legalitatea unor 
privatizări şi concesionări dubi-
oase făcute între 2013 şi 2019, şi 
vreau să vă spun, cu toată auto-
ritatea, că fiecare dintre aceste 
dosare de rezonanţă au implicat 
oficiali ai PD. 

Am transmis rapoartele în-
cheiate procurorilor. Din păcate, 
după revelion, procurorii au căzut 
într-o hibernare greu de explicat 
profesional. La începutul anului 
2020, Parlamentul a audiat un val 
de noi documente – rapoartele de 
audit ale Curţii de Conturi, care a 
probat, la rândul său, grave infrac-
ţiuni şi fraude asociate concesio-
nării Aeroportului Internaţional 
Chişinău, precum şi privatizării 
Companiei Air-Moldova, conce-
sionării gărilor şi staţiilor auto. 

Curtea de Conturi a adoptat un 
raport mai neutru în cazul privati-
zării CTC Tutun. Este răspunderea 
procuraturii să încheie aceste an-
chete de rezonanţă şi să recupere-
ze prejudiciile suferite de stat şi 
atunci, posibil, vom vedea ce stă 
în spatele acestui amor suspect 
între PSRM şi PD. 

- Există totuși o disponi-
bilitate a PPDA și PAS să 
identifice un candidat co-
mun pentru alegerile pre-
zidențiale?  
Este evident că deciziile Plat-

formei DA şi PAS vor fi influenţate 
puternic de contextul care le va 
preceda. De asemenea, este ade-
vărat că Platforma DA şi-a anun-
ţat candidatul. Faptul că PAS îşi 
va anunţa candidatul preferat de 
membrii acestui partid nu impune 
embargo pe deciziile altor partide 
pentru că, voi accentua, candida-
ţii comuni se negociază, şi nu se 
decretează. 

Să nu se uite că Platforma DA 
şi PAS au şi anumite diferenţe ide-
ologice, deşi fac parte din aceeaşi 
familie politică europeană, Parti-
dul Popular European. Platforma 
este un partid creştin-democrat de 
orientare socială, în timp ce PAS 
încă nu şi-a asumat o identitate 
ideologică clară. 

Indiferent de ce ne aşteaptă în 
continuare, oamenii de partid tre-
buie să manifeste realism politic, 
maturitate şi onestitate. 

Interviu realizat 
de Ilie GULCA    

I N T E R V I U

Platforma 

este un partid 
creştin-democrat de 

orientare socială, 
în timp ce PAS încă 

nu şi-a asumat o 
identitate ideologică 

clară. 
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Nu am urmărit niciodată în pre-
sa din RM dezbateri punctuale, se-
rioase şi imparţiale despre proble-
mele cu care se confruntă medicii 
şi sistemul de sănătate. Chiar dacă 
au fost, niciuna nu a avut destulă 
rezonanţă ca să devină o constantă 
în repertoriul societăţii civile sau al 
mijloacelor de informare în masă. 
Presa şi aşa-zisele portaluri de ştiri 
au tirajat doar scandalurile de la 
minister şi din spitale. După tabiet, 
au asigurat percuţia la tămbălăul 
“anticorupţiei”, 
atunci când 
CNA se deci-
dea să doboare, 
profilactic, câte 
o pasăre mai 
barosană de 
pe firmamentul 
medicinei “na-
ţionale”. Și… 
cam atât.

Necazurile 
sistemului şi 
nevoile medici-
lor au fost însă 
nenumărate şi 
au rămas, în 
mare parte, ne-
rezolvate. Iar 
pandemia ac-
tuală le-a dez-
văluit mai mult 
ca oricând, ex-
punându-le în 
cea mai proastă lumină posibilă. 
Năvalnic ca un puhoi, covidul a 
dezgolit “cablajul” şandramalei, 
scurtcircuitând instituţie după 
instituţie. Personal medical con-
taminat şi sute de doctori scoşi 
pe tuşă, tocmai în perioada în 
care societatea are mai multă 
trebuinţă de ei. La toate acestea 
se mai adaugă şi proasta sau pe 
de-a dreptul inexistenta echipare 
a unităţilor medicale, strategiile 
neinspirate ale ministerului de 
resort, imixtiunea factorului poli-
tic, care decide totul în RM, de la 
numirea şefilor până la testarea, 
trierea şi tratamentul virusaţilor. 

Guvernanţii nu se grăbesc să 
arunce batista peste ţambal, ba 
dimpotrivă, fac totul ca să mini-
malizeze rolul jucat de medici în 
eradicarea epidemiei şi, totodată, 
să le sporească responsabilitatea 
pentru nereuşite. Iar ca să sub-
linieze (public) incompetenţa şi 
netrebnicia “cadrelor” din sistem, 
apelează la “experţi” ANSP care 
nu se jenează să constate, după o 
“minuţioasă” anchetă (?), că doar 
29 de angajaţi infectaţi cu SARS-
CoV-2 au dreptul la compensaţii 
băneşti. Ceilalţi 361 (în momentul 
evaluării), rămaşi fără indemni-
zaţie, nu pot da vina, desigur, 

decât pe propria lor nepricepe-
re. Într-adevăr, despre ce fel de 
competenţă poate fi vorba în cazul 
medicilor sau asistentelor care nu 
pot nici numi şi nici reproduce în 
detaliu biografia pacienţilor ce 
i-au contaminat? Nu sunt în sta-
re? Înseamnă că s-au molipsit la 
piaţa alimentară sau la un grătar, 
ca toată “lumea normală”.

Atitudinea aceasta faţă de profe-
sioniştii care ne îngrijesc sănătatea 
şi, nu de puţine ori, ne salvează 
viaţa este mai veche. Ea datează 
din epoca în care medicina era “pe 
gratis”, iar doctorul era un fel de 
servant al poporului. Unul aparent 
mai independent, dar, în esenţă, şi 
mai lipsit de drepturi decât multe 
alte categorii de norod truditor. 
Conceptul de responsabilitate are 
însă conotaţii diferite în medicină, 
la fel ca şi noţiunea de “eroare pro-
fesională”. Două raţiuni mai mult 
decât suficiente pentru a acorda 

doctorilor un 
statut ceva mai 
privilegiat de-
cât cel de care 
b e n e f i c i a z ă , 
bunăoară, un 
funcţionar de 
duzină. Și nu 
doar statut, ci şi 
leafă mai bună, 
c o m p e n s a ţ i i 
mai consisten-
te şi alte avan-
taje, indiferent 
de grosimea 
sau subţirimea 
portofelului gu-
vernamental.

Din neferi-
cire, dispreţul 
guvernanţilor 
trece cu uşu-
rinţă în mase, 
de fapt, circulă 

nestingherit în ambele sensuri. 
Dispreţul nu e cauzat întotdeauna 
de o stare reală, fiind o moştenire 
mai curând culturală; pe de altă 
parte, mulţi angajaţi din sistem 
alimentează, conştient sau incon-
ştient, prejudecăţile. Oricum ar 
sta lucrurile, invocarea malpra-
xisului, corupţiei sau cinismului 
de care dau dovadă unii medici 
nu scuză, în niciun fel, umilinţa 
la care sunt supuşi zilnic aceştia 
atât din partea şefilor direcţi şi 
indirecţi, majoritatea subordonaţi 
politic/clientelar, cât şi din partea 
cetăţeanului de rând. 

Cei care inventează acum ca-
noanele medicinii în birourile lor 
guvernamentale ar trebui să mani-
feste o minimă decenţă faţă de în-
tregul personal din spitale, lăsat de 
ani buni la voia întâmplării. Dacă 
nu din bun-simţ, atunci dintr-un 
considerent pur pragmatic: nu se 
ştie niciodată cui îi vine rândul să 
te intubeze. S-ar putea să fie chiar 
medicul pe care l-ai lăsat fără in-
demnizaţie. Pentru că nu a ştiut 
să-ţi spună cine l-a infectat. Mai 
mult, chiar dacă s-a infectat la un 
grătar, merită să-i dai indemni-
zaţie. Altfel, rişti în scurt timp să 
te intubezi singur. Sau, mai rău, 
să te intubeze cei de la protocol.

H a r t a  l u m i i

Semnele şi 
însemnele bolii

A - p o l i t i c e

Lumea e o carte permanent 
deschisă, la îndemâna tuturor, 
citită de toţi, dar, uimitor, în 
moduri atât de diferite! Ca un 
personaj prost dintr-un roman 
bun, repetăm, cuvânt cu cuvânt, 
fraze întregi auzite sau citite, dar 
încurcăm ciudat faptele şi sem-
nificaţiile lor. Sau interpretăm 
greşit însumarea de lucruri ce ni 
se perindă şi, inevitabil,  eşuăm 
în concluzii. Uneori din totală 
neştire, alteori din necunoaşterea 
nuanţelor.

Când există prea multe necu-
noscute, iar situaţia se agravează 
pe zi ce trece, când tensiunea în-
cepe să delege deciziile maselor 
largi, şi nu experţilor în domeniu, 
teoriile conspiraţioniste îşi fac 
loc în mentalul colectiv cu viteză 
cosmică. Cam cu aceeaşi viteză 
cu care se proliferează molima. 
Se invocă tradiţiile şi mitologi-
ile, unii zic că ar fi mânia zei-
lor, alţii, că ar fi binecuvântarea 
Domnului. 

Se ceartă între ei diplomaţii şi 
serviciile speciale, jurnaliştii şi 
foştii cercetaşi găsesc urme ale 
conspiraţiilor naţionale şi mon-
diale, pentru că tot ce ni se în-
tâmplă e cu siguranţă  o intenţie 
criminală sau o eroare criminală 
a cuiva. Eroarea naturii se ex-
clude, pentru că nu-i interesantă. 
Nu uităm de scenariile literare, 
de la vechile basme, la cele mai 
recente distopii, una dintre ele 
profeţind că în 2020 (sic!) se va 
întâmpla o catastrofă umanitară, 
iar puterea exclusivă pe glob o va 
prelua... OMS! Scenariul Gretei 
Thunberg nu mai e actual, ecolo-
giştii ratând şansa de a conduce 
ei lumea.

Versiunea mea e anagogică, 
mitologică, cosmică: extratereş-
trii, fraţii noştri întru raţiune, 
au decis să ne viziteze în haina 
frumoasă dar invizibilă a unor 
microorganisme. În acest for-
mat, ei sunt invulnerabili şi ne 
pot studia din toate punctele de 
vedere. Din interior, ei ne tes-
tează imunitatea, iar din exterior 
compasiunea, răbdarea, rezis-
tenţa, toleranţa şi simpla omenie 
(dacă tot reprezentăm o entitate, 
numită umanitate...). 

Ne testează solidaritatea, pe 
care am privit-o până acum foarte 
abstract. Iubeam întreaga umani-
tate, dar abia acum am înţeles că 
boala oricui poate fi – la modul 
cel mai direct – şi boala fiecăru-
ia. Și exact acum, când am aflat 
că suntem nu doar o comunitate, 

Cărțile înțelepților ne învață că tot ce ne 
înconjoară și tot ce ni se întâmplă sunt nu 
doar fapte și fenomene, ci și semne. Orice 
lucru poate fi și citit, nu doar folosit sau 

respins, ca inutil. Fenomenele au nu doar semne 
(semnalmente), ci și însemne (semnificații). 

Esculapul 
ispăşitor

Mircea V. CIOBANU

ci un organism unic, s-a dovedit 
(din pasa decidenţilor noştri po-
litici, cei care au dat tonul isteriei 
comune) că ne doare, cu adevărat, 
doar [în] cotul care suntem. 

Pe acelaşi teren social culegem 
roadele capriciilor şi ale indife-
renţei cu care am ales cine să ne 
administreze treburile publice. 
În vremurile inerte, mecanismul 
funcţiona de la sine şi parcă nu 

conta chiar atât de mult cine stă 
acolo, în fotoliul de şef. Dar am 
ajuns să trăim vremuri excep-
ţionale şi înţelegi cât e de trist 
că cei care decid sunt doar atât 
cât sunt. 

Tot aici testăm funcţionalita-
tea organismului public. Bugeta-
rii noştri (care nu au nicio vină, 
aşa li-i serviciul şi asta-i situaţia) 
şomează cu salariul garantat, 
pe când contribuabilul lucrează 
cu riscul de a se expune bolii, fi-
ind remunerat doar parţial. Or 
asta sugerează că mecanismul 
birocratic nu e obligatoriu, că 
poate fi redus drastic, ca inutil 
societăţii. Statul însuşi, despre 
necesitatea căruia au trâmbiţat 
mai ales „stataliştii” noştri, se 
dovedeşte a fi inutil, de vreme 
ce oprirea mecanismului nu ne 
afectează şi contribuţia statului 
în ceea ce ni se întâmplă e nulă, 
ca să-i mai căutăm în coarne.

Ni se trimit, ziceam, semne. 
Rămâne să le citim: sunt averti-
zări sau pedepse? Sau poate în-
demnuri pentru lumea grăbită 
şi inertă, care de mult nu îşi mai 
bate capul de viitorul ei, toate 
părându-i aşezate pe vecie: ca să 
oprească şi să se privească dintr-o 
parte. Ce îi lipseşte cu adevărat ca 
să fie fericită? Care îi este rostul? 
Să tremure, instinctiv, la orice 
pericol, ca orice gâză inconştien-
tă, şi să-i îmbrâncească pe toţi 
cei care atentează la micul său 
confort? Ori poate să fim solidari 
şi compasionali cu cei mai trişti 
decât noi? Vorbesc de compasi-
unea sinceră, personală, intimă, 
nu de solidaritatea abstractă şi 
zgomotoasă, cu camera de filmat 
şi alaiul promoţional alături.

Rugaţi-vă pentru cei din spi-
tale, statutare sau improvizate, 
dotate sau sărace; pentru bol-
navi şi pentru medici. E o rugă 
pentru noi înşine, bolnavii şi me-
dicii ocazionali ai acestei lumi, 
care a luat-o razna. Fără patimi 
nu există bucuria resuscitării. 
Hristos a înviat!

R U B R I C A R Z I

Adrian CIUBOTARU

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Ni se trimit  

semne. Rămâne 
să le citim: sunt 

avertizări sau 
pedepse? Rugaţi-
vă pentru cei din 
spitale, statutare 
sau improvizate, 

dotate sau sărace; 
pentru bolnavi şi 
pentru medici. E 
o rugă pentru noi 
înşine, bolnavii şi 
medicii ocazionali 

ai acestei lumi, 
care a luat-o razna. 

Fără patimi nu 
există bucuria 

resuscitării. 

Hristos a înviat!

Guvernanții  

nu se grăbesc să 
arunce batista 
peste ţambal, 

ba dimpotrivă, 
fac totul ca să 

minimalizeze rolul 
jucat de medici în 

eradicarea epidemiei 
şi, totodată, să 

le sporească 
responsabilitatea 
pentru nereuşite.
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A cincea săptămână între pa-
tru pereţi. Minus 4 kilograme. 
Anxietatea trece în alt stadiu. 
Sunetul frigiderului începe să 
deranjeze. Observ cum se depu-
ne praful pe podea în mai puţin 
de 24 de ore după ce am tras cu 
aspiratorul. Copăcelul de grepfrut 
din vazon a adăugat trei frunze 
noi. Ceaiul nu mai are acel gust, 
nici cel verde curat, nici în com-
binaţie cu melisa sau cu frunze 
de trandafiri. Apa o beau pentru 
că trebuie, mi-am instalat şi o 
aplicaţie care mă bâzâie la fiecare 
oră şi îmi aduce aminte că trebuie 

Cu ea între patru
să beau apă, iar când mă satur, îi 
adaug o felie de lămâie. Ce bine 
că se vinde lămâie la marketul 
de lângă casă. 

Încerc să caut părţile bune în 
toată această „campanie #staua-
casă”. Un mare noroc că o parte 
din joburi îmi permite să lucrez de 
acasă şi nu trebuie să circul prin 
oraş. Programul mi-l fac singur, 
problema este că nu prea înţelegi 
când e timp liber şi când e cel de 
lucru. Sarcinile şi comunicarea 
continuă, sunt însoţite de senzaţii 
de procrastinare. O fi o patolo-
gie transmisă genetic, autocritică 
sau cerinţele prea ridicate faţă de 
sine. Lucru, dejun, lucru, prânz, 
lucru, cină, carte, film, vin, somn… 
rutină. 

Dimineaţa începe cu gimnas-
tică. Apoi răsfoitul ştirilor, care 
devine tot mai obositor, totul este 
despre virus. Internetul. Trezeşte 
sentimente de vină şi inutilitate 
a vieţii trăite. Discuţii la telefon. 
Cu mama, bunica, fratele. 

„- Ce faci? Tot aşa? Da, tot aşa.” 

„Apelul” adică schimbul de mesaje 
cu unii prieteni (unii de pe loc, 
alţii plecaţi). „- Salut. Viu? - Viu.”

Pe ea o trezesc cu mirosul de 
cafea, care urbanizează nu ştiu 
cum atmosfera din casă. Cu fiecare 
zi ce trece îmi dau seama cât de 
importante sunt zâmbetele reci-
proce. Zâmbim des. Subiectele 
de discuţie nu se epuizează, de la 
teorii ale pregătirii unei tartine, 
până la probleme morale, exis-
tenţialism şi traume psihologice. 
Cearta, şantajul, gelozia sau alt 
vampirism emoţional au rămas 
demult în adolescenţă. Dorinţa de 
singurătate şi spaţiu personal este 
parţial satisfăcută de cele două 
perechi de patru pereţi, bucătăria 
sau dormitorul. „Nu ştiu dacă aş 
fi putut trăi atâta cu altcineva”, 
vorbă spusă des în loc de „te 
iubesc”. Vinul băut în doi este 
cel mai aromat, iar mahmureala 
mai uşoară.

Despre anxietate vrei să mai 
adaugi ceva? Nu. Toţi o au. Nu 
vreau să le-o intensific altora.

Infectarea personalului medical 
cu coronavirus 

(25% din totalul de infectaţi) şi 
trei cazuri de deces. Cei mai mulţi 
– din cadrul spitalelor raionale şi 
din asistenţa medicală urgentă din 
Soroca (109), Ștefan-Vodă (54), 
Făleşti (26).

Pentru comparaţie, în România 
este raportat un număr de doar 
două ori mai mare decât la noi de 
personal medical infectat (812) şi 
un singur caz de deces. Cei mai 
mulţi în Bucureşti (103), jud. Ga-
laţi (34), jud. Hunedoara (35), jud. 
Neamţ (34), jud. Suceava (429), 
jud. Timiş (24).

Reţineţi: 416 şi 812. În com-
paraţie cu ţara care e de zece ori 
mai mare ca populaţie şi are un 
număr de personal mai mare de 
şase ori decât la noi! Și 6300 de 
cazuri totale în comparaţie cu ale 
noastre 1662.

Pentru informare: în MD ac-
tivează circa 12 mii de medici şi 
23 de mii de lucrători medicali 
cu studii medii în comparaţie cu 
circa 60 de mii de medici şi peste 
142 de mii de cadre cu pregătire 
sanitară medie în România. Nicio 
sursă statistică de la noi nu men-
ţionează infirmierele; în România 
sunt peste 70 de mii.

Concluzia: gestionarea infec-
ţiei la noi este compromisă total 
de autorităţi. Sunt substaţii de 
urgenţă raionale care în curând 
nu vor mai avea pe cine trimite pe 
linie – aproape toţi sunt infectaţi 
sau în carantină.

Fiind nepregătite, încăpăţâna-
te să tot repete luni întregi „Avem 
de toate, nu vă faceţi griji”, în-
căpăţânate să nu-şi recunoască 
greşelile, să nu înveţe nici din ele, 
nici din experienţa altor state, 
înfumuratele noastre autorităţi 
au prefăcut lucrătorii medicali 
în carne de tun.

Multă sănătate tuturor!

Infectarea personalului medi-
cal cu coronavirus rămâne a fi o 
problemă gravă. Deşi acest su-
biect s-a aflat în centrul atenţiei 
ultimele zile, nu am văzut nicio 
acţiune mai nouă a autorităţilor 
care ar veni să diminueze pe viitor 
aceste riscuri, decât schimbarea 
deciziei referitor la cei 16 mii de 
lei nefericiţi. Cum s-a exprimat 
cineva destul de obraznic, cara-
vana şefilor de la sănătate merge 
înainte. Cu ochelari de cai pe ochi.

Pentru ca să fie clar pentru toţi, 
şi pentru cei „din caravană”, o să 
aduc nişte cifre. Ele totdeauna 
sunt cele mai convingătoare.

În total, avem confirmate 416 
cazuri de infectare în rândul an-
gajaţilor sistemului de sănătate 

MREAJA REȚELELOR

Ciuma de la Braşov dintre anii 
1718-1720 este bine documentată, 

inclusiv printr-un studiu epidemiologic contemporan al medicului 
oraşului Johannes Albricht, pe lângă multe alte jurnale contemporane.

Ciuma de la Braşov este comparabilă cu situaţia de azi din perspec-
tiva următoarelor fapte: a) o boală cu răspândire rapidă şi rată mare 
de infectare; b) lipsa unui tratament eficient. Singurele instrumente 
eficiente de combatere: izolarea şi carantina. (La diferenţe avem mor-
talitatea mult mai mare a ciumei şi existenţa unor dotări şi sisteme 
medicale mult mai performante în ziua de azi. Dar, în esenţă, în lipsa 
unui tratament sau vaccin, rămânem la izolare şi carantină).

Primele cazuri de ciumă au apărut la Braşov în iulie 1718 şi deja 
până în septembrie (când numărul morţilor a ajuns la 60) oraşul a 
fost pus sub carantină şi izolare, care au durat până în ianuarie 1720. 
A fost interzisă total circulaţia pe străzile oraşului fără aprobare de 
la autorităţi, au fost închise bisericile, pieţele şi orice fel de adunări 
publice. Casele în care apărea un infectat erau închise, nimeni nu mai 
avea voie să iasă sau să intre într-o casă infectată. Cei blocaţi în case 
declarate infectate primeau hrană adusă de garda civilă a oraşului. 
Pentru nevoile spirituale ale celor infectaţi a fost acceptat voluntari-
atul unui Pest-Prediger (pastor de ciumă), care îi vizita personal pe 
bolnavi, dar bisericile au rămas închise aproape doi ani.

În luna aprilie 1719, au fost înregistraţi doar trei morţi de ciumă 
în Braşov şi mulţi au răsuflat uşuraţi, au fost relaxate măsurile de 
carantină şi izolare. Iar epidemia a reizbucnit cu o intensitate mult 
mai mare: în luna iulie 1719 au fost înregistraţi 1.121 de morţi şi au 
fost deschise două noi cimitire. Abia în ianuarie 1720 au fost ridicate 
restricţiile, după ce în luna decembrie 1719 nu a mai murit nimeni 
de ciumă.

Concluziile sunt evidente: în cazul unei molime pentru care nu ai 
un tratament, singurele metode de combatere sunt izolarea şi caran-
tina. Relaxarea timpurie a izolării şi carantinei duce la reizbucnirea 
contaminărilor.

Cu 300 de ani în urmă, când saşii braşoveni erau în plin conflict 
confesional cu austriecii, iar confesiunea luterană era unul din stâlpii 
identitari, a fost acceptată închiderea bisericilor vreme de aproape 
doi ani.

P.S. O să caut să traduc părerile unor pastori braşoveni despre 
chestiunea închiderii bisericilor în timpul ciumei din 1718-1720. Am 
luat exemplul Braşovului pentru că am la îndemână sursele contem-
porane, dar voi încerca să găsesc cu resursele pe care le am acum şi 
informaţii despre cum erau tratate molimele în afara arcului carpatic. 
Ciuma din 1718-1720 a ucis doar în oraşul Braşov 4.448 de oameni, 
aproape jumătate din populaţie. 

Învățăminte 
istorice 
pentru 
vremuri de 
molimă

George DAMIAN

Ala NEMERENCO

Sergiu BEJENARI

Paştele este o stare
cată cu tristeţea de a nu-l putea 
atinge. Noroc că Mirele nostru 
nu merge cu trenul şi că Paştele 
nu este o gară stătătoare, ci este 
însuşi Cerul care cuprinde tot. 
Paştele este o stare.

Dintru început, Paştele a fost 
o sărbătoare de familie. Oare 
Hristos nu şi-a adunat ucenicii 
într-o casă împrumutată pentru 
a sărbători Paştele? Nu a făcut-o 
la sinagogă, ci în familia duhov-
nicească. Aşa va fi şi în acest an, 
când fiecare va prăznui un Paşte 
asemenea evreilor prigoniţi de 
egipteni. Caracterul de taină, de 
secret al Paştelui trebuie să ne 
amintească că noi nu sîntem din 
această lume. Că Îl sărbătorim pe 

Cel izgonit şi răstignit, care ca un 
miel fără de glas nu şi-a deschis 
gura Sa, răbdând moartea şi în-
viind pentru noi.

Adevărat vă spun, că dacă 
fiecare dintre voi veţi ciocni un 
ou în zorii învierii şi veţi zice cu 
bucurie „Hristos a înviat!”, aţi 
săvârşit Paştele. Unii pe alţii să 
ne îmbrăţişăm, şi celor ce ne-au 
greşit, să iertăm toate, pentru în-
viere, cântând: Hristos a înviat 
din morţi cu moartea pe moarte 
călcând şi celor din mormânturi 
viaţă dăruindu-le!

Aşteptăm Paştele ca întotdeau-
na! Ba chiar mai tare! Vă îmbrăţi-
şez pe toţi, pentru Hristos!

Starea noastră seamănă în 
aceste zile cu cea a unei iubite 
care şi-a aşteptat iubitul un an 
întreg, iar în ultima zi i se spune 
că trenul nu mai opreşte în gară, 
că nu mai opreşte deloc. Bucuria 
de a-l vedea prin geam e ameste-

Savatie BAȘTOVOI

Nişte ani în urmă, în centrul 
Chişinăului, lângă leii din faţa 
Sălii cu Orgă, aveam cu toţii bu-
curia să urmărim un personaj fas-

cinant – pe marele artist Liubomir Iorga. Îmblânzitorul fluierelor, al 
ocarinelor, cimpoaielor, drâmbelor, tilincilor etc. Vizitatorii străini 
stăteau cu orele şi-i aplaudau 
reprezentaţiile. 

Preşedintele american Bill 
Clinton, un împătimit al saxo-
fonului, l-a invitat la Casa Albă 
împreună cu delegaţia oficială a 
R. Moldova. În cele trei minute 
pe care le-a avut la dispoziţie, 
Liubomir Iorga a cântat la opt 
instrumente! Și-a cerut voie să 
rupă o frunză din lămâiul aflat la 
reşedinţă şi a interpretat „Besa-
me mucho” la frunza de lămâi! La 
sfârşit i-a dăruit Preşedintelui 
american instrumentul conceput 
de el – iorgafonul.

A dansat 25 de ani în Ansamblul „Joc” şi l-a venerat pe conducătorul 
său, Vladimir Curbet, şi pe colegii săi, marii dansatori Spiridon Mo-
canu şi Ion Furnică. Alături de ei a cucerit numeroase trofee, medalii 
de aur, dar şi milioane de inimi, ca solişti ai suitei „M-am pornit la 
Chişinău”. În 1971, Emil Loteanu l-a filmat în „Lăutarii”.

Îl evoc cu mândrie pe Liubomir Iorga, născut într-un miez de april 
1932, în satul Vadul lui Isac, Cahul. Să-i păstrăm luminoasă amintirea!

Îl evoc cu 
mândrie pe 
Liubomir 
Iorga

Ana LUCIA CULEV
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Asumarea răspunderii 
a fost neconstituțională! 
Cine îşi asumă răspunderea?

O P I N I I

Guvernarea reformatată şi oficializată 
în plină stare de urgenţă de preşedintele 
Dodon a încercat să surprindă publicul 
printr-o asumare de răspundere asupra 
unui pachet de măsuri „de susţinere a 
cetăţenilor şi a activităţii de întreprin-
zător în perioada stării de urgenţă”. A 
surprins.

În primul rând, prin faptul că mai 
multe măsuri incluse în acea asumare din 
1 aprilie nu prea se încadrau în măsuri de 
susţinere a cetăţenilor şi a activităţii de 
întreprinzător, ci erau dedicate anumitor 
domenii şi activităţi care reprezintă in-
terese de grup sau individuale ale unor 
parteneri din noua-vechea alianţă de 
guvernare. Or, domeniul de duty-free, 
reglementarea activităţii de comerţ cu 
produse din tutun, exploatarea resur-
selor naturale nu prea au tangenţă cu 
obiectivul declarat oficial. Dar se vede 
că cineva şi-a dorit să-şi aranjeze cât 
mai comod „afacerea” şi noile achiziţii 
în această stare de urgenţă. 

În al doilea rând, unele măsuri inclu-
se în asumarea guvernării nici nu sunt 
prevăzute să fie aplicate în perioada 
oficial declarată ca stare de urgenţă. 
Unele dintre acestea erau cu aplicare 
din 1 mai, altele – din 1 iulie, iar unele 
– chiar din 1 ianuarie, anul viitor. Adică, 
urgenţa includerii lor în acest pachet nu 

are nimic comun cu perioada de stare 
de urgenţă. Sau cineva are de gând să 
ne ţină în „stare de urgenţă” până şi în 
2021, iar noi nu ştim? 

Pornirea guvernării de a exclude 
parlamentul din procesul decizional s-a 
văzut atunci când forul legislativ a fost 
imediat deconectat de preşedinte după 
oficializarea pe 16 martie a concubinaju-
lui politic de ani de zile dintre PSRM şi 
PD. Iar lipsa acestei majorităţi în şedinţa 
în plen pentru prezentarea legii asumate 
de propriul guvern este o dovadă în plus 
că guvernarea condusă de preşedintele 
Dodon are ce ascunde prin acest pachet 

declarat „de susţinere a cetăţenilor şi a 
activităţii de întreprinzător în perioada 
stării de urgenţă”. 

Chiar şi Curtea Constituţională a 
avut un cuvânt greu de spus. Pe 9 apri-
lie Curtea ar fi informat premierul şi 
preşedintele că suspendă asumarea de 
răspundere. De ce n-a declarat o decizie 
de neconstituţionalitate chiar atunci şi 
doar a suspendat-o iniţial – e o temă 
separată şi care merită o atenţie de alt 
ordin din partea societăţii, dar pe 13 
aprilie totuşi asumarea a fost declarată 
neconstituţională pentru că au fost în-

călcate procedurile. Iar altă dată, când 
guvernarea îşi va mai asuma răspun-
deri pentru legi, acestea trebuie să fie 
prezentate în plenul parlamentului, în 
faţa deputaţilor, şi nu pe coridoarele 
forului legislativ. 

Astfel, Curtea Constituţională a ajutat 
guvernarea să elimine o abatere evidentă 
în procedurile de adoptare a legilor, iar 
guvernarea, prin stângăcia sa, i-a ofe-
rit Curţii şansa de a convinge societa-
tea de independenţa sa instituţională. 
Ne-a convins. Că e independentă dacă 
preşedintele ei nu participă la şedinţe. 
Cel puţin în acest caz de interes major 
pentru societate în plină perioadă de 
stare de urgenţă.

Guvernarea a reuşit totuşi să promo-
veze unele prevederi, care într-adevăr ar 
putea fi de mare folos unor categorii de 
cetăţeni şi unor agenţi economici, prin 
dispoziţia Comisiei pentru situaţii de 
urgenţă chiar a doua zi după suspendarea 
impusă de Curtea Constituţională. Pro-
babil, această formulă ar fi fost suficientă 
şi nu ar fi fost cazul de asumări de răs-
punderi chiar pe 1 aprilie şi cu implicări 
ale constituţionaliştilor, cu suspendări 
şi anulări de legi. 

Dar guvernarea condusă de preşe-
dintele Dodon insistă şi zice că va mai 
reveni cu astfel de porniri. Să surprindă, 
să convingă. Deja în parlament şi res-
pectând Constituţia. Să vedem ce zice 
şi parlamentul. Că până acum a rămas 
mai mult inactiv în această perioadă de 
stare de urgenţă. 

Între timp, Covid-19 se simte ca la 
el acasă, chiar dacă statistica oficială 
încearcă să ne spună că „totul e sub 
control”, iar lumea e dezorientată de 
mesajele contradictorii şi confuze ale 
guvernării, mesaje transmise pe timp 
de ciumă. Starea de urgenţă nu ajută. 

S a l t i m - b a n c

Există oameni pe care nu-i uimeşte nimic, 
oameni care ştiu totul despre tot şi încă ceva în 
plus. Orice s-ar spune ori s-ar scrie, s-ar arăta 
şi demonstra, aceştia neagă cu înverşunare, de 
parcă le-ar aparţine doar lor adevărul. Oricine 
nu este atent şi deschide gura ca să-şi dea cu 
părerea, pentru că fiecare poate avea o părere, 
fie ea şi greşită, riscă să-şi aprindă paie în cap. 
Cu atât mai rău dacă încearcă să-şi apere punctul 
de vedere, crezând că e posibil să iasă învingă-
tor dintr-o discuţie ce nu mai are şansa de a se 
termina vreodată.

În ceea ce mă priveşte, ori de câte ori am ocazia 
să mă confrunt cu asemenea minuni ale natu-
rii umane, mă resemnez de la bun început, îmi 
caut de treabă şi mă retrag cu speranţa că voi fi 
lăsat în pace. Dar, aţi ghicit, aproape niciodată 
nu se întâmplă aşa. În lupta pentru dreptate şi 
adevăr, omul nostru se supără că nu e băgat în 
seamă, că-i este neglijată capacitatea de analiză 
şi numai un prost nu este în stare să-i înţeleagă 
argumentele imbatabile. 

Chiar dacă nu înţeleg ce ar trebui să înţeleg, 
încep să-mi ies din fire şi de aici până la o adevă-
rată ceartă nu e chiar departe. Pe faţa mea începe 
să apară o expresie de nemulţumire amestecată 
cu neputinţă, bolborosesc şi eu câteva cuvinte, 
ca să nu tac şi să nu fiu luat drept laş. Nici nu-
mi dau bine seama ce am zis, pentru că a fost o 
reacţie necontrolată, una pe care o poate avea 
orice om normal, când vine o nenorocire peste el.

Hopa! Atâta i-a trebuit maestrului în altercaţii, 
elucubraţii, peroraţii, negaţii etc. Începe să-mi 
explice că mă credea un om educat, cum, de fapt, 
mă şi pretind a fi, că nu s-a aşteptat la asemenea 
insultă (oare ce-am zis, totuşi?) şi că va avea el 
grijă de acum încolo să-mi facă viaţa chin, pen-
tru că un bădăran ca mine asta merită. Scuzele 
mele nu au nici un rost, ba mai mult, sunt luate 
drept insultă, ipocrizie în ultimul hal, bătaie de 
joc cum nu s-a mai pomenit. 

Aş da bir cu fugiţii, dar nu ştiu ce, poate că 
un fel de curiozitate, îmi paralizează orice in-
tenţie de mişcare. Vreau să văd până unde se 
va ajunge şi chiar văd că se ajunge, deoarece în 
următoarele clipe sunt numit hahaleră, prost 
fără pereche, fustangiu, borfaş, pungaş, nesimţit, 
tâmpit, imbecil, debil şi tot etichetări de astea, 
fără sfârşit.

Pentru că spectacolul care se dă este cu pu-
blic, un scandal ca acesta nereuşind să treacă 
neobservat, aş da orice să pot dispărea, să crape 
pământul şi să mă înghită, numai să scap. Mai ales 
că printre cei adunaţi sunt mulţi ce mă cunosc, 
iar pe feţele unora se citeşte satisfacţia. 

La fiecare insultă ce mi se aduce, hohote de 
râs se rostogolesc peste creierii mei înfierbântaţi, 
ce nu-mi mai slujesc la nimic. Nu mă pot apăra 
nici cu gândul, nici cu cuvântul. Lumea aşteaptă 
poate iese cu bătaie, dar eu înţeleg că ar fi cea 
mai mare prostie din viaţa mea. Îmi vine şi să 
râd, şi să-mi plâng de milă în situaţia în care 
m-am pomenit. 

Oponentul meu îşi dă, probabil, seama că 
victoria sa e aproape, începe să fie mai îngăduitor 
şi, la un moment dat, mă bate (prieteneşte?) pe 
umăr. Această transformare a sa mă descurajează 
în continuare şi chiar nu mai înţeleg nimic. O 
fi pus la cale vreo capcană în care să mă atragă 
spre final, vrea cu tot dinadinsul să-mi demon-
streze că-mi este superior, iertându-mă pentru 
comportamentul meu „inadecvat”?

Ceea ce-mi zice, la urmă, pare să fie destul de 
convingător: „Ce ţi-i o epigramă, bre? Adevăraţii 
maeştri ai cuvântului suntem noi, cei care dacă 
deschidem gura, nu ne-o mai închide nimeni. 
Sper să fi învăţat ceva din această lecţie!”.

Gheorghe BÂLICI

Lecția

Veaceslav NEGRUȚA

Sondaj: 
instruirea în 
regim on-line 
e ineficientă

Un sondaj realizat de Avocatul Copi-
lului relevă că 80 la sută dintre respon-
denţi consideră ineficientă pregătirea 
on-line pentru examenul de bacalaureat 
al absolvenţilor claselor a XII-a.

Din cei 1452 de liceeni care au par-
ticipat la sondajul on-line, peste 88% 
consideră că pregătirea on-line pentru 
Bac a fost ineficientă. Peste 93 la sută 
dintre respondenţi sunt de părerea că în 
testul pentru Bac trebuie să fie incluse 
doar temele studiate până pe 10 martie 
curent. 75,6% dintre liceenii chestionaţi 
pledează pentru anularea Bacului, alte 19 
la sută dintre participanţii la chestionar 
optează pentru ca examenul de Bac să 
fie amânat.

Un număr mai mic de liceeni s-au pro-
nunţat pentru aprecierea cunoştinţelor 
pentru diploma de Bac în baza notelor 
medii obţinute pe parcursul claselor a 
X-XII sau pentru susţinerea Bacului în 
regim on-line, sau cu asigurarea tutu-
ror condiţiilor de protecţie împotriva 
Coronavirusului de tip nou.

Majoritatea respondenţilor consideră 
că admiterea 2020 la universităţile din 
Republica Moldova trebuie să aibă loc în 

baza mediei notelor obţinute în clasele 
10-12. Elevii văd admiterea 2020 dificilă 
şi cu multe impedimente pentru actualii 
absolvenţi.

Participanţii la sondaj au apreciat 
drept ineficientă instruirea în regim 
on-line din cauza: deficienţelor teh-
nice, conexiunii slabe în condiţiile 
suprasolicitării pe platformele on-li-
ne; „incapacităţii profesorilor de a 
utiliza eficient dispozitivele digitale 
şi platformele de comunicare”, dar şi 
a unor elevi; ,,lipsei mediului şcolar 

care implică responsabilitate şi orga-
nizare”, lipsei calculatoarelor sau altor 
dispozitive necesare pentru instruirea 
on-line. „De cele mai multe ori timpul 
propriu-zis al orelor este scurt, pentru 
că multă atenţie se dedică problemelor 
tehnice”.

Avocatul Poporului pentru drepturile 
copilului, Maia Bănărescu, va avansa 
recomandări Ministrului Educaţiei, Cul-
turii şi Cercetării.

Sursa: radiochisinău.md

Altă dată, 

când guvernarea îşi va mai 
asuma răspundere pentru 

legi, acestea trebuie să 
fie prezentate în plenul 

parlamentului.
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Și deşi este stare de urgenţă, 
depunerea declaraţiilor pentru 
impozitele pe venit ale persoane-
lor fizice a fost amânată pentru 
sfârşitul lunii mai, dar nu anu-
lată. În acest context, pentru a 
face puţină claritate şi a înţelege 
unde se află miezul problemelor 
legate de impozite şi încrederea 
cetăţenilor în instituţiile statului, 
am discutat cu un antreprenor 
care întâmpină dificultăţi în a le 
explica lucrătorilor săi ce sunt 
impozitele, cu un cetăţean care 
consideră că e necesar impozitul 
pe venit şi cu experţi în economie. 

Justificarea 
antreprenorului 
și cetățenilor care 
nu văd rostul 
în impozitul pe venit

Mircea, un antreprenor din 
Chişinău, spune că întâmpi-
nă dificultăţi atunci când vine 
vorba să discute cu angajaţii săi 
despre plata impozitelor. „În pri-
mul rând, acest lucru se întâmplă 
din lipsa de informaţie, la noi nu 
doar muncitorii simpli nu cunosc 
cum se calculează impozitul pe 
venit, dar şi celelalte pături so-
ciale. Lumea ştie că primeşte un 
anumit salariu pe lună, dar cât 
le-ai reţinut şi pentru ce, ei nu 
au habar”, conchide angajatorul.

El spune că majoritatea mun-
citorilor din domeniul construcţi-
ilor nu vor să plătească impozite 
pe venit. „Mulţi cred că impozi-
tele se plătesc doar la întreprin-
derile mari, unde se lucrează de 
la oră la oră, unde salariul e fix 
şi plătit o dată pe lună. Nu înţe-
leg nici eu ce legătură are asta cu 
impozitul, dar aşa aud des. 

Când ajung să le zic de impo-
zite, ei îmi cer să le plătesc preţul 
cu care ne-am înţeles sau pre-
ţurile care sunt stabilite pentru 
anumite lucrări, iar restul nu-i 

Impozitul pe venit, (ne)
încrederea cetățeanului 
şi „transparența” statului

Acum, când autoritățile publice din 
R. Moldova, încearcă să facă față 
provocărilor pe timp de pandemie, se 
poate observa mai clar ca niciodată 

importanța funcționării corecte a tuturor 
structurilor statului și cheltuirea rațională a 
banilor publici. În această perioadă, discuțiile 
despre necesitatea impozitelor pe venit devin 
tot mai relevante, iar cetățenii sunt cu ochii pe 
autorități, analizând fiecare decizie luată de aleșii 
poporului. 

L A  B A N I  M Ă R U N Ț I

interesează. Cel mai răspândit 
argument este că nu au de gând să 
achite acestui stat nimic pentru 
că statul nu le dă nimic. Iar cei 
mai neinformaţi, când le zic de 
impozite sau contract de mun-
că, pleacă, crezând că vreau să-i 
amăgesc cumva.”

Argumentul cetățeanului 
plătitor de impozite

„Cetăţenii care au câştiguri bă-
neşti contribuie la bugetul statu-
lui prin plata de impozit pe venit. 
În schimbul acestor contribuţii, 
statul oferă servicii care sunt 
menite să sporească bunăstarea 
comună. Eu, de exemplu, nu pot 
construi poduri, nu pot asigura 
activitatea unei şcoli, nu pot asi-
gura un oraş cu serviciile oferite 
de pompieri. 

Dacă vreau ca blocul meu de 
apartamente să fie stins în caz de 
incendiu, am să plătesc impozite. 
Întreaga societate, inclusiv eu, 
beneficiază de aceste servicii, 
respectiv contează foarte mult 
calitatea serviciilor şi manage-
mentul contribuţiilor noastre”, 
explică activistul civic Cristian 
Velixar. 

Deşi statul încearcă să ofere 
aceste servicii la un număr cât 
mai mare de populaţie, nu toţi 
cunosc rolul impozitelor şi igno-
ră importanţa lor sau refuză să 
le plătească. „Unii invocă argu-
mentul că statul oferă servicii de 
proastă calitate şi că e corupt, re-
spectiv nu merită să fie întreţinut. 

Dacă vrem să avem servicii 

de calitate, trebuie să punem 
presiune asupra statului să-şi 
optimizeze activitatea. Dacă nu 
plătim impozite, serviciile vor fi 
de o calitate şi mai slabă. Totoda-
tă, statul ar trebui să diminueze 
gradul de corupţie şi să presteze 
servicii de calitate. Să simplifi-
ce interacţiunile cu Fiscul. Să 
promoveze educaţia fiscală la 
şcoală. Să introducă pedeapsa 
cu închisoarea pentru evaziune 
fiscală gravă. Să confişte averile 
nedeclarate. 

Atât timp cât statul nu între-
prinde aceste măsuri, încurajările 
de a plăti impozitele au impact 
minim. Eu încerc să le explic 
semenilor că sunt exploataţi de 

angajator şi că acesta pune în 
buzunar mai mulţi bani decât 
angajatul în urma neplăţii im-
pozitului, iar unica posibilitate de 
a îmbunătăţi condiţiile de muncă 
şi de a majora salariul este de a 
se sindicaliza, ceea ce presupune 
că angajatul va lucra şi nu va pri-
mi banii în plic”, argumentează 
Cristian. 

Explicațiile experților 
în economie

„Impozitul pe venit este o for-
mă de coparticipare a fiecărui 
cetăţean la formarea bunului de 
interes public. Din aceste impo-
zite achitate ne dă posibilitatea 
să vorbim de educaţie, sănătate, 
infrastructură, pe care statul prin 
buget le redirecţionează către 
domeniile de acest gen. Fiecare 
cetăţean, achitând o parte din 
venituri sub formă de impozite 
către stat şi fiind contribuabil, 
are dreptul să responsabilizeze şi 
să ceară autorităţilor să lucreze 
în interesul societăţii”, explică 
expertul în economie şi ex-mi-
nistrul Finanţelor, Veaceslav 
Negruţa, raportul dintre plata 
impozitelor şi participarea con-
tribuabililor la procesul decizi-
onal. 

„În spaţiul public deseori se 
vorbeşte despre faptul că nu toţi 
achită impozitele. Da, este ade-
vărat, acest lucru se întâmplă în 
unele domenii mai puţin contabi-
lizate şi cu activităţi tenebroase, 
unde se fac plăţi în plic şi nu se 
reţin impozitele, plăţile sociale şi 
cele de asigurare medicală. 

Dar e adevărat şi faptul că nu 
observăm prea multe campanii de 
mediatizare despre importanţa şi 
necesitatea de a plăti impozitele, 
decât atunci când este vorba de 
termenele de depunere a decla-
raţiei pe venit pentru anul prece-
dent, când Fiscul şi alte entităţi 
vin cu diverse produse publici-
tare cu scopul de a sensibiliza 
cetăţenii”, adaugă ex-ministrul 
Finanţelor. 

Problema neplăţii şi eschivării 
de la plata impozitelor în soci-
etate vine la pachet cu lipsa de 
comunicare din partea autorită-
ţilor. Veaceslav Negruţa spune 

că „problema autorităţilor şi a 
statului este calitatea actului 
de guvernare. Din păcate, mulţi 
decidenţi inclusiv din domeniul 
finanţelor publice sunt analfa-
beţi şi ar avea nevoie de pregătiri 
speciale pentru a înţelege cu ce 
material lucrează, ca mai apoi să 
fie apţi să traducă şi să explice 
cetăţenilor care nu au pregăti-
rea necesară. Din fericire, există 
diverse organizaţii specializate 
care încearcă să traducă un lim-
baj birocratic în unul de utilitate 
publică pentru a fi înţeles de fi-
ecare cetăţean în parte.”

 Nadejda Chicu, doctor în 
ştiinţe economice, Academia de 
Studii Economice din Republica 
Moldova, este de părere că sta-
tul cheltuie prea puţine resurse 
pentru informarea şi colectarea 
impozitelor pe venit, iar cetăţenii 
nu sunt suficient de motivaţi. 

„Eu, ca cetăţean, sunt moti-
vată să plătesc impozitele numai 
dacă văd că resursele financiare 
acumulate prin impozite se folo-
sesc pentru nevoile cetăţenilor 
şi în folosul societăţii. Unul din 
motivele de ce cetăţenii nu au 
încredere şi nu doresc să plăteas-
că impozitul pe venit este lipsa 
transparenţei în cheltuirea bani-
lor din bugetul de stat, care, în 
proporţie de aproximativ 80%, 
este format din impozite, taxe 
şi plăţi cu caracter fiscal. 

Conform legislaţiei, există 
sancţiuni pentru evaziunea fis-
cală, sunt restricţii la ieşirea din 
ţară dacă aveţi restanţe la buget. 
Procentul de cetăţeni care plă-
tesc impozite pe venit ar fi mai 
mare dacă ar creşte economia 
naţională şi veniturile cetăţe-
nilor, dar şi responsabilitatea 
autorităţilor publice pentru 
cheltuielile publice”, punctează 
Nadejda Chicu.

Sergiu BEJENARI
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C U L T U R Ă

– Dragă Diana Decuseară, 
ce înseamnă pentru tine 
spectacolul „Dosarele Si-
beriei” de la Teatrul Na-
țional „Mihai Eminescu” 
(TNME)? 
Este un spectacol la care ţin 

foarte mult. Un spectacol-eveni-
ment care se joacă cu casa închisă 
de cele mai dese ori. Un spectacol 
în care noi, actorii, avem dato-
ria civică de a pune publicului în 
faţă „oglinda” trecutului şi ororile 
la care au fost supuşi înaintaşii 
noştri. Înseamnă multă respon-
sabilitate, mai ales că alături de 
mine în scenă sunt şi fiicele mele 
Bianca şi Iana.

– Ce se întâmplă pe scenă 
și în sală când jucați acest 
spectacol? 
Se creează un soi de magne-

tism între scenă şi public. În sală 
e linişte, în culise e mare forfotă 
pentru că e multă lume implicată 
în spectacol, iar în scenă e mult 
suflet şi dăruire pentru că fiecare 
dintre noi se străduie să dea tot 
ce are mai bun.

– Pentru rolul tău din „Do-
sare…” ai fost nominali-
zată la Premiul pentru cea 
mai bună actriță la Gala 
UNITEM 2020. Din cauza 
pandemiei, Gala s-a amâ-
nat. Te pregătiseși de Gală? 
Aveai rochia, pantofii etc.? 
Premiul acesta era un scop, 
un vis? 
A fost o mare surpriză pentru 

mine, nu aşteptam să fiu nomi-
nalizată. În perioada studenţiei 
nu am ratat nici un eveniment al 
Galei UNITEM. Stăteam undeva 
la balconul doi şi visam să ajung şi 
eu în scenă, să ţin trofeul în mână 
şi să rostesc acel discurs. Apoi am 
încetat să visez. Mi-am dat seama 
că momentele cele mai fericite în 
această meserie sunt altele. Pre-
miile contează oarecum. Eu am 
luat premiul UNITEM, rol de plan 
doi, pentru Aghica din „Familia 
Tot” şi mi-a făcut plăcere. Sigur 
că este o recunoaştere din partea 
breslei că ai făcut un lucru bun. 
Dar premiile nu sunt un scop în 
sine pentru mine. Nu mi-am pre-
gătit nici rochia şi nici pantofii, 
eram decisă să nu plec tocmai la 
Bălţi, unde urma să se desfăşoare 
evenimentul, ar fi trebuit să apelez 
la ajutorul bunicilor ca să rămână 
cu copiii şi era complicat să-i or-
ganizez pe toţi ai casei. Apoi m-au 
convins cei de la teatru că trebuie 
să merg neapărat ca reprezentant 
al TNME pentru că toată trupa 
urma să plece într-un turneu la 
Buzău în perioada asta, iar eu 
eram singura care rămânea acasă. 
Deci, m-aş fi dus şi aş fi îmbrăcat 
neapărat zâmbetul pe buze...

– Cât de dureros e să fii 
Dora pe scenă, în „Dosa-
rele Siberiei”? Amintim 
că „Dosarele Siberiei” de 
Petru Hadârcă a fost de 
asemenea nominalizat la 
Premiul pentru cel mai 
bun spectacol la Gala UNI-
TEM 2020.
Dora e un personaj de care îmi 

era tare frică la început. A fost o 
perioadă când nu ştiam de unde 
să-l apuc. Apoi am început să mă 
documentez, să caut poze din acea 
perioadă, să-mi împrospătez me-
moria cu istoriile despre deportări 
pe care mi le povestea bunicul. 
Știu că străbunicii mei se ascun-
deau nopţile în cimitir de teama să 
nu fie „ridicaţi”. Au dormit multe 
nopţi printre morminte. Am lăsat 
toate aceste informaţii să se acu-
muleze şi să se topească în mine, 
iar la un moment dat am deco-
nectat raţionalul şi am început să 
lucrez instinctiv. Cânt live patru 
doine în acest spectacol, ori asta 
a fost tot o mare provocare pen-
tru mine. Am încercat să apelez la 
ajutorul unei profesoare de canto, 
dar simţeam că nu asta e solu-
ţia. La un moment dat, domnul 
Petru Hadârcă a invitat Surorile 
Osoianu la o repetiţie. Dumnea-
lor m-au făcut să înţeleg un lucru 
foarte important, anume acela că 
doina nu se învaţă, ci se simte. Îţi 
iei respiraţia atunci când simţi că 
trebuie s-o iei, vibrezi atunci când 
te doare cu adevărat, strigi când te 
arde, şopteşti când te apasă... Dar 
întotdeauna îmi încălzesc vocea 
înainte de spectacol, fac vocalize 
şi mă rog la Doamne-Doamne să 
mă ţină vocea, să nu răcesc, să 
nu răguşesc...

Întâmplător sau nu, dar mama 

„Străbunicii mei au dormit 
printre morminte, de frică 
să nu fie deportați”

îmi povestea că atunci când m-am 
născut îşi dorea mult să mă nu-
mească Dorica, aşa ca pe străbu-
nica mea. Se poate spune că i s-a 
împlinit dorinţa, măcar şi pentru 
două ore şi jumătate cât durează 
spectacolul.

– Cum se simt fiicele tale 
în ambianța atât de drama-
tică a spectacolului?
Le-am explicat într-un limbaj 

mai copilăresc ce se-ntâmplă în 
spectacol. La început nu le per-
miteam să vadă toate scenele, le 
ceream să vină doar atunci când 
urmează scena cu copiii, apoi să 
meargă în sala de odihnă sau în 
curtea teatrului. Bianca şi Iana 
adoră să vină la teatru, le place 
să urmărească jocul actorilor şi 
observă detalii interesante de la 
un spectacol la altul. În privinţa 
mea îşi fac griji întotdeauna să 
nu cumva să cad în fosa scenei 
atunci când sunt împinsă de sol-
daţi. Ele îmi spun mereu înainte 
de spectacol să fiu atentă, iar după 
primul act mă întreabă dacă nu 
m-am lovit, deşi le-am explicat de 
atâtea ori că nu sunt lovită pe bune 
şi că există o anumită tehnică de 
cădere ca să nu te loveşti. 

– Ai avut niște gânduri 
grele, niște presentimente 
înainte de pandemie?
Nu am avut timp de asta... 

la teatru eram în plin proces de 
montare, aveam câte două repe-
tiţii zilnic, plus pregătiri intense 
pentru concertul Orei de Ras, plus 
orele de dicţie pe care le predau 
la liceu, masă, casă, familie... ui-
tasem de mine...

– Crezi că era inevitabil ca 

Interviu cu Diana Decuseară, actriță la Teatrul Național „Mihai Eminescu”

omenirea să treacă prin-
tr-o astfel de încercare?
Trebuia să se întâmple ceva. 

Lucrurile nu mai puteau continua 
astfel. Era nevoie de un restart. 
Prea eram agitaţi, trebuia să se 
oprească malaxorul în care ne ro-
team cu toţii. Natura îşi are legile 
sale, iar noi am cam uitat de ele 
sau conştient le-am neglijat.

– De când activezi în tea-
tru, ai fost mereu pe sce-
nă, chiar însărcinată ori cu 
bebeluși în culise. Pe me-
zinul Mircea îl luai cu tine 
și în turnee. Acum, brusc, 
totul s-a oprit. Nu mergi 
la repetiții, nu joci în fața 
publicului. Cum traversezi 
această perioadă stranie de 
inactivitate, de lâncezeală 
acasă?
Oh, dar nu am timp de lânce-

zeală! E un fel de vacanţă în care 
m-am îndepărtat un pic de sce-
nă, nu şi de teatru, şi mă ocup de 
povestea mea personală, că am 
acumulat multe restanţe la capi-
tolul ăsta. Eu eram obişnuită să 
fac toate lucrurile la galop. Acum 
m-am oprit şi savurez tot ceea ce 
fac. Am revenit la clitul de cărţi 
necitite pentru care nicicum nu 
găseam timp, mă uit zilnic la fil-
me şi spectacole noi. Supraveghez 
procesul de învăţământ online 
al fetelor mele, facem împreună 
temele pentru acasă, aşa îmi îm-
bunătăţesc engleza mea stâlcită. 
Gătim tot felul de bunătăţi, de 
curând am învăţat să coc pâine. 
Mirosul de pâine coaptă de mama 
din copilăria mea îl simt până azi 
şi aş vrea şi copiii mei să aibă ase-
menea amintiri. Fac şi niţel sport, 
atâta cât să nu deranjez vecinii. 

Asta e partea bună a lucrurilor. 
Pe de altă parte, mă chinui.... Sa-
tisfacţia pe care o ai pe scenă, cu 
publicul viu în faţa ta,  e un drog 
de care nu vrei să te laşi. Ei bine, 
exact asta îmi lipseşte acum cel 
mai mult. 

– De câte ori pe zi te uiți 
la știri?  
La început urmăream ştirile 

non-stop şi treaba asta mă afecta 
foarte mult. Acum mă uit o dată pe 
zi sau chiar deloc. Iau lucrurile aşa 
cum sunt înţelegând că eu nu pot 
face nimic, decât să stau izolată 
acasă, să am grijă de cei dragi şi 
să-mi păstrez calmul. 

– Reușești să citești ceva în 
perioada asta de izolare la 
domiciliu? 
O, da! Ăsta e răsfăţul pe care 

mi-l permit din plin acum. Îmi 
plac foarte mult cărţile biografi-
ce. Am citit „Tot ea... Becoming 
Maryl Streep”, „Edith Piaf, fără 
iubire nu suntem nimic”, acum 
citesc  cartea Ludmilei Gurcenco 
„Аплодисменты”. Iar în paralel 
citesc „Studiul China”, e o carte pe 
care mi-am dorit-o demult. 

–  Cât de importantă pen-
tru tine e rugăciunea?
Relaţia mea cu Dumnezeu este 

una mai specială, nu ştiu prea 
multe rugăciuni şi sunt departe 
de a respecta toate dogmele şi ri-
gorile bisericeşti, dar întotdeauna 
am simţit prezenţa Lui în viaţa 
mea. Îmi place să stau uneori cu 
ochii închişi, să-mi ascult respi-
raţia şi să mă gândesc la El, să-l 
rog, să-i mulţumesc pentru tot 
ce-mi dă şi nu-mi dă. E un soi de 
meditaţie sau rugăciune... nu ştiu, 
dar asta fac....

– Cum veți petrece Paștele?
De Paşti obişnuiam să mer-

gem la părinţii soţului meu, apoi 
ne adunam cu toţii la Cimişeni, 
la părinţii mei acasă, de obicei 
vine şi sora mea Polina, care stă 
în Germania. Îmi place să merg 
la biserica din sat şi să cânt cu cei 
din cor. E o sărbătoare mult aş-
teptată în familia noastră. E multă 
lume, e gălăgie, veselie, avem şi 
tradiţiile noastre de familie pe 
care le respectăm cu sfinţenie, 
copiii adoră „vânătoarea” de ouă 
de Paşti din grădina bunicilor. 
Anul ăsta va fi altfel, vom fi mai 
modeşti în toate... dar... sănătate 
să fie! Îi îndemn pe toţi să nu-şi 
piardă speranţa, să creadă mereu 
în puterea binelui, să ierte, să fie 
recunoscători, să fie buni. Vă urez 
pace şi lumină în suflet. 

– Îți mulțumim mult, Di-
ana!

Interviu de Irina Nechit

Diana Decuseară cu cei trei copii ai săi, Bianca, Iana și Mircea
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De câteva luni, la nivel mondi-
al, virusul COVID-19 a schimbat 
priorităţile politicienilor, dar şi pe 
cele ale oamenilor de afaceri. Zeci 
de mii de companii şi-au sistat 
activitatea, iar unii angajaţi şi-au 
pierdut unica sursă de venit. În 
mai multe ţări, autorităţile s-au 
asigurat ca oamenii să primească 
ajutor financiar în perioada cât se 
află în izolare.

Moldovenii din Uniunea 
Europeană 

După înregistrarea mai multor 
cazuri, Uniunea Europeană a ac-
celerat alocarea de fonduri din bu-
getul anului 2020 pentru statele 
membre. Una din cele mai afectate 
ţări europene de COVID-19 este 
Italia. Până în prezent, au fost 
înregistrate aproape 160 mii de 
persoane infectate, iar peste 20 
mii de persoane au decedat. 

Unii dintre moldovenii stabiliţi 
în Italia au rămas acolo şi conti-
nuă să muncească pe timp de pan-
demie. Printre aceştia se numără 
şi moldoveanca Galina Bolocan, 
care locuieşte, împreună cu soţul 
său şi fetiţa lor, de aproape şase 
ani la Milano. 

„Iniţial, am fost panicaţi. Am 
luat în serios toate măsurile de pre-
cauţie de la bun început. Oamenii 
sunt calmi, au învăţat să trăiască cu 
virusul, protejându-se atunci când 
se deplasează undeva. Mai greu 
este, însă, să ţii un copil în casă 
şi să-i explici că nu putem ieşi în 
parc. Dar, ne descurcăm, oricum”, 
a precizat tânăra din Moldova. 

Chiar şi pe timp de pandemie, 
compania în care activează Galina 
nu şi-a sistat activitatea. „Compa-
nia ne-a pus la dispoziţie măşti 
de protecţie chiar din primele 
zile când a fost declarată starea 
de urgenţă. De asemenea, ni se 
controlează temperatura corpu-
lui la intrarea în clădire”, a spus 
Galina Bolocan. 

Starea excepţională din Italia 
a fost recent prelungită până pe 
3 mai.

COVID-19 
în Marea Britanie

 
Și Marea Britanie a fost afec-

tată dramatic de acest virus. În 
doar câteva săptămâni, au fost 
înregistrate aproape 89 mii de 
persoane infectate, iar peste 11 
mii de persoane au murit. De CO-
VID-19 s-a infectat premierul 
Boris Johnson, dar şi membri ai 
familiei regale. Din primele zile 
ale declarării stării de urgenţă, 
moldoveanca Anastasia Rotaru 
s-a izolat. Tânăra locuieşte de 
mai mulţi ani în oraşul Bolton, 
iar de doi ani administrează o 
afacere.

„Noi suntem în cea de-a patra 
săptămână de carantină, dar parcă 
au trecut câteva zile. La început, 
am avut cumva un şoc, mai ales 
când mergeam în cafeneaua pe 
care o administrez şi vedeam toate 
mesele pustii. Mi se rupea inima”, 
a precizat Anastasia.

Totodată, tânăra spune că 
autorităţile au susţinut financi-
ar oamenii de afaceri din Marea 
Britanie. „Ajutorul din partea au-
torităţilor a venit aşa cum ni s-a 
promis. Din moment ce a fost dis-
ponibilă schema de ajutor pentru 
afaceri, n-am întârziat să aplic şi, 
în câteva zile, am primit banii”, a 
adăugat tânăra din R. Moldova.

Anastasia Rotaru spune că ora-
şul este pustiu în această perioadă. 
„Oamenii merg la cumpărături, în 
prima jumătate a zilei sunt cozi 
imense peste tot – supermar-
ket-uri, bănci, farmacii. Eu pre-
fer să comand on-line produsele 
alimentare şi le primesc direct la 
uşă”, a conchis tânăra. 

Moldoveanul Vadim Zgherea 
locuieşte de aproape doi ani la 
Londra. Tânărul spune că se află 
în a 25 zi de izolare. „Cu o zi îna-
inte de anunţul oficial al guvernu-
lui britanic, managerii companiei 
pentru care muncesc au luat deci-
zia să muncim de acasă. Salariul 
va rămâne la fel şi va fi plătit 80% 
de Guvern şi 20% de angajator”, 
a recunoscut moldoveanul.

Moldovenii 
din SUA și Canada

Pe teritoriul Statelor Unite 
ale Americii au fost înregistra-
te aproape 583 mii de persoane 
infectate, iar peste 23 mii de per-
soane au murit. Cele mai afectate 
state sunt California, New York şi 
Connecticut.

Moldoveanul Nicolae Capsâ-
zu locuieşte de mai mulţi ani în 
oraşul Seattle din statul Washin-
gton. Primul caz de coronavirus 
înregistrat în această regiune a 
fost la sfârşitul lunii februarie. 
„În prezent sunt deschise doar 
supermarketurile şi farmaciile. 
La intrări se creează linii de aş-
teptare, sunt dezinfectante, şerve-

Moldovenii din diasporă, 
pe timp de pandemie  

COVID-19 a reușit să aducă acasă mii de 
moldoveni din diasporă. Unii, însă, au decis 
să rămână în țările în care au emigrat. O 

parte continuă să muncească chiar și pe timp de 
pandemie, iar alții primesc ajutor financiar din 
partea autorităților statului în care se află.  

ţele, măşti şi mănuşi”, a precizat 
moldoveanul.

Locuitorii din SUA au posibi-
litatea de a aplica la ajutorul fi-
nanciar oferit de statul american. 
„Ajutorul este valabil şi pentru 
moldovenii care deţin documentul 
de rezident permanent. Cei care 
aplică primesc în funcţie de sa-
lariul mediu din ultimele 6 luni. 
Ajutorul poate fi între 400 şi 1000 
de dolari pe săptămână”, a reiterat 
Nicolae Capsâzu.

Într-o altă ţară de pe continen-
tul american, statul anunţă aproa-
pe 25 mii de persoane infectate şi 
peste 780 de morţi. Este vorba de 
Canada. Doina Ciobanu se află 
de aproape patru ani pe teritoriul 
canadian. Tânăra activează în do-
meniul IT, împreună cu soţul său. 

„Stăm acasă de o lună, copiii nu 
merg la şcoală şi nici la grădiniţă. 
Dacă mergem la market, în ma-
şină trebuie să fie doar membrii 
familiei. Am doi copii mici şi este 
destul de complicat, dar mă bucur 
că avem ogradă şi mai ieşim afară. 
Aşteptăm să se topească zăpada”, 
a precizat tânăra.

Moldoveanca spune că peste 
500 de mii de canadieni şi-au 
pierdut serviciul, iar unora li s-a 

A I  N O Ș T R I  Î N  L U M E

Ana SÂRBU

Arhiva personală a Galinei Bolocan (Italia)

Arhiva personală, cafeneaua Anastasiei Rotaru pe timp de 
pandemie (Marea Britanie)

 Arhiva personală, Vadim Zgherea
 (Marea Britanie)

Arhiva personală, Doina Ciobanu (Canada)

micşorat salariul. „Soţul meu Igor 
lucrează de acasă, ca şi mine. Cred 
că pentru cei din domeniul IT, 
cum suntem noi, este mai uşor”, 
a adăugat Doina.

Începând cu 31 decembrie 
2019 şi până în prezent, au fost 
raportate peste 1,9 milioane cazuri 
de COVID-19 şi peste 126 mii de 
decese în toată lumea.
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În căutarea 
târgului 
pierdut 

Odată cu declanșarea pandemiei de 
COVID-19, autoritățile au lăsat în voia 
sorții fermierii din Republica Moldova, 
care s-au pornit pe drumuri în căutarea 

unei piețe de desfacere. Cei mai afectați sunt 
producătorii de legume de sezon.

Și cumpărătorii sunt nemulţu-
miţi de lipsa târgurilor agricole. 
Aceştia spun că nu găsesc verdeaţă 
proaspătă la magazin şi preţurile 
sunt prea mari la produsele agroa-
limentare pentru banii lor. Am fost 
marţi la una din zonele de comerţ 
autorizate de Primăria Chişinău, 
cea de pe strada Onisifor Ghibu 
din sectorul Buiucani, unde erau 
doi vânzători: unul de verdeaţă, iar 
altul de nuci moldoveneşti.

Unii cumpărători erau revoltaţi 
că de trei zile vin pe strada Ghi-
bu, dar fermierii nu sunt prezenţi. 
„Am auzit că aici este piaţă agrico-
lă. Vin de trei zile şi nu găsesc pe 
nimeni. Abia azi văd că se vinde 
verdeaţă. Întotdeauna îmi cumpăr 
verdeaţa şi legumele de la piaţă, 
deoarece sunt mereu proaspete”, 
spune o femeie în timp ce-şi cum-
păra ridichi, pătrunjel şi ceapă 
verde. Altă femeie căuta fermieri 
care să vândă carne proaspătă şi 
tot întreba trecătorii unde-i piaţa.

Își vând marfa pe ascuns

Am aflat că femeia care vindea 
verdeaţă pe strada Ghibu a venit 
din oraşul Vadul lui Vodă. Până 
la instituirea stării de urgenţă, 
aceasta şi-a vândut verdeaţa la 
Piaţa Centrală. „Am ieşit să fac 
un ban să avem şi noi ca toată 
lumea”, spune vânzătoarea. Fe-
meia susţine că în intervalul ore-
lor 14:00-16:00 stă în aşteptarea 
troleibuzului la staţia auto de pe 
strada Alba Iulia. Menţionăm că 
punctele de comerţ ambulant, au-
torizate în sectoarele capitalei, au 
voie să activeze de la ora 06:00 
şi până la ora 14:00. Totodată, 
transportul public circulă după un 
grafic special: de la 05:30-10:00 
dimineaţa, iar seara între orele 
16:00 – 20:00.

Peste drum, altă femeie vindea 
nuci în coajă cu 40 de lei pentru un 
kilogram. „Nu am niciun leu. Am 
nuci aduse de la ţară şi am ieşit să 
le vând. Stau acasă de o lună. Am 

lucrat vânzătoare la piaţa Delfin. 
Primesc o pensie de 800 de lei. 
Nu am achitat facturile de două 
luni”, povesteşte femeia. În timp 
ce vorbeam, se apropie altă feme-
ie care ne întreabă unde-i piaţa. 
Indignată că nici astăzi nu sunt 
fermierii, aceasta şi-a cumpărat 
un kilogram de nuci.

Unde-i târgul pascal?

Merg spre piaţa Delfin de pe stra-
da Alba Iulia, intersecţie cu strada 
Liviu Deleanu. Chiar în faţa pieţei 
s-au adunat vreo şase producători 
agricoli care vindeau prune uscate, 
verdeaţă, ouă, produse lactate şi 
carne. Încep să fac fotografii, iar 
între timp aud o bătrână supăra-
tă că nu găseşte cozonac. „Vin de 
pe strada Ghibu. Nu-i târg acolo. 
Caut cozonac. Nu am bani să cum-
păr cozonac de la magazin”, afirmă 
bătrâna. Aceasta avea în mână o 
legătură de ceapă verde.

Mă apropii de femeia care avea 
o torbă cu prune urcate. „Am venit 
să-mi fac nişte bani pentru pâine. 
Am lucrat la Piaţa Centrală. Acum 
nu ştiu din ce să trăiesc mai depar-
te”, se plânge femeia. Aceasta nu 
ştia că Primăria Chişinău a auto-
rizat puncte de comerţ ambulant, 
dar a ieşit pur şi simplu în drum 
pentru a-şi vinde marfa. Feme-
ia mai spunea că se teme să nu 
fie amendată de Poliţie deoarece 
dreptul de a vinde pe drum îl au 
doar gospodăriile ţărăneşti.

Continui să aud cetăţeni care 
întreabă: „Unde-i piaţa?! Pe Ghibu 
nu se vinde nimic!”. Mă apropii de 
o tânără care comercializa verdea-
ţă (spanac, ridiche etc.). A venit 
la Chişinău din satul Horodişte, 
raionul Călăraşi. „Nu avem unde 
ne vinde marfa. Acum e sezonul. 
Verdeaţa e un produs care nu se 
lasă pe mâine”, susţine Claudia. 
Toţi comercianţii de pe strada 
Alba Iulia şi Onisifor Ghibu pur-
tau măşti medicale.

Cealaltă femeie, care vindea 
leuştean şi ceapă verde, a venit 
din oraşul Ialoveni. „Nu lucrez de 
o lună. Am trei copii de crescut. 
Am noroc de o bucată de pământ 
din care mă hrănesc. Am crescut 
ceapă verde şi leuştean”, menţio-
nează femeia. Aceasta susţine că 
lucrează casier într-un magazin, 
angajatorul nu-i plăteşte salariu, 
iar de ajutor de şomaj nu poate 
beneficia deoarece este angajată.

O femeie bucuroasă că a găsit 

C A R A N T I N A

de unde să-şi cumpere ceapă ver-
de, sare cu vorba şi-mi spune că: 
„asta-i bătaie de joc. Omul dacă 
stă afară, vinde marfa la aer curat, 
cum poate să ne îmbolnăvească? 
În magazin, că suntem mai mulţi 
la un loc – e mai bine? Soţul meu 
e acum în Turcia. El îmi spune 
că acolo nu-i aşa destrăbălare. 
La magazin nu găseşti legume şi 
verdeaţă proaspătă. Bine că am 
găsit ceapă verde. Am să vin şi 
mâine”, spune femeia.

Gospodăriile țărănești, 
nestingherite

Vine un bărbat grăbit. Aflu că e 
fermier. Cultivă ridiche şi verdea-

ţă. El spune că vine de pe strada 
Calea Ieşilor, unde nu-i nimeni. 
Producătorul agricol căuta locul 
autorizat de autorităţile locale 
pentru a-şi vinde marfa. I-am 
explicat că strada Ghibu nr. 9 
se află aproape de intersecţia cu 
strada Alba Iulia. „Am marfă, dar 
nu am unde-o vinde. Mă duc să 
văd”, afirmă fermierul.

Printre comercianţii din faţa 
pieţei Delfin erau două maşini 
speciale pentru comerţul pro-
duselor agroalimentare. Aceştia 
au acte care confirmă faptul că 
sunt gospodărie ţărănească. Ei 
se numără printre cei mai puţin 
afectaţi de restricţiile impuse de 
autorităţi. „Nu suntem foarte afec-

taţi. Noi vindem. Avem gospodărie 
ţărănească”, afirmă una dintre 
vânzătoare.

Tot de la fermierii înregistraţi 
oficial am aflat că Poliţia umblă 
pe stradă şi alungă comercianţii. 
Unii se pot alege şi cu amendă. 
Probabil, din cauza fricii de a fi 
identificaţi, mulţi vânzători de 
produse agricole au refuzat să 
fie fotografiaţi.

Deputatul Alexandru Slusari 
propune să fie permis comerţul 
stradal, iar fermierii să-şi vândă 
marfa în baza unor certificate 
obţinute de la Primăria Chişi-
nău. Propunerile au fost trimise 
Comisiei pentru Situaţii Excep-
ţionale.

Natalia MUNTEANU

Fermierii moldovenii nu își pot desface 
produsele, iar potențialii lor cumpărători 
nu găsesc marfă proaspătă autohtonă
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12 curse charter spre destinaţii 
din Germania – Berlin, Baden-Ba-
den/ Karlsruhe, Dusseldorf au 
purtat peste 2.000 de oameni 
speriaţi de foame şi de sărăcie 
pe ogoarele nemţilor într-un gest 
de umilinţă naţională supremă şi 
niciun lider politic nu s-a îngro-
zit, niciunul nu a avut decenţa 
să plece capul şi să tacă măcar 
pentru o zi. Singurul lucru pe care 
l-au remarcat politicienii a fost 
că cei 2.000 de români nu au res-
pectat distanţele minime dintre 
ei prevăzute de ordonanţele şe-
fului lui Arafat, cum s-o numi el. 
De fapt, asta e viaţa care ni s-a 
oferit în ultimii 30 de ani: plecaţi 
şi munciţi în străinătate, plecaţi 
că aici nu putem să facem nimic! 
Niciun politician român nu s-a 
arătat vreodată înspăimântat de 
faptul că o treime din forţa de 
muncă naţională a plecat din ţară. 
Și se pare că tot asta e viaţa care 
ni se va oferi şi de azi înainte.

Ne aflăm, acum, în mijlocul 
unei mari încercări. Dar această 
încercare este pentru întreaga 
planetă, cu deosebire pentru lu-
mea occidentală, din care facem 
şi noi parte. Hai să lăsăm un pic 
emoţiile la o parte şi să privim ce 
se întâmplă în lume: liderii na-
ţionali cu anvergură, cu viziune, 
deja lansează programe uriaşe de 
revenire a economiei după criză. 
Da, în vreme ce ai noştri citesc 
cu voce tremurată ordonanţele 
pentru culesul sparanghelului 
nemţesc şi comunicatele cu cri-
mele comise la Suceava, alţii îşi 
mobilizează resursele pentru a 
reconstrui economia.

Dacă vrem să înţelegem cum 
va arăta lumea după criza coro-
navirus, ar trebui să ne uităm la 
ce fac acum liderii americani, cei 
germani şi cei japonezi. Și n-ar 
strica să tragem cu ochiul şi pe 
la unguri, la polonezi sau la cehi.

Administraţia Trump a elabo-
rat un plan de reconstrucţie bazat 
pe cheltuirea de către guvernul 
federal a 2.000 de miliarde de do-
lari, la care se adaugă cei 2.300 de 

miliarde de dolari recent anun-
ţaţi de către Federal Reserves: 
printre altele, 500 de miliarde 
de dolari pentru cumpărarea de 
obligaţiuni municipale (adică îm-
prumuturi pentru oraşe), 600 de 
miliarde de dolari împrumuturi 
pentru companii cu mai puţin de 
10.000 angajaţi şi 350 miliarde 
de dolari împrumuturi pentru 
micile afaceri.

Japonia, a treia cea mai mare 
economie a lumii, alocă pentru 
revenirea din criza economică 
992 miliarde de dolari, adică 20% 

din PIB. Guvernul japonez va su-
plimenta cheltuielile bugetare cu 
62% (da, aţi citit bine, cu 62%, 
16,8 trilioane de yeni în plus)! 
Bani pe care îi va lua din emiterea 
de obligaţiuni (14,5 trilioane de 
yeni) şi emiterea de obligaţiuni 
pentru construcţii (2,3 trilioane 
yeni). 4 trilioane de yeni se vor 
distribui către familiile cele mai 
afectate şi 2,3 trilioane de yeni 
vor fi plătite firmelor mici şi mij-
locii care au afacerile închise sau 
sever afectate.  

O fi remarcat oare cineva de la 
Bucureşti că guvernul lui Shinzo 
Abe emite (şi nu e prima oară!) 
„obligaţiuni pentru construc-
ţii” – adică obligaţiuni menite 

Cum va arăta lumea 
după criză? Unde 
va fi România? (1)

R E A L I T A T E A

Vreți să știți cum va arăta lumea pentru 
România după criza coronavirus? 
Uitați-vă la imaginile miilor de sărmani 
români înghesuiți pe aeroportul din 

Cluj pentru a pleca în Germania la cules de 
sparanghel.

Petrișor Gabriel PEIU 

să acopere cheltuieli destinate 
lucrărilor de infrastructură pu-
blică? Întreb retoric, desigur, 
răspunsul îl vedem cu toţii. 
Germania, la rândul său, a adop-
tat un plan de 750 miliarde de 
Euro (cam 20% din PIB) pentru 
a putea reveni din dezastrul eco-
nomic actual. Pentru prima oară 
după mulţi ani, Germania se va 
împrumuta, cu o sumă destul 
de mare, 156 miliarde de Euro 
(cam 4% din PIB), atât de dispu-
să la efort financiar este Angela 
Merkel. Planul german prevede 
inclusiv intrarea statului în acţi-
onariatul firmelor esenţiale, prin 
cumpărare de acţiuni. 

Dar hai să venim şi în regiunea 
noastră, în Estul Europei, în liga 
în care jucăm şi noi.

Ungaria, bunăoară, o ţară de 
două ori mai mică decât Româ-

nia şi o economie cât 60% din 
economia noastră, mobilizează 
cam 30 de miliarde de Euro pen-
tru compensarea efectelor crizei, 
ceea ce reprezintă 20% din PIB. 
Orban Viktor a anunţat inclusiv 
un fond strategic de 1,3 miliarde 
de Euro pentru investiţii în in-
frastructură. 

Polonia, cea mai mare eco-
nomie a regiunii, o ţară de două 
ori cât România şi o economie 
de două ori şi jumătate mai mare 
decât a noastră, aruncă în lupta 
împotriva crizei economice nu 
mai puţin de 47 de miliarde de 
Euro (aproape 10% din PIB). Din 
totalul celor 212 miliarde de zloţi 
ai planului de ieşire din criză, 30 

de miliarde de zloţi se vor duce 
în plata şomajului tehnic, 7,5 mi-
liarde în investiţii în sistemul de 
sănătate, 70 de miliarde de zloţi 
în întărirea sistemului financiar 
şi 30 de miliarde de zloţi în in-
vestiţii în infrastructură. 

Republica Cehă şi-a asumat un 
plan de stimulare a economiei de 
o amplitudine nemaiîntâlnită în 
istoria ţării, de aproape 18% din 
PIB (aproximativ 50 de miliarde 
de dolari).

Dar ia să vedem ce plan are 
guvernul de la Bucureşti. Unul 
simplu, cu care, de altfel, nici 
nu ne-a surprins: să facă lucruri 
uşoare, ieftine şi care să nu pună 
în pericol procentele din sondaje.

Bugetul de combatere a crizei 
coronavirus anunţat până acum la 
noi este unul pe măsura viziunilor 
politicienilor noştri: până în 10 

miliarde de lei pentru plata şoma-
jului tehnic şi maxim 15 miliarde 
de lei garanţii pentru susţinerea 
creditării IMM-urilor. Cam asta 
e tot, plus ceva bonificaţii pentru 
plata taxelor la timp, pentru pu-
ţinele firme care o mai pot face. 
Adică un total de vreo 25 de mi-
liarde de lei, vreo 5 miliarde de 
Euro, adică sub 3% din PIB, cu 
banii de la Comisia Europeană 
incluşi aici. 

Ce înseamnă asta? Condamna-
rea la înapoiere şi fixarea noastră 
în divizia ultimă a Uniunii Euro-
pene pentru câteva decenii. Orice 
minte normală îşi poate da seama 
că, dacă celelalte state membre 
UE (şi în primul rând vecinii noş-

tri) alocă pentru compensarea 
crizei sume de câteva ori mai 
mari decât România, compani-
ile din acele state vor deveni şi 
mai competitive decât erau, în 
raport cu noi. 

Ungurii şi polonezii vor atrage 
şi mai multe investiţii decât noi şi 
mai sofisticate. Aici viitorul sună 
cam trist: exodul celor instruiţi şi 
al celor neinstruiţi va continua la 
fel ca şi până acum, medicii către 
spitalele vestice şi zilierii către 
câmpurile cu sparanghel; compa-
niile româneşti vor fi din ce în ce 
mai puţine şi mai slăbite. Numai 
politicienii vor prospera, alături 
de favorizaţii sorţii: beneficiarii 
pensiilor şi salariilor speciale.

Oare chiar nimeni să nu pri-
ceapă la Bucureşti că orice dolar 
pe care Ungaria sau Polonia îl 
investeşte şi noi nu înseamnă, de 

fapt, o diferenţă de zeci de dolari 
în salarii, o diferenţă de zeci de 
procente în nivel de trai? 

Cum se face oare că din şapte 
partide parlamentare niciunul 
nu are o viziune pentru ieşirea 
din criză? Niciunul nu propune 
un plan coerent, bazat pe o tera-
pie de şoc şi pe mobilizarea unor 
resurse la fel de mari precum 
pierderile generate de virusul 
din Wuhan. Pentru ce mai facem 
alegeri la fiecare patru ani, dacă 
toate partidele din parlament nu 
trăiesc decât pentru a-şi încasa 
subvenţiile de 100 de milioane 
de Euro?

(va urma)
 http://m.ziare.com
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Pentru că doctorii de familie 
sunt primii care interacţionează 
cu pacienţii, i-am întrebat cum şi 
dacă şi-au făcut rezerve de echi-
pamente de protecţie, pentru cât 
timp le-ajung şi cine îi ajută să 
se descurce cu virusul necruţă-
tor. Unii dintre ei s-au plâns pe 
distribuirea inechitabilă a aju-
toarelor venite de la Ministerul 
Sănătăţii, alţii s-au mulţumit cu 
ce au obţinut. 

Un medic de familie din raionul 
Ialoveni, care a dorit să-i păstrăm 
anonimatul, ne-a povestit că tot ce 
vine de la minister le ajunge doar 
pentru câteva zile de muncă. În 
raion sunt 11 centre de sănătate 
cărora ministerul le-a repartizat, 
în total, 400 de măşti de unică 
folosinţă, trei termometre cu in-
fraroşu şi câte un set de echipa-
mente speciale (salopetă, ochelari, 
mănuşi, botoşei).

„Nouă ne-au revenit 23 de mă-
şti pentru 20 de angajaţi. Este o 
bătaie de joc. Apoi, o companie 
de telefonie mobilă ne-a oferit 
11 cartele, pe care să le folosim 
jumătate de an nelimitat şi trei 
telefoane. Acestea, iarăşi, au ajuns 
doar la centrele mai mari. E dis-
criminare. Din ultima donaţie a 
chinezilor, raionului i-au revenit 
trei termometre cu infraroşu. Și 
acestea merg la centrele mari”, 

s-a arătat nemulţumit medicul 
de familie.

În astfel de situaţie, medicii 
spun că sunt nevoiţi să se descurce 
cum se pricep mai bine. „Noi 
respectăm instrucţiunile şi ne 
protejăm cu ce avem. La intrarea 
în instituţie avem triaj, avem un 
termometru cu infraroşu, pe care 
ni l-a donat un grup de consilieri. 
Din banii donaţi de o doamnă sta-
bilită în Italia am cumpărat măşti. 
Vreau să vă spun că nici colegii de 
la urgenţă nu au echipamente. Ei 
vin şi cer măşti de la noi”, explică 
medicul.

Doctorul mai afirmă că primele 
echipamente pentru medicii de 
familie au ajuns la ei abia în a 
doua jumătate a lunii martie şi 
instruirea personalului s-a făcut 
pe ultima sută de metri.  

„Managerii nu prea s-au grăbit 
să ne instruiască. Pentru toţi la 
început părea o glumă. Abia după 
al treilea ordin al ministerului au 
început să ne înveţe ce să facem cu 
această infecţie. Acum vor să ne 
implicăm, să consultăm pacien-
ţii prin telefon. Prin telefon nu-i 
poţi consulta pe toţi. Ai nevoie să-i 
vezi, să-i asculţi”, explică medicul.

Georgeta Corcodel este medic 
de familie în acelaşi raion. Spune 
că ceea ce a primit seamănă mai 
mult a pomană.  

„Am primit două capoate ste-
rile de unica folosinţă, câţiva bo-
toşei, capeline, măşti de tifon, o 
singură vizieră. Mai avem două 
seturi cu combinezon de la pri-
mărie şi două seturi de la centrul 
de sănătate. Sunt prin stocuri mă-
şti simple şi câteva tip FFP2 care 
au expirat în 2013, fiind păstrate 
din ajutorul umanitar, când era 
epidemie de pneumonie atipică. 

23 de măşti pentru 
20 de angajați

În plină criză de sănătate publică, tot mai 
mult ies la iveală problemele acumulate 
de-a lungul anilor în sistemul medical. 
Acum, când o infecție necunoscută a luat pe 

nepregătite chiar și cele mai performante sisteme 
de sănătate din lume, medicii din Republica 
Moldova sunt fericiți să aibă măcar măști și 
mănuși de protecție. 

Echipamente de protecție, repartizate discriminatoriu medicilor de familie, implicați în lupta cu COVID-19

Daca ar scrie toţi lucrătorii me-
dicali pe FB, ar exploda interne-
tul. Un ministru care se respec-
tă îşi asumă responsabilitatea 
pentru subalternii săi. În alte 
ţări oficialii au recunoscut criza 
de echipamente, dar la noi...”, s-a 
indignat doctoriţa.

„Noi avem doar 
termometru cu mercur. 
După fiecare pacient 
îl ștergem cu spirt 
și-l folosim din nou”

Medicul de familie Nicolae 
Lupu din Călăraşi a trebuit să stea 
izolat 14 zile, pentru că a consultat 
un pacient, care a minţit că ar fi 
fost în contact cu cineva din stră-
inătate, iar ulterior a fost depistat 
pozitiv la COVID-19. Acum câte-
va zile, spune medicul, a primit 
o serie de echipamente, dar nu e 
suficient.

„Suntem 17 lucrători şi am 
primit 17 seturi de echipamente. 
Avem măşti, dar foarte puţine. 
Sunt din bumbac şi ele nu co-
respund cerinţelor. Mănuşi am 
achiziţionat până la pandemie, 
avem pentru tot anul. Avem dez-
infectant pentru mâini, dar iată 
pentru suprafeţe mai puţin şi nici 
nu putem găsi. Nu avem termo-
metru cu infraroşu. Doar unul cu 
mercur. După fiecare pacient îl 

ştergem cu spirt şi îl folosim din 
nou”, explică Nicolae Lupu.

Unele centre de sănătate spun 
că au fost mai norocoase. Au fost 
asigurate cu echipamente de pro-
tecţie de către consiliul raional 
sau de primărie.

„Chiar astăzi am primit de la 
centrul raional 13 mii de mănuşi, 
165 de ecrane de protecţie, 700 
de ventilatoare, 150 de costume, 
plus mai avem mănuşi din donaţii 
de la primărie şi minister, şi de 
unică folosinţă, şi cu dublă protec-
ţie. Toate le-am împărţit la nouă 
centre de sănătate din raion, dar, 
evident, Centrul de Sănătate Râş-
cani este cel mai mare, cu 24.800 
de persoane în evidenţă şi aici au 
rămas mai multe echipamente”, 
se justifică şefa Centrului de Să-
nătate Râşcani, Gabriela Sandu.

Medicul afirmă că toţi lucrăto-
rii medicali trecuţi de 60 de ani 
au plecat în concediu în această 
perioadă. Acum se bucură că în 
oraşul lor nu a fost înregistrat încă 
niciun caz de COVID-19. 

„Ceea ce a dat ministerul 
este puțin, dar nu suntem 
obijduiți”

La Glodeni s-au mobilizat toţi 
să ajute medicii. Este al treilea 
raion cu focar de COVID-19 în-
registrat într-o instituţie medi-
cală, de aceea consiliul s-a grăbit 
să cumpere chiar şi teste pentru 
cadrele medicale.  

„În raionul Glodeni sunt nouă 
centre de sănătate. Pentru toa-
te am primit de la minister 110 
combinezoane, 250 de măşti, trei 
telefoane, pe care le-am dat la 
instituţiile cele mai mari, cartele 
de telefon, dezinfectant şi săpun 
lichid. Din banii instituţiei am 
cumpărat echipament, mănuşi, 
halate de unică folosinţă, dezinfec-
tant. S-au implicat toţi. Ne-au adus 
mănuşi, măşti, dezinfectant. Chiar 
şi teste au cumpărat pentru medici. 
Azi am primit de la minister trei 
termometre cu infraroşu, ele vor fi 
repartizate centrelor mai mari, cu 

un număr mai mare de populaţie”, 
a afirmat  Viorica Ciobanu, şefa 
Centrului de Sănătate Glodeni.

Medicii de la Mărăndeni, Fă-
leşti, s-au arătat mai îngăduitori 
cu autorităţile şi ajutoarele care 
le revin. Ei spun că acestea sunt 
mai necesare spitalelor.

„De la minister am primit pen-
tru fiecare angajat câte o salope-
tă, 120 de măşti, 125 de măşti de 
multiplă folosinţă, 8 litri de dezin-
fectant şi un litru de săpun lichid. 
Restul necesităţilor le-am acoperit 
din banii instituţiei. Să dea Dom-
nul să nu avem pacienţi! Ceea ce a 
dat ministerul este puţin, dar nu 
suntem obijduiţi, mai mult se duce 
la spitalele strategice”, a explicat 
şi Angela Colibaba, şefa Centrului 
de Sănătate din sat.

Și Ludmila Capcelea este şefă 
la Centrul de Sănătate Cimişlia. 
Spune că a făcut rezerve de echi-
pamente, iar cheltuielile pentru 
alte servicii au fost micşorate.

„Am primit primul lot de 220 
de măşti, apoi alte 220 de măşti, 
am primit câte patru costume pen-
tru fiecare medic. În raion suntem 
35 de medici de familie. Ni s-au 
mai dat două termometre, unul 
l-am dat la Gura Galbenei, şi unul 
l-am lăsat la noi. Dezinfectantele 
le cumpărăm din donaţii. Mănuşi 
tot am primit. Au zis că urmează 
şi alte distribuiri, dar noi nu am 
aşteptat ministerul. Am cumpărat 
o dată 5 mii de măşti, apoi alte 10 
mii, 300 de viziere, 300 de costu-
me, 500 de perechi de ochelari. 
CNAM-ul ne-a recomandat să nu 
facem reparaţii sau alte achiziţii, 
care nu ard şi să redirecţionăm re-
sursele spre ce ne trebuie acum, să 
fim pregătiţi”, a precizat medicul.

Vom preciza că în Republica 
Moldova sunt 249 de Centre de 
Sănătate autonome, 621 de Oficii 
ale Medicilor de Familie şi 380 
de Oficii de Sănătate. În ele mun-
cesc aproximativ 1600 de doctori. 
Din 10 aprilie, pacienţii cu forme 
uşoare ale bolii sunt trataţi aca-
să, fiind supravegheaţi de către 
medicii de familie.

Elena CIOINA
Foto din arhiva personală a unui medic
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Rugbystul 
Maxime 
Mbanda – erou 
planetar

O imagine în care jucătorul 
selecţionatei Italiei de rugby, 
Maxime Mbanda, ţine de mână 
o bătrânică în Ambulanţă, parcă 
ferind-o de virus, a înconjurat in-
stant mapamondul. Sportivul de 
27 de ani, născut dintr-o mamă 
italiancă şi un tată congolez, s-a 
angajat voluntar pe o maşină a 
Salvării. La început flankerul lui 
Zebre Parma, cu 18 selecţii la na-
ţională şi nelipsit de la ultimele 
întâlniri din Turneul celor 6 Naţi-
uni, a transportat măşti, îmbrăcă-
minte şi hrană. Acum el este şofer 
şi brancardier (urcă şi coboară 
bolnavii din maşină), lucrează în 
ture prelungite, de 12-13 ore, ex-
punându-se unui risc permanent.

Campionatul 
Mondial de 
atletism, 
amânat

Campionatul Mondial de Atle-
tism ce urma să se desfăşoare în 
august 2021 în oraşul Eugene, 
statul Oregon (SUA), a fost repro-
gramat pentru 15-24 iulie 2022. 
Această decizie a fost luată în 
urma amânării Jocurilor Olimpice 
şi Paralimpice de la Tokyo 2020, 
reprogramate pentru perioada 23 
iulie – 8 august 2021, din cauza 
pandemiei COVID-19. Astfel, va 
fi evitată suprapunerea acestor 
două competiţii de mare anver-
gură. Reamintim că anterior au 
fost amânate pentru anul 2021 
Campionatele Mondiale de Atle-
tism în sală, programate iniţial 
pentru perioada 13 – 15 martie 
curent la Nanjing, China.

Tottenham-ul 
lui Mourinho 
a făcut 
antrenament 
în plină 
pandemie 

Tehnicianul Jose Mourinho şi 
o parte dintre jucătorii echipei de 
fotbal Tottenham s-au antrenat 
într-un parc din Londra. „Îmi 
cer scuze şi recunosc că acţiunile 
mele nu au fost în conformitate 
cu măsurile date de autorităţi... 
Este vital să... îi sprijinim pe eroii 
noştri din cadrul sistemului me-
dical, care salvează vieţi”, a spus 
antrenorul echipei din Hotspur. 
În Anglia, oamenii pot ieşi afară 
pentru a se plimba sau a face exer-
ciţii, dar sunt obligaţi să păstreze 
între ei distanţa de doi metri.

Ca şi orice luptă care se 
alimentează din seva revigo-
rantă a tradiţiilor orientale, 
taekwondo-ul îşi datorează 
longevitatea şi durabilitatea 
unei filosofii bine închegate, 
cu aplicaţii practice de-a drep-
tul impresionante. Acest stil 
de luptă se mai referea la un 
sistem de antrenament spiri-
tual, fiind în prezent un mijloc 
excelent de a practica un mod 
de viaţă sănătos, contribuind 
la dezvoltarea armonioasă a 
fiinţei umane.

Sensuri etimologice 

Cuvântul taekwondo este de 
origine coreeană, fiind alcătuit 
din trei silabe, cu următoarea 
semnificaţie: TAE – ad litteram 
înseamnă: a călca cu piciorul; 
cu alte cuvinte: tehnica loviturii 
executată cu membrele inferioa-
re; KWON – procedeu executat 
cu mâna, cu pumnul; DO – un 
termen de o complexitate cu 
adevărat filosofică care semni-
fică asemenea noţiuni precum 

metodă, artă, disciplină, cale 
– în sensul de călătorie spre 
propria dezvoltare spirituală, 
în armonie cu lumea fizică în-
conjurătoare. 

O caracteristică inconfun-
dabilă a acestui gen de luptă 
este folosirea picioarelor atât 
pentru blocarea atacului venit 
din partea adversarului, cât şi 
pentru lovituri înalte. Sinteti-
zând, putem defini stilul tae-
kwondo drept calea mâinii şi 
a piciorului (arta de a lovi cu 
mâinile şi picioarele) sau drumul 
spre perfecţiune, toate acestea 
fiind riguros oglindite din cele 
mai vechi timpuri într-un Cod 
de onoare. 

Taekwondo-ul, o artă 
marțială pusă în apărarea 
suveranității

Originea termenului de tae-
kwondo se află în strânsă le-
gătură cu istoria ţării. Astfel, 
în cadrul primelor formaţiuni 
statale coreene cu caracter feu-
dal – Cogurio, Silla, Pacja (sec. I 
î.Hr – VII d.Hr.) –, situate în pe-
ninsula Coreeană şi în Manciuria 
(Nord-Estul Chinei de astăzi), 
o atenţie prioritară era acorda-
tă călirii fizicului şi mentalului 
ostaşilor, utilizând metode de 
lupte tradiţionale. Acest stil de 
luptă era denumit Taekken (Ta-
kion), de unde provine şi denu-
mirea de Taekwondo. 

Și mai târziu, statul medieval 
Koryo (935-1392), de la care îşi 
trage originea numele de astăzi 
al ţării, îşi pregătea ostaşii folo-
sind aceleaşi procedee, pe lân-
gă antrenamentele cu folosirea 
arcului, sabiei şi suliţei. Una 
dintre condiţiile de bază în ve-
derea avansării oricărui militar 
pe scara ierarhică era însuşirea 

şi aplicarea acestei lupte ridicate 
la rang de pregătire patriotică, 
de o importanţă vitală pentru 
existenţa acestui stat peninsular.

Taekwondo-ul
pe meleagurile moldave

Acest gen de arte marţiale şi-a 
făcut apariţia pentru prima oară 
în Basarabia la sfârşitul anilor 
’70 ai secolului trecut, odată cu 
sosirea pe pământul moldove-
nesc a cetăţeanului costarican 
Jose Manuel Gomez, deţinător al 
centurii negre 3 Dan la taekwon-
do. Venit la studii, el a fondat 
la Chişinău, împreună cu Pavel 
Leviţchi, campion al URSS la 

arte marţiale, prima secţie de 
taekwondo. 

La începutul anilor ’80, luptele 
orientale au fost interzise pe în-
treg teritoriul Uniunii Sovietice, 
perioada de restricţie prelungin-
du-se până în 1988. În acele vre-
muri de grea încercare, „Sala de 
sport” a taekwondo-ului moldo-
venesc trecut în ilegalitate se situa 
într-un cabinet de terapie fizică 
a Spitalului nr. 3 din Chişinău. 

Deşi taekwondo-ul este o pro-
bă cu un început relativ recent în 
ţară noastră, la baza implemen-
tării şi popularizării acesteia au 
stat maeştri consacraţi în do-

meniu. În Republica Moldova, 
Federaţia de Taekwondo WT 
(World Taekwondo – versiunea 
olimpică) a fost înregistrată ofi-
cial în anul 1995. Primul preşe-
dinte al forului moldovenesc de 
profil, în perioada 1986-2002, 
a fost Valentin Conev, un pro-
motor neobosit al acestei lupte 
în rândurile tineretului. 

În primul deceniu al noului 
mileniu, popularitatea taekwon-
do-ului la noi în ţară creşte verti-
ginos, fiind create secţii de profil 
pentru copii în diferite localităţi 
ale republicii: Chişinău, Vadul 
lui Vodă, Bubuieci, Bălăbăneşti 
(r. Criuleni), Răzeni, Zâmbreni 
(r. Ialoveni) ş.a. În plus, a de-

venit tradiţională desfăşurarea 
la noi în republică a unor tur-
nee internaţionale prestigioase 
precum Moldova Open şi Cupa 
Coreii la taekwondo.

Rezultate de prestigiu

În 2013, ţara noastră a găz-
duit, în premieră, Campionatul 
European de Tineret la taekwon-
do (Under-21), graţie eforturilor 
depuse de preşedintele forului 
naţional de profil, Igor Iuzefo-
vici, vicepreşedinte al Uniuni 
Europene de Taekwondo. La 
acest turneu continental cona-
ţionalii noştri s-au învrednicit 
de două medalii: Andrei Rota-
ru a cucerit distincţia de argint, 
iar Vladislav Arventi – una de 
bronz. Apoi veni, în 2014, „au-
rul” lui Stepan Dimitrov şi me-
dalia de bronz a lui Vladislav 
Arventi adjudecate la Campi-
onatele Europene de la Baku, 
Azerbaidjan. 

În 2015, Aaron Cook, spor-
tiv britanic naturalizat, obţi-
ne bronzul la Mondialele din 
Celeabinsk, Rusia, o premieră 
absolută pentru taekwondo-ul 
moldovenesc, şi câştigă pe plan 
mondial în nominalizarea Cea 
mai bună lovitură a anului. De 
asemenea, el intră în posesia 
medaliilor de bronz la Euro-
penele de la Montreux, Elve-
ţia (2016), la Mondialele de la 
Muju, Coreea de Sud (2017), şi 
a distincţiei de argint la Campi-
onatul European desfăşutat la 
Kazan, Federaţia Rusă (2018). 
Tot în 2018, Petru Cataraga, un 
sportiv cu o soartă dramatică şi 
cu un talent de-a dreptul sclipi-
tor, s-a învrednicit de medalia 
de argint la Campionatul Euro-
pean de Para-Taekwondo.

În familia sporturilor olim-
pice acest stil de luptă a intrat 
în 1988 la Olimpiada de la Seul, 
când a fost inclus în program în 
calitate de disciplină demon-
strativă. În anul 2000, taekwon-
do-ul dobândeşte statutul deplin 
de probă olimpică, la JO de la 
Sydney.  

Din istoria taekwondo-ului 
moldovenesc

Taekwondo-ul este o luptă orientală din categoria 
artelor marțiale, cu o vechime istorică de peste 
două mii de ani. Popularitatea acestei discipline 
olimpice în lume și la noi în țară se află într-o 

creștere continuă, fiind în prezent practicată în jur de 70 de 
milioane de atleți din peste 200 de ţări. Taekwondo-ul intră 
în top 10 al celor mai răspândite sporturi în lume. Această 
artă marțială își are originea în peninsula Coreeană (sec. I 
î.Hr.), servind în acele vremuri antice ca mijloc extrem de 
eficient de autoapărare fără folosirea armelor, al căror port 
era strict interzis. 
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T U T T I - F R U T T I

În timp ce coro-
navirusul continuă 
să domine titlurile, 
întrebarea dacă bo-
lile infecţioase pot fi 
asociate schimbărilor 
de mediu se menţine. 
Cercetătorii au rele-
vat că exploatarea 
animalelor sălbatice 
de către oameni prin 
vânătoare, comerţ, 
distrugerea habita-
tului şi urbanizare 
facilitează contactul dintre cele 
două părţi şi creşte riscul de pro-
pagare a virusurilor.

Un studiu publicat în Procee-
dings of the Royal Society B, oferă 
noi dovezi pentru evaluarea riscu-

lui de răspândire la diverse specii 
de animale. 

Animalele domestice au trans-
mis de opt ori mai multe virusuri 
zoonotice în comparaţie cu speci-
ile de mamifere sălbatice. 

Printre ultimele se numă-

ră unele specii de 
rozătoare, lilieci şi 
primate care trăiesc 
printre oameni, în 
apropierea locuin-
ţelor, a fermelor şi 
a culturilor, ceea ce 
creşte riscul de trans-
mitere a virusurilor 
la oameni.

Oamenii de ştiinţă 
au notat de asemenea 
că liliecii au fost im-
plicaţi în mod repetat 

ca sursă de agenţi patogeni „cu 
consecinţe ridicate”, inclusiv în 
cazul SARS, al virusului Nipah, 
virusului Marburg şi ebolaviru-
surilor.

AGERPRES

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

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

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

Pe „Mica publicitate” te aşteaptă informaţii despre 

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

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

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

I n t e g r a m a

S u d o k u

Concurs pentru cei mai harnici  
poştaşi în 2020!
„GAZETA de Chişinău” lansează un concurs pentru poştaşii din toate localităţile Republicii Moldova.
Condiţiile participării la concurs sunt următoarele:
Poştaşii care vor perfecta pentru anul 2020, începând cu luna martie, un număr de abonamente 
pentru 3 luni şi respectiv 6 luni la oricare din Indicii de abonare – PM 21125 (persoane fizice), PM 
21125/23 (pensionari, invalizi, studenţi) vor beneficia de următoarele premii:

6 luni 3 luni

20 – 30 abonamente – 300 lei                               20 – 30 abonamente – 150 lei                               
31 – 40 abonamente – 400 lei 31 – 40 abonamente – 200 lei
41 – 50 abonamente – 500 lei 41 – 50 abonamente – 250 lei
51 – 60 abonamente – 600 lei 51 – 60 abonamente – 300 lei
61 – 70 abonamente – 700 lei 61 – 70 abonamente – 350 lei
71 – 80 abonamente – 800 lei 71 – 80 abonamente – 400 lei
81 – 90 abonamente – 900 lei 81 – 90 abonamente – 450 lei
91 – 100 abonamente – 1000 lei 91 – 100 abonamente – 500 lei
101 plus – 1200 lei 101 plus – 600 lei

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

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

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

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

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

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

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

Te  c a u t !

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

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

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

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

Contactul cu animalele sălbatice creşte 
riscul de propagare a virusurilor

Doi viruşi se întâlnesc:
– Oo, salut! Ce mai faci? Bă, da’ arăţi cam rău, eşti palid!
– Da, cred că am ampicilină…

Un om avea un cal negru şi unul alb! Ca să-i deosebească, la 
unul i-a tăiat coada!

– Bunico, bunico, ce bine că ai venit!
– De ce?
– Păi a zis şi mama că numai tu ne mai lipseai!

O babă merge pe calea ferată. Din spate vine un tren „fluierând”. 
Ce credeţi că zice baba?

– Fetele cuminţi nu întorc capul după vagabonzi?

La un bar, două blonde trecute de prima tinereţe discută:
– Îi vezi pe cei doi bărbaţi de acolo? Ei bine, cel din dreapta este 

soţul meu, cel din stânga este amantul meu.
– Ce ciudat… La mine este exact invers!
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Ești blocat în esența anumi-
tor întâmplări de care ai avut 
parte și încă acționezi prin pris-
ma lor. Îți dorești să poți vorbi 
deschis cu o anumită persoană, 
însă ceva te oprește. Îți dai sea-
ma că nu reușești să faci com-
promisuri în acest sens. Lasă loc 
de răbdare și de compasiune!

„Recalibrarea” în anumite 
sectoare ale vieții va aduce des-
tul de mult echilibru emoțional. 
Simți o mare ușurare psihică 
atunci când lucrurile iau forma 
pe care ți-o dorești. La birou 
te lași atras de ideile celorlalți 
colegi pentru că nu ai curajul 
să le expui pe ale tale.

Este de preferat să nu vor-
bești prea mult cu anumite per-
soane despre acțiunile pe care 
urmează să le faci în ceea ce 
privește cariera. Persoanele to-
xice din viața ta au tendința să 
rămână prezente atâta timp cât 
tu nu le zici clar și răspicat ceea 
ce îți dorești de la ele. 

Ai nevoie de apreciere con-
stantă din partea celor din jur 
pentru a fi în armonie cu propria 
persoană. Când vine vorba de 
lucruri delicate, nu îți place să 
exagerezi. Ești discret și această 
calitate te recomandă. Din punct 
de vedere energetic, astrele îți 
transmit vitalitate și optimism.

Anumite relații sau legături 
emoționale merită a doua șansă. 
Îți priește de minune singurăta-
tea. În acele momente reușești 
să accesezi resurse emoționale 
esențiale pentru menținerea pro-
priului echilibru. Multe proiecte 
pe care le coordonezi necesită 
mai multă minuțiozitate.

Rutina te ajută să te simți con-
fortabil din mai multe puncte de 
vedere, dar îți oferă și o listă inter-
minabilă de frustrări. Nu ai crezut 
niciodată în ideea de schimbare ab-
solută, dar viața pare că îți cere cu 
insistență să faci unele „retușuri”. 
Armonia în plan personal îți oferă 
mai mult confuzie decât împlinire.

O atitudine drastică te ajută 
să elimini din viața ta lucruri 
sau persoane care te țineau în 
loc. Având parte de sprijinul 
de care ai nevoie, ești conști-
ent că vei putea realiza lucruri 
mărețe. Pentru tine începutul 
este întotdeauna cel mai di-
ficil pas. 

E posibil ca răsp unsurile pe 
care le afli să nu fie compatibi-
le cu ceea ce îți doreai să tră-
iești. Te simți nesigur și cauți 
aprobare și susținere în orice 
context în care te afli. În fața 
ta se așterne o lume întreagă ce 
se lasă explorată. Acest gând 
trebuie să-ți devină deviză!

Îți este atât de teamă de as-
cunzișurile propriilor gânduri 
încât te simți cu totul paralizat. 
Emoțiile negative pe care le 
resimți în această perioadă pot 
aduce însă o schimbare radi-
cală în viața ta. Niciodată nu 
te-ai simțit atât de singur ca 
acum. 

Ai parte de provocări 
încă de luni dimineață, când 
primești o veste deloc îmbu-
curătoare de la partenerii de 
afaceri. Viața ta este definiția 
stării de agitație permanentă, 
iar unele situații te depășesc. 
Persoana iubită ți se alătură 
cu pasiune și iubire pe acest 
drum anevoios.

Săptămâna este importantă 
pentru tine din punct de vedere 
profesional. Nu spune „nu” 
niciunei oportunități de a face 
doar ceea ce îți place cu ade-
vărat. Chiar dacă încerci să 
mai încetinești puțin ritmul 
lucrurilor, unele aspecte chiar 
nu sunt în controlul tău.

La birou lucrurile se preci-
pită destul de mult. Șefii vor 
fi puși în dificila postură de 
a elimina câțiva oameni din 
echipa din care faci parte. 
Atunci când vine vorba de 
familie, ajungi să recunoști 
că nu te mai dedici ca altă-
dată planurilor pe care le ai 
stabilite împreună cu cei dragi. 

H O R O S C O P  S Ă P T Ă M Â N A L

Berbec Taur Gemeni Rac Leu Fecioară

Balanță Scorpion Săgetător Capricorn Vărsător Peşti

     

Femeia despre care vreau să vă 
vorbesc, s-a născut imediat după 
război. Tatăl ei fusese pe front şi 
se întorsese acasă schingiuit – 
avea un picior şi o mână beteagă. 
Vă daţi seama că din astă pricină 
nu-i era omului dragă viaţa. Era 
taciturn şi năduhos din fire... Dar 
împlinise douăzeci şi şapte de ani 
şi-i veni vremea să se însoare. 

Și a luat el o fată din satul lui, 
orfană şi fără rude. Care dintre ei 
murise în război, care de foame, 
dar în momentul când Ilinca i-a 
trecut pragul casei, nu mai avea 
pe nimeni. La doi ani s-a născut şi 
Nadia noastră. Nimic nu prevestea 
tragedia ce a urmat. Mama fetei, 
la câţiva ani, a murit de tubercu-
loză, iar tatăl său, la jumătate de 
an, s-a dus după nevastă-sa. Și a 
rămas Nadia cuc pe lumea asta. 

Rămâne singură cuc 

După înmormântarea tatălui, a 
luat-o o vecină de mână şi a dus-o 
la sovietul sătesc şi de acolo a 
ajuns la un orfelinat. Avea cinci 
ani. Timpuri grele erau, lumea 
trecuse prin război, foame, secetă 
nemaipomenită, şi se lăsase în jur 
o sărăcie cumplită. Dar la orfelinat 
copiii cel puţin aveau ce mânca şi 
puneau şi o haină pe dânşii să nu 
îngheţe de frig. 

Avea 16 ani când a ieşit din in-
stituţie şi a fost trimisă la o şcoa-
lă tehnico-profesională, unde a 
deprins o meserie. Orfană fiind, 
peste tot era asigurată Nadia cu 
cămin şi cu o bursă ca să se poa-
tă întreţine. La 18 ani, s-a trezit 
muncitoare la o fabrică din Tiras-
pol. A lucrat ea o vreme la fabrică 
şi, frumuşică fiind, uite că-i cade 
dragă unui maistru. 

Fustangiu bărbatul şi cu năra-
vuri proaste. Dacă a pus ochiul 
pe fată, o urmărea la tot pasul. 
Porni a veni pe la căminul fete-
lor, îi aţinea calea tot pe unde o 
vedea. Au prevenit-o femeile din 
brigadă: „Nadia, fugi de dânsul 
ca de dracu, de nu, ai să ajungi 
să plângi în poale!”. 

„Nadia, fugi de dânsul 
ca de dracu!”

Dar parcă puteai scăpa de Cos-
tache? Dacă şi-a pus el în gând s-o 
aibă, aşa a fost. Ba s-a mai trezit şi 
câlţuită de nevasta lui, care vedea 
în Nadia o pacoste pe capul lor. 
S-ar fi dus copila de la fabrică, 
dar unde? Nu avea rude, nu avea 
casă, nu avea nicio prietenă s-o 
jelească şi s-o îmbărbăteze. Dar 
când a mai simţit că e şi gravidă, 
a căzut cerul peste dânsa. 

Ce să facă biata copilă? Unde 
s-a mai văzut aşa ruşine? Să nască 
de fată mare, ce ruşine, Doamne, 
Doamne! Trebuia să se ascundă 
undeva. Și ce face Nadia? Se duce 
la secretarul de partid şi se roagă 
să-i scrie o caracterizare pentru 
că ar dori, spunea ea, să plece să 
lucreze alături de alţi tineri la un 
mare şantier în Siberia. Că aici, 
la fabrica lor, nu are nicio per-
spectivă. 

A ajutat-o secretarul şi a pornit 

L A  N O I  A C A S Ă

Bumerangul (1)
fata la drum. Era gravidă şi sarci-
na i se vedea destul de bine, aşa 
că s-a oprit să nască într-un oră-
şel din Rusia, un centru raional. 
Până una, alta, lucra bucătăreasă 
la o cantină, să poată primi bani 
pentru concediul de maternitate. 
Tuturor le spunea că mirele ei o 
aşteaptă, cum se întâlnesc, se şi 
căsătoresc. 

Și-a părăsit primul copil 
într-o gară

Erau anii 60 ai secolului trecut 
şi să naşti din flori era o pată pe 

care n-o ştergeai cu nimic în lume, 
ba şi peste copil cădea ruşinea ma-
mei. Zic, s-a oprit Nadia în acel 
centru raional, a născut acolo şi, 
la o lună, a plecat din localitate. A 
mers şi a tot mers, că departe era 
drumul care ducea spre Baikal. 

Într-o seară, a coborât la o 
staţie şi a lăsat copilul, băiat era, 
chiar în gară pe un scaun. O scri-
sorică au găsit într-o pelincă cei 
care au dat peste prunc: „Îl chea-
mă Vladimir şi a împlinit două 
luni. Părinţi nu are”, se spunea în 

bileţel. Tot în gara aceea a urcat 
Nadia într-un camion şi a fugit. 
Sigur că n-au mai dat de dânsa. 
Anii 60, o ţară întinsă, fără ho-
tare, cum era Uniunea Sovietică, 
încearcă de găseşte pe cineva care 
nu doreşte să fie prins. 

A ajuns sau nu tânăra la şanti-
erul din Siberia nu vă pot spune, 
pentru că nu am avut de la cine 
afla. Atâta ştiu că, în decursul ani-
lor, a născut Nadia cinci copii şi 
pe toţi i-a părăsit, ca şi pe primul. 
Unul l-a lăsat la poarta unei mă-
năstiri, pe altul – într-un parc, cel 
de al patrulea a fost dus pe pragul 

orfelinatului din localitatea unde 
o prinsese drumul în momentul 
pribegiei ei pe întinsurile fostei 
uniuni. Și cea de a cincea fată era. 

Se obișnuise să trăiască 
singură, după pofta inimii

La toţi le-a dat nume Nadia, 
indica data şi anul naşterii lor. 
Pe fată a născut-o după patruzeci 
de ani. Deşi o îndrăgise, oricum 
nu a păstrat-o, chiar dacă erau 
acum alte timpuri. Lumea mai 

altfel se uita la chestii din astea, 
mai îngăduitor, adică nu mai era 
cine ştie ce să naşti de fată mare, 
sau fiind nemăritată. 

Nadia însă se obişnuise să tră-
iască singură, după pofta inimii, 
şi, pentru că nu avea nici un loc 
stabil de muncă, nici o casă pe 
undeva, nici un suflet de care să fi 
fost ataşată, uite că pribegea prin 
fosta URSS, cum îi venea pofta. 

Și copiii pe care i-a născut 
erau diferiţi: turkmeni, başkiri, 
un ucrainean, primul moldovean 
a fost, iar fata era uzbecă. Și fru-
muşică de tot copiliţa, avea tră-

sături orientale, ochi migdalaţi, 
ten auriu. Uite că şi-ar fi păstrat-o 
Nadia, dar unde s-o crească, dacă 
nu avea casă? Aşa că a părăsit-o 
şi pe dânsa. 

Știa că o să-i ducă dorul şi 
poate chiar va avea şi mustrări 
de conştiinţă. Cu anii, ştiţi dum-
neavoastră cum se schimbă omul? 
Pe Naira a lăsat-o Nadia pe scările 
unui bloc de locuit. Și, ca întot-
deauna, a indicat numele fetei, 
vârsta...

(va urma)

Lidia BOBÂNĂ
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Luni, 20 aprilie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
10.00 Concert simfonic Lumina mea
10.50 Discover România
11.00 Concert simfonic Lumina mea
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.10 Politică şi delicateţuri
14.00 Telejurnal
14.30 La masa de Paşti
17.00 Între cer şi pământ
17.30 Exclusiv în România
18.10 Discover România
18.20 Lăutarii Altfel.. Partea I
20.00 Telejurnal
21.00 Concert simfonic Lumina mea
23.30 Concert Brio Sonores
01.30 Gala umorului
03.30 Telejurnal
04.30 Film: Tată de duminică
06.00 Exclusiv în România

TVR 1

07.00 Folclor din România veritabilă
07.35 Desene animate: Reciful 2: 
Ameninţarea rechinilor
09.00 Discover România
09.15 Film: Un căţel norocos
10.45 Discover România
11.00 Serial: Yanxi, palatul suspin-
elor, ep. 15
12.00 Tezaur folcloric
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Exclusiv în România
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 La masa de Paşti
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspin-
elor, ep. 16

18.00 Miracolul: EU
19.00 Telejurnal
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Sport
21.10 Film: Vechi tovarăşi
22.50 Discover România
23.00 Fotbal Brazilia - Germania 
2014
01.00 La masa de Paşti
03.30 Sport
03.40 Telejurnal Sport
04.30 Film: Un căţel norocos
06.00 Tezaur folcloric

TVR 2

07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Gala umorului
08.50 Teleshopping
09.00 Gala umorului
11.00 Serial: Putere şi inocenţă
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.10 Film: Atenţie, nu ne supăraţi!
15.00 Gala Circului Nikulin. Prima 
parte
16.00 Serial: Putere şi inocenţă
17.00 România… în bucate
17.40 Primăvara amintirilor
19.00 Telejurnal simultan TVR 1
19.45 Sport simultan TVR 1
19.55 Meteo simultan TVR 1
20.00 Concert simfonic Lumina mea
23.00 Serial: Puterea speranţei
00.00 Gala Circului Nikulin. Prima 
parte
01.10 Primăvara amintirilor
02.20 Serial: Puterea speranţei
03.15 Telejurnal
03.55 Sport
04.05 Meteo
04.15 Câştigă România!
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Rapsodia satului
06.35 La datorie
06.55 Bună dimineaţa!
07.00 Ştiri
07.10 Bună dimineaţa!
07.30 Ştiri
07.35 Bună dimineaţa!
08.00 Ştiri
08.15 Bună dimineaţa!
09.00 Ştiri (rus.)
09.30 Căntece pascale
09.45 Musafirul
10.15 Serial  Iubire de argint 
11.00 Moldova de Patrimoniu
11.30 Purtătorii de cultură
12.05 Serial  Contele de Mon-
te-Cristo 
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu (rus.)
14.00 Cine vine la noi
14.55 Recital cu orchestra  Plai 
Moldovenesc 

15.45 Serial  Pentru fiul meu 
16.30  Japonologia pentru toţi 
17.00 Ştiri (rus.)
17.15 Evantai folcloric
18.05  Stai acasă! 
18.15 Serial  Iubire de argint 
19.00 Mesager
19.35 Europeo
19.40 Evantai folcloric
20.50  Stai acasă! 
21.00 Ştiri
21.15  Pe urmele mântuirii . Doc-
umentar
22.00 Ştiri (rus.)
22.15 Serial  Pentru fiul meu 
23.05 Ştiri externe (rus.)
23.30 Cântece pascale
23.50 Tezaur
00.25 Arts 21
01.10 Bună dimineaţa!
02.55 Moldova de Patrimoniu
03.25 Constantin Moscovici  Melo-
dia sufletului . Selecţiuni
04.05 Ştiri externe (rus.)
04.30 Cine vine la noi
05.25 Mesager

Minimax

06.00 Denver, ultimul dinosaur
06.15 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
06.35 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
06.55 Masha şi ursul
07.10 Dinotrux
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.05 Curiosul George
08.35 Pettson şi Findus
10.00 Masha şi ursul
10.10 Polly Pocket - Puterea celor 
mici
10.40 Barbie Dreamtopia
10.55 Unde-i Waldo?
11.25 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.55 Trolii - Petrecerea continuă
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 Miracolul prieteniei: marea 
aventură a lui Wilbur
15.00 Barbie Dreamtopia: Festivalul 
distracţiei
15.50 Barbie şi delfinul magic
17.00 Barbie: Dreamhouse Adven-
tures - Misterul Sirenei Magice
18.30 Barbie DreamHouse Adven-
tures
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Jurnalul lui Barbie
21.50 Masha şi ursul
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Masha şi ursul
01.00 Eu şi cei 7 pitici
01.30 Vafă, câinele minune
02.00 Masha şi ursul
03.00 Eu şi cei 7 pitici
03.30 Vafă, câinele minune
04.00 Masha şi ursul
05.00 Eu şi cei 7 pitici
05.30 Vafă, câinele minune

ProTV

07.00 Film  Trolii 
08.30 Film  Scrisorile Maicii Tereza 
10.30 Film  Câinele, adevăratul meu 
prieten 
12.15 Film  Sub Soarele Toscanei 
14.15 Film  Vinerea trasnita 
16.00 Film  Minunea 
18.00  Ce spun românii 
19.00 Ştirile
20.30 Film  Hoaţa de identitate 
22.30 Film  Gunoi 
00.30 Film  Exodus: Zei şi regi 
03.00 Film  Vinerea trasnita 
04.30  Arena bucătarilor 
05.00 Ce spun românii

ProTV Inter Național

06.00 La Măruţă
07.45  România, te iubesc! 
08.30 Acasă la Români
10.00 ApropoTv
10.45  Ce se întâmplă, doctore? 
11.15 Superspeed
12.00 Campiontul  Naţional de drift
13.30 Arena bucătarilor
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
16.00  România, te iubesc! 
16.30 Acasă la Români
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Numai iubirea
21.30 Inimă de ţigan
23.00 La Bloc
00.00 Teleshopping
00.30 Acasă la Români
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Numai iubirea
04.00 Arena bucătarilor
04.30 Inimă de ţigan

Jurnal TV

06.00 Jurnalul săptămânii
07.00 Reţete şi Reţele

08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Fii sănătos
11.45 Cabinetul din umbră
12.50 Teleshopping
13.00 Jurnalul săptămânii
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Din lumea filmelor
15.45 Teleshopping
16.00 Patrula
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 Editie speciala - Coronavirus
22.30 Din lumea filmelor
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Ora Expertizei
01.30 Patrula
02.30 Din lumea filmelor
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Editie speciala - Coronavirus
05.00 Три миллиона

TV8

06.00 Întreabă gheţu
07.20 Х/ф  Гость 
09.00 Oaspete neaşteptat
09.30 Drive it. Еженедельный 
автомобильный журнал
10.00 Х/ф  Свет моей жизни 
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф  Кое-что на день 
рождения 
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф  Мечтатель 
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф  Мечтатель 
16.45 Iubeşte viaţa cu tatiana 
granciuc
17.30 Ştiri diana popa
18.00 Пятое время года
19.00 Ştirile TV8 cu Angela Gonta
19.45 Х/ф  Ультраамериканцы 
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости с Юлией будеч
23.15 Х/ф  Несносные леди 
01.15 Ştirile TV8 cu Angela Gonta
02.00 Politiсa nataliei morari
03.15 Ştiri diana popa
03.45 Cutia neagră
05.00 Новости с Юлией будеч
05.30 Drive it. Еженедельный 
автомобильный журнал

Pro 2

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

 Național

06.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 655
07.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
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07.45 Film: DE CE TRAG CLOPO-
TELE, MITICĂ?
10.30 Opriţi timpul
14.30 Desene animate: DEEP: O 
AVENTURĂ NESFÂRŞITĂ
16.30 Film: PADDINGTON
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
222
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
656
21.00 Film: DUŞMANUL DIN 
ADÂNCURI
23.00 Film: IMPERIUL, ep. 4
00.00 Film: WONDER BOYS
02.15 Albumul Naţional
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с  Фатмагюль 
10.00 Т/с  Черная любовь 
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.15 Т/с  Черная любовь 
13.30 Teleshopping
14.10 Т/с  Фатмагюль 
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с  Фатмагюль 
19.00 Reporter

19.30 Tema zilei
20.00 Т/с  Фатмагюль 
21.00 Т/с  Дежурный врач 3 
22.00 Т/с  Маша в законе 
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
02.00 Т/с  Центральная больница 

 STS Mega

06.00 М/с  Три кота 
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое
10.00 Т/с  Папины дочки 
11.30 Teleshopping
12.00 Т/с  Папины дочки 
13.30 Т/с  Руссо туристо 
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 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei

 Marți, 21 aprilie

TVR Moldova

07.00 Telejurnal
07.50 Discover România
08.00 Telejurnal
09.00 Matinalii. Partea a III-a
10.00 Editie speciala
11.00 Concert Brio Sonores
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.10 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal
14.50 Discover România
15.00 Petrecere la zi de sarbatoare
16.30 Serial: Fram
17.30 Drumul lui Lese
18.30 Primăvara Simfonic Concert 
Tudor Gheorghe
20.00 Telejurnal
21.00 România 9
22.00 Investiţi în România!
23.30 Câştigă România!
00.30 România… în bucate
01.00 Miracolul: EU.. Partea I
02.00 Concert Voltaj
03.30 Telejurnal
04.30 Investiţi în România!
06.00 România 9

TVR 1

07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ediţie specială
11.00 Serial: Yanxi, palatul suspin-
elor, ep. 16
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.30 Teleshopping
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Documentar: Pofticioşi, la 
cratiţă!
14.00 Telejurnal Sport Meteo
15.00 Maghiara de pe unu
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspin-
elor, ep. 17
18.00 Miracolul: EU
19.00 Telejurnal
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Sport
21.10 Film: Norocul ghinionistului
22.45 Discover România
23.00 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Fotbal Franţa - Croaţia
02.00 Film: Norocul ghinionistului
03.25 Sport
03.30 Meteo
03.40 Telejurnal Sport
04.30 Vorbeşte corect!
04.35 Politică şi delicateţuri
05.25 Documentar: Pofticioşi, la 
cratiţă!
06.00 Dosar România

TVR 2

07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Serial: Pistruiatul
08.50 Teleshopping
09.00 Serial: Pistruiatul
09.50 Discover România
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Putere şi inocenţă
12.00 Telejurnal Sport Meteo simul-
tan TVR 1
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor

13.30 Regatul sălbatic
14.00 Documentar: Între cer şi mare
15.00 Gala Circului Nikulin. Partea 
a doua
16.00 Serial: Putere şi inocenţă
17.00 România… în bucate
17.40 Primăvara amintirilor
19.00 Telejurnal simultan TVR 1
19.45 Sport simultan TVR 1
19.55 Meteo simultan TVR 1
21.00 Destine ca-n filme
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Puterea speranţei
01.10 Primăvara amintirilor
02.20 Serial: Puterea speranţei
03.15 Telejurnal
03.55 Sport
04.05 Meteo
04.15 Câştigă România!
05.05 Mic dejun cu un campion
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.00 Deschiderea staţiei
06.05 Cuvintele Credinţei
06.55 Bună dimineaţa!
07.00 Ştiri
07.10 Bună dimineaţa!
07.30 Ştiri
07.35 Bună dimineaţa!
08.00 Ştiri
08.15 Bună dimineaţa!
09.00 Ştiri (rus.)
09.30 # Stai acasă, învaţă online 
(Lecţii pentru elevii cl. IX)
10.15 Serial  Iubire de argint 
11.30 La datorie
11.50 Proiecte de viitor
12.15 Chişinăul de ieri şi de azi
12.30  Stai acasă! 
12.40 Reporter pentru sănătate
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu (rus.)
14.00 Caleidoscop muzical. Or-
chestra fratilor Advahov
14.45 Chişinăul de ieri şi de azi
15.00 # Stai acasă, învaţă online 
(cl. XII)
15.40 Serial  Pentru fiul meu 
16.30 Unda Bugeacului
17.00 Ştiri (rus.)
17.15 Încearcă asta
17.20 Cine vine la noi
18.15 Serial  Iubire de argint 
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Moldova în direct
21.00 Ştiri
21.15  Pe urmele mântuirii . Doc-
umentar
22.00 Ştiri (rus.)
22.15 Serial  Pentru fiul meu 
23.00 Ştiri externe (rus.)
23.25 Evantai folcloric
00.25 Musafirul
00.55 Chişinăul de ieri şi de azi
01.10 Bună dimineaţa!
02.55 Moldova în direct
03.55 Pur şi simplu (rom.)
04.05 Ştiri externe (rus.)
04.30 Cine vine la noi
05.25 Mesager

Minimax

06.00 Denver, ultimul dinosaur
06.15 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
06.35 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
06.55 Masha şi ursul
07.10 Dinotrux
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.05 Curiosul George
08.35 My Little Pony: Equestria 
Girls - Rainbow Rocks
09.55 Masha şi ursul
10.10 Polly Pocket - Puterea celor 
mici
10.40 Barbie Dreamtopia
10.55 Unde-i Waldo?
11.25 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.55 Trolii - Petrecerea continuă
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 Bibi şi Tina 4
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 Şef: Înapoi la treabă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Barbie - Tărâmul Zânelor
21.50 Masha şi ursul
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Masha şi ursul
01.00 Eu şi cei 7 pitici
01.30 Vafă, câinele minune
02.00 Masha şi ursul
03.00 Eu şi cei 7 pitici

03.30 Vafă, câinele minune
04.00 Masha şi ursul
05.00 Eu şi cei 7 pitici
05.30 Vafă, câinele minune

ProTV

06.00 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
14.00 Lecţii de viaţă
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00  Ce spun românii 
19.00 Ştirile
20.30 Las Fierbinţi
22.15 Ştirile
22.45 Hoaţa de identitate
00.45 Serial  Las Fierbinţi 
02.15  Lecţii de viaţa 
03.00 Vorbeşte lumea
05.00 Ce spun românii

ProTV Inter Național

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

Jurnal TV

06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Editie speciala - Coronavirus
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Fii sănătos
11.45 Ora Expertizei
12.50 Teleshopping
13.00 Serial  Sclava albă 
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Filme şi 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 Editie speciala - Coronavirus
22.30 Filme şi Staruri
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 О нас
01.30 Filme şi Staruri
02.00 Colecţie Dora Show
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Patrula
05.00 Colecţie  Ora de Ras 

TV8

06.00 Cutia neagră
07.15 Ştirile TV8 cu Angela Gonta
08.00  Настоящее время 
09.00 Новости с Юлией будеч
09.30 Check in. Еженедельный 
журнал о путешествиях
10.00 Х/ф  Несносные леди 
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф  В стране женщин 
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф  Любовь случается 
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф  Любовь случается 
17.30 Ştiri diana popa
18.00  Настоящее время. Вечер 
19.00 Ştirile TV8 cu Angela Gonta
19.45 Х/ф  Побеждая время .  
Катрина 
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости с Юлией будеч
23.15 Х/ф  Жених напрокат .  
Хорошей девочки 
01.15 Ştirile TV8 cu Angela Gonta
02.00 Cutia neagră
03.15 Ştiri diana popa
03.45 Cutia neagră
05.00 Новости с Юлией будеч
05.30 Check in. Еженедельный 
журнал о путешествиях

Pro 2

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

 Național

06.00 Vouă
06.30 Miezul problemei
07.45 Serial: Destine rătăcite, ep. 
220
08.45 Film: WONDER BOYS
11.00 Film: UN LUP PRINTRE OI
12.45 Film: PADDINGTON
14.45 Film: VAGABONDUL
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
223
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 657
21.00 Film: SFINŢI ŞI SOLDAŢI: 
BĂTĂLIA FINALĂ PREMIERĂ PE 
ŢARĂ
23.00 Film: DUŞMANUL DIN 
ADÂNCURI
01.00 Film: IMPERIUL - PART. 4
02.00 Albumul Naţional
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с  Фатмагюль 
10.00 Т/с  Черная любовь 
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.15 Т/с  Черная любовь 
13.30 Teleshopping
14.10 Т/с  Фатмагюль 
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с  Фатмагюль 
19.00 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Т/с  Фатмагюль 
21.00 Т/с  Дежурный врач 3 
22.00 Т/с  Маша в законе 
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 М/с  Три кота 
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое
10.00 Т/с  Папины дочки 
11.30 Teleshopping
12.00 Т/с  Папины дочки 
13.30 Т/с  Руссо туристо 
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 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei

Miercuri, 22 aprilie

TVR Moldova

07.00 Telejurnal
07.50 Discover România
08.00 Telejurnal
09.00 Matinalii. Partea a III-a
10.00 Editie speciala
10.50 Un doctor pentru dumneav-
oastră
12.20 Investiţi în România!
13.00 Bilant cazuri coronavirus
14.00 Telejurnal
14.50 Discover România
15.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
16.00 România… în bucate
16.30 Miracolul: EU.. Partea I
17.30 Teleşcoala Clasa a XII-a
18.30 Un doctor pentru dumneav-
oastră
20.00 Telejurnal
21.00 România 9
22.00 Articolul VII
23.30 Câştigă România!
00.30 România… în bucate
01.00 Miracolul: EU. Partea a II-a
02.00 Un doctor pentru dumneav-

oastră
03.30 Telejurnal
04.30 Articolul VII
06.00 România 9

TVR 1

07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ediţie specială
11.00 Serial: Yanxi, palatul suspin-
elor, ep. 17
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.30 Teleshopping
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Documentar: Pofticioşi, la 
cratiţă!
14.00 Telejurnal Sport Meteo
15.00 Convieţuiri
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspin-
elor, ep. 18
18.00 Miracolul: EU
19.00 Telejurnal
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Sport
21.00 România 9
22.00 Izolaţi în România
22.30 Adevăruri despre trecut
23.00 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Fotbal Argentina - Anglia
03.00 Pro Patria
03.25 Sport
03.35 Meteo
03.40 Telejurnal Sport
04.30 Miracolul: EU
05.25 Documentar: Pofticioşi, la 
cratiţă!
06.00 România 9

TVR 2

07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Serial: Pistruiatul
09.00 Teleşcoala: Clasa VIII
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Putere şi inocenţă
12.00 Telejurnal Sport Meteo simul-
tan TVR 1
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Regatul sălbatic

14.00 Documentar: Între cer şi mare
15.00 Teleşcoala: Clasa XII
16.00 Serial: Putere şi inocenţă
17.00 România… în bucate
17.40 Primăvara amintirilor
19.00 Telejurnal simultan TVR 1
19.45 Sport simultan TVR 1
19.55 Meteo simultan TVR 1
20.10 Telecinemateca: Califor-
nia-Italia, 1977 100’
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Puterea speranţei
00.10 Telecinemateca: Califor-
nia-Italia, 1977 100’
02.00 Serial: Puterea speranţei
03.00 Telejurnal
03.40 Sport
03.50 Meteo
04.00 Câştigă România!
04.50 Discover România
05.05 Memorialul Durerii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Unda Bugeacului
06.35 Tezaur
06.50 Germania
06.55 Bună dimineaţa!
07.00 Ştiri
07.10 Bună dimineaţa!
07.30 Ştiri
07.35 Bună dimineaţa!
08.00 Ştiri
08.15 Bună dimineaţa!
09.00 Ştiri (rus.)
09.30 # Stai acasă, învaţă online 
(Lecţii pentru elevii cl. IX)
10.15 Serial  Iubire de argint 
11.00 Moldova în direct
12.00 La drum!
12.30 Valentin Golomoz şi Or-
chestra  Folclor 
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu (rus.)
14.00 Cine vine la noi
15.00 # Stai acasă, învaţă online 
(cl. XII)
15.45 Serial  Pentru fiul meu 
16.30 Russkii mir
17.00 Ştiri (rus.)
17.15 Încearcă asta
17.20 Cine vine la noi
18.15 Serial  Iubire de argint 
19.00 Mesager
19.35 Suedia
19.40 Pur şi simplu
19.55  Cornelle Loup - Prizonierul 

fără catuşe . Documentar
20.40  Stai acasă! 
21.00 Ştiri
21.15  Pe urmele mântuirii . Doc-
umentar
22.00 Ştiri (rus.)
22.15 Serial  Pentru fiul meu 
23.05 Ştiri externe (rus.)
23.30 La noi în sat
00.10 Erudit cafe
00.50 Lecturi a la carte
01.05 Bună dimineaţa!
02.50  O candelă plină cu mir. 
Mănăstirea  Marta şi Maria . Doc-
umentar
03.35 Chişinăul de ieri şi de azi
03.50 Pur şi simplu (rom.)
04.05 Ştiri externe (rus.)
04.30 Cine vine la noi
05.25 Mesager

Minimax

06.00 Denver, ultimul dinosaur
06.15 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
06.35 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
06.55 Masha şi ursul
07.10 Dinotrux
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.05 Curiosul George
08.35 Curiosul George 2: pe urmele 
maimuţei
10.00 Masha şi ursul
10.10 Polly Pocket - Puterea celor 
mici
10.40 Barbie Dreamtopia
10.55 Unde-i Waldo?
11.25 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.55 Trolii - Petrecerea continuă
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 Jurnalul lui Barbie
15.00 Masha şi 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 Şef: Înapoi la treabă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Pettson şi Findus
21.50 Masha şi ursul
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Voltron - Apărătorul Legendar
00.00 Masha şi ursul
01.00 Eu şi cei 7 pitici
01.30 Vafă, câinele minune
02.00 Masha şi ursul
03.00 Eu şi cei 7 pitici
03.30 Vafă, câinele minune
04.00 Masha şi ursul
05.00 Eu şi cei 7 pitici
05.30 Vafă, câinele minune

ProTV

06.00 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
14.00 Lecţii de viaţă
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Gospodar fără pereche
22.15 Ştirile
22.45 Film  Clubul de noapte 2: 
Ultima ofertă 
00.15 Gospodar fără pereche
02.00  Lecţii de viaţa 
03.00 Vorbeşte lumea
05.00 Ce spun românii

ProTV Inter Naţional

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

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
12.50 Teleshopping
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 Editie speciala - Coronavirus
22.30 Ce mai fac vedetele
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Secretele Puterii
01.30 Din lumea filmelor
02.00 Colecţie Dora Show
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Ultima Parada
05.00 Top Gear

TV8

06.00 Cutia neagră
07.15 Ştirile TV8 cu Angela Gonta
08.00  Настоящее время 
09.00 Новости с Юлией будеч
09.30 Arts 21. Еженедельный 
журнал о современном искусстве
10.00 Х/ф  Жених напрокат 

12.00 Ştiri pe scurt
12.00 Х/ф  То, что никто не видит 
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф  Мольер 
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф  Мольер 
16.45 Iubeşte viaţa cu tatiana 
granciuc
17.30 Ştiri diana popa
18.00  Настоящее время. Вечер 
19.00 Ştirile TV8 cu Angela Gonta
19.45 Х/ф  Средь бела дня 
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости с Юлией будеч
23.15 Х/ф  Пенелопа 
01.15 Ştirile TV8 cu Angela Gonta
02.00 Cutia neagră
03.15 Ştiri diana popa
03.45 Cutia neagră
05.00 Новости с Юлией будеч
05.30 Arts 21. Еженедельный 
журнал о современном искусстве

Pro 2

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

Național

06.00 Albumul Naţional
08.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
656
09.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 657
10.00 Film: DE CE TRAG CLOPO-
TELE, MITICĂ?
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Miezul problemei
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
221
17.15 Serial: Nobleţe, ep. 10
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
224
20.00 Film: RAMBO II
22.00 Film: A ŞASEA ZI
00.30 Film: SFINŢI ŞI SOLDAŢI: 
BĂTĂLIA FINALĂ
02.30 Albumul Naţional
04.15 Vouă

04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с  Фатмагюль 
10.00 Т/с  Черная любовь 
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.15 Т/с  Черная любовь 
13.30 Teleshopping
14.10 Т/с  Фатмагюль 
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с  Фатмагюль 
19.00 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Т/с  Фатмагюль 
21.00 Т/с  Дежурный врач 3 
22.00 Т/с  Маша в законе 
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 М/с  Три кота 
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое
10.00 Т/с  Папины дочки 
11.30 Teleshopping
12.00 Т/с  Папины дочки 
13.30 Т/с  Руссо туристо 
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 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei

Joi, 23 aprilie

TVR Moldova

07.00 Telejurnal
07.50 Discover România
08.00 Telejurnal
09.00 Matinalii. Partea a III-a
10.00 Editie speciala
10.50 Un doctor pentru dumneav-
oastră
12.20 Articolul VII
13.00 Bilant cazuri coronavirus
14.00 Telejurnal
14.50 Discover România
15.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
16.00 România… în bucate
16.30 Miracolul: EU. Partea a II-a
17.30 Teleşcoala Clasa a XII-a
18.30 Un doctor pentru dumneav-
oastră
20.00 Telejurnal
21.00 România 9
22.00 Corespondent TVRi
23.30 Câştigă România!
00.30 România… în bucate
01.00 Miracolul: EU. Partea a III-a
02.00 Un doctor pentru dumneav-
oastră
03.30 Telejurnal
04.30 Corespondent TVRi
06.00 România 9

TVR 1

07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ediţie specială
11.00 Serial: Yanxi, palatul suspin-
elor, ep. 18
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.30 Teleshopping
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Documentar: Pofticioşi, la 
cratiţă!
14.00 Telejurnal Sport Meteo
15.00 Akzente
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspin-
elor, ep. 19
18.00 Nadine
19.00 Telejurnal
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Sport
21.00 România 9
22.00 Dispăruţi fără urmă
23.00 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Fotbal Olanda - Argentina
03.00 Constructorii de visuri
03.25 Sport
03.35 Meteo
03.40 Telejurnal Sport
04.30 Miracolul: EU
05.25 Documentar: Pofticioşi, la 
cratiţă!
06.00 România 9

TVR 2

07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 DocumentarÎn inima Africii

08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala: Clasa VIII
09.30 TelescoalaClasa VIII
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Putere şi inocenţă
12.00 Telejurnal Sport Meteo simul-
tan TVR 1
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: În inima Africii
15.00 Teleşcoala: Clasa XII
16.00 Serial: Putere şi inocenţă
17.00 România… în bucate
17.40 Primavara amintirilor
19.00 Telejurnal simultan TVR 1
19.45 Sport simultan TVR 1
19.55 Meteo simultan TVR 1
20.10 Film: Masca ucigaşului
21.45 Discover România
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Puterea speranţei
00.10 Film: Masca ucigaşului
01.45 România… în bucate
02.15 Serial: Puterea speranţei
03.10 Telejurnal
03.50 Sport
04.00 Meteo
04.10 Câştigă România!
05.00 Ferma
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Russkii mir
06.35 Shift - viaţa în era digitală
06.50 Secvenţe japoneze
06.55 Bună dimineaţa!
07.00 Ştiri
07.10 Bună dimineaţa!
07.30 Ştiri
07.35 Bună dimineaţa!
08.00 Ştiri
08.15 Bună dimineaţa!
09.00 Ştiri (rus.)
09.30 # Stai acasă, învaţă online 
(Lecţii pentru elevii cl. IX)
10.15 Serial  Iubire de argint 
11.00 Cuvintele Credinţei
11.45 Tezaur
12.00 Euromaxx
12.30 Focus Europa
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu (rus.)
14.00 Cine vine la noi
15.00 # Stai acasă, învaţă online 
(cl. XII)
15.40 Serial  Pentru fiul meu 
16.30 Sub acelaşi cer
17.00 Ştiri (rus.)
17.15 Încearcă asta
17.20 Cine vine la noi
18.15 Serial  Iubire de argint 
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Moldova în direct
21.00 Ştiri
21.15  People to people . Docu-
mentar
22.00 Ştiri (rus.)
22.15 Serial  Pentru fiul meu 
23.00 Ştiri externe (rus.)
23.25 Europa în concert
00.10 Fii tânăr!
00.40 Reporter pentru sănătate
01.05 Bună dimineaţa!
02.50 Moldova în direct
03.50 Pur şi simplu (rom.)
04.05 Ştiri externe (rus.)
04.30 Cine vine la noi
05.25 Mesager

Minimax

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

06.35 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
06.55 Masha şi ursul
07.10 Dinotrux
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.05 Curiosul George
08.35 O aventură americană: Aven-
tură în Vest
09.55 Masha şi ursul
10.10 Polly Pocket - Puterea celor 
mici
10.40 Barbie Dreamtopia
10.55 Unde-i Waldo?
11.25 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.55 Trolii - Petrecerea continuă
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 Barbie - Tărâmul Zânelor
15.00 Masha şi ursul
15.15 Clubul Căstănelelor
15.30 Unde-i Waldo?
16.00 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
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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 Şef: Înapoi la treabă
20.00 Masha şi ursul
20.30 My Little Pony: Equestria 
Girls - Rainbow Rocks
21.50 Masha şi ursul
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
23.30 VOLTRON - APĂRĂTORUL 
LEGENDAR
00.00 Masha şi ursul
01.00 Eu şi cei 7 pitici
01.30 Vafă, câinele minune
02.00 Masha şi ursul
03.00 Eu şi cei 7 pitici

03.30 Vafă, câinele minune
04.00 Masha şi ursul
05.00 Eu şi cei 7 pitici
05.30 Vafă, câinele minune

ProTV

06.00 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
14.00 Lecţii de viaţă
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Las Fierbinţi
22.00 Ştirile
22.30 Film  Călătorie în lumea 
vikingilor 
00.30 Las Fierbinţi
02.15 Lecţii de viaţă
03.00 Vorbeşte lumea
05.00 Ce spun românii

ProTV Inter Național

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

Jurnal TV

06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Editie speciala - Coronavirus
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Fii sănătos
11.45 Secretele Puterii
12.50 Teleshopping
13.00 Serial  Sclava albă 
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Filme şi 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 Editie speciala - Coronavirus
22.30 Filme şi Staruri
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Cabinetul din umbră
01.30 Ultima Parada
02.30 Filme şi Staruri
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Cabinetul din umbră
05.30 Din lumea filmelor

TV8

06.00 Cutia neagră
07.15 Ştirile TV8 cu Angela Gonta
08.00  Настоящее время 
09.00 Новости с Юлией будеч
09.30 Tomorrow today. 
Еженедельный журнал о 
технологиях будущего
10.00 Х/ф  Пенелопа 
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф  Няньки 

14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф  Репродукция 
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф  Репродукция 
16.45 Iubeşte viaţa cu tatiana 
granciuc
17.30 Ştiri diana popa
18.00  Настоящее время. Вечер 
19.00 Ştirile TV8 cu Angela Gonta
19.45 Х/ф  Супермакгрубер 
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости с Юлией будеч
23.15 Х/ф  Лучшее во мне 
01.15 Ştirile TV8 cu Angela Gonta
02.00 Cutia neagră
03.15 Ştiri diana popa
03.45 Cutia neagră
05.00 Новости с Юлией будеч
05.30 Tomorrow today. 
Еженедельный журнал о 
технологиях будущего

Pro 2

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

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Opriţi timpul
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Nobleţe, ep. 10
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
222
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
225
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
658
21.00 Film: BANANA JOE
23.00 Film: RAMBO II
01.00 Miezul problemei
02.15 Albumul Naţional
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с  Фатмагюль 
10.00 Т/с  Черная любовь 
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.15 Т/с  Черная любовь 
13.30 Teleshopping
14.10 Т/с  Фатмагюль 
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с  Фатмагюль 
19.00 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Т/с  Фатмагюль 
21.00 Т/с  Дежурный врач 3 
22.00 Т/с  Маша в законе 
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 М/с  Три кота 
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое
10.00 Т/с  Папины дочки 
11.30 Teleshopping
12.00 Т/с  Папины дочки 
13.30 Т/с  Руссо туристо 
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 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei

Vineri, 24 aprilie

TVR Moldova

07.00 Telejurnal
07.50 Discover România
08.00 Telejurnal
09.00 Matinalii. Partea a III-a
10.00 Editie speciala
10.50 Un doctor pentru dumneav-
oastră
12.20 Corespondent TVRi
13.00 Bilant cazuri coronavirus
14.00 Telejurnal
14.50 Discover România
15.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
16.00 România… în bucate
16.30 Miracolul: EU. Partea a III-a
17.30 Teleşcoala Clasa a XII-a
18.30 Concert Voltaj
20.00 Telejurnal
21.00 Dăruieşte, Românie!
23.00 Teatru TV
01.30 Femei de 10, bărbaţi de 10
03.30 Telejurnal
04.30 Dăruieşte, Românie!
06.30 La un pas de România

TVR 1

07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ediţie specială
11.00 Serial: Yanxi, palatul suspin-
elor, ep. 19
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.30 Teleshopping
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Documentar: Pofticioşi, la 
cratiţă!
14.00 Telejurnal Sport Meteo
15.00 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspin-
elor, ep. 20
18.00 Nadine
19.00 Telejurnal
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Sport
21.10 Film: Taxi 2: Operaţiunea 
Ninja
22.45 Discover România
23.00 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Fotbal Spania - Olanda
03.00 Film: Taxi 2: Operaţiunea 
Ninja
04.30 Miracolul: EU
05.25 Documentar: Pofticioşi, la 
cratiţă!
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 DocumentarÎn inima Africii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala: Clasa VIII
09.30 TelescoalaClasa VIII
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Putere şi inocenţă
12.00 Telejurnal Sport Meteo simul-
tan TVR 1
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: În inima Africii
15.00 Teleşcoala: Clasa XII
16.00 Serial: Putere şi inocenţă
17.00 România… în bucate
17.40 Primavara amintirilor
19.00 Telejurnal simultan TVR 1
19.45 Sport simultan TVR 1
19.55 Meteo simultan TVR 1
20.00 Gala umorului
22.00 Drag de România mea!
00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
03.00 Telejurnal
03.40 Sport
03.50 Meteo
04.00 Câştigă România!
04.50 Discover România
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Sub acelaşi cer
06.35 Shift - viaţa în era digitală
06.55 Bună dimineaţa!
07.00 Ştiri
07.10 Bună dimineaţa!
07.30 Ştiri
07.35 Bună dimineaţa!
08.00 Ştiri
08.15 Bună dimineaţa!
09.00 Ştiri (rus.)
09.30 # Stai acasă, învaţă online 
(Lecţii pentru elevii cl. IX)
10.15 Serial  Iubire de argint 
11.00 Moldova în direct
12.00 Made în Germany
12.30 Moldova de Patrimoniu
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu (rus.)

14.00 Cine vine la noi
15.00 # Stai acasă, învaţă online 
(cl. XII)
15.45 Serial  Pentru fiul meu 
16.30 Fii tânăr!
17.00 Ştiri (rus.)
17.15 Încearcă asta
17.20 Cine vine la noi
18.14 Serial  Iubire de argint 
19.00 Mesager
19.35 Europeo
19.40 Pur şi simplu
19.55  Croaţia mea  cu Sofia Lovric. 
Documentar

21.00 Ştiri
21.15 Zona ARS
21.40 Tezaur
22.00 Ştiri (rus.)
22.15 Serial  Pentru fiul meu 
23.00 Ştiri externe (rus.)
23.25 O seară în familie
00.25 În ritm de dans
01.05 Bună dimineaţa!
02.50  Croaţia mea 
03.50 Pur şi simplu (rom.)
04.05 Ştiri externe (rus.)
04.30 Cine vine la noi
05.25 Mesager

Minimax

06.00 Denver, ultimul dinosaur
06.15 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
06.35 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
06.55 Masha şi ursul
07.10 Dinotrux
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.05 Curiosul George
08.35 Degeţica
09.20 Polly Pocket - Puterea celor 
mici
10.40 Barbie Dreamtopia
10.55 Unde-i Waldo?
11.25 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.55 Trolii - Petrecerea continuă
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 Pettson şi Findus
15.00 Masha şi 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 Şef: Înapoi la treabă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Curiosul George 2: pe urmele 
maimuţei
21.50 Masha şi ursul
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
23.30 VOLTRON - APĂRĂTORUL 
LEGENDAR
00.00 Masha şi ursul
01.00 Eu şi cei 7 pitici
01.30 Vafă, câinele minune
02.00 Masha şi ursul
03.00 Eu şi cei 7 pitici
03.30 Vafă, câinele minune
04.00 Masha şi ursul
05.00 Eu şi cei 7 pitici
05.30 Vafă, câinele minune

ProTV

06.00 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
14.00 Lecţii de viaţă
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Românii au talent
23.15 Film  Zona de impact 
01.00 Film  Călătorie în lumea 
vikingilor 
03.00  Lecţii de viaţa 
04.00 Vorbeşte lumea

ProTV Inter Național

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV

20.30 Românii au talent
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Românii au talent
05.45 Superspeed

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
12.50 Teleshopping
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 Presa
21.00 Три миллиона
22.00 Editie speciala - Coronavirus
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Carter, zis Uraganul
01.00 Lampa fermecată - Colecţie
02.00 Cealalta Basarabie - Best of
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Colecţie Dora Show
05.00 Colecţie  Ora de Ras 

TV8

06.00 Cutia neagră
07.15 Ştirile TV8 cu Angela Gonta
08.00  Настоящее время 
09.00 Новости с Юлией будеч
09.30 Global 3000. Еженедельный 
журнал о глобализации
10.00 Х/ф  Лучшее во мне 
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф  А вот и она 
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф  Космос между нами 
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф  Космос между нами 
16.45 Iubeşte viaţa cu tatiana 
granciuc
17.30 Ştiri diana popa
18.00  Настоящее время. Вечер 
19.00 Ştirile TV8 cu Angela Gonta
19.45 Х/ф  Новый парень моей 
мамы 
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости с Юлией будеч
23.15 Х/ф  Страховщик 
01.15 Ştirile TV8 cu Angela Gonta
02.00 Cutia neagră
03.15 Ştiri diana popa
03.45 Cutia neagră
05.00 Новости с Юлией будеч
05.30 Global 3000. Еженедельный 
журнал о глобализации

Pro 2

05.45 Serial  Jurăminte încălcate 
06.45 Serial  Tânăr şi neliniştit 
07.45 Serial  Lacrimi de iubire 
09.00 Teleshopping
09.15 Serial  Vieţi la răscruce 
10.15 Serial  Intre tine şi rău 
11.15 Teleshopping
11.45 Serial  Frumoasa şi bestiile 
13.45 Teleshopping
14.00 Serial  Blind date 
15.00 Serial  Vieţi la răscruce 
16.00 Serial  Tânăr şi neliniştit 
17.00 Serial  Jurăminte încălcate 
18.00 Serial  Blind date 
19.00 Serial  Frumoasa şi bestiile 

21.00 Serial  Intre tine şi rău 
22.00 Serial  Vieţi la răscruce 
23.00 Serial  Lacrimi de iubire 
00.00 Serial  Frumoasa şi bestiile 
02.00 Serial  Lacrimi de iubire 
03.00 Serial  Jurăminte încălcate 
04.00  Ce se întâmplă, doctore? 
04.15 Serial  Intre tine şi rău 
05.00 Serial  Blind date 

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
658
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate

14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Serial: Destine rătăcite, 
ep. 223
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
226
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
659
21.00 Film: WINNETOU ŞI OLD 
SUREHAND
23.00 Film: A ŞASEA ZI
01.30 Miezul problemei
02.45 Albumul Naţional
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с  Фатмагюль 
10.00 Т/с  Черная любовь 
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.15 Т/с  Черная любовь 
13.30 Teleshopping
14.10 Т/с  Фатмагюль 
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с  Фатмагюль 
19.00 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Т/с  Фатмагюль 
21.00 Т/с  Дежурный врач 3 
22.00 Т/с  Маша в законе 
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 М/с  Три кота 
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое
10.00 Т/с  Папины дочки 
11.30 Teleshopping
12.00 Т/с  Папины дочки 
13.30 Т/с  Руссо туристо 
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 
21.00 Т/с  Беглые родственники 
22.30 Уральские пельмени. 
Любимое
23.30 Т/с  Одна за всех 
00.00 Muzica la CTC

Sâmbătă, 25 aprilie

TVR Moldova

07.00 Natură şi aventură
07.30 Pescar hoinar
08.00 Ferma
08.50 Discover România
09.00 Mic dejun cu un campion
10.00 Concert Voltaj
11.30 România veritabilă, ep. 4: 
Omul sfinţeşte locul
12.00 Gala umorului.. Partea I
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.10 Gala umorului. Partea a II-a
14.00 Telejurnal
14.30 La un pas de România
15.00 Dăruieşte, Românie!
17.00 Ora regelui
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Memorialul durerii
20.00 Telejurnal
21.00 Gala umorului
23.00 Film: Darclee
00.40 #Creativ
01.10 Lăutarii Altfel. Partea a II-a
03.00 Telejurnal
04.00 Film: Sexy harem Ada-Kaleh
06.00 Profesioniştii…

TVR 1

07.00 Adevăruri despre trecut
07.35 Politică şi delicateţuri
08.30 Constructorii de visuri
09.00 Aventura urbană
10.00 Vreau să fiu sănătos!
11.00 Levintza
11.30 România veritabilă
12.10 Lăutarii Altfel
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.10 Lăutarii Altfel
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Fotbal România - Suedia
18.00 Teleenciclopedia
19.00 Telejurnal
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Sport
21.00 1989 - Decembrie roşu
22.00 Serial: Ecaterina, sez. 2
23.00 Profesioniştii…
00.00 #Creativ
00.35 Teleenciclopedia
01.35 Anchetele comisarului 

P R O G R A M E  T V
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Antonescu
02.25 Serial: Ecaterina, sez. 2
03.15 Izolaţi în România
03.45 Vorbeşte corect
03.50 Viaţa satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.30 Generaţia Fit
09.00 Serial: Fiica oceanului
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbati de 10
16.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Zile cu stil
17.30 MotorVloged. 5
18.00 Memorialul Durerii
19.00 Telejurnal simultan TVR 1
19.45 Sport simultan TVR 1
19.55 Meteo simultan TVR 1
20.10 Film: Căile iubirii
22.10 Serial: Păcatul şi ruşinea
23.45 MotorVlog
00.15 Zile cu stil
00.45 Film: Căile iubirii
04.00 Serial: Fiica oceanului
04.50 Discover România
05.00 D’ale lu’ Mitică
05.55 Poate nu ştiai
06.00 MotorVlog
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Global 3000
06.30 Chişinăul de ieri şi de azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineaţa de weekend!
07.00 Ştiri
07.10 Bună dimineaţa de weekend!
07.30 Ştiri
07.35 Bună dimineaţa de weekend!
08.00 Ştiri
08.15 Bună dimineaţa de weekend!
09.00 Ştiri (rus.)
09.10 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desen animat  Extraordin-
arele aventuri ale lui Jules Verne 
10.55  Stai acasă 
11.00 Fii tânăr!
11.30 MeseriAşii
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.30 Serial  Poftă bună! 
13.00 Miezul zilei
13.30 In memoriam. Ştefan 
Petrache
15.25 Chişinăul de ieri şi de azi
15.35 Stai acasa
15.45 Check-In
16.30 Arts DW
17.00 Ştiri (rus.)
17.15 Art club
17.45 La noi în sat
18.30 Acces limitat
19.00 Mesager
19.35 Europeo
19.40 Lecturi a la carte
19.55 O seară în familie
21.00 Ştiri
21.15 Film  Churchill 
23.00 Ştiri (rus.)
23.15 Zapovednik
23.30 Ştiri externe (rus.)
23.55 Erudit cafe
00.35 Acces limitat
00.55 Chişinăul de ieri şi de azi
01.05 Serial  Poftă bună! 
01.35 Bună dimineaţa de weekend!
03.20 La noi în sat
04.00 Ştiri externe (rus.)
04.25 O seară în familie
05.25 Mesager

Minimax

06.00 Masha şi ursul
06.35 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
07.35 Barbie: Dreamhouse Adven-
tures
08.35 Barbie Fairytopia în Magia 
Curcubeului
10.00 Barbie Mariposa
11.25 AVENTURILE SIRENELOR 
H2O
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 My Little Pony: Equestria 
Girls - Rainbow Rocks
15.00 Masha şi ursul
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 Şef: Înapoi la treabă
20.00 Masha şi ursul
20.30 O aventură americană: Aven-
tură în Vest
21.50 Masha şi ursul
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
23.30 VOLTRON - APĂRĂTORUL 
LEGENDAR

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

ProTV

06.00 Ce se întâmplă, doctore?
06.30 Arena bucătarilor
07.00 Ştirile
10.30 Superspeed la Pro TV
11.00 Film  Zborul spre casa 
13.15  Ce spun românii 
14.15 Film  Rapirea lui King 
16.00 Românii au talent
19.00 Ştirile
20.00 Film  Un asasin nemilos 
21.45 Film  Viespea verde 
23.45  Las Fierbinţi 
01.30 Film  Zona de impact 
03.00 Film  Clubul de noapte 2: 
Ultima ofertă 
04.15 Film  Zborul spre casa 

ProTV Inter Național

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

Jurnal TV

06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Editie speciala - Coronavirus
08.00 M-Adam
09.00 Top Gear
10.00 Teleshopping
10.15 Reţete şi Reţele
11.15 Ora Expertizei

12.45 Din lumea filmelor
13.15 Teleshopping
13.30 Serial  Sclava albă 
15.00 Ce mai fac vedetele
15.30 Paganell
16.00 Savoare la Maximum
16.45 Teleshopping
17.00 Lumineaza circul
19.00 Jurnalul săptămânii
20.00 Spectacol de Colecţie  Ora 
de Ras 
22.30 Slujba de Inviere
00.30 Din stramosi pana la noi
01.30 Film
05.00 Dora Show

TV8

06.00 Cutia neagră
07.15 Ştirile TV8 cu Angela Gonta
08.00  Настоящее время 
09.00 Новости с Юлией будеч
09.30 Х/ф  Новый парень моей 
мамы 
11.10 Oaspete neaşteptat
12.00 Reporter de Gardă
12.15 Drive it. Еженедельный 
автомобильный журнал
12.40 Egoist
13.35 Autoblog
14.00 Х/ф  Святая Джуди 
16.00 Internetu grăieşte
17.30 Х/ф  Имущество с хвостом 
19.00 Întreabă gheţu
20.10 Х/ф  Порочная страсть 
22.00 Internetu grăieşte
23.20 Х/ф  Молода и прекрасна 
01.00 Reporter de Gardă
01.15 Oaspete neaşteptat
02.00 Politiсa nataliei morari
03.00 Punct şi de la capăt
04.00 Egoist
05.00 Америка. Большое 
путешествие
05.30 Autoblog

Pro 2

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

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
224
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor, ep. 334
12.00 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.30 Film: WINNETOU ŞI OLD 
SUREHAND
16.30 Film: BANANA JOE
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
227
20.00 Spune-mi adevărul
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Poamă acră
01.45 Albumul Naţional
03.30 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

07.00 Vorbe bune cu Lilu
08.00 Поле Чудес
09.30 Teleshopping
10.00 Т/с  Черная любовь 
14.00 Teleshopping
14.30 Т/с  Черная любовь 
20.30 Поле Чудес
21.30 Т/с  Маша в законе 
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 
14.30 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, 26 aprilie

TVR Moldova

07.00 Universul credinţei
07.50 Discover România
08.00 Universul credinţei
08.50 Regatul sălbatic
09.20 Un doctor pentru dumneav-
oastră
10.00 În grădina Danei
10.35 Viaţa satului.. Partea I
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viaţa satului.. Partea II
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.10 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal
14.30 Teatru TV
17.00 Politică şi delicateţuri
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Memorialul durerii
20.00 Telejurnal
21.00 Discover România
21.10 Lăutarii Altfel. Partea a II-a
23.00 Film: Sexy harem Ada-Kaleh
01.00 Drag de România mea
03.00 Telejurnal
04.00 Film: Darclee
05.50 Discover România
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 Viaţa satului

11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viaţa satului
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.10 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică şi delicateţuri
15.30 Fotbal România- Columbia
17.30 Habemus papam: o istorie a 
puterii, 6 ep
18.15 Exclusiv în România
19.00 Telejurnal
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Sport
21.10 Lăutarii Altfel
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Habemus papam: o istorie a 
puterii
01.50 Aventura urbană
02.40 România veritabilă, ep. 4: 
Omul sfinţeşte locul
03.05 Telejurnal Sport
03.53 Universul credintei
05.30 In grădina Danei
06.00 Vreau să fiu sănătos!

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.30 Descălecaţi în Carpaţi
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Generaţia Fit
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Primăvara bobocilor

14.45 Discover România
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Reţeaua de idoli
18.50 Poate nu ştiai
19.00 Telejurnal simultan TVR 1
19.45 Sport simultan TVR 1
19.55 Meteo simultan TVR 1
20.10 Film: Atunci i-am condamnat 
pe toţi la moarte
21.50 Discover România
22.10 Film: Întoarcere la Howards 
End 142’
00.45 Reţeaua de idoli
01.35 Memorialul Durerii
02.20 Film: Primăvara bobocilor
03.45 Film: Atunci i-am condamnat 
pe toţi la moarte
05.25 Telejurnal
06.00 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele Credinţei
06.55 Bună dimineaţa de weekend!
07.00 Ştiri
07.10 Bună dimineaţa de weekend!
07.30 Ştiri
07.35 Bună dimineaţa de weekend!
08.00 Ştiri
08.15 Bună dimineaţa de weekend!
08.30 Domnului să ne rugăm
10.00 Ring Star. Concurs muzical
11.00 Erudit cafe
11.40 Abraziv
12.00 Ştiinţă şi inovare
12.30 Serial  Poftă bună! 
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
14.50 Viaţa mea. Valentina Rusu 
Ciobanu
15.15  Stai acasă! 
15.20  Omul Duminicii . în memori-
am Grigore Vieru. P. I
17.00 Ştiri (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinăul de ieri şi de azi
18.00 Evantai folcloric
18.55  Stai acasă! 
19.00 Mesager Stop-cadru
20.10 Serial  Contele de Mon-
te-Cristo 
21.00 Ştiri
21.15  Omul Duminicii . în memori-
am Grigore Vieru. P. II
22.50 Ştiri (rus.)
23.05 Zapovednik
23.20 Musafirul
23.50 Reporter pentru sănătate
00.10 Tezaur
00.25 Rapsodia satului
00.55 Serial  Poftă bună! 
01.25 Bună dimineaţa de weekend!
02.40 Purtătorii de cultură
03.10 Evantai folcloric
04.05 Europa în concert
04.50 Mesager Stop-cadru

Minimax

06.00 Masha şi ursul
06.35 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
07.35 Barbie: Dreamhouse Adven-
tures
08.35 Barbie Mariposa
10.00 Barbie Fairytopia în Magia 
Curcubeului
11.25 AVENTURILE SIRENELOR 
H2O
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 Curiosul George 2: pe urmele 
maimuţei
15.00 Masha şi ursul
15.10 Micul meu ponei: Fetele 
Equestriei - Prietenia uitată
16.00 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
17.00 Unde-i Waldo?
18.00 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Degeţica
21.15 Polly Pocket - Puterea celor 
mici
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
23.30 VOLTRON - APĂRĂTORUL 
LEGENDAR
00.00 Masha şi ursul
01.00 Eu şi cei 7 pitici
01.30 Vafă, câinele minune
02.00 Masha şi ursul
03.00 Eu şi cei 7 pitici
03.30 Vafă, câinele minune
04.00 Masha şi ursul
05.00 Eu şi cei 7 pitici
05.30 Vafă, câinele minune

ProTV

06.00  Lecţii de viaţa 
07.00 Ştirile
10.30  Arena bucătarilor 
11.00 Film  Rapirea lui King 
13.00  Apropo TV 
14.00 Gospodar fără pereche
16.00 Film  Paul, mare politist la 
mall 
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile
20.00 Film  Homefront: Orasul 
fără legi 
21.45 Film  Fraierii 
23.30  Apropo TV 
00.15 Film  Paul, mare poliţist la 
mall 
02.00 Film  Viespea verde 
04.00  România, te iubesc! 
05.00 Ce spun românii

ProTV Inter Naţional

06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.30 Românii au talent
13.00 Teleshopping
13.15 Arena bucătarilor
13.45 Lecţii de viaţa
14.25 Ştirile Pro TV
14.30  Ce se întâmplă, doctore? 
15.00 ApropoTv
15.45 Ce spun românii
16.30 Gospodar fără pereche
18.00  România, te iubesc! 
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Superspeed
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Inimă de ţigan
22.45 Acasă la Români
23.30 ApropoTv
00.15 Teleshopping
00.45  Ce se întâmplă, doctore? 
01.15  România, te iubesc! 
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
03.45 Inimă de ţigan
05.00 Acasă la Români

Jurnal TV

06.00 Jurnalul săptămânii
07.00 Film  Black and White - Willie 
Wonka şi Fabrica de Ciocolata 
08.30 De bine, de rau
08.45 Teleshopping
09.00 Italia,  Patria Nostra 
11.30 Patrula
12.15 Salix Caprea
12.45 Filme şi Staruri
13.15 Teleshopping
13.30 Muzica Sufletului
15.15 Festivalul de muzică populară 
ACASĂ
16.45 Teleshopping
17.00 Festivalul de muzică populară 
ACASĂ
18.00 Teledon Jurnal TV
22.00 Botez
23.30 Filme şi Staruri
00.00 Serial  Sclava albă 
04.00 Patrula
05.00 Colecţie Dora Show

TV8

06.00 Х/ф  Ура! Каникулы! 
07.30 Zâmbărele
07.40 Internetu grăieşte
09.00 Check in. Еженедельный 

журнал о путешествиях
09.30 Х/ф  Имущество с хвостом 
11.10 Oaspete neaşteptat
12.00 Egoist
13.00 Autoblog
13.30 Tomorrow today. 
Еженедельный журнал о 
технологиях будущего
14.00 Х/ф  Пеле: рождение 
легенды 
16.00 Reporter de Gardă
16.20 Punct şi de la capăt
17.00 Х/ф  Земля обетованная 
19.00 Cutia neagră
20.15 Х/ф  Кожа, в которой я живу 
22.00 Х/ф  Лофт 
23.30 Пятое время года
00.00 Punct şi de la capăt
01.00 Egoist
02.00 Cutia neagră
03.00 Întreabă gheţu
04.00 Пятое время года
05.00 Oaspete neaşteptat

Pro 2

05.45 Serial  Jurăminte încălcate 
06.45 Serial  Tânăr şi neliniştit 
07.45 Serial  Lacrimi de iubire 
08.45 Teleshopping
09.15 Serial  Vieţi la răscruce 
10.15 Serial  Intre tine şi rău 
11.15 Teleshopping
11.45 Serial  Frumoasa şi bestiile 
13.45 Teleshopping
14.00 Serial  Blind date 
15.00 Serial  Vieţi la răscruce 
16.00 Serial  Tânăr şi neliniştit 
17.00 Serial  Jurăminte încălcate 
18.00 Serial  Blind date 
19.00 Serial  Frumoasa şi bestiile 
20.00 Serial  Fetele din Tierra 
Blanca 
21.00 Serial  Intre tine şi rău 
22.00 Serial  Vieţi la răscruce 
23.00 Serial  Lacrimi de iubire 
00.00 Serial  Frumoasa şi bestiile 
01.00 Serial  Fetele din Tierra 
Blanca 

02.00 Serial  Lacrimi de iubire 
03.00 Serial  Jurăminte încălcate 
04.00  Ce se întâmplă, doctore? 
04.15 Serial  Intre tine şi rău 
05.00 Serial  Blind date 

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
225
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.15 Film: ULTIMA FRONTIERĂ 
A MORŢII
12.30 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
13.00 Opriţi timpul
15.45 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
16.30 Spune-mi adevărul
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
228
20.00 Film: ARTICOLUL 420
23.45 Opriţi timpul
02.30 Albumul                              
Naţional
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

07.00 Vorbe bune cu Lilu
08.30 Поле Чудес
09.30 Teleshopping
09.45 Т/с  Фатмагюль 
13.50 Teleshopping
14.25 Т/с  Фатмагюль 
20.00 Т/с  Маша в законе 
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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Îndrăgostitul permanent

Pe X, ce are inima în pară,
Căsătoria chiar îl fericește;
Așa fiind, ca pentru prima oară,
Din când în când, se mai căsătorește...

Gheorghe BÂLICI

Trăsurile din Viena livrează 
preparate culinare pentru 
persoanele vârstnice

să utilizeze cuptoarele din bucătă-
riile sale pentru a găti între 200 şi 
300 de preparate pe zi, destinate 
bătrânilor din oraş.

Echipe de voluntari asigură 
livrarea, folosind bicicleta, au-
toturismul sau trăsura, aşa cum 
procedează Christian Gerzabek, 
care şi-a pus eleganta şaretă nea-
gră trasă de doi cai albi în serviciul 
acestei iniţiative insolite.

Lucrând cu jumătate de normă 
în calitate de vizitiu, activitatea lui 
s-a oprit complet în pofida vremii 
primăvăratice. „Caii au nevoie în 
continuare să se mişte, ei vor să 
facă mişcare după ieşirea din iar-
nă”, a explicat el.

Iniţiativa reprezintă o adevăra-
tă mană cerească pentru Anneliese 
Nebenfuhr, o pensionară care a 
primit joi cu multă recunoştinţă 
o masă zilnică şi i-a cerut vizi-
tiului să transmită mulţumirile 
sale întregii echipe de la hotelul 
Intercontinental.

AGERPRES

C Ă R Ă B U Ș I  &  W O W !

Charles şi Camilla, 
portret de familie la 
aniversarea 
a 15-a de la căsătorie 

Doi urşi panda de la Grădina zoolo-
gică din Hong Kong s-au împerecheat 
pentru prima dată în zece ani, datorită 
intimităţii de care au beneficiat după 
ce complexul a fost închis publicului 
în actuala pandemie de coronavirus, 
relatează EFE.

Personalul parcului tematic zoo 
Ocean Park a anunţat că femela Ying 
Ying şi masculul Le Le – ambii în vârstă 
de 14 ani, deplinătatea maturităţii lor 
– s-au împerecheat în ziua de 6 aprilie 
la 03:00 ora GMT.

Ying Ying şi Le Le au fost aduşi la 
Ocean Park în 2007, dar, în pofida sti-
mulentelor îngrijitorilor, nu au dat sem-
ne că au chef să se împerecheze sub ochii 
sutelor de vizitatori curioşi veniţi să-i urmărească. 
Împerecherea urşilor panda este deosebit de dificilă, 
mai ales în condiţii de captivitate.

Potrivit parcului zoo, perioada de gestaţie a unui 
panda oscilează între 72 şi 324 de zile, iar sarcina nu 
poate fi detectată decât printr-o ecografie realizată 
cu două săptămâni înainte de naştere. 

AGERPRES 

Prinţul de Wales şi ducesa de 
Cornwall au marcat aniversarea a 
15-a de la căsătorie printr-un nou 
portret de familie, alături de câinii 
Camillei, realizat la reşedinţa de 
la Birkhall.

Charles şi Camilla s-au reunit 
luni, după ce ducesa în vârstă de 
72 de ani a ieşit dintr-o perioadă 
de autoizolare pe proprietatea 
Balmoral din Aberdeenshire.

Cuplul regal s-a confruntat cu 
o perioadă îngrijorătoare, după 
ce Charles, în vârstă de 71 de ani, 
s-a îmbolnăvit din cauza noului 
coronavirus, însă moştenitorul 
tronului şi-a revenit, el prezen-
tând doar simptome uşoare.

Fotografia realizată miercuri 
dimineaţă – cu o zi înainte de 
aniversarea lor – îi înfăţişează 
pe cei doi zâmbitori, aşezaţi unul 
lângă altul în pridvorul reşedinţei 
din Scoţia, cu cei doi câini Jack 
Russell, Bluebell şi Beth, în braţe.

Este pentru prima dată când 
cuplul, cunoscut sub numele de 
ducele şi ducesa de Rothesay în 
Scoţia, au apărut împreună după 
ce s-a anunţat că Charles a con-

tractat COVID-19.
Camilla, îmbrăcată în jeanşi 

albaştri, cămaşă roz deschisă la 
gât, pulover bleu şi cizme bleuma-
rin, îl ţine pe terrierul Bluebell, în 
timp ce prinţul, cu o cămaşă albă 
deschisă la gât, sacou bleumarin, 
pantaloni oliv şi pantofi din piele 
de căprioară, îl ţine pe terrierul 
Bluebell.

Ambii câini au fost salvaţi de 
la adăpostul Battersea Dogs and 
Cats Home, unde Camilla este 
patron regal.

Cuplul, ca şi regina, care stă la 
castelul Windsor, beneficiază de 
serviciile unui personal în efectiv 
redus.

Orice eveniment privat ocazi-
onat de aniversarea a 15-a de la 
căsătorie se va desfăşura în cadru 
restrâns, cei doi distanţându-se 
social de prieteni şi familie, la fel 
ca restul ţării.

Prinţul şi ducesa – anterior 
Camilla Parker Bowles – s-au 
căsătorit la Guildhall Windsor 
la data de 9 aprilie 2005, după o 
relaţie de peste 30 de ani. 

 

Închiderea Grădinii zoologice a 
permis împerecherea a doi urşi 
panda

 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

Trăsurile care obişnuiau să 
transporte turişti în Viena, una 
dintre atracţiile capitalei austri-
ece, ale cărei străzi pavate sunt 
în prezent aproape goale, au fost 
transformate provizoriu într-un 
serviciu care livrează alimente şi 
preparate culinare pentru persoa-
nele vârstnice, informează AFP.

Sunetul familiar al copitelor de 

cai pe străzile vieneze a dispărut 
aproape cu desăvârşire în centrul 
oraşului, cu excepţia zonelor din 
jurul hotelului Intercontinental, 
unde câteva atelaje preiau în fi-
ecare zi alimente preparate în 
bucătăria hotelului pentru a le 
distribui vârstnicilor din cartier.

Lipsit de clienţi, somptuosul 
stabiliment de cinci stele continuă 


