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Șor, îngerul
dezinfector
13
7 aprilie. Filtre sanitare la intrarea în Orhei din direcția Bălți

Comentariul
economistului

Poți și trebuie
să-ți alegi
partenerii!
Veaceslav NEGRUȚA
În vremuri grele, cei mai de nădejde îți sunt partenerii. Partenerii de viață, partenerii prin viață,
de afaceri, sau țările partenere cu
care ai făcut proiecte și activități
în comun. Cu care v-ați bucurat la
bine și v-ați ajutat la greu.
Partenerii și parteneriatele
se nasc, se cultivă și se cresc
în timp doar dacă la bază este
încrederea, reciprocitatea și un
scop comun.
Republica Moldova a avut mereu perioade complicate în procesul de construcție și continuitate
a parteneriatelor.
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Carantina

M E T E O / C H I Ș I N Ă U

De la începutul pandemiei, autoritățile din
Republica Moldova anunță zilnic publicul
despre noile contaminări, decese și cazuri
tratate. Pe data de 4 aprilie 2020, sâmbătă, în
conferință de presă, autoritățile au anunțat
decesul a patru persoane. În informația
oficială nu a fost inclus și decesul Jannei
Barsucova (82 de ani), din Cricova.

LUNI

Există decedați
de Covid-19 ce
nu figurează în
listele oficialilor

S-a reluat
tipărirea ziarelor!

Femeia decedată era prietenă cu primul medic
din R. Moldova răpus de infecția COVID-19,
Ecaterina Litvinschi (79 de ani). Ele locuiau în
scara unui bloc din orașul Cricova.
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Dragi cititori ai GAZETEI de Chișinău, în legătură
cu starea de urgență instituită în Republica Moldova din cauza COVID-19 și cu faptul că serviciul
de distribuție al Î.S. „Poșta Moldovei” a fost sistat, nr. 10 al GAZETEI de Chișinău nu a apărut în
format print pe data de 3 aprilie 2020.
Ediția GAZETEI de Chișinău din săptămâna trecută poate fi citită doar online și în format PDF,
pe pagina web a publicației: gazetadechisinau.md
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11 ani de la
protestele
din 7 Aprilie

Organizațiile semnatare consiror măsurilor legislative, instrucderă drept eșuat dosarul 7 aprilie.
tive și organizaționale cu privire la
Acestea susțin că toate persoanele
eradicarea completă a fenomenucu funcție de răspundere au fost
lui torturii, tratamentului inuman
achitate sau scoase de sub urmăsau degradant.
rire penală. Toți torționarii au
Societatea civilă reamintește
scăpat basma
autorităților că
curată.
victimele torProcuratura
turii au dreptul
Militară Chișila Reabilitare.
nău și ProcuraÎn acest contura Chișinău
text, organiau examinat
zațiile solicită
semnatare consideră
108 sesizări
crearea condrept eșuat dosarul
privind infracdițiilor pentru
7 aprilie. Acestea
țiunile comise
reabilitarea
susțin că toate
de factori de
efectivă și efipersoanele cu funcție
decizie și oficientă a victide răspundere
țeri de poliție.
melor torturii,
au fost achitate
În 31 de cazuri,
cu respectarea
sau scoase de sub
procurorii s-au
prevederilor
urmărire penală.
autosesizat din
Comitetului
presă. În 71 de
împotriva torcazuri au fost
turii al Conpornite dosavenției ONU.
re penale, dintre care, 42 pentru
Convenția privind tortura și tratatortură și 19 pentru exces de pumentele inumane sau degradante
tere sau depășirea atribuțiilor de
prevede că fiecare stat garantează,
serviciu. Curtea Europeană pentru
în sistemul său juridic, victimei
Drepturile Omului a condamnat
unui act de tortură, dreptul de a
Republica Moldova în opt cauze,
fi indemnizată în mod echitabil
cu referire la dosarul 7 aprilie
și de o manieră adecvată.
2009, iar alte peste 40 de cereri
Apelul comun în contextul cosunt în curs de examinare.
memorării victimelor din 7 aprilie
Organizațiile susțin că dosarul
a fost semnat de Amnesty Interna7 aprilie a fost ignorat de toate guțional Moldova; RCTV Memoria;
vernările. Ele solicită autorităților
Promo-LEX; Centrul de Investigamoldovene publicarea informației
ții Jurnalistice; Ambasada Drepprivind funcționarii de stat asuturilor Omului; Institutul pentru
pra cărora planează suspiciuni
Drepturile Omului; Asociația Preși alegații cu privire la tortură și
sei Independente; Transparency
rele tratamente, produse în cadrul
Internațional Moldova; Centrul de
evenimentelor din aprilie 2009.
Informare în domeniul DrepturiAcestea cer o dovadă clară a
lor Omului și Centrul de Resurse
aplicării în practică a declarației
Juridice din Republica Moldova.
toleranței „zero” față de tortură.
Adoptarea și implementarea tutuN. M.

Organizațiile

Coronavirus, 9 aprilie:
statistici și oameni
Numărul de infectați cu noul
virus a ajuns la 1.289 de cetățeni,
iar 29 de persoane au decedat din
cauza COVID-19. S-au vindecat 50
de persoane. În sistemul medical,
avem 317 cazuri, printre care medici, farmaciști, asistenți medicali,
paramedici, felceri și personal
auxiliar, informează Ministerul
Sănătății, joi, 9 aprilie.
Cei mai mulți sunt angajați ai
Spitalului raional și Asistenței
medicale urgente din Soroca (96
de angajați) și Glodeni – 20 de
persoane. La Spitalul Clinic Republican s-au îmbolnăvit 16 angajați,
iar la Spitalul Clinic de Psihiatrie
– 9 persoane. Dacă facem un simplu calcul aritmetic, aflăm că 27%

din numărul persoanelor infectate sunt lucrători din sistemul de
sănătate al Republicii Moldova.
Cele mai multe cazuri sunt
la Chișinău (438); Ștefan-Vodă (177); Soroca (151); regiunea
transnistreană (78) și Glodeni
(53). În raioanele Șoldănești și
Ceadâr-Lunga nu s-au înregistrat cazuri de coronavirus de tip
nou. Ministerul Afacerilor Interne anunță că 31 de angajați sunt
confirmați pozitiv cu noul virus.
Începând de vineri, 10 aprilie,
va funcționa centrul de triere
COVID-19 deschis la Moldexpo
pentru persoanele cu suspiciune
de infecție. Dacă virusul se va
confirma, persoanele vor fi

internate în spital. Ministerul
Sănătății a anunțat că pacienții
cu forme ușoare de COVID-19,
care nu au alte maladii, vor fi
tratați acasă sub supravegherea
medicilor de familie. Aceștia
au fost instruiți și s-a stabilit
un protocol de tratament ce va
putea fi administrat de medicii
de familie.
Premierul Ion Chicu a spus
într-un interviu pentru Radio
Europa Liberă că speră că Republica Moldova va rămâne sub previziunile Organizației Mondiale a
Sănătății, care a prognozat peste
30 de mii de cazuri de infectare
până la sfârșitul lunii mai.
Natalia MUNTEANU
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S

-au împlinit 11 ani de la protestele din 7
aprilie de la Chișinău, care au degenerat în
acte de violență, iar peste 600 de persoane
au fost maltratate, reținute și bătute.
„Nu au beneficiat de o justiție independentă și
echitabilă. Au fost deținute în condiții inumane,
fără apă și mâncare. În acele zile de groază,
cel puțin cinci oameni au murit, dar statul și-a
asumat doar un singur deces”, scrie în Apelul
comun al organizațiilor societății civile din
Republica Moldova.
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Editorialiști: Mircea V. CIOBANU,
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Abonamentul la ziar poate fi perfectat în orice oficiu poştal
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Cu mașina
sau cu avionul
Cum ajung acasă basarabenii din străinătate

M

uncitorii sezonieri sunt cei care se
întorc din străinătate în această
perioadă de pandemie. Revin
moldovenii care înlocuiau pe cineva
la serviciu, lucrau ilegal sau aveau un loc de
muncă instabil. Diaspora este reprezentată de
oamenii care sunt stabiliți peste hotare și s-au
integrat în statul adoptiv. Cei care lucrează legal,
sunt în afară împreună cu familiile lor, nu revin
în Republica Moldova.
nal i-au costat încă 250 de euro.
Per total, tinerii basarabeni au
cheltuit câte 250 de euro până
la vama Sculeni.
Ajunși la frontiera Republicii
Moldova, băieților le-a fost verificată febra, au îndeplinit fișe epidemiologice și au semnat că vor

Tânărul muncea ilegal la Paris
și a rămas fără lucru, la fel ca
mulți moldoveni care vor să revină acasă de peste hotare. Mulți
conaționali cumpără mașini vechi
și ieftine din Franța pentru a reveni în Republica Moldova. „Se
curăță Franța de mașini putrede.
La vama Republicii Moldova, mașina a fost confiscată de Poliția
de Frontieră, deoarece prin țară
nu poate merge că este ceva în
neregulă cu ea. Nu știu, nu am
intrat în detalii. Toate mașinile
vor sta acolo”, povestește Andrei.
Potrivit Legii privind mărimea, modul și termenele de
achitare a primelor de asigurare medicală, cetățenii care fac
dovada aflării în Republica Moldova pentru cel puțin 183 de zile

sunt obligați să cumpere polița
medicală.
În zbor spre casă
Ecaterina a revenit din Verona
cu un zbor charter. Lucra în Italia
câteva luni pe an și a prins-o carantina acolo. După mai multe încercări eșuate de a prinde un bilet
avia, soțul Ecaterinei a telefonat
la Ministerul Afacerilor Externe
unde i s-a explicat procedura de
înscriere la zborul charter.
„A doua zi m-au telefonat de
la Ambasada Moldovei în Italia.
M-au întrebat de ce vreau să merg
acasă. Ulterior au revenit cu detalii despre cum să-mi cumpăr
biletul de avion. Ambasada mi-a
oferit un document pentru a trece

Natalia MUNTEANU

Cursa charter
Londra-Chișinău

Basarabenii rămași în Republica Moldova ar face bine dacă nu
i-ar mai stigmatiza. Cei reveniți
acum acasă nu sunt diaspora.
Majoritatea dintre ei duc lipsă
de mijloace financiare, au dat ultimii bani pentru a reveni acasă
la copiii și părinții lor. Ei spun că
nu-și pot permite să-și cumpere
polița medicală. Am discutat cu
mai mulți cetățeni care au revenit pe timp de coronavirus din
Italia, Franța și Marea Britanie,
fie cu zboruri charter, fie pe cale
terestră.
Franța-Elveția-AustriaUngaria-RomâniaRepublica Moldova
Andrei este originar din raionul Criuleni, care a revenit din
Franța. Tânărul a pornit din Paris vineri, la ora 9:00 dimineața,
și a ajuns la Chișinău duminică
seara, la ora 17:00. Andrei spune
că ar fi putut ajunge mai repede
dacă nu ar fi stat circa 16 ore la
hotarul austro-ungar deoarece
frontiera dintre Austria și Ungaria este deschisă doar pe timp de
noapte, între orele 21:00 și 05:00
dimineața.
Bărbatul spune că Elveția are
și ea un program special, acolo
vama lucrează pe timp de zi. Andrei a ajuns la hotarul elvețian pe
la ora 15:00 și a intrat în timpul
de lucru al Poliției de Frontieră.
Moldoveanul spune că „nu s-a
deplasat prin Germania, deoarece nemții nu permit traversarea
statului german și întorc oamenii
înapoi”. Cehia și Polonia, la fel
ca Germania, și-au închis ermetic
hotarele.
Andrei e venit acasă împreună cu alți patru moldoveni. Cei
cinci tineri au cumpărat la Paris o mașină veche, pe care au
plătit 1000 de euro, și au pornit
la drum. Combustibilul și taxele
rutiere de pe traseul internațio-

studentă și vrea să revină acasă.
În câteva ore a fost contactată
de un reprezentant al agenției de
turism, care a înscris-o în lista
pasagerilor. A doua zi i-a spus că
zborul charter a fost aprobat de
Comisia pentru Situații Excepționale de la Chișinău și că biletele
se cumpără de la sediul companiei din Republica Moldova. Prețul
unui bilet era de 4.700 de lei. La
procurarea biletului, trebuia de
demonstrat că este cetățean al
Republicii Moldova.
Tânăra susține că pasagerilor
nu le-a fost verificată febra în aeroportul din Londra. Toți pasagerii au primit mască de protecție
la intrarea în avion. Însoțitorii
de bord erau în echipamente de
protecție. Apă și mâncare nu au
primit în avion. În timpul zborului oamenii au îndeplinit fișele
epidemiologice, povestește Otilia.

Foto: facebook.com/Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova

respecta autoizolarea de 14 zile.
Tinerii au semnat și o Declarație
pe proprie răspundere privind
obligația achitării în termen de
72 de ore a primei de asigurare
medicală în valoare de 4056 de
lei. Deși în document nu scrie
cum vor fi sancționați cei care
nu achită polița medicală, Andrei
susține că polițistul de frontieră
i-ar fi spus că amenda constituie
două mii de lei.
Autoturism
de „unică folosință”
„Acasă ne-au spus să cumpărăm polița medicală. Oamenii
nu au bani deloc. Ne obligă să
procurăm polița medicală. Dar eu
nu înțeleg pentru ce! Polița ceea
nu face nimic. Dacă nu plătești
polița medicală, îți crește amenda”, spune Andrei.

Cei cinci
tineri
au cumpărat la Paris
o mașină veche,
pe care au plătit
1000 de euro, și
au pornit la drum.
Combustibilul și
taxele rutiere de pe
traseul internațional
i-au costat încă 250
de euro. Per total,
tinerii basarabeni au
cheltuit câte 250 de
euro până la vama
Sculeni.

prin coridorul verde instituit în
Italia”, spune Ecaterina.
Pentru a-și convinge consătenii că ea nu reprezintă niciun
pericol pentru societate, înainte
de a urca în mașina familiei sale,
Ecaterina a îmbrăcat o salopetă.
„Soțul mi-a adus o salopetă albă,
pe care o îmbracă medicii. Am
făcut o fotografie ca s-o arăt în
sat, în caz că îmi sar în cap. Am
arătat fotografia primarului. Să
nu aveți frică de mine, nu aduc
acasă niciun virus. M-am izolat în
apartamentul unei prietene”, povestește Ecaterina, originară din
satul Taraclia, raionul Căușeni.
Otilia Sterpu a revenit de la
Londra. A aflat despre cursa charter de pe pagina de facebook a
Ambasadei Republicii Moldova
în Marea Britanie. A expediat
un mesaj la un e-mail atașat în
anunț, prin care a spus că este

„La aterizare, în avion a venit
un reprezentant al Poliției de Frontieră, care ne-a comunicat despre
obligația carantinei la domiciliu și
că se pedepsește prin lege. Trebuia
să ieșim câte 3 rânduri (18 persoane) și să respectăm distanța socială
dintre noi de un metru, ceea ce nu
mai avea logică deoarece am stat
unul lângă altul în timpul zborului.
Când am intrat în aeroport ne-am
aranjat în trei rânduri la control,
înainte trebuia să dezinfectăm mâinile. Era dezinfectant. La control
ofeream pașaportul și fișa, apoi s-a
verificat febra. Cei care au venit să
ne întâlnească stăteau afară. Mulți
șoferi de taxi, oameni, nimeni nu
respecta distanța socială chiar dacă
acolo stăteau reprezentanți ai aeroportului”, descrie Otilia Sterpu.
Tânără susține că Poliția a fost
în a cincea zi de autoizolare să vadă
dacă este acasă. Medicul de familie
o sună de două ori pe zi să o întrebe
cum se simte și ce temperatură are.
Potrivit Otiliei, în aeronavă erau
aproximativ cinci studenți, femei
cu copii sau însărcinate, iar majoritatea călătorilor erau oameni
care și-au pierdut lucrul.
Altă tânără, Elena Bivol, s-a
reîntors cu un zbor charter de la
Londra. Operatorul de turism i-a
scris că biletul poate fi cumpărat
de la oficiul lor din Chișinău. „Nu
știu cum se așteptau ei, aflându-mă în Marea Britanie, să mă
tele-portez la oficiul din Chișinău. Au mers părinții să cumpere
bilet”, spune Elena.
În perioada 12-19 aprilie,
Autoritatea Aeronautică Civilă
a Republicii Moldova a autorizat
alte curse charter operate de Air
Moldova. Compania aeriană va
repatria moldoveni din Bruxelles,
Roma, Amsterdam, Veneția, Paris, Londra și Berlin. Un bilet avia
variază între 130 și 203 de euro.
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Interviu cu Evgheni Dunaev, președintele Centrului informativ și de asistență juridică „Apriori” din Tiraspol

„Kgb-ul luptă în secolul XXI
cu provocările secolului XX”

C

entrul informativ și de asistență
juridică „Apriori” din Tiraspol
este singura organizație
neguvernamentală din Transnistria
care militează pentru promovarea
drepturilor omului și acordă
asistență juridică oamenilor din stânga Nistrului
care au probleme cu așa-zisul stat transnistrean.
În toamna anului 2018, pretinsa procuratură de
la Tiraspol a aplicat în cazul „Apriori” prevederile
Legii despre organizațiile necomerciale, singurul
caz, de altminteri, care interzice orice discuție
publică despre viața social-politică a așa-zisei
republici moldovenești nistrene și despre politica
externă a acesteia.
- Dragă Evgheni, povestește-mi despre Centrul
„Apriori”, când a apărut
și care sunt activitățile
voastre?
Centrul „Apriori” a fost deschis
în 2008. Pentru început, membrii
organizației au acordat asistență
mamelor celibatare. Ulterior, pe
parcursul existenței sale, „Apriori” și-a diversificat activitatea,
ajungând în prezent să sprijine
persoanele în ce privește apărarea drepturilor omului.
În afară de asta, „Apriori” organizează Festivalul filmului documentar „Usturoi” / «Чеснок»,
cu sprijinul platformei internaționale „Movies that Matter Foundation”, precum și al organizației
cehe pentru protecția drepturilor
omului „People in Need”.
În cadrul centrului funcționează Platforma „Clubul 19”, un
forum de discuții publice denumit
după articolul 19 din Declaraţia
Universală a Drepturilor Omului:
„Orice om are dreptul la libertatea opiniilor şi exprimării. Acest
drept include libertatea de a avea
opinii fără imixtiune din afară,
precum şi libertatea de a căuta, de
a primi şi de a răspândi informații
şi idei prin orice mijloace și independent de frontierele de stat”.
Platforma „Clubul 19” a apărut mai întâi în cadrul centrului
nostru, la Tiraspol, cu susținerea organizației cehe „People in
need” și, ulterior, a fost extinsă
geografic la Dubăsari și Râbnița.
Între aceste centre nu există
nicio subordonare și nicio obligație reciprocă. Reprezentanții lor
colaborează colegial la organizarea unor discuții publice.
- Când și cum ați intrat în
colimatorul KGB-ului?   
Interesul KGB-ului față de
membrii organizației noastre a
crescut în funcție de ritmul în
care activiștii publici și jurnaliștii
noștri sau cei cu care am colaborat și-au diversificat activitatea.
De exemplu, în 2014, kaghebiștii
au racolat un student din anul
întâi al Universității din Tiraspol
ca să îl infiltreze în organizația
noastră.
Tânărul participa activ la

discuțiile noastre, iar noi l-am
angajat ca jurnalist. În una din
zile, a fost invitat într-un birou la
universitate și intimidat. În cazul
în care nu va dori să colaboreze
cu ei, nu va susține sesiunea, iar
dacă nu va susține sesiunea va fi
exmatriculat și va ajunge astfel
în armată, iar acolo se știe ce se
întâmplă cu oamenii.
După asta, au început presiunile, șantajările și, neavând încotro, tânărul a acceptat. Misiunea
lui era să spioneze colegii noștri
și să raporteze. Trebuia să afle
parola poștei noastre electronice... Neputând să facă acest lucru,
băiatul a cedat și ne-a divulgat
misiunea lui.
„Apriori” este singura organizație neguvernamentală asupra
căreia a fost aplicată Legea despre organizații necomerciale. Ce
prevede această lege? Te rog să
îmi detaliezi felul în care a fost
aplicată în cazul organizației
voastre.
Noua lege despre organizațiile „necomerciale” a intrat în
vigoare în primăvara lui 2018.
Inițial, această lege reprezenta o
copie a Legii privind organizațiile
neguvernamentale din Federația
Rusă, care califică organizațiile ce
funcționează din banii donatorilor drept „agenți străini”.
Noi, cei din „Apriori”, și marea majoritate a celorlalți colegi
din sectorul public, în decursul
unui an, în procesul „discuțiilor
publice” despre proiectul acestei
legi, am semnalat incorectitudinea lui.
Pe de o parte, el abunda în formulări goale despre concepții și
excepții, iar pe de altă parte, nu
prevedea mecanisme clare despre
adoptarea unor situații separate.
Anume aici am observat riscuri
pentru sectorul public legate de
aplicarea selectivă și subiectivă
a acestei legi pentru a suprima
independența organizațiilor obștești.
În cele din urmă, proiectul
acestei legi a cunoscut modificări
mai radicale și a fost adoptat de
către sovietul suprem al republicii moldovenești nistrene.
Împotriva adoptării acestei
legi au votat trei deputați. După

sunt eu cel mai indicat să răspund în locul lor. De fapt, noi
i-am invitat la discuțiile organizate pe platforma „Clubul 19”, dar
nu au răspuns invitației noastre.
Chipurile, activitatea lor publică,
indicată pe site-ul lor, este limita
activității lor publice.
Tinerii din Rusia și Transnistria știu cum lucrează acest serviciu. În cadrul Universității din
Tiraspol există un birou special al
KGB-ului, folosit ca spațiu special
amenajat pentru interogarea și
„profilaxia” studenților.
Tinerii nu sunt asistați de avocați la aceste discuții. În cadrul
acestor întrevederi, studenții,
prin intimidări și amenințări,
sunt forțați să accepte să colaboreze cu ei. De obicei, li se spune
că părinții lor vor avea probleme, că nu vor putea să susțină
examenele și, drept rezultat, vor
ajunge în armată, unde vor avea
zile grele.

ce am aflat despre acest lucru, 20
de organizații au făcut un demers
către președintele Krasnoselski și i-am cerut să nu promulge
această lege. Cu toate acestea,
președintele a semnat legea, într-o versiune mai radicală. După
aceasta, a convocat o adunare a
organizațiilor necomerciale, unde
a fost inițiată crearea unui consiliu consultativ pe lângă guvern
pentru colaborarea cu organizațiile necomerciale.
În vara lui 2018, în cadrul unei
ședințe a consiliului consultativ,
reprezentantul procuraturii a fost
întrebat dacă există dosare deschise pentru „activitate politică”,
conform Legii despre organizațiile necomerciale.
Reprezentantul procuraturii
a menționat că nu existau asemenea dosare la procuratură.
În plus, în cadrul uneia dintre
ultimele ședințe ale consiliului
consultativ, deputatul comisiei
de profil din cadrul sovietului suprem, I.S. Buga, la propunerea
reprezentanților organizațiilor
necomerciale de a modifica legea,
și-a exprimat convingerea „profundă” că mai întâi este „necesară
o experiență legislativă în baza
acesteia să înceapă lucrul asupra
cadrului legal”.
- Ce s-a întâmplat mai departe, când au început, de
fapt, problemele?
În decursul lui noiembrie
2018, au început verificările
procuraturii. La 1 noiembrie,
am primit o notă a procuraturii
Transnistriei cu solicitarea de a
prezenta toate documentele din

2017–2018. În decursul câtorva
zile, aceste acte au fost prezentate. La 12 noiembrie, au solicitat
documente pentru 2016, pe care
le-am prezentat imediat. La 4 decembrie, procuratura ne-a întors
toate documentele. Ne-au spus că
verificările continuă, de aceea nu
ne-au comunicat nicio decizie.
La 18 decembrie, am primit
rezultatele acestei verificări, în
care se menționează faptul că
„Apriori” desfășoară activitate
politică și, prin urmare, cade sub
incidența Legii despre organizații
necomerciale.
Potrivit acestei decizii, „Apriori” a încălcat legea prin faptul
că a organizat discuții despre organizarea de stat, apărarea bazelor constituționale ale republicii
moldovenești nistrene; apărarea
suveranității și asigurarea integrității teritoriale a republicii
moldovenești nistrene; asigurarea ordinii publice; apărarea țării
și politica externă”.   
După efectuarea primului
control, urma să fie efectuată la
jumătate de an o altă verificare,
dar nu a fost făcută. Astfel, continuăm să lucrăm. În condițiile
în care nu putem accesa granturi
din afară pentru a nu ne expune
riscului închiderii, centrul trece
treptat la acțiuni de voluntariat.
- Care sunt practicile serviciilor de securitate din
Transnistria? Cum lucrează angajații acestor
servicii în epoca rețelelor
sociale?
Ar fi mai indicat ca să pui
această întrebare KGB-ului. Nu

După aceste discuții, studenții sunt obligați să semneze
un document de nedivulgare a
acestei anchete. Documentul cu
pricina are un caracter juridic
foarte ciudat. Cu toate acestea, în
instanțele noastre judecătorești
are putere juridică. De exemplu,
colegul nostru, despre care am
menționat mai sus, ne-a divulgat colaborarea sa cu serviciul
de securitate și, în consecință,
a încălcat angajamentul de nedenunțare.
- Cam câți dintre studenții
universității au trecut prin
acest birou?
Din cauza acestui angajament
de nedivulgare, nu se știe câți
studenți au fost supuși acestei
practici. Nimeni nu știe că tinerii
semnează acest gen de acte. În
cele mai multe cazuri, nici măcar
părinții lor nu știu despre colaborarea copiilor lor cu KGB-ul.
E o practică obișnuită.
Pentru ca tinerii să nu meargă
pe o cale „greșită”, din punctul de
vedere al angajaților KGB, aceste
discuții cu studenții sunt niște
„măsuri de profilaxie”.
De fapt, strategia lor este să
instituie „o teamă surdă” / тихий
страх, printre cei care vor să se
exprime. Chipurile, președintele
încearcă să ne convingă că este
împotriva acestei practici și că
pledează pentru o democratizare
a serviciului secret în regiune.
Eu însă mă tem că este vorba de
ochelari foarte roz.
- Aș putea să fiu cinic, nu
știu cât de eficiente sunt
aceste mijloace în epoca
în care trăim...
De fapt, ei luptă în secolul
XXI cu provocările secolului XX.
Chiar dacă timpul este de partea
noastră, pentru mine personal,
se scurge foarte lent.
Interviu realizat de Ilie Gulca
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Poți și trebuie
Există decedați
de Covid-19 ce nu să-ți alegi
partenerii!
figurează în listele
oficialilor

D

e la începutul pandemiei,
autoritățile din Republica Moldova
anunță zilnic publicul despre noile
contaminări, decese și cazuri
tratate. Pe data de 4 aprilie 2020,
sâmbătă, în conferință de presă,
autoritățile au anunțat decesul a patru persoane.
În informația oficială nu a fost inclus și decesul
Jannei Barsucova (82 de ani), din Cricova. Femeia
decedată era prietenă cu primul medic din R.
Moldova răpus de infecția COVID-19, Ecaterina
Litvinschi (79 de ani). Ele locuiau în scara unui
bloc din orașul Cricova.

Pe 5 aprilie 2020, Primăria Cricova anunța locuitorii orașului, printr-o
postare pe facebook, că „a decedat
Barsucova Janna A. A fost o persoană
plină de viață și cu un suflet mare.
Indiferent care ar fi cauza morții, a
plecat dintre noi un om care a fost
alături de fiecare persoană care se
adresa după ajutor, numai pe ea, cu
părere de rău, n-am reușit să o salvăm. Condoleanțe familiei și celor
apropiați. Dumnezeu s-o odihnească
în pace”.
Anunțul a fost urmat de comentarii care conțineau mesaje de condoleanțe transmise familiei și mesaje prin
care era caracterizată femeia care a
plecat din viață. Cricovenii care au
cunoscut-o o descriu ca pe „un om
bun, minunat, puternic, care a ajutat
multă lume”.
Janna Barsucova (82 de ani) a lucrat în calitate de felcer și asistentă
medicală toată viața.
„Am ajuns să ne temem
unii de alții”
„Ea locuia doar cu fiul său, Iaroslav, care este angajat în calitate
de infirmier la Centrul Național de
Medicină Urgentă Prespitalicească
(CNAMUP). Acum e spitalizat la
Spitalul de Boli Infecțioase din Chișinău „Toma Ciorbă”, fiind infectat
cu Covid-19. Cea mai bună prietenă
a Jannei era Ecaterina Litvinschi,
primul medic care a decedat de coronavirus. Ecaterina o vizita zilnic
pe Janna. Îi făcea injecții, deoarece
Janna avea nevoie de ajutorul ei, suferea de Alzheimer. Ele locuiau în
aceeași scară”, ne-a spus o vecină a
ambelor femei decedate.
Potrivit acesteia, de la Ecaterina Litvinschi s-au molipsit de
Covid-19 și fiul Jannei Barsucova,
dar și soțul primului medic decedat

Ministerul anunță
patru decese,
dar descrie doar trei
Amintim că primul medic din
R. Moldova răpus pe 27 martie de
COVID-19 lucra în cadrul asistenței
medicale de urgență de la Crico-

FOTO SIMBOL

Victoria POPA

de coronavirus, care acum se află
la spital.
„După ce i-au luat la spital pe toți
trei, în afară de Jana, au instituit carantină în scară, apoi în tot blocul
în perioada 22 martie – 4 aprilie.
Pe fiul ei, I. B., l-au luat la spital
pe 20 martie, iar Janna Barsucova
a fost internată peste două zile, pe
22 martie, la insistența și chemarea
unui prieten al fiului.
Două zile a stat singură în casă. A
bătut la uși într-o zi, dar, din cauza
acestei infecții, nimeni de pe palier
nu i-a deschis. Ea mereu își căuta
feciorii (femeia plânge). Avea pierderi de memorie. A avut doi fii, unul
a decedat. Toți știau că și feciorul ei
avea coronavirus. Le-a fost frică”,
ne-a mărturisit cu tristețe în voce fe-

spus că testul e pozitiv. De acolo
au dus-o la Spitalul Clinic de Boli
Infecțioase „Toma Ciorbă” și a stat
la reanimare. Și fiul ei acum tot
la acest spital se află”, ne-a spus
sursa noastră.
Potrivit ei, chiar fiul Jannei
Barsucova i-a spus că și ea avea
Covid-19.
„Să știți că Ecaterina Gheorghievna îi ajuta și mereu intra la ei, deoarece Janna Alexandrovna suferea de
Alzheimer. Dar și până a se îmbolnăvi, Ecaterina Gheorghievna intra
întotdeauna la Janna Alexandrovna.
Erau prietene și uitați-vă că ambele
au decedat. Virusul le-a ucis. Janna a
decedat sâmbătă la ora 13.40”, ne-a
spus sursa noastră.
Și vecina Jannei Barsucova și a
Ecaterinei Litvinschi, care ne-a mărturisit că ascultă știrile, s-a mirat că
„la știri nu au anunțat despre decesul
Jannei”.
Janna Barsucova a fost înmormântată luni, 6 aprilie, la vârsta de 82
de ani. „Pe 5 mai avea să facă 83 de
ani”, ne-a spus E. B.

meia, zicând: „Ce timpuri am ajuns!
Să ne temem unii de alții!”, ne-a spus
o prietenă a femeilor, E.B.
Test pozitiv la Covid-19
Potrivit ei, Janna Barsucova a fost
dusă la spital cu o ambulanță echipată
special pentru cei bolnavi de coronavirus, „deoarece au fost preîntâmpinați că feciorul ei este deja infectat
cu Covid-19. Cei de la ambulanță au
spus că au dus-o la Spitalul Feroviar,
dar a fost internată la Spitalul Clinic
al Ministerului Sănătății, str. Pușkin
51. Eu am sunat la spital pe la prânz
și mi-a spus o asistentă, care s-a prezentat Stela, că, pe la ora 18.00, vor
ști rezultatele testului Covid-19. Mi-a

va. Femeia avea 79 de ani și era
angajată.
Pe site-ul ministerului de resort,
într-un comunicat publicat pe 4 aprilie, scrie că „azi au fost înregistrate
alte 3 decese din cauza noului coronavirus: o femeie de 27 ani din Tiraspol,
o femeie de 57 ani din Chișinău și
o femeie de 65 ani din Chișinău”.
În același comunicat, Ministerul
Sănătății anunță că „doar astăzi, 4
aprilie, au fost înregistrate în total
patru decese”. Cine e al patrulea decedat nu scrie. Purtătorul de cuvânt
al ministerului, Cristina Stratulat,
ne-a declarat că orice informație
despre decesele în urma infecției de
Covid-19 din ultimele zile o găsim
pe site.

în condiții dubioase de corupție
și șantaj politic.
Totodată, schemele financiare
și interesele de grup ale persoanelor din anturajul președintelui
Dodon capătă proporții și turații,
inclusiv pe seama suferințelor
oamenilor în această perioadă.
Iar asumarea de răspundere a
Guvernului care, printre altele,
Veaceslav NEGRUȚA
facilitează și anumite scheme financiare ale unor persoane din
actuala guvernare doar confirmă
`În vremuri grele, cei mai de
caracterul clientelar al acestei gunădejde îți sunt partenerii. Partevernări.
nerii de viață, partenerii prin viață,
De patru luni Dodon și guverde afaceri, sau țările partenere cu
narea sa ne tot povestește despre
care ai făcut proiecte și activități
creditul „salvator” din Federația
în comun. Cu care v-ați bucurat la
Rusă, care ar fi trebuit să acopebine și v-ați ajutat la greu.
re gaura de cinci miliarde de lei
Partenerii și parteneriatele se
din bugetul 2020, plasată chiar
nasc, se cultivă și se cresc în timp
de Dodon. „Salvator”, poate,
doar dacă la bază este încrederea,
doar pentru campania electorareciprocitatea și un scop comun.
lă a principalului socialist din R.
Republica Moldova a avut meMoldova.
reu perioade complicate în proceÎntre timp, adevărații parteneri
sul de construcție și continuitate
ai Republicii Moldova încearcă să
a parteneriatelor. Schimbarea
afle care sunt prioritățile și necardinală a regimurilor de guvercesitățile vitale
nare la Chișiale oamenilor
nău, cel puțin
pentru a direcla nivel declaționa ajutorul
rativ, schimba
necesar urgent
și preferințele
și necondițiode partenerinat. Uniunea
ate. Pentru că
financiare și
Europeană,
deseori aceste
interesele de grup
FMI sau Bandeclarații nu
ale persoanelor
ca Mondială,
au fost îndin anturajul
guvernele țăritemeiate pe
președintelui Dodon
lor occidentale
strategii și acte
capătă proporții și
sunt dispuse
internaționale
turații, inclusiv pe
să ajute cu sute
la care R. Molde milioane de
dova a devenit
seama suferințelor
euro
pentru
parte având la
oamenilor în această
necesitățile de
bază intereperioadă.
ordin medical,
sul societății
pentru menținoastre.
nerea și dezvolPreședintetarea afacerilor,
le Igor Dodon
pentru comunitățile noastre, iar
a avut și mai are acest dar de a
guvernarea lui Dodon umblă cu
distruge orice parteneriat conplecăciuni față de niște promisistruit cu migală odată cu aderarea
uni deșarte din Kremlin. Și nu are
în 1992 la Organizația Națiunilor
voie să accepte ajutorul parteneUnite. El știe să profite de orice
rilor din Occident.
ocazie ca să se insinueze și să disRepublica Moldova are nevoie
trugă cele realizate prin mesaje
de sprijinul partenerilor săi, nu
care stârnesc cel puțin îngrijorare.
de mila partenerilor lui Dodon.
După care urmează „discursuri”
E nevoie de a readuce în albia
de promovare și proslăvire a unor
constituționalității rolul fiecărui
regimuri construite pe vieți omeactor politic, fără a i se permite
nești.
să facă politică externă în nume
Dodon a fost instaurat în funcții
propriu și în interes îngust de grup.
înalte de Voronin și ulterior de PlaParlamentul are un rol important
hotniuc, în urma unor aranjamente
și trebuie să fie reactivat ca platde conjunctură politică. Primul
formă democratică în care se iau
avea nevoie de un executant, cel
decizii importante, vitale statude-al doilea – de un complice. Care
lui Republica Moldova, fără a mai
între timp a devenit un terminator
permite suspendarea și blocarea
al mai multor proiecte și parteneactivității acestuia de către Dodon
riate de dezvoltare democratică și
și compania. Președintele Dodon
europeană a unei societăți dezbia fost suspendat de mai multe ori
nate. Dodon a reușit să bage și mai
și acum se răzbună, deconectând
multă ură, vrajbă și slugărnicie
orice în R. Moldova, folosind staîntr-o societate aflată la răscruce.
rea de urgență impusă de situație.
În situația complicată și comComportamentul lui Dodon denotă
plexă legată de combaterea panun vădit complex de inferioritate.
demiei, R. Moldova e condusă de
Dar lucrurile trebuie schimbate! Și
interesele electorale ale preșeasta ar fi un mesaj pentru noi toți,
dintelui Dodon, agenda sa perca societate, dar și pentru viitoasonală electorală fiind foaia de
rele parteneriate de lungă durată,
parcurs din ultimele patru luni
sincere și sustenabile.
a guvernării constituite de acesta
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Banca Națională a Moldovei
(BNM) vine cu un îndemn pentru
deținătorii de carduri în contextul
intensificării, în ultimele zile, a
tentativelor de manipulare a acestora pentru a divulga informații
confidențiale care să permită
accesul neautorizat la cardurile
de plată.
BNM amintește necesitatea
asigurării de către deținători a
confidențialității datelor referitoare la cardul bancar. Instituția
atenționează că nicio persoană
nu este în drept să solicite informații legate de cardul bancar sau
parolele de unică folosință primite
prin SMS în scopul confirmării
unor tranzacții efectuate.

Ministerul
Finanțelor a
colectat 13,5
milioane de
lei pentru
combaterea
COVID-19
În conturile deschise de Ministerul Finanțelor pentru donații
destinate combaterii COVID-19,
la situația din 7 aprilie, au fost
încasate mijloace bănești în valoare totală de 13,55 milioane lei.
Pe moment, mijloacele financiare acumulate nu au fost utilizate,
acestea urmând să fie repartizate conform dispoziției Comisiei
pentru Situații Excepționale a
Republicii Moldova.

Recesiune
istorică pentru
locomotiva
Europei
Economia Germaniei va cădea
cu 4,2% în 2020, întrucât pandemia de coronavirus a declanşat
o recesiune puternică în cea mai
mare economie din Europa, conform consensului celor mai mari
instituţii de cercetare economică
din ţară.
În acelaşi timp, economiştii se
aşteaptă la o creştere de 5,8% în
anul viitor.
În medie, numărul celor intraţi
în şomaj va spori cu circa un sfert
de milion şi va ajunge la 2,5 milioane de persoane.
În baza situației actuale, Germania a anunţat mai multe măsuri
pentru a limita efectele negative
pe termen scurt. Acestea vor genera un deficit bugetar record de
159 de miliarde euro.

După pandemie

E

conomia mondială nu va mai fi la fel cum
a fost până la izbucnirea crizei pandemice,
care încă seceră zeci de mii de vieți zilnic în
întreaga lume. La fel și cea moldovenească.
Experții moldoveni au schițat un posibil tablou
postcriză.

Ion CHIȘLEA
Pentru prima dată de când au
fost începute în anul 1982 măsurările evoluției economiei mondiale, în acest an este așteptată
o recesiune economică la nivelul
întregii lumi. Și, deși lumea urmărește încă evoluția în ascensiune
a pandemiei, Guvernele încearcă
să reducă daunele provocate de
aceasta, iar economiștii să contureze un tablou postpandemie și
să întrezărească încotro va merge
economia mondială.
Și experții moldoveni au încercat să facă unele estimări.
Centrul analitic „Expert-Grup”
a organizat miercuri o dezbatere
on-line cu genericul „COVID-19:
cum salvăm economia națională și pregătim terenul pentru o
relansare post-criză”, la care au
participat experți, reprezentanți
ai Guvernului, ai patronatelor și
sindicatelor.

tate în ultimii cinci ani, sectorul
bancar moldovenesc este încă destul de solid. Acum băncile moldovenești au o rezervă mai mult
decât confortabilă de lichidități
și pot să finanțeze atât economia,
cât și Guvernul.
Însă există totuși un risc, or
în mare parte moldovenii s-au
îndatorat excesiv în ultimii ani.
Potrivit lui Dumitru Pântea, economist la „Expert-Grup”, care a
prezentat studiul organizației la
subiect, în prezent circa 500 mii
de moldoveni au câte un împru-

economiei. Potrivit lui Dumitru
Pântea, din redirecționarea unor
cheltuieli din buget, prin atragerea banilor de la bănci prin intermediul Valorilor Mobiliare de
Stat și din fonduri străine, pot fi
mobilizate pentru susținerea acestor sectoare circa 10-15 miliarde
de lei.
Ministerul Finanțelor
e mai prudent
La rândul său, Oleg Tofilat,
consilier al primului ministru,
s-a referit la transformarea problemelor generate de criză în
oportunități.
Potrivit lui, în condițiile postcriză, Guvernul nu va renunța
la planurile de a investi în infrastructură, or aceste investiții
vor atrage o parte din forța de

Turismul e pe butuci,
comerțul on-line – în
ascensiune
Economia moldovenească, dependentă în mare parte de remitențe și de unele industrii globalizate, este extrem de vulnerabilă
în fața crizei ce urmează după ce
va trece valul pandemiei. Chiar în
comparație cu România și Ucraina, care au mai multe posibilități
de mobilizare a resurselor financiare pentru a slăbi șocul unei crize
economice de proporții.
Cel mai expus este în condițiile
actuale sectorul HoReCa (Hoteluri, Restaurante și Catering) și
industria turismului în general, or
sectorul turistic 2020 este compromis total din cauza restricțiilor
de circulație, carantinelor și sistării rutelor aeriene la nivel global.
Industria confecțiilor este deja
afectată grav de criză și începe să
se reorienteze, iar cea automotive urmează să suporte în viitorul
apropiat șocul.
De cealaltă parte, agricultura
și industria alimentară, precum
și comerțul cu produse alimentare vor trece relativ ușor peste
criză iar comerțul on-line resimte
deja o creștere puternică de 30%
în ultimele săptămâni, potrivit
secretarului de stat de la Ministerul Economiei, Iuliana Drăgălin.
Nu este exclusă o criză
financiară
Grație reformelor implemen-

Confederației Naționale a Sindicatelor, s-au referit la oportunitățile
ce se deschid odată cu revenirea
acasă în timp de criză a unui număr mare de concetățeni, ce ar
putea fi atrași în economia reală, aceasta suportând o penurie
accentuată de forță de muncă în
ultimii ani.
Potrivit lui Sainciuc, anul trecut erau înregistrate mai multe
locuri de muncă libere și un număr redus de șomeri, iar acum
cei ce revin vor putea fi angajați.
Forța de muncă ce revine
poate fi angajată acasă?
La rândul său, Caminschi se
întreabă dacă este o oportunitate
și cum poate fi absorbită această mână de lucru în condițiile în
care majoritatea întreprinderilor
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BNM îndeamnă
cetățenii să
nu divulge
informația
despre cardul
bancar
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mut luat de la bănci sau companiile de microfinanțare. Moldovenii
nu au economii, dar au credite și
este inevitabilă, în condițiile crizei, intrarea unei părți a acestora
în incapacitate de plată. Va urma
sporirea creditelor neperformante
și, în funcție de ponderea acestora, va fi afectat întregul sistem
financiar.
Guvernul are o viziune.
Un pachet anticriză
de 20-25 miliarde
Iar gajul, în special imobilele
și automobilele, se va ieftini și el,
astfel, băncile vor recupera mult
mai puțin din vânzarea acestuia.
Reducerea atât a cererii, cât și
a ofertei de bunuri și servicii va
afecta companiile, în special cele
mici și mijlocii, planurile investiționale ale acestora sunt deja
înghețate, iar statul încearcă să
stimuleze într-un fel menținerea
angajaților de către acestea.
În aceste condiții, potrivit studiului „Expert-Grup”, Guvernul
urmează să evalueze care sunt
sectoarele care are rost să fie
susținute și pot fi resetate rapid.
Totodată, se pretează identificarea resurselor pentru susținerea

muncă disponibilizată de criză.
De asemenea, consilierul a
menționat oportunitatea reformării sistemului de pensii și relansarea pieței financiare.
El a vorbit și despre ajutorul
necesar pentru businessul mare.
„Pe termen lung businessurile de
importanță strategică vor rămâne
într-o situație clinică și se pretează măsuri pentru a le avantaja”,
a menționat Tofilat.
În context, consilierul primului
ministru spune că statul ar putea
mobiliza un pachet anticriză în
mărime de circa 20-25 miliarde
de lei, în special pentru investiții
în infrastructură.
Dorel Noroc, secretar de stat la
Ministerul Finanțelor, a amintit
de măsurile luate deja de Guvern
pentru susținerea economiei la
această etapă, însă a fost mai
prudent în ce privește sumele ce
pot fi vărsate acum în economie.
„Am fi fericiți să avem posibilitatea să gestionăm o astfel de
sumă. Însă doar prin rectificare
bugetară acest lucru nu este posibil”, a menționat acesta.
Atât Vladislav Caminschi, director executiv al Confederației
Naționale a Patronatelor, cât și
Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al

suportă pierderi din cauza sistării
parțiale sau integrale a activității.
În acest sens, Sainciuc este de
părere că ar trebui elaborat un
program complex de stat pentru
susținerea angajării în economia
națională a forței de muncă revenite acasă.
Șansă de reindustrializare
Dumitru Vicol, strategist la
o bancă americană din Londra,
spune că acum măsurile guvernului trebuie să se focuseze într-o
proporție de 80% pe revenirea
economică postcriză, și nu pe
menținerea consumului, care
oricum va scădea. În perioade
de criză oamenii își limitează
oricum consumul și păstrează
banii pentru zile mai grele. Lumea consumă mai puțin oricum,
de ce trebuie să cheltuim banii
guvernului pentru a menține
acest consum?
În context, acesta a menționat
că acum este momentul ca Guvernul să vadă ce mărfuri de import
pot fi substituite prin producerea
locală. El este de părere că acum
se deschide o oportunitate pentru reindustrializarea economiei
moldovenești.
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Un proiect alimentar local de la Strășeni va deveni o mega-afacere pe
bani publici în toată Republica Moldova

„Optimizare”
de la gura
copiilor

O

companie lituaniană cu filiale în
Ucraina și Georgia, Pontem, a
intrat, fără concurență, pe piața
alimentației din grădinițele și școlile
din R. Moldova. Pentru a „optimiza” cheltuielile,
compania îi plătește pe bucătari chiar și sub
salariul minim de 2.775 de lei și nu asigură
blocurile alimentare cu utilaj și consumabile.
Pentru a evita intoxicările alimentare, angajații
grădinițelor sunt nevoiți să muncească indirect
pentru Pontem.
că filiala din R. Moldova urmează
de asemenea să își schimbe denumirea.
Contract fără licitație

Ilie GULCA
Proiectul-pilot a fost lansat la
1 aprilie 2019 în raionul Strășeni,
locul de baștină al lui Pavel Filip,
pentru 6.800 de copii din grădinițe, gimnazii și licee. Contractul
are o valoare de 180 de milioane
de lei și se întinde pe o perioadă
de cinci ani.
Odată ce acest contract va fi extins în celelalte 34 de raioane ale
R. Moldova, afacerea s-ar putea
ridica până la 6,3 miliarde de lei,
pentru următorii cinci ani, doar
pentru contractele cu instituțiile
de învățământ amintite.
Reporterii CIJM au descoperit o suveică de firme care deține
controlul asupra grupului Pontem. Firma lituaniană – Pontem
UAB – este deținută de Maistas.
LT. La rândul său, Maistas.LT
are ca acționar, cu 26,42%, firma Baltijos Paslaugu Grupe UAB,
proprietate 100% a lui Irmantas
Norkus.
Potrivit publicației lituaniene „Delfi”, o altă companie a lui
Norkus din același domeniu, Bruneros, și-a schimbat denumirea
după un scandal de evaziune fiscală. Compania se numea Kretingos
maistas și era condusă indirect de
Irmantas Norkus.
În R. Moldova, filiala se numește Pontem.X SRL și a fost înregistrată pe 11 decembrie 2018,
cu opt zile înainte ca Guvernul
de la Chișinău să emită hotărârea
prin care aviza funcționarea pe
teritoriul statului.
Firma are doi asociați: Dorin
Ciurea (20%) și Baltijos Paslaugu Grupe UAB (80%) din acțiuni.
Administratorul companiei este
Sergiu Brânzilă, care ne-a anunțat

Pe 29 martie 2019, patronul
lituanian Irmantas Norkus a
semnat un contract cu președintele Consiliului Raional Strășeni,
democratul Mihail Popa. Firma
se angaja să livreze produse de
calitate în instituțiile școlare și
preșcolare din raionul Strășeni,
să doteze bucătăriile cu utilaj și
echipament corespunzător, precum și să repare cantinele.
La rândul său, Consiliul Raional Strășeni trebuia să asigure
plata serviciilor prestate la timp și
punerea la dispoziție a cantinelor
din școli și grădinițe acestei firme
în schimbul unei arende nespecificate.
„Meniuri-model”,
cu varză și sfeclă
Majoritatea angajaților din grădinițe cu care am vorbit au semnalat tendința Pontem-ului de a
elabora meniuri din produse cât
mai ieftine. „La început de proiect,
lunea mai era cum era, dar marțea
ne dădeau salată de varză, ciorbă
de varză și, seara, varză înăbușită.
Astfel, apăreau voma și diareea”,
ne-a relatat directoarea Grădiniței
nr. 5 din Strășeni.  
După o adunare cu părinții,
situația s-a schimbat, iar directoarea Maria Miron a devenit „cea
mai rea directoare” din Strășeni,
pentru cei din Pontem și funcționarii raionului.
„De la Anul nou încoace, trei
zile pe săptămână, erau numai
chifteluțe cu sos. Fără niciun terci,
fără porumb, care este cel mai sănătos pentru intestinele copiilor.”
De cealaltă parte, Sergiu Brânzilă ne-a explicat că mâncarea este
împărțită la copii în funcție de
vârstele acestora.
„Am făcut un fel de optimizare
pentru că se aruncau produse. Și
acum se aruncă... Asta nu înseam-

nă că copiii nu sunt alimentați în
conformitate cu normele stabilite. Dar există și factorul uman”,
a spus Brânzilă.
Experții din Lituania suspectează că meniurile elaborate de
Pontem în această țară oferă firmei posibilitatea să reducă prețul
de cost al mâncării.
Igienă precară și lipsuri
materiale
O serie de administratori, angajați și primari s-au plâns că
bucătarilor angajați de Pontem
le este impus un regim de muncă
dur din cauza căruia le este greu
să respecte normele sanitare.
Același bucătar trebuie să facă
mâncare pentru copii, să care lăzi
cu produse alimentare și să le sorteze. Să intre în contact cu oameni
din afara instituției, să completeze
tot felul de hârtii și borderouri.
Tot ei sunt obligați să evacueze
gunoiul din bucătărie cu aceleași
haine de lucru.

Primarul
localității Zubrești,
Maria Manoli, ne-a
declarat că Pontem
nu a plătit nimic
pentru serviciile
comunale.

lorlalți angajați ai grădinițelor.
În plus, o angajată a fost obligată să plătească din buzunar niște
produse alimentare care nu au
fost consumate de copii din motivul că numărul acestora ar fi fost
mai mic decât cel anunțat cu o zi
înainte.
Sergiu Brânzilă susține însă
că salariul angajaților firmei este
achitat la timp. Acesta ne-a explicat că remunerarea bucătarilor
este stabilită în funcție de numărul copiilor dintr-o grădiniță.
În ce privește reducerea salariilor ca pedeapsă pentru bucătari,
directorul Pontem.X a ținut de
asemenea să sublinieze că „am
fost induși în eroare”.
În pofida celor spuse de directorul companiei, directoarele de
grădinițe din Făgureni, Vorniceni
și Strășeni susțin că sunt îngrijorate permanent de faptul ar putea
să rămână fără bucătari.
Iar Pontem-ul nu reacționează
cu promptitudine în aceste situații, directoarele fiind obligate
să caute angajate pentru această
firmă privată.
Promisiuni nerespectate

Toate aceste obligații sunt considerate „normale” de Pontem,
deoarece firma nu are nevoie de
magazioneri.
Asigurarea regulată a instituțiilor preșcolare cu detergenți
este o altă problemă denunțată de
managerii de grădinițe.
„Au adus două cutii de detergent în septembrie–octombrie
2019, două de lavete, trei de înălbitor și apoi au mai adus acum în
martie 2020”, ne-a spus o angajată a Grădiniței nr. 2 din Vorniceni.
Directorul Pontem.X, Sergiu
Brânzilă, respinge aceste acuzații.
„Ați fost indus în eroare. În fiecare
zi, se verifică curățenia pe toate
suprafețele. Când nu se respectă
igiena, apar intoxicații.”
Salarii mizere,
plătite cu întârziere  
Cu toate acestea, salariile angajaților Pontem au rămas aceleași
și se achită mai târziu decât ce-

Majoritatea surselor ne-au declarat că Pontem nu asigură cu
utilaj grădinițele. De exemplu, la
grădinița din Căpriana, utilajul
este unul nou și performant grație
eforturilor depuse de Primărie în
cadrul unui program japonez de
finanțare.
Odată ajuns în gestiunea Pontem.X, nu numai că nu a fost înnoit, dar nici măcar reparat la
timp. „Am mai avut probleme
cu un robinet, care s-a defectat
în noiembrie și l-au pus tocmai
acum, în martie. Trebuia să repare
și mașina de tocat carne. Fetele
de la bucătărie aduceau mașina de
tocat de acasă”, ne-a declarat directoarea grădiniței, Doina Radu.
Ea a adăugat că are în grădiniță 113 copii și este necesar ca
Pontem-ul să plătească pentru
consumabile și să repare utilajul
pe care îl folosește gratuit.
La rândul ei, directoarea grădiniței din Făgureni, Silvia Moscalciuc, ne-a spus că Pontem nu a
dotat nici bucătăria și nici nu și-a

plătit facturile la utilități.
„Aveam nevoie de plită electrică cu cuptor și mașină electrică
de tocat carne. Restul am făcut
eu. La insistența mea, mi-au adus
nu de mult o mașină manuală de
tocat carne”, a precizat doamna
directoare.
În replică, Brânzilă a motivat
că în toate școlile a fost schimbată
complet vesela și că ar fi investit
2,1 milioane de lei în reparația
completă a cantinelor din două
școli din Strășeni.
Aceste investiții au fost prezentate cu mare pompă în timpul
campaniei electorale și în prezența
lui Pavel Filip, candidat la parlamentarele din februarie 2019.
Plăți întârziate pentru
utilități
Primarul localității Zubrești,
Maria Manoli, ne-a declarat că
Pontem nu a plătit nimic pentru
serviciile comunale. „Noi am încheiat un contract cu Consiliul
raional. Consumul de curent electric, de apă și gaz trebuie plătit de
Pontem. Sunt cheltuieli pentru
evacuarea deșeurilor. Pontem nu
își evacuează deșeurile, după cum
nu a plătit nimic pentru serviciile
comunale”, a spus ea.
Și primarul din Căpriana,
Tudor Scutaru, ne-a declarat că
Pontem nu a plătit pentru consumul de energie electrică, apă,
agent termic, pentru evacuarea
deșeurilor etc.   
În schimb, directorul companiei susține că toate plățile se
efectuează la timp și că reporterii
au fost „induși în eroare”.
Proiectul-pilot de la Strășeni
trebuia să fie supus unei evaluări
la sfârșitul anului 2019 de către
Ministerul Finanțelor, Ministerul
Educației, Culturii și Cercetării și
Ministerul Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale.
Evaluarea acestui proiect nu a
fost încheiată nici până în prezent.
Cu toate acestea, reprezentanții
acestor instituții se declară mulțumiți de proiect.
Investigația a fost realizată în cadrul Centrului de
Investigații Jurnalistice din
Moldova.
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Harta lumii

A-politice

Despre
discriminare

Adrian CIUBOTARU
Am dezvoltat o adevărată obsesie pentru dreptate. Ne irită
orice fel de inegalități. Cu toții
vrem să fim tratați în același
mod, nepărtinitor, echitabil.
Dacă balanța nu se echilibrează
perfect, simțim nevoia să acționăm. Prompt, hotărât și mai
ales în văzul lumii: o nedreptate
ne poate afecta strict individual,
dar trebuie reparată numaidecât în public.
Grija chinuitoare pentru
echilibrul etic este ușor de
înțeles: venim după secole și
milenii de împilare, segregare,
tratament selectiv, într-un cuvânt, discriminare. Acum, vrem
să facem dreptate tuturor. Occidentul își achită datoriile pe
care le are față de minorități și
fostele colonii. Țările care imită
Occidentul mai au de făcut ceva
pentru majoritățile lor de acasă,
dar în general se înscriu în aceeași tendință. O duzină-două de
dictaturi și regimuri autoritare
sfidează fățiș retorica „drepturilor”, dar și acolo oamenii sunt
la curent că li se cuvine mai
mult decât li se oferă.
Principiul egalității și dreptății pentru toți este, desigur,
un ideal. Revoluția tehnologică
și prosperitatea lumii de azi au
îngăduit o relativă cumpănire
a balanțelor, dar idealul nu a
devenit mai puțin utopic din cauza aceasta decât era pe vremea
lui Thomas More sau Charles
Fourier. Orice produs al minții
umane, luminată de rațiune,
este frumos în sine. Mai grav e
atunci când machetele ideale
de societate ies din „cei patru
pereți ai gândirii”, devenind un
bun comun.
Muritorul de rând reține,
prin definiție, liniile directoare
ale ideilor care îi plac. Complexitatea și nuanțele îl depășesc,
și atunci el reduce totul la o
teză simplă, dar funcțională, cu
rezultate cuantificabile. În cel
mai rău caz, e un fel de Șarikov,
cel care restrângea întreaga
doctrină socialistă la practica
lui “взять всё, да и поделить”.
În cel mai bun caz, e un legiuitor care îl transformă pe
angajator în sclavul angajatului
sau un activist care ține morțiș
ca negrii să obțină tot atâtea
premii Oscar ca și albii.
Personajul lui Bulgakov nu
ia în calcul efortul celor care
au agonisit averile naționalizate peste noapte de bolșevici.
Pe politicianul populist nu îl
interesează competența reală a
angajatului, care ar putea fi un
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trântor și un profitor. Pe activist nu-l deranjează valoarea
filmelor care pretind la Oscar.
Am putea spunea chiar că nu o
percepe sau că îi este indiferentă. Ceea ce contează, în toate
cazurile, este egalitatea cantitativă, aplicarea pur mecanică
a principiului: „Ai tu, să aibă și
celălalt!”. Fără nuanțe, dincolo
de orice merit sau necesitate, doar pentru că, altfel, am
încălca postulatul sacrosanct
al democrației absolute, care îi
include pe toți și nu discriminează pe nimeni.
Matematica nondiscriminării, deși pare simplă pe hârtie,
complică problemele în loc să le
soluționeze. Realitatea se opune
ideilor pe care ni le facem despre dânsa și nu se lasă învinsă
decât atunci când o negăm.
Negarea realității poate duce
însă la urmări imprevizibile și,
deseori, foarte grave.
Era de așteptat că și „coronavirusul” va fi introdus în
ecuațiile fără necunoscute ale
ideologiei dominante. Și iată
că s-a întâmplat. Băgătorii de
seamă și directorii de opinie
au constatat, în spiritul vremii,
că „boala nu discriminează pe
nimeni”, deși statisticile arată
altceva: „democratul” și „imparțialul” covid este necruțător îndeosebi cu cei trecuți de
anumite vârste și afectați de
comorbidități.
Confuzia dintre contaminare și boală, boală și terapie
intensivă, terapie intensivă și
moarte, pe fundalul declarației
că maladia nu discriminează
pe nimeni, a indus o stare de
panică cu mult peste severitatea
amenințării. Decidenții, la rândul lor, au insistat să fie internați toți bolnavii cu simptome,
de-a valma, iarăși, pentru a nu
discrimina cumva vreun grup.
Fapt ce s-a dovedit fatal pentru
anumite spitale, orașe și chiar
regiuni.
Nu trebuie să fii savant ca
să observi că natura discriminează, că este, prin definiție,
nedreaptă cu ființa umană, și
nu numai cu ea. Așa cum și
omul, prin firea lui, nu poate fi
întotdeauna drept cu semenii
lui sau cu natura, chiar dacă
și-o dorește din tot sufletul.
Pentru a ne apăra de atacurile
virușilor, mi se pare mai potrivit să apelăm acum la știință și
la medicină decât la ideologii
și idealuri. Iar dacă vrem să
ne deosebim de Șarikov, ar fi
bine să ne dorim nu o dreptate
cantitativă, ci o justiție imparțială și respectarea întocmai a
legilor. Repartizarea necondiționată a bunurilor materiale,
a beneficiilor sociale și, să
zicem, a polițelor medicale va
fi privilegiul unei omeniri care
va ști să prevină și să lupte cu
pandemiile.
Azi acest lucru reprezintă un
lux. O risipă mai curând morală
decât financiară.

Vremea
cărţilor

I
Mircea V. CIOBANU
O nebunie, făcând lumea să trăiască aceeaşi panică, să gândească
la fel, indiferent de rasă, vârstă,
intelect. Şi un comandament unic
al acestor mişcări uniformizate, în
persoana Organizaţiei Mondiale
a Sănătăţii (ce ironie orwelliană
în ultimul cuvânt!).
Deschizi calculatorul şi faci
ocolul lumii (ai iluzia că aici,
spre deosebire de TV, alegi tu).
Navighezi curajos, ca Vasco da
Gama în căutarea Indiilor inedite,
dar rezultatul căutărilor e acelaşi! După ce ai privit revoluţii,
războaie şi catastrofe în direct,
iată că ai – în premieră absolută,
eşti avantajatul sorţii! – o pandemie on-line. Spre deosebire de
primele, în care ai fost spectator
(de vreme ce le priveai, erai în
afara lor), aici nu mai eşti martor, ci potenţială victimă. Aşa ţi se
sugerează, insistent. Te mai miri
că-ţi sare tensiunea?
Azi, singurii mântuiţi sunt cei
care citesc cărţi. Cei care se pot
abstrage „soluţiilor” ce agravează
situaţia şi lumii înnebunite, inspirată din sursele fluide ale reţelelor
unificatoare. În acest context nivelator, cărţile nu sunt doar remediu, sunt panaceu. Singularitatea
autorului de cărţi produce o singurătate salvatoare, a cititorului, care se poate izola efectiv de
această lume comună, înnebunită
de neştire, deşi e făcută numai din
ştiri. Pe cât de constrânsă fizic e
libertatea cititorului în exterior,
pe atât de nelimitată este ea în interior. Ca în poemul eminescian:
„iară ochiu-nchis afară, înăuntru
se deşteaptă...”
Urmăriţi imaginile în care oamenii citesc. Oricât de interesant
anturajul, „intriga” e în cartea pe
care o ţine în mână personajul.
Poziţia, privirea, expresia feţei,
concentrarea şi alte detalii care îi
trădează starea – toate îşi proiectează forţa de iradiere în interiorul
cărţii: fereastră spre lumile miraculoase pe care le reprezintă. Detaliile sunt estompate de starea de
concentrare a cititorului. Şi nu e
vorba doar de cumintele „tablouri
cu cititori”, ci şi de provocatoarele
portrete „oximoronice”, cum le
numea un coleg, când personajele sunt atât de mult concentrate
asupra lecturii, încât nu se mai îngrijesc în niciun fel de cum „arată”
(neglijente, nude, seminude). Ele
sunt, cu toată fiinţa lor, în lumea
cărţilor, spectacolul adevărat e
acolo. E ca şi cum personajele

eşi din casă şi vezi un oraş mort. Ca într-o
distopie în care oamenii au dispărut şi au
rămas doar construcţiile – urma trecerii
lor prin lume. Urmăreşti prin geam tabloul
lumii. Acelaşi. Deschizi televizorul. Schimbi
postul. Nimic nou. Aceleaşi oraşe pustii, aceeaşi
voce metalică ce contabilizează bolnavii şi morţii.
Şi îţi dictează: stai acasă!
s-au dezbrăcat de materialitatea
acestei lumi şi s-au lăsat seduse
ireversibil de frumuseţile şi tentaţiile altei existenţe.
Iată mecanismul autoizolării,
surprins de Nabokov într-o scenă
de tren din romanul Rege, damă,
valet: „... soțul stătea relativ de-

În acest
context
nivelator, cărţile nu
sunt doar remediu,
sunt panaceu.
Singularitatea
autorului de
cărţi produce
o singurătate
salvatoare, a
cititorului, care se
poate izola efectiv de
această lume comună,
înnebunită de neştire,
deşi e făcută numai
din ştiri.

parte și citea o carte legată în
piele. Citea atent, cu plăcere. În
afara paginii luminate de soare,
nu mai exista nimic acum. Întoarse pagina și întreaga lume, nerăbdătoare, ca un câine jucăuș care
aștepta acest moment, s-a aruncat
spre el într-un salt luminos. Dar
aruncând-o, tandru, Dreyer s-a
închis din nou în carte.” Pagina
luminată, care te abstrage lumii
e o imagine superbă, desemnând
Caricatura la gazetă

perfect intimitatea lecturii, ca
lume închisă afară şi deschisă
înăuntru.
Un cititor de cărţi e cel care
descifrează sensurile lumii. Procesul e surprins de Alberto Manguel, asemănându-l pe cititor cu
„astronomul care citeşte o hartă
a stelelor”; cu „arhitectul japonez
care citeşte terenul pe care urmează să se construiască o casă,
astfel încât s-o ferească de forţele rele”; cu „zoologul care citeşte
urmele animalelor”; cu „ţăranul
care citeşte vremea pe cer”..., or
„toţi împărtăşesc cu cititorii de
cărţi abilitatea de-a descifra şi
interpreta semne”.
Azi, deciziile grăbite, haotice,
nesistemice din domeniul afacerilor publice sunt opera unor
ne-cititori. „Sistemele” (economic, cultural, educaţional, medical – ultimul resimţit în cel mai
dramatic mod) fie nu există, fie
sunt ineficiente, de vreme ce nu au
soluţii pentru situaţiile neordinare. Cârpirea grabnică a spărturilor
nu e doar contraproductivă, ci şi
nocivă.
Cărţile sunt sisteme şi stimulează gândirea sistemică. Azi,
când încă nu s-au copt prea multe idei strategice privind viitorul
(toţi afirmă că lumea de după
pandemie va fi altfel, dar nimeni
nu ştie cum), una e la îndemână: primul pas sigur pe care l-ar
face un manager înţelept (care
nu acţionează haotic, încălcând
şi mai mult ghemul de probleme)
ar fi investirea în carte. E soluţia
câştigătoare, în orice posibil scenariu. E şi pentru contribuabilul
particular: cine are cărţi în casă,
azi, e pe cal. Vor supravieţui cei
care vor înţelege asta.
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Textul scris, nu vorbit, are rigoarea
pe care mintea noastră a pierdut-o

Savatie BAȘTOVOI
Nu lipsa împărtășaniei este
adevărata problemă, ci faptul că
împărtășindu-ne mulți ani la rând
nu am agonisit nimic. Golul din
noi trebuie să ne sperie. Hristos se
descoperă și rămîne cu noi în măsura în care sîntem capabili să-L
primim. Ce știm despre Hristos?
Ce știm despre Biserică? Maslu
cu o sută de oameni sănătoși care
se înghesuie cu pomelnice pentru
sporul casei și noroc la măritiș?
Ghicituri pe la pustnici rătăciți la
care mergem cu fructe de mare că
„nu au voie să mănînce carne”?
Asta e tot ce știm și ne era deajuns. Dar nu e.
Nu există vreo lucrare magică

a împărtășaniei care să țină loc
de citirea Scripturii, de rugăciunea cu lacrimi, de milostenie, de
iertare, de blîndețe, de iubire.
Împărtășania devine lucrătoare
doar căzînd pe acest pămînt al
virtuților. Dimpotrivă, pentru a
ne împărtăși, trebuie mai întîi
să-L cunoaștem pe Hristos, să
cercetăm Scripturile, să știm
dogmele credinței, temelia Bisericii. Dar cum vom face acestea
dacă singura salvare pare să fie
televizorul și live-urile. Lipsa cunoștinței este cel mai grav păcat
al ortodocșilor și acum se vede
răutatea și pericolul lui.
Citiți și îmbogățiți sufletele
voastre cu har din care să vă adăpați la vreme de secetă. Așa cum
cămila bea multă apă cînd găsește,
ca să aibă și pentru cînd nu va mai
avea, așa cum oaia înghite iarbă
necontenit și o rumegă mai apoi
în tihnă, tot așa și noi trebuie să
fim plini de înțelepciune, de cuvinte bine ticluite culese din Scripturi și de la Sfinții Părinți. Fără
o bogăție de învățături, pilde și
psalmi care să cînte singuri în ini-

mă și minte omul nu poate suferi
singurătatea și nu poate menține
focul credinței. Schimbarea minții
prin lucrarea harului este scopul
vieții creștine. Iar asta nu se face
fără cunoștință, fără cercetarea
Scripturilor, care este o poruncă
dată de Hristos însuși.
Începeți să citiți cărțile
Sfinților. Nu dialoguri cu părinți
contemporani, ci cărțile Sfinților
scriitori de odinioară. Textul
scris, nu vorbit, are rigoarea pe
care mintea noastră a pierdut-o.
Ne place să ascultăm sau să citim
dialoguri libere deoarece mintea
noastră și-a pierdut rigoarea.
Totuși o minte fără rigoare este
o minte slabă în proces canceros.
Citiți mai puțin, dar citiți cărți
fundamentale. Și învățați să
gîndiți. Faceți, vă rog, un obicei
din a gîndi riguros. Biserica se ține
pe dogme, pe dreapta mărturisire
ca și pe o piatră.
Timpul acesta va trece. Decît să
vă victimizați că nu puteți merge
la slujbe, mai bine ați citi și v-ați
umple inimile de bucurie.
Pace tuturor.
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In
memoriam
Valeriu
Muravschi
Vasile ȘOIMARU

Primul premier al Republicii
Moldova după obținerea independenței, Valeriu Muravschi,
s-a stins din viață, la vârsta de

70 de ani.
Cu mare durere-n suflet vă spun că astăzi, 8 aprilie, eu am pierdut
un coleg și un frate; noi am pierdut un patriot, un om de stat, premierul Independenței noastre.
Eu i-aș spune Premierul Independenței, pentru că la momentul
adoptării Declarației de independență el era prim-ministrul Republicii
Moldova. Mircea Snegur a făcut un lucru bun atunci când l-a propus
pe Muravschi. A fost o surpriză pentru noi, el era un om tare de treabă.
Și în genere pot eu să mă laud acum că l-am adus eu în politică, că
el era un economist practician, am fost colegi de grupă, de facultate
de economie, colegi de cameră și mai departe cumetri și ce vreți pe
lumea asta, staroste de însurătoare...

Este 27 de mii egal cu 50 de mii?
Dacă e necesar, este!

Ala NEMERENCO
Țin să informez șeful statului
(poate cei din jur nu au curajul) că
sistemul de sănătate nu dispune
de cei 50 de mii personal medical
pe care Dumnealui a anunțat că îi
trimite în lupta cu coronavirusul.
Conform datelor statistice pentru
2018, medici erau 12.635 și 23.971
– cadre medicale cu studii medii.
Total – circa 36 de mii, care
includ și cadrele didactice, și
lucrătorii științifici, și stoma-

tologii, și farmaciștii, nu doar
pe cei din prima linie. Conform
datelor sindicatelor de ramură,
medici pensionari sunt 38% și
cadre cu studii medii medicale
17%. Deci, oastea activă se reduce până la 28 de mii. Pe an
se disponibilizează la inițiativă
proprie cam 4800 de angajați. Să
presupunem că doar 1000 pleacă
din sistem cu totul. Rămân 27
de mii. Chiar dacă adăugăm rezidenții și studenții ca rezervă,
matematica nu se schimbă mult.
Este 27 de mii egal cu 50 de mii?
Dacă e necesar, este!
***
Un alt crâmpei din interviul
Prim-Ministrului la Europa Liberă, care vine să verse lumină
de ce nu s-au făcut teste și de ce
nu s-au depistat la timp cei infectați, ca astfel să fie rupt lanțul
de transmitere. Cum se zice pe la

noi, pasărea pre limba ei piere...
„Strategia și obiectivul principal era ca să facem cât mai lentă
creșterea acestui număr, ca să nu
avem un salt brusc de infectați, să
nu blocăm din start sistemul medical și să încercăm ca acei care au
nevoie de acest suport, dacă ei vin
într-un mod mai lent, nu într-un
mod rapid, sistemul medical să le
poată acorda suport. Cred că la
această etapă noi suntem anume
în acel trend pe care ni l-am dorit,
fără ca să avem un salt brusc de
infectați.”
Clar? Oamenii merg pe scenariul lor. Ca să facă față. Că unii vor
muri, care acasă, care nu mai știm
pe unde, nu-i bai. Din obiectivul
principal să nu iasă. Ei sunt în
trend. Da voi, pacienți și medici,
mai mulți, mai puțini, ce contează? Principalul e să stea copăcel
trendul.

Generația „7 aprilie”
s-a transformat în Diasporă
La sfârșitul lui septembrie, m-am
transferat în Italia...
Au fost vise, au fost regrete...
Dar, sigur, nici în cel mai rău
vis, generația 7 aprilie nu a visat
că, în 2020, se va trezi iar cu Zina
Carabina în fruntea Parlamentului.... Trist, foarte trist...

Azi, ea și discipolii ei ne promit
un viitor falnic...
Iar generația „7 aprilie” s-a
transformat în Diasporă...
Mi-a zis cineva să-l privesc pe
Voronin, azi, la tv....
Nu știu... Nu-mi plac previziunile din trecut... Eu aleg viitorul!!

7 aprilie 2009. Eram profesor
la USM. Dimineața, studenții
m-au anunțat că pleacă la protest, peste o oră, m-am alăturat
și eu...Era o sete de dreptate și
libertate... Se simțea în aer...
A fost cum a fost...
Peste ceva timp, am lăsat universitatea, apoi, Academia de
Științe, unde eram cercetător.

Foto: Andrei Mardari

Alexandru CAZACU DOR

Pot să vă spun ceea ce nici eu nu știu. Tragedia vieții lui a fost ceea
ce s-a întâmplat în primii ani de viață: el împreună cu fratele lui,
Sergiu, a nimerit într-un incendiu grav de tot și desigur că a avut o
sumedenie de operații la Odesa, dar cine se ocupa atunci de operații
plastice? Mai târziu, când a fost posibilitatea, când a ajuns ministru de
finanțe și prim-ministru, i-au propus chiar unii din prim-miniștrii din
Occident și el a spus: „Eh, dacă în tinerețea mea frumoasă n-am putut
să am alt chip, acum ce îmi mai trebuie?”. Și iată, așa a rămas săracul.
El niciodată nimic nu a ascuns, nici nu putea ascunde. Chiar a fost
direct și fără măști, fără deghizări și așa mai departe. A fost un om
direct. Muravschi, dacă era atunci, la 2 martie 1992, prim-ministru,
vă imaginați că el știa aproape tot. Cred că el a plecat cu niște mari
secrete în lumea cealaltă.
În acel ultim interviu la Europa Liberă, despre viitor, prietenul
meu spunea:
„Eu țin mult la Republica Moldova, eu țin mult la pământul ăsta,
la oamenii ăștia, dar noi nu avem viitor. Unica salvare a noastră este
unirea cu România, aderarea la Uniunea Europeană. Și eu nu înțeleg
de ce multă lume de aici, de la noi, se teme? De ce vă temeți? Duceți-vă și vă uitați cum trăiesc acolo! Nu zic că e super, dar, totuși, e
altă situație, vorbind de Uniunea Europeană.”
Își iubea foarte mult familia, el îi adora pe copiii săi, putea să facă
orice sacrificiu în numele binelui copiilor lui. Of, tare își mai iubește
copiii. Și Gicu, cu soția și cu fiica lor sunt aici, adică nepoata lui învață în Occident, dar Lucica, fata lui botezată și de mine, Lucica e în
Statele Unite cu Petrică al ei și trei copilași – doi i-au avut când au
plecat, unul s-a născut acolo, și, iată, el se pregătea ca vara asta să-și
întâlnească nepoții la iazul lui de la Sirota.
Valeriu spunea: „Să stau o vară cu dânșii, să mă satur de ei”. Și
iată că nu s-a mai săturat…Și iată așa a rămas lucrul acesta. Ce-o să
facă mai departe copiii lui, ce o să urmeze? Din păcate, cei din Statele
Unite nici la înmormântare nu vor putea veni. Asta este grav de tot.
Eu nu știu dacă el își dădea seama în ultimele clipe ale vieții lui ce
înseamnă asta, să nu-i vină cei trei nepoți din Statele Unite să-l petreacă pe ultimul drum. Dumnezeu să-l ierte! A fost un om al plaiului
și îi vom duce lipsa, zău că îi vom duce lipsa.”
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Cum ajută biserica
societatea la vreme
de cumpănă

D

e când a fost anunțată starea de
urgență, nu au încetat discuțiile despre
nerespectarea regimului de carantină de
către reprezentanții Bisericii Ortodoxe
din Moldova (BOM). Încă de la începutul acestei
perioade autoritățile publice centrale au venit cu
rugămintea de a respecta regimul de carantină,
însă din varii motive slujbele au continuat, iar
sănătatea enoriașilor a fost pusă în pericol.

Sergiu BEJENARI
Analizând situația din alte
țări, de exemplu, a vecinilor din
Ucraina, constatăm că preoți și
călugări au sărit în ajutor statului
și personalului medical, au început confecționarea măștilor și au
donat dezinfectant, iar lăcașele
sfinte au fost propuse drept spații pentru bolnavii de Covid-19
în cazul în care spitalele vor fi
supraaglomerate.
În acest context am încercat să
aflăm cum văd reprezentanții BOM
problemele cu care se confruntă
statul și cum ar putea ajuta aceștia
societatea din R. Moldova. Pentru a
afla răspunsuri la întrebări legate de
respectarea sau nerespectarea regulamentului pe timp de pandemie,
despre temeiurile legale privind
impozitarea veniturilor bisericești
și/sau ajutorul lor din bugetul de
stat, dar și despre planurile BOM de
a ajuta cetățenii în aceste timpuri
dificile, am discutat cu secretarul
Mitropoliei Chișinăului și a Întregii
Moldove, Vadim Cheibaș, activistul
civic și teologul Ion Andronache,
directorul de program „Sectorul
financiar-bancar” din cadrul Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”, Sergiu Gaibu, și cu deputatul din Parlamentul Republicii
Moldova, Radu Marian.
Vocea bisericii
Vadim Cheibaș, secretar al Mitropoliei Moldovei, spune că biserica nu are decât să se conformeze
deciziilor luate în această situație
de criză. „Fiecare are dreptul de a
gândi diferit, dar bineînțeles că noi
avem îndemnurile Patriarhului și
cele ale Mitropolitului, care explică
tranșant pericolul acestui virus.
Cât privește sancțiunile, acestea
vin din partea autorităților, iar persoanele care nu s-au conformat vor
fi pedepsite conform legii.”

Întrebat dacă biserica ar fi de
acord să contribuie la creșterea
bugetului de stat prin acceptarea
impozitării activităților economice bisericești, secretarul mitropoliei a spus că „BOM, conform
constituției, este separată de stat,
dar în același timp noi considerăm
că biserica ortodoxă este un contribuabil foarte mare și exemplar.
Gestionând cele 700 și ceva de
lăcașe, mănăstiri și biserici care
sunt în patrimoniul național, biserica nu face altceva decât să le îngrijească, astfel susținând statul.

Vocea deputatului
„E clar că în primele două săptămâni de la începerea stării de
urgență am văzut multe biserici
de la noi care au încălcat deciziile Comisiei Excepționale și au
oficiat slujbe. Chiar dacă liderii
altor instituții religioase importante, cum ar fi Papa Francisc,
Patriarhul Constantinopolului,
Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, au anunțat că nu
vor desfășura slujbele cu mulțimi
și au îndemnat credincioșii să se
roage acasă.
Ai noștri au vrut să arate că
sunt cei mai sfinți din lume, chiar
dacă cel mai creștinesc lucru care
se poate face acum este să îndemne oamenii să respecte recomandările medicilor și autorităților. O
astfel de atitudine vine din cauza
scepticismului unor preoți față de
știință și a tratamentului preferențial de care s-a bucurat BOM
de-a lungul timpului din partea

ne concentrăm toți pe depășirea
crizei pandemiei, dar am putea
reveni la subiect după ce se termină criza”, a adăugat deputatul.
Vocea activistului
Activistul civic Ion Andronache
spune că „Mitropolia Moldovei
vine mereu cu reacții întârziate
la orice se întâmplă în societate.
Timp de o lună de la anunțarea
primului caz de COVID-19, biserica încă nu a venit cu un ajutor
concret pentru societate, iar faptul
că vor aduna acum resurse este
târziu și insuficient. Până se trezesc ei, la noi deja au fost organizate zeci de campanii de colectare
de fonduri care au adunat sume
enorme pentru a ajuta medicii,
spitalele, familiile nevoiașe.
Parohiile din R. Moldova plătesc Mitropoliei un fel de bir semestrial. Suma începe de la 100200 de lei până la mii de lei. De
exemplu, Biserica Sf. Dumitru din

Imagine simbol, Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului”, sursa: radiochisinau.md

Circuitul intern al bunurilor materiale biserica îl reutilizează în favoarea patrimoniului național. Noi
considerăm că biserica contribuie
la sănătatea morală a societății.
Acum, de exemplu, suntem în fază
de colectare a unor donații pentru
instituțiile medicale. În scurt timp
vom constata ce a fost acumulat și
vom transmite la destinație. Este
vorba de sume bănești.”
Totodată, deși susține că biserica este separată de stat, Vadim
Cheibaș speră că guvernarea va
veni în ajutorul bisericilor, care
în prezent trec printr-o perioadă
de criză. „Sperăm că și autoritățile
vor veni cu un oarecare suport financiar pentru biserică, așa cum
planifică să susțină HoReCa sau
alte domenii care și-au sistat activitatea pe timp de pandemie. Astfel nădăjduim și noi că biserica va
fi ajutată din partea autorităților.”

guvernării, care a determinat-o să
ignore aceste cerințe”, a explicat
Radu Marian, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
Cu referire la speranțele mitropoliei de a primi ajutor financiar
din partea statului, deputatul i-ar
recomanda domnului Vadim Cheibaș să citească articolul 35 alineatul (8) din Constituția Republicii
Moldova: „(8) Statul asigură, în
condiţiile legii, libertatea învăţământului religios. Învăţământul de stat este laic.” La fel poate
consulta articolele 10, 16, 32 și în
general pe toate. Nu este corect ca
statul să aloce resurse financiare
bisericii. Statul trebuie să aloce
resurse de dezvoltare economică,
socială, să investească în școli,
drumuri, grădinițe, în economie.
„Cât privește impozitarea bisericii, nu cred ca este o temă
actuală de discuție, trebuie să

Chișinău plătește circa 25.000 lei
pe semestru, adică 100.000 lei pe
an. Suma totală aproximativă plătită de parohii anual este de circa 20 de milioane de lei. Această
cifră reprezintă doar birul folosit
pentru întreținerea mitropoliei, a
automobilelor și altor nevoi. Astfel
de informații desigur că nu sunt
făcute publice, iar preoții nu adresează întrebări suplimentare.”
„Comercializarea obiectelor de
cult (lumânări sau cărți religioase)
care se face atât în biserică, cât
și în afara ei, cade sub incidența
activității economice și ar trebui
impozitată. E nevoie de dorință
din partea statului. Cu părere de
rău, nici cei mai progresiști politicieni de la noi nu s-au încumetat
să pornească acest proces, pentru că se tem să nu-și piardă din
popularitate și au dat prioritate
altor domenii”, explică activistul.

Ion, care este unul din grupul
de inițiativă „Coliba Albastră”,
lansată acum câteva săptămâni
pentru a duce prânzuri gratuite persoanelor fără adăpost în
perioada carantinei, explică și
reticența fețelor bisericești în colaborarea pentru cauze de acest
gen. „În încercările de colaborare
cu BOM în bază de voluntariat,
de fiecare dată reprezentanții
acesteia au manifestat o doză
de reținere și au păstrat distanța
dacă acțiunea nu avea substrat
sau context religios. Ei nu vor
să colaboreze cu voluntarii din
societatea civilă. Orice acțiune
de filantropie este făcută pentru
a nu fi acuzați că biserica nu face
nimic. Acest tip de atitudine este
manifestat doar de Mitropolia
Moldovei, pentru că la Mitropolia
Basarabiei sunt altfel, aceștia au
oprit slujbele religioase atunci
când a fost anunțată carantina”,
a adăugat Ion Andronache.
Vocea expertului
„Din păcate, la noi se mai observă unele elemente de intercalare între elita administrativă
și cultele religioase. Separarea
bisericii în nici un caz nu înseamnă că ea este în afara legilor R. Moldova. Ea trebuie să
se conformeze pe deplin acestor
legi, iar și mai important este ca
instituțiile statului să supravegheze și, în caz de încălcare a
legilor, să sancționeze biserica
în calitate de organizație și pe
membrii cultelor religioase.
Toleranța din partea organelor
poliției manifestată la începutul
perioadei situației excepționale
față de fețele bisericești nu are
justificare și aceasta era disproporționată comparativ cu măsurile
aplicate față de agenții economici.
Doar când situația s-a agravat poliția a aplicat amenzi unor lucrători ai bisericii.
Biserica în R. Moldova este scutită de majoritatea impozitelor.
Această abordare preferențială
creează riscuri de abuz, iar caracterul uneori comercial al unor
lăcașuri face ca aceste preferințe
să fie nejustificate. Dreptul la inițiativă legislativă îl au deputații și
Guvernul pentru a elimina aceste preferințe fiscale, dar cel mai
mult, probabil, materializarea în
practică a unei astfel de inițiative
va fi posibilă doar dacă va exista
o presiune socială suficientă. Și
un rol important pentru aceasta
îl joacă mass-media care scoate
în evidență abuzurile comise de
către cultele religioase și slujitorii
acestora”, a explicat Sergiu Gaibu,
expert la Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”.
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Studiile la distanță,
între ciocan și nicovală
De câteva săptămâni, casa a devenit „a doua școală” pentru elevii din republică

D

upă o scurtă vacanța de primăvară
impusă de situația creată de COVID19,
Ministerul Educației, Culturii și
Cercetării (MECC) din Moldova
a solicitat ca, începând cu 6 aprilie 2020,
conducătorii instituțiilor de învățământ să reia
procesul educațional la distanță. O parte din
instituții a început predarea on-line cu mult
înaintea anunțului făcut de reprezentanții
ministerului.

Ana SÂRBU
Cu doar două luni înainte de
finalizarea anului de studii, peste
300 de mii de elevi din republică
participă la lecții on-line în clase
virtuale. Peste 49 de mii de cadre
didactice au fost nevoite să schimbe „peste noapte” modalitatea de
predare a lecțiilor. Tamara Negară
activează în calitate de profesoară
de aproape 30 de ani. Predă limba
franceză la Liceul „Ginta Latină”
din capitală.
„Învățământul la distanță m-a
luat prin surprindere, de altfel, ca
și pe mulți colegi de-ai mei, care
au trebuit să se „adapteze” la noile
cerințe ale MECC. Primele două
săptămâni pregăteam sarcinile
de lucru cu link-uri pe YouTube,
le expediam prin intermediul
diriginților. Ulterior, elevii îmi
expediau temele pe e-mail. Dacă
aveau întrebări, le răspundeam
pe rețelele de socializare. Această
situație m-a pus la grele încercări
și mi-a „clocotit un pic mințile”.
Este cu mult mai complicat să faci
lecții la distanță, dar mă descurc”,
relevă Tamara Negară.
În Liceul Teoretic „Boris Dânga” din orașul Criuleni, lecțiile la
distanță au început pe 18 martie.
Profesoara de biologie, Olga Rotari, este unul din cadrele didactice care activează în acest liceu.
„Cred că pentru toți este complicat. La început, mi-a fost greu
psihologic, dar și foarte obositor
emoțional. Este foarte multă informație despre lucrul la distanță și fiecare dintre noi trebuie să
aleagă cea mai eficientă opțiune”,
precizează profesoara.
Și Igor Costiuc, pedagog de
istorie la Liceul Teoretic „Vlad
Ioviță” din satul Cocieri (Dubăsari), a început lecțiile on-line cu
mult înainte de anunțul oficial al
ministerului. „Am început orele pe
17 martie 2020. Inițial, a fost mai
greu, până am creat grupurile virtuale pe diferite platforme. Acum,
predarea a devenit mai ușoară,
dar apar alte probleme”, susține
profesorul.

Unii elevi nu sunt încântați de
situația creată. „Pentru mine, experiența de a învăța on-line este
oarecum şubredă. Desigur, profesorii încearcă să mențină aceeaşi modalitate de predare cu care
suntem obişnuiți. Însă lipsa contactului vizual îşi pune amprenta
atât pe interesul personal, cât şi pe
păstrarea conexiunii dintre elev și
profesor”, observă Patricia Corj,
elevă la Liceul „Ginta Latină” din
capitală.

Arhiva personală, Adriana Godorozea, elevă în liceul din satul Cocieri

Aplicațiile on-line,
o provocare pentru
profesori
Mulți dintre profesori spun că
utilizează aplicațiile recomandate
de Ministerul Educației, dar încearcă să le alterneze în funcție
de posibilitățile elevilor. „Mi-a
luat o săptămână să mă descurc
cu aceste platforme, aplicații, tutoriale etc. Îmi reușește, dar este
mult încă de studiat. Sunt multe
oportunități, dar trebuie timp și
exersare”, recunoaște profesoara
Tamara Negară.
Pentru a fi cât mai eficientă,
profesoara de biologie, Olga Rotari, încearcă să păstreze și din
vechile obiceiuri. „În fiecare zi,
conspectez tema în cadrul căreia
mă străduiesc să atașez materiale
vizuale. Le cer elevilor ca tema
să fie conspectată în caiete, după
care fotografiată și transmisă”,
punctează profesoara din Criuleni.

Arhiva personală, Patricia Corj, elevă la Liceul „Ginta Latină” din Chișinău

Elevii fără internet sunt
lăsați în voia sorții?
Chiar dacă majoritatea elevilor
din mediul urban au posibilitatea
de a învăța on-line, pentru cei din
sate acest lucru este o problemă.
Profesorul de istorie din satul
Cocieri spune că unii elevi nu au
acces la internet.
„Majoritatea elevilor sunt din
satul Cocieri, dar am și din Molovata Nouă, Roghi, Corjova și
Dubăsari. Uneori, au probleme
cu viteza semnalului. Sunt elevi
care nu au acces la internet. Unii
nu au nici telefon fix, nici telefon
mobil. Sunt diriginte în clasa a
9-a, iar trei din cei 18 elevi n-au
acces la lecțiile on-line. Când vom
reveni la școală, cred că vom recupera cu elevii care acum nu au
acces la lecțiile on-line”, conchide
Igor Costiuc.
„Am un frate mai mic, care este
în clasa 5-a, facem în paralel lecţii

cu elevii din clasele absolvente,
rezolvăm teste, exersăm. Dar, unii
absolvenți nu au acces la internet.
Nu știu cum este posibil în așa
condiții să susții examenele de
absolvire”, se întreabă profesorul
de istorie Igor Costiuc.
Între timp, absolvenții continuă să se pregătească intens de
examene. „Suntem îngrijoraţi.
Unii dintre noi nu au calculator,
iar la telefon este incomod să ne
pregătim. Încercăm să vizionăm
lecţii dedicate pregătirii de Bac,
dar fără profesor alături este cam
dificil. Am reușit să iau cărți de
la bibliotecă și fac recapitulare”,
ne asigură Adriana Godorozea,
elevă în clasa a XII-a la liceul din
satul Cocieri.
Și Patricia Corj, elevă în clasa
a XII-a „B” la Liceul „Ginta Latină” din capitală, spune că este
îngrijorată din cauza situației
create. „Mă aflu într-o stare de
stres. Sunt sigură că nu sunt unica în această situație. Tot ceea ce
se întâmplă este într-un moment
total nepotrivit”, își dă cu părerea
absolventa.
Speră la un viitor…
la facultate

Arhiva personală, profesoara Tamara Negară din Chișinău

şi ne folosim de aceeaşi conexiune
la internet. Internetul este foarte
slab”, constată eleva Adriana Godorozea din Cocieri.
Examenul de bacalaureat –
o cutie a Pandorei?
Și la Criuleni există elevi care
nu au posibilitatea de a studia
on-line. „Din 502 elevi, care studiază în liceul din Criuleni, 19 elevi
nu au conexiune la internet și nici
acces la calculator. Acești elevi
sunt din familii social vulnerabile, au și ei dreptul de a studia.
Vom încerca să facem ca temele
să ajungă și la acești copii”, spune profesoara de biologie, Olga
Rotari.
Anul acesta urmează să susțină

examenele de bacalaureat peste 10
mii de elevi din toată republica.
Ministerul Educației nu a anunțat,
deocamdată, cum va proceda cu
absolvenții. Unii profesorii spun,
însă, că elevii sunt pregătiți de
examene. „La clasa a 12-a, biologia
este o disciplină opțională la examenul de Bac. Am cinci elevi de la
profilul real și trei de la profilul
umanist, care au ales biologia. Am
creat grupuri separate cu acești
elevi, unde lucrez suplimentar.
Elevii sunt pregătiți de Bac. Și așa
sunt practic la toate disciplinele.
Vor reuși să susțină examenul”,
consideră Olga Rotari.
Pe lângă absolvenții de a 12a, în acest an urmează să susțină
examene importante și cei din clasa a 9-a. „Facem ore adăugătoare

Absolvenții spun că sunt nevoiți să-și amâne planurile legate de studiile la universități. „Nu
pot să-mi fac vreun plan, fiindcă
totul este incert. Planificam să
învăț peste hotare, voiam să aplic
în România, Belgia, Portugalia,
Republica Cehă şi Polonia. Deja
rămâne de văzut, care va fi situația şi ce decizii o să fim capabili
să luăm”, opinează Patricia.
„Voiam să aplic la universitățile de la noi şi din România. Dar
vom vedea dacă va fi posibil, în
funcție de posibilități”, a adăugat
Adriana.
Potrivit Biroului Naţional de
Statistică, în anul de studii 2018
– 2019, numărul instituțiilor de
învățământ primar și secundar
general s-a redus la 1246 de unități, iar numărul elevilor a ajuns
la 334 de mii de persoane.
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„Să fim recunoscători pentru
fiecare zi pe care o trăim”
Interviu cu Ecaterina Ștefan, poetă, farmacistă, Constanța

– Dragă Ecaterina Ștefan,
ce ți-a oferit Marea?
Fericirea pe care poezia mi-o
promitea, dar care încă nu știam
cum arată; sentimentul pe care îl
ai când îți atingi sufletul; cel mai
imaculat zâmbet; plimbările lungi
cu picioarele în apă în mijlocul
lunii mai; cele aproximativ 200 de
ture de înot cu care mă răsfăț în
fiecare vară; cel mai bun băiat de
pe planetă; un titlu pentru viitorul
meu roman, pe care sper să am
ambiția să îl finalizez.

litatea să ajut oamenii care îmi
acordă încrederea lor alegându-mă adesea chiar înainte de
a merge la medic pentru diverse
probleme de sănătate. Prețuiesc
faptul că este un domeniu în care
mereu ai ceva nou de învățat.
Prețuiesc colectivul din care fac
parte. Colegii se protejează unul
pe celălalt, așa cum protejezi de
vânt un chibrit aprins; toți se respectă și vorbesc deschis despre
diverse probleme și caută soluții
împreună.

– În Constanța ai obținut o
profesie, un loc de trai, tot
aici te-ai căsătorit. Ai visat
de mică să trăiești într-un
oraș de pe malul mării?
Nu mi-am imaginat că mi se va
întâmpla așa ceva, dar țin minte, în copilărie, când mă uitam
spre exemplu la un film în care
un personaj care locuiește într-o
țară tropicală, se trezește, mănâncă niște felii de pâine cu unt și
apoi se duce la plajă cu prietenii
săi, mi se părea că ceva mai luxos
de atât nu poate exista. Poate că
sufletul meu a atras cumva ceea
după ce a tânjit.

– Cum ai reacționat când
au ajuns în România primii infectați cu Covid-19?
Eram încordată, mi-am spus:
„începe”.

– Ai debutat ca poetă, cu
numele Ecaterina Bargan,
la Chișinău. În 2009, ai publicat volumul „Între noi”
și în 2011, cartea „Cântece de la şase”. Ce cărți ai
editat, după aceste prime
volume, în România?
„Când spui dragoste parcă spui
prea mult”, Editura Vinea, București, 2016, e volumul meu preferat din tot ce am publicat până
acum. Am mai publicat înainte de
cartea asta și un volum de 760 de
pagini într-un experiment realizat
împreună cu un prieten farmacist,
Emil Proșcan, în 2014, la Editura
Tipo Moldova, Iași.
– Când ai terminat Facultatea de Farmacie a Universității din Constanța? De câți
ani lucrezi farmacistă? Ce
prețuiești cel mai mult în
această meserie?
Îmi exercit profesia de patru
ani. M-am angajat imediat după
absolvire. Primul an a fost un coșmar. Ieși din facultate și realizezi
că trebuie să o iei de la capăt, că nu
ești pregătit pentru ce se întâmplă
în teren. Îți ia aproximativ un an
ca să te obișnuiești cu acele sute
de cutii care îți sunt necunoscute,
să îți îmbogățești cunoștințele în
privința lor. Să însușești darul
conviețuirii cu colegii tăi, prin
răbdare și respect. Durează trei
ani să capeți toate acele skills-uri
pentru care devii indispensabil
firmei, să faci mai multe lucruri
în același timp, să fii omul de
bază care știe despre ce e vorba
și care poate rezolva majoritatea
problemelor.
Prețuiesc faptul că am posibi-

– S-au luat la timp măsurile privind izolarea, distanțarea socială? Sloganul
„Stai acasă” e respectat
bine la Constanța?
Sunt mulțumită de faptul că s-a
luat destul de rapid decizia obligativității adeverinței pentru a ieși
din casă. Cei care nu iau în serios
virusul nu vor ieși de lenea completării adeverinței. Eu așa gândesc.
Nu știu ce să zic de respectarea
regimului de izolare. Viața mea e
farmacia. Îmi pot da seama de cât
se respectă regulile după numărul
de pacienți care ajung în farmacie
pentru necesități minore, după numărul celor care se plimbă să stea
de vorbă. Nu sunt mulți, dar se
mai găsesc și asemenea persoane.
Totuși în ultima vreme sunt tot
mai mulți cei care sună la telefon
în loc să vină, deci sunt conștienți
sau se tem de amenzi.
– În zilele de izolare oamenii citesc mai mult. Unul
dintre cele mai frumoase
poeme pe care le-am citit
eu în perioada aceasta e
„Autobuzul”, scris de tine.
Mi-au plăcut libertatea,

activitatea farmaceutică. Am început să prescriem și rețete electronice. Ca medicii de familie să
stea acasă, noi și pacienții avem
de completat o grămadă de hârțogăraie în plus. Mai trebuie să
dezinfectăm cu regularitate farmacia, plus multe-multe altele.
Trebuie să fii Făt-Frumos ca să
le faci pe toate.
– Faptul că în Constanța
a apărut un focar de Covid, într-un spital, scoate
la iveală niște lacune ale
sistemului medical în întregime?
Sistemul medical român are
multe lacune. Se știa de ele și cei
din medicină s-au resemnat cu
această idee, dar acum se vede
rana largă, deschisă. Se văd șuruburile putrezite. Se vede neputința și necesitatea investiției
prioritare în sănătate.

intensitatea, febrilitatea.
Ideea visului care se scurge
printre degete ca nisipul e
foarte puternică. Mizezi pe
acest poem în pregătirea
unei viitoare cărți?
Poezia pentru mine e ca un
înger care te vizitează doar când
vrea el, un înger care se așază pe
umărul tău sau îți cuprinde inima. Nu poți să-i dictezi unui înger
când să te viziteze. Acel poem a
fost un dar. Nu știu câte daruri mi
se vor oferi și dacă vor fi suficiente cât să umplu o carte. Înainte
credeam în poezia scrisă la rece
și o scriam. Acum nu mai pot și
nici nu mai cred că merită efortul. Nu cred în a scrie de dragul
de a scrie. Cred în a scrie pentru

că ceva urgent, indispensabil de
transmis prin vers, îți traversează
sufletul. Așa am scris „Când spui
dragoste parcă spui prea mult”.
Versuri care te trezesc la miezul
nopții pentru că trebuie să le scrii.
Dar îmi place să trăiesc și în afara
unei asemenea angoase. Să înot,
să mă joc cu cățelul și chiar ceea
ce disprețuiesc mulți intelectuali:
să citesc cărți de dezvoltare personală. Nu exclud posibilitatea că voi
mai publica poezie, dar în același
timp nu am nici garanția că mă vor
vizita atâția îngeri. Pe mine mă
vizitează un înger, doi sau trei pe
an. Alții sunt mai norocoși.
– Descrie-mi, te rog, o zi de
lucru a ta în prezent.
Fix acum muncim doi oameni
pe tură de la 8 la 17:30. Sunt singurul farmacist de pe tură, motiv pentru care sunt responsabilă
pentru tot ce se întâmplă în farmacie. Ceilalți colegi sunt în șomaj
tehnic. Facem asta prin rotație,
ca să ne expunem cât mai puțin
riscului îmbolnăvirii. O inițiativă
excelentă, dar sunt foarte stresante cele patru zile de muncă în noul
ritm. Eu lucrez într-unul dintre
cele mai mari lanțuri farmaceutice
din România, unde și volumul de
muncă este mare. În prima zi a
lui aprilie, când a început noul
program, am făcut o listă de 20
de lucruri pe care trebuia să le
fac în ziua următoare. Se adunaseră atât de multe mărunțișuri în
mintea mea încât mă temeam că
voi uita ceva. M-am trezit excesiv
de matinal. N-am reușit să dorm
suficient din cauza stresului. Mi-a
crescut irascibilitatea. În fiecare
zi apar legi noi care influențează

– Și în R. Moldova cele mai
mari focare de infecție sunt
spitalele. Ce le recomanzi
părinților tăi din Chișinău
când vorbești cu ei?
Tatăl meu a murit acum doi ani.
Mama mea e în Germania, la sora
mea, într-un sat izolat, într-o casă
largă care are curte. Îi spun: ești în
cel mai bun loc. Dacă tatăl meu ar
fi fost în viață și părinții mei s-ar
fi aflat în Chișinău, le-aș fi spus
să nu se teamă. Să stea acasă cât
mai mult. Să iasă doar când este
indispensabil. Să-și caute activități plăcute, să nu se uite la știri
mai mult de cinci minute pe zi și
să nu uite că Dumnezeu este pe
primul loc.
– Ce metode sunt bune
pentru a ne păstra calmul?
Meditația de relaxare. Să nu ne
uităm la știri. Să ne comportăm ca
într-o binecuvântată vacanță. Să
îmbrățișăm pozitivitatea cu orice
preț. Să fim recunoscători pentru
fiecare zi pe care o trăim și pentru
toate acele lucruri bune din viața
noastră. Să ne umplem gândurile
cu Dumnezeu, ceea ce ne va dărui
sănătate și liniște. Pot fi salvatoare
gânduri ca: „Toate le pot întru Isus
Hristos, cel care mă întărește”,
„Mă aștept la ce e mai bun și cu
ajutorul lui Dumnezeu voi obține
tot ce este mai bun”, „Dumnezeu
îmi umple mintea cu pace, curaj
și siguranță calmă. Dumnezeu mă
ferește de toate relele. Dumnezeu
mă îndrumă și mă ajută să iau deciziile corecte. Dumnezeu mă va
ajuta să ies la liman”. Trebuie să
ne schimbăm gândurile la nivel
global și să producem schimbări
majore, să facem răul să dispară
ca aburul.
– Îți mulțumesc pentru interviu, Ecaterina, sănătate
multă îți doresc!
Interviu de Irina Nechit
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Autoritatea publică locală a instalat filtre sanitare plasând covoare dezinfectoare
la intrările în oraș

Orheiul, „protejat”
de filtrele „îngerașului”

L

a Orhei au fost luate măsuri speciale
pentru a preveni răspândirea noului
coronavirus. Chiar dacă orașul nu
se află oficial în carantină, la patru
intrări în urbe sunt instalate filtre
sanitare cu covoare dezinfectoare.
Unii orășeni susțin că fostul primar Ilan Șor, care
a părăsit ilegal Republica Moldova, are grijă de
ei de la distanță. Acesta ar fi trimis un milion de
lei autorităților locale pentru lupta cu Covid-19.
Reporterii GAZETEI de Chișinău au fost la Orhei
pentru a realiza un fotoreportaj despre viața
orașului pe timp de pandemie.

Foto: Natalia Munteanu

frontiera de stat în perioada 14-19
iunie 2019, ca să nu fie tras la răspundere, fiind condamnat pentru 7,5
ani de închisoare într-un dosar de
escrocherie și spălare de bani.
Două lumânări
și biserica goală

Lumea le cumpără, deoarece în farmacii nu se găsesc.
„Îngerașul” Șor luptă cu
epidemia de la distanță

Foto: Natalia Munteanu

Măsura suplimentară prevede
stropirea cu dezinfectant, care conține o soluție de clor, a roților tuturor
mijloacelor de transport care intră în
Orhei. Echipele sanitare lucrează între orele 6:00 și 19:00. Orice mașină
care intră în Orhei trece printr-un
filtru rutier limitând viteza în timp
ce doi bărbați îi stropesc roțile, apoi
se deplasează pe un covor cu dezinfectant plasat în fața filtrului. Pe
unde ajunge soluția dezinfectantă,
pe unde n-ajunge, dar fiecare mașină
trece prin acest filtru.
Angajații care lucrează la cele
patru filtre sunt convinși că dezinfectantul omoară virușii, motiv
pentru care recurg la această procedură. Unul dintre ei, care e, cică,
șef, menționează cu mândrie că astfel
de măsuri doar la Orhei o să vedem,
nicăieri în altă localitate. Acesta nu
uită să-l pomenească de bine pe fostul
primar Ilan Șor, care a trecut ilegal

7 aprilie 2020. Poposim la Orhei
într-o dimineață însorită, când creștinii ortodocși sărbătoresc pe stil vechi
Buna Vestire. Oprim în fața Bisericii
Sf. Nicolae din centrul municipiului Orhei. La intrarea în biserică, un
sfeșnic cu două lumânări care ard.
E un indiciu că la slujbă nu au fost
oameni. Liturghia se terminase, iar
în lăcaș e doar Maria, o femeie de
vârsta a doua care lucrează la biserică. Aceasta ne spune că preotul a
transmis serviciul divin online pentru
enoriașii de acasă, iar liturghia are
loc fără oameni pentru prima dată.
Întrebată dacă știe cum se va
oficia slujba de Paști, când creștinii
serbează Învierea Domnului Iisus
Hristos, femeia susține că cel mai
probabil biserica va fi tot fără enoriași, iar liturghia va fi oficiată de
preot și difuzată online. În discuția
cu noi, de la distanță, ea își amintește
că mama sa, care e în viață (84 de
ani) pe timp de foame, cocea turte
de Paști, le stropea cu agheasmă și
se ruga în noaptea Învierii.

Miros de flori îmbibat
cu clor
Pornim la pas pe strada principală a Orheiului. Lumea mișună

Foto: Natalia Munteanu

Natalia MUNTEANU

prin oraș. Oamenii își așteaptă
rândul, respectând distanța socială, la magazine și băncile comerciale. E peste tot un miros înțepător de clor. Ulterior, aflăm de la
un orheian că drumurile orașului
se spală în fiecare dimineață cu
clor. Oamenii sunt calmi, merg
fără grabă, iar majoritatea poartă
maști medicale.
Unii stau pe scaune, fie vorbesc,
fie privesc spre nicăieri. Drumarii
mătură drumurile, iar muncitorii,
responsabili de spațiile verzi, udă
tufarii decorativi și florile proaspăt
sădite pe artera principală a orașului. Pe lângă hotelul „Codru”, un
lucrător îmi spune că udatul florilor
în fiecare dimineață face parte din
rutină.
Pe lângă monumentul lui Vasile
Lupu, mai la deal de magazinul de
flori „Floribeli”, întâmplător sau nu,
ne întâlnim cu o femeie care ne propune să cumpărăm măști confecționate de ea la domiciliu. Aflăm că le
face din diverse țesături din bumbac
pe care le are în casă. Cere 30 de lei
pentru o mască. Le vinde pe stradă.

În fața Consiliului Raional Orhei,
un grup de funcționari publici, unii cu
mască, iar alții fără, stau de vorbă. La
băncile comerciale observăm că sunt
cele mai mari rânduri. Pe o bancă stă
un bătrân sprijinit într-un toiag, iar
pe alta se odihnesc trei femei trecute
de 60 de ani. Una își pune masca
în fața noastră, alta ne asigură că o
poartă în geantă și o folosește doar
când merge la bancă și magazin, iar
cea de-a treia susține că masca este
utilă doar 20 de minute deoarece e
de unică folosință.
De noi se apropie un localnic,
care ne spune că veniturile orașului
s-au mărit de trei ori de când Ilan Șor
și oamenii săi au preluat conducerea
municipiului Orhei. Tot bărbatul,
care spune că îl cheamă Alexandru
cel Bun, afirmă că Ilan Șor a oferit acum trei săptămâni Orheiului
un milion de lei pentru combaterea pandemiei de coronavirus. „El
are grijă de noi la distanță. Aici au
rămas oamenii lui. Mulțumim dlui
Ilan Șor, care-i îngerașul nostru”,
spune Alexandru.
Îl întrebăm dacă știe că ex-primarul de Orhei este printre principalii
beneficiarii ai furtului miliardului.
„Știu, din auzite, că a furat miliardul,
dar nu l-am prins de mână. Oamenii îl
numesc înger, deoarece le-a dat ceva
și ei sunt mulțumiți”, răspunde el.
Alexandru susține că se informează
de la Pro TV, Jurnal TV și Televiziunea Centrală din Orhei.
Drumurile din municipiul Orhei
sunt pustii, din când în când mai circulă câte un mijloc de transport. Iar
Orhei Landul e închis.

14
GAZETA de Chișinău

FILA AGRICOLĂ

Vineri / 10 aprilie / 2020

Cum îi afectează pandemia
pe fermierii de pe ambele
maluri de Nistru

Natalia MUNTEANU
Pentru Nadia Știrbu, locul perfect unde să fii în această perioadă
este Harmațca, un sat din raionul
Dubăsari, controlat de autoritățile
separatiste din regiunea transnistreană. Nadia este din Chișinău,
dar, de vreo șapte ani, a cumpărat
o casă bătrânească în acest sat și
s-a mutat împreună cu soțul și
fiul lor. Se bucură că au tot ce le
trebuie în jurul casei, în special
legume, verdeață și fructe.
Împreună cu familia sa, Nadia are grijă de grădina de lângă
casă, unde cultivă o varietate de
verdețuri, printre care spanac,
kale, salvie, valeriană, mangold
și legume de iarnă: dovleac, cartofi dulci, păstârnac, morcov și
sfeclă roșie. Fiindcă nu se mâncau
toate produsele agricole, de circa
patru ani, familia Știrbu le vinde
la Chișinău.
Din cauza carantinei instituite
în regiunea transnistreană, inclusiv restricționarea circulației în
stânga Nistrului, această perioadă
este moartă pentru comercializarea verdețurilor. „Când am venit
ultima dată la piața Eco Local,
presupuneam că se va întâmpla
ceva. Am trecut vama, iar peste
două zile s-a închis”, spune Nadia
Știrbu.

Paradisul
florilor
Toamna și iarna sunt anotimpurile când înflorește Streliția
regală, o floare unică și elegantă. Pasărea paradisului, așa cum
mai este numită această plantă
tropicală din Africa de Sud, s-a
adaptat bine la solul din țara noastră și poate fi crescută în condiții
de casă. Floarea nu este pretențioasă, dar pentru a se dezvolta
are nevoie de multă lumină și o
temperatură de aproximativ 18
grade Celsius.
Monstera deliciosa este altă
plantă tropicală, adaptată la
clima din țara noastră, printre

În mod normal, în aprilie se
vinde bine verdeața, iar la Chișinău și-a educat consumatorul.
„Am semănat multă verdeață,
deoarece am deja o piață de desfacere și mi-am format clientul.
Avem mult spanac. La Chișinău
oamenii înțeleg, dar în sat trebuie să-i înveți cum să-l mănânce.
În plus, e carantină: nu mergem
nicăieri și nu vine nimeni la noi”,
povestește Nadia.
Femeia s-a împăcat deja cu situația nefavorabilă pentru micii
producători agricoli. „Ne-am resemnat. Verdeața o să înflorească,
iar planta se va duce în pământ
sub formă de îngrășăminte. Am
pierdut, asta este. Plantăm pentru sezonul toamnă-iarnă. Avem
mâncare. Nu avem nevoie de mulți
bani pentru cheltuieli. Suntem
asigurați și sănătoși, iar pentru
asta suntem recunoscători”, susține Nadia Știrbu.

o platformă online de vânzări. Să
facă legătura dintre furnizor și
cumpărător. Să se găsească ușor
vânzătorul și cumpărătorul”,
aflăm de la Nadia.
Comerț online pe timp
de coronavirus
O familie din satul Ghidighici
continuă vânzarea verdețurilor
(frunze de salată, spanac, rucola,
ceapă verde, busuioc și ridiche)

rândurile cultivatorilor amatori. Planta de brânză elvețiană,
căci așa mai este numită, este
rezistentă și nu iubește lumina
directă a soarelui. Este una din
plantele potrivite pentru birouri,
se remarcă prin frunzele mari și
lucioase în formă de inimă. Aceste flori, dar și multe altele le-am
descoperit într-o seră de plante
de interior din Chișinău, îngrijită
de horticultorul Oleg Bantoș de
la „Viva Flora”.
Florile pe care le poți
mânca
Florile de begonie sunt bune de
mâncat și arată minunat. „Floarea
de begonia are un gust acrișor,
asemănător cu frunzele de acriș.
E preferată de consumatorii de

grupuri ale producătorilor autohtoni care vând și livrează produse
agroalimentare și mărfuri.
Odată cu instituirea stării de
urgență de Parlament, începând
din 17 martie, s-au închis toate
piețele din Chișinău, inclusiv Piața
Centrală. Deputatul Alexandru
Slusari a cerut premierului Ion
Chicu și Comisiei pentru Situații
Excepționale să adopte câteva
măsuri de sprijin pentru micii
producători agricoli.
Deputatul propune să fie permis comerțul stradal, timp de 2-3
ore pe zi, în baza unor certificate
obținute de la Primăria Chișinău;
vânzarea legumelor la locul plantației, iar magazinele să fie obligate să le primească producția de
ceapă verde, varză nouă, ridiche,
căpșuni etc.
Ce se va întâmpla cu
Piața Centrală?

Carantina din stânga
Nistrului aduce pierderi
fermierilor
Chiar dacă până la pandemie
și-a comercializat produsele agricole la Chișinău, Nadia Știrbu se
gândește ce va face în cazul în care
situația de urgență va fi pe termen
lung. „Dacă se închid vămile, cred
că am putea să cucerim piața locală, poate Tiraspolul, deoarece
sunt mai mulți oameni, au acces
la internet, e oraș”, menționează
femeia.
Nadia spune că în regiunea
transnistreană se discută despre
lansarea unei platforme online de
vânzare a produselor locale. „Se
vorbește că, în curând, vor lansa

iar până acum își desfăcea marfa
angro pe bani foarte puțini.
Lucrurile sunt optimiste în gospodăria fermierilor care cultivă
legume de toamnă-iarnă, precum
sunt nucile, fasolea, păstârnacul, gutuile și usturoiul. În satul
Ochiul Alb, raionul Drochia, tatăl
Doinei Ababei are puține produse
agricole, pe care le vinde încet,
încet printre clienții mai vechi
sau prieteni.
„Politică de promovare nu mi-

Foto: facebook.com/Iubesc Natural

M

oldovenii care trăiesc din agricultură
sunt cei mai vulnerabili din lanțul
alimentar. Am vorbit cu mici fermieri
despre cum se descurcă în vremuri
de restriște. Unii s-au îndreptat spre vânzările
online, iar alții s-au resemnat.

proaspăt culese din sere special
amenajate în grădină. Dacă până
acum Dumitru vindea verdeața
angro sau la Piața Flacăra din
sectorul Buiucani al capitalei, de
la începutul pandemiei și-a mutat
activitatea pe online și livrează
aproape de domiciliul clienților.
Dumitru afirmă că vânzarea online îi convine mai mult, deoarece
acum vinde direct la consumator,

florescență”, spune Oleg Bantoș, în timp ce mă îndeamnă să
gust florile. Într-adevăr, florile
de begonia au o textură crocantă,
sunt acrișoare, colorate (alb, roz
și roșu) și delicioase. De obicei,
se folosesc pentru salate sau deserturi.
„Și florile de mușcată se mănâncă, dar nu sunt atât de gustoase”, adaugă îngrijitorul de flori.
Horticultorul îmi povestește că
mușcata este o plantă lecuitoare.
„În perioada somnului, mușcatele
elimină niște fitocide care curăță aerul. Mușcata se simte bine
unde există umiditate în atmosferă. Dacă îi torni apă când afară e
cald, planta se opărește”, explică
Oleg Bantoș.
Natalia MUNTEANU

am făcut pentru că nu am tone de
marfă. Pandemia a venit când deja
terminăm marfa”, susține Doina
Ababei. Tânăra afirmă că fermierii, care-și vindeau produsele
la târgul Eco Local din Chișinău,
s-au unit pe timp de pandemie, au
format coșuri cu produse agroalimentare pe care le vând online.
Menționăm că pe rețeaua de socializare facebook.com există multe

Contactată de GAZETA de Chișinău, viceprimarul Inga Ionesii,
responsabilă de domeniul economie din cadrul Primăriei Chișinău,
ne-a spus că nu va fi posibil să se
redeschidă piețele. „O piață este
aglomerată. Nu putem verifica. În
magazine cu greu monitorizăm,
dar la piață nici atât nu vom putea
controla. Nu doar fermierii sunt
într-o situație critică, dar toată
republica.
Ce este mai important: să stopăm răspândirea acestui virus sau
să continuăm să molipsim toată
societatea, iar spitalele noastre
să nu fie în stare să facă față numărului de bolnavi? Haideți să
răbdăm, să respectăm regulile și
după asta să reîncepem activitatea”, a declarat Inga Ionesii.
Potrivit Ingăi Ionesii, modernizarea pieței va fi anevoioasă,
deoarece bucăți din Piața Centrală
au fost privatizate, inclusiv terenuri și construcții, iar autoritățile
municipale trebuie să ajungă la o
înțelegere cu agenții economici.

Streliția sau Pasărea paradisului. Foto: Natalia Munteanu

Flori de Begonia. Foto: Natalia Munteanu
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Saltim-banc

Un fenomen
neumoristic

Gheorghe BÂLICI

„Asociația Studenților Basarabeni din Craiova”
Sursa foto: Facebook, grupul „Asociația Studenților Basarabeni din Craiova”

Studii în țara
mea (5)

D

upă apariția pe un site de la
Chișinău a articolului „Bursele
româneşti pentru Moldova:
„prieten” în piele de oaie?”
(publicat la 12 februarie 2020 pe noi.md –
n.r.), GAZETA de Chișinău a cerut opinia pe
marginea acestui text mai multor absolvenți
ai unor instituții de învățământ din România,
rugându-i să răspundă la două întrebări: De
ce ați ales să vă faceți studiile în România? Ce
v-au dat studiile în România?
În acest număr al ziarului publicăm răspunsul
lui Sergiu Tabuncic, doctor în istorie,
cercetător științific coordonator, secția Istorie
Medievală, Institutul de Istorie din Chișinău.

„Un rol important în
revirimentul spectaculos
și în dezvoltarea științei
istorice din R. Moldova
l-au avut contactele
cercetătorilor autohtoni
cu marii autori de studii
istorice din Țară”
„Evident, ar fi dificilă încercarea de a evoca în puține
rânduri starea învățământului
universitar din Republica Moldova din ultimele aproape trei
decenii și strategia României
privind oferta sa de studii universitare și postuniversitare
pentru absolvenții liceelor și
universităților dintre Prut și
Nistru. O asemenea încercare a
făcut autoarea articolului Bursele românești pentru Moldova: ”prieten” în piele de oaie?,
Cristina Agatu, care fixează
cadrul general al raporturi-

lor româno-moldave în acest
domeniu, stabilind oarecum
pertinent unele evoluții și particularizări, pe de o parte, iar
pe de alta, nu rezistă tentației
de a înțelege greșit anumite fațete ale ansamblului, interpretându-le prin reacții stereotipe
antiromânești specifice celor
mai gălăgioși partizani ai propagandei moldoveniste. Aici și
acum, nu văd rostul de a i le
consemna și combate, ele nu
merită să fie luate în seamă de
cititorul conștient, elevat, care
inevitabil le va percepe ca pe
o parodie a stilului patriotard
al moldovenismului primitiv,
încă incurabil.
În ce mă privește, urmând
studii doctorale la Facultatea
de Istorie a Universității ,,Al.
Ioan Cuza” din Iași (19942000), pot afirma că am avut
șansa unică de a cunoaște o
pleiadă remarcabilă de profesori și cercetători care, prin
activitatea lor didactică și deopotrivă prin opera științifică,
au contribuit în chip esențial
la progresul educației istorice
și a istoriografiei naționale și
europene.
Trecutul spațiului pru-

to-nistrean, în lucrările acestor slujitori ai Muzei Clio,
este în mod organic privit și
explicat prin prisma legăturilor permanente cu teritoriile
învecinate și a unității perene
și indestructibile a poporului
român. Este abordarea care
evidențiază obiectiv drumul
parcurs și cel pe care-l mai are
de străbătut românimea din
care fac parte și comunitățile
de moldoveni din dreapta și
stânga Prutului.
Cei mai de seamă exploratori ieșeni ai trecutului sunt
continuatorii unor vechi și
bogate tradiții de documentare și creație istorică, ai unei
valoroase moșteniri lăsate de
iluștrii înaintași, care au adus
o contribuție remarcabilă la
devenirea și îmbogățirea tezaurului științei istorice naționale
și europene. Aceste frumoase
tradiții constituie, fără îndoială, un motiv de mândrie profesională, dar, în același timp,
și o obligație morală pentru
istoricii de astăzi de a spori
prin activitatea lor prestigiul
patrimoniului istoriografic
românesc.
Astăzi se recunoaște că
un rol important în revirimentul spectaculos și apoi în
dezvoltarea științei istorice
din Republica Moldova l-au
avut contactele cercetătorilor
autohtoni cu marii autori de
studii istorice de la Iași și din
alte centre științifice din Țară.
Totodată, prin activitatea mai
tinerilor specialiști basarabeni
formați la școlile științifice ale
savanților români, istoriografia
din Republica Moldova s-a plasat și mai profund pe coordonatele istoriografiei naționale
românești și europene.
Cunoașterea trecutului este
o necesitate și are un important rol cognitiv și educativ.

Trecutul se bucură de autoritatea faptului real, întâmplat,
oferind o serie de exemple care
par indispensabile în scrutarea viitorului, uneori chiar cu
o precizie nebănuită. Trecutul
prezintă întotdeauna un mare
interes, iar istoricul chemat
să-i detecteze ipostazele trebuie să-și cunoască liniile definitorii ale profesiei, care nu se
însușește decât printr-o muncă
perseverentă. Acest fapt l-au
ilustrat neobosiții profesori de
la Iași în toată desfășurarea de
investigații istorice la care lucrau ”, a notat, pentru GAZETA
de Chișinău, istoricul.
Studiile în România,
o acumulare de întâmplări fericite așteptate
,,Mărturisesc că selectarea
mea pentru studii doctorale
la amintita facultate a fost o
acumulare de întâmplări fericite așteptate, care i-a avut
drept protagoniști principali pe
eminentul profesor universitar
Gheorghe Postică, arheolog și
istoric medievist chișinăuian,
care prin dăscălia sa a atras numeroși studenți în comunitatea
științifică, facilitându-le și accesul la programele de doctorat
conduse de distinșii profesori
ieșeni – academicienii Ioan Caproșu și Victor Spinei, doctorii
Dan Gh. Teodor și Ion Ioniță.
Prin studiile făcute am conștientizat că impactul adânc al
meseriei de istoric se datorează
modelului de trudă evocat mai
sus și infinit mai puțin unor inspirații de moment. Încercăm
să respectăm această exigență
care garantează utilitatea și valoarea disciplinei practicate,
ferind-o de impostură sau superficialitate păguboasă.”
Rubrică îngrijită
de Victoria Popa

Umorul este ceea ce are mai frumos
spiritul şi nu fiecare om este învrednicit
cu acest har divin, am zice noi. Apreciat şi
preţuit de cunoscători, acesta este în stare
să-ţi menţină voia bună, să te facă să uiţi de
doctori şi doctorii. El este capabil să smulgă
sufletele din starea lor de anxietate, în cazul
când este spiritual, moderat şi inofensiv.
Râsul provocat de umor este o stare mai
mult decât necesară pentru viaţa noastră,
adesea copleşită de durere, de poverile şi
rutina muncii de fiecare zi. O doză bună de
râs sănătos, balsam pentru inimă şi ozon
pentru creier, te ajută să te simţi altfel, să fii
sănătos şi să dăruieşti sănătate celor din jur.
Din păcate, foarte multă lume îl confundă
cu gluma ieftină, de prost gust, cu râgâiala „umoristică” plină de sinele gol şi de
aroganţă, de care, în aşa-zisele vremuri ale
democraţiei, nu ducem lipsă. Avalanşa de
volume satirico-umoristice a slăbit factorul
calităţii, unii dintre autori crezând că este
necesar „să scoţi la lumină” cel puţin un
volum pe an, dacă nu două-trei sau chiar
mai multe.
Foarte bine, dacă ar fi totul bine, dar
multe dintre ele nu rezistă nici unei lecturi
de câteva clipe, în cazul când un cititor mai
avizat le răsfoieşte în vreo bibliotecă sau
librărie. Cei mai mulţi însă cred că acesta
este umorul adevărat şi nu catadicsesc să
le cumpere pentru familie, prieteni şi încă
pentru cine mai cred ei că ar avea nevoie
să-şi descreţească fruntea…
Nu e un secret faptul că, pentru a-ţi edita
cartea sau cărţile, îţi trebuie bani. Iar dacă
ai bani, îţi poţi permite şi lansări de carte
cu mese întinse, la urmă. Laudele curg gârlă
în continuare, şampania, coniacul şi vinul
curg în pahare. Autorul e foarte mulţumit,
invitaţii surâd şmechereşte, fiindcă ştiu ei
ce ştiu: nu mai este cartea chiar aşa de bună
cum au lăudat-o toţi, bucatele şi băutura
însă – jos pălăria!
Totul ar mai fi cum ar mai fi, dacă toate
s-ar termina aici, dar după asta se face o
emisiune, se scrie un articol la ziar, se mai
scrie o recenzie „pozitivă”, volumul în cauză
ajungând să fie şi premiat. Dacă ai mai multe distincţii de acest fel, curajul sporeşte,
vrei tot mai mult şi nimic nu te opreşte să
continui.
Ca într-un teatru al absurdului istoria
se repetă de la an la an, autorilor de acest
gen sporindu-le „notorietatea”. Unii dintre
ei ajung consacraţi, la cinzeci de ani având
cinzeci de cărţi şi tot aşa, din zece în zece
ani – câte zece cărţi adaus. Bucuria chilipirgiilor nu are margini şi la un jubileu sau
la o aniversare. Lumea adunată – neamuri,
cumetri, amici, pur şi simplu, care îţi admiră
talentul, dar niciodată nu te citesc, „sunt fericiţi că trăiesc asemenea clipe emoţionante”.
Printre invitaţi, pentru că nici ei nu citesc
şi nu cunosc nimic din ce a scris autorul,
decât doar faptul că este un mare scriitor,
putem vedea persoane sus-puse, cu funcţii
importante în stat. Acestea dau cu multă
pricepere din cap şi, în alocuţiunile lor, promit să răsplătească meritele deosebite ale
grandiosului creator: vreun ordin ceva, vreo
pensie de merit, că de acestea nu duc lipsă.
Uite aşa stă treaba cu umorul unora, dar
şi cu priceperea lor de a se descurca în viaţă.
Gluma-i glumă, dar gluma se îngroaşă.

16
GAZETA de Chișinău

SĂNĂTATE

Vineri / 10 aprilie / 2020

Ian Toma, cercetător moldovean la Universitatea George Washington:

„E doar o luptă naturală,
o specie luptă pentru
supraviețuire”

I

an Toma este cercetător asociat al
Universității George Washington din Statele
Unite, specializat în biochimie și medicină
moleculară. L-am întrebat cum se văd de
la distanță măsurile antiepidemice luate aici
împotriva COVID-19, ce se face bine și unde
șchiopătăm, cât de eficient comunică autoritățile,
ce scenarii ale evoluției virusului există, când vom
avea un vaccin și ce să le spunem oamenilor care
cred în teorii ale conspirației.
- Domnule Toma, din ceea
ce citiți, de dincolo de
ocean, cum se vede lupta
cu COVID-19 în țara noastră?
Noi nu am fost primii și era un
avantaj pentru țară să ne pregătim de această luptă. Deja era cunoscută experiența Chinei, Italiei
chiar și a Statelor Unite. Noi nu
suntem diferiți față de cele 195 de
țări care se confruntă cu pandemia, și dacă vă uitați la modul de
răspândire a infecției, nu cred că
în Republica Moldova aceasta se
va manifesta altfel. Toate țările,
practic, au aceeași tendință epidemiologică. Din păcate, multe
decizii pe care le-a luat Moldova
par a fi influențate foarte mult de
strategia iresponsabilă de prevenire a pandemiei în Rusia. Uneori,
când ascultam ce se întâmplă în
Moldova, aveam impresia că înainte de un briefing, președintele se
consultă cu partenerul din Rusia.
- Ce greșeli fac sau au făcut
autoritățile, din punctul
Dvs. de vedere, în luarea
deciziilor cu privire la măsurile antiepidemice?
Vă dau un exemplu al situației
din America. Președintele Trump
nu a făcut mai puține greșeli decât
președintele Dodon. Poate chiar
mai multe. Însă ceea ce a făcut bun
Trump e că de la început lângă
el era directorul Institutului de
infecții și alergii din SUA, care
are o credibilitate foarte mare și
majoritatea informațiilor referitoare la starea epidemiologică
sunt prezentate de acesta. Deci
medicii, cetățenii în general, cred
în fiecare cuvânt pe care-l spune
acest specialist, pentru că fiecare
cuvânt al lui este chibzuit.
În afara de aceasta, la
briefing-urile Comitetului Stării
Excepționale, cum ar fi Comisia
pentru Situații Excepționale din
Moldova, se invită savanții care
lămuresc treptele pe care trebuie
să le parcurgă autoritățile și populația în bătălia cu COVID-19.
În mass-media se discută care
sunt alternativele, ce se poate
întreprinde pentru a face față
pandemiei. Probabil că aceleași
lucruri se discută și în Moldova,
dar mult mai puțin. Specialiștii

nu prea apar în mass-media să
explice oamenilor de ce se iau
anumite măsuri la un moment dat.
În Statele Unite, medicul cu
credibilitate despre care vă vorbeam are o influență asupra președintelui. În Moldova se vede
foarte clar că niciun medic nu are
influență asupra președintelui.
- Sunt voci care spun că în
acest moment situația în
Republica Moldova este
scăpată de sub control.
Alte voci spun că, dimpotrivă, ne descurcăm bine.
Dumneavoastră cum vedeți situația?
Puteau fi făcuți niște pași mai
decisivi în momentul în care au
început să fie prezentate primele
rapoarte din China. Pe 24 februarie, E-Sănătate publica un interviu
cu Domnul Lozan, care spunea
că ar fi fost bine să se facă niște
simulări ale răspândirii virusului.
Adică să fie pregătiți oamenii cum
să procedeze. Era un moment care
a fost scăpat, din punctul meu de
vedere. Cel puțin puteau fi făcute niște proceduri standard care
ar fi trebuit să fie îndeplinite în
aceeași zi. Este mai bine să faci
planuri pentru situații mai proaste
și să ai situații mai bune, decât să
planifici pentru situații mai bune,
dar să iasă mai prost.
- Să vorbim despre viruși.
De ce oamenii au de suferit
din cauza lor?
Virușii au nevoie de oameni
pentru a se reproduce. Noi suntem
singura lor sursă de supraviețuire.
Virușii pot exista în animale de la
care ne putem molipsi. Nu se știe
încă dacă acest Coronavirus rezistă în animale, dacă poate folosi și
alte mecanisme de reproducere.
Foarte recent s-a anunțat despre
un tigru infectat în New York. Ar
trebui să ne pună în gardă. Mulți
avem acasă pisici. Aparent, pisicile au același receptor ACE2, care
este și punctul principal de atașare
a virusului în organismul uman.
- Ce se întâmplă cu sistemul medical când numărul
infectaților crește necontrolat?
În starea de urgență există niș-

Virușii au
nevoie
de oameni pentru a
se reproduce. Noi
suntem singura lor
sursă de supraviețuire.
Virușii pot exista în
animale de la care
ne putem molipsi.
Nu se știe încă dacă
acest Coronavirus
rezistă în animale,
dacă poate folosi și
alte mecanisme de
reproducere. Foarte
recent s-a anunțat
despre un tigru
infectat în New York.

te strategii, sunt într-un fel inumane, mai ales pentru medici care
au dat jurământul lui Hipocrate.
Decizia de a selecta cine trăiește
și cine moare. Mulți reanimatologi
s-au întâlnit cu astfel de situații
când nu aveau posibilitate să resusciteze doi pacienți de-odată. Și
atunci decizia e să îi tratezi mai
întâi pe cei care au șanse mai mari
de supraviețuire.
- Apropo de teste. Aici sunt
testați doar cei cu simptome ale bolii. E corect?
Vă dau un exemplu. Islanda
este o țară mică de 320.000 de
oameni. Au fost testați toți care
au dorit. Practic s-au făcut peste
12.000 de teste. S-a constatat că
50% dintre cei infectați nu au ni-

ciun simptom. Deci, 50% dintre
infectați nu au simțit nicio schimbare în organism, nici temperatură, nici tuse, nici alte semne care
ar fi valabile pentru ca un om să
fie testat.
Și Statele Unite, și China au făcut niște analize și au constatat că
un număr destul de semnificativ
dintre cei care au prezentat simptomele unui infarct miocardic, de
fapt, erau infectați cu noul tip de
coronavirus. De aceea, cu cât mai
multă populație va fi testată, cu
atât mai mari sunt șansele să-i
identifice pe cei infectați.

spunem oamenilor care
cred în ele?
Studiile, deocamdată, arată
că ei sunt niște viruși naturali. E
clar că e greu să identifici dacă a
fost creat de om sau a fost creat
natural. Structura genetică e la
fel. Cu siguranță nimeni nu a vrut
să-l scape intenționat. Dacă cineva
s-ar fi gândit la acest lucru, probabil că ar fi avut și vaccinul pregătit, care ar fi fost lansat imediat
după ce a fost infectată populația.

- Vaccinul este un subiect
de interes și aici. Toată lumea așteaptă un vaccin…
Sigur vaccinul va fi într-un an,
un an jumătate. Sunt niște etape prin care trebuie să treacă un
vaccin până să fie administrat oamenilor. Majoritatea vaccinurilor
trebuie administrate de două ori.
Prima dată sensibilizezi organismul față de virus, ca el să producă
anticorpi, iar a doua oară îi dai o
doză, care să-i creeze anticorpi de
lungă durată. Potrivit protocoalelor, perioada dintre prima și a
doua lovitură e de aproximativ 25
de zile. Mai este testată eficiența
vaccinurilor, care, iarăși, necesită
timp. Nu putem expune oamenii la
viruși pentru a vedea dacă funcționează sau nu. Până nu va fi clar că
vaccinul nu e dăunător pentru om
și până când nu se va demonstra
că e eficient împotriva virusului,
nu va fi administrat oamenilor.

- La ce ar trebui să ne așteptăm în următoarele
luni?
Deja apar primele semne că
numărul infectărilor a ajuns în
vârful piramidei. Acum este o
tendință spre oprirea creșterii,
nu spre terminarea epidemiei. Următoarele două, trei săptămâni
cred că o să fie mai grele pentru
R. Moldova. Totuși, metodele de
izolare sunt eficiente. Dacă vom
începe să testăm și să oprim focarele în mod pro-activ, identificând
persoanele care cât de cât au putut
fi infectate, atunci lucrurile vor
merge spre bine. Cum s-a testat
Guvernul, așa trebuie testați și
oamenii care contactează cu alți
oameni în timpul zilei. Șoferii de
troleibuze, cei care duc medicii,
medicii trebuie retestați. Chiar
dacă azi nu ești pozitiv, asta nu
înseamnă că mâine nu iei infecția
de la un bolnav. Ca prognoze, e
foarte greu de spus ce se va întâmpla în Moldova. O să vedem
în câteva zile.

- Aici mișună foarte multe
mituri, teorii ale conspirației despre apariția SarsCov-2. Ce ar trebui să le

- Domnule Toma, vă mulțumesc pentru acest interviu.
Interviu realizat
de Elena Cioina
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Victor Ciobanu, un atlet cu
spirit de învingător

Campionatele
Europene
la baschet,
anulate

A

țintit treapta supremă a podiumului european pe
parcursul mai multor ani, trecând prin coborâșuri
și urcușuri ce alternau cu o viteză amețitoare. Iar
traseul magistral de care a avut parte i-a călit și
mai mult caracterul, i-a stimulat ambiția de învingător. A
perseverat și a muncit adeseori până la epuizare, la limitele
fizicului uman – un adevăr ferit de ochii publicului larg,
însă consemnat de colegii și antrenorii acestui atlet de o
voință de nestrămutat.

Iulian BOGATU
Este cunoscut faptul că luptătorul de stil greco-roman Victor
Ciobanu, căci despre el e vorba,
duce un mod de viață marcat de
sacrificii permanente, subordonat
acestui unic scop ce i-a acaparat
întreaga energie a tinereții – de
a deveni cel mai bun, de a urca
treptele cele mai înalte ale performan
Pe plan internațional, prima
medalie a cucerit-o în anul 2009
(avea 16 ani), la Campionatul European rezervat cadeţilor. Trei ani
mai târziu a devenit vicecampion
mondial la juniori, iar în 2013 a
cucerit medalia de argint la Universiada Mondială de la Kazan.
Însă cele mai notabile succese
le-a obținut la seniori, categorie
de vârstă care constituie cea mai
serioasă piatră de încercare pentru orice performer.
Lacrimi izbăvitoare
Pregătirile intensive către
orice turneu internațional pentru Victor Ciobanu încep cu
vreo două luni înainte de start,
printr-un maraton de scădere a
greutății. „Evoluez în categoria
olimpică de 60 kg. O dată, la un
cantonament am slăbit cu 10
kg timp de câteva zile. Îmi mai
rămânea să scad 400 de grame.
Venise însă un moment, să-i zic
de cumpănă, când organismul,
probabil din cauza supraefortu-

lui, a intrat într-un fel de blocaj.
Nu mai puteam transpira pe măsura efortului făcut. În ziua aceea
am alergat toată după-amiaza, de
la ora 1.30 până la 6. Nimic. Am
intrat în saună și iarăși nimic.
Porii pielii s-au închis și gramele
nu se dădeau duse. Stăteam pe
o bancă și plângeam. Antrenorul meu Mihail Cucul nu a putut
suporta această priveliște și nu
a mai mers cu mine la turneu,
delegând la întreceri un alt tehnician, pe cel secund. Până la urmă,
am reușit să mă încadrez în categoria de greutate respectivă,
probabil datorită lacrimilor ce
au curs atunci din abundență”,
ne-a relatat cu un zâmbet pe buze
Victor Ciobanu.
Către astfel de încercări atletul
de 27 de ani, originar din Vărvăreuca, Florești, a fost ghidat încă
din copilărie de aripile protectoare ale unei sorți ce până în prezent
îi însuflețește aspirațiile și-i luminează calea. La vârsta de nouă
ani parcurgea pe jos drumul ce
ducea din satul natal spre secția
de lupte din orașul Florești. Iarna
îl puteai vedea cum, îndesat și
mic de statură, trecea robust prin
troienele ce-l acopereau aproape în întregime. Când apărea în
fața ușii clădirii ce găzduia sala
de sport, aveai impresia că a răsărit direct de sub pământ. Era
aidoma unui pitic, acoperit de
zăpadă și cu un zâmbet obosit,
dar fericit pe buze.
Ghidat de un vis nemărturisit, știut numai de el, făcea acest
drum aproape zilnic, timp de patru ani. Jumătate de oră dus, jumătate de oră întors. La început,
fiind cel mai mic în secție, pierdea
mai toate luptele. Însă Iurie Bogdan, primul său antrenor, a știut
cum să-l călăuzească, să-l motiveze. Victor avea de mic un caracter

Au fost anulate Campionatele Europene de baschet la toate
categoriile de vârstă, din cauza
pandemiei COVID-19. Astfel, patru echipe naționale de juniori ale
Republicii Moldova nu vor participa la competiţiile continentale
în Diviziile B şi C. De asemenea,
au fost suspendate partidele din
campionatele naţionale de baschet
la toate vârstele. Potrivit preşedintelui Federaţiei de Baschet din
R. Moldova, Alexandru Abramciuc, competiţiile interne ar putea
reîncepe în luna iunie a.c.

de învingător, urmărindu-și cu
aviditate visul scăldat în lumina
stelei călăuzitoare. Toți au o astfel de stea, însă nu toți știu să-i
urmeze traseul. El a știut.

un ecou: urmează să merg după
această centură, urmează să trec
de proba de aur!”, a mărturisit
copleșit de emoții vicecampionul
mondial.

„Centura” Mondialelor

Cununa europeană

La Campionatele Mondiale, desfășurate la Budapesta în
anul 2018, Victor Ciobanu chiar
în prima partidă, din faza calificărilor, a avut o misiune extrem
de dificilă, confruntându-se cu
reprezentantul țării gazdă, Erik
Torba. Într-un meci plin de nerv,
în fața unui public ce-și susținea
frenetic favoritul, atletul nostru
a învins prin regula avantajului
(scor 3-3), potrivit căreia în caz
de remiză se acordă prioritate
luptătorului care a aplicat procedee cu cel mai mare punctaj.
Au mai urmat alte trei partide,
în care Victor Ciobanu a demonstrat caracter și calități tehnice de
excepție, învrednicindu-se astfel
de „argintul” mondial. „Când stăteam pe podium, am văzut cum
era adusă centura de campion,
de o frumusețe și strălucire neasemuită, nepământească! Am
avut atunci o zvâcnire de inimă
care și acum răsună în mine ca

Anul trecut eroul nostru a mai
obținut un rezultat de răsunet,
reușind să escaladeze treapta supremă a competiției continentale – o premieră absolută pentru
luptele noastre greco-romane!
Și a făcut-o într-un stil de zile
mari, cu însuflețire și-n uralele
unui public bucureștean plin de
entusiasm și bunăvoință.
„A fost excepțional (zâmbește). M-am simțit ca acasă acolo,
căci Europenele s-au desfășurat
la frații de peste Prut, în orașul
București. M-am simțit bine și
în perioada de pregătire, și la
Campionatul propriu-zis. Mă
bucur că în sfârșit amw cucerit titlul european – am muncit
mulți ani ca să ajung la acest
rezultat. Mai ales sunt mulțumit de faptul că am reușit să
mă revanșez, în finală, în fața
reprezentantului Rusiei, Serghei
Emelin, căruia în 2018 i-am cedat în finala de la Mondiale”,
s-a confesat noul campion european.
Victor Ciobanu pe drept cuvânt este o personalitate de o
perseverență exemplară în tot
ce face: la antrenamente, competiții și în viața de toate zilele.
Dacă s-a convins de corectitudinea unei decizii luate, îi va da
viață, indiferent de piedicile puse
și împrejurările nefaste. Dă dovadă de caracter și inteligență
atât pe salteaua de lupte, cât și în
afara acesteia, un lucru extrem de
dificil de realizat în veacul nostru al conformismului și lipsei
de principialitate. Iar talentul
lui excepțional și capacitatea
extraordinară de muncă ne face
să fim încrezători și în șansele lui
cu perspectivă olimpică, care își
vor căuta împlinirea la Jocurile ce
urmează a se desfășura la Tokyo
în vara lui 2021.

Au fost
amânate
Jocurile
Mondiale
Jocurile sportive Mondiale care
urmau să aibă loc la Birmingham
(Alabama, SUA), în anul 2021, au
fost amânate pentru perioada 7-17
iulie 2022. Acest lucru a fost făcut
din cauza reprogramării Jocurilor Olimpice de la Tokyo, care
se vor derula în 2021. Jocurile
Mondiale se desfășoară o dată
la patru ani, la 32 de discipline
neolimpice (bowling, squash, biliard, rugby în scaun rulant ș.a.).
Ediţia a X-a, din 2017, a Jocurilor
Mondiale s-a desfăşurat la Wroclaw (Polonia).

Campionatul
din Belarus
– urmărit
televizat în
zece țări

Campionatul de fotbal din
Belarus este singurul din Europa care-și continuă activitatea;
potrivit agenției Reuters, zece
țări au achiziționat drepturile de
televizare pentru meciurile din
cadrul acestuia. Astfel, partidele
sunt transmise atât de televiziunile din țările vecine, precum
Ucraina și Federația Rusă, cât
și de cele din tărâmuri mult mai
îndepărtate: Israel, India ș.a.
Reamintim că în Belarus nu este
declarată stare de urgență, deși
există circa o mie de cazuri confirmate de coronavirus.
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Cele mai puternice supercomputere
împotriva coronavirusului

S

upercomputerele
joacă un rol în
procesul urgent
de cercetare a noului
coronavirus, ceea ce
ar putea contribui la
accelerarea dezvoltării
tratamentelor,
relatează marţi Press
Association.
Supercomputerele sunt capabile să proceseze cantităţi uriaşe de
date în doar câteva zile, în comparaţie cu câteva luni necesare
în cazul unui computer obişnuit.
Acest lucru înseamnă că aceste
maşinării puternice pot analiza

biblioteci cu potenţiale medicamente antivirale, inclusiv cele care
au fost deja autorizate în tratarea

altor boli.
Aceste maşinării pot
avea un rol important în
acest proces prin identificarea proteinelor virale, sau a părţilor unor
proteine, care stimulează imunitatea în vederea
dezvoltării unui vaccin.
De asemenea, supercomputerele pot studia
răspândirea virusului în
cadrul comunităţilor şi
pot analiza originea şi
structura acestuia, dar
şi modul în care interacţionează cu celulele
umane, notează Press
Association.
AGERPRES
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Te c a u t !
„Te caut!” – așa se va chema
rubrica prin intermediul căreia
GAZETA de Chișinău te va ajuta
să-ți găsești jumătatea.
Atunci când singurătatea îți macină sufletul, nu sta pe gânduri,
caută-ți sufletul-pereche. GAZETA
de Chișinău îți vine în ajutor.
Din luna februarie 2020, poți
perfecta un abonament la noua publicație, GAZETA de Chișinău, în
paginile căreia vei găsi rubrica „Te

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

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

Carul cu bancuri
– Ce s-a întâmplat cu clientul tău, de a fugit ca din pușcă, fără
să-l fi terminat de tuns? - întreabă un frizer pe colegul său.
– Habar n-am, că nici nu mi-a mai răspuns la întrebarea mea:
„Doriți să vă iau pe la spate?”.
O blondă fuma alene o țigară într-un bar. Un tip se apropie de
ea și îi spune:
- Domnișoară, dansăm sau stăm de vorbă?
- Dansăm, că sunt frântă de oboseală.
Un tip intră într-un magazin și o întreabă pe vânzătoare:
– Aveți vopsea de ouă?
La care vânzătoarea se uită cu atenție la el, îl măsoară din cap
până-n picioare, îi zâmbește și spune:
– Cochetule!
Î.: Care e diferența dintre erotic și pervers?
R.: Erotic e când folosești pana și fulgul, iar pervers e când folosești toată găina.

Rubrica „MICA PUBLICITATE”
Rubrica „Mica publicitate” din GAZETA de Chișinău îți oferă posibilitatea de a publica anunțuri de
vânzare-cumpărare.
Aici vei găsi anunțuri de larg interes trimise de
cititorii GAZETEI de Chișinău și vei putea intra ușor
în legătură cu autorii lor.
Pe „Mica publicitate” te așteaptă informații despre

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

Concurs pentru cei mai harnici

poștași în 2020!

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

3 luni

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

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

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

Integrama
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Pianistul (2)
		
Lidia BOBÂNĂ
Vă spuneam data trecută cum
l-au poreclit cei din breaslă Pianistul. S-a întâmplat după ce a
reușit, doar în trei ore, să curețe
buzunarele și poșetele unor victime de aproape cinzeci de mii de
lei. Și nimeni nu l-a simțit, nu l-a
observat, mai mult decât atât, făptașul s-a implicat și el în căutarea
hoțului împreună cu alți pasageri
din autobuz. A semnat protocolul
poliției, a depus mărturii, a compătimit victima, oferindu-i și niște
bani, să aibă păgubașul cel puțin
pentru o zi de cheltuială.

apartament să le fie lor, celor din
breaslă, ascunziș la grea încercare.
Ori de câte ori aveau nevoie de
un cadou pentru vreo petrecere,
se ducea Nistor sau altcineva din
gașcă la apartament și alegea de
acolo un obiect pe plac.
Așa s-a întâmplat că unul dintre ei, hoț și el, s-a prins. La o
petrecere i-a înmânat gazdei o
brățară cu diamante. Lucru scump
de tot. Ce nu știa hoțul, și nici
nu bănuia măcar, că lucrul acela
a fost furat chiar din casa unde
se dădea petrecerea și că brățara
avea un semn anume, pe care-l
cunoștea doar stăpâna.

fa undeva, o vindea, o ascundea,
treaba lui ce făcea cu ea, numai să
scoată un ban în plus pe ea.
Pianistul, dimpotrivă, dacă fura
ceva și nu-i trebuia în gospodărie lui sau copiilor, rudelor, vă
dați seama, era cu mare dare de
mână dacă obiectele nu erau ale
lui, le împrăștia cui și ce dorea.
Locuia într-un imobil în regiunea
Dokuceaev și avea în gospodăria
lui tot ce-și dorește. Ce era în plus
dăruia.
În anii din urmă, Pianistul-Nistor călătorea foarte mult, mai ales
peste hotare. Spun gurile rele din
mahalaua lui că-și cumpărase vile

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

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

gândea bărbatul să se retragă la
bătrânețe tocmai acolo cu traiul.
Avea peste șaizeci de ani, și cam
uitase de hoție. Nu mai era atât
de abil și nici nu dorea să riște.
Pe parcursul vieții, a fost arestat de câteva ori. Dar scăpa de fi-

L-au dat de sminteală
partenerii
Ultima achiziție și-o făcuse în
Elveția. Pentru că-și însurase copiii, avea deja și cinci nepoți, se

Dar vă dați seama că fura Nistor
nu numai bani. Punea mâna pe documente, facturi, contracte, tot ce
putea scoate bărbatul din poșetele
femeilor și borsetele bărbaților. Vă
spuneam, era un meșter nemaipomenit. Dar pentru că nu avea
nevoie de acte străine și nici să le
arunce nu-l lăsa inima, i le dădea
partenerului să le întoarcă victimelor contra unor sume de bani.
Dacă prădau apartamente și
scoteau din ele lucruri scumpe,
obiecte rare, în special bijuterii
și aparate electronice, trebuia să
le ducă undeva. Și tot Pianistul
veni cu ideea să închirieze un

FOTO-SIMBOL

Prins în flagrant delict

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

ecare dată ușor. Mituia pe cine
trebuie și nu mai ajungea dosarul
lui în judecată. Mai avea și un avocat, dea Domnul fiecăruia așa un
specialist, că-l scotea de la nevoie,
jonglând cum vroia cu legea.
Cum zicea Pianistul, l-au dat de
sminteală partenerii. Pentru că-i
schimba mereu. Vezi bine, cei de-o
seamă cu dânsul ori nu mai erau
în viață, ori că demult dormeau
prin pușcării. Și din astă meserie
trebuie să știi să pleci la timp.
Moartea ușoară a lui
Nistor-Pianistul
În ultima vreme, avea probleme cu inima... E și de înțeles, nu
e ușoară munca de hoț. Pe lângă
nervi de oțel, pe lângă abilitate,
mai trebuie și să te descurci în
situații excepționale. Că nu era
prost Nistor-Pianistul v-ați dat
și dumneavoastră seama.
Mă gândesc eu, să fi trăit în alte
vremi, ar fi fost bun omul acesta și de
prim-ministru. Că astăzi avem hoți
oriunde vrei – și sus, și jos, pe de-a
lungul și pe de-a latul, dar niciunul
cu dare de mână ca Pianistul-Nistor. Mă veți întreba dumneavoastră
și vă înțeleg curiozitatea, ce-au zis
rudele când au aflat că Nistor toată
vețișoara lui a fost hoț de meserie?
La început n-au crezut, apoi s-au
amuzat copios, iar cei cu obrazul
subțire s-au înstrăinat de dânșii...
A murit Nistor-Pianistul într-o
dimineață acum două săptămâni.
Tot îl striga nevasta de la bucătărie: „Vino, omule, cafeaua-i gata!”.
„Vin, acuși vin!”, răspundea el.
L-a mai chemat o dată și, dacă
văzu că nu apare, se duse Irina
să vadă ce-i la mijloc. Era mort
de-a binelea...

HOROSCOP SĂPTĂMÂNAL

Berbec

Taur

Gemeni

Rac

Leu

Fecioară

Vei avea posibilitatea de
a evalua calitatea relațiilor
de care ai parte, indiferent că
este vorba de cele profesionale sau de cele personale.
Modul în care reușești să te
organizezi te ajută să te ții de
programul stabilit. În mare
parte zilele se derulează așa
cum îți dorești.

Zilele următoare sunt potrivite pentru a aduce relația
personală pe linia de plutire. Confruntările, tensiunea
acumulată și lipsa de timp
petrecut alături de partener
v-a adus într-un punct critic.
Mercur, gardianul tău astral,
te va acompania pe orice drum
alegi să pășești.

Siguranța de sine este cea
care te va ghida. La nivel
energetic nu vei simți nimic
diferit pe parcursul acestei
săptămâni. Rămâi la fel de conectat emoțional la cei dragi,
te ocupi de toate proiectele pe
care le ai în derulare și reușești
chiar și să te răsfeți cu tot felul
de lucruri.

De cele mai multe ori ne
lăsăm duși de val tocmai pentru
că ceea ce trăim ne oferă stabilitate, armonie sau echilibru.
Atunci când te afli în contexte profesionale, asigură-te că
reușești să „afișezi” cea mai
bună variantă a personalității
tale. Este important ca cei din
jur să te perceapă ca fiind un
partener de afaceri promițător.

Așteptările pe care ajungi
să le proiectezi asupra celor
din jur îți fac rău și ție. Chiar
dacă în trecut ai făcut destul
de multe compromisuri, acum
este momentul să fii mai categoric în raport cu alegerile pe
care le faci. Ai nevoie de apreciere constantă pentru a fi în
armonie cu propria persoană.

Reușești mereu să te adaptezi la contextele în care te
afli. Vrei să „dai” mai mult
în anumite relații, dar sentimentele pe care le nutrești îți
dau mesaje mixte și confuze.
Acum ești prezent și autentic, acum te retragi. Tot acest
du-te, vino poate fi destul de
riscant pentru echilibrul tău
interior.

Balanță

Scorpion

Săgetător

Capricorn

Vărsător

Pești

Limitele rigide impuse în raport cu anumite aspecte își pierd
din contur odată ce starea de
armonie se instalează în viața ta.
Chiar dacă îți dorești autenticitate în viața ta, îți dai seama că
nu reușești să faci compromisuri
în acest sens. Propriul confort
este mereu primordial.

Firea capricioasă nu te lasă
să observi lucrurile dincolo de
aparențe. Faci pași importanți în
carieră, iar viața personală are
parte de revigorarea pe care o
așteptai. Micile conflicte pe care
le trăiești la birou te vor face să
fii foarte irascibil. Din păcate,
nu vei reuși să te temperezi așa
cum ți-ai dori.

Această săptămână este intensă pentru tine în plan personal.
Partenerul se află întotdeauna
printre priorităţile tale, iar faptul
că petreceţi puţin timp împreună
îți displace destul de mult. Cu
toate astea, reușiți să mențineți
între voi aceeași stare de armonie
dintotdeauna. Din păcate, familia
trece prin momente dificile.

Deși tu nu ai aceeași încredere în reușită ca altădată, persoana iubită îți oferă susținere
și înțelegere. Pentru a reuși este
important să îți setezi obiective
înalte. În ceea ce privește anumite relații de prietenie, alegi să
lași totul să decurgă de la sine.
Nu ai energia necesară pentru
nimic de genul.

Mercur se află într-o perioadă de ascensiune energetică
și totul se va resimți în plan
emoțional. O să îți stabilești
cu atenție prioritățile profesionale. De cele mai multe ori,
obiectivele tale sunt destul de
dificil de atins, dar nimic nu te
oprește din a acționa exact așa
cum îți dorești.

Lasă deoparte orgoliile și
încearcă să faci lucruri care îți
pot aduce împlinirea emoțională
pe care ți-o dorești! Situația cu
care te confrunți în relația personală pare să tergiverseze decizii
importante. Când vine vorba de
izolarea în care trăiești, nu reușești să privești spre propriile
trăiri. Nu acum.
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07.00 Matinalii
10.00 Telescoala. Clasa VIII
11.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Universul credintei
14.00 Telejurnal Meteo
14.54 FillerA mai trecut un an
15.00 Telescoala. Clasa XII
16.00 Memorialul durerii
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 FillerECCE via
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 România 9 Talk-show
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Avocatul dumneavoastră
00.30 România… în bucate
01.00 Telescoala. Clasa XII
02.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

(Lecţii pentru elevii cl. IX)
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Moldova de Patrimoniu
11.30 Purtătorii de cultură
12.05 Serial Contele de Monte Cristo
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu (rus.)
14.00 Cine vine la noi
14.55 Stai acasă!
15.00 # Stai acasă, învaţă online
(cl. XII)
15.40 Serial Pentru fiul meu
16.30 Japonologia pentru toţi
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 Vector European
20.25 Focus Europa
21.00 Ştiri
21.15 Musafirul
21.45 Chişinăul de ieri şi de azi
22.00 Ştiri (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.20 Ştiri externe (rus.)
23.45 Film Cavalerul de onoare

TVR 1

Minimax

07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ediţie specială
11.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 13
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.30 Teleshopping
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Universul credinţei
14.00 Telejurnal Sport Meteo
15.00 Maghiara de pe unu
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 14
18.00 Nadine
19.00 Telejurnal
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Sport
21.00 România 9
22.00 Legende şi mistere
22.30 Dosarele extratereştrilor,
sez. 1
23.00 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Fotbal Italia - Germania
02.00 Legende şi mistere
03.30 Dosarele extratereştrilor,
sez. 1
03.00 Pro patria
03.25 Sport
03.35 Meteo
03.40 Telejurnal Sport
04.30 Vorbeşte corect!
04.35 Replay
05.25 Universul credinţei
06.00 România 9

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 Ozzy - Marea Evadare

TVR Moldova

TVR 2
07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Serial: Pistruiatul
08.44 FillerA mai trecut un an
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala. Clasa VIII
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: O singură inimă
12.00 Telejurnal Sport Meteo simultan TVR 1
12.40 Teleshopping
12.55 Filler Ecce Via
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 Film: Diagnostic: delicios
21.45 Filler La umbra crucii tale
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Misterele Orientului
00.10 Film: Drumul spre libertate
90’
02.00 Serial: Misterele Orientului
03.00 Telejurnal
03.40 Sport
03.50 Meteo
04.00 Câştigă România!
04.50 FillerA mai trecut un an
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Rapsodia satului
06.35 Abraziv
06.55 Bună dimineaţa!
07.00 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

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 Camelot
14.35 Cei trei purceluşi
15.30 Unde-i Waldo?
16.00 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
16.30 Trolii - Petrecerea continuă
17.00 Micul meu ponei: Prietenia
este magică
17.30 Spirit Cu sufletul liber
18.00 Polly Pocket - Puterea celor
mici
18.30 Barbie DreamHouse Adventures
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Barbie în Printesa Insulei
Magice
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 Pro TV
14.00 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Film Din Paris, cu dragoste
22.15 Ştirile
22.45 Film X-Men: Apocalypse
01.15 Film Din Paris, cu dragoste
03.00 Vorbeşte lumea
05.00 Ce spun românii
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV

PROGRAME 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 săptămânii
07.00 Reţete şi Reţele
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Fii sănătos
11.45 Cabinetul din umbră
13.00 Asfalt de Moldova
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Din lumea filmelor
15.45 Teleshopping
16.00 Asfalt de Moldova
17.00 Jurnalul orei 17
17.15 Serial Sclava albă
18.00 Editie speciala - Coronavirus
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
21.30 Диалоги с Владом
Кулминским
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Editie speciala - Coronavirus
01.00 Ora Expertizei
02.30 Din lumea filmelor
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Paparazzi
05.00 Три миллиона
TV8
06.00 Întreabă gheţu
07.30 Х/ф Астерикс земля богов
08.40 Oaspete neaşteptat
09.30 Ediţie specială
09.50 Х/ф Оккупация
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Обезьяна
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Игра без правил
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Игра без правил
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Ştiri
18.00 Пятое время года
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Загнанный
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф В центре внимания
01.15 Ştirile TV8
02.00 Cutia neagră
03.15 Ştiri
03.45 Politiсa
05.00 Новости
05.30 Drive it
Pro 2
05.45 Serial Jurăminte încălcate
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Lacrimi de iubire
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Vieţi la răscruce
10.15 Serial Intre tine şi rău
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Frumoasa şi bestiile
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Blind date
15.00 Serial Vieţi la răscruce
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Jurăminte încălcate
18.00 Serial Blind date
19.00 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 Film: LEGĂTURĂ DE SÂNGE
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 651
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
212
17.15 Serial: Nobleţe, ep. 7
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
215
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 652
21.00 Film: CAPĂT DE DRUM
PREMIERĂ PE ŢARĂ
23.15 Film: IMPERIUL, ep. 3
00.00 Film: RĂZBOI ÎN
BUCĂTĂRIE
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01.45 Spune-mi adevărul
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

03.40 Telejurnal Sport
04.30 Vorbeşte corect!
04.35 Politică şi delicateţuri
05.25 Universul credinţei
06.00 România 9

Canal 2

TVR 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

07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Serial: Pistruiatul
08.44 Filler La umbra crucii tale
08.50 Teleshopping
09.00 Telescoala: Clasa VIII
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Putere şi inocenţă
12.00 Telejurnal Sport Meteo simultan TVR 1
12.40 Teleshopping
12.55 Filler Ecce Via
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
20.00 D’ale lu’ Mitică
21.00 Destine ca-n filme
22.00 Câştigă România!

STS Mega
05.00 Telemagazin. Oferta zilei
06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени.
Любимое
10.00 Т/с Улетный экипаж
11.30 Teleshopping
12.00 Т/с Улетный экипаж
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени.
Любимое
15.00 Teleshopping
15.30 Т/с Воронины
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Воронины
19.30 Т/с Корни
21.30 У всех на виду
22.30 Уральские пельмени.
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei
Marți, 14 aprilie
TVR Moldova
07.00 Matinalii
10.00 Telescoala. Clasa VIII
11.00 Cap compas
11.30 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Universul credintei
14.00 Telejurnal Meteo
14.54 ‚ FillerLa umbra crucii tale
15.00 Telescoala. Clasa XII
15.55 Profesionistii…
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 FillerECCE via
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Investiţi în România!
00.30 România… în bucate
01.00 Telescoala. Clasa XII
02.00 Cap compas
02.30 Un doctor pentru dumneavoastră
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
TVR 1
07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ediţie specială
11.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 14
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.30 Teleshopping
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Universul credinţei
14.00 Telejurnal Sport Meteo
15.00 Maghiara de pe unu
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 15
18.00 Nadine
19.00 Telejurnal
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Sport
21.00 România 9
22.00 Legende şi mistere
22.30 Dosarele extratereştrilor,
sez. 1
23.00 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Fotbal Italia - Brazilia
02.00 Legende şi mistere
02.30 Dosarele extratereştrilor
03.00 M. A. I. aproape de tine
03.25 Sport
03.35 Meteo

23.00 Serial: Misterele Orientului
01.45 Filler Rugăciune
02.00 Serial: Misterele Orientului
03.00 Telejurnal
03.40 Sport
03.50 Meteo
04.00 Câştigă România!
04.50 Filler La umbra crucii tale
05.00 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 Abraziv
11.50 Made în Germany
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 Cine vine la noi
15.00 # Stai acasă, învaţă online
(cl. XII)
15.40 Serial Pentru fiul meu
16.45 Shift - viaţa în era digitală
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 Cehia
19.40 Pur şi simplu
19.55 Moldova în direct
21.00 Ştiri
21.15 Documentar Filmul unui destin. în memoriam Valeriu Gagiu
22.00 Ştiri (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri externe (rus.)
23.25 Evantai folcloric
Minimax
06.00 Denver, ultimul dinosaur
06.15 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră
06.35 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
06.55 Masha şi ursul
07.10 Dinotrux
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.05 Curiosul George
08.35 My Little Pony Equestria Girls
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 3: Fete şi băieţi
15.30 Unde-i Waldo?
16.00 Kung Fu Panda - Ghearele

Destinului
16.30 Trolii - Petrecerea continuă
17.00 Micul Meu Ponei: Prietenia
este magică
17.30 Spirit Cu sufletul liber
18.00 Polly Pocket - Puterea celor
mici
18.30 Barbie DreamHouse Adventures
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Barbie în Prinţesa şi Sarmana
Croitoreasa
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 Die Hard 4
01.00 Film Las Fierbinţi
02.30 Superspeed la Pro TV
03.00 Vorbeşte lumea
05.00 Ce spun românii
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Numai iubirea
21.30 Inimă de ţigan
23.00 La Bloc
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Numai iubirea
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Inimă de ţigan
Jurnal TV
06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Editie speciala - Coronavirus
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Fii sănătos
11.45 Ora Expertizei
13.00 Serial Sclava albă
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Filme 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 Filme şi Staruri
22.00 Editie speciala - Coronavirus
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Colecţie Dora Show
01.00 О нас
02.30 Filme şi Staruri
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 M-Adam
05.00 Colecţie Ora de ras
TV8
06.00 Politiсa
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Ediţie specială
09.50 Х/ф Яркая звезда
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Загнанный
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Свадебный год
15.00 Новости. Коротко

PROGRAME TV

GAZETA de Chișinău
15.15 Х/ф Свадебный год
17.30 Ştiri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф То, что никто не видит
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Белый шквал

14.30 Уральские пельмени.
Любимое
15.00 Teleshopping
15.30 Т/с Воронины
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Воронины
19.30 Т/с Корни
21.30 У всех на виду
22.30 Уральские пельмени.
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei
Miercuri, 15 aprilie
TVR Moldova

01.15 Ştirile TV8
02.00 Politiсa
03.15 Ştiri
03.45 Politiсa
05.00 Новости
05.30 Check in
Pro 2
05.45 Serial Jurăminte încălcate
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Lacrimi de iubire
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Vieţi la răscruce
10.15 Serial Intre tine şi rău
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Frumoasa şi bestiile
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Blind date
15.00 Serial Vieţi la răscruce
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Jurăminte încălcate
18.00 Serial Blind date
19.00 Serial Frumoasa şi bestiile
21.00 Serial Intre tine şi rău
22.00 Serial Vieţi la răscruce
23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Serial Frumoasa şi bestiile
02.00 Serial Lacrimi de iubire
03.00 Serial Jurăminte încălcate
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Intre tine şi rău
05.00 Serial Blind date
Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 652
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. 7
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
213
17.15 Serial: Nobleţe, ep. 8
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
216
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 653
21.00 Film: SFINŢI ŞI SOLDAŢI
23.00 Film: CAPĂT DE DRUM
01.00 Film: IMPERIUL - Part. 3
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 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени.
Любимое
10.00 Т/с Улетный экипаж
11.30 Teleshopping
12.00 Т/с Улетный экипаж
13.30 Утро на СТС

21

07.00 Matinalii
10.00 Telescoala. Clasa VIII
11.00 Natura şi aventura
11.30 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Universul credintei
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Filler Rugaciune
15.00 Telescoala. Clasa XII
16.00 Destine ca-n filme
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Filler ECCE Via
20.00 Telejurnal Ştiri
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Articolul VII
00.30 România… în bucate
01.00 Telescoala. Clasa XII
02.00 Natura şi aventura
02.30 Un doctor pentru dumneavoastră
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
TVR 1
07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ediţie specială
11.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 15
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.30 Teleshopping
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Universul credinţei
14.00 Telejurnal Sport Meteo
15.00 Convieţuiri
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 16
18.00 Nadine
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 Ghana - Uruguay
02.00 Ora regelui
02.50 Discover România
03.00 #Creativ
03.25 Sport
03.35 Meteo
03.40 Telejurnal Sport
04.30 Vorbeşte corect!
04.35 Tezaur folcloric
05.25 Universul credinţei
06.00 România 9
TVR 2
07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Serial: Pistruiatul
08.45 Filler Rugăciune
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala. Clasa VIII
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Putere şi inocenţă
12.00 Telejurnal Sport Meteo simultan TVR 1
12.40 Teleshopping
12.55 Filler Ecce Via
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: Regina
africană 100’
22.00 Câştigă România!
23.00 SerialPuterea speranţei
00.10 Telecinemateca: Regina
africană 100’
02.00 Serial: Puterea speranţei
03.00 Telejurnal
03.40 Sport
03.50 Meteo
04.00 Câştigă România!
04.50 Filler Rugăciune

05.00 Memorialul Durerii
05.50 FillerA mai trecut un an
06.00 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Gagauz occa
06.35 Tezaur
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 Check-In
12.30 Vector European
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 Svitanok
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 O candelă plină cu mir.
Mănăstirea Marta şi Maria
20.40 Stai acasă!
21.00 Ştiri
21.15 Moldova de Patrimoniu
21.45 Lecturi a la carte
22.00 Ştiri (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri externe (rus.)
23.25 La noi în sat
Minimax
06.00 Denver, ultimul dinosaur
06.15 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră
06.35 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
06.55 Masha şi ursul
07.10 Dinotrux
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.05 Curiosul George
08.35 Super motanul: La început
10.10 Polly Pocket - Puterea celor
mici
10.40 Barbie Dreamtopia
10.55 Unde-i Waldo?
11.25 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.55 Trolii - Petrecerea continuă
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul

13.40 Barbie în Printesa Insulei
Magice
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 Adventures
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Ozzy - Marea Evadare
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 Cine sunt?
01.00 Gospodar fără pereche
02.30 Arena bucătarilor
03.00 Vorbeşte lumea
05.00 Ce spun românii
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 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
13.00 Serial Sclava albă
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Ce mai fac vedetele
15.45 Teleshopping
16.00 Asfalt de Moldova
17.00 Jurnalul orei 17
17.15 Serial Sclava albă
18.00 Editie speciala - Coronavirus
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
21.30 Din lumea filmelor
22.00 Editie speciala - Coronavirus
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Colecţie Ora de ras
01.00 Secretele Puterii
02.30 Din lumea filmelor
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Ultima Parada
05.00 Top Gear
TV8
06.00 Politiсa
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Ediţie specială
09.50 Х/ф Белый шквал
12.00 Ştiri pe scurt
12.00 Х/ф То, что никто не видит
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Во имя короля: история
осады подземелья
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Во имя короля: история
осады подземелья
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Ştiri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Экс-любовник
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Возвращение в
Брайдсхед
01.15 Ştirile TV8
02.00 Politiсa
03.15 Ştiri
03.45 Politiсa
05.00 Новости
05.30 Arts 21
Pro 2
05.45 Serial Jurăminte încălcate
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Lacrimi de iubire
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Vieţi la răscruce
10.15 Serial Intre tine şi rău
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Frumoasa şi bestiile
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Blind date
15.00 Serial Vieţi la răscruce
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Jurăminte încălcate
18.00 Serial Blind date
19.00 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

Vineri / 10 aprilie / 2020
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 653
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. 8
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
214
17.15 Serial: Nobleţe, ep. 9
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
217
20.00 Film: RAMBO
22.00 Film: RĂZBOIUL DRONELOR
00.00 Film: SFINŢI ŞI SOLDAŢI
02.00 Albumul Naţional
03.45 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Universul credinţei
14.00 Telejurnal Sport Meteo
15.00 Akzente
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 17
18.00 Maică pentru 100 de copii
19.00 Telejurnal
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Sport
21.00 România 9
22.00 Suferinţele creştinilor
23.00 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Fotbal Spania - Coreea de Sud
02.00 Suferinţele creştinilor
02.50 Discover România
03.00 Constructorii de visuri
03.25 Sport
03.35 Meteo
03.40 Telejurnal Sport
04.30 Vorbeşte corect!
04.35 Profesioniştii…
05.25 Universul credinţei
06.00 România 9

Canal 2

07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Serial: Pistruiatul
08.45 Filler Ridica-voi ochii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala. Clasa VIII
09.30 Telescoala: Clasa VIII
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Putere şi inocenţă
12.00 Telejurnal Sport Meteo simultan TVR 1
12.40 Teleshopping
12.55 Filler Ecce Via
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: Între cer şi mare
15.00 Teleşcoala. Clasa XII
16.00 Serial: Putere şi inocenţă

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

TVR 2

STS Mega
06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени.
Любимое
10.00 Т/с Улетный экипаж
11.30 Teleshopping
12.00 Папины дочки
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени.
Любимое
15.00 Teleshopping
15.30 Т/с Воронины
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Воронины
19.30 Т/с Корни
21.30 У всех на виду
22.30 Уральские пельмени.
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei
Joi, 16 aprilie
TVR Moldova
07.00 Matinalii
10.00 Telescoala. Clasa VIII
11.00 Descălecaţi în Carpaţi
11.30 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Universul credintei
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Filler Ridicavoi ochi
15.00 Telescoala. Clasa XII
16.00 Garantat 100%
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Filler ECCE via
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Corespondent TVRi
00.30 România… în bucate
01.00 Telescoala. Clasa XII
02.00 Descălecaţi în Carpaţi
02.30 Un doctor pentru dumneavoastră
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
TVR 1
07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ediţie specială
11.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 16
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.30 Teleshopping

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: Cronica unei obsesii
21.50 Filler A mai trecut un an
22.00 Câştigă România!
23.00 SerialPuterea speranţei
00.10 Film: Cronica unei obsesii
01.50 Filler La umbra crucii tale
02.00 SerialPuterea speranţei
03.00 Telejurnal
03.40 Sport
03.50 Meteo
04.00 Câştigă România!
04.50 Filler Ridica-voi ochii
05.00 Reţeaua de idoli
05.50 Filler La umbra crucii tale
06.00 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Svitanok
06.35 World Stories
06.50 Secvenţe japoneze. Manga Dezlănţuirea artistului din mine
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)
15.45 Serial Pentru fiul meu
16.30 Petalo Romano
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, ep. 4
22.00 Ştiri (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri externe (rus.)
23.30 Fii tânăr!

22
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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 Miracolul prieteniei: marea
aventură a lui Wilbur
10.00 Masha şi ursul
10.10 Polly Pocket - Puterea celor
mici
10.40 Barbie Dreamtopia
10.55 Unde-i Waldo?
11.25 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.55 Trolii - Petrecerea continuă
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 Barbie în Prinţesa şi Sarmana
Croitoreasa
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 Adventures
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Masha şi ursul
20.30 My Little Pony Equestria Girls
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

17.00 Jurnalul orei 17
17.15 Serial Sclava albă
18.00 Editie speciala - Coronavirus
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cabinetul din umbră
21.30 Filme şi Staruri
22.00 Editie speciala - Coronavirus
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Ultima Parada
01.00 Cabinetul din umbră
02.30 Filme şi Staruri
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Cabinetul din umbră

ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Numai iubirea
21.30 Inimă de ţigan
23.00 La Bloc
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Numai iubirea
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Inimă de ţigan
Jurnal TV
06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Editie speciala - Coronavirus
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Fii sănătos
11.45 Secretele Puterii
13.00 Serial Sclava albă
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Filme şi Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Asfalt de Moldova

23.00 Т/с Тройная защита
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
02.00 Т/с Центральная больница
STS Mega
06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени.
Любимое
10.00 Папины дочки

TV8
06.00 Politiсa
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Ediţie specială
09.50 Х/ф Возвращение в
Брайдсхед
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Экс-любовник
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Медальон
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Медальон
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Ştiri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Поздние цветы
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Муз/ф Трамбо
01.15 Ştirile TV8
02.00 Politiсa
03.15 Ştiri
03.45 Politiсa
05.00 Новости
05.30 Tomorrow today

11.30 Teleshopping
12.00 Папины дочки
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени.
Любимое
15.00 Teleshopping
15.30 Т/с Воронины
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Воронины
19.30 Т/с Корни
21.30 У всех на виду
22.30 Уральские пельмени.
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei
Vineri, 17 aprilie

Pro 2

TVR Moldova

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

07.00 Matinalii
10.00 Lavra neamului
11.00 Regatul salbatic
11.30 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Universul credintei
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Maică pentru 100 de copii
15.50 Discover România
16.00 Aventura urbana
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Universul credintei
19.00 Telejurnal Moldova
19.55 Filler ECCE via
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Dăruieşte, Românie!
22.30 Film: Copiii parisului
00.30 România… în bucate
01.00 Lavra neamului
01.50 Discover România
02.00 Film: Copiii parisului
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Aventura urbana

Național

22.15 Ştirile
22.45 Film Executantul
00.45 Las Fierbinţi
02.15 Lecţii de viaţă
03.00 Vorbeşte lumea
05.00 Ce spun românii

PROGRAME TV

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. 9
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
215
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
218
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 654
21.00 Film: DOI SUPERPOLIŢIŞTI
23.30 Film: RAMBO
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

TVR 1
07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ediţie specială
11.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 17
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.30 Teleshopping
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Universul credinţei
14.00 Telejurnal Sport Meteo
15.00 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 18
18.00 Universul credinţei
19.00 Telejurnal
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Sport
21.00 Miracolul: EU
21.10 Film: Patimile lui Hristos
00.20 Fotbal Italia - Franţa
02.20 Maică pentru 100 de copii
03.05 Izolaţi în România
03.30 Sport
03.40 Meteo
03.45 Telejurnal Sport
04.35 Garantat 100%
05.25 Universul credinţei
06.00 Teleshopping
TVR 2
07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Serial: Pistruiatul
08.45 Filler Blandul Păstor
08.50 Teleshopping
09.00 Lavra neamului
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Putere şi inocenţă
12.00 Telejurnal Sport Meteo simultan TVR 1
12.40 Teleshopping
12.55 Filler Ecce Via

13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: Între cer şi mare
15.00 Lavra neamului
16.00 Serial: Putere şi inocenţă
17.10 Film: animatiePlaneta
comorilor
18.55 Filler Ridica-voi ochii
19.00 Telejurnal simultan TVR 1
19.45 Sport simultan TVR 1
19.55 Meteo simultan TVR 1
20.10 Film: Corul
22.10 Documentar: Parintele Arsenie Boca, omul lui Dumnezeu
23.40 SerialPuterea speranţei
00.45 Femei de 10, bărbaţi de 10
02.35 România… în bucate
03.05 Telejurnal
03.40 Sport
03.50 Meteo
04.00 Câştigă România!
04.50 Filler Blandul Pastor
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Petalo romano
06.35 World Stories
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 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)
15.40 Serial Pentru fiul meu
16.30 Fii tânăr!
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 Europeo
19.40 Pur şi simplu
19.55 Slovenia mea
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
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 Bibi şi Tina 4
10.30 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 Ozzy - Marea Evadare
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 Adventures
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Super motanul: La început
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
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13.00 Ştirile
13.45 Lecţii de viaţă
14.30 Film Fiul lui Dumnezeu
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Românii au talent
23.15 Film Eroii Monumentelor
01.15 Film Shot Caller
03.15 Lecţii de viaţa
04.00 Vorbeşte lumea
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Românii au talent
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Românii au talent
05.45 Superspeed
Jurnal TV
06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Editie speciala - Coronavirus
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Fii sănătos
11.45 Cabinetul din umbră
13.00 Serial Sclava albă
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Ce mai fac vedetele
15.45 Teleshopping
16.00 Asfalt de Moldova
17.00 Jurnalul orei 17
17.20 Savoare la Maximum
18.00 Editie speciala - Coronavirus
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cealalta Basarabie
21.00 Ultima Parada
22.00 Editie speciala - Coronavirus
22.45 Три миллиона
23.30 Colecţie Dora Show
00.30 Cealalta Basarabie
01.30 Secretele Puterii
02.00 Editie speciala - Coronavirus
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Три миллиона
05.00 Colecţie Ora de ras
TV8
06.00 Politiсa
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Ediţie specială
09.50 Муз/ф Трамбо
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Поздние цветы
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Двое-это слишком

15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Двое-это слишком
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Ştiri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Кое-что на день
рождения
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Свет моей жизни
01.15 Ştirile TV8
02.00 Politiсa
03.15 Ştiri
03.45 Politiсa
05.00 Новости
05.30 Global 3000
Pro 2
05.45 Serial Jurăminte încălcate
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Lacrimi de iubire
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Vieţi la răscruce
10.15 Serial Intre tine şi rău
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Frumoasa şi bestiile
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Blind date
15.00 Serial Vieţi la răscruce
16.00 Serial Tânăr şi neliniştit
17.00 Serial Jurăminte încălcate
18.00 Serial Blind date
19.00 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. 654
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. 216
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
219
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 655
21.00 Film: WINNETOU: ASEDIUL
APAŞILOR
23.00 Film: RĂZBOIUL DRONELOR
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 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени.
Любимое
10.00 Папины дочки
11.30 Teleshopping
12.00 Папины дочки
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени.
Любимое
15.00 Teleshopping
15.30 Т/с Воронины
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Воронины
19.30 Т/с Команда Б
22.30 Уральские пельмени.
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC
Sâmbătă, 18 aprilie
TVR Moldova
07.00 O ruga spre cer…
07.50 Discover România
08.00 Maică pentru 100 de copii
08.50 Discover România
09.00 Zorile invierii
10.30 Teatru TV
13.00 Discover România
13.10 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport
14.30 Universul credintei
15.00 Film: Singurătatea florilor
16.30 Dăruieşte, Românie!
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Miracolul: EU
20.00 Telejurnal Ştiri
21.00 Miracolul: EU
23.00 Universul credinţei
23.45 Slujba Învierii săvârşită de
Preafericitul Părinte Daniel în Catedrala Patriarhală
01.00 Arsenie Boca-adevar, mit,
mistificare
02.00 Miracolul: EU
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Tezaur folcloric
06.45 Discover România
TVR 1
07.00 Adevăruri despre trecut

PROGRAME TV

GAZETA de Chișinău
07.30 Suferinţele creştinilor
08.30 Constructorii de visuri
09.00 Aventura urbană
10.00 Vreau să fiu sănătos!
11.00 Levintza
11.30 Dosar România
12.30 Saul din Tars: Mesagerul Lui
Iisus Hristos
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Universul credinţei
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Fotbal România - SUA
17.30 Din dragoste pentru frumos
18.00 Teleenciclopedia
19.00 Telejurnal
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Sport
21.00 Miracolul: EU
23.00 Universul credinţei
23.45 Slujba Învierii săvârşită de
Preafericitul Părinte Daniel
01.10 Film: Patimile lui Hristos
03.15 Teleenciclopedia
04.05 Meteo
04.10 Telejurnal Sport
05.00 Saul din Tars: Mesagerul Lui
Iisus Hristos
05.25 Universul credinţei
06.00 Teleshopping
TVR 2
07.00 Teleshopping
07.30 Colinde şi altare
08.20 Filler Blandul Pastor
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
13.10 Film: Corul
15.00 Femei de 10, bărbati de 10
16.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Zile cu stil
17.30 MotorVloged. 4
18.00 Memorialul Durerii
18.55 Filler Blandul Pastor
19.00 Telejurnal simultan TVR 1
19.45 Sport simultan TVR 1
19.55 Meteo simultan TVR 1
20.10 Film: Baraba
22.10 Serial: Păcatul şi ruşinea
23.45 Cap compas
00.15 Film: Baraba
03.25 Telejurnal
04.05 Serial: Fiica oceanului
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 Extraordinarele
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 People to people, ep. 4
14.15 Pe urmele mântuirii, ep. 1
14.55 În aşteptarea Sfântului Mister
15.40 Stai acasă!
15.45 Check-In show
16.30 Artelier
17.00 Ştiri (rus.)
17.15 În ritm de dans
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 Pe urmele mântuirii, ep. 2
22.00 Ştiri (rus.)
22.15 Zapovednik
22.30 Ştiri externe (rus.)
22.55 Stai acasă!
23.00 Pe urmele mântuirii, ep. 3
23.45 Învierea Domnului (Paştele)
Minimax
06.00 Masha şi ursul
06.35 Micul Meu Ponei: Prietenia
este magică
07.35 Barbie: Dreamhouse Adventures
08.35 Jurnalul lui Barbie
09.55 Barbie - Tărâmul Zânelor
11.15 Barbie Dreamtopia
11.25 AVENTURILE SIRENELOR
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H2O
12.25 Curiosul George
13.25 Pettson şi Findus
18.50 Pettson şi Findus - O mică
neplăcere, o mare prietenie
20.25 Miracolul prieteniei: marea
aventură a lui Wilbur
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 Eu şi monstrul meu
13.00 Apropo TV
14.00 Gospodar fără pereche
16.00 Românii au talent
19.00 Ştirile
20.00 Film Exodus: Zei şi regi
22.30 Film Fără armă în linia întâi
01.00 Apropo TV
02.00 Las Fierbinţi
03.30 Arena bucătarilor
04.00 Film Eroii Monumentelor
ProTV InterNațional
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 Диалоги с Владом
Кулминским
12.45 Din lumea filmelor
13.15 Serial Sclava albă
15.00 Ce mai fac vedetele
15.30 Paganell
16.00 Savoare la Maximum
16.45 Teleshopping
17.00 Paparazzi
18.00 Cealalta Basarabie
19.00 Jurnalul săptămânii
20.00 Dora Show
21.00 Ora de ras
22.00 Din lumea filmelor
22.30 Film
05.00 Dora Show
TV8
06.00 Politiсa
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Х/ф Кое-что на день
рождения

23.00 Х/ф
01.00 Internetu grăieşte
02.00 Politiсa
03.00 Punct şi de la capăt
04.00 Egoist
05.00 Америка. Большое
путешествие
05.30 Autoblog
Pro 2
05.45 Serial Jurăminte încălcate
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Lacrimi de iubire
08.45 Teleshopping
09.15 Serial Vieţi la răscruce
10.15 Serial Intre tine şi 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

TVR 1
07.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.10 Desene animate: Reciful 2:
Ameninţarea rechinilor
11.30 Universul credinţei
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.10 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică şi delicateţuri
15.30 Fotbal România - Argentina
17.30 Desene animate: Frumoasa
şi Bestia

Național
06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
217
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor, ep. 333
12.00 Stan şi Bran - momente de
exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.00 Film: WINNETOU: ASEDIUL
APAŞILOR
16.00 Film: DOI SUPERPOLIŢIŞTI
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
220
20.00 Film: SFÂNTUL AUGUSTIN
Part I
22.00 Film: SFÂNTUL AUGUSTIN
Part a-II-a
00.15 Tradiţii de la bunica
02.00 Albumul Naţional
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Vorbe bune cu Lilu
08.00 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
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, 19 aprilie
TVR Moldova

11.10 Oaspete neaşteptat
12.00 Reporter de Gardă
12.15 Drive it
12.40 Egoist
13.35 Autoblog
14.00 Х/ф Мечтатель
16.00 Internetu grăieşte
17.30 Х/ф Гость
19.00 Întreabă gheţu
20.10 Х/ф Любовь случается

23.00 Film: Iarba verde de acasă
00.45 Discover România
01.00 Departe, dar impreuna Editia
7
01.30 Departe, dar impreuna Campanie TVRi. Editia8
02.00 Politică şi delicateţuri
02.50 Din dragoste pentru frumos
03.20 Lăutarii Altfel
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Tezaur folcloric

07.00 Universul credinţei
09.00 Hristos a inviat!
11.00 Departe, dar impreuna Editia
7
11.30 Departe, dar impreuna Campanie TVRi. Editia8
12.00 Universul credinţei
13.00 Discover România
13.10 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport
14.30 Universul credintei
15.00 Film: Iarba verde de acasă
16.45 Din dragoste pentru frumos
17.10 Politică şi delicateţuri
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Suferinţele creştinilor
20.00 Telejurnal Ştiri
21.00 FillerA mai trecut un an
21.10 Lăutarii Altfel

19.00 Telejurnal
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Sport
21.10 Lăutarii Altfel
23.10 Film: Michel Vaillant
01.00 Politică şi delicateţuri
02.00 Levintza
02.30 Film: Michel Vaillant
04.10 Telejurnal Sport
05.00 Din dragoste pentru frumos
05.25 Universul credinţei
06.00 Tezaur folcloric
TVR 2
07.00 Hristos a înviat!
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Repere sacre Sfânta Liturghie
din Duminica a II-a a Paştelui
11.30 Colinde şi altare
12.20 Filler Blandul Pastor
12.30 Sănătate cu de toate
13.00 Gala umorului
15.00 Concert simfonic
18.00 Reţeaua de idoli
18.55 Filler Blandul Pastor
19.00 Telejurnal simultan TVR 1
19.45 Sport simultan TVR 1
19.55 Meteo simultan TVR 1
20.10 Film: Atenţie, nu ne supăraţi!
23.00 Gala umorului
00.00 Reţeaua de idoli
00.55 Filler Blandul Pastor
01.00 Memorialul Durerii
01.55 Filler Blandul Pastor
02.00 România… în bucate
03.00 Telejurnal
03.40 Sport
03.50 Meteo
04.00 Pescar hoinar
04.30 Zile cu stil
05.00 Ferma
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
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Minimax

TV8

06.00 Masha şi ursul
06.35 Micul Meu Ponei: Prietenia
este magică
07.35 Barbie: Dreamhouse Adventures
08.35 Barbie - Tărâmul Zânelor
09.55 Jurnalul lui Barbie
11.15 Barbie Dreamtopia
11.25 AVENTURILE SIRENELOR
H2O
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.45 Balto
15.10 Balto II: Aventurile unui
lup
16.30 Balto III: Aripile schimbării
18.00 Curiosul George 2: un Crăciun
maimuţesc
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Bibi şi Tina 4
22.20 Masha şi ursul
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

06.00 Х/ф Полярные
приключения
07.30 Zâmbărele
07.40 Internetu grăieşte
09.00 Check in
09.30 Х/ф Гость
11.10 Oaspete neaşteptat
12.00 Egoist
13.00 Autoblog
13.30 Tomorrow today
14.00 Х/ф Мольер
16.00 Reporter de Gardă
16.20 Punct şi de la capăt
17.00 Х/ф Грязные игры
19.00 Х/ф Репродукция
21.00 Zâmbărele
21.30 Х/ф Список
контактов
23.30 Пятое время года
00.00 Punct şi de la capăt
01.00 Egoist
02.00 Politiсa
03.00 Întreabă gheţu
04.00 Пятое время года
05.00 Oaspete neaşteptat

ProTV
06.00 Ce spun românii
07.00 Film The Water Horse
09.00 Film Son Of God
11.45 Film Scoala lui Madeline
12.30 Film Trolii
14.00 Film Miracole din Paradis
16.00 Film Cainele, adevaratul meu
prieten
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile
20.00 Film Titanic
23.30 Film Tacere
02.15 Film Câinele, adevăratul meu
prieten
03.45 Film Scoala lui Madeline
05.15 Ce spun românii
ProTV InterNațional
06.15 Ce spun românii
07.00 Vorbeşte lumea
09.00 Lecţii de viaţa
09.45 Acasă la Români
10.30 Românii au talent
13.00 Teleshopping
13.15 Arena bucătarilor
13.45 Lecţii de viaţa
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?

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.
218
08.45 Film: SFÂNTUL AUGUSTIN
Part I
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.45 Film: UN LUP PRINTRE OI
12.30 Opriţi timpul
16.30 Film: DEEP: O AVENTURĂ
NESFÂRŞITĂ
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
221
20.00 Film: VAGABONDUL
23.45 Film: SFÂNTUL AUGUSTIN
Part a-II-a
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
08.30 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

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!
09.00 Ştiri (rus.)
09.10 Made în Germany
09.40 Lecturi a la carte
10.00 Ring Star. Concurs muzical
11.00 Erudit cafe
11.40 La datorie
12.00 Musafirul
12.30 Serial Poftă bună!
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
13.59 Rapsodia satului
15.27 Tezaur
14.57 Prin muzică în Europa
17.00 Ştiri (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinăul de ieri şi de azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager Stop-cadru
20.05 Serial Contele de Monte Cristo
21.00 Ştiri
21.15 Film Churchill
23.00 Ştiri (rus.)
23.15 Zapovednik
23.30 Musafirul

Pro 2

01.15 România, te iubesc!
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
03.45 Inimă de ţigan
05.00 Acasă la Români
Jurnal TV
06.00 Jurnalul săptămânii
07.00 Uimitoarele anotimpuri
08.00 Paparazzi
09.00 Top Gear
10.00 Teleshopping
10.15 Reţete şi Reţele
12.45 Filme şi Staruri
13.15 Serial Sclava albă
15.00 Ce mai fac vedetele
15.30 Carter, zis Uraganul
16.30 Paganell
16.45 Teleshopping
17.00 M-Adam
18.00 Три миллиона
19.00 Patrula
20.00 Dora Show
21.00 Ora de ras
22.00 Filme şi Staruri
22.30 Lampa fermecată - Colecţie
23.00 Film
04.00 M-Adam
05.00 Dora Show

STS Mega
06.00 Супермамочка
08.00 Рогов в городе
10.00 Лица улиц
11.00 Teleshopping
11.30 Т/с Одна за всех
12.00 Mama mia
13.00 Teleshopping
13.30 Супермамочка
14.30 М/с Царевны
15.00 Шоу выходного дня
17.00 Шоу Уральских пельменей
23.00 Супермамочка

00.00 М/с Царевны
01.00 Muzica la CTC
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CĂRĂBUȘI & WOW!

Franţa va modifica
formatul examenului de
bacalaureat din 2020

Franţa va modifica formatul
examenului de bacalaureat din
acest an din cauza îngrijorărilor
legate de pandemia de coronavirus, a anunţat ministrul francez al
Educaţiei, Jean-Michel Blanquer,
într-o conferinţă de presă televizată, informează AFP şi Reuters.
Astfel, elevii claselor terminale din ciclul liceal care urmau
să susţină bacalaureatul general,

tehnologic şi profesional în Franţa vor fi evaluaţi în acest an doar
prin intermediul unor verificări
continue. De asemenea, potrivit
Reuters, Franţa va adopta o procedură de predare în regim intensiv
în luna iunie, pentru a recupera
materia rămasă nepredată în perioada de izolare la domiciliu.
Şcolile, liceele şi universităţile
franceze au fost închise la înce-
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Nedumeriri electorale
O, Doamne, nu-ncetez măcar un pic
S-admir cum tot făcut-ai din nimic,
Iar noi votând, marcați de-aceleași ticuri,
Dorim să facem totul din nimicuri...
Gheorghe BÂLICI

putul lunii martie. În acest an,
730.000 de elevi francezi trebuie
să susţină examenul de bacalaureat, ale cărui probe finale sunt
organizate în mod tradiţional în
luna iunie.
Astfel, pentru bacalaureatul
din acest an, vor fi luate în calcul
notele obţinute de elevii claselor
liceale terminale în timpul celor
trei trimestre, fără notele acordate
în perioada de izolare la domiciliu.
Este pentru prima dată de la
debutul său din 1808 în epoca
împăratului Napoleon Bonaparte
când celebrul „bac” francez nu va
fi organizat în formatul său tradiţional. Nici măcar revoltele studenţilor şi muncitorilor francezi
din mai 1968 nu au împiedicat
susţinerea examenului de bacalaureat.
Examenele de sfârşit de an şcolar au fost anulate şi în alte ţări,
inclusiv în Marea Britanie, din
cauza pandemiei de coronavirus.

Covid19 la feline:
drama animalelor
abandonate în Belgia

Sursa foto: Mihaela Gherghisan/RFI
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AGERPRES
Șansele transmiterii virusului de la pisică la om sunt infinit de mici, spun veterinarii

J. K. Rowling
susține
că a avut
COVID-19 și
s-a recuperat
„complet”

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

Sursa foto: J.K. Rowling / Facebook

Autoarea seriei „Harry Potter”, J. K.
Rowling, a anunţat că s-a recuperat după «toate
simptomele» infecţiei cu noul coronavirus, deşi
nu a fost testată pentru confirmarea infecţiei,
relatează marţi DPA.
„În ultimele două săptămâni am avut toate
simptomele de (COVID-19)”, a scris autoarea
britanică J. K. Rowling pe Twitter, adăugând
că „nu a fost testată”.
„Sunt recuperată complet”, a spus ea, recomandând o tehnică de respiraţie prescrisă de
un medic local.
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O pisică și apoi un tigru au fost
contaminați cu Covid19, animalele
ar fi fost infectate de oameni, dar
invers nu este posibil, spun veterinarii belgieni.
Cazul pisicii contaminate săptămâna trecută în Belgia a fost
comunicat populației cu toate
precauțiile de rigoare.
Animalul a prezentat simptome
asemănătoare cu cele ale Covid19
(diaree, vărsături, dificultăți în a
respira) și a fost testat la Facultatea de Medicină Veterinară de
la Liège. Între timp, și-a revenit.
Testul, contestat apoi de o parte din veterinari, a arătat că pisica
fusese infectată cu coronavirus,
pe care îl luase cel mai probabil
de la stăpâna sa.
Invers însă, nu este posibil,
spune profesorul Etienne Thiry
de la Facultatea de Medicină Veterinară. Cu toate acestea, încă de
la începutul crizei, refugiile pentru
animale au fost luate cu asalt de
proprietarii de animale care au

dorit să scape de acestea.
În Belgia, diferitele refugii au
făcut apel către populație să se
informeze înainte de a abandona un animal și au explicat că se
găsesc în imposibilitatea de a mai
primi noi locatari.
Refugiile se confruntă acum cu
o triplă problemă: lipsa de fonduri
(existentă și înaintea crizei care
acum se amplifică), lipsa de personal, format în mare parte din
voluntari care acum se găsesc o
parte din ei în carantină, și creșterea ratei abandonurilor dublată
de o scădere drastică a adopțiilor.
De altfel, vizitele pentru cei
care ar mai fi vrut să adopte un
animal au devenit foarte rare, ele
sunt greu de organizat din cauza
izolării.
Fenomenul abandonului animalelor în Belgia este unul foarte
răspândit, el avea loc și înainte de
această criză, mai ales în perioada
vacanțelor.
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