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Întrebări noi 
pentru o lume 
veche (I)

Se vorbește tot mai mult 
despre relaxarea și chiar anu-
larea unor restricții impuse de 
guverne pentru a scădea numă-
rul de contaminări și, respectiv, 
de decese provocate de noul 
coronavirus. Cauza principală 
este, fără îndoială, impasul 
economic, cu toate că guvernan-
ții ne servesc, invariabil, drept 
motiv faimoasa „aplatizare a 
curbei epidemice”.

Metodele de relaxare se vor 
deosebi, întru câtva, de la o țară 
la alta, dar și mai sigur este că 
se vor lua tot așa cum s-au luat 
și măsurile de carantinare.

8-9 

L a c r i m o s a

5 aprilie, Valeriu Pripa, 59 de ani, medic 
radiolog. Activa în cadrul clinicii private 
Repromed, iar anterior a fost şef al Secţiei 
Radiologie şi şef al Secţiei medicină nucleară 
în cadrul Spitalului Clinic Republican.
16 aprilie, Lidia Lungu, 68 de ani, asistentă 
medicală din cadrul Spitalului Raional Făleşti. 
19 aprilie, Ivan Șiman, 68 de ani, şeful Secţiei 
Chirurgie a Spitalului Raional din Orhei. 

Medici căzuți la datorie:

7 martie, Ecaterina Litvinschi, 79 de ani, 
angajată la Asistenţa Medicală Urgentă 
Prespitalicească.  3 aprilie, Ludmila 
Caraion, 65 de ani, medic de la Substaţia 
Medicală Urgentă din Soroca.

Blajinii noștri

H a r t a  l u m i i 

Adrian CIUBOTARU

Este una din cele mai cunoscute expresii din 
limba latină, datorită faptului că o rosteşte gu-
vernatorul roman din Iudeea, Pilat din Pont, 
înainte de a se spăla pe mâini, în semn că nu-şi  
asumă responsabilitatea pentru răstignirea lui 
Iisus Hristos. Momentul a fost sursă de in-
spiraţie pentru pictori, care au creat tablouri 
memorabile „Ecce Homo” cu Iisus în hlamidă 
roşie, cu coroană de spini şi toiag de trestie. 

Ecce Homo            
 

O a m e n i  ș i  c ă r ț i
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STAI ACASĂ!

31 octombrie 2018, Kremlin. Putin față cu Dodon
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- Stimate domnule Sergiu 
Halipli, spitalele au de-
venit focare de Covid-19. 
Avem 658 de medici bol-
navi. Care este situaţia la 
Spitalul Raional Criuleni? 
Din 6 aprilie, la S.R. Criuleni 

s-a deschis o secție cu două com-
partimente pentru a vindeca pa-
cienții bolnavi de Covid-19. Una 
este pentru bolnavii cu suspiciune 
de infectare, alta – pentru bolnavii 
confirmați. Pentru cei cu suspiciu-
ne salonul este separat. Acolo este 
internat câte un pacient. Avem 13 
saloane pentru pacienții cu sus-
piciune și 30 de paturi pentru 
pacienții confirmați. La spitalul 
din Criuleni sunt aduși pacienți 
din raioanele Criuleni și Dubăsari. 

Care este situația la capito-
lul dotare, aparate de ventilare 
pulmonară, echipament pentru 

medici, medicamente pentru tra-
tamentul Covid-19?

Spitalul dispune de medica-
mente pentru tratarea virusului 
și de două aparate de ventila-
re pulmonară. Acestea nu sunt 
vechi și încă nu au fost folosite. 
Nu am avut pacienți grav bolnavi 
de noul coronavirus. Medicamen-
tele pentru tratarea pacienților 
sunt livrate de la ministerul de 
resort. Dispunem de antivirale 
și alte preparate necesare tra-
tamentului.

Personalul medical este echi-
pat. Am primit echipament de la 
minister, dar o parte de la Con-
siliul Raional Criuleni, care are 
grijă să ne aprovizioneze cu cele 
necesare. 

- Spitalele raionale duc 
lipsă de personal medical? 

„Nu știm cum vor evolua lucrurile 
pe timp de pandemie”

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

Pentru locuitorii din raioanele Criuleni 
şi Dubăsari a fost deschisă o secţie 
pentru tratarea Covid-19 la Spitalul 
Raional Criuleni. În secţie activează 21 de 

persoane, dintre care patru sunt medici. Conform 
spuselor managerului spitalului acestea sunt 
echipate pentru a trata pacienţii. Medicii care 
lucrează în secţia pentru tratarea Covid-19 sunt 
cazaţi la o tabără pentru copii din raion.

Interviu cu directorul Spitalul Raional Criuleni, Sergiu Halipli

Aveţi medici infectaţi cu 
Covid-19?
În secția deschisă la Spitalul 

Raional Criuleni lucrează 21 de 
angajați, dintre care patru sunt 

medici – doi infecționiști, un chi-
rurg și un pediatru. Niciun angajat 
din spital nu este infectat cu noul 
virus. 

Acum sunt internați doi pa-
cienți cu suspiciune, alți șapte 
sunt spitalizați. Până acum, au 
fost testați 36 de pacienți. După 
testare, cei cu rezultate negative 
au fost externați cu recomanda-
rea de a se izola la domiciliu timp 
de 14 zile. Cei cu rezultat pozitiv 
sunt internați în secție pentru a 
fi tratați. În caz că unii dintre 
pacienți aveau comorbidități, au 
fost direcționați  în altă secție, 
pentru tratament separat la me-
dicul de profil. 

- Unde se face testarea pa-
cienţilor cu suspiciune de 
coronavirus?
Testarea se face doar la Agenția 

Națională pentru Sănătate Publi-
că, la laboratorul din Chișinău, 
dar probele se prelevă la noi. Dacă 
probele sunt prelevate diminea-
ța, până-n seară rezultatele sunt 
trimise online. Cazurile confir-
mate oficial sunt luate a doua zi, 
când ducem următoarele probe la 
laborator. În prealabil, primim și 
rezultatele online.  

- Sunt copii bolnavi de Co-
vid-19?
A fost confirmat pozitiv un 

copil din localitatea Cocieri. Mi-
norul a fost transferat pentru a se 
trata la Spitalul Clinic Municipal 
de Boli Contagioase de Copii din 
Chișinău. 

- Medicii se întorc la casele 
lor după ture sau sunt ca-
zaţi pe loc?
Personalul medical din Sec-

ția Covid-19 este cazat la o ta-
bără pentru copii din raion. CR 
Criuleni asigură hrana și cazarea 
medicilor. Au un grafic de lucru 
stabilit cu ei împreună, pentru 
că e foarte dificil să lucrezi mult 
timp în costumul de protecție. 
Este imposibil. Cine nu a lucrat 
în aceste echipamente nu-și dă 
seama cât de dificil este să lucrezi 
în acest costum timp de șase ore. 
Apropo, tot personalul medical a 
fost instruit cum se îmbracă acest 
costum și, cel mai important, cum 
se scoate. Aici de fapt este punctul 
vulnerabil când te poți infecta. 

- Fluxul de pacienţi e în 
creştere? 
În prezent, reușim să primim 

pacienții care au nevoie de ser-
vicii medicale. Fluxul nu este 
mare. Nu știm ce ne așteaptă în 
viitor și cum vor evolua lucrurile 
pe timp de pandemie. Cu suspi-
ciune poate fi fiecare pacient. În 
multe cazuri coronavirusul nu are 
semne clinice.

Sunt anumite criterii recoman-
date de ministerul de resort, care 
pacienți sunt pentru spitalizare și 
care pentru tratament ambulato-
riu. Ultimii sunt supravegheați la 
domiciliu de medicii de familie. 

- Cum va fi remunerat per-
sonalul medical?
Cadrele medicale vor primi un 

salariu de funcție dublu, conform 
unui ordin emis de Comisia pentru 
Situații Excepționale.

- Din spital au ieşit pacienţi 
trataţi de Covid-19?
Preconizăm să fie vineri, după 

ce vor fi testați a doua oară, după 
tratament. 

Interviu realizat 
de Victoria POPA
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Ajutorul va fi acordat cetățe-
nilor Republicii Moldova, inclu-
siv celor reveniți din străinătate, 
care sunt înregistrați oficial cu 
statut de șomer la Agenția Nați-
onală pentru Ocuparea Forței de 
Muncă (ANOFM), în raza căreia 
își are domiciliul sau reședința. 
Persoanele revenite de peste ho-
tare, înainte de a se înregistra în 
calitate de șomeri la ANOFM, 
sunt obligate să-și cumpere po-
lița medicală, achitând prima de 
asigurare medicală în mărime de 
4.056 de lei.

Pentru a beneficia de ajutor de 
șomaj, oamenii trebuie să depună 
la ANOFM un set de documente, 
care conține cererea de șomaj, 
copia buletinului de identitate, 
copia diplomei de studii și ordi-
nul de eliberare de la ultimul loc 
de muncă. Persoanele trebuie să 
semneze o declarație pe propria 
răspundere că nu au venituri.

Statutul de şomer este 
obligatoriu

GAZETA de Chișinău a dis-
cutat cu două persoane care au 
expediat prin e-mail solicitarea 
pentru a primi ajutorul de șomaj. 
Larisa Preajca a muncit cusăto-
reasă într-un atelier din Chiși-
nău, ea spune că stă acasă din 16 
martie. A fost remunerată pentru 
primele două săptămâni lucra-
te în luna martie, iar de atunci 
nu a mai primit niciun leu de la 
angajator. 

„Am trimis prin poșta electro-
nică toate actele necesare și mi-
au spus că trebuie să mai prezint 
copia ordinului de eliberare. Fără 
acest ordin de eliberare nu-mi pot 
înregistra cererea pentru a primi 
ajutorul de șomaj. Eu le-am zis: 
Reiese că trebuie să mă eliberez 
de la lucru ca să pot beneficia de 
acest ajutor? Ei (n. r. – ANOFM) 
mi-au răspuns că lucrează con-
form legii”, povestește femeia. 
Larisa nu este sigură că eliberarea 
de la lucru este cea mai bună so-
luție, deoarece speră că în curând 
va reîncepe munca la atelierul de 
croitorie.

Digitalizarea, bat-o vina

ANOFM a încercat să digi-
talizeze procesul de solicitare a 
ajutorului de șomaj, dar nu prea 
i-a reușit. De această părere este 
activistul civic Cristian Velixar. 
Motiv pentru care tânărul a tre-
buit să trimită de trei ori cererea 
pentru ajutorul de șomaj, pe data 
de 6, 15 și 21 aprilie. 

„Inițial, am telefonat la numă-
rul de telefon 080001000, unde 
mi s-a spus că pur și simplu tre-
buie să semnez documentele prin 
editor text, la computer. Nu am 
printer/scaner. Mai simplu spus, 
se semnează fără a aplica sem-
năruta cu mâna, ca în buletin. 
Ulterior, mi-au telefonat de la o 
subdiviziune a ANFOM, unde au 
ajuns documentele mele, și mi-au 
zis că nu sunt semnate. Am sem-
nat pe o foaie, am fotografiat-o 
cu telefonul și am lipit deasupra 
documentului în format word”, 
explică Cristian Velixar.

Cristian nu mai activează din 
decembrie 2019. Nu are nicio 
sursă de venit și este în drept să 
solicite statutul de șomer și să 
beneficieze de ajutorul financiar 
în cuantum de 2.775 de lei. Bărba-
tul și-a cumpărat polița medicală, 
prin intermediul Serviciului Gu-

Ajutorul de șomaj, între 
digitalizare și birocrație

O B S E R V A T O R

Moldovenii depun cereri online pentru 
a beneficia de ajutorul de şomaj 
în valoare de 2.775 de lei. Poliţa 
medicală este obligatorie pentru 

cetăţenii care au devenit şomeri înainte de 
instituirea stării de urgenţă şi nu au lucrat în 
ultimele 12 luni.

vernamental de Plăți Electronice 
Mpay. 

„Înainte de răspândirea epi-
demiei în Republica Moldova, nu 
planificam să-mi procur poliță la 
rată fixă, căci îmi căutam un job, 
iar contribuțiile pentru CNAM 
erau să fie plătite din contul sa-
lariului total. Pe MPay tranzacția 
a fost nereușită de două ori din 
motive tehnice, însă a treia dată 
a fost cu succes”, spune Cristian.

Unde va fi virat ajutorul 
financiar?

În contextul situației excep-
ționale declarate din cauza pan-
demiei de COVID-19, ajutorul 
de șomaj a fost majorat până la 
2.775 lei, prin modificări legis-
lative pentru care Guvernul și-a 
asumat răspunderea pe data de 
1 aprilie 2020. ANOFM primeș-
te solicitările prin poștă sau în 
format electronic (prin e-mail). 
După achitarea primei de asigu-
rare, Cristian a completat docu-
mentele și le-a expediat pe adresa 
indicată de email. 

„Nu știam cum am să primesc 
răspunsul. Dacă cererea mea va 
fi satisfăcută și nici nu știam cum 
ridic ajutorul de șomaj, deoarece 
nu mi-au fost cerute datele ban-

care. Totuși, eram bucuros că am 
scos-o la capăt cu trimiterea docu-
mentelor și mi-am luat de grijă”, 
susține tânărul.

În mod neprevăzut, Cristian 
a ajuns la policlinica de sector 
din cauza unei glande sudori-
pare inflamate. Deși avea poliță 
medicală plătită, la policlinică a 
aflat că nu este asigurat. „Având 
confirmarea de plată a primei de 
asigurare medicală de la MPay, am 
contactat CNAM și i-am întrebat 
de ce figurează în sistem că nu-s 
asigurat. Reprezentanta CNAM a 
răspuns că, în urma plății, datele 
se procesează timp de o săptămâ-
nă”, explică Cristian.

Ajutorul de şomaj, 
necondiţionat

Știind că în sistemul CNAM are 
statut de „neasigurat”, Cristian a 
întrebat reprezentanta ANOFM 
dacă e necesar să atașeze la se-
tul de acte și confirmarea plății 
pentru prima de asigurare medi-
cală. „Reprezentanta mi-a zis că 
agenția nu procesează informația 
polițelor de asigurare, deoarece 
nu este prevăzut de lege. Această 
informație intră în contradicție 
cu afirmațiile premierului și 
președintelui despre condițio-

nalitatea poliței”, afirmă Cristian 
Velixar. A expediat pe e-mail încă 
o dată actele pe data de 21 aprilie 
2020. Acesta speră că în curând 
ANOFM îi va aproba cererea pen-
tru ajutor de șomaj și va primi 
banii de la CNAS.

Premierul Ion Chicu și pre-
ședintele Igor Dodon au spus că 
primirea ajutorului de șomaj este 
condiționată de polița medicală. 
Ulterior, în cadrul unei conferințe 
de presă, premierul Chicu a pre-
cizat că doar cei ce nu au stagiul 
de cotizare de 12 luni au nevoie 
de poliță pentru a beneficia de 
ajutorul de șomaj.

Șomerilor care deja beneficiază 
de ajutor de șomaj în valoare mai 
mică de 2.775 de lei li se va face 
recalcul și vor primi diferența de 
bani.

Ajutorul de șomaj se plătește 
lunar de Casa Națională de Asi-
gurări Sociale (CNAS) în baza 
informațiilor prezentate de sub-
diviziunile teritoriale ale ANOFM. 
După ridicarea stării de urgență, 
ajutorul de șomaj pentru toți șo-
merii se va calcula reieșind din 
venitul asigurat al șomerului, 
realizat în ultimele 12 luni.

În Republica Moldova sunt în-
registrați oficial circa 21 de mii 
de șomeri.

„Cea mai 
gravă crimă, 
de la furtul 
miliardului”
 

Acordul dintre Federația Rusă și Re-
publica Moldova privind creditul rus în 
valoare de 200 de milioane de euro a fost 
aprobat de Parlament în ambele lecturi. 
Pentru ratificarea documentului au votat 
56 de deputați din PD și PSRM.

Deputatul PAS, Dumitru Alaiba, a spus 
că „aceasta este cea mai gravă crimă, de 
la furtul miliardului”.  Iar deputatul PAS, 
Mihai Popșoi, a menționat că „acest credit 

are multe pietre ascunse. Este mai scump 
decât de la FMI, de la UE”.

Președintele PUN, Octavian Țîcu, consi-
deră că acest credit este geopolitic și va băga 

Republica Moldova într-o sclavie financia-
ră. Deputatul Octavian Țîcu a mai spus că 
vectorul Republicii Moldova s-a schimbat 
odată cu venirea la putere a socialiștilor. 

De acest lucru Țîcu i-a învinovățit inclusiv 
pe cei din blocul ACUM (PAS și Platforma 
DA) deoarece au făcut o alianță nesăbuită 
cu PSRM.

După ratificarea acordului, președinta 
legislativului, Zinaida Greceanîi, a menți-
onat că împrumutul financiar este în inte-
resul cetățenilor. „Ne-am asumat această 
responsabilitate în interesul cetățenilor 
Republicii Moldova. Cei care au vrut să 
saboteze, rămâne pe conștiința lor”, a de-
clarat Greceanîi.

La rândul său, vicepreședintele Parla-
mentului, Mihai Popșoi, a precizat că „fix 
așa comentarii au fost și după BEM, și după 
furtul miliardului”. 

„Natalia MUNTEANU 

Natalia MUNTEANU
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Averea 
cumulată 
a Familiei 

În anul 2019, președintele 
Republicii Moldova, Igor Do-
don, a acumulat din salariul 
de funcție aproape 227 de mii 
de lei, sau 18 mii de lei lunar. 
Salariul său a crescut cu trei 
mii de lei față de anul trecut, 
când avea circa 15 mii de lei 
pe lună.

Șeful statului are venituri 
mai mici decât soția sa, Ga-
lina Dodon. Aceasta a avut 
anul trecut un venit cumulat 
de aproape 400 de mii de lei, 
sau circa 33 de mii de lei lunar. 
Banii i-a primit de la compania 
„Exclusiv Media”, care deține 
mai multe instituții mass-me-
dia, printre care televiziunea 
NTV Moldova și ziarul „Argu-
mentî i Faktî”.

Venituri de jumătate 
de milion de lei

Soții Dodon au adunat îm-
preună circa 627 de mii de lei 
doar din salariile de funcție. 
Dodon declară o casă de lo-
cuit cumpărată în anul 2013 
cu peste două milioane de lei 
și un teren de 0,059 hectare, 

care valorează circa 452 de 
mii de lei.

Șeful statului spune că în 
anul 2013 a luat un credit în 
valoare de 1.477.000 de lei de 
la BC „Victoriabank” SA, la o 
dobândă de 8%, pe care ar tre-
bui să-l stingă până în 2028.

În 2018, șeful statului a ob-
ținut 190 de mii de lei de la 
Președinția RM. Iar soția sa a 
primit de la „Exclusiv Media” 
388 de mii de lei, sau 32 de 
mii de lei pe lună.

În anul 2017, Igor Dodon 
a obținut 177 de mii de lei. 
Circa șase mii de lei i-a luat 
de la Parlamentul R. Moldova. 
Soția sa a acumulat 282 de mii 
de lei de la „Exclusiv Media”. 
Iar în 2016, anul când e de-
venit președinte al Republicii 
Moldova, Dodon afirmă că a 
fost remunerat anual cu 182 de 
mii de lei, ca deputat. Acesta 
a primit și o indemnizație de 
68 de mii de lei.

Mama generoasă 
a preşedintelui 

Galina Dodon, mama preșe-
dintelui, este consilieră locală 
la Primăria Sadova, raionul Că-
lărași. În declarația sa de ave-
re, consiliera locală declară în 
proprietate o casă de circa 240 
de metri pătrați. Galina Do-
don mai raportează circa 105 
terenuri agricole, cumpărate 
în perioada anilor 2013-2018. 
Mama președintelui a reușit să 
facă și economii, astfel aceas-

ta notează un depozit bancar 
de peste 153 de mii de lei și 
două conturi curente în care 
are peste 12 mii de lei.

„Ziarul de Gardă” scria, 
într-o anchetă publicată în 
decembrie 2019, că pe terenu-
rile de la Sadova există câteva 
iazuri. Igor Dodon neagă că 
terenurile agricole ar fi fost 
cumpărate din banii săi. În 
anul 2019, fratele președintelui 
Republicii Moldova, Alexandru 
Dodon, s-a lansat în afaceri în 
domeniul agricol.

Presa a mai scris în ianuarie 
2020 despre vacanțele de lux 
ale președintelui. Deși, ofici-
al, în conturile politicianului 
Dodon au intrat bani doar din 
bugetul de stat, familia Dodon 
și-a făcut în ultimii zece ani va-
canțele în zone exotice, precum 
Maldive, Seychelles, Dubai etc. 

Igor Dodon este de patru ani 
preşedinte al Republicii Moldova. În 
toată această perioadă, soţii Igor şi 
Galina Dodon nu au făcut achiziţii 
de bunuri mobile sau imobile. Cel 
puţin asta se înţelege din declaraţiile 

de avere şi interese personale depuse legal 
la Autoritatea Naţională de Integritate, în 
perioada 2016-2019.

Președintele 
Dodon era gata 
să danseze ta-
nanica pe masa 
prez idenț ia lă 
doar pentru fap-
tul că un acord 
de credit a fost 
semnat de către 
un funcționar 
de la Ministe-
rul Finanțelor 
din Federația 
Rusă și Ambasadorul lui Dodon la 
Moscova, Andrei Neguța.

Nu există prea multe dubii că 
atât guvernul, cât și parlamentul 
lui Dodon, în regim de urgență, în 
zilele de după Paști, vor aproba și vor 
ratifica acest acord atât de dorit de 
Dodon. Dar câtă bucurie urmează să 
ne demonstreze Dodon atunci când 
și guvernul de la Moscova va aproba 
(nu e clar când), iar Duma de stat 
va ratifica acest acord (Duma, din 
cauza epidemiei, nu funcționează)! 

Între timp, până înțelegerile lui 
cu Putin vor deveni realitate, iar 
resursele financiare vor intra în bu-
getul de stat, Dodon va mai trimite 
câteva pocloane. Deși Dodon deja 
pe 17 aprilie a declarat că acesta ar 
fi „primul suport financiar concret 
oferit din exterior țării noastre în 
această perioadă de criză”. Un alt 
fals în Vinerea Mare.

De fapt, care-i problema cu acest 
credit, dacă e să ne amintim de de-
clarațiile acestuia din decembrie 
2019?

1. Acordul de credit este pentru o 
sumă totală de 200 de milioane de 
euro. Nu pentru 500 de milioane.

2. Suma de 200 de milioane nu 
este prima tranșă, ci suma totală.

3. Creditul va fi oferit doar dacă 
nu vor exista datorii neachitate 
pentru credite față de FR sau față 
de băncile din FR, oferite cu ga-
ranția de stat a FR sau asigurate 
de SA „Российское агенство по 
страхованию экспортных кредитов 
и инвестиций”. Mare atenție la 
această prevedere.

4. Aceste 200 de milioane sunt 
divizate în două tranșe prevăzute a 
fi debursate în 2020.

5. Prima tranșă de 100 de milioane 
va fi transferată în termen de până 
la 30 zile din ziua intrării în vigoa-
re a Acordului de credit (adică după 
finalizarea procedurilor interne de 
aprobare și ratificare a acordului, de 
guverne și, respectiv, de parlamente), 
dar nu înainte de semnarea unui alt 
acord tehnic și de efectuarea plăților.

6. A doua tranșă de 100 de mili-
oane de euro va fi acordată nu mai 
târziu de 31 octombrie 2020. Evident, 
ținta creditului este rezultatul electo-
ral al unui candidat la prezidențiale.

7. Art. 3(3) prevede, cu abatere de 
la obiectul acordului de credit, anga-
jamentul autorităților din R. Moldova 
de a acorda acces companiilor din FR 
la proceduri de achiziții publice de 
bunuri și servicii. De parcă până în 
prezent ar fi fost interzisă participa-
rea! Această prevedere este mai largă 
și, de fapt, presupune aranjamente 
de achiziții pulbice (bunuri, servicii 

și lucrări) de la 
anumite companii 
din FR.

8. Creditul va 
fi pentru 10 ani, 
iar, începând cu 
15 martie 2021, va 
începe achitarea 
acestuia o dată la 
fiecare jumătate 
de an (15 martie 
și 15 septembrie) 
în sume egale și în 

20 de plăți separate.
9. Rata dobânzii este de 2% anual 

la un credit în euro. De fapt, acest 
credit pare a fi cea mai scumpă re-
sursă creditară pe care R. Moldova 
o contracteaza în această perioadă. 
Resursele creditare aprobate de FMI 
pentru R. Moldova în valoare echi-
valentă de 235 de milioane de dolari 
SUA vor fi mai ieftine și pentru o 
perioadă de 30 de ani. Iar resurse 
în euro puteau fi accesate mai ieftin 
de la Bruxelles, dacă erau făcute și 
solicitările respective.

10. În cazul întârzierii cu 10 zile 
a plăților de rambursare și deservi-
re a creditului, suma respectivă se 
consideră restantă și se va aplica o 
penalitate cu o rată de 3% pentru pe-
rioada de întarziere (150% la rata 
inițială de 2%).

11. Acordul se consideră intrat în 
vigoare din ziua recepționării prin 
canalele diplomatice a confirmări-
lor despre realizarea procedurilor 
interne (aprobare și ratificare a acor-
dului). Deci, președintele Dodon a 
avut iar un fals-start și mai urmează 
câteva repetări pentru vizibilitate, ale 
președintelui și ale „sprijinului real” 
care deocamdată e doar angajament.

Deci, Dodon și-a tras un credit 
pentru această perioadă electorală, 
așa cum a promis încă la sfârșit de 
2019. Doar că mai urmează niște pro-
ceduri până când vine primul euro 
de la FR. Acest credit din FR a fost 
inclus în bugetul 2020, când buge-
tul a fost adoptat în 2019, ca sursă 
de finanțare a unei părți din circa 5 
miliarde din deficitul bugetar de 7,4 
miliarde lei.

La rectificarea bugetului 2020, 
guvernul a anunțat majorarea defici-
tului bugetar de la 7,4 la 16,2 miliarde 
lei. Iar premierul a declarat că jumă-
tate din acest deficit va fi acoperit 
din resursele creditare de la FMI și 
de la FR, adică peste 8 miliarde lei 
(4+4 miliarde de la fiecare).

Dar, atenție: creditul rusesc (o 
parte) deja era inclus în finanțarea 
deficitului inițial de 7,4 miliarde lei. 
Majorarea la 16,2 ar necesita adiți-
onal 8,8 miliarde, dintre care peste 
4 miliarde ar veni de la FMI zilele 
următoare. Și restul – de unde? Că 
doar nu mai poate fi iar din creditul 
rusesc, inclus deja o dată! Să mai fie 
iar desenat ca sursă de finanțare a 
deficitului? Privatizările? Să le ve-
dem în cifre la nota explicativă care 
lipsește deocamdată la rectificarea 
bugetului 2020.

Ar ieși o dublă contabilitate. Iar 
Dodon ar putea avea amețeli de la 
atâtea pocloane pentru o singură 
promisiune. Cea rusească.

C o m e n t a r i u l  e c o n o m i s t u l u i

Care-i problema 
cu creditul pentru 
Dodon și rectificarea 
bugetului de stat?

Veaceslav NEGRUȚA

Mama lui Dodon raportează circa 105 terenuri agricole, 
cumpărate în perioada anilor 2013-2018

Natalia MUNTEANU

Șeful 
statului

are venituri mai 
mici decât soția 

sa, Galina Dodon. 
Aceasta a avut 
anul trecut un 
venit cumulat 

de aproape 400 
de mii de lei, 

sau circa 33 de 
mii de lei lunar. 
Banii i-a primit 
de la compania 

„Exclusiv Media”, 
care deține mai 
multe instituții 

mass-media, 
printre care 

televiziunea NTV 
Moldova și ziarul 

„Argumentî i 
Faktî”.
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„Omuleții verzi” și 
drumurile lui Dodon 

Administrația de Stat a Dru-
murilor a inițiat în ianuarie 2020 
proceduri de achiziție a lucrărilor 
de reparație a drumurilor în baza 
creditului acordat de Rusia.

Din cauza că creditul tot întâr-
zie, procedurile de achiziții din 
cadrul acestui proiect, în valoare 
totală de 2.437.740.000 de lei, 
au fost amânate, anulate și orga-
nizate repetat. În cele din urmă, 
până în prezent, au fost atribuite 
doar două contracte de achiziții 
în valoare de 107.834.812 de lei, 
se menționează într-un articol 
publicat pe revizia.md. 

În timp ce pentru cele mai va-
loroase licitații – în valoare esti-
mată cumulată de 1.798 509.500 
de lei – deschiderea ofertelor a 
fost amânată pentru data de 4 
mai 2020. 

Achiziţii cu dedicaţie 
pentru companiile ruseşti

Este vorba de următoarele pro-
ceduri de achiziție: Lucrări de rea-
bilitare și modernizare a drumului 
M1 Frontiera cu România–Leușe-
ni–Chișinău–Dubăsari–frontiera 
cu Ucraina, cu valoarea estimată 
de 594.395.000 de lei; lucrări 
de reabilitare și modernizare a 
drumului M1 Frontiera cu Ro-
mânia–Leușeni–Chișinău–Du-
băsari–frontiera cu Ucraina, cu 
valoarea estimată de 317.180.000 
de lei; lucrări de reabilitare a dru-
mului R13 Bălți–Florești–R14, cu 
valoarea estimată de 580.802.000 
de lei.

Lucrări de reabilitare a drumu-
lui G125 Cimișlia–Iargara–Săra-
ta Nouă, cu valoarea estimată de 
124. 486.000 de lei. Lucrări de 
reabilitare a drumului G109 De-
lacău–Bulboaca–R2, cu valoarea 
estimată de 97.299.000 de lei. Lu-
crări de reabilitare a drumului R31 

R30–Tudora–Palanca–frontiera 
cu Ucraina, cu valoarea estimată 
de 84.347.500 de lei.

R31 R30–Tudora–Palanca–
Frontiera cu Ucraina; R26 Ben-
der–Căușeni–Cimișlia; lucrări de 
reabilitare a drumului G98 R25–
Lozova–Stolniceni–Hâncești. R30 
Anenii Noi–Căușeni–Ștefan-Vodă 
– frontiera cu Ucraina.

Odată ce au fost făcute publi-
ce drumurile ce urmează să fie 
reparate, sursele de finanțare și 
companiile care urmează să efec-
tueze lucrările, pe de o parte, ex-
perți în domeniul securității au 
semnalat că aceste șosele ar avea 
mai curând o importanță militară 
decât economică. Pe de altă par-
te, este adevărat că unele dintre 
acestea sunt, conform Strategiei 
de transport și logistică pe anii 
2013–2022, drumuri cu priori-
tate ale Republicii Moldova. Asta 
înseamnă că trebuie reparate cu 
sau fără banii Kremlinului.

Strategia de transport 
versus obiectivele 
militare

În această categorie intră rețe-
lele România–Leușeni–Chișinău–
Dubăsari–frontiera cu Ucraina; 
R30 Anenii Noi–Căușeni–Ște-
fan-Vodă – frontiera cu Ucraina; 
M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–
Bălți–Chișinău–Tiraspol–fronti-
era cu Ucraina. 

Consilierul prim-ministrului 
pentru domeniul transporturilor, 
Oleg Tofilat, s-a declarat „surprins 
de comentariile unor experți că 
aceste drumuri reprezintă cori-
doare care duc spre Ucraina prin 
Transnistria”. 

„Un singur drum trece prin 
Transnistria și duce spre Ucraina: 
Dubăsari–Kirovograd. Este vor-
ba de accesul direct spre șoseaua 
Kiev–Odesa. Acesta este singurul 
drum care trece prin Transnistria 
și ajunge în Ucraina”, a ținut să 
precizeze consilierul.

Un argument invocat de ex-
perții în domeniul securității este 
dezvoltarea de infrastructură în 
jurul unor obiective militare – 
Poligonul militar din Bulboaca 
și depozitele din Cobasna – și cele 
cu destinație dublă: civilă și mi-

Experții în domeniul securității semnalează pericolul pentru securitatea R. Moldova în contextul drumurilor 
reparate din creditul rusesc  

Mai mulţi experţi în 
domeniul apărării din R. 
Moldova şi România au 
confirmat că reparaţia 
drumurilor pe banii de la 
Moscova comportă riscuri 

mari de securitate atât pentru R. Moldova, cât 
şi pentru întreaga regiune. De cealaltă parte, 
Oleg Tofilat, consilierul pentru transport 
al premierului, invocă faptul că o parte din 
aceste drumuri nu puteau să fie reparate pe 
banii acordaţi de Uniunea Europeană întrucât 
nu fac parte din coridoarele europene.

Ilie GULCA

litară – Aeroportul Internațional 
Mărculești. 

„Care este rațiunea dezvoltă-
rii infrastructurii de drumuri în 
aceste două puncte: Mărculești 
și Ceadâr-Lunga? Să ne aducem 
aminte de declarațiile lui Dodon 
despre construcția unui terminal 
aero în sudul R. Moldova”, a ob-
servat expertul Rosian Vasiloi.

„Pista Aeroportului 
Mărculeşti poate fi folosită 
la justa sa valoare”

Deși respinge unele opinii 
despre riscul de securitate, Oleg 
Tofilat, consilierul pentru trans-
port al premierului, a consimțit 
că, în eventualitatea unei agresi-
uni armate, pista de la Aeropor-
tul Mărculești poate fi folosită la 
justa sa valoare. 

Cu toate acestea, el consideră 
„absolut rezonabil să avem un 
drum în stare bună de la Soroca 
spre Bălți, mai ales dacă ținem 
cont și de proiectul de construc-
ție a podului Soroca–Yampol”. 
Trebuie precizat deopotrivă că 
acest drum este unul de prioritate 
conform Strategiei de transport 
pentru 2013–2022.  

„În plus, Vasiloi a indicat cele 
două drumuri care leagă estul și 
vestul R. Moldova, inclusiv teri-
toriul aflat sub ocupație, Trans-
nistria. „Orice acțiune întreprinsă 
de Kremlin nu este făcută pur și 
simplu.”

La rândul său, Claudiu Degera-
tu, expert în securitate națională 
și în domeniul politicii de apărare 
din România, a menționat că „ris-

cul de securitate vine din însăși 
implicarea directă financiară a 
Federației Ruse în asigurarea și 
modernizarea unei infrastructuri 
care are destinație duală – civilă și 
militară – și din conectarea altor 
puncte de infrastructură militară 
și civilă – aeroport, cale ferată, 
râuri”. 

Mai mult, expertul din Româ-
nia a subliniat că problema de 
securitate constă de asemenea în 
faptul aceste drumuri fac legătura 
între „zona de concentrare de forțe 
(Transnistria) și un centru de in-
teres: capitală, granița cu NATO, 
control de râuri”.

Conform unor estimări, efec-
tivul total al pretinselor forțe ar-
mate ale Transnistriei constituie 
15.000. „Cifra reală însă este însă 
de 6.000–7.500 de militari. Asta 
nu înseamnă că cele 15.000 nu 

pot fi atinse în cazul mobilizării 
în foarte scurt timp”, a atenționat 
Rosian Vasiloi.

Trebuie spus că doar în ultimii 
ani se înregistrează o creștere a 
numărului de aplicații militare ale 
trupelor paramilitare din Trans-
nistria și ale GOTR. Potrivit unui 
studiu despre riscurile de securi-
tate elaborat de expertul Rosian 
Vasiloi, în 2016 au fost efectuate 
48 de exerciții, iar în ianuarie–20 
mai 2018 32. 

„Cea mai mare parte a aplica-
țiilor combatante și combatante/
comune sunt desfășurate în scopul 
consolidării cooperării, coordonă-
rii și interoperabilității cu așa-zi-
sele structuri de forță ale regiunii 
transnistrene, precum – lichidarea 
grupelor de diversiune, respinge-

rea atacurilor teroriste (15, de par-
că ne-am afla în zona cu cel mai 
mare grad de pericol terorist). În 
unele exerciții se utilizează tehnică 
militară grea (tancuri și artilerie), 
cu trecerea obstacolelor de apă, cu 
traversarea Nistrului și efectuarea 
tragerilor de luptă pe malul drept 
de către dispozitivele de luptă ale 
GOTR”, se menționează în cadrul 
studiului. 

Moscova dictează muzica

De partea cealaltă, consilie-
rul premierului ne-a îndemnat 
să analizăm lucrurile din punct 
de vedere al părții rusești, odată 
ce jumătate din acești bani vor 
fi direcționați spre obiective de 
infrastructură. 

„Cred că ar fi rezonabil ca 
Moscova să insiste asupra unei 

clauze de nediscriminare pentru 
companiile rusești. Conform pre-
vederii cu pricina, companiile din 
Federația Rusă trebuie admise la 
concursuri cu aceleași drepturi 
precum companiile din alte state”, 
a explicat Tofilat. 

La replica reporterului că fir-
mele rusești nu au fost împie-
dicate până acum să participe 
la licitațiile publice, consilierul 
premierului a spus că „partea rusă 
vrea să se asigure că nu se va în-
tâmpla nici pe viitor acest lucru”. 

Colonelul Serviciului de In-
formații și Securitate, Ion Leahu, 
consideră că construcția acestor 
drumuri nu prezintă un mare pe-
ricol pentru securitatea regiunii, 
cu excepția modernizării șoselelor 
în Transnistria.    
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Capcana rusească

Deşi trâmbiţat de preşedintele Dodon 
şi Guvern drept o mare realizare, 
împrumutul rusesc de 200 de milioane de 
euro, semnat săptămâna trecută, conţine 

mai multe clauze obscure, care ar putea ascunde 
capcane pentru Republica Moldova. 

La puțin timp după ce Guver-
nul a calculat că se așteaptă la o 
gaură bugetară suplimentară de 
peste șase miliarde de lei din cau-
za crizei economice provocată de 
pandemia de coronavirus și a ce-
rut o sporire a deficitului bugetar 
până la 17,2 miliarde de lei (de la 
7,5 miliarde), au fost anunțate și 
primele credite, care să acopere 
acest deficit fără precedent pentru 
Republica Moldova.

Trei credite de sute de mili-
oane în câteva zile 

Vinerea trecută, Fondul Mone-
tar Internațional a anunțat primul 
despre oferirea unui împrumut 
de 235 de milioane de dolari 
pentru soluționarea de urgență 
a problemelor de ordin bugetar, 
dar și pentru fortificarea siste-
mului de sănătate. În aceeași zi, 
și președintele Dodon a anunțat 
pe pagina sa de Facebook despre 
semnarea acordului de împrumut 
de la Federația Rusă, despre care 
vorbește încă din luna noiembrie. 
Cei drept, inițial, președintele vor-
bea despre un credit de 500 de 
milioane de dolari, care urma a fi 
investit în proiecte de infrastruc-
tură.  În Legea Bugetului pentru 
anul în curs chiar au fost preconi-
zate pentru acoperirea deficitului 
bugetar circa 200 de milioane de 
dolari. 

Iată că acordul privind împru-
mutul rusesc a fost semnat peste 
cinci luni de la anunțare de către 
Andrei Neguța, ambasadorul mol-
dovean la Moscova, și un adjunct 
al ministrului rus al Finanțelor. 
Este vorba despre 200 de milioane 
de euro, care urmează să vină în 
două rate –prima în treizeci de zile 
după încheierea acordului tehnic 
privind tranșele, iar cealaltă – la 
finele lunii octombrie, în preaj-
ma alegerilor prezidențiale din 
Republica Moldova. Și de această 
dată cele 200 de milioane de la 
ruși sunt anunțate drept mijloc 
de acoperire a deja noului deficit 
bugetar. Astfel, deși este vorba de 
un credit despre care se tot vor-
bește de aproape jumătate de an, 
președintele Dodon nu a ezitat să-l 
prezinte drept ajutor de urgență 
din partea Federației Ruse. 

Miercuri, 22 aprilie, și Comi-
sia Europeană a anunțat despre 
oferirea unui împrumut de 100 
de milioane de euro. Potrivit unui 
comunicat al instituției, este vorba 
despre un sprijin de 100 de mili-

oane de euro, sub formă de împru-
mut în condiții foarte avantajoase 
pentru consolidarea stabilității 
economice a țării și pentru a crea 
spațiu bugetar necesar alocării de 
resurse pentru protejarea popula-
ției și reducerea efectelor negative 
ale crizei coronavirus COVID-19. 

De remarcat că R. Moldova 
este una din zece țări care be-
neficiază de astfel de împrumu-
turi de la UE și care primește una 
din cele mai mici sume dintr-un 
credit total de trei miliarde de 
euro. Spre comparație, Georgia 
va primi un împrumut de 150 de 

milioane, iar Ucraina – de 1,2 mi-
liarde. Și Republica Moldova ar 
fi putut beneficia de o asistență 
mai mare dacă Guvernul se mișca 
mai repede și oferea o solicitare 
rapidă către Comisie, așa cum re-
comanda acum câteva săptămâni 
eurodeputatul roman Ziegfried 
Mureșan, ignorat la acel moment 
de premierul Chicu. 

Din toate cele trei finanțări, 
cea din partea Federației Ruse a 
provocat o reacție controversată 
în rândul opiniei publice de la Chi-
șinău și a mediului de experți din 
cauza mai multor clauze obscure 
prezente în contract, care ar pu-
tea fi utilizate ulterior de către 
Moscova în defavoarea intereselor 
Republicii Moldova. 

Undă verde pentru companiile 
rusești la utilizarea banilor   

Articolul trei al acordului obli-
gă autoritățile de la Chișinău la 
realizarea de proiecte comune 
moldo-ruse din banii oferiți și 
să acorde acces companiilor din 
Rusia la procedurile de achiziții 
publice de bunuri și servicii, în 
aceleași condiții ca și întreprin-
derile din R. Moldova. Este o pre-

Reducere 
de 4% a 
economiei, 
poate și mai 
mult

Institutul Național de Cercetări 
Economice (INCE) prognozea-
ză pentru anul 2020 o scădere a 
PIB-ului R. Moldova cu 4%, de 
la 210 miliarde la 196 de miliar-
de de lei. Prognoza a fost făcută 
ținându-se cont de impactul pan-
demiei asupra evoluției economiei 
naționale. „Prognoza efectuată 
vorbește despre înrăutățirea situ-
ației economice în țară, evoluțiile 
recente, atât pe plan național, cât 
și la nivel global indicând asupra 
amplificării dinamicii negative. 
Din această cauză, în 2020 nu 
este exclus să avem o recesiune 
și mai mare decât cea prognozată”, 
menționează experții.

Cu 30% 
mai puține 
depozite 
atrase 
în bănci

Lumea a devenit mai reticentă 
în privința depozitării economii-
lor în bănci. În luna martie 2020, 
depozitele noi atrase la termen de 
către băncile din R. Moldova au 
constituit 1,66 miliarde de lei, cu 
29,7% mai puțin față de martie 
2019. Potrivit statisticilor BNM, 
volumul depozitelor atrase în mo-
nedă națională a constituit 1.089 
miliarde lei, cu 6,3% mai puțin 
față de februarie, și cu 25,6% mai 
puțin față de martie 2019. 

Risc de 
penurie acută 
de alimente 
la nivel 
mondial

Pandemia ar putea duce la 
foamete de dimensiuni biblice, 
aproape dublând numărul de 
oameni care suferă de foame 
acută, a avertizat World Food 
Programme (WFP) din cadrul 
ONU, potrivit Euractiv. Direc-
torul WFP, David Beasley, a 
declarat că lumea trebuie „să 
acționeze inteligent și să acți-
oneze rapid”. Ultimul raport al 
WFP estimează că 265 de mi-
lioane de oameni din țările cu 
venituri mici și mijlocii se vor 
confrunta cu o nesiguranță ali-
mentară acută până la sfârșitul 
acestui an.

Ion CHIȘLEA 

vedere mai mult decât stranie, or 
legislația moldovenească n-a de-
favorizat până acum în niciun fel 
participarea companiilor rusești 
la procedurile enumerate. 

Din contră, experții sunt de 
părere că această clauză presu-
pune anume favorizarea unor 
companii rusești, o bună parte 
din banii rusești urmând să ajungă 
la companii rusești renumite prin 
capacitățile de delapidare a banu-
lui public. Potrivit economistului 
Dumitru Budeanschi, banii vor 
fi plătiți de cetățenii Republicii 
Moldova, dar profitul și benefici-
ile vor fi culese de niște companii 
controlate politic din Federația 
Rusă și R. Moldova.

Penalități exorbitante și alte 
credite restante alipite la împru-
mut

Creditul urmează a fi rambur-
sat în decurs de 10 ani în 20 de 

rate egale la fiecare jumătate de 
an pe 15 martie și 15 septembrie, 
prima rată urmând a fi efectuată 
pe 15 martie 2021. 

Deși mai mare decât în cazul 
împrumuturilor de la FMI și UE, 
rata dobânzii este una acceptabi-
lă, de 2% anual, însă mărimea și 
calcularea penalității ridică semne 
de întrebare. 

În cazul întârzierii cu 10 zile a 
plăților de rambursare a creditu-
lui, suma respectivă se consideră 
restantă și se aplică o penalitate cu 
o rată de 3% pentru perioada de 
întârziere (+150% la rata inițială 
de 2%). Economistul Sergiu Gaibu 
a calculat că doar în baza dobân-
zilor și penalității capitalizate în 
fiecare jumătate de an, conform 
prevederilor din contractul de îm-
prumut, datoria ar putea ajunge 
la 4.5 miliarde dolari dobânzi și 
penalități.

De asemenea, nu este clară o 
clauză ce ar permite alipirea la 
acest credit și a altor împrumuturi 
contractate de alți debitori din Re-
publica Moldova și din Federația 
Rusă și care n-au fost rambursate 
la timp. 

„Întrebările noastre sunt: cine 
sunt acești debitori? Ce se ascunde 
în spatele acestei prevederi? Sau 
asta este o modalitate prin care 
Igor Dodon încearcă să deschidă 
ușa pentru anumite companii care 
lucrează pentru el? Asta înseam-
nă, de exemplu, că compania fra-
telui lui sau alte companii legate 
cu PSRM pot să se împrumute de 
la băncile rusești, după care noi 
să rambursăm?”, întreabă lidera 
PAS Maia Sandu.

Ministrul Finanţelor: 
„Aşa a propus 
Federaţia Rusă”

Potrivit vicepreședintelui Par-
lamentului, Alexandru Slusari, la 
dezbaterea Acordului din partea 
Federației Ruse în cadrul Comisiei 
parlamentare economie, buget 
și finanțe, ministrul Finanțelor, 

Serghei Pușcuța, nu a putut să 
răspundă ferm la nicio întrebare 
a opoziției care s-au referit la:

1. Necesitatea specificării in-
tereselor companiilor rusești în 
cadrul achizițiilor publice;

2. Raționamentul cuplării 
datoriilor companiilor private 
la raporturile contractuale între 
Republica Moldova și Federația 
Rusă.

3. Lipsa stabilirii instanței de 
judecată, care va examina litigiile 
apărute în cadrul acordului.

4. Mărimea exorbitantă a pe-
nalității.

5. Modalitatea calculării do-
bânzii (nu este stipulat în acord 
dacă dobânda se calculează din 
toata suma împrumutului sau din 
suma restantă).

„Dânsul deseori a repetat fraza 
„Așa a propus Federația Rusă””, 
relatează Alexandru Slusari.

El a menționat că nu a înțeles 
cine a negociat acordul și de ce nu 
este posibilă renegocierea lui. Tot-
odată Slusari și-a arătat regretul 
că atât unii reprezentanți PD, cât 
și deputatul Oleinic au susținut în 
comisie acordul. 
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Pâinea noastră 
cea din toate filele

A - p o l i t i c e

Remediu și hrană, cartea nu 
doar alină singurătatea, ea ne 
servește drept combustibil în 
această fază de „imersiune au-
tonomă”. Pâinea noastră cea din 
toate filele – așa se intitulează cel 
mai proaspăt volum antologic al 
poetului Vasile Romanciuc.

Dar nu e deloc simplu. Se fac 
auzite tot mai alarmate voci ale 
scriitorilor, editorilor și difuzo-
rilor de carte. O investigație jur-
nalistică divulga starea dramatică 
a lucrurilor pe piața de carte din 
România: vânzările sunt aproape 
de cota zero. Regretabilă stare, 
în vremea când cărțile se impun 
de la sine pe lista mărfurilor 
curente prioritare. Anume așa 
formula zilele astea problema un 
grup de cca 500 sute de cititori, 
editori și scriitori ruși (printre 
care Pelevin, Vodolazkin, Don-
țova): cartea să fie recunoscută 
ca marfă de primă necesitate, 
împreună cu produsele alimenta-
re și cele farmaceutice. Memoria 
vegetală (așa numea Umberto 
Eco purtătorii de informație de 
tipul cărților tipărite) are perso-
nalitatea și fascinația ei, dar și 
o eficiență ancestrală și perenă. 
Doar că această poezie a cărţii 
alunecă ușor în proza realităţii, 
criza actuală lovind inevitabil în 
mecanismul producerii și comer-
cializării ei. 

Și exact acum, în plină pande-
mie, asupra cărții planează ame-
nințător încă un pericol, care vine 
dinspre – fiți atenți! – Agenția 
Națională pentru Sănătate Pu-
blică. În loc să se ocupe de lichi-
darea focarelor pandemiei, de 
sprijinul pentru bolnavi și medici, 
de fortificarea sistemul ocrotirii 
sănătății, instituția inventează 

Pandemia şi carantina (urmate, iminent, 
de o criză economică şi socială) au pus, în 
mod surprinzător, pe tapetul interesului 
social, cartea. Cei care au cărţi în casă 

suportă mai uşor izolarea.

Mircea V. CIOBANU

chiar zilele astea un „proiect de 
document”, care presupune o 
formă de cenzură sub numele 
de „expertiză sanitară”. 

Pretextul deciziei curente a 
ANSP pare a fi bine cunoscut, 
inclusiv de cititorii „Gazetei de 
Chișinău”. O editură de la noi 
fusese învinuită că ar fi furni-
zat școlii manuale „cu miros de 
plumb”. În cunoscuta tradiție na-
țională de a sufla și în iaurt după 

ce s-a fript cu lapte, ANSP emite 
un proiect nociv (nu doar inutil) 
de „Regulament sanitar privind 
publicațiile tipărite pentru copii 
și manualele școlare”. 

„Regulamentul” în formula 
propusă e la a doua sa tentativă 

de a impune o cenzură, nemoti-
vată și nejustificată prin nimic. 
În primul caz, stopat cu greu 
acum câțiva ani, se dovedise că 
la baza inventării „regulamen-
tului” era o teză (de licență? de 
master? de doctor?) a cuiva, cu 
recomandări și sugestii privind 
mărimea caracterelor din cărți-
le pentru copii, raportul dintre 
imagine și text etc. Doar că în 
regulament aceste recoman-
dări obțin statut de lege, chiar 
dacă unele sunt depășite și chiar 
absurde pentru cartea contem-
porană. D.e., sunt admise doar 
anumite formate de carte  (în 
care nu se regăsesc tocmai cele 
actuale, pentru care pledează 
MECC în ultimii ani); sunt in-
terzise caracterele desenate 
(adică, în pofida experienței 
mondiale din ultimii ani, literele 
din cărțile pentru copii trebuie 
neapărat tipărite conform unor 
standarde rigide elaborate în 
Evul Mediu!). Simplu spus, niș-
te cărți creative și preferate de 
copiii din toată lumea, de tipul 
benzilor desenate, dar și al unor 
inovații surprinzătoare din ulti-
mii ani, în care textul din carte 
imită textul scris (desenat) de o 
mână de copil, în RM nu mai pot 
fi tipărite! Și așa mai departe.

Înțelegem că, probabil în lipsa 
cărților cu care s-ar putea distra-
ge crizei, unii funcționari șomea-
ză și încep să „inventeze”. Deh, 
au oamenii ocupații... Dar când 
mă gândesc că asta e opera Agen-
ţiei Naţionale pentru Sănătate 
Publică, mă iau fiorii. Agenţia, 
azi, chiar nu are ce face?! Poate 
e mai bine să fie trimiși în ajutor 
medicilor? Ori să le dea cineva 
niște cărți să citească? Să le scoa-
tă prostiile din cap!

P.S. Un recent serial rusesc 
despre deportări și genocid stâr-
nise revolta nostalgicilor comu-
nismului, destul de numeroși în 
țara din est (ca și la noi), deși 
cartea care a stat la baza filmului 
fusese bine primită de cititori și 
se învrednicise de premiile unor 
jurii profesioniste. Nedumerit, 
un cunoscut interpret de mu-
zică rock a dedus că în spațiul 
post-sovietic evoluează, în para-
lel, două specii umane absolut 
distincte: a) cei care citesc cărți 
și b) cei care privesc televizorul. 
Unii sunt produsul lecturii, alții 
– produsul știrilor și al teleno-
velelor. Două entități biologice 
diferite, cu doar aparente asemă-
nări. Fără șanse de a se înțele-
ge vreodată între ele. Nu vreau 
să discriminez pe nimeni, dar 
nu mă pot împăca cu ideea ca 
soarta cărților și a cititorilor să 
o rezolve cei crescuţi pe drojdia 
televiziunilor.

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Nedumerit,  

un cunoscut 
interpret de muzică 

rock a dedus că 
în spațiul post-

sovietic evoluează, 
în paralel, două 

specii umane 
absolut distincte: 
a) cei care citesc 

cărți și b) cei care 
privesc televizorul. 
Unii sunt produsul 

lecturii, alții – 
produsul știrilor 

și al telenovelelor. 
Două entități 

biologice diferite, 
cu doar aparente 
asemănări. Fără 

șanse de a se 
înțelege vreodată 

între ele.

Se vorbește tot mai mult despre 
relaxarea și chiar anularea unor 
restricții impuse de guverne pen-
tru a scădea numărul de contami-
nări și, respectiv, de decese pro-
vocate de noul coronavirus. Cauza 
principală este, fără îndoială, im-
pasul economic, cu toate că gu-
vernanții ne servesc, invariabil, 
drept motiv faimoasa „aplatizare 
a curbei epide-
mice”.

M e t o d e l e 
de relaxare se 
vor deosebi, 
întru câtva, 
de la o țară la 
alta, dar și mai 
sigur este că se 
vor lua tot așa 
cum s-au luat 
și măsurile de 
carant inare. 
Cu ochii pe 
vecini și pe 
caprele acesto-
ra. Puțini și-au 
dorit origina-
litate suedeză 
la intrarea în 
izolare, și mai 
puțini își vor 
dori-o la ieșire. 
Guvernele se vor imita reciproc, 
din aceeași teamă de a-și asuma 
mai multă responsabilitate decât 
alții. Tot așa cum s-au imitat și cei 
din mediul corporatist, reducân-
du-și personalul și/sau salariile 
în aproximativ aceleași proporții, 
indiferent de starea financiară de 
fapt a fiecărei corporații în parte.

Prin urmare, cred că e prema-
tur să luăm acum de bune terme-
nele pe care ni le propun liderii 
mondiali și locali. Cu toții vor 
face pași mici, ținându-se ferm 
de mânuțe. Nicidecum din soli-
daritate politică sau ideologică, ci 
pentru a nu rămânea cumva sin-
guri cu opinia publică de acasă. 
Mai important mi se pare acum 
să ne întrebăm dacă suntem gata 
să analizăm și să evaluăm, lucid și 
nepărtinitor, tot ce s-a întâmplat 
cu noi în prima jumătate a acestui 
an. Și când zic „noi”, mă refer la 
acea parte a lumii care este sau se 
pretinde civilizată. Apoi, să tra-
gem niște concluzii sănătoase, 
dar nu atât pentru a ne pregăti 
de sau a putea preveni o nouă 
pandemie, cât pentru a înțelege 
de ce am permis ca actuala să se 
întâmple. Mai simplu, de ce am 
dat-o, cu toții, atât de zgomotos 
și de dureros în bară? 

O întrebare bună conduce la 
un răspuns bun, de aceea zic să 

știm exact ce vrem să aflăm. Tot-
odată, nu ar trebui să ne intere-
seze aspecte secundare de genul 
„când obținem vaccinul/ medi-
cația pentru covid?” sau „când 
ne vom reveni economic sau ne 
vom reface moral după criză?”, 
ci doar chestiunile cu adevărat 
importante. 

Oamenii nu au învins ciuma 
și variola neagră doar pentru că 
savanții au inventat pastile și 
vaccinuri, ci pentru că guvernele 
țărilor civilizate și potente au ști-
ut să impună pretutindeni reguli 
noi de igienă și protecție antiepi-
demică, inclusiv prin mijlocirea 
unor mecanisme suprastatale. În 
2020, tocmai aceste mecanisme 
au dat greș. Avem tabloul para-
doxal al unei civilizații care s-a 
extins, dar a rămas fără centre 

reale de pute-
re. Avem orga-
nisme interna-
ționale care nu 
mai deservesc 
nevoile între-
gii populații 
de pe glob, ci 
pe acelea ale 
unor puteri 
n a ț i o n a l e . 
Avem, cu alte 
cuvinte, state 
precum China 
care se folosesc 
de votul majo-
ritar al țărilor 
din lumea a 
treia pentru 
a-și promo-
va oamenii și 
interesele în 
toate structu-

rile ONU. Și URSS, pe vremuri, 
ca și Rusia, mai nou, au încercat 
să manipuleze, cu ajutorul țări-
lor „prietene” sau „tributare”, 
organismele internaționale. E 
greu de crezut însă că OMS ar 
fi mușamalizat izbucnirea unui 
focar epidemic major acum trei 
sau patru decenii sub presiunea 
Moscovei. 

Așadar, prima întrebare ar 
trebui să vizeze toate aceste or-
ganizații și ONU în general. Ce 
ar trebui să facă lumea (cu ade-
vărat) civilizată cu ele? Să le lase 
la cheremul Chinei, care poate 
cumpăra câte voturi dorește sau 
să le readucă în slujba umani-
tății? Să perceapă în continuare 
China, pe urmele democraților 
americani sau ale elitelor UE, nu 
drept inamic strategic, ci drept 
investitor și partener de încrede-
re, prin urmare, drept partener 
politic și de afaceri dezirabil? 
După afacerea Huawei și Wuhan? 
Să lase ONU pe mâna statelor din 
lumea a treia sau „emergente”, 
care și-au găsit de ceva vreme un 
nou protector la Beijing? Sau, în 
spiritul unei democrații tot mai 
prost înțelese, să desființeze, de 
ce nu, și Consiliul de Securitate 
al ONU, atât de potrivnic ideii 
de reprezentativitate?

(va urma)

H a r t a  l u m i i

Întrebări 
noi pentru 
o lume veche (I)

Adrian CIUBOTARU

Mai 
important 

mi se pare acum să 
ne întrebăm dacă 

suntem 
gata să analizăm și 

să evaluăm, 
lucid și nepărtinitor, 
tot ce s-a întâmplat 

cu noi în prima 
jumătate 

a acestui an. 
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L A C R I M O S A

Ion Țâbuleac

14.06.1940 – 18.01.2020

Publicist, poet, traducător.
Nu poate fi măsurat un om 

până când nu dispare. Abia golul 
rămas în urma lui îți arată cât de 
mult spațiu a ocupat în viața ta. 
Tata nu mai este. Acum – ușor, 
ușor – toate lucrurile care mi se 
păreau spinoase au înflorit. Acum 
dorul are chip și statură, o mână 
lungă, cu palmă albă și degete no-
duroase de om care scrie mult și se 
teme de frig. Ne întâlnim mereu 
pe aceeași stradă îngustă, un sa-
cou și o rochie cu buline, râdem, 
sărim peste mormanele de frunze 
din calea noastră, căutând nume 
noi pentru toate lucrurile din jur. 
Când îmi este cel mai dor de el, îl 
caut în cărți, în scris, acolo unde 
viața nu se termină niciodată. 

Ion Țâbuleac s-a născut la 14 

Ştefan 
Petrache

08.05.1949 – 13.01.2020

Interpret de muzică uşoară.
Nu am cunoscut un artist mai 

pasionat și mai răzvrătit ca Ştefan 
Petrache. Un ghem de nervi şi dis-
creția se întâlnesc în aceeași voce 
ce tună şi fulgeră, ori îşi invocă 
extaziat sentimentele, ori ia ten-
ta catifelei baritonale, una atât 
de elegantă şi plină de o nobilă 
strălucire cu care îşi învăluie cân-
tecele sale. 

Un flux vulcanic şi copleșitor 
de muzică vie, romantică, pateti-
că şi sentimentală, în variantele 

iunie 1940, în satul Larga, Briceni. 
A lucrat toată viața jurnalist, a tra-
dus din limbile ucraineană și rusă, 
a iubit limba română ca pe un om 
viu. A scris opt cărți de versuri, pe 
care le-a ținut în sertar. A publicat 
două volume pe baza manuscri-
selor prietenului său decedat, Ilie 
Motrescu – „Hora vieții” și „Am 
iubit cu atâta nădejde”. A crezut 
în el mai mult decât în sine.

Tatiana Țîbuleac

ei cele mai frumoase, scrisă de 
Anatol Chiriac, ori de Valentin 
Dânga, ori de Mihai Dolgan, ori 
de Liviu Ştirbu, sau de Cornel Fu-
garu, autorul acelui blues senzual 
pe versuri eminesciene – muzică 
pe care vocea sa o încarcă emoți-
onal, o împinge în zonele visării, 
o face fierbinte şi adevărată. E, 
de fapt, acea valoare care nu se 
stinge niciodată.

E destul să asculți ultimul său 
CD, „Eu vin”, niște „flori galbene 
de dor”, cum numește el cântecele 
sale în cuvântul său însoţitor, să 
privești imaginea sa de pe copertă, 
cu o pipă „churchill” în mână, şi 
privirea sa şi aici, şi întotdeau-
na ironică, e destul să te lași în 
voia zborului liber, sublimat de 
înălţimi, de frumusețea vocii şi a 

BLAJINII NOŞTRI

Petru Bogatu

12.07.1951 – 22.03.2020

Ziarist, eseist, analist po-
litic, scriitor, profesor.

Pentru prima dată vom întâlni 
Paștele fără Petru; lumina Învi-
erii o luam mulți ani la rând de 
la Biserica Liceului „Prometeu”, 
liceu și biserică atât de dragi ini-
mii lui.

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

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

Mulțumesc, Doamne, că mi l-ai 
rânduit pe Petru ca soț și tată al 
copilului meu!

Mulțumesc că mi-ai dăruit su-

fletul meu pereche! E peste toate 
bogățiile lumii! 

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

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

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

Binevestește, Doamne, mântu-
irea sufletului bunului meu soț!

Viorica 
Bogatu-CucereanuGhenadie 

Nicu

13.02.1963 – 19.08.2019

Poet, eseist, publicist.
Deși mult mai tânăr decât alți 

optzeciști, Ghenadie Nicu a debu-
tat editorial mai devreme decât 
colegii din aceeași promoție lite-
rară. Și a plecat la ceruri printre 
primii din generație, parcă gră-
bindu-se să ne pună la dispoziție, 
fără rest, opera omnia. Modestă 
cantitativ, dar esențializată și dis-
tilată până la arta pură.

Sintagma Un link spre nicăieri, 
care a dat titlul cărții, nu e atât 
un strigăt în pustiu, o adresare… 
nimănui dintre cei prezenți [...], 
cât un urlet de disperare născut 
de pierderea reperelor: acolo unde 
vrei să te sprijini pe autoritatea 
necesară, nu e nimeni.

Cartea nu e un mesaj de adio 
(ea, mai curând, ține locul unei 
spovedanii, într-un raport direct 
asupra propriei existenţe trimis 
Spiritului Suprem), e poveste des-
pre lumea de dincolo, link spre lu-
mea de dincolo. Alunecarea ire-
versibilă în neant e reprodusă în 
formula unui vis-premoniție: „... și 
a fost noapte și a fost zi/ eu m-am 
întors într-o după-amiază/ m-am 
prăbușit peste oasele mele în prag/ 
și am înțepenit aşa privind cum din 
pământ/ cresc arcuri galbene/ cum 
arcurile înfrunzesc/ cum la umbra 
lor se încolonează buburuzele// 
sau nu/ să le faci/ un semn dis-
cret/ abia perceptibil/ după care 
să luneci la vale prin iarba de pluș/ 
câteva milenii/ până aerul devine 
respirabil.” Un poem (și o carte) 
care îți ia aerul.

Mircea V. Ciobanu, Viaţa 
Românească, nr. 3, 2020

Valeriu 
Muravschi

31.07.1949 – 08.04.2020

Economist, om de stat şi 
politician.

S-a născut într-o familie de 
gospodari din satul Sirota, ju-
dețul Orhei. Licențiat al Institu-
tului Politehnic din Chișinău, e 
inginer-economist la Comitetul 
de Stat pentru prețuri (1971-
1975); deține în cadrul Minis-
terului industriei materialelor 
de construcții mai multe funcții 
(1975-1990). În anii 1990-1991, 
este ministru al Finanțelor, apoi 
viceprim-ministru al Guvernului 
Republicii Moldova, stabilind şi 
primele relații directe cu Româ-

nia, cu alte state europene.
De la 28 mai 1991 până la 1 

iulie 1992, Valeriu Muravschi 
activează ca prim-ministru al 
Republicii Moldova. Amintim 
că din Guvernul Valeriu Mura-
vschi au făcut parte personalități 
de vază precum Gheorghe Efros, 
Constantin Tampiza, Al. Barbu, 
Al. Barbăneagră, Nicolae Mătcaș, 
Ion Ungureanu, Tudor Botnaru, 
Ion Costaș ş. a. Tocmai datorită 
acestui comportament demn al 
conducerii de la Chișinău, agreso-
rii străini şi mercenarii lor locali 
nu au reușit să îngenuncheze R. 
Moldova.

Nu este întâmplător faptul că 
Valeriu Muravschi a fost supra-
numit în presa timpului „premi-
erul independenței”. Guvernul 
V. Muravschi, printre multiple 
proiecte în susținerea reformei, 
a promovat un proiect de priva-
tizare, elaborat de către un grup 
de specialiști condus de prof. dr. 
Paul Bran, bazat pe teoriile eco-
nomiei de piață, care însă a fost 
respins de majoritatea deputați-
lor din primul Parlament, aceștia 
adoptând alt proiect, întemeiat 
pe populismul economic şi social. 

Guvernul Muravschi asigură, 
în această perioadă, fabricarea 
şi pregătirea pentru punerea în 
circulație a monedei naționale 
şi a actelor de identificare a po-

pulației. 
La 1 iulie 1992, în virtutea ne-

acceptării de către Parlament a 
Programului de reforme, inclu-
siv a Conceptului de privatizare, 
precum şi ca urmare directă a 
„Convenției Elțin-Snegur”, Gu-
vernul V. Muravschi este pus în 
imposibilitatea de a administra 
treburile şi, neavând sprijinul 
Legislativului, este nevoit să-şi 
dea demisia. 

V. Muravschi se retrage provi-
zoriu din viața politică „de vârf” şi 
se consacră consolidării şi dezvol-
tării sistemului bancar. În 1998, 
este ales deputat în Parlamentul 
R. Moldova, fiind președinte al 
Comisiei pentru buget şi finanțe. 
În 1999, este votat ca președin-
te al Partidul Național Ţărănesc 
Creștin şi Democrat din R. Mol-
dova, promovând în același timp 
ideea fuzionării formațiunilor de 
orientare națională şi democrati-
că. Acest deziderat se realizează 
în 2002, prin formarea Partidului 
Liberal, V. Muravschi devenind 
unul dintre vicepreședinții PLM.

Din 2001, a activat în cali-
tate de consultant al grupului 
de companii Dacia-Agrochim 
şi DacFruct, cu un rol vizibil în 
sectorul real al economiei nați-
onale a R. Moldova.

Vasile Șoimaru, 
doctor în economie

Ion Dediu

24.06.1934 - 04.11.2019

Biolog, specialist în ecologie, 
membru corespondent al Aca-
demiei de Știinţe a Moldovei. 

Ion Dediu s-a născut în satul 
Rediu Mare, jud. Soroca. Profesor 
la universitățile: de Stat din Mol-
dova, Tehnică a Moldovei, „A. I. 
Cuza” (Iași), a AȘM, de Ecologie 
„D. Cantemir” (Iași), ULIM, pro-
fesor invitat la mai multe univer-
sități din lume (SUA, Rusia, An-
glia, Polonia, România, Bulgaria, 
Ucraina, Norvegia, Turcia, Grecia 
ș.a.). Autor a peste 400 de lucrări 
științifice, inclusiv a peste 20 de 
monografii în domeniile ecologiei 

generale (teoretice), hidrobiologi-
ei, zoologiei, protecției mediului, 
publicisticii științifice etc. Este 
unul din fondatorii principali 
ai ecologiei teoretice moderne, 
fondatorul școlii ecologice nați-
onale etc. 

Colegii și discipolii

cântecelor sale, ca să înţelegi nu 
doar că „eu vin”, că el, artistul, 
re-vine. Ştefan Petrache, pur şi 
simplu, nu a plecat niciodată.

Rodica Iuncu
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Petru Cărare

13.02.1935 – 27.05.2019

Poet satiric, dramaturg, 
traducător.

Cărare a fost unul dintre pu-
ținii scriitori rămas neînfrânt, 
care a înmânat posterității ba-
sarabene, în vremurile secetoase 
și sterpe de după război, certifi-
catul demnității și al iubirii de 
adevăr. Deși trecuse prin Școala 
centrală comsomolistă și făcuse 
Cursuri superioare de literatură 
la Institutul „M. Gorki”, din me-
tropola imperială, mintea sa nu 
a putut fi spălată. A fost unul din 
primii exilați politici, exclus din 
breasla scriitoricească și rămas 
pe drumuri. Nu s-a încrâncenat 
însă, a rămas același, colțos și is-
teț ca un proverb, care în cercuri 
mai restrânse era de o bonomie 

și de un haz imens, cultivând ast-
fel îndrăzneala și curajul. Cap 
de școală epigramistică, croise 
primul cărarea în acest domeniu, 
cărare ce mai târziu a devenit 
o adevărată magistrală. Dacă 
nu exista Cărare și Busuioc, nu 
existau nici Tarlapan, nici Di-
viza, nici Bâlici, nemaivorbind 
de Cuzuioc. 

Un Stan Pățitul care nu se lăsa 

Scriitor şi disident antico-
munist român.

„Basarabia rainică”. Așa i-a zis 
Paul Goma locului unde a văzut 
lumina zilei și unde a copilărit. E 
locul său de întoarcere în cercuri, 
prin datele rememorărilor nara-
tive sau prin evocările documen-
tare ale unei istorii ingrate, dramatice. Dar și Centrul, de care s-a 
tot îndepărtat într-o succesiune de exiluri fizice forțate, pornind cu 
cel din 1940, „un exil pe loc”, cum îi zice el, și sfârșind cu plecarea 
din 20 noiembrie 1977 cu pașaport turistic românesc, schimbat, 
în Franța, pe un certificat de refugiat. Un refugiu perpetuu și o 
însingurare tot mai adâncă, ineluctabilă, într-un destin anevoios 
de desțărat. Între veșnica revenire și necontenita îndepărtare de 
Basarabia, omul „fără așezare”, desțăratul Goma rămâne un martor 
incoruptibil, un exemplu de neuitare, o conștiință incomodă, dar 
și un condamnat. 

Nu a zis niciodată că nu dorește să se întoarcă. A știut și a 
crezut mereu că are o Patrie. O Basarabie românească, de care a 
fost rupt într-un mod brutal în copilărie, pe care, e drept, nu a 
identificat-o cu mama ca Vieru, dar în evocările căreia Ion Ne-
goițescu distingea un lirism aparte: „Un plâns lăuntric continuu 
hrănește acest lirism cu apele lui lustrale, purificatoare.”. 

Dr. hab. Andrei Țurcanu, 
Institutul de Filologie al AȘM 

Paul 
Goma

02.10.1935 – 25.03.2020

Aurel 
Marinciuc

10.08.1932 – 13.01.2020

Profesor, fizician, publi-
cist, bibliofil, filantrop. 

S-a născut într-o familie de pe-
dagogi din satul Crișcăuți, județul 
Soroca. A activat la Universitatea 
Tehnică a Moldovei de la înteme-
ierea acesteia (1964). În același an, 
a susținut cu succes teza de doc-
tor privind aplicațiile diagramelor 
Feynman în fizica corpului solid. A contribuit la fondarea Catedrei 
Mecanica Teoretică, fiind primul ei șef. Concomitent, a fost decan al 
Facultății de Mecanică. A început să predea cursul de mecanică cuan-
tică atunci când despre acest domeniu abia începuse să se vorbească 
mai serios în URSS. 

A preferat să predea lecții de matematică și fizică, căci sunt 
științele cele mai exacte, dar a trăit din plin și frumusețea altor 
preocupări intelectuale. A lucrat cu suflet la editarea albumului 
Universitatea Tehnică din Chișinău, fostul Institut Politehnic, la 
fondarea căruia avusese o contribuție comparabilă cu cea a recto-
rului Sergiu Rădăuțan. 

A făcut donații de carte rară la bibliotecile Chișinăului, Iașiului, 
Sorocii, Crișcăuțiului, nu un exemplar sau două, ci serii întregi. 

Colegii de la UTM

Eleonora Romanescu

26.04.1926 – 05.11.2019 

Artistă plastică basarabeană, pictor resta-
urator, reprezentantă a generaţiei de aur a 
artelor plastice de la noi. 

Născută în s. Leușeni, județul Orhei, la 26 
aprilie 1926, Eleonora Romanescu și-a făcut stu-
diile la Școala Republicană de Arte Plastice „I. 
Repin” din Chișinău. Începând cu anul 1953, timp 
de cinci ani, este profesoară de desen la Școala 
Pedagogică din Orhei. În 1959-1964, frecventează 
cursurile de restaurare-pictură în cadrul Atelie-
relor Centrale de Stat „Iurie Grabari”, Moscova. 
În aceeași perioadă, este restaurator la Muzeul 
de Artă din Chișinău.

În 1958, devine membru al Uniunii Artiștilor 
Plastici din R.S.S. Moldovenească, iar câțiva ani 
mai târziu devine membru al conducerii Uniunii 
Artiștilor Plastici din R.S.S.M.

Debutează ca pictor în anul 1960 cu tabloul 
„Șezătoare”, după care urmează un șir de tablo-
uri cu naturi statice şi portrete. A restaurat multe 
icoane la Mănăstirea Răciula, care au fost salvate 
în vremuri de persecuție împotriva creștinilor. În 
1991-1992, restaurează iconostasul Capelei Semi-
narului Teologic din cadrul Universității de Stat 
din Republica Moldova. Eleonora Romanescu a 
pictat şi iconostasul de la Biserica „Sfinții Împăraţi 
Constantin şi Elena” din Chișinău.

Lucrările Eleonorei Romanescu se păstrează în 

multe muzee şi 
colecții parti-
culare: Muzeul 
Național de Artă 
al Moldovei din 
Chișinău, Mu-
zeele de Artă 
din Cluj-Napo-
ca și Constanța, 
Sala de expozi-
ții a Palatului 
Parlamentului, 
România, Mu-
zeul de Artă din 
Moscova, Rusia, Muzeele de Artă din Kiev, Lvov, 
Ujgorod, Ucraina, Muzeul de Artă din Dușanbe, 
Tadjikistan.

În 1976, i se conferă titlul Maestru în Artă al 
Republicii Moldova, iar în 1982 i se acordă Premiul 
de Stat pentru ciclul „Meleag natal”. În 1986, i se 
conferă titlul de Artist al Poporului din Republica 
Moldova, iar în 1996 – Ordinul Republicii. 

Gimnaziul din satul de baștină, Leușeni, r. Te-
lenești, poartă numele Eleonorei Romanescu. Aici, 
plasticiana a organizat o Sală de expoziții permanentă 
şi a donat şcolii 44 de lucrări din colecția personală.

  Liliana Nicolaescu-Onofrei, 
ministru al Educației, Culturii și Cercetării

Dumitru Bolboceanu, președinte al UAP
Tudor Zbârnea, Director general 

al Muzeului Național de Artă al Moldovei
Serghei Cuciuc, plastician, 

Artist al Poporulu

înșelat de aparențe, iar sub platoșa 
satirică zvâcnea un suflet delicat și 
vulnerabil de poet liric. Făcusem, 
îmi amintesc, un lung interviu cu 
el. Venise să-l citească, înainte de 
a apărea în ziarul „Flux”. După ce-l 
văzuse, am ieșit la o țigară pe scări-
le noului sediu al redacției, proas-
păt renovat. L-am întrebat cum i 
se pare noul sediu. (Până atunci 
„Fluxul” funcționase în subsolul 
unei clădiri aparținând lui Iurie 
Roșca.) Cu o față imperturbabilă 
și cu o voce plină de blajinătate, 
zise: „Mă bucur că v-ați ridicat la 
nivelul trotuarului”. Replica lui 
mi se păruse o ofensă. Abia mai 
târziu, când am văzut ce s-a ales 
din acel „grup de presă”, mi-am 
dat seama câtă dreptate avusese. 
Acesta era Cărare! Peste o lună se 
împlinește un an de la trecerea 
sa. Dumnezeu să-l odihnească. 
Veșnică pomenire.

Igor Nagacevschi

Vasile Micu

08.10.1938 – 21.08.2019 

Membru titular al AȘM 
şi membru al Academiilor 
Agrare din România, Rusia, 
Ucraina şi Belarus, doctor 
Honoris Causa al UASM.

Născut în satul Olișcani, r. 
Şoldăneşti. După absolvirea 
Universității Agrare, a activat la 
Academia de Ştiinţe a Moldovei, 
iar din 1974 – la Institutul de Cer-
cetări Ştiinţifice pentru porumb 
şi sorg, „crescând” pe treptele 

ştiinţei de la şef de laborator la 
director (1986-2008). 

Autor a trei monografii valo-
roase, a circa 215 lucrări ştiinţifice 
și a peste 100 de soiuri şi hibrizi de 

plante, a 90 de brevete de inven-
ție. A pregătit 12 doctori în ştiinţe.

Decorat cu „Ordinul Republi-
cii”, „Meritul Civic”, laureat al 
Premiului de Stat, al Premiului 
AȘM, al altor prestigioase premii 
şi distincții naționale şi interna-
ționale.

Vasile Micu a fost și va rămâne 
o valoare pentru știința agrară din 
R. Moldova, un promotor al pro-
gresului, un Om cu un înalt simț 
al datoriei, demnității patriotice. 
O personalitate puternică și non-
conformistă.

Colectivul Institutului 
de Fitotehnie „PORUMBENI”

De la instituirea stării de urgență în Republica 
Moldova, 17 martie 2020, în lupta cu Covid-19, au 
decedat cinci angajați din sistemul medical. 

27 martie, Ecaterina Litvinschi, 79 de ani. Era an-
gajată la Asistența Medicală Urgentă Prespitalicească.  

3 aprilie, Ludmila Caraion, 65 de ani, medic de 
la Substația Medicală Urgentă din Soroca.

5 aprilie, Valeriu Pripa, 59 de ani, medic radi-

olog. Activa în cadrul clinicii private Repromed, 
iar anterior a fost şef al Secției Radiologie şi şef 
al Secției medicină nucleară în cadrul Spitalului 
Clinic Republican.

16 aprilie, Lidia Lungu, 68 de ani, asistentă me-
dicală din cadrul Spitalului Raional Fălești. 

19 aprilie, Ivan Șiman, 68 de ani, șeful Secției 
Chirurgie a Spitalului Raional din Orhei. 

Medici căzuți la datorie, având 
grijă de suferinzii de Covid-19 

Ion 
Moraru

09.03.1929 – 09.10. 2019

Membru al rezistenţei an-
tisovietice basarabene.

Ion Moraru s-a născut în satul 
Mândâc, raionul Drochia.

La vârsta de 17 ani a fondat 
detașamentul de rezistență anti-
sovietică „Sabia Dreptății”, care 
făcea parte din organizația „Ar-
cașii lui Ștefan cel Mare”. Arestat 
pentru prima oară în 1947. În 1950, e arestat din nou, torturat și 
judecat, fiind condamnat la 25 de ani de închisoare. A fost închis 
în pușcării din Chișinău, Odesa, Moscova, Ruzaevka (pe Volga) și 
în lagărele Dubovka, Maikaduk, Ekibastus, Spassk, Aktas. Eliberat 
în 1956. 

A scris trilogia autobiografică „Pustiirea. Treptele infernului. 
Fata cu miros de busuioc”, un adevărat imn închinat jertfei româ-
nilor din Basarabia. La vârsta de 90 de ani, Preafericitul Părinte 
Patriarh Daniel i-a oferit Ordinul Sanctus Stephanus Magnus 
pentru mireni. 

Adelina Moșanu-Moraru
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Victoria POPA

Plătită de mine, de tine, de ea 
și de... noi toți. Altfel spus, plătim 
un produs care de 30 ani încoace 
ne spune cât de frumoși și buni 
sunt cei care stau la masa mare 
și dețin pâinea și cuțitul.

Avem câteva probleme. MARI.
1. În Republica Moldova me-

Despre mass-media „publică”
dia publică e „medie de stat”. Am 
rămas – și sunt sigur, cu această 
abordare vom rămâne mult timp 
de acum încolo – în anii ‚90 (dacă 
nu vom schimba ceva).

2. Nimeni, dar absolut nimeni, 
nu a cerut niciodată socoteală de 
la acest mastodont pe nume TRM. 
Societatea civilă aici nu o punem.

3. Reformele în cazul acestei 
instituții nu merg. Nu încercați să 
mă convingeți. Nu au reușit – de 
fapt nu au fost lăsați – cei care 
au venit la conducerea acesteia 
pentru scurt timp între 2010-
2013, credeți-mă, nu va reuși ni-
meni. De ce? Simplu, pentru că 
nu există acel DAMN „political 
will” din partea celor care se joacă 
de-a puterea în țara asta. Sunt în 

O matematică tristă de tot...
noi, zilnic, s-a infectat un cadru 
medical.

E de groază această cifră. Nu vi 
se pare că prețul este prea mare? 
Și e evident că lucrătorii medicali 
au fost scoși contra virusului cu 
mâinile goale. O vede și mate-
matica.

Pe 24 februarie am dat alarma. 
Punctasem niște idei. La capitolul 
echipamente scriam următoarele 
(mot-a-mot):

„Echipamente de protecție. .... 
Cunoaștem câți medici și asistenți 
au contractat boala în China. Și 
da, au decedat. Vă rog, aveți gri-
jă de personalul medical și nu-l 
expuneți în halat-capot de unică 
folosință în fața unui așa peri-
col. România procură 1,7 milion 
de bucăți (combinezoane). Noi? 
Câte avem (și avem?) și câte pro-
curăm?”

Nu se procurase nimic. Nu se 

anunțase niciun plan de achi-
ziție. Ni s-a spus, inclusiv de la 
tribuna Parlamentului că avem 
de toate... Și mai toți repetau una 
și bună – nu criticăm oficialii; ne 
consolidăm cu ei; suntem toți în-
tr-o barcă.

Mai sunteți într-o barcă cu ei? 
La acest trist 2,9=1 ?

***
Stimați colegi medici, asis-

tenți medicali și alți lucrători 
din sistemul sănătății, trebuie 
să cunoașteți că la rectificarea 
bugetului nu sunt prevăzute re-
surse pentru majorarea salarii-
lor Dvs. Drumuri, alte investiții, 
business-uri, alegeri etc., altele 
sunt prioritățile guvernării. Chiar 
dacă criza e legată de pandemie. 
Tot ce declară autoritățile sunt 
doar cuvinte frumoase. Și atât. 
Poate îi rugați pe ei să treacă în 
locul vostru în prima linie?

Astăzi, sunt infectați 658 de 
lucrători medicali. Din 7 martie, 
de la primul caz de infecție cu 
COVID19, au trecut 46 de zile. 
În medie, s-au infectat în fiecare 
zi patru cadre medicale.

Total pe țară sunt înregistra-
te 2614 de cazuri de infecție CO-
VID19. Fără personalul medical 
rămân 1956 de persoane.

Dacă raportăm 1956 de cazuri 
la 658 de cazuri personal medi-
cal, rezultă că la fiecare 2,9 cazuri 

MREAJA REȚELELOR

Acordul de împrumut cu Fe-
derația Rusă a fost ratificat. Din 

păcate, consecințele acestui credit vor fi resimțite de generațiile ur-
mătoare. Da, acum este pentru 10 ani. Dar având în vedere că, po-
trivit acestui acord, unele credite luate în mod obscur, de exemplu, 
de oamenii lui Dodon, se vor transforma în datorie de stat (adică va 
fi achitată de toți cetățenii acestei țări), cuantumul datoriei totale va 
tot crește. Odată cu aceasta, și termenul de restituire se va extinde. 
Vom deveni exact cum este Belarus – ne vom tot împrumuta de la 
alții pentru a întoarce rușilor datoriile.

Aici sunt mânuțele ridicate ale deputaților care au admis această 
crimă împotriva poporului Republicii Moldova. Țara trebuie să-și 
cunoască „eroii”. Și cetățenii trebuie să-i știe. Pentru istorie…

Consecințele 
vor fi 
resimțite de 
generațiile 
următoare

Sergiu LITVINENCO

Ala NEMERENCO

Victor GOTIȘAN

De la lume adunate
un laborator privat din oraș pen-
tru a fi testată la Covid-19.  

Primul test a fost pozitiv. Alar-
mată, femeia a repetat testul peste 
24 de ore la un alt laborator privat 
din capitală. Rezultatul a fost ne-
gativ. Aflându-se în nedumerire, 
familia acesteia a decis repetarea 
testului la cel de-al doilea labora-
tor, pentru a fi siguri de rezultat. 
Al treilea test a fost negativ ca și 
al doilea.

Menționez că testarea a făcut-o 
din banii proprii. Un test costă 
800 de lei.

Cu rezultatele obținute pacien-
ta a mers la medicul de familie. 
Medicul s-a familiarizat cu rezul-
tatul și a întrebat epidemiologul 
din raion dacă este real ca, timp 
de 24 de ore, două teste la Co-
vid-19 să aibă rezultate diferite. 
Epidemiologul nu a putut da o 
explicație clară în cazul respectiv.

Din spusele cititoarei GAZE-
TEI, epidemiologul ar fi explicat 
că „dacă primul test e pozitiv 

înseamnă că a avut coronavirus, 
dar o formă ușoară, și s-a tratat. 
Fereastra e imună și s-a nimerit 
ultima zi, și a arătat pozitiv”. 

Femeia și azi se află în autoi-
zolare. A făcut un tratament la 
domiciliu prescris de medicul de 
familie. 

Am solicitat să comenteze si-
tuația respectivă un epidemiolog 
de la Agenția Națională pentru 
Sănătate Publică. 

Potrivit ofițerului de presă, 
Olesea Croitoru, șefa Direcției 
diagnostic de laborator în sănă-
tate publică, ANSP, Ala Halacu, 
a explicat că „este posibil așa 
ceva, dar în funcție de anumiți 
factori: modul de colectare, păs-
trare și transportare a probelor. 
Probabil, nu au fost respectate 
toate cerințele. Posibil ca primul 
test să fi avut o concentrație mai 
mică de viruși. Dar dacă ultimele 
teste au fost negative, înseamnă 
că acesta este rezultatul testului 
Covid-19”. 

O răceală simplă sau niște 
simptome specifice noului coro-
navirus îi fac pe oameni să reac-
ționeze și să-și facă griji pentru 
sine, dar și pentru cei apropiați. 
O cititoare a GAZETEI de Chiși-
nău ne-a informat despre cazul 
său. Femeia susține că a respectat 
autoizolarea la domiciliu de când 
s-a instituit starea de urgență, dar 
la un moment dat a simțit că nu 
se simte bine.

La recomandarea medicului 
de familie, pacienta, 65 de ani, cu 
suspiciune de Covid-19, a mers la 

Îmi amintesc, după revoluție, în 
România, eram la țară, emisiunile 

de televizor erau 24 de ore din 24 și tot felul de oameni apăreau la 
televizor. Spre surprinderea mea, un vecin al nostru țăran, nea Ma-
rin, îl ura pe unul singur din cei care apăreau la televizor – pe Andrei 
Pleșu. Și la început nu reușeam să înțeleg de ce îl ura pe Pleșu, de ce 
pe el? Și în cele din urmă am înțeles și mi s-a părut ceva extraordinar. 
Pleșu era omul al cărui limbaj se deosebea cel mai mult de limbajul de 
lemn. Era un om care vorbea extraordinar de viu și colorat și, într-un 
mod paradoxal, nea Marin care se obișnuise cu limbajul de lemn, nu 
îl înțelegea pe-al lui Pleșu. În schimb, pentru că Pleșu era un tip cu 
umor și mereu puțin ironic i se părea că își bate joc de el. Pentru că, pe 
de o parte, nu înțelegea ce spune și, pe de altă parte, înțelegea ironia. 

Pornind de la aceasta, m-am gândit că oamenilor le e mai greu să 
accepte chiar binele, dacă nu sunt obișnuiți cu el, decât răul cu care 
sunt obișnuiți. Iar celor care au ajuns în ‘89 la peste 50 de ani le era 
efectiv foarte greu să înțeleagă că, începând de acum încolo, ei sunt 
responsabili pentru tot ce li se întâmplă, ei trebuie să decidă. Înainte 
totul era simplu. Ceaușescu era rău, Ceaușescu era vinovat de toate, 
ei nu erau vinovați de nimic. Brusc, în condițiile libertății, fiecare om 
devine vinovat pentru ceea ce i se întâmplă. Că de el depinde asta. Ceea 
ce este mult mai greu. A fi liber este mult mai greu decât a nu fi liber.

A fi liber 
este mult 
mai greu 
decât 
a nu fi liber

Ana BLANDIANA

Colectivul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală 
exprimă sincere condoleanțe domnului Petru Vicol, directorul ge-
neral al instituției, și familiei domniei sale în legătură cu trecerea 
la cele veșnice a mamei sale, Parascovia.

Suntem siguri că cea mai scumpă ființă, care V-a dat viață, nu 
va înceta să vegheze din ceruri asupra familiei Dvs., oferindu-Vă 
sprijin în fiecare clipă. Dumnezeu să o odihnească în pace cu drepții. 

C o n d o l e a n ț e

Practica istorică arată că atunci 
când încheia tratate, Rusia nu a 
pus niciodată preț pe semnătura 
ei, pe care o putea retrage oricând, 
în funcție de conjunctură și inte-
resele proprii („semnătura ruși-
lor nu valorează mai mult decât 

cerneala irosita pentru asta”, se spunea în epocă). Dar punea foarte 
mare preț pe semnătura celeilalte părți, fiindcă devenea instrument 
de presiune și șantaj. „Pacta sunt servanda” и не волнуёт.

Acest acord este unul profund anti-moldovenesc, vine în detrimen-
tul intereselor naționale ale RM și actuala majoritate va plăti scump 
pentru asta. Dar cel mai scump vor plăti cetățenii.

„Pacta sunt 
servanda”

Virgil PÂSLARIUC

continuare adeptul teoriei „heli-
copterului și sacului cu napalm”.

4. Finanțarea acestei institu-
ții media. Atât timp cât politicul 
va decide ce și cât se dă acestei 
instituții, atâta timp conducerea 
TRM va fi cuminte și va juca după 
regulile partidului sau partidelor 
care îi fac bugetul.

5. Avem un Consiliu de Supra-
veghere amorf. Punct.

6. Despre Consiliul Audiovizua-
lului tac. Ei sunt cei care trebuie să 
monitorizeze și să ceară socoteală 
TRM-ului. Cum (NU) o fac o știm 
deja. Nu e nevoie de detalii.

PS. Și, da, dragi colegi de la 
TRM. E cam complicat să stai 
aproape două săptămâni în șir și 
să contabilizezi fiecare secundă, 
declarație și imagine, ca să îți dai 
seama că „medie publică” înseamnă 
10-11 știri (de obicei primele) cu/
sau despre Președinție/Guvern/
Parlament/Primăria Chișinău (anu-
me în această ordine) și 5-6 știri 
despre... ce mai rămâne acolo. Asta 
nu înseamnă publică, asta e „oficia-
lă” sau „de stat”. Publică înseamnă 
de interes public, unde rege este 
OMUL și problemele acestuia.
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A fost sau nu oferit ajutorul 
financiar de 3000 de lei pentru 
preoții bisericilor ortodoxe din 
R. Moldova? Este implicat Pre-
ședintele Igor Dodon în această 
schemă? Dacă da, atunci care este 
proveniența acestor bani? Au ve-
nit din bugetul de stat sau din 
donații? Pentru a ne lămuri, am 
discutat atât cu preoți și repre-
zentanți ai Mitropoliei Moldovei, 
cât și ai Mitropoliei Basarabiei, 
totodată au contactat și autorități 
publice centrale. 

Da, au fost 3000 de lei

Unele fețe bisericești au în-
drăznit să vorbească, altele pre-
feră să rămână anonime. Preo-
tul Ioan Mutu, de la Biserica Sf. 
Treime din Călărași, a încercat să 
abordeze deschis tema aceasta, 
dar nu este bucuros. „După ce 
am atins acest subiect, am numai 
bătaie de cap. Doamne ferește! 
Preoții de la Mitropolia Moldovei, 
care înainte erau deschiși, acum 
nici nu se salută. Da, situația 
preoților este acum foarte grea, 
aceștia neavând altă sursă de ve-
nit decât biserica. Mi-a venit fac-
tura de 1000 de lei pentru energie 
electrică și nu am cu ce o plăti. 
Este foarte dureroasă situația. Pe 
de o parte, Mitropolia Basarabiei 
împreună cu episcopii au donat 
aproape jumătate de milion de 
lei pentru spitale în perioada de 
carantină. Pe de altă parte, Mi-
tropolia Moldovei care nu a dat 
nimic, din contra, cere.” 

Părintele Ioan povestește că a 
discutat cu preoți din nordul și 
din sudul Moldovei care au primit 
bani. „Faptul că acest ajutor a fost 
dat este precis, nici nu se discută. 
Știu biserici unde sunt mai mulți 
preoți, chiar am vorbit cu cineva 
din ei și mi-au spus că le-au adus 
câte 3000 de lei pentru fiecare.”

După afirmațiile preotului de 
la Călărași, pe pagina de facebo-
ok a Bisericii Sf. Pantelimon din 
mun. Bălți a apărut un comuni-

Epopeea celor 3000 de lei 
pentru preoți

La o săptămână după ce secretarul 
Mitropoliei Moldovei, Vadim Cheibaş, 
a declarat pentru GAZETA de Chişinău 
că biserica nădăjduieşte la ajutor din 

partea autorităţilor, preşedintele Igor Dodon 
a spus, în cadrul unei emisiuni televizate, că 
statul nu poate să acopere astfel de cheltuieli şi a 
sugerat agenţilor economici şi enoriaşilor să ajute 
biserica, iar peste câteva zile câţiva preoţi din 
diferite raioane au vorbit despre cei 3000 de lei 
ajutor pentru preoţi de la preşedinte. 

B I S E R I C A  Ș I  S T A T U L

cat de presă care anunță că se 
refuză donațiile de 3000 de lei 
făcute la inițiativa președintelui 
R. Moldova.

„Ni s-a propus din partea pre-
ședintelui suma de 3000 de lei. 
Eu am stat și am analizat toate 
momentele, regulile pe timpul 
stării de urgență și desfășurarea 
slujbelor fără participarea enori-
așilor, domnul Chicu în general 
sugera închiderea bisericilor. Au 
fost amendate multe biserici cu 
câte 25 de mii lei, iar dacă e să 
calculăm câte parohii sunt, aceș-
ti bani constituie vreo 10% din 
amenzile bisericilor, în plus au 
fost amendați bătrânei și bătrâ-
nele. Nu merită. Eu nu sunt de 
acord cu așa fel de publicitate. 
Acești bani sunt asemeni celor 30 
de arginți ai lui Iuda”, ne-a spus 
într-o discuție telefonică pentru 
GAZETA de Chișinău preotul Bi-
sericii Sf. Pantelimon din Bălți, 
Anatol Spătaru. 

Nici da, nici ba

Mai puțin prietenos a fost 
preotul Pavel Borșevschi, de la 
Biserica Sf. Dumitru din Chișinău. 
El s-a arătat supărat că îi sunt 
adresate întrebări despre bani 
în săptămâna Paștelui, a acuzat 
jurnaliștii pentru că hulesc bise-
rica și a abordat subiectul banilor 
făcând trimitere la scrieri din Bi-
blie. „Noi, preoții, ar trebui să vă 
întrebăm pe voi, ziariștii, pentru 
că cel mai tare voi și canalele TV 
ați făcut atâta problemă cu acest 
coronavirus. Dacă biserica ta este 
și biserica mea, avem o mamă cu 
tine. Mama noastră a fost atât de 
tare hulită și batjocorită în așa 
o vreme grea. Noi cu tine acum 
avem o datorie, cel puțin să men-
ținem biserica cu puținul acesta, 
dacă avem 3 bănuți, să-i punem 
la biserică.”

Slujitorul bisericii Sf. Dumi-
tru din Chișinău s-a plâns că are 
de plătit facturi pentru serviciile 
comunale și totodată a continu-
at pe același ton: „Ție nu îți este 
rușine la obraz să intri la mama 
ta și să o întrebi: mamă, da ți-a 
dat cineva un pesmet? Hai eu o 
să ți-l iau și pe acesta!”. Ție îți 
dă cineva în plic salariul? Spune 
drept, iar dacă nu vei spune drept, 
să te bată Dumnezeu pe tine și pe 
toți ai tăi!”.

Părintele Borșevschi a dat de 
înțeles că nu contează proveni-
ența banilor, pentru că aceștia 

sunt cheltuiți pentru necesitățile 
bisericii. „Păcatul lui Vladimir 
Cantarean sau păcatul lui Igor 
Dodon nu-i păcatul bisericii, e 
păcatul lor împotriva bisericii, iar 
ceea ce faci tu este păcatul tău îm-
potriva bisericii tale. Tu înțelegi 
asta sau nu? Lasă-mă să-l slăvesc 
pe Iisus Hristos care a înviat din 
morți și să mă gândesc cu ce am 
să plătesc gazul, lumina. Mie îmi 
este totuna de unde sunt banii, 

pot fi și de la tine, oricum pe urmă 
îi dau mai departe pentru necesi-
tăți. Lasă-mă în pace, acestea nu 
sunt pur și simplu întrebări. Iuda 
tot pur și simplu a zis „bucură-te, 
învățătorule”, l-a sărutat pe obraz 
și l-a vândut”, a adăugat Pavel 
Borșevschi. 

Episcopul de Bălți și Fălești, 
Marchel Mihăescu, crede și toto-
dată nu crede în existența donați-
ilor de 3000 de lei pentru preoți. 
„Eu știu numai din mass-media 
despre acest ajutor și nu cunosc 
în realitate cum stau treburile, 
nici nu știu cum să comentez. Nu 
cred că a fost acest ajutor, dar pe 
de altă parte, nu poate să fie atâ-
ta vorbă neîntemeiată, pentru că 
prea mult s-a vorbit la acest capi-
tol. Fețele bisericești care vorbesc 
despre acest ajutor, dacă ar avea 
bărbăție, să iasă la o emisiune și 
să mărturisească aceste lucruri 
în public”, a propus dumnealui. 

Mitropolia Moldovei a sugerat 
că nu este de competența noas-
tră să abordăm acest subiect și că 
biserica uneori se luptă cu vocile 
unor preoți „care se aud așa in-
stantaneu”. „Este o chestiune care 
ne aparține nouă, nu se discută 
și nu cred că ar trebui cineva să 
o comenteze. Eu înțeleg că aveți 
curiozitate, dar nu tot timpul 
aceasta poate să fie satisfăcută. 
Nu aș vrea să răspund la aceste 
întrebări, pentru că nu cred că 
aceste chestiuni sunt de compe-
tența cuiva. De ce credeți că eu 
ar trebui să confirm sau să infirm 
acest ajutor?”, a întrebat retoric 
Vadim Cheibaș, secretarul Mitro-
poliei Moldovei. 

Fără ajutor de la stat

Pentru a afla dacă statul a alo-
cat cumva o sumă de bani des-
tinată bisericilor, am încercat 
să discutăm cu reprezentanți ai 
autorităților publice. La Ministe-

rul Sănătății, Muncii și Protecției 
Sociale n-au auzit despre existen-
ța acestor bani. „MSMPS alocă 
resurse pentru medici, asistență 
socială, persoane cu invalidita-
te, șomeri și alte ramuri de care 
este responsabil ministerul. Deși 
se zice că este ajutor, acesta nu 
pare să se încadreze în una din 
aceste categorii. Ministerul nu 
are planificat un buget special 
pentru preoți”, a comunicat șefa  
Serviciului de informare și comu-
nicare cu mass-media, Veronica 
Istrati, recomandându-ne să dis-
cutăm cu cineva de la Ministerul 
Finanțelor. 

Șeful Serviciului informare, co-
municare cu mass-media și repre-
zentare din cadrul Ministerului Fi-
nanțelor, Adrian Platon, a precizat 
că „din bugetul de stat nu au fost 
alocate mijloace financiare pentru 
susținerea cultelor religioase. Nu 
există o bază legală în acest sens. 
Cât privește informațiile apărute 
în presă, posibil să fie vorba de 
donații personale și nicidecum de 
ajutor de la bugetul de stat.”

Același lucru a confirmat și 
consilierul prim-ministrului, 
Vitalie Dragancea. „Guvernul 
nu a alocat bani pentru salariile 
preoților. Toate deciziile pe care 
le ia Guvernul sunt făcute publice, 
fiecare ședință este publică și nu 
o să găsiți nicăieri nimic despre 
salariile preoților. Despre a cui 
bani este vorba și ceea ce este 
în afara guvernului eu nu pot să 
comentez.”

Serviciul de presă al Preșe-
dinției ne-a răspuns printr-un 
email că „din partea instituției 
prezidențiale nu au fost făcute 
donații de bani pe adresa vreunui 
locaș sfânt. Totodată, Președin-
tele Igor Dodon, ca politician și 
persoană privată, s-a manifestat 
mereu ca susținător al Bisericii și 
a contribuit în diverse moduri în 
sprijinul religiei ortodoxe.”

Sergiu BEJENARI

Igor Dodon și Mitropolitul Vladimir, imagine simbol, sursa: mitropolia.md

Părintele 
Ioan 

povestește că a 
discutat cu preoți din 

nordul și din sudul 
Moldovei care au 

primit bani. „Faptul 
că acest ajutor a fost 
dat este precis, nici 
nu se discută. Știu 
biserici unde sunt 
mai mulți preoți, 

chiar am vorbit cu 
cineva din ei și mi-au 

spus că le-au adus 
câte 3000 de lei 
pentru fiecare.”
După afirmațiile 

preotului de 
la Călărași, pe 

pagina de facebook 
a Bisericii Sf. 

Pantelimon din 
mun. Bălți a apărut 

un comunicat de 
presă care anunță că 

se refuză donațiile 
de 3000 de lei 

făcute la inițiativa 
președintelui R. 

Moldova.
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C U L T U R Ă

– Stimate dle Ghenadie 
Ciobanu, mulţi consideră 
că, inevitabil, pe planeta 
Pământ urma să se întâm-
ple o nenorocire. Aţi avut 
o greutate pe suflet, nişte 
presentimente înainte de 
pandemia provocată de 
coronavirus?
 – Greutatea pe suflet apare la 

un om normal mereu, atunci când 
se vorbește despre boli, confla-
grații, decese, despre tot ce este 
în opoziție cu viața. Nu aș putea 
spune, însă, că am avut sentimen-
te apocaliptice sau presentimente 
deosebite în perioada anterioară 
pandemiei.

– Ce dificultăţi aţi avut la 
începutul perioadei de izo-
lare? Cum le-aţi depăşit?
– Pentru compozitori, de fapt, 

ca și pentru artiștii plastici, ca 
și pentru oamenii de creație, în 
general, a sta în casă, în studio, 
în atelier, sunt lucruri habituale. 
Mai greu mi-a fost să renunț la 
plimbările cu care m-am obișnuit 
în ultima vreme. Evident, trebuia 
să remodelez activitatea, să fac 
pregătirile necesare pentru comu-
nicarea de la distanță cu studenții, 
dar toate acestea nu au reprezen-

tat o povară. 

– Activitatea pedagogică 
online vă oferă descope-
riri, bucurii, sau totuşi e 
cumva „artificială”, obo-
sitoare?
 – Activitatea pedagogică de 

la distanță nu e o noutate pentru 
mine: am făcut lecții on-line cu 
studenți din Spania sub formă de 
workshop, atunci când nu am avut 
posibilitatea să mă deplasez la ei. 
Cu toate acestea, forma de pre-
dare on-line în domeniul pe care 
îl reprezint este mai solicitantă. 
Ceea ce pot să spun și să prezint 
în douăzeci de minute într-o co-
municare vie îmi ia de două sau 
chiar de trei ori mai mult timp 
în procesul on-line. Mai sunt și 
diverse probleme tehnice. Lecțiile 
de la distanță reprezintă o realiate 
pe care trebuie s-o acceptăm și să 
ne adaptăm la ea cât mai creativ 
posibil. 

– Aveţi numeroşi studenţi 
la compoziţie? 
 – Aș putea spune, că am deja 

o școală de compoziție. Unii din 
absolvenții mei îmi sunt colegi la 
Academia de Muzică, Teatru și 
Arte Plastice, mulți sunt membri 
ai Ununii Compozitorilor și Mu-
zicologilor. Toți absolvenții clasei 
mele de compoziție sunt talentați, 
bine pregătiți profesional.

– Vă rămâne timp şi pen-
tru creaţia Dvs.? S-a născut 
vreo lucrare muzicală în 
această primăvară sum-
bră?
– Procesul de lucru nu înce-

tează în ceea ce mă privește. Nu 
îmi schimb metoda timp de mai 
mulți ani: mereu lucrez la câteva 
piese concomitent. Mai dificil este 
acum de a prezenta lucrările noi, 
chiar dacă apariția și premiera lor 
au fost condiționate de un termen 
stabilit. 

– Uniunea Compozitorilor 
şi Muzicologilor din Ro-
mânia v-a acordat Premiul 
pentru muzică vocal-in-
strumentală pe anul 2019, 
pentru lucrarea „Deux 
chansons”, pe versuri de 
Matei Vişniec şi Valeriu 
Matei. Cum a fost cere-
monia de premiere? În ce 
săli de concert a fost pre-

„Această dramă a umanității 
își va găsi reflectare în lucrări 
muzicale de amploare”

zentată lucrarea premiată? 
Aţi reuşit, datorită acestei 
lucrări, o diversificare a 
stilului Dvs. componistic?
 – Pentru mine a fost o sur-

priză deopotrivă onorantă și plă-
cută acordarea Premiului UCMR 
pentru muzică vocal-simfonică, 
pe anul 2019. E un premiu de 
mare prestigiu și o recunoaștere 
din partea colegilor de breaslă. 
Deux chansons urmau să fie in-
terpretate în Marsilia și în Bor-
deaux, precum și în Canada – în 
seria de Concerte a Societății Les 
AMIS, cu care colaborez de mai 
mult timp (acum nu se mai știe în 
ce perioadă vor fi reprogramate 
manifestările în cauză). Evident, 
travaliul a necesitat o revizuire a 
parametrilor stilistici și tehnici, 
deoarece opusul reprezintă o pri-
mă experiență a mea în zona pro-
sodiei franceze – materie de mare 
finețe. Lucrarea Deux chansons 
este scrisă după două poeme: Le 
vent bat a ma fenetre, de Valeriu 
Matei, și Après chaque seconde, 
de Matei Vișniec. Fiecare dintre 
poeme redă deosebit de persona-
lizat universul obiectelor încon-
jurătoare atât de familiare, care, 
însă, pot fi văzute într-un mod 
neobișnuit. 

Premiera absolută a avut loc la 
Cluj, în cadrul festivalului Clujul 
Modern, și a fost susținută de so-
prana Appolonia Egyed și ansam-
blul AdHOC, condus de maestrul 
Matei Pop. A urmat interpretarea 
în cadrul festivalului Zilele Mu-
zicii Noi, la Chișinău, susținută 
de soprana Cristina Goncearova 
și ansamblul Ars Poetica în com-
ponență exinsă, condus de Igor 
Ersac. În toamna anului 2019 
Deux chansons au fost difuzate 
de două ori de către Radio-Viena. 
Posturile de radio din România, 
la fel, au difuzat creația. În data 
de 16 martie 2020 lucrarea urma 
să fie interpretată la București, la 
Ateneu, în concertul ansamblu-
lui Contemporanul – manifestare 

Interviu cu compozitorul Ghenadie Ciobanu, Chişinău

amânată, ca și multe altele. Nu 
am mers – tot din cauza situației 
epidemiologice – la ceremonia de 
decernare a premiilor, dar cunosc 
de la colegi că a fost o manifestare 
inspirată. M-am bucurat, însă, să 
primesc felicitări și aprecieri de la 
mulți dintre colegi, de la compo-
zitori cu renume mondial.

– Opera Dvs. pentru copii 
„Apolodor” poate fi văzu-
tă/ audiată pe internet? E 
o creaţie colorată, energi-
că, debordând de vitalita-
te, publicul ar vedea-o cu 
plăcere.
– Toți cei care au fost la spec-

tacole au mărturisit că au privit/
ascultat opera cu plăcere. Păcat că 
nu am reușit să înregistrăm ope-
ra „Apolodor”. Pe înregistrările 
făcute de la spectacole de către 
noi înșine, pe o cameră semipro-
fesională se aud zgomote, voci din 
sală, uneori acoperind muzica. Îmi 
pare rău că opera nu este valori-
ficată. Probabil, nu au nevoie de 
creații de acest gen nici Teatrul 
de Operă și Balet, nici  televiziu-
nea publică... Această ignorare a 
unor lucrări autentice dezvăluie 
adevărata atitudine vis-a-vis de 
patrimoniul muzical autohton. 

– Ce muzică le recoman-
daţi să asculte oamenilor 
izolaţi în case?
 – Ascultați orice muzică ce vă 

aduce plăcere, care vă armonizea-
ză. Acum e timpul să mai descope-
riți ceva nou, ascultând lucrări de 
diferite genuri, curente și stiluri. 
Ascultați lucrări de muzică clasică, 
veți simți armonia, eternitatea, 
perenitatea, care provin din aceas-
tă muzică.

– Fiind din grupul de risc, 
aveţi stări de angoasă, de 
frică? În ce mod luptaţi cu 
frica?
– Stările de frică, de obicei, 

sunt provoacate de gândurile 

despre un viitor incert, de mo-
mentele de cumpănă, de îndoială. 
Este normal să avem griji pentru 
rude, pentru apropiați, pentru cu-
noscuții, mai ales dacă aceștia se 
află în zone de risc sporit.  Atunci, 
însă, când nu poți schimba nimic, 
e mai bine să fii prezent în ziua 
de azi și să faci ceea ce e prioritar 
pentru tine acum, ceea ce știi și 
poți mai bine, contribuind astfel 
și la binele celorlalți.

– Oare cineva din compozi-
torii lumii va scrie un Rec-
viem pentru cei răpuşi de 
coronavirus?
`– Cu certitudine această dra-

mă a umanității își va găsi reflec-
tarea în lucrări conceptuale, de 
amploare.

Se știe că unele dintre cele mai 
simbolice și emoționante lucrări 
muzicale au fost compuse pe 
timpuri de război – chiar recent 
am reaudiat lucrarea lui Marțian 
Negrea „Crăciun trist” din Suita 
„Povești din Grui”, dedicată Cră-
ciunului din 1914. Lucrarea lui 
Igor Stravinski „Istoria soldatului” 
a fost scrisă în 1918, compozitorul 
pribeag a avut de suferit în timpul 
Primului Război Mondial. Pe de 
altă parte, și lucrări de o strălucire 
exuberantă au fost compuse în 
cele mai dificile perioade pentru 
omenire.

– Sentimentul religios 
devine mai puternic la 
oameni în aceste zile de 
confruntare cu molima?
– Evident. În aceste momente 

lumea are nevoie de sprijin moral, 
spiritual, psihologic mai mult ca 
niciodată. Și gnosticii, și agnos-
ticii, cu tot scepticismul ce îi ca-
racterizează, nu neagă faptul că 
atunci când credem, suntem mai 
tari, rezistăm mai bine adversită-
ților de orice fel.

– Vor fi evenimente muzi-
cale la vară (Festivalul Zi-
lele Muzicii Noi)? Vă faceţi 
planuri?  
– Avem responsabilități față 

de interpreții și compozitorii de 
la noi și din străinătate, față de 
toți cei pentru care organizăm 
festivalul Zilele Muzicii Noi. Din 
acest motiv, am pregătit câteva 
variante de scenarii: A, B și chiar 
C, cu privre la modul de desfășu-
rare. Nu cred, însă, că ediția din 
acest an va avea loc la vară, mai 
curând, la toamnă. Chiar dacă sta-
rea de urgență sau carantina vor 
fi scoase, consider că nu ar trebui 
să supunem riscului publicul și 
participanții. 

– Vă mulţumesc pentru in-
terviu şi vă doresc inspira-
ţie în tot ce faceţi!

`Interviu de Irina Nechit

Compozitorul Ghenadie Ciobanu, Chișinău

Ghenadie Ciobanu (al doilea din stânga) discutând cu maestrul Dumitru Goia, 
cu muzicologul Irina Ciobanu și cu compozitorul Marian Stârcea programul festivalului 

Zilele Muzicii Noi, ediția 1993
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Interpreta Cristina Scarlat se 
află în izolare, împreună cu fami-
lia sa, de câteva săptămâni. „Reve-
nisem dintr-o scurtă vacanță, iar 
după câteva zile R. Moldova a in-
trat în carantină. În acel moment, 
lucram la minimum trei proiecte 
serioase. Totul s-a amânat pentru 
anul viitor, sper să fim toți sănă-
toși”, susține artista.

Cristina spune că, urmare a 
pandemiei, au avut de suferit 
proiectele artistice în care era im-
plicată. „Sigur, au amorțit toate 
proiectele, am înghețat absolut 
totul. Nu știu ce o să fie mai de-
parte, dar acum stăm pe loc. Ce 
putem să facem on-line, facem. 

Încerc să mă calmez, să mai așez 
din gândurile mele, mai reflectez. 
Cu speranța că am să am ocazia să 

scot proiectele mele în fața Măriei 
sale publicul”, adaugă Cristina.

„Mă încarc cu putere pen-
tru ceea ce urmează”

Dincolo de momentele neplă-
cute ale acestei epidemii, artista 
încearcă să profite petrecând tim-
pul alături de familie. „Primele 
zile am dormit, am recuperat 
nopțile nedormite timp de 20 de 
ani. Am o adevărată prietenie cu 
copiii mei – Sofia și Ion, nu duc 
lipsă de comunicare. Deocamdată, 
savurez această pauză. Mă încarc 
cu putere pentru ceea ce urmează, 
sper să nu fie un scenariu trist”, 
e optimistă artista.

„Pandemia m-a afectat finan-
ciar nu doar pe mine, ci pe toată 
lumea. Nu sunt genul de om care 
agonisește. Dar unde să agonisești 
în țara noastră? Nu ai cum să pui 
deoparte bani pentru zile negre”, 
conchide Cristina Scarlat.

Adrian Ursu era într-o vizită 
planificată în SUA când a înce-
put pandemia. După ce a revenit 
acasă, artistul s-a izolat alături 

de familia sa. „Inițial, fetița noas-
tră a plecat la bunici pentru două 
săptămâni. După ce a revenit, ne-

Muze alungate de pandemie

Unii artişti au fost nevoiţi să-şi amâne 
concertele şi spectacolele cu biletele deja 
vândute, iar alţii să anuleze expoziţii de 

artă din Asia. Oamenii de artă, însă, continuă să 
muncească chiar şi în această perioadă dificilă 
pentru toţi. Unele proiecte fiind lansate on-line, iar 
altele – amânate pentru anul viitor. 

am implicat în diverse activități. 
Am descoperit lucruri noi la fetița 
noastră. Prima dată în șapte ani 
am jucat fotbal în curtea casei. Nu 
mă plictisesc. În această perioadă 
gătim cu soția, experimentăm noi 
rețete”, susține artistul.

„Acum nu am niciun 
fel de venit”

Adrian Ursu a precizat că avea 
în plan o serie de evenimente pen-
tru această primăvară. „Majorita-
tea evenimentelor au fost amâna-
te. Unele au fost amânare pentru 
o dată concretă, altele încă nu. 
Acum nu am niciun fel de venit, 
ceea ce înseamnă că pun pe pauză 
orice proiecte care necesită inves-
tiții mari. O să mă axez pe proiecte 
cu investiții mai puține. Rămân cu 
speranța ca în iulie și august să 
reîncepem evenimentele și con-
certele”, a adăugat artistul.

 „În schimb, m-am apucat de 
alte proiecte, care așteptau la 
rând. La etajul doi al casei mele 
am un mic studio unde îmi petrec 
timpul, după doi ani de când nu 
am intrat acolo. Și continui pro-
iectele începute anterior”, remar-
că artistul. 

 Pe timp de pandemie, toate 
spectacolele au fost amânate. 
Actorii stau în case, așteptând 
în speranța că vor veni vremuri 
mai bune. Actrița și fondatoarea 
Teatrului Popular, Victoria Roșca, 
spune că pandemia a găsit-o chiar 
pe scena teatrului. 

„Am amânat spectacole 
cu biletele vândute”

„Urma să jucăm a doua zi de 
premieră a spectacolului nostru 
„Urme de baltag”, la care s-a mun-
cit cam patru luni. Aveam toate 
biletele vândute, sala închiriată, 
sunet, costume, lumini… 

C A R A N T I N A

Ana SÂRBU

Cel mai mult are de suferit tea-
trul, pentru că a rămas cu datorii 
față de echipa artistică, plănuisem 
ca, după câteva spectacole jucate, 
să plătesc scenograful și drama-
turgul, dar…”, relevă actrița.

Victoria Roșca spune că nu era 
unicul spectacol amânat, care avea 
toate biletele vândute. „Am fost 
nevoiți să amânăm două spec-
tacole cu toate biletele vândute. 
Urma să jucăm câteva spectaco-
le înaintea sărbătorilor pascale, 
dar și să organizăm un spectacol 
teatralizat – „Un an de Teatru 
Popular”, pe 6 aprilie. Noi tare 
sperăm ca publicul să înțeleagă că, 
din toată situația asta, are enorm 
de suferit arta, teatrele, artiștii în 
general. Noi suntem un teatru pe 
cont propriu, fără susținere de 
la stat, sedii și altele. Iar acum, 
mă tem să nu ne înecăm la mal”, 
rezumă Victoria.

Actrița este și fondatoarea unui 
vlog popular pe rețelele sociale, 
unde este urmărită de peste 400 
mii de persoane. „Vizualizările 
sunt în creștere. Lumea stă aca-
să și ne urmărește. Lucrăm și la 
scenariul unui serial pe care urma 

Și artele au de suferit pe timp de pandemie, la fel ca şi majoritatea oamenilor 
din toate domeniile 

Arhiva personală, actrița Victoria Roșca în timpul izolării

să-l filmăm în mai-iunie și să fie 
difuzat în toamnă. Acum suntem 
nevoiți să facem un alt grafic al 
filmărilor. Numai că nu știm pe 
când. Situația e tare incertă”, no-
tează Victoria.

Victoria Roșca încearcă să ca-
ute soluții la problemele financi-
are care ar putea apărea ulterior. 
„Urma să semnez câteva contracte 
în martie. Acum, nu mai știu care 
le va fi soarta. Căutăm parteneri 
pentru serial, din păcate, nu răs-
punde nimeni la emailuri. 

Sunt un om pozitiv, am reușit 
să revin la o idee mai veche. În 
curând lansez magazinul meu on-
line. Sper să găsim soluții și cu 
teatrul. Mă salvează Instagramul 
și oamenii care au trecut la vânzări 
pe on-line. Dar nu toți artiștii au 
comunitate și nu toți artiștii lu-
crează în publicitate. Unii trăiesc 
doar din spectacole și evenimen-
te”, conchide actrița. 

Constantin Botezat este un tâ-
năr pictor din R. Moldova, care 
a reușit să-și expună operele de 
artă în expoziții din întreaga lume, 
inclusiv la Hollywood. Locuiește 
în Marea Britanie de câțiva ani, 
dar pandemia îl ține în Moldova. 

„Revenisem pentru o perioadă 
în Moldova, iar pandemia mi-a 
dat planurile peste cap. Îmi orga-
nizasem detaliat prima jumătate 
a anului 2020. Preconizasem o 
călătorie în Turcia la sfârșitul lunii 
martie și una în Japonia pentru 
luna mai, unde urma să organizez 
câteva expoziții de artă. Din cauza 
pandemiei, toate aceste proiecte 
artistice au fost afectate și sunt 
amânate deocamdată”, recunoaște 
Constantin. 

„Am făcut rost de câteva 
cursuri on-line”

Tânărul pictor spune că a eco-
nomist pe parcursul anilor și spe-
ră să facă față tuturor proiectelor. 
„Cu siguranță, este o perioadă 
dificilă pentru oamenii de artă, în 
special pentru cei care fac pictură 
de șevalet full-time. Spre ferici-
rea mea, am câteva proiecte de 
design în paralel, care mă ajută 
să fac față presiunii. Acest lucru, 
însă, nu-mi micșorează din do-
rința de a continua să creez și să 
dezvolt proiecte artistice noi. Pe 
parcursul ultimilor ani de stu-
diu am avut șansa să-mi păstrez 
o mare parte din bursele mele, 
iar acest lucru îmi permite să fac 
față tuturor proiectelor”, spune 
Constantin.

„Sunt recunoscător pentru fap-
tul că sunt în siguranță, alături 
de familia mea. Ultimii cinci ani 
din viața mea au fost extrem de 
activi, în care am studiat arta în 
mai multe țări din Vest, iar acest 
lucru îmi permitea să fiu acasă 
doar pentru o perioadă limita-
tă. Pentru că am mai mult timp 
liber acum, am decis să studiez 
mai atent unele domenii, cum ar 
fi fotografia, designul de produs 
și art managementul. Am făcut 
rost de câteva cursuri on-line, care 
mă vor ajuta să obțin mai multe 
cunoștințe”, conchide tânărul. 

Arhiva personală, pictorul Constantin Botezat în timpul izolării

Pandemia

m-a afectat financiar 
nu doar pe mine, ci 
pe toată lumea. Nu 
sunt genul de om 

care agonisește. Dar 
unde să agonisești 

în țara noastră? 
Nu ai cum să pui 

deoparte bani 
pentru zile negre”, 
conchide Cristina 

Scarlat.
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Ecce Homo                        

Ecce Homo se numește mănăs-
tirea înființată pe locul unde s-a 
făcut prima din cele 14 opriri ale 
Dumnezeu-Omului pe Drumul 
Crucii.

„Ce este omul? – întreabă Sf. 
Apostol Pavel. L-ai micșorat pe el 
cu puțin față de îngeri; cu mărire 
și cu cinste l-ai încununat și l-ai 
pus peste lucrurile mâinilor tale”. 
Țărâna din care a fost făcut nu a 
rămas numai materie.

Omul – singurul pământ 
care se luminează 

În Postul Mare ne străduim să 
nu lipsim de la una din cele mai  
zguduitoare oficii liturgice ale 
Bisericii Ortodoxe – Canonul cel 
Mare de pocăinţă, alcătuit de Sf. 
Andrei Criteanul în sec. VII-VIII. 
Este un text imnografic, ce reactu-
alizează toate etapele și evenimen-
tele ce jalonează istoria omului, de 
la crearea și căderea sa, urmărind 
„macerarea lui ulterioară”, cu în-
demnul permanent al întoarcerii 
prin pocăință la Dumnezeu. 

„Miluiește-mă, Dumnezeule, 
miluiește-mă” al corului este atât 
de copleșitor, încât chiar și cei 
care nu citesc Sfânta Scriptură, 
o parcurg de la un capăt la celălalt 
numai ascultând pe clericii care 
citesc acest Canon, de două ori, în 
Postul Mare. Căderi în genunchi 
și ridicări ale omului - asta poți 
vedea în biserici la Canonul pocă-
inței. Cel mai des invocată, printre 
figurile de sfinți, este Sf. Maria 
Egipteanca, exemplu de mântuire 
a unui om în Hristos: pe cât de 
adânc căzuse, pe atât de sublimă 
i-a fost ridicarea. 

Ce este omul? „După Dum-
nezeu, omul este ființa cea mai 
tainică și mai nepătrunsă din 
toate lumile cunoscute gândirii 
omenești. În nemărginirile ființei 
omenești trăiesc și se înviforea-
ză antiteze de neîmpăcat: viata și 
moartea, binele și răul, Dumnezeu 
și diavolul”. Cum dogma Sfintei 
Treimi, forjată de gândirea genia-
lă a Părinților Capadocieni, mar-
chează piscul teologiei, și despre 
om și umanitate este justificat să 
se scrie în dogme. 

Sf. Ioan Damaschin, în Dog-
matica sa, dă definiția omului: 
Dumnezeu l-a făcut pe om inocent, 
drept, luminat cu toată virtutea, 
ca o a doua lume, un microcosm 
în macrocosm, un alt înger închi-
nător, compus din trup și suflet, 
împăratul celor de pe pământ, 
pământesc și ceresc, vremelnic 
și nemuritor, văzut și spiritual, 
duh din pricina harului, ca să-l la-
ude pe binefăcător ...Iar termenul 
final al tainei este îndumnezeirea 
sa prin participarea la iluminarea 

dumnezeiască. Sf. Grigore Palama 
adaugă că îndumnezeiește harul 
dumnezeiesc cel necreat, dacă 
omul este receptiv față de har.

Petre Ţuţea şi Panayotis 
Nellas – doi antropologi 
din sec. XX

„O definiție a omului, în afară 
de grație și revelație, nu este posi-
bilă – scrie Petre Țuțea în tratatul 
de antropologie creștină intitulat 
Omul – Filozofia și știința se miș-
că util, aporetic și fals, exterior 
naturii umane. Originea, deve-
nirea și finalitatea omului rămân 
nedezlegate”. 

Teologul grec P. Nellas scrie că 
esența omului nu se află în ma-
teria din care a fost creat, ci în 
modelul, arhetipul pe baza căruia 
a fost plăzmuit și spre care tinde. 
Așa cum adevărul icoanei stă în 
persoana zugrăvită, și nu în specia 
lemnului pe care e pictată, așa și 
omul: el este icoana modelului 
său necreat.

Arhetipul omului este Iisus 
Hristos, Logosul întrupat. Omul 
este chipul lui Hristos, care este 
chip al lui Dumnezeu Tatăl. Ce 
tunete de râs au izbucnit din fiin-
țele mizerabile, când Pilat a spus: 
Ecce Homo.

Fiind plăsmuit după chipul 
lui Dumnezeu, omul este alcătu-
it teologic, scrie Nellas. Iar Țuțea 
completează: Omul real, viu, este 
omul etern, care își are sediul în 
teologie, homo religiosus. Omul 
științific, teoretic, mărginit între 
naștere și moarte, este captivul cli-
pei, omul istoric, omul care devi-
ne, momit de șarpele demiurgiei.

Țuțea analizează omul actual, 
urmaș al omului Renașterii, care 
a marcat un început de Apocalips 
prin slujirea antropocentristă, 

prin înălțarea omului ca obiect 
de adorație. Semețirea omului 
împotriva lui Dumnezeu este su-
gerată de diavol protopărinților 
noștri. Și, după toate chinurile cu 
care a plătit amăgirea aceasta, cât 
de ridicol este omul istoric, care 
și-a făurit cel mai mare idol după 

cuvintele lui Protagoras: „Omul 
este măsura tuturor lucrurilor și 
ființelor”. Omul autonom, egoist 
și autarhic, fără Dumnezeu, com-
parat de Chesterton cu un labirint 
fără centru, care nu acceptă decât 
explicații pământești.

Nellas aduce în cartea sa exem-
plul lui Nicolae Cabasila, care în 
sec. al XIV-lea se plasează pe li-
nia tradiției biblice și a monahi-
lor care o sprijineau (Sf. Grigorie 
Palama, Grigore Sinaitul și uce-
nicii lui) prin umanismul lor teo-
centric, împotriva intelectualilor 
umaniști ai epocii lor, separatiști 
față de Dumnezeu.

 
Unde Dumnezeu 
e absent, nici omul 
nu există (Berdeaev)

Sf. Iustin Popovici examinează 
problema omului în legătură cu 
umanismele din ultimii 200 de 
ani – progresul umanist, cultura 
umanistă, societatea umanistă, 
educația umanistă, ecumenismul 
umanist. Afirmă laconic: „În is-
toria neamului omenesc sunt trei 
căderi însemnate: a lui Adam, a 
lui Iuda și a Papei”. Dacă știm în 
ce constă căderea primilor doi, să 
vedem în ce constă căderea  papei. 

În 1870, la primul Conciliu 
de la Vatican s-a adoptat dogma 
infailibilității Papei. Omul a fost 
declarat astfel supraom, ca la 
Nietzsche. Papa este declarat fără 
greșeală, infailibil ca și Biserica, 
devine locțiitorul lui Hristos, pe 
care l-a surghiunit în cer. Iustin 
Popovici consideră că această 

dogmă a suficienței de sine este 
cumplitul prohod al oricărui uma-
nism. Toate umanismele europe-
ne – de la cele pre-renascentiste, 
renascentiste, până la cele protes-
tante, filozofice, religioase, soci-
ale, științifice, culturale, politice 
– urmăresc un singur lucru: să 
înlocuiască credința în Dumne-
zeu-Omul cu credința în om. Cul-
mea acestui umanism este că omul 
vrea să ajungă ca Dumnezeu cu 
ajutorul dracului, ca și pe timpul 
lui Adam. De ce se numește aceas-
ta pan erezie? Precizează Iustin 
Popovici: pentru că de-a lungul 
istoriei celelalte erezii tăgăduiau 
sau sluțeau anumite însușiri ale 
lui Dumnezeu-Omului Hristos, în 
timp ce actualele erezii europene 
pun în locul Lui pe om. Căci odată 
declarat omul infailibil, au apărut 
peste tot papi, deosebindu-se doar 
prin veșminte.

Vintilă Horia, în cartea sa de 
interviuri Călătorie la centrele 
pământului, vorbește și despre 
om cu cei mai importanți oameni 
de pe planetă la sfârșitul secolului 
trecut. Iată ce răspunde filozoful 
Ștefan Lupașcu: Marile enigme 
ale omului sunt cunoașterea și 
bogăția afectivă. Dezvoltarea cu-
noașterii aduce o epuizare afec-
tivă, și prin urmare o sărăcire a 
valorilor ontologice. Este de temut 
evoluția spre un om mecanizat și 
exteriorizat, cu o viață interioară 
tot mai redusă. Omul e vulnerabil 
din cauza entropiei, provocată de 
mijloacele de informație, propa-
gandă, cultura de mase. 

Simțim pe pielea noastră ce 
efect are, de exemplu, propagan-
da LGBT (Lesbiene, Gay, Bisexu-
ali, Transgender) în schimbarea 
ideii de om. O jurnalistă, Adriana 
Toma, îngrijorată de homofo-
bie și discriminare a celor de 
orientarea sexuală pedepsită 
de Dumnezeu în cazul Sodomei 
și Gomorei, afirmă că românii 
trebuie provocați cu informații 
care li se par tabu (până se vor 
euroconforma).

Hans Urs von Balthasar publi-
ca în 1970 un eseu despre Sfâr-
şitul omului. Un alt teolog din 
Occident, preocupat de viitorul 
omului, Karl Rahner, considera 
încă din 1970 că omul este o fi-
ință ajunsă la o gravă răscruce: 
optimist în ceea ce privește pro-
gresele realizate în toate științele, 
știe însă mai puține lucruri des-
pre propria sa origine și despre 
propriul său sfârșit decât în toate 
epocile trecute.

Și teologul ortodox P. Evdo-
kimov arată eșecul umanismului 
ateu într-un capitol despre om 
din cartea Iubirea nebună a lui 
Dumnezeu: observăm o redutabilă 
regresiune spre maimuța savantă 
cu bomba atomică în mâini: un soi 
de neprevăzută mutație antropo-
logică survenită de-a-ndoaselea. 
Supraomul lui Nietzsche riscă să 
se plictisească văzând evoluția re-
gresivă spre acest homo stupidus 
teoretizat de doctrinari. 

Ce putem zice noi, în epoca mo-
limelor puse la cale în laborator și 
servite în ambalaj de Apocalipsă?

Nina NEGRU

O A M E N I  Ș I  C Ă R Ț I
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(urmare din numărul trecut)

Guvernul României pare cople-
șit de o creștere cu 20 de miliarde 
de lei a cheltuielilor publice și de 
o scădere cu 12-13 miliarde de lei 
a veniturilor. Da, asta înseamnă 
o creștere a deficitului bugetar cu 
3 procente din PIB. Da, situația 
e grea. Dar cine a întocmit acest 
buget „cu spatele la zid”? Se plâng 
guvernanții că peste 80% din chel-
tuieli sunt fixe (salarii, pensii, 
asigurări de sănătate, cheltuieli-
le curente ale armatei bugetare, 
plata datoriilor). Dar oare cine 
a propus și a votat acest buget? 

Au lăsat guvernele PSD-AL-
DE un buget cu deficite mari 
și cheltuieli imposibil de sus-
ținut? Da, dar de ce guvernele 
„de dreapta” care au venit după 
noiembrie 2019 nu au schimbat 
fundamentele unui buget prost 
gândit și catastrofal executat? 
Simplu: cotrobăitul după voturi 
prin cele mai ascunse unghere ale 
țării dăunează grav economiei. 
Guvernanții n-au avut curaj să 
spună că nu se pot crește pensiile 
cu 40% din septembrie pentru că 
le surâdeau voturile amărâților de 
pensionari. 

Guvernanții n-au avut curaj 
să reducă pensiile speciale care 
ne costă aproape un procent din 
PIB pentru că își doreau voturile 
militarilor și polițiștilor și pen-
tru că le era frică de magistrați 
și sereiști să nu se apuce cumva 
să aplice legile chiar și în cazul 
politicienilor. Și da, guvernanții 
n-au avut curaj să renunțe la ma-
șina de tocat bani numită PNDL, 
pentru că numai așa pot transfera 
primarii din trupa Chirică-Negoiță 
de la Pesedeu la Peneleu.

Dar hai să presupunem că 
tandemul Ludovic Orban-Florin 
Cîțu ar fi lovit peste noapte de o 
străfulgerare de patriotism și ar 
căpăta o viziune pentru Româ-
nia. Să presupunem că ar vrea să 

demareze un plan de ieșire din 
criză măcar pe măsura celor ale 
vecinilor noștri. Sau că ar citi 
măcar titlul din scrisoarea prin 
care liderii celor mai mari asoci-
ații de afaceri din țară îi anunță 
că economia românească are ne-
voie de o intervenție de până la 
15% din PIB, adică în jur de 30 de 
miliarde de euro. De unde ar lua 
banii de care ar avea nevoie pentru 
ca România să nu rămână iarăși 
cu un pas în spatele Ungariei și 
Poloniei? 

Deocamdată singurele surse 
de bani pentru împrumuturile 
modeste pe care le face guvernul 
rămân băncile românești. Guver-
nul nu are curaj să emită obligați-
uni pe piețele internaționale și se 
mărginește la a lua mici credite, 
din ce în ce mai scumpe, de la băn-
cile cu capital românesc. Și nici 
aici lucrurile nu merg prea bine. 
De exemplu, la primele licitații 
din aprilie, ministerul de finanțe 
a vrut să împrumute un miliard 
de lei și s-a ales cu doar 600 de 
milioane de lei. Apoi s-a mai ales 
cu încă câteva sute de milioane 
pe cinci ani la o dobândă pe care 
o plătea înainte pentru scadențe 
de două ori mai lungi. 

De ce nu încearcă guvernul să 
se împrumute de pe piața inter-
națională sau de la FMI? E foarte 
simplu: vrea să evite să i se pună 
condiții. Dacă ar face-o, ar trebui 
să anunțe amânarea creșterilor de 
pensii, concedierea câtorva sute 
de mii de angajați la stat, priva-
tizarea pe bursă a unor pachete 
de acțiuni ale marilor borcane cu 
miere din care se hrănesc guver-
nanții (Portul Constanța, Aero-
portul Otopeni, Hidroelectrica 
etc.). Și asta ar costa foarte multe 
voturi. Voturi pe care guvernul nu 
vrea să le piardă sub nicio formă.

Și-atunci, care e măreața stra-
tegie de ieșire din criza pe care 
o are clasa politică de la Bucu-
rești? Trasul de timp și trimiterea 
în Germania a culegătorilor de 
sparanghel. Mici cârpeli, combi-
nate cu toaletele spectaculoase 
ale doamnei Raluca și cu apelurile 
președintelui la diasporă să nu 
vină acasă anul acesta. Poate-poa-
te o ținem așa până la alegeri, ne 
votează și pensionarii și bugetarii 
și cei cu pensii speciale și cei aduși 
de Chirică și Negoiță la vot. 

Poate-poate vom trimite câ-
teva mii de amărâți și la cules de 

Cum va arăta lumea 
după criză? Unde 
va fi România? (2)

R E A L I T A T E A

Trei generaţii de politicieni ne tot vând 
minciuni de treizeci de ani şi au creat 
o mitologie oficială care acoperă toată 
ţara într-o pânză de neadevăr. Ba că nu îi 

lasă acordurile stand-by, ba că nu îi lasă Comisia 
Europeană, tot timpul au inventat scuze, care mai 
de care mai penibile, pentru a nu face nimic şi 
pentru a demola ceea ce funcţiona.

Petrișor Gabriel PEIU 

căpșuni, poate-poate vine vara 
și moare virusache, cine știe? 
Mai scriem cu oi „Bucovina” pe 
dealuri, mai dăm o sticlă de ulei 
gratis, rețeta e verificată de zeci 
de ani.

Autostrăzi? Căi ferate? Cen-
trale electrice? Irigații? Spitale 
regionale? Universități și școli 
bune? Astea sunt produse de lux, 
inventate de nemți și olandezi, 
pentru cei bogați. Numai un regim 
dictatorial precum cel al lui Orban 
Viktor poate să silească poporul să 
lucreze la autostrăzi, noi suntem 
dedicați valorilor democratice. 
Până la urmă, de ce am mai intrat 
în UE? Nu pentru a primi gratis 
câteva miliarde?

De fapt, sensul existenței noas-
tre a fost deturnat în ultimii 30 
de ani și, mai cu seamă, sensul 
integrării noastre euro-atlantice a 
fost deturnat în ultimii 30 de ani. 
Noi, românii, am intrat în Uni-
unea Europeană pentru a putea 
avea aici autostrăzi, căi ferate de 
mare viteză, centrale energetice, 
petrochimie și alte industrii im-
portante. Ne-am ales în schimb 
cu aproape cinci milioane de 
oameni plecați să construiască 
autostrăzile altora și să producă 
mâncarea altora. Fiecare politi-
cian care s-a aflat la conducere 
în ultimii 30 de ani are partea sa 
de vină, fiecare a știut și a tăcut. 
Cum arată România astăzi? O 
țară care importă electricitate, 
deși are în pământ sute de mili-
arde de metri cubi de gaze, o țară 
care își importă carnea de porc, 
deși produce cel mai mult porumb 
din Uniunea Europeană. Cam așa 
arătăm.

Iată că cineva a fundamentat 
științific până și degradarea care 
s-a instalat în mintea noastră. 
După un vârf al coeficientului de 
inteligență (IQ) atins în 1989, as-
tăzi ne aflăm pe la nivelul anilor 
70.

Suntem mințiți de 30 de ani că 
nu putem să ne dezvoltăm ba din 
cauza nemilosului deficit impus de 
FMI, ba din cauza Uniunii Euro-
pene. Trei generații de politicieni 
ne tot vând minciuni de treizeci de 
ani și au creat o mitologie oficia-
lă care acoperă toată țara într-o 
pânză de neadevăr. Ba că nu îi 
lasă acordurile stand-by, ba că 
nu îi lasă Comisia Europeană, tot 
timpul au inventat scuze, care mai 
de care mai penibile, pentru a nu 
face nimic și pentru a demola ceea 
ce funcționa.

Ni se vinde de către menestrelii 
de partid și de stat ideea pros-
tească că avem, totuși, o clasă 
politică responsabilă, atașată de 
ideile euro-atlantice și că, de fapt, 
ei au împlinit idealul intrării în 
NATO și UE. Hai să fim serioși! În 
NATO și UE au intrat și polonezii, 
și ungurii, și cehii, și slovacii, și 
balticii, ba chiar și vecinii noștri 
bulgari. 

Dar cum se face oare că un-
gurii au construit peste 1500 km 
de autostrăzi (de două ori mai 
mult decât noi), polonezii au 
construit peste 3000 de km de 
autostrăzi (de patru ori mai mult 
decât noi), iar politicienii noștri 
se tot împiedică de gândăcei când 
să facă și ei câteva sute de km de 
autostradă? Sau cum se face că 
ungurii produc de patru ori mai 
mult decât noi în petrochimie, po-
lonezii de 15 ori mai mult decât 
noi, iar noi ne premiem austriecii 
care ne taie petrochimia? Așa că, 
dragi români, nu la FMI sau la 
UE trebuie să căutăm explicația 
subdezvoltării noastre, ci la sutele 
de politicieni autohtoni, incapabili 
să priceapă ce țară au pe mână și 
cum trebuie ea condusă.

Las, la final, o listă cu pro-
iectele prioritare, care ar trebui 
finanțate de către orice guver-
nanți decenți, poate cineva o va 
citi vreodată:

Autostrada Pitești-Sibiu, 1,5 
miliarde de Euro

Autostrada Comarnic-Brașov, 
1,5 miliarde de Euro

Autostrada Iași-București, 3 
miliarde de Euro

Drumul expres Craiova-Pitești, 
800 de milioane de Euro

Calea ferată de mare viteză Bu-
curești-Cluj Napoca, 8 miliarde 
de Euro

Calea ferată de mare viteză 
București-Iași, 5 miliarde de Euro

Calea ferată de mare viteză 
București-Craiova, 2 miliarde 
de Euro

Trei institute oncologice mari 
(București, Cluj-Napoca și Iași) și 
trei institute cardiovasculare mari 
(tot la București, Cluj-Napoca și 
Iași), 2 miliarde de Euro

Șase universități în primele 
1000 din lume, 150 de milioane 
de Euro

Exploatarea de către Romgaz 
a resurselor de gaze din Marea 
Neagră și generalizarea alimen-
tării cu gaze pentru tot teritoriul

Două noi centrale electrice pe 
gaze cu o putere instalată de câte 
800 Mw și două noi reactoare nu-
cleare cu o putere instalată de câte 
1000 Mw.

Cu 20-25 de miliarde de Euro 
am putea avea o țară cu mult mai 
bună.

Petrişor Gabriel Peiu este 
doctor al Universităţii Poli-
tehnica din Bucureşti (1996), 
a fost consilier al premierului 
Radu Vasile (1998-1999) şi al 
premierului Adrian Năstase 
(2001-2002), subsecretar de 
stat pentru politici economice 
(2002-2003) şi vicepreşedin-
te al Agenţiei pentru Investi-
ţii Străine (2003-2004). Este 
coordonator al Departamen-
tului de Analize Economice 
al Fundaţiei Universitare a 
Mării Negre (FUMN).

 http://m.ziare.com 
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S Ă N Ă T A T E

În același timp, din zece per-
soane confirmate cu COVID-19, 
două sunt lucrători medicali, a 
precizat medicul epidemiolog Ale-
xei Ceban de la Agenția Națională 
pentru Sănătate Publică. Cel mai 
afectat teritoriu administrativ din 
Republica Moldova este raionul 
Ștefan-Vodă. Aici la 100 de mii de 
populație revin 337 de persoane 
infectate. Deși numărul cel mai 
mare de cazuri înregistrate este 
la Soroca – 243, până miercuri.

„Rata de confirmare este de 
aproximativ 20%. Asta înseam-
nă că, din 100 de persoane, 20 au 
infecția. Rata de contagiozitate 
– o persoană confirmată cu CO-
VID-19 poate infecta 2-3 persoa-
ne. Perioada medie de incubație 
a virusului este de șase zile, iar 
vârsta medie a celor care se îmbol-

năvesc este de 47 de ani. Cele mai 
multe cazuri de COVID-19 au fost 
confirmate printre femei  – 58%. 
Totodată, 56% dintre cazuri sunt 
înregistrate în mediul urban”, a 
menționat Alexei Ceban.

Cei mai mulţi – la  
Ștefan-Vodă, cei mai puţini 
– la Șoldăneşti

Cea mai mare incidență a ca-
zurilor de COVID-19, după Ște-
fan-Vodă, este în raionul Glodeni. 
La 100 de mii populație revin 310 
cazuri. La Soroca – 308 bolnavi, 
iar la Edineț – 143. În raionul 
Fălești rata de infectare este de 
142 de persoane la 100 de mii po-
pulație, iar la Chișinău incidența 
este de 113 oameni la 100 de mii 
populație.

Cea mai mică incidență a in-
fecției cu Sars-Cov-2 se atestă la 
Cimișlia, unde rata infectaților 
este de 8 persoane la 100 de mii 
de populație, la Drochia – de 5 la 
100 de mii și la Șoldănești de 3 la 
100 de mii. 

Vom preciza că fiecare dintre 
raioanele menționate are o po-
pulație mai mică de 100 de mii. 

Totuși, cele mai multe cazuri 

Pe cine afectează cel 
mai mult COVID-19

20 de oameni din 100 cu suspiciune 
de infecţie au testul pozitiv la noul 
tip de coronavirus. Asta înseamnă 
că sunt infectaţi cu Sars-Cov-2. 

Totodată, rata deceselor printre cei confirmaţi 
este de 2,8%, Moldova situându-se printre 
ţări precum Germania sau Norvegia, la acest 
capitol. De asemenea, doar 5% dintre infectaţi 
sunt persoane revenite din străinătate. Restul 
îmbolnăvirilor se produc local, în comunitate. 
Datele au fost prezentate de Ministerul Sănătăţii 
şi se conţin în primul raport amplu privind 
situaţia COVID-19 în Republica Moldova.

de COVID-19 s-au înregistrat până 
acum în raionul Soroca – 243 de 
cazuri, la Ștefan-Vodă sunt con-
firmate pozitiv 225 de cazuri, la 
Glodeni – 159 și la Edineț – 118 
cazuri.

Covid-19, pe vârste

Cele mai afectate de COVID-19 
categorii de vârstă sunt între 50-
60 de ani, 40-50 de ani și 60-70 
de ani. Vârsta medie a pacienților 
decedați este de 67 de ani, cel mai 
mult fiind afectați bărbații. Din 
numărul total al deceselor cau-
zate de COVID-19 în Republica 
Moldova, 53 la sută sunt bărbați, 
au explicat specialiștii.

Totodată, dintre cele 76 de 
decese înregistrate până acum, 
în 98% dintre cazuri pacienții 
sufereau de cel puțin o mala-
die cronică, în 51% - de două și 
mai multe. Totodată, 78% dintre 
decedați aveau afecțiuni cardio-
vasculare, 30% – diabet zaharat, 
25% - afecțiuni respiratorii, 21% 
- afecțiuni renale și 11%  - afecțiuni 

hepatice. Majoritatea cazurilor 
de deces sunt înregistrate printre 
persoanele trecute de vârsta de 
60 de ani.

COVID-19 printre  
lucrătorii medicali

Doi din zece infectați sunt 
lucrători din sistemul medical. 
Dintre cele 635 de cadre medi-
cale afectate de COVID-19 până 
pe 20 aprilie, asistentele medica-
le reprezentau 42%, personalul 
auxiliar – 30% și medicii – 26%.

Vârsta celor vindecaţi 
de COVID-19

Dintre cei 560 de oameni care 
s-au însănătoșit, 120 au între 50-
59 de ani, 95 – între 40-49 de ani, 
85 de oameni au între 30-39 de 
ani, 70 au între 60-70 de ani, 23 
– au peste 70 de ani, 67 – între 20-
29 de ani, 26 – între 10-19 ani și 
19 persoane au între zero – 9 ani.

Totodată, săptămâna trecută, 
numărul cazurilor de COVID-19 

a fost cu 1,5% în creștere față de 
săptămâna precedentă.

Specialiștii au mai menționat 
că, în total, până acum au fost 
efectuate 14 mii 55 de teste, dintre 
care 20% s-au confirmat. Cele mai 
multe teste au fost efectuate pe 18 
aprilie – 726 la număr.

Autoritățile din Sănătate au 
menționat că, deși în acest mo-
ment se atestă o diminuare a nu-
mărului de cazuri de COVID-19, 
nu este exclus că acestea nu vor 
crește din nou. Depinde foarte 
mult de felul în care au respec-
tat oamenii distanțarea socială 
în zilele de Paști. Având în vedere 
că perioada de incubație a virusu-
lui este de aproximativ șase zile, 
evoluția se va vedea în zilele ur-
mătoare.

Din acest motiv este impor-
tant ca oamenii să respecte în 
continuare cele mai importante 
reguli – păstrarea distanței soci-
ale (1-2 metri), spălatul frecvent 
pe mâini cel puțin 20 de secunde, 
igiena tusei și a strănutului în 
pliul cotului.

Elena CIOINA

Fumătorii și 
bolnavii cronici, 
mai vulnerabili 
 

Organizația Mondială a Sănătății ne 
atenționează că și fumătorii sunt expuși 
unui risc mai mare de a fi printre cei in-
fectați cu COVID-19 și revine cu un șir de 
recomandări pentru persoanele care suferă 
de boli cronice neinfecțioase, dar și pentru 
fumători. 

Recomandările se adresează 
persoanelor care suferă de boli 
cronice asociate:

 Persoanele de toate vârstele pot fi 
afectate de noul coronavirus (COVID-19);

 Riscul îmbolnăvirilor severe crește 
dacă ați împlinit vârsta de 60 de ani;

 Persoanele care suferă de o boală 
non-transmisibilă sunt mai vulnerabile 
în fața noului virus. Bolile non-transmi-
sibile includ:

 Maladii cardiovasculare (hipertensiu-
nea arterială, persoanele care au suferit sau 
riscă să sufere un infarct miocardic acut);

 Boli respiratorii cronice (Boala Pul-
monară Obstructivă Cronică);

 Diabetul zaharat;
 Cancerul.

Factorii mediului înconjurător şi 
cei cotidieni care vă expun riscu-
lui de îmbolnăviri severe cu noul 
coronavirus:

 Fumătorii sunt mai expuși riscului 
de infectare, deoarece procesul presupune 
contactul apropiat al degetelor, potenți-
al infectate, cu buzele. Acest fapt crește 
riscul transmiterii virusului de la mâini 

la gură. De asemenea, fumătorii ar putea 
să aibă deja o boală de plămâni sau un 
volum de oxigen redus al acestora, care 
induce un risc mai mare pentru îmbol-
năvirile severe.

 Țigara electronică sau narghileaua 
implică transmiterea interpersonală de 
piese și furtunuri, ceea ce poate contribui 
la transmiterea intercomunitară a noului 
coronavirus.

 Bolile care implică un necesar sporit 
de oxigen sau reduc abilitatea corpului să 
îl utilizeze corect, expun pacienții riscului 
de a dezvolta o pneumonie virală bilaterală.

 Și poluarea aerului agravează impactul 
virusului asupra sănătății.

Importanţa unui stil sănătos 
de viaţă

Un stil sănătos de viață va contribui la o 
mai bună funcționare a sistemelor corpului, 
inclusiv a imunității. Consumați cât mai 
multe fructe și legume, fiți activi, renunțați 
la fumat, limitați sau evitați consumul de 
alcool și luați-vă orele suficiente de somn.

Sfaturi pentru persoanele care 
suferă de boli netransmisibile:

 Continuați să vă luați medicamentele 
și urmați toate sfaturile medicului;

 Faceți-vă rezerve de medicamente pe 
care le luați de obicei pentru cel puțin o 
lună;

 Păstrați distanța socială, în special 
dacă persoanele din jur au simptome de 
infectare;

 Spălați-vă frecvent mâinile cu apă și 
săpun; 

 Renunțați la fumat și la consumul de 
alcool;

 Aveți grijă de sănătatea mentală.

sanoteca.md
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Ion Nicolăescu, 
pe val în 
Campionatul 
Belarusului

Internaționalul moldovean Ion 
Nicolăescu are o prestație merito-
rie în eșalonul superior al Campi-
onatului de fotbal al Belarusului. 
Astfel, atacantul de 21 de ani al lui 
FC Vitebsk, ocupanta locului se-
cund în campionat, a înscris în al 
doilea său meci consecutiv, acest 
gol (min. 86, penalty) dovedin-
du-se decisiv în economia partidei 
cu Dinamo Brest, scor final 1-0. 
În meciul anterior, conaționalul 
nostru a marcat în poarta liderilor 
FC Sluțk, confruntarea sportivă 
încheindu-se remiză: 1-1. 

Vor fi reluate 
antrenamentele 
individuale în 
spații publice

Componenții loturilor națio-
nale ale Republicii Moldova vor 
relua antrenamentele individu-
ale, în conformitate cu prevede-
rile aprobate de Comisia pentru 
Situații Excepționale. Astfel, se va 
permite reluarea antrenamentului 
individual (pregătire fizică gene-
rală) în spații publice deschise.

Austria, Cehia 
și Germania 
au relaxat 
restricțiile 
din timpul 
pandemiei

Clubul austriac de fotbal LASK 
Linz, liderul campionatului națio-
nal, a reluat antrenamentele, după 
ce guvernul Austriei a relaxat re-
stricțiile din timpul pandemiei, 
permițând echipelor profesioniste 
să reia antrenamentele. Măsuri 
similare au fost adoptate și de 
executivul Cehiei. De asemenea, 
Liga germană de fotbal a autorizat 
primele antrenamente colective, 
iar mai multe echipe de calibru 
(Bayern, Dortmund, Schalke, Koln 
ș.a.) au repornit pregătirile. 

Novak Djokovic 
contestă 
vaccinarea 
obligatorie 

Tenismenul Novak Djokovic, 
numărul 1 mondial în clasamentul 
ATP, a declarat că se va opune 
vaccinării împotriva noului coro-
navirus, în cazul în care aceasta 
va deveni obligatorie pentru a pu-
tea călători. „Personal, nu sunt de 
acord cu vaccinarea. Nimeni nu 
poate să mă oblige”, a specificat 
sportivul sârb.

- Domnule Constantin, 
sunteţi de o viaţă în sport. 
Aţi ştiut oare de mic că lup-
tele sunt vocaţia Dvs.?
Încă din clasa a VIII-a, fiind 

elev în satul meu de baștină, 
Dereneu, Călărași, visam să-mi 
continui studiile la Școala pro-
fesional tehnică de educație fizi-
că și sport. Chiar îmi doream să 
devin pedagog. Să am discipolii 

mei cu care să mă pot mândri. 
Am început să nutresc asemenea 
doleanțe având în față prestația 
profesorilor și antrenorilor mei. 
Ei erau acele persoane care mi-au 
inspirat visele și prestanța cărora 
s-a constituit într-un ideal pentru 
mine. Acum îmi dau seama că am 
avut o predestinație pe care o pre-
simțeam încă de pe atunci. Să știți 
că personalitatea dascălului, a în-
drumătorului în actul educațional 
este definitorie. Am fost extrem de 
norocos să am ocazia de a învăța 
de la astfel de oameni de excepție. 

Aveam și alte interese, în afara 
sportului. Îmi plăceau la nebunie 
avioanele. Puteam să le privesc ore 
în șir. Voiam să devin aviator pe 

o mașină cu propulsie reactivă. 
Luptele însă în inima mea sunt în 
afara concurenței. De mic copil, 
eram primul pe toloacă, voiam să 
observ totul, să intru cât mai re-
pede în lupta pentru acele trofee 
vii: iepure, cocoș sau berbec. Și nu 
conta dacă confruntarea se des-
fășura pe saltea, iarbă sau nisip, 
dacă îmi zdreleam genunchii sau 
îmi trosneau încheieturile. Era 

important să particip și să trăiesc 
acele clipe de comuniune cu lupte-
le. Să înving. Bucuria mea în acele 
momente nu avea margini. 

Când a venit timpul să aleg, am 
optat pentru pedagogia sportivă, 
continuându-mi studiile la Fa-
cultatea de Educație Fizică a Uni-
versității Pedagogice de Stat „Ion 
Creangă”. La acea etapă, nu aveam 
nicio îndoială în privința faptului că 
genul de sport în care vreau să acti-
vez sunt luptele libere. Doream să 
devin antrenor, să educ campioni, 
să formez caractere. După absolvire, 
am refuzat categoric repartizarea în 
satul Pitușca, mă vedeam doar la 
Școala Sportivă din Călărași. Așa că 
la 15 august 1980, eram deja acolo, 

în centrul raional; în această insti-
tuție se practica doar gimnastica și 
fotbalul. În aceeași zi de 15 august 
am făcut și primele exerciții de lup-
te, într-o cămeruță de 3x4 metri. 
În scurt timp, ședințele noastre de 
antrenament întruneau în jur de 60 
de sportivi. Înghesuiala era mare. 
Nu aveam destul spațiu să facem 
măcar rostogolirile. Apoi ne-am 
mutat într-o altă sală, pe care am 

amenajat-o în mod special pentru 
lupte. În patru ani au apărut și pri-
mele realizări sportive cu adevărat 
mari. În plus, am inițiat o activita-
te de selecție prin satele și școlile 
raionului Călărași, căci pentru a 
avea parte de rezultate de succes 
este necesar ca managementul să 
meargă mână în mână cu munca 
de antrenoriat. 

Așa l-am convocat pe Șacro 
Marcarean, în categoria de gre-
utate 24 kg. Ulterior, el a devenit 
campion al Uniunii Sovietice la 
tineret, în cântarul de 74 kg. Tot 
atunci l-am „descoperit” pe Ion 
Săculțan. Cu el am obținut un loc 
premiant la Spartachiada URSS 
rezervată școlarilor, desfășurată 

în orașul Tbilisi. În anul 1984, el 
s-a confruntat în finală, de la egal 
la egal, cu Vugar Orudjev, viitor 
campion mondial și premiant 
olimpic. În acele timpuri, învă-
țăcelul meu, Constantin Golban, 
a devenit campion al URSS. 

- Marşul triumfător al dis-
cipolilor Școlii din Călăraşi 
a continuat şi după destră-
marea URSS...
Activitatea noastră nu s-a în-

trerupt nici pentru o clipă. În 
anul 1991, Tudor Eni a cucerit 
medalia de bronz la Campiona-
tul European de tineret, desfă-
șurat în Finlanda. URSS era pe 
cale de desființare. Distincția a 
fost dobândită sub steagul nostru 
tricolor. Era prima mea medalie 
obținută în calitate de antrenor la 
o competiție de un asemenea rang. 
În semifinale Tudor a luptat cu 
Buvaisar Saitiev, viitor triplu cam-
pion olimpic și de șase ori campi-
on mondial. De asemenea, în Iran 
sportivul nostru a fost medaliat la 
Mondialele de tineret. Eu atunci 
eram secundul legendarului Ale-
xandru Ziora, antrenorul lotului 
Moldovei. Apoi veni rândul lui 
Leonid Pentelei, care la tineret 
s-a învrednicit atât de „bronzul” 
european, cât și de cel mondial. 

Dacă e să vorbim despre actu-
ala generație de luptători, la con-
stituirea căreia am contribuit și 
eu, vreau să mai amintesc de fra-
ții Mihai și Mariana Eșanu. Ei au 
avut încă de la juniorat rezultate 
cu adevărat notabile. Astfel, Mihai 
a cucerit locul III la Europenele 
de tineret, iar Mariana a devenit 
triplă campioană europeană la 
tineret și vicecampioană europea-
nă la seniori în 2017. Per total, 
printre discipolii mei se numără 
32 de maeștri ai sportului și peste 
20 de campioni ai Moldovei. 

Mă mândresc mult cu discipolii 
mei, dar și cu colectivul școlii ac-
tivitatea căreia o gestionez. Totul 
merge ca pe roate. Este o adevăra-
tă binecuvântare această stare de 
lucruri, dobândită printr-un efort 
susținut, muncă asiduă și credință 
în propria reușită și în Dumnezeu. 
Iar atmosfera de bunăvoință și 
prietenie ce domină aici îi conferă 
familiei noastre sportive o valoare 
de neprețuit. 

Interviu de Iulian BOGATU

Constantin Cobîlean și 
farmecul miracolului împlinit

Activează de patru decenii în sfera luptelor libere, domeniu ce 
s-a menținut în țara noastră la suprafața de plutire ca mai 
apoi să evolueze spectaculos în mare parte datorită eforturilor 
și spiritului de sacrificiu de care a dat dovadă acest mare 

specialist. Antrenor cu har de la Dumnezeu, care, practic de unul singur, 
mulți ani de zile a dus pe umerii săi viguroși tot greul caracteristic 
propulsării și revoluționalizării luptelor în spațiul mioritic. Datorită 
muncii sale, dar și discipolilor cărora le-a deschis orizonturi nemărginite 
și perspective însuflețitoare, adună astăzi rezultatele binemeritate. 
Vede cu ochii lui – potrivit celebrei expresii biblice – roadele propriei 
activități. Roade care vin ca din cornul abundenței și care anunță 
rezultate promițătoare și pentru viitor. Un viitor plămădit în timp pe un 
fundament sănătos și fertil, plin de promisiuni și care presimte bucuria 
împlinirii. Autor al tuturor acestor performanțe, cu nuanțe ce aduc a 
miracol, este Antrenorul Emerit Constantin COBÎLEAN, directorul 
Școlii Sportive Specializate de Rezerve Olimpice din Călărași, specialist 
redutabil într-un domeniu căruia îi este dedicat cu trup și suflet. El este 
protagonistul interviului de mai jos.



Vineri / 24 aprilie / 2020

18
GAZETA de Chișinău

T U T T I - F R U T T I

Pacienții diagnosticați cu boala 
COVID-19 pot expulza sau elimina 
prin excreții coronavirusul infec-
țios cu două sau trei zile înainte 
de apariția primelor simptome, 
potrivit unui studiu publicat de 
revista ştiinţifică „Nature Medi-
cine”, relatează EFE.

În prezent, măsurile de con-
trol şi de răspândire a infecției 
se bazează pe timpul scurs între 
cazuri într-un lanț de transmisie 
(interval în serie) şi perioada de 
incubație (perioada de timp dintre 
infectare şi apariția simptomelor 
la un pacient).

Dacă intervalul în serie este 
mai mic decât perioada de incuba-

ție, acest lucru arată că transmi-
terea poate să fi intervenit înainte 

de dezvoltarea simptomelor, prin 
urmare măsurile de control care 
sunt aplicate acum ar putea să nu 
fie cele corecte.

Cercetătorii au recoltat pro-
be bucale de la acești pacienți 
din momentul în care au apărut 
simptomele şi după 32 de zile şi 
au descoperit că pacienții aveau 
o mai mare încărcătură virală la 
debutul simptomelor.

Autorii avertizează, totuși, că 
studiul se bazează pe memoria 
pacienților şi amintirea primelor 
simptome, ceea ce ar putea dena-
tura informațiile. 

AGERPRES

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

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

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

Pe „Mica publicitate” te așteaptă informații despre 

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

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

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

I n t e g r a m a

S u d o k u

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

6 luni 3 luni

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

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

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

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

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

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

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

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

Te  c a u t !

Un chişinăuean 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)

Contagioși cu trei zile înainte 
de primele simptome

Cică un tip se duce la doctor fiind răcit (tușea întruna). 
Doctorul îl  consultă  și îi  prescrie un medicament, dar, din 
grabă, pe rețetă apare un diuretic puternic. Doctorul îl chea-
mă  înapoi după trei zile. Când se întoarce omul, doctorul îl 
întreabă:

– Mai tușiți, domnu’?
– Da’ ce credeți că mai am curaj?

Bulă îi cere bani tatălui său:
– Tată, am două întrebări!
Prima: pot să primesc mai mulți bani de buzunar?
Iar a doua: de ce nu?

În avion, un călător îi face ochi dulci stewardesei.
La un moment dat îi spune:
– Sloganul companiei dvs. pretinde că faceți tot posibilul ca să 

aveți călători fericiți. Faceți-mă fericit, vă rog!
– Dați-mi paharul, să vi-l umplu…  
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Insiști asupra unor subiecte 
despre care nu știi mai nimic 
tocmai pentru că ai senzația că 
nu deții controlul. Comporta-
mentul acesta poate fi catalogat 
ca fiind unul intrusiv. Descoperi 
că nu ai depășit anumite expe-
riențe traumatizante care și-au 
lăsat amprenta asupra echilibru-
lui tău interior.

Când vine vorba de carieră, 
este important să rămâi consec-
vent și implicat în tot ceea ce faci. 
Mercur se află într-o perioadă de 
ascensiune energetică și totul se 
va resimți în plan emoțional. Pe 
plan personal sau pe cel profesi-
onal, vei încerca să scoți la iveală 
acele părți din tine pe care ai în-
cercat mereu să le „autolimitezi”.

Atunci când vine vorba de 
conflictele pe care le ai cu cei 
dragi, ai tendința să cedezi pentru 
a le face pe plac. Chiar dacă devii 
nerăbdător în raport cu îndepli-
nirea anumitor visuri, nu trebuie 
să acționezi imprudent. Tot ceea 
ce ai construit în decursul mai 
multor ani se poate ruina în urma 
unui comportament imatur.

Ai nevoie de mai mult spațiu 
pentru propria persoană. Visuri-
le pe care le ai pot fi ușor înde-
plinite atât timp cât vei rămâne 
concentrat pe pașii pe care tre-
buie să îi urmezi. Vei face tot 
ce ține de tine pentru ca viața 
ta să prindă culoare. Dacă faci 
alegerile potrivite, cu siguranță 
vei reuși să îți ușurezi viața.

Sunt situații în care preferi 
să acționezi cu toată prudența 
posibilă pentru a evita conflicte 
nebănuite. Chiar dacă cei din 
jur se așteaptă să le citești gân-
durile, sunt totuși conștienți că 
nimeni dintre noi nu are această 
abilitate. Anturajul de prieteni 
are un efect negativ asupra mo-
tivației tale profesionale.

Majoritatea deciziilor pe care 
le vei lua în plan personal vor 
atrage o serie de explicații pe care 
nu ești pregătit să le oferi. Di-
namica actuală a legăturii dintre 
tine și partener nu îți mai oferă 
motive pentru a deveni o persoană 
mai bună. Deși îți dorești claritate 
și transparență, ai parte doar de 
confuzie și neînțelegeri.

Te afli mereu într-o postură 
duală, iar luarea de decizii este 
un proces de care te ferești cât 
poți de mult. Legătura Soa-
re-Lună poate „amesteca” 
energiile în viața ta. Te vei 
trezi făcând lucruri pe care 
le-ai negat sau dezaprobat 
dintotdeauna. Reușești să îți 
atingi întotdeauna obiectivele.

Ai o abilitate extraordinară 
de a-i mobiliza pe cei din jur 
și de a-i motiva să își urmeze 
visurile. În plan personal, an-
cora emoțională construită în 
timp este greu de eliminat. Te 
desprinzi greu de cineva care 
a însemnat ceva pentru tine. 
Nu știi cum să „scurtezi” acest 
proces de detașare. 

Riscul de a fi din nou ră-
nit crește proporțional cu cât 
alegi să oferi. Tot ceea ce se 
întâmplă în plan profesional te 
provoacă să iei decizii sponta-
ne. Accepți despre tine că ești 
o fire visătoare, dar asta nu 
înseamnă că toate așteptările 
pe care le ai de la propria viață 
sunt pure fantasme.

Te concentrezi asupra unui 
proiect profesional important 
pentru tine, chiar dacă lipsa 
de energie care rezultă este 
definitorie. Reușești destul 
de bine să îți organizezi ac-
tivitatea profesională, dar și 
obiectivele personale astfel în-
cât balanța celor două sectoare 
se află mereu în echilibru.

Micile conflicte pe care 
le trăiești te vor face foarte 
irascibil. Din păcate, nu vei re-
uși să te temperezi. Trebuie să 
accepți diversitatea în cei din 
jur și să nu mai iei lucrurile în 
mod personal. În weekend îți 
concentrezi atenția pe acele 
obiective personale care îți 
dau cea mai mare satisfacție.

Chiar dacă compromi-
surile pe care le faci par să 
fie riscante, pe termen lung 
acestea merită orice dedicare 
din partea ta. Timpul ți-o va 
confirma! Încearcă să-i faci pe 
cei din jurul tău să înțeleagă 
ceea ce este important pentru 
tine, dar fă acest lucru fără a 
avea așteptări nerealiste. 

H O R O S C O P  S Ă P T Ă M Â N A L

Berbec Taur Gemeni Rac Leu Fecioară

Balanță Scorpion Săgetător Capricorn Vărsător Pești

     

(urmare din numărul trecut)

Când a îmbătrânit definitiv Na-
dia, a hotărât să se mute în Mol-
dova și să fie îngropată alături de 
părinții ei. Deci a venit în satul de 
baștină, unde nu avea pe nimeni 
și n-o cunoștea nici un suflet, a 
cumpărat o casă cu banii agonisiți 
prin alte părți și s-a pus pe trai. 

Atâta timp cât era tânără și în 
puteri, nu s-a gândit femeia cum o 
să se descurce la bătrânețe. Pensie 
nu avea, că nu s-a statornicit nică-
ieri, ca să aibă stagiu de muncă în 
vreo republică din fosta uniune. 
Lucra ici-colo, apoi iar pleca și tot 
așa întreaga ei vețișoară. Făcea 
copii, îi lăsa și iar fugea de dânșii, 
undeva în alt colț de țară.

Un carneţel 
cu semnele copiilor

Trecuse de șaptezeci de ani 
Nadia și, ce-i dă în gând, ia să-și 
caute copiii. Dar cum naiba să-i 
găsești tu după atâția și atâția ani? 
Primul copil, probabil, trecuse de 
cincizeci și ceilalți la fel nu mai 
erau tineri. O fi având familii, co-
pii, nepoți deja. Atâta cunoștea 
Nadia despre dânșii – localitatea, 
unde i-a părăsit, numele lor și vâr-
sta. Pentru că după moartea ei au 
găsit vecinii un carnețel, în care ea 

scrisese amănunțit despre fiecare 
copil. Tot de la o vecină de-a Na-
diei am aflat și eu povestea asta. 

Erau trecute în carnețelul cela 
amănunte despre fiecare prunc – 
ce culoare a ochilor are, a părului 
și cu ce semne pe corp s-a născut, 
cu cine l-a făcut, o țicneală, nu 
alta, dacă te gândești mai bine. 
Nu-mi închipui de ce i-o fi trebuit 
Nadiei să-i caute la bătrânețe? Nu 
avea frică să dea ochii cu dânșii? 
N-o mustra conștiința? Dar poate 
că murea de foame, având doar o 
pensie socială. 

Un răvaş la redacţie cu 
minciuni bine ticluite

Vă spuneam, a tot pribegit prin 
toată uniunea, dar o pensie nu și-a 
mai făcut. Trăia din mila vecinilor. 
Casa pe care și-o cumpărase era 
veche și se cerea mână de gos-
podar la ea. Dar ce putea să facă 
Nadia la șaptezeci de ani? Mai da 
cu mătura prin casă, prin curte. 
De altceva nu era bună. A încercat 
într-o zi să taie niște tufari și iarba 
din ogradă, că avea niște hlujani 
cât casa de înalți, de nu se vedea 
la drum și, în loc să dea cu toporul 
în rădăcini, și-a rănit piciorul. A 
stat la pat cu oblojeli până i s-a 
lecuit rana. 

Zic, cine știe în ce moment de 
disperare i-a venit ideea să-și cau-
te copiii și să-i aducă în Moldova. 
Dar trebuia să-i găsească cumva. 
Și ce-i vine în cap babei? Ia și scrie 
la o emisiune televizată care se 
bucura de o mare audiență. Ce-o 
fi scris Nadia în răvașul trimis la 
redacție doar ea una știa. Min-
ciuni, cred, dar bine ticluite, că 
au început a-i veni acasă scrisori 
de pe unde nu te așteptai. 

L A  N O I  A C A S Ă

Bumerangul (2)
Împrăştiaţi prin Caucaz, 
Başkiria şi Magadan

Aveai impresia că toți copiii 
care purtau numele băieților ei 
și care s-au educat prin orfelinate, 
sperau că anume bătrâna asta e 
mama lor biologică. Îi trimiteau 
fotografii cu dânșii mici, mai mari, 
cu neveste și copii, alții și cu ne-
poți chiar. Nadia citea cu atenție 
acele răvașe, le răspundea tuturor, 
cerea amănunte, se interesa ce 
fac, din ce trăiesc, ce cariere și-au 
făcut în viață. 

Niciunul din cei care-i scrise-
seră însă nu părea să fie vreun 
copil de al ei.  Dar iată că a venit 
la dânsa în sat un corespondent de 
la televiziunea noastră, trimis de 
organizatorii emisiunii „Otzovis”/ 
„Răspunde-te” (în limba rusă – 
n.a.), la care se adresase Nadia 
după ajutor. Și după acel interviu, 
în sfârșit a dat Nadia și de băieții 
ei. Unul i-a scris din Magadan, 
altul – de prin Caucaz, al treilea 
– din Bașkiria. 

Străini sub acoperişul 
unei case neprimitoare

Și doar al patrulea fecior nu 
dădea nici un semn de viață. Le-a 
răspuns Nadia. Li s-a plâns pe 
viața care-o duce, pe singură-
tate, pe răutatea oamenilor, pe 
necazurile care s-au ținut scai 
de dânsa din fragedă copilărie. 
A dorit ea să-i vadă înainte de 
a închide ochii și iată că, într-o 
vară, femeia tocmai împlinise 
șaptezeci și cinci de ani, uite că 
au început a se aduna la casa ei 
copiii ei și nevestele lor. 

Un grup de străini sub aco-
perișul unei case neîncăpătoare 
și neprimitoare. Vecinii au să-

rit în ajutor, găzduind familiile 
acestea. Și iată că, la sfârșit de 
săptămână, vine și cel de al pa-
trulea fecior cu nevasta lui, una 
tinerică și atât de frumoasă că 
ți se scurgeau ochii după dânsa. 
Și, curios lucru, o chema Naira, 
ca pe fiica Nadiei, lăsată în scara 
unui bloc dintr-un mare oraș al 
Rusiei. 

A murit ca un câine, 
părăsită de toţi

Ce le-a spus ea, cum s-a îndrep-
tățit, nimeni nu știe. Atâta a adău-
gat Nadia că mai au ei o soră, care 

a rămas în cutare localitate... Nai-
ra, adică nora babei, se face albă la 
față, se întoarce spre bărbatul ei, 
care era mezinul din feciori, și-i 
zice: „Ce-am făcut noi, Doamne, 
frați suntem și copiii noștri s-au 
născut din păcat!... Cum să trăim 
mai departe?”.

 Ce a fost atunci în casa ba-
bei Nadia nu știu, că n-am fost 
martoră, un lucru însă a ajuns 
până la mine. Până în seară, au 
plecat din sat toți copiii Nadiei 
și n-au mai dat de veste nicio-
dată. A murit baba ca un câine, 
într-o mizerie nemaipomenită, 
părăsită de toți.

Lidia BOBÂNĂ
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Luni, 27 aprilie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
10.00 Telescoala Clasa VIII
11.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 La un pas de România
14.00 Telejurnal Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Telescoala Clasa XII
16.00 Memorialul durerii
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Vorbeşte corect!
20.00 Telejurnal 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

TVR 1

07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ediţie specială
11.00 Serial: Yanxi, palatul suspin-
elor, ep. 19
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.30 Teleshopping
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Documentar: Pofticioşi, la 
cratiţă!
14.00 Telejurnal Sport Meteo
15.00 Maghiara de pe unu
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspin-
elor, ep. 20
18.00 Exclusiv în România
18.50 Vorbeşte corect!
19.00 Telejurnal
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
21.00 România 9
22.00 Serial: Destinaţie: Marte, ep. 1
23.00 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Fotbal Franţa - Portugalia
02.00 Serial: Destinaţie: Marte, ep. 1
02.50 Discover România
03.00 Pro Patria
03.25 Sport
03.35 Meteo
03.40 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
04.30 Vorbeşte corect!
04.35 Replay
05.25 Documentar: Pofticioşi, la 
cratiţă!
06.00 România 9

TVR 2

07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Documentar: În inima Africii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa VIII
09.30 Telescoala Clasa VIII
11.00 Serial: Putere şi inocenţă
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Regatul sălbatic
14.00 Documentar: În inima Africii
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: Jocul destinului
21.45 Discover România
22.00 Câştigă România!
23.00 SerialPuterea speranţei
00.10 Film: Întoarcere la Howards 
End 142’
02.40 Serial: Puterea speranţei
04.10 Câştigă România!
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.) Covid-19
09.30 # Stai acasă, învaţă online 
(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.)
13.55 Stai acasă
14.00 Cine vine la noi
15.00 # Stai acasă, învaţă online 
(cl. XII)
15.45 Serial Pentru fiul meu
16.30 Japonologia pentru toţi
17.00 Ştiri (rus.)
17.15 Cine vine la noi
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.35 Europeo
19.40 Pur şi simplu
19.55 Vector european
20.25 Focus Europa
21.00 Ştiri
21.15 Portrete în timp
21.45 Chişinăul de ieri şi de azi
22.00 Ştiri (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri externe (rus.)
23.25 Film Churchill

Minimax

06.00 Denver, ultimul dinosaur
06.15 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
06.35 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
06.45 modificare grilă de programe
07.10 Dinotrux
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.05 Curiosul George
08.35 Pettson şi Findus
10.00 Masha şi ursul
10.10 Polly Pocket - Puterea celor 
mici
10.40 Barbie Dreamtopia
10.50 modificare grilă de programe
11.55 Trolii - Petrecerea continuă
12.25 Curiosul George
12.50 modificare grilă de programe
13.25 Masha şi ursul
13.40 O aventură americană: Aven-
tură în Vest
15.00 modificare grilă de programe
15.15 Clubul Căstănelelor
15.30 modificare grilă de programe
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
19.55 modificare grilă de programe
20.15 Masha şi ursul
20.30 Barbie Fairytopia în Magia 
Curcubeului
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 Film Need for speed: Începu-
turi
23.00 Ştirile
23.30 Film War - Rogue Assassin
01.15 Film Need for Speed
03.15 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 Ştirile Pro TV
23.30 La Bloc
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
12.50 Teleshopping
13.00 Jurnalul săptămânii
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15

15.15 Din lumea filmelor
15.45 Teleshopping
16.00 Patrula
17.00 Jurnalul orei 17
17.15 Serial Sclava albă
18.00 Coronavirus
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
21.30 Coronavirus
22.30 Din lumea filmelor
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Ora Expertizei
01.30 Patrula
02.30 Din lumea filmelor
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Coronavirus
05.00 Три миллиона

TV8

06.00 Întreabă gheţu
07.15 Zâmbărele
07.30 Х/ф Имущество с хвостом
08.50 Oaspete neaşteptat
09.35 Drive it
10.00 Х/ф Страховщик
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Новый парень моей 
мамы
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Святая Джуди
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Святая Джуди

16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Ştiri
18.00 Пятое время года
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Взрослая дочь, или 
тест на…
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Криминальная фишка 
от Генри
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
12.45 Serial Fetele din Tierra Blanca
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 Fetele din Tierra Blanca
21.00 Serial Intre tine şi rău
22.00 Serial Vieţi la răscruce
23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Serial Fetele din Tierra Blanca
02.00 Serial Lacrimi de iubire
03.00 Serial Jurăminte încălcate
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Intre tine şi rău
05.00 Serial Blind date

Național

06.00 Albumul Naţional
08.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
659
09.00 Film: ARTICOLUL 420
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. 
226
17.15 Serial: Nobleţe, ep. 11
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
229
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
660
21.00 Film: LUPTĂ ÎN CÂMP 
DESCHIS
00.00 Film: IMPERIUL, ep. 5
01.00 Film: ULTIMA FRONTIERĂ 
A MORŢII
03.00 Spune-mi adevărul
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 Т/с Фатмагюль
20.30 Т/с Страна 03
21.30 Т/с Маша в законе
23.30 Vorbe bune cu Lilu
00.30 Reporter
01.00 Т/с Центральная больница

STS Mega

05.00 Telemagazin. Oferta zilei
06.00 М/с Три кота
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое
10.00 Т/с Папины дочки
11.30 Teleshopping
12.00 Т/с Папины дочки
13.30 Т/с Руссо туристо
14.30 Уральские пельмени. 
Любимое
15.00 Teleshopping
15.30 Т/с Воронины
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Воронины
19.30 Т/с Мамочки
21.30 У всех на виду
22.30 Уральские пельмени. 
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Muzica la CTC
05.00 Telemagazin. Oferta zilei

TNT Exclusiv

06.00 ТНТ. Best
07.00 ТНТ. Gold
09.00 Дом 2. Lite
10.05 Дом 2. Остров любви
11.00 Бородина против Бузовой
12.00 Дом 2. Спаси свою любовь
13.00 Teleshopping
13.30 Холостяк
15.00 Т/с Физрук
16.30 Т/с Интерны
19.00 Т/с Жуки
20.30 Где логика?
21.30 Т/с Бывшие
22.30 ТНТ. Gold
23.00 Дом 2. Город любви
00.00 Дом 2. После заката
01.00 Stand up
03.30 Где логика?
04.20 Открытый микрофон

Marți, 28 aprilie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
10.00 Telescoala Clasa VIII
11.00 Cap compas
11.30 Un doctor pentru dumneav-
oastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Izolati în România
14.00 Telejurnal Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Telescoala Clasa XII
16.00 Profesionistii…
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Vorbeşte corect!
20.00 Telejurnal 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 dumneav-
oastră
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 suspin-
elor, ep. 20
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.30 Teleshopping
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Documentar: Pofticioşi, la 
cratiţă!
14.00 Telejurnal Sport Meteo
15.00 Maghiara de pe unu
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspin-
elor, ep. 21
18.00 Exclusiv în România
18.50 Vorbeşte corect!
19.00 Telejurnal
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport

21.00 România 9
22.00 Serial: Destinaţie: Marte, ep. 2
23.00 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Fotbal
02.00 Serial: Destinaţie: Marte, ep. 2
02.50 Discover România
03.00 M. A. I. aproape de tine
03.25 Sport
03.35 Meteo
03.40 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
04.30 Vorbeşte corect!
04.35 Ora regelui
05.25 Documentar: Pofticioşi, la 
cratiţă!
06.00 România 9

TVR 2

07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Documentar: În inima Africii
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 simul-
tan TVR 1
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Regatul sălbatic
14.00 Documentar: În inima Africii
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
21.00 Destine ca-n filme, sez. 7 
editia 3
22.00 Câştigă România!
23.00 SerialPuterea speranţei
01.40 România… în bucate
02.10 Serial: Puterea speranţei
03.05 Telejurnal
03.40 Sport
03.50 Meteo
04.00 Câştigă România!
04.50 Discover România
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.) Covid-19 DW
09.30 # Stai acasă, învaţă online 
(Lecţii pentru elevii cl. IX)
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Constantin Moscovici. Antolo-
gia adevărului. Selecţiuni
11.30 Abraziv
11.50 DW. 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)
15.45 Serial Pentru fiul meu
16.30 Gagauz ocaa
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 Stai acasă
19.40 Pur şi simplu
19.55 Moldova în direct
21.00 Ştiri
21.15 O rugăciune pentru Moldova. 
Muntele Athos, ep. 1, ep. 2
22.00 Ştiri (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri externe (rus.)
23.25 O rugăciune pentru Moldova. 
Muntele Athos

Minimax

06.00 Denver, ultimul dinosaur
06.15 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
06.35 LEGO Friends: Fetele în 
Misiune
06.45 modificare grilă de programe
07.10 Dinotrux
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.05 Curiosul George
08.35 LEGO Friends - Haideţi pe 

scenă!
10.00 Masha şi ursul
10.10 Polly Pocket - Puterea celor 
mici
10.40 Barbie Dreamtopia
10.50 modificare grilă de programe
11.55 Trolii - Petrecerea continuă
12.25 Curiosul George
12.50 modificare grilă de programe
13.25 Masha şi ursul
13.40 Degeţica
14.25 Polly Pocket - Puterea celor 
mici
15.15 Clubul Căstănelelor

15.30 modificare grilă de programe
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
19.55 modificare grilă de programe
20.15 Masha şi ursul
20.30 Barbie Mariposa
21.50 Masha şi ursul
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Voltron - apărătorul legendar
00.00 Masha şi ursul
01.00 Eu şi cei 7 pitici
01.30 Vafă, câinele minune
02.00 Masha şi ursul
03.00 Eu şi cei 7 pitici
03.30 Vafă, câinele minune
04.00 Masha şi ursul
05.00 Eu şi cei 7 pitici
05.30 Vafă, câinele minune

ProTV

06.00 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
14.00 Lecţii de viaţă
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Las Fierbinţi
22.15 Ştirile
22.45 Homefront
00.30 Serial Las Fierbinţi
02.00 Lecţii de viaţa
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 Coronavirus
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Fii sănătos
11.45 Ora Expertizei
12.50 Teleshopping
13.00 Serial Sclava albă
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Filme şi Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Asfalt de Moldova
17.00 Jurnalul orei 17
17.15 Serial Sclava albă
18.00 Coronavirus
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 О нас
21.30 Coronavirus
22.30 Filme şi Staruri
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 О нас
01.30 Filme şi Staruri
02.00 Colecţie Dora Show
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Patrula
05.00 Colecţie Ora de Ras

TV8

06.00 Politiсa
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Check in
10.00 Х/ф Криминальная фишка 
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от Генри
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Взрослая дочь, или 
тест на…
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Порочная страсть
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Порочная страсть
17.30 Ştiri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Принц
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Можно только 
представить
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 Fetele din Tierra Blanca
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 Fetele din Tierra Blanca
21.00 Serial Intre tine şi rău
22.00 Serial Vieţi la răscruce
23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Serial Fetele din Tierra Blanca
02.00 Serial Lacrimi de iubire
03.00 Serial Jurăminte încălcate
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Intre tine şi rău
05.00 Serial Blind date

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
660
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. 11
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
227
17.15 Serial: Nobleţe, ep. 12
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
230
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 661
21.00 Film: SFINŢI ŞI SOLDAŢI: 
MISIUNEA BERLIN PREMIERĂ 
PE ŢARĂ
23.00 Film: LUPTĂ ÎN CÂMP 
DESCHIS
02.00 Film: IMPERIUL - PART. 5
03.00 Albumul Naţional
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Фатмагюль
10.00 Т/с Черная любовь
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.15 Т/с Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.10 Т/с Фатмагюль
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Фатмагюль
19.00 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Т/с Фатмагюль
21.00 Т/с Страна 03
22.00 Т/с Разлучница
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 Папины дочки
11.30 Teleshopping
12.00 Т/с 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 Мамочки
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, 29 aprilie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
10.00 Telescoala Clasa VIII
11.00 Natura şi aventura
11.30 Un doctor pentru dumneav-
oastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 # Creativ
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Telescoala Clasa XII
16.00 Destine ca-n filme
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Vorbeşte corect!
20.00 Telejurnal ŞtiriTema zilei
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 dumneav-
oastră
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 suspin-
elor, ep. 21
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.30 Teleshopping
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România

 13.30 Documentar: Pofticioşi, la 
cratiţă!
14.00 Telejurnal Sport Meteo
15.00 Convieţuiri
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspin-
elor, ep. 22
18.00 Exclusiv în România
18.50 Vorbeşte corect!
19.00 Telejurnal
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
21.00 România 9
22.00 Serial: Destinaţie: Marte, ep. 3
23.00 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Fotbal
02.00 Serial: Destinaţie: Marte, ep. 3
02.50 Discover România
03.00 #Creativ
03.25 Sport
03.35 Meteo
03.40 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
04.30 Vorbeşte corect!
04.35 Tezaur folcloric
05.25 Documentar: Pofticioşi, la 
cratiţă!
06.00 România 9

TVR 2

07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Documentar: În inima Africii
09.00 Teleşcoala Clasa VIII
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Putere şi inocenţă
12.00 Telejurnal Sport Meteo simul-
tan TVR 1
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Regatul sălbatic
14.00 Documentar: În inima Africii
15.00 Teleşcoala Clasa XII
16.00 SerialIubire dincolo de timp
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: Minnesota
22.00 Câştigă România!
23.00 SerialPuterea speranţei
00.10 Telecinemateca: Minnesota
02.00 Serial: Puterea speranţei

03.00 Telejurnal
03.40 Sport
03.50 Meteo
04.00 Câştigă România!
04.50 Discover România
05.00 Memorialul Durerii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Gagauz ocaa
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 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 Svitanok
17.00 Ştiri (rus.)
17.15 Încearcă asta
17.20 Cine vine la noi
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Recital orchestra Plai mold-
ovenesc
20.45 Stai acasă
21.00 Ştiri
21.15 Moldova de Patrimoniu
21.45 Shift - viaţa în era digitală
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
06.45 modificare grilă de programe
07.10 Dinotrux
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.05 Curiosul George
08.35 Curiosul George 3 - Înapoi 
în junglă
10.00 Masha şi ursul
10.10 Polly Pocket - Puterea celor 
mici
10.40 Barbie Dreamtopia
10.50 modificare grilă de programe
11.55 Trolii - Petrecerea continuă
12.25 Curiosul George
12.50 modificare grilă de programe
13.25 Masha şi ursul
13.40 Barbie Fairytopia în Magia 
Curcubeului
15.00 modificare grilă de programe
15.15 Clubul Căstănelelor
15.30 modificare grilă de programe
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
19.55 modificare grilă de programe
20.15 Masha şi ursul
20.30 Pettson şi Findus
21.50 Masha şi ursul
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Voltron - apărătorul legendar
00.00 Masha şi ursul
01.00 Eu şi cei 7 pitici
01.30 Vafă, câinele minune
02.00 Masha şi ursul
03.00 Eu şi cei 7 pitici
03.30 Vafă, câinele minune
04.00 Masha şi ursul
05.00 Eu şi cei 7 pitici
05.30 Vafă, câinele minune

ProTV

06.00 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
14.00 Lecţii de viaţă
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Gospodar fără pereche
22.15 Ştirile
22.45 Film Rupe-tot 2: Noii 
supereroi
00.30 Gospodar fără pereche
02.00 Lecţii de viaţa
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 Coronavirus
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Fii sănătos
11.45 О нас
12.50 Teleshopping
13.00 Serial Sclava albă
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Ce mai fac vedetele
15.45 Teleshopping
16.00 Asfalt de Moldova
17.00 Jurnalul orei 17
17.15 Serial Sclava albă
18.00 Coronavirus
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
21.30 Coronavirus
22.30 Ce mai fac vedetele
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Secretele Puterii
01.30 Din lumea filmelor
02.00 Colecţie Dora Show
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Ultima Parada
05.00 Top Gear

TV8

06.00 Politiсa
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Arts 21
10.00 Х/ф Можно только 
представить
12.00 Ştiri pe scurt
12.00 Х/ф Принц
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Пеле: рождение 
легенды
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Пеле: рождение 
легенды
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Ştiri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Шаманы пустыни
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Орел девятого легиона
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 Fetele din Tierra Blanca
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 Fetele din Tierra Blanca
21.00 Serial Intre tine şi rău
22.00 Serial Vieţi la răscruce
23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Serial Fetele din Tierra Blanca
02.00 Serial Lacrimi de iubire
03.00 Serial Jurăminte încălcate
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Intre tine şi rău
05.00 Serial Blind date

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 661
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. 12
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
228
17.15 Serial: Nobleţe, ep. 13
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
231
20.00 Film: RAMBO III
22.00 Film: PÂNĂ LA MOARTE
00.15 Film: SFINŢI ŞI SOLDAŢI: 
MISIUNEA BERLIN
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 Страна 03
22.00 Т/с Разлучница
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 Папины дочки
11.30 Teleshopping
12.00 Т/с 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 Мамочки
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, 30 aprilie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
10.00 Telescoala Clasa VIII
11.00 Descălecaţi în Carpaţi
11.30 Un doctor pentru dumneav-
oastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Adevarurui despre trecut
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Telescoala Clasa XII
16.00 Garantat 100%
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Vorbeşte corect!
20.00 Telejurnal Ştiri+tema zilei
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Corespondernt TVRi
00.30 România… în bucate
01.00 Telescoala Clasa XII
02.00 Descălecaţi în Carpaţi
02.30 Un doctor pentru dumneav-
oastră
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 suspin-
elor, ep. 22
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.30 Teleshopping
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Documentar: Pofticioşi, la 
cratiţă!
14.00 Telejurnal Sport Meteo
15.00 Akzente
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspin-

elor, ep. 23
18.00 Exclusiv în România
18.50 Vorbeşte corect!
19.00 Telejurnal
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
21.00 România 9
22.00 Serial: Destinaţie: Marte, ep. 4
23.00 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Fotbal
02.00 Serial: Destinaţie: Marte, ep. 4
02.50 Discover România
03.00 Constructorii de visuri
03.25 Sport
03.35 Meteo
03.40 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
04.30 Vorbeşte corect!
04.35 Profesioniştii…
05.25 Documentar: Pofticioşi, la 
cratiţă!
06.00 România 9

TVR 2

07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 Documentar: În inima Africii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa VIII
09.30 Telescoala Clasa VIII
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 Telejurnal Sport Meteo simul-
tan TVR 1
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: În inima Africii
15.00 Teleşcoala Clasa XII
16.00 SerialIubire dincolo de timp
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: Mythica: în căutarea 
eroilor
21.50 Discover România
22.00 Câştigă România!
23.00 SerialPuterea speranţei
00.10 Film: Mythica: în căutarea 
eroilor
01.50 Discover România
02.00 Serial: Puterea speranţei
03.00 Telejurnal
03.40 Sport
03.50 Meteo
04.00 Câştigă România!
04.50 Discover România
05.00 Reteaua de idoli
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Svitanok
06.35 Profil de savant. Fizicianul Ion 
Tighineanu
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.) Covid-19 DW
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 Turnul de fier
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
22.00 Ştiri (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri externe (rus.)
23.26 Europa în concert

Minimax

06.00 Denver, ultimul dinosaur
06.15 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
06.35 LEGO Friends: Fetele în 
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Misiune
06.45 modificare grilă de programe
07.10 Dinotrux
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.05 Curiosul George
08.35 Familia Jetson: filmul
10.00 Masha şi ursul
10.10 Polly Pocket - Puterea celor 
mici
10.40 Barbie Dreamtopia
10.50 modificare grilă de programe
11.55 Trolii - Petrecerea continuă
12.25 Curiosul George
12.50 modificare grilă de programe
13.25 Masha şi ursul
13.40 Barbie Mariposa
15.00 modificare grilă de programe
15.15 Clubul Căstănelelor
15.30 modificare grilă de programe
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
19.55 modificare grilă de programe
20.15 Masha şi ursul
20.30 LEGO Friends - Haideţi pe 
scenă!
21.50 Masha şi ursul
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Voltron - apărătorul legendar
00.00 Masha şi ursul
01.00 Eu şi cei 7 pitici
01.30 Vafă, câinele minune
02.00 Masha şi ursul
03.00 Eu şi cei 7 pitici
03.30 Vafă, câinele minune
04.00 Masha şi ursul
05.00 Eu şi cei 7 pitici
05.30 Vafă, câinele minune

ProTV

06.00 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
14.00 Lecţii de viaţă
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Las Fierbinţi
22.15 Ştirile
22.45 Film Inamicul invizibil
00.30 Las Fierbinţi
02.00 Lecţii de viaţă
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 Coronavirus
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Fii sănătos
11.45 Secretele Puterii
12.50 Teleshopping
13.00 Serial Sclava albă
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Filme şi Staruri
15.45 Teleshopping
16.00 Asfalt de Moldova
17.00 Jurnalul orei 17
17.15 Serial Sclava albă
18.00 Coronavirus
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cabinetul din umbră
21.30 Coronavirus
22.30 Filme şi Staruri
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Cabinetul din umbră
01.30 Ultima Parada
02.30 Filme şi Staruri
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Cabinetul din umbră
05.30 Din lumea filmelor

TV8

06.00 Politiсa
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Tomorrow today
10.00 Х/ф Орел девятого легиона
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Шаманы пустыни
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Земля обетованная
15.00 Новости. Коротко

15.15 Х/ф Земля обетованная
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Ştiri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф 24 часа на жизнь
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Однажды в Голливуде
01.15 Ştirile TV8
02.00 Politiсa
03.15 Ştiri
03.45 Politiсa
05.00 Новости
05.30 Tomorrow today

Pro 2

05.45 Serial Jurăminte încălcate
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Lacrimi de iubire
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Vieţi la răscruce
10.15 Serial Intre tine şi rău
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Fetele din Tierra Blanca
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 Fetele din Tierra Blanca
21.00 Serial Intre tine şi rău
22.00 Serial Vieţi la răscruce
23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Serial Fetele din Tierra Blanca
02.00 Serial Lacrimi de iubire
03.00 Serial Jurăminte încălcate
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Intre tine şi rău

05.00 Serial Blind date

Național

06.00 Vouă
06.15 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. 13
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
229
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
232
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
662
21.00 Film: SAFARI EXPRESS
23.00 Film: RAMBO III
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 Страна 03
22.00 Т/с Разлучница
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 Папины дочки
11.30 Teleshopping
12.00 Т/с 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 Мамочки
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, 1 mai

TVR Moldova

07.00 Matinalii
10.00 Telescoala Clasa VIII
11.00 Regatul salbatic
11.30 Un doctor pentru dumneav-
oastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 sănătate cu de toate
14.00 Telejurnal Sport
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Telescoala Clasa XII
16.00 Aventura urbană
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 Vorbeşte corect!
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Dăruieşte, Românie!
22.30 Film: Keoma
00.10 Regatul salbatic
00.35 România… în bucate
01.00 Telescoala Clasa XII
02.00 Film: Keoma
03.40 sănătate cu de toate
04.05 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 suspin-
elor, ep. 23
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.30 Teleshopping
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Documentar: Pofticioşi, la 
cratiţă!
14.00 Telejurnal Sport Meteo
15.00 Opre Roma
16.00 EURO polis Paştele Cailor-Tu-
dorita-2019
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspin-
elor, ep. 24
18.00 Exclusiv în România
18.50 Vorbeşte corect!
19.00 Telejurnal
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
21.10 Film: Călăreţul zorilor
22.50 MomentArt
23.00 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Fotbal
02.00 Film: Călăreţul zorilor
03.30 Sport
03.40 Telejurnal Ştiri Tema zilei 
Sport
04.30 Vorbeşte corect!
04.35 Garantat 100%
05.25 Documentar: Pofticioşi, la 
cratiţă!
06.00 Teleshopping

TVR 2

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

Moldova 1

06.05 Petalo romano
06.35 Shift - viaţa în era digitală

06.55 Bună dimineaţa!
07.00 Ştiri
07.10 Bună dimineaţa!
07.30 Ştiri
07.35 Bună dimineaţa!
08.00 Ştiri
08.15 Bună dimineaţa!
09.00 Ştiri (rus.) Covid-19 DW
09.30 # Stai acasă, învaţă online 
(Lecţii pentru elevii cl. IX)
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Moldova în direct
12.00 Proiecte de viitor
12.30 Moldova de Patrimoniu
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu (rus.)
14.00 Cine vine la noi
15.00 # Stai acasă, învaţă online 
(cl. XII)
15.45 Serial Pentru fiul meu
16.30 Fii tânăr!
17.00 Ştiri (rus.)
17.15 Încearcă asta
17.20 Cine vine la noi
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Estonia 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 Piraţii care nu fac nimic: 
Poveşti din ţara legumelor
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 Pettson şi Findus
15.00 Masha şi ursul
15.15 Clubul Căstănelelor
15.30 Unde-i Waldo?
16.00 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
16.30 Trolii - Petrecerea continuă
17.00 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
17.30 Spirit Cu sufletul liber
18.00 Polly Pocket - Puterea celor 
mici
18.30 Barbie: Dreamhouse Adven-
tures
19.00 Curiosul George

19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Curiosul George 3 - Înapoi 
în junglă
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Voltron - apărătorul legendar
00.00 Masha şi ursul
01.00 Eu şi cei 7 pitici
01.30 Vafă, câinele minune
02.00 Masha şi ursul
03.00 Eu şi cei 7 pitici
03.30 Vafă, câinele minune
04.00 Masha şi ursul
05.00 Eu şi cei 7 pitici
05.30 Vafă, câinele minune

ProTV

06.00 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
14.00 Lecţii de viaţă
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Românii au talent
23.15 Film Elita gangsterilor
01.30 Film Flight of Fury
03.00 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 Coronavirus
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Fii sănătos
11.45 Cabinetul din umbră
12.50 Teleshopping
13.00 Serial Sclava albă
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Ce mai fac vedetele
15.45 Teleshopping
16.00 Asfalt de Moldova
17.00 Jurnalul orei 17
17.20 Savoare la Maximum
18.00 Coronavirus
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Presa
21.00 Три миллиона
22.00 Coronavirus
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Carter, zis Uraganul
01.00 Lampa fermecată - Colecţie
02.00 Cealalta Basarabie - Best of
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Colecţie Dora Show
05.00 Colecţie Ora de Ras

TV8

06.00 Politiсa
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Global 3000
10.00 Х/ф Однажды в Голливуде
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф 24 часа на жизнь
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Кожа, в которой я живу
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Кожа, в которой я живу
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Ştiri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Безвыходная ситуация
21.30 Întreabă gheţu
22.45 Новости
23.15 Х/ф Счастливое число 
Слевина
01.15 Ştirile TV8
02.00 Politiсa
03.15 Ştiri
03.45 Întreabă gheţu
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 Fetele din Tierra Blanca
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 Fetele din Tierra Blanca
21.00 Serial Intre tine şi rău
22.00 Serial Vieţi la răscruce
23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Serial Fetele din Tierra Blanca
02.00 Serial Lacrimi de iubire
03.00 Serial Jurăminte încălcate
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Intre tine şi rău
05.00 Serial Blind date

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
662
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate reluare
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Serial: Destine rătăcite, 
ep. 230
17.15 Miezul problemei

18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
233
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 
663
21.00 Film: WINNETOU ŞI AP-
ANATSCHI
23.00 Film: PÂNĂ LA MOARTE
01.15 Miezul problemei
02.30 Albumul Naţional
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Фатмагюль
10.00 Т/с Черная любовь
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.15 Т/с Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.10 Т/с Фатмагюль
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Фатмагюль
19.00 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Т/с Фатмагюль
21.00 Т/с Страна 03
22.00 Т/с Разлучница
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 Папины дочки
11.30 Teleshopping
12.00 Т/с 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 Беглые родственники
22.30 Уральские пельмени. 
Любимое
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC

Sâmbătă, 2 mai

TVR Moldova

07.00 Tezaur folcloric
07.50 Discover România
08.00 Ferma
08.50 Discover România
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 Mic dejun cu un campion
10.20 #Creativ
10.45 Teatru TV
13.00 Documentar
14.00 Telejurnal Sport
14.30 România veritabila
15.00 Film: Cu mâinile curate
16.35 Regatul salbatic
17.00 Exclusiv în România
17.45 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Politică şi delicateţuri
19.50 Discover România
20.00 Telejurnal Ştiri
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: Cu mâinile curate
00.35 Regatul salbatic
01.00 Documentar
02.00 Politică şi delicateţuri
02.50 Discover România
03.00 Drag de România mea!
04.50 Discover România
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Drumul lui Lese

TVR 1

07.00 #Creativ
07.35 Politică şi delicateţuri
08.30 Constructorii de visuri
09.00 Aventura urbană
10.00 Vreau să fiu sănătos!
11.00 Levintza
11.30 Adevăruri despre trecut

12.10 Lăutarii Altfel
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.10 Lăutarii Altfel
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Fotbal
17.30 Izolaţi în România
18.00 Teleenciclopedia
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19.00 Telejurnal
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Sport
21.00 1989 - Decembrie roşu
22.00 Serial: Ecaterina, sez. 2
00.00 Profesioniştii…
01.00 Anchetele comisarului 
Antonescu
02.00 Serial: Ecaterina, sez. 2
03.45 Vorbeşte corect
03.50 Viaţa satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.30 Generaţia Fit
09.00 Serial: Fiica oceanului
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 Olimpiade de aur
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbati de 10
16.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Zile cu stil
17.30 MotorVloged. 6
18.00 Memorialul Durerii
19.00 Telejurnal simultan TVR 1
19.45 Sport simultan TVR 1
19.55 Meteo simultan TVR 1
20.10 Film: Speranţa regăsirii
21.50 Discover România
22.10 Serial: Păcatul şi ruşinea
00.00 MotorVlog
00.30 Zile cu stil
01.10 Primavara amintirilor
04.00 Serial: Fiica oceanului
04.50 Discover România
05.00 D’ale lu’ Mitică
05.55 Poate nu ştiai
06.00 MotorVlog
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Global 3000
06.30 Chişinăul de ieri şi de azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineaţa de weekend!
07.00 Ştiri
07.10 Bună dimineaţa de weekend!
07.30 Ştiri
07.35 Bună dimineaţa de weekend!
08.00 Ştiri
08.15 Bună dimineaţa de weekend!
09.00 Ştiri (rus.) Covid-19 DW
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 Cu cei dragi de sărbători
15.20 Stai acasă
15.35 Chişinăul de ieri şi de azi
15.45 Check-In show
16.30 Artelier
17.00 Ştiri (rus.)
17.15 In ritm de dans
17.45 La noi în sat
18.30 Acces limitat
19.00 Mesager
19.40 Lecturi a la carte
19.55 O seară în familie
20.50 Stai acasă
20.55 O poezie pe zi. V. Răileanu
21.00 Ştiri
21.15 Film Fabulosul destin al lui 
Amelie Poulain
23.20 Ştiri (rus.)
23.35 Zapovednik
23.50 Ştiri externe (rus.)

Minimax

06.00 Masha şi ursul
06.35 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
07.35 Barbie: Dreamhouse Adven-
tures
08.35 Barbie în Lacul lebedelor
10.00 Barbie în Cele 12 Prinţese 
Balerine
11.25 AVENTURILE SIRENELOR 
H2O
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 LEGO Friends - Haideţi pe 
scenă!
15.10 Micul meu ponei: Fetele 
Equestriei - Prietenia uitată
16.00 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
17.00 Unde-i Waldo?
18.00 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Familia Jetson: filmul
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 Păzind-o pe Tess
13.00 Ce spun românii
14.00 Film O noapte la Muzeu: 
Secretul fărăonului
16.00 Românii au talent
19.00 Ştirile
20.00 Film Spioana
21.15 Film Câinele… sau viaţa!
00.00 Las Fierbinţi
01.45 Film Gangster Squad
03.45 Superspeed la Pro TV
04.15 Film Guarding Tess

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 Coronavirus
08.00 M-Adam
09.00 Top Gear
10.00 Teleshopping
10.15 Reţete şi Reţele

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

TV8

06.00 Întreabă gheţu
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Х/ф Безвыходная ситуация
11.10 Oaspete neaşteptat
12.00 Reporter de Gardă
12.15 Drive it
12.40 Egoist
13.35 Autoblog
14.00 Муз/ф Человек, который 
познал бесконечность
16.00 Internetu grăieşte
17.30 Х/ф Почувствуй ритм
19.00 Întreabă gheţu
20.10 Х/ф Спасибо за обмен
22.00 Internetu grăieşte
23.20 Х/ф Ганнибал: восхождение
01.15 Oaspete neaşteptat
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 Fetele din Tierra Blanca
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 Fetele din Tierra Blanca
21.00 Serial Intre tine şi rău
22.00 Serial Vieţi la răscruce
23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Serial Fetele din Tierra Blanca
02.00 Serial Lacrimi de iubire
03.00 Serial Jurăminte încălcate
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Intre tine şi rău
05.00 Serial Blind date

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
231
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor, ep. 335
12.00 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.30 Film: WINNETOU ŞI AP-
ANATSCHI
16.30 Film: SAFARI EXPRESS
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
234
20.00 Spune-mi adevărul
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Poamă acră
01.45 Albumul Naţional
03.30 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

07.00 Vorbe bune cu Lilu
08.00 Поле Чудес
09.30 Teleshopping
10.00 Т/с Черная любовь
14.00 Teleshopping
14.30 Т/с Черная любовь
20.30 Поле Чудес
21.30 Т/с Маша в законе
23.30 Т/с Разлучница
02.30 Vorbe bune cu Lilu

TVC-21

06.00 Ştiri 21
06.20 Fantezia gustului
06.50 Market Imobile
07.00 Ştiri 21
07.30 Staţia de creaţie
07.50 Фитнесс на TVC21
08.10 Sănătate cu stil
08.30 Ştiri 21
09.00 Измени свой мир
09.30 Fantezia gustului
10.00 Защита и забота
10.40 Teleshopping
11.00 Настоящее время
12.00 Главное
13.00 Наша американская 
история
14.00 Юрист для вас
15.30 Teleshopping
15.45 Sănătate cu stil
16.40 Неизвестная Россия
17.00 Important
18.00 Вечерний разговор
19.00 Sinteza săptămânii
19.30 Защита и забота
20.00 Главное
21.00 Настоящее время
22.00 Sinteza săptămânii
23.00 Important
00.00 Market Imobile
00.30 Человек на карте
01.00 Sinteza săptămânii
01.30 Sector Militar
02.30 Ромб
03.00 Наша американская 
история
04.00 Неизвестная Россия
04.30 Fantezia gustului
05.00 Человек на карте

STS Mega

06.00 Супермамочка
08.00 Про100 кухня
08.30 Mama mia
09.30 Про100 кухня
10.30 Teleshopping
11.00 Лица улиц
12.00 Teleshopping
12.30 Рогов. Студия 24
13.30 М/с Царевны
14.30 Шоу Уральских               
пельменей
19.30 Шоу выходного дня
22.30 М/с Царевны
23.00 Лица улиц
00.00 Кино в деталях
01.00 Muzica la CTC

Duminică, 3 mai

TVR Moldova

07.00 Universul credinţei
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viaţa satului
13.00 Sportul din spatele frontului
14.00 Telejurnal Sport
14.30 La un pas de România
15.00 Film: Pintea
16.45 Discover România
17.00 Ora regelui
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Ştiri
21.00 Discover România
21.10 Lautarii traditional Concert
23.00 Film: Pintea

00.45 Discover România
01.00 Sportul din spatele frontului
02.00 Ora regelui
02.50 Discover România
03.00 Lautarii altfel Concert 1
04.50 Discover România
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Conexiuni

TVR 1

07.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.00 In grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viaţa satului
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.10 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică şi delicateţuri
15.30 Fotbal
17.30 Habemus papam: o istorie a 
puterii, 6 eps
18.15 Exclusiv în România
19.00 Telejurnal
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Sport
21.10 Lăutarii Tradiţional
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Habemus papam: o istorie a 
puterii
01.50 Teleenciclopedia
02.40 Izolaţi în România
03.05 Telejurnal
03.50 Universul credintei
05.30 In grădina Danei
06.00 Vreau să fiu sănătos!

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.30 Descălecaţi în Carpaţi
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Olimpiade de aur
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Capcana mercenarilor
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Reteaua de idoli
19.00 Telejurnal simultan TVR 1
19.45 Sport simultan TVR 1
19.55 Meteo simultan TVR 1
20.10 Film: Cu mâinile curate
21.50 Poate nu ştiai
22.10 Film: Arşiţă şi colb 130’
00.40 Reteaua de idoli
01.30 Memorialul Durerii
02.15 Film: Capcana mercenarilor
04.05 Film: Cu mâinile curate
05.40 Pescar hoinar
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele Credinţei
06.55 Bună dimineaţa de weekend!
07.00 Ştiri
07.10 Bună dimineaţa de weekend!
07.30 Ştiri
07.35 Bună dimineaţa de weekend!
08.00 Ştiri
08.15 Bună dimineaţa de weekend!
08.30 Domnului să ne rugăm
10.00 Ring Star. Concurs muzical
11.00 Erudit cafe
11.40 La datorie
12.00 Musafirul
12.30 Serial Poftă bună!
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului

14.30 Tezaur
15.00 Tradiţional. Orchestra fraţilor 
Advahov şi Andra
17.00 Ştiri (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinăul de ieri şi de azi
18.00 Evantai folcloric
18.50 Stai acasă
18.55 Europeo
19.00 Mesager Stop-cadru
20.10 Made în Germany
20.40 Stai acasă
20.55 informativ
21.00 Ştiri
21.15 Prin muzică în Europa. Gheo-
rghe Mustea
22.30 Ştiri (rus.)
22.45 Zapovednik
23.00 Edit Piaf - fmeia care a iubit. 
Spectacol

Minimax

06.00 Masha şi ursul
06.35 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
07.35 Barbie: Dreamhouse Adven-
tures
08.05 Barbie DreamHouse Adven-
tures
08.35 Barbie în Cele 12 Prinţese 
Balerine
10.00 Barbie în Lacul lebedelor
11.25 AVENTURILE SIRENELOR 
H2O
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 Curiosul George 3 - Înapoi 
în junglă
15.10 Micul meu ponei - Fetele 
Euestriei - Sărbătorile de iarnă
16.00 Micul Meu Ponei: Prietenia 
Este Magică
17.00 Unde-i Waldo?
18.00 Kung Fu Panda - Ghearele 
Destinului
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Piraţii care nu fac nimic: 
Poveşti din ţara legumelor
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Voltron - apărătorul legendar
00.00 Masha şi ursul
01.00 Eu şi cei 7 pitici
01.30 Vafă, câinele minune
02.00 Masha şi ursul
03.00 Eu şi cei 7 pitici
03.30 Vafă, câinele minune
04.00 Masha şi ursul
05.00 Eu şi cei 7 pitici
05.30 Vafă, câinele minune

ProTV

06.00 Lecţii de viaţa
07.00 Ştirile
10.30 Arena bucătarilor
11.00 Film Night at the Museum: 
Secret of the Tomb
13.00 Apropo TV
14.00 Gospodar fără pereche
16.00 Film Cowboy Shaolin
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile
20.00 Film Testul suprem
22.00 Film Codul Străzii
00.00 Apropo TV
01.00 Film Shanghai Noon
03.00 Film Triple 9
05.00 Ce spun românii

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

06.00 Jurnalul săptămânii
07.00 Film
08.30 De bine, de rau
08.45 Teleshopping
09.00 Italia, Patria Nostra
11.30 Patrula
12.15 Salix Caprea
12.45 Filme şi Staruri

13.15 Teleshopping
13.30 Muzica Sufletului
15.15 Festivalul de muzică populară 
ACASĂ
16.45 Teleshopping
17.00 Festivalul de muzică populară 
ACASĂ
18.00 Teledon Jurnal TV
22.00 Botez
23.30 Filme şi Staruri
00.00 Serial Sclava albă
04.00 Patrula
05.00 Colecţie Dora Show

TV8

06.00 Х/ф Уроки выживания
07.30 Zâmbărele
07.40 Internetu grăieşte
09.00 Check in
09.30 Х/ф Почувствуй ритм
11.10 Oaspete neaşteptat
12.00 Egoist
13.00 Autoblog
13.30 Tomorrow today
14.00 Х/ф Незаконное вторжение
16.00 Reporter de Gardă
16.20 Punct şi de la capăt
17.00 Х/ф Брюс Ли: рождение 
дракона
19.00 Politiсa
20.15 Х/ф Песня имен
22.00 Х/ф Охотники за разумом
23.50 Пятое время года
00.15 Punct şi de la capăt
01.00 Egoist
02.00 Politiсa
03.00 Întreabă gheţu
04.00 Пятое время года
05.00 Oaspete neaşteptat

Pro 2

05.45 Serial Jurăminte încălcate
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Lacrimi de iubire
08.45 Teleshopping
09.15 Serial Vieţi la răscruce
10.15 Serial Intre tine şi rău
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Fetele din Tierra Blanca
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 Inima nu cere voie
19.00 Serial Fetele din Tierra Blanca
21.00 Serial Intre tine şi rău
22.00 Serial Vieţi la răscruce
23.00 Serial Lacrimi de iubire
00.00 Serial Fetele din Tierra Blanca
02.00 Serial Lacrimi de iubire
03.00 Serial Jurăminte încălcate
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Intre tine şi rău
05.00 Serial Inima nu cere voie

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 
232
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.30 Film: MERE ROŞII
12.30 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
13.00 Opriţi timpul
15.45 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
16.30 Spune-mi adevărul
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 
235
20.00 Film: PRIETENII MEI 
ELEFANŢII
23.45 Opriţi timpul
02.30 Albumul Naţional
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Canal 2

07.00 Vorbe bune cu Lilu
08.30 Поле Чудес
09.30 Teleshopping
09.45 Т/с Фатмагюль
13.50 Teleshopping
14.25 Т/с Фатмагюль
20.00 Т/с Разлучница
01.00 Vorbe bune cu Lilu

STS Mega

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

P R O G R A M E  T V
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La moartea risipitorului

Ajuns în iad, îi zise-un drac
Pe-un ton nespus de elocvent:
Bre, nu-i de-ajuns c-ai fost sărac,
Azi dai cu totul faliment!...

Gheorghe BÂLICI

Pterozaurii i-ar putea 
inspira pe ingineri să 
proiecteze drone mai eficiente

săritură, cunoscută sub numele 
de lansare balistică, însă speciile 
mai mari trebuie să alerge pentru 
a câștiga suficient impuls pentru 
ridicare.

Paleontologii cred că pterozau-
rii ar fi fost capabili să se lanseze 
din poziție staționară, în pofida 
faptului că aveau o greutate de 
aproape 300 de kilograme, posi-
bil datorită acțiunii combinate a 
membranei aripilor și a mușchilor 
robuști ai aripilor.

Specialiștii susțin că structura 
unică a aripilor pterozaurilor le-a 
permis să genereze „un salt foarte 
puternic din coate și încheieturi, 
care le conferea suficientă înăl-
țime pentru a se ridica în aer”.

„Astăzi, un obiect precum o 
dronă necesită o suprafață plană 
pentru lansare și este destul de 
restricționat de modul în care se 
ridică de fapt în aer. Fiziologia 
unică de lansare a pterozaurilor 
ar putea ajuta la rezolvarea unora 
dintre aceste probleme”, a precizat 
Martin-Silverstone.

AGERPRES

C Ă R Ă B U Ș I  &  W O W !

La Madrid vor fi difuzate 
funeralii online pentru 
familiile celor decedați

Un rezident din Marea Britanie a câștigat 
marele premiu de 58,3 milioane de lire sterline 
(aproximativ 67 de milioane de euro) după ce a 
cumpărat biletul desemnat câștigător la extrage-
rea de vineri a loteriei EuroMillions, au anunțat 
reprezentanții National Lottery, citați de Press 
Association.

Fericitul câștigător va încasa banii atunci când 
îşi va revendica premiul, după ce a ghicit toate 
cele cinci numere câștigătoare ale extragerii, dar 
şi cele două numere speciale (Lucky Stars).

Numerele principale desemnate câștigătoare 
la extragerea de vineri au fost următoarele: 16, 
28, 32, 37 şi 45. Cele două numere speciale au 
fost 1 şi 11.

La extragerile Euromillions participă loteriile 
naționale din nouă ţări – Franța, Marea Britanie, 
Spania, Portugalia, Belgia, Irlanda, Austria, Elveția 
şi Luxemburg. 

AGERPRES

Case funerare din capitala 
Spaniei au anunțat marți că vor 
începe difuzarea de funeralii 
online pentru familiile celor de-
cedați, în cadrul măsurilor meni-
te să limiteze răspândirea noului 
coronavirus, relatează dpa, citată 
de Agerpres.

Rudele şi prietenii celor de-
cedați vor putea să participe la 
ceremonii prin intermediul plat-
formelor video, a informat agen-
ția de presă Europa Press, citând 
Serviciile Funerare din Madrid 
(SFM).

Spania, a doua cea mai afec-
tată ţară din Europa după Italia, 
se află sub un regim de restricții 
stricte începând cu jumătatea lu-
nii martie, împiedicând rudele 
să participe la înmormântări de 

câteva săptămâni.
Numeroase rude ale celor peste 

20.000 de spanioli care au murit 
din cauza pandemiei de COVID-19 
au fost obligate să se auto-izoleze 
în case dacă au intrat în contact 
cu persoanele decedate în zilele 
de dinaintea morții acestora.

Rudele vor putea alege între o 
înmormântare religioasă şi una 
laică, a afirmat SFM, şi vor avea 
posibilitatea să realizeze fotogra-
fii, înregistări video şi audio în 
cadrul ceremoniei online.

Procedura normală institui-
tă în timpul pandemiei este ca 
antreprenorii de pompe fune-
bre să ia defuncții de la morgă 
şi să-i ducă direct la crematorii 
sau cimitire pentru a fi incinerați 
sau înmormântaţi.

Un britanic a câștigat 
58,3 milioane de lire sterline 
la loteria EuroMillions

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

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

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

Informațiile despre pterozauri, 
reptile zburătoare care au trăit în 
urmă cu peste 200 de milioane de 
ani, ar putea ajuta la proiectarea 
unor drone mai eficiente, conform 
unei analize, publicată în Trends 
in Ecology and Evolution și citată 
de Press Association.

Paleontologii britanici care 
studiază fosile ale celor mai mari 
animale care au zburat vreodată 
consideră că pterozaurii ar putea 
fi soluția problemelor de zbor ale 
dronelor, precum stabilitatea în 
aer și capacitatea de auto-lansare.

Sunt o mulțime de lucruri cu 
adevărat interesante în datele de 

la fosile, care nu sunt explorate 
deoarece, în general, inginerii nu 
iau în calcul paleontologia atunci 
când caută inspirație în domeniul 
zborului. 

În timp ce inginerii se concen-
trează mai ales pe fiziologia păsă-
rilor și insectelor moderne atunci 
când proiectează drone și avioane, 
doctor Martin-Silverstone con-
sideră că fosilele de pterozaur, 
care oferă o perspectivă asupra 
anatomiei aripilor lor, ar putea 
conține indicii pentru proiectarea 
unor aeronave mai eficiente.

Majoritatea păsărilor moderne 
se lansează în aer prin salt sau 


