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Undeva în satul Micăuți, raionul Orhei

Comentariul
economistului

Președintele
nu dă pensii
și salarii!?
Veaceslav NEGRUȚA
Când ies pe rând premierul
și președintele și încearcă să
inducă în populație frică și
panică privind neplata pensiilor
și salariilor la bugetari – trebuie înțeles așa cum este: cei cu
puterea au pierdut contactul cu
realitatea și o iau hăisa. Pandemia și starea de distanțare, fie
ea și socială, nu fac deloc bine
fiecăruia dintre noi, dar cel mai
rău, probabil, au pocnit guvernarea.
Cui au vrut să transmită
acest mesaj fals și manipulator?
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Observator

România va trimite medici, medicamente
și materiale de protecție în Republica
Moldova pentru a-i ajuta pe basarabeni
să combată pandemia de coronavirus.
Președintele României,

Bucureștiul
pentru
basarabeni
Klaus Iohannis, a spus că „în Republica
Moldova situația este complicată şi
România, care se consideră un partener
extrem de important, credem noi că cel mai
important al Republicii Moldova, va pregăti
şi va implementa în câteva zile două măsuri
importante”.
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Educație

Cu sau fără
diplomă
de Bac în 2020?
Reprezentanții Ministerului Educației au
anunțat recent că examenele gimnaziale vor
fi amânate, în schimb nu au precizat ce se va
întâmpla cu Bacul.
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„Nu lăsați de izbeliște
asistenții medicali!”

M

Victoria POPA
GAZETA de Chișinău a discutat
cu mai mulți medici de familie. Unii
nu vor să-și spună numele pentru a
nu fi intimidați de superiori. Ei sunt
împotriva acestui ordin, deoarece
medicii de familie și așa au multe
sarcini de îndeplinit.
Potrivit unui medic de familie,
testele pentru prelevarea probelor la
domiciliu și echipamentul de protecție încă nu au fost trimise de minister.
„Dar se discută că anume medicina primară și anume asistentele

medicale vor face testarea la domiciliu a pacienților cu suspiciune
de Covid-19. În prezent, nu avem
măști conform normelor, mănuși,
avem doar câte un costum. Iar acestea trebuie schimbate după fiecare
pacient. Am fost instruiți cum să îmbraci, dezbraci costumele printr-o
singură lecție online.” Medicul îmi
spune că s-a informat suplimentar
și din internet despre îmbrăcarea și
dezbrăcarea echipamentului contra
Covid-19.
„Eu știu că ordinele
nu se discută”
Acesta recomandă, în cazul pacienților care au simptome specifice
noului virus, tratamentul prin telefon.
Fiecare caz este monitorizat zilnic.
Dacă se mărește frecvența respirației
și se ridică temperatura, atunci medicul de familie recomandă pacienților
să telefoneze la 112.

Foto simbol, sursa agora.md

edicii de familie sunt indignați de
faptul că Ministerul Sănătății a
decis printr-un ordin, care încă nu a
fost făcut public, ca ei și asistentele
medicale să colecteze la domiciliu probele
pentru Covid-19. Aceștia spun că nu dispun de
echipamentul necesar pentru a face prelevări
pentru teste și a merge la bolnavii cu suspiciune
de coronavirus.

Laurenția Eftodiev, medic de familie, responsabil de satele Miclești
și Stețcani, Criuleni, ne-a spus următoarele cu referire la acest ordin
al Ministerului Sănătății: „Eu știu că
ordinele nu se discută. Da, e îngrijorător. Dar cred că va fi școlarizare și va
veni echipamentul necesar. Avem ceva
echipament pentru că avem pacienți
care se adresează cu simptome catarale
și nu le punem pe toate la Covid-19,
deși nu excludem infecția coronavirus. Am consultat acum un pacient

Cadrele lui Mardari

cu suspiciune și am avut echipament
pentru a face consultația respectivă,
îl primisem anterior. Iar pentru a face
testări pentru Covid-19 la domiciliu
încă nu am primit dotare”.
Tratați la domiciliu
Potrivit doctorului Evtodiev, la
Miclești, trei locuitori sunt spitalizați pentru tratarea cu Covid-19
și unul se tratează la domiciliu,
iar la Stețcani, doi sunt spitalizați
și unul se tratează la domiciliu de
coronavirus.
„Ne-am descurcat deoarece i-am
monitorizat tot timpul. Am tratat la
domiciliu și patru pacienți infectați
cu formă ușoară de Covid-19. Durata tratamentului a fost de 14 zile.
Este cu succes. Au fost testați până
a primi tratamentul și acum urmează
să le facem testul a doua oară, ca
să vedem rezultatul”, ne-a explicat
Laurenția Eftodiev.
Medicul ne-a spus că forma ușoa-

ră de Covid-19 are mici simptome
catarale. Cei trei pacienți, din patru
tratați la domiciliu, aveau doar un
simptom – lipsa mirosului. Și în acest
caz au fost monitorizați zilnic, prin
măsurarea temperaturii, frecvența
respirației, monitorizarea apariției
tusei și a tensiunii arteriale. „Discutam doar telefonic cu pacienții”.
Solicitat de GAZETA de Chișinău,
medicul de familie Oxana Trocin,
de la Centrul de Sănătate Boșcana,
Criuleni, nu a vrut să vorbească despre acest subiect.
Într-o postare pe facebook, referindu-se la colectarea probelor pentru
COVID19 la domiciliu, ex-ministra
sănătății, Ala Nemerenco, sugerează
ministerului de resort să mai cugete
înainte de a declanșa această bombă.
Ea vine cu un apel către medicii de
familie: „Dragi medici de familie, apărați-vă asistenții medicali! Nu-i lăsați
de izbeliște. Asociația Asistenților Medicali văd că nu are nicio poziție la
subiect. De fapt, trist să constat, are...”.

Chicu ne asigură că vom
avea pâine
Premierul Ion Chicu a declarat miercuri că Republica Moldova
deține stocuri suficiente de grâu și alte produse cerealiere și nu ar
exista pericol pentru securitatea alimentară a statului. Reacția sa
vine după ce pe Anticoruptie.md a fost postată o sesizare în care se
spunea că de la un elevator ar fi plecat spre portul Giurgiulești zeci
de camioane de mare tonaj cu grâu.
Surse din domeniul afacerilor au declarat pentru Anticoruptie.md
că este vorba de grâul unor agenți economici din R. Moldova, care ar
fi fost vândut anterior unor companii din Turcia, dar care se păstra
în continuare în elevatoarele moldovenești.
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Bucureștiul pentru
basarabeni

R

omânia va trimite medici, medicamente
și materiale de protecție în Republica
Moldova pentru a-i ajuta pe basarabeni
să combată pandemia de coronavirus.
Președintele României, Klaus Iohannis, a spus că
„în Republica Moldova situația este complicată şi
România, care se consideră un partener extrem
de important, credem noi că cel mai important al
Republicii Moldova, va pregăti şi va implementa
în câteva zile două măsuri importante”.

Natalia MUNTEANU
România ne-a ajutat întotdeauna, susține economistul Vasile
Șoimaru, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova.
Contactat de GAZETA de Chișinău, Vasile Șoimaru a reiterat că
„România trebuie să ne ajute, dar
mai bine ne-ar lua acasă”.
În Republica Moldova avem
de fapt o guvernare pro-Moscova.
L-am întrebat pe Vasile Șoimaru
de ce România ne-ar mai trimite
ajutoare, mai ales că autoritățile
moldovene deseori își atribuie
laurii.
„Mai bine ne-ar lua acasă”
„România, când ne oferă un
ajutor, nu se gândește la cei care
guvernează, că sunt idioți sau nu,
că sunt hoți sau nu, dar se gândește la sărmana populație pentru
că în Basarabia circa 80% sunt
români. Ea se gândește la oameni.
Unii se fac milionari, dar săraca
noastră populație nu are de unde
cumpăra un pachet de măști. Nu-i
simpatizez pe toți politicienii de
la București, dar în relația cu Republica Moldova ei au o politică
corectă. Asta s-a început încă de
când ni se oferea câte o mie de
burse de studii pe an. A fost un
fel de revenire la mamă”, explică
Vasile Șoimaru.

Pe aceeași undă am vorbit cu
ex-deputatul Ștefan Maimescu,
care a subliniat faptul că România
are o politică de fraternitate în
relația cu Basarabia. „România,
chiar dacă schimbă guvernele și
președinții, duce o politică de fraternitate, de salvare a Basarabiei,
nu prin dezbinare, șovinism, dar
prin ajutor concret. Ajutorul din
partea României este permanent”,
conchide Ștefan Maimescu, fost
deputat.
Țara rămâne
pe aceeași poziție
Deputatul Octavian Țîcu susține că „declarația președintelui
Iohannis vine într-un context
extrem de complicat, în care România a făcut o analiză a situației
care se desfășoară în Republica
Moldova și, prin prisma experienței personale, a experienței pe care
a trăit-o și a resurselor de care
dispune a decis această implicare,
care mi se pare una firească”, a
declarat președintele Partidului
Unității Naționale.
Țîcu a menționat că „rezervele României față de Republica
Moldova sunt legate de situația
politică, mai ales după schimbarea guvernării în noiembrie
2019”. Potrivit lui Octavian Țîcu,
România a spus că va rămâne
pe aceleași poziții până când
Republica Moldova va avea cu
certitudine o direcție de evoluție
europeană.
Asistența financiară
condiționată
Luni, 27 aprilie, când s-au
împlinit 10 ani de la semnarea
Parteneriatului Strategic dintre

România și Republica Moldova,
Ministerul Afacerilor Externe de
la București a menționat contribuția proiectelor implementate
pe bani românești pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale
cetățenilor moldoveni (finanțarea
renovării a peste 100 de grădinițe; donația a 196 de microbuze
pentru școli, operaționalizarea
SMURD etc.).
Ministerul de Externe al României a reiterat sprijinul Bucureștiului în integrarea europeană
a Republicii Moldova (liberalizarea regimului de vize cu UE
pentru basarabeni, Acordul de
liber schimb cu UE etc.), dar a
precizat că „evoluțiile recente de
la Chișinău nu atestă continuarea
reformelor în direcția avansării
agendei europene”.
Autoritățile române au reafirmat că „sprijinul României, inclusiv financiar, va fi pe mai departe
strict condiționat de continuarea
reformelor pentru dezvoltarea democratică a Republicii Moldova
și avansarea parcursului său european”.
România ne trimite
ajutoare medicale
Ambasada României la Chișinău susține că „echipa de medici
și asistenți medicali din România este pregătită să se alăture, pe

bază de voluntariat, colegilor din
Republica Moldova, urmând să
lucreze alături de aceștia, pentru o
perioadă de timp, în spitalele din
Republica Moldova implicate în
combaterea pandemiei”.
Guvernul României va face, în
beneficiul cetățenilor Republicii
Moldova, o serie de donații de
echipamente de protecție și alte
materiale medicale necesare în
lupta COVID-19. În ședința Guvernului României de joi, 30 aprilie, vor fi alocate în contul Ministerului Sănătății sumele necesare
realizării donațiilor menționate.
Recunoaște susținerea
României din ultimii 10 ani
Parteneriatul Strategic cu
România pentru integrarea europeană a Republicii Moldova,
instituit acum 10 ani, a deschis
oportunități noi pentru schimburile economice și culturale și a
contribuit determinant ca România să devină cel mai important
partener economic al Republicii
Moldova, recunoaște Guvernul de
la Chișinău.
Prim-ministrul Ion Chicu s-a
întâlnit cu Daniel Ioniță, Ambasadorul României în Republica
Moldova, mulțumindu-i pentru
modernizarea școlilor, construirea noului sediu al Teatrului „B.
P. Hasdeu” din Cahul, renovarea

Medicii din
România,
așteptați în
R. Moldova
Echipa de medici din România, care va
activa împreună cu medicii din Republica
Moldova oferind ajutor pacienților infectați
cu noul coronavirus, trebuia să ajungă la noi
joi, 30 aprilie, a anunțat ministra Sănătății,
Viorica Dumbrăveanu, în cadrul emisiunii
„Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.
Ministra Sănătății, Viorica Dumbrăveanu, a precizat că au fost stabilite deja
centrele medicale din Republica Moldova

Medici români care au lucrat în Italia. Foto: Guvernul României

unde vor activa medicii și asistenții medicali din România. „Am vorbit la telefon
cu Raed Arafat şi cu Excelenţa Sa, ambasadorul Daniel Ioniţă. Medicii și asistenții
medicali din România vor activa pentru

acordarea asistenţei medicale pacienţilor
aflaţi în stare foarte gravă şi în stare gravă”,
a declarat ministra Sănătății de la Chișinău,
Viorica Dumbrăveanu.
Totodată, Viorica Dumbrăveanu a men-

Muzeului de Artă, a Sălii cu Orgă
și a Institutului Mamei și Copilului. Premierul Chicu a apreciat
importanța construcției gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău
pentru diversificare energetică.
Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova a
anunțat marți, 28 aprilie, că gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău
este gata în proporție de 90%, dar
darea în exploatare se amână pentru a doua parte a anului 2020.
„Mulţumim României
pentru sprijinul
dezinteresat şi oportun”
Președinta PAS, Maia Sandu i-a
mulțumit prim-ministrului României, Ludovic Orban, pentru
sprijinul anunțat de președintele
Klaus Iohannis. „În toată această
perioadă dificilă pentru noi toți,
am comunicat cu prim-ministrul Orban despre situația noastră, iar el a promis să ne ajute.
Prim-ministrul mi-a comunicat
că deja în ședința de joi a Guvernului României se va lua o decizie
despre materialele de protecție și
medicamentele care vor fi donate
Republicii Moldova”, a scris Maia
Sandu.
Lidera PAS a mai spus că s-a
bucurat să afle că o echipă de medici cu experiență va fi delegată
pentru a ajuta medicii noștri.

ționat că, în prezent, în Republica Moldova
există 12 donatori de plasmă pentru pacienții cu Covid-19. „Cu donația de plasmă
a unei singure persoane pot fi tratate trei
persoane, ceea ce este foarte important.
Mizăm că numărul persoanelor care vor
dona plasmă va creşte”, a spus ministra.
Ministra a precizat că Japonia intenţionează să ofere un lot de medicamente. „Noi
nu facem aceste tratamente ad-hoc. Există
protocoale clinice asupra schemelor de
tratament, cu descrierea foarte clară a tratamentelor aplicate. Niciun fel de tratamente
experimentale nu implementăm în acest
moment”, a declarat ministra Sănătății.
Domnia sa a mai spus că tratamentul
pentru COVID-19 este absolut gratuit şi
asumat de statul Republica Moldova.
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Interviu cu Ala Nemerenco, ex-ministră a Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

„Nimeni din guvernanți
nu se gândește
la perioada post epidemie”

D

upă părerea ex-ministrei Sănătății,
Ala Nemerenco, decizia ca
asistentele medicilor de familie să
preleve la domiciliu probe pentru
teste Covid-19 este una nechibzuită.
Deoarece așa o procedură poate fi
realizată doar de personal cu abilități practice, bine
instruit și chiar cu o practică anterioară, nu doar
cu o lecție scurtă online. Mai multe detalii aflați din
interviul realizat de GAZETA de Chișinău.
- Stimată Doamnă Ala Nemerenco, medicii și asistenții din medicina primară sunt indignați de faptul
că vor fi obligați să preleve
probe pentru testele Covid-19 la domiciliu. Aceștia
spun că nu au echipamentul necesar și sunt expuși
riscului de a se îmbolnăvi. Cum comentați această
decizie a ministerului de
resort?
Două lucruri în tot procesul de
gestionare a epidemiei nu le pot
înțelege. Primul este faptul că nu
s-au pregătit corespunzător, încă
din luna ianuarie, și nu au asigurat
cu echipamente suficiente cadrele
medicale, astfel expunându-le și
înregistrând o rată foarte înaltă
de îmbolnăviri printre ei. Ea variază de la 25 la 30%, în funcție
de numărul total de infectați. E
o cifră enormă. Nicăieri în lume
nu mai există așa ceva. Și a doua
decizie prost calculată este cea cu
obligarea asistentelor medicilor
de familie să preleve la domiciliu
probe pentru teste COVID.
De ce? Fiindcă așa o procedură
poate fi realizată doar de personal
cu abilități practice, bine instruite și chiar cu o practică anterioară. Deocamdată s-a făcut doar
o instruire scurtă online. Proba
se colectează din nazofaringe
sau orofaringe, fapt ce provoacă
tuse, strănut, pentru că se excită
mucoasa, și dacă persoana care
prelevă proba nu este instruită
bine sau nu are echipament de
protecție conform standardelor
(tunică, combinezon, două perechi
de mănuși, ochelari, vizieră, bonetă, botoșei), atunci riscul că
poate fi infectată este mare. În
cazul când proba nu este prelevată
calitativ, ar putea ieși un test fals
negativ. Astfel, persoana care într-adevăr este infectată să rămână
într-un regim de neizolare, în care
poate contacta cu alți oameni și
răspândi infecția.
În multe țări, categoria de personal care prelevă aceste probe
este considerată ca una cu cel mai
înalt risc de infectare, ca și personalul medical care participă la
intubarea pacienților în sălile de
reanimare.
- În opinia Dvs., cine ar
trebui să preleve probe
pentru teste Covid-19?
Ar fi bine să avem câteva au-

tomobile adaptate pentru diferite
zone din nord, sud, centru, dotate,
un fel de laboratoare pe roți, cu
personal echipat și instruit. Aici
ar putea fi implicate laboratoarele
private, care au dislocate centre
de colectare la Bălți, Cahul. Ele
au personal bine instruit și pot
realiza calitativ aceste testări.
- Cum vom trece noi prin
această infecție? Ce spun
medicii cu care discutați?
Noi vom trece prin această infecție ca și toți ceilalți. Dar cel mai
grav pentru sistemul medical va
veni pe urmă. Am impresia că o
mare parte din lucrătorii medicali
vor abandona sistemul după. Ei
acum nu pot s-o facă. Unu – din
simțul datoriei și doi – din cauza
că sunt în foarte multe cazuri speriați cu dosare, dacă depun cereri
de demisie în perioada de urgență. Mulți colegi mi-au relatat așa
cazuri. După această pandemie,
multe țări își vor fortifica sistemele de sănătate, vor avea nevoie de
personal medical și-l vor recruta
din altă parte. Acest lucru e grav
pentru sistemul nostru de sănătate. Îmi pare rău că nimeni din
cei de la guvernare nu se gândește
astăzi la perioada post epidemie.
- După 45 de zile de la instituirea stării de urgență, mai primim donații
sub formă de bani și echipament medical de peste
hotare, dar și numărul îmbolnăvirilor printre medici
crește. Cum comentați?
Nu poți asigura securitatea
unui cadru medical atunci când
echipamentul nu este conform.
Există în lume standarde foarte
clare privind echipamentul personalului medical. Ele depind de
nivelul de risc și de ocupația fiecărui cadru medical, standarde
care la noi nu au fost aprobate
de ministerul de resort nici până
astăzi.
În momentul când există standarde, nimeni nu ar putea să aducă un echipament neconform. În
caz contrar, ne pomenim cu măști
cusute pentru personalul medical din țesătură pentru lenjerie,
ceea ce este inadmisibil pentru
protecția personalului medical
- țesătura de bumbac, oricât de
calitativă ar fi, pentru acest virus este exact cum ar fi pentru
un țânțar o plasă de la poarta de

fotbal. Pentru personalul medical,
sunt necesare doar măști speciale
FPP2, FPP3, nr. 95. Câți lucrători
de la noi le au?
- Ați postat o vizieră pe pagina Dvs. de facebook care
nu corespunde normelor
medicale. Să înțelegem că
noi nu avem nici viziere corespunzătoare?
Nu pot să spun că nu avem
deloc. Sunt și viziere de calitate, chiar și la noi în R. Moldova
au fost produse sau asamblate.
Dar pe lângă echipamentele de
calitate se strecoară și multe care
nu corespund standardelor. Se
fac contracte, achiziții cu echipamente de proastă calitate. Se
asigură personalul medical cu ele
ca mai apoi să se poată declara că
personalul a fost asigurat cu de
toate. Da, am postat o vizieră cu
care au fost asigurate mai multe
spitale și este de o calitate proastă – nu asigură nicio protecție,
acoperind doar jumătatea de sus
a feței, lăsând gura, buzele descoperite. Iată în așa cazuri oficialii
spun că medicii au agățat virusul
de pe nu știu unde. Când de fapt
acești oameni în afară de casă și
spitale nu circulă nicăieri.
- Care este opinia Dvs. față
de pacienții cu suspiciune
de Covid-19 tratați la domiciliu?
Dacă pacientul a fost într-un
centru de triere și i-au făcut o radiografie fiind consultat de un medic, care a stabilit că este o formă
ușoară, atunci nu este o problemă
ca medicul de familie ulterior să-l
monitorizeze prin discuții telefonice. În cazul când acest pacient
nu a trecut printr-un centru de
triere și nu a contactat cu niciun
cadru medical, este neapărat nevoie ca inițial acesta să fie vizitat
de medicul de familie, dar desigur,
bine echipat. De asemenea, pot
fi tratați la domiciliu doar acei
pacienți care au condiții ideale
pentru a se afla în izolare deplină

față de membrii familiei. În caz
contrar, se va infecta toată familia.
Apartamentele, casele oamenilor
în zonele rurale nu sunt dotate
cu condiții minime de igienă, cu
apeduct și canalizare.
- La noi de ce nu s-a procedat cum s-a făcut în România?
Noi avem spații suficiente
în care am fi putut plasa aceste
persoane. Este spitalul nou de la
Vorniceni cu 240 de paturi, de
asemenea sunt suficiente spații
hoteliere, săli de sport care pot
fi adaptate pentru formele ușoare
de Covid-19.
- Care au fost greșelile comise ce au dus la infectarea
unui număr atât de mare
de angajați din spitalele
raionale?
În multe spitale raionale s-a
permis spitalizarea pacienților
cu Covid-19 în secția de boli infecțioase a spitalului. Cunoscând
care este infrastructura veche a
acestor spitale, infecția nu a putut
fi localizată, până la urmă infectându-se și alți angajați din spital, dar și pacienți din alte secții.
În asemenea cazuri ar fi fost mai
rațional să se deschidă spitale
zonale în care să fie concentrați
acești bolnavi, iar ceilalți pacienți
cu alte maladii să fie tratați în
spitalele rămase.
O altă problemă care a dus la
îmbolnăvirea angajaților din sănătate este că tactica aplicată la
noi nu a prevăzut că orice pacient
care se adresează într-o instituție
medicală, indiferent de patologia
lui, trebuie privit ca o potențială
sursă de infectare, până la proba
contrarie, iar personalul care se
ocupă de el să fie echipat corespunzător. Cel care se adresează cu
suspiciune de apendicită ar putea
veni infectat și cu acest virus. Persoanele din spitale care lucrau cu
pacienți internați cu alte maladii
nu erau asigurate cu echipamente
de protecție, ci obișnuit. Așa s-au

îmbolnăvit secții întregi, inclusiv
pacienții.
- Stimată Doamnă, ce spun
medicii care s-au tratat de
Covid-19?
Se creează o iluzie falsă precum
că persoanele care au suferit infecția se simt ca și după o infecție
virală ușoară. Am primit mesaje
de la colegi medici care au suportat maladia și care au relatat că
se confruntă în prezent cu multe
probleme. Unii au făcut hepatită
toxică de la medicamente, alții au
dureri mari de cap în continuare
sau tuse persistentă. Persoanele
care au trecut prin intubare, reanimare, forme de gravitate medie nu
revin acasă perfect sănătoși, ei urmează să-și recupereze sănătatea.
Statul este obligat să recupereze
aceste prejudicii.
- Ce mesaj aveți pentru
oameni care au necesități
de a merge la muncă, în
spațiul public?
Primul sfat este respectarea
distanței sociale de minim doi
metri. Virusul nu se transmite la
o asemenea distanță. Al doilea
sfat este să depășească această
incomoditate de a purta măști.
Masca chirurgicală simplă sau textilă poate opri până la 40-50 % din
virusurile care pot fi transmise
prin strănutul sau tusea cuiva bolnav – ele rămân pe mască împreună cu particulele eliminate și nu
ajung să fie inhalate toate, astfel o
concentrație mai mică înseamnă
o virulența mai joasă. Și trei – ne
spălăm cât mai des pe mâini. Acasă, în curtea noastră, la lotul de pe
deal nu ne putem molipsi, astfel
putem liber să îngrijim grădina.
De asemenea, când mergem pe
stradă sau în parc și nu avem pe
nimeni în jur, nu putem să ne molipsim. Virusul se transmite de la
om la om, inclusiv prin suprafețele
pe care au rămas eliminări de la
o persoana bolnavă.
Interviu realizat
de Victoria POPA
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Seceta ne dictează
măsuri pragmatice
urgente

Î

ntr-o lume cu temperaturi tot mai
ridicate și ploi tot mai rare, împădurirea
și conservarea solului sunt factorii care
pot stopa seceta. Republica Moldova
se confruntă în ultimii cinci ani cu o
accentuată secetă hidrologică, ceea ce ar
putea determina scumpirea pâinii.
țurile vor crește. O să importăm
făină. Situația este grea”, notează
Rovenco.
Dăm alarma

Natalia MUNTEANU
Efectele secetei se văd pe câmp,
iar de ploaie depind afacerile
fermierilor și hrana populației.
Pentru a înțelege mai bine cum se
face agricultură când natura e tot
mai imprevizibilă, iar schimbările
climatice tot mai accentuate, am
vorbit cu mai mulți producători
agricoli din Republica Moldova.
„Seceta permanentă din ultimii
cinci ani a dus la insuficiență de
umiditate”, susține pomicultorul
Valentin Chilat Cornaci.
Pomicultorul din satul Bârnova, raionul Edineț, menționează
că „au mai fost ani fără zăpadă,
dar nu după atâția ani de secetă
la rând”. Din lipsa resurselor de
apă, anul acesta, vor fi mai puține
mere, față de anul trecut. Salvarea
vine prin împădurire. „Dacă nu se
va investi în silvicultură atunci vor
fi mari probleme. Avem nevoie de
multe păduri, lacuri. Ploile nu vin
în pustiu”, spune Chilat Cornaci.
Schimbările climatice
forțează fermierii
„În sol sunt 130 de litri de apă
la un metru pătrat, iar planta nu
se dezvoltă, nu are creștere. Râurile și lacurile au secat. Nu avem
de unde lua apă. Este catastrofă. Chiar dacă are cineva sistem
de irigare – nu-i apă”, afirmă cu
îngrijorare fermierul Gheorghe
Trifan din satul Sipoteni, raionul Călărași. Producătorul agricol
cultivă mure care au fost afectate
de înghețuri. Trifan afirmă că e
nevoie „de pus amenzi foarte mari
celor care dau foc vegetației uscate
de prin livezi, imașuri etc.
De la cireșarul Victor Rovenco
din satul Olănești, raionul Ștefan-Vodă, aflăm că nivelul apei
în Nistru a scăzut. Agricultorul
spune că grâul, orzul și porumbul
sunt printre cele mai afectat culturi. „Grâu e posibil să nu avem.
Mulți fermieri nu vor să semene
floarea-soarelui și porumb. Pâine
o să avem, dar va fi scumpă, pre-

În satul Jora de Mijloc, raionul Orhei, au înghețat cireșele și
caisele fermierului Mihai Savin.
Rămânem tot pe meleagurile Orheiului. În satul Mălăiești, unde
Igor Ivanov deține livezi de mere
și terenuri însămânțate cu grâu.
„Grâul și orzul sunt pierdute. Anul
trecut, am adunat 5-6 tone de grâu
de pe un hectar, dar anul ăsta voi
recolta o tonă de grâu de pe un
hectar. Zonele de centru și sud
sunt cele mai critice. La nord sperăm că vor avea grâu”, estimează
producătorul agricol Igor Ivanov.
Fermierul Ivanov are o părere diferită de cea a ministrului
Agriculturii, Ion Perju, despre
consecințele secetei. Potrivit ministrului, sunt compromise doar
10% din suprafața totală de grâne.
„Eu văd că practic toată suprafața de grâu o întorc”, notează Igor
Ivanov.
Ministrul Agriculturii a menționat la Publika TV că seceta a
afectat unele regiuni din Republica Moldova, iar situația s-ar putea
agrava dacă în timpul apropiat nu
vor cădea ploi. „Nu știu ce analiză
fac ei (n. r. – Ministerul Agriculturii). Clar că ei știu situația de
la nord și sud. Eu văd că, în zona
de centru, practic grâu nu va fi”,
conchide agricultorul Ivanov. Totodată, Ministerul Agriculturii a
anunțat că va merge prin republică pentru a evalua starea semănăturilor de toamnă și pentru a
observa cum se dezvoltă culturile
cerealiere.
„Agricultorii sunt
ca doctorii”
Tudor Darii este legumicultor
în satul Chetrosu, raionul Drochia.
Fermierul cultivă legume bio, are
sistem de irigare prin picurare,
unde consumul de apă este de
4-5 ori mai mic decât se consumă
prin sistemul de irigare de înaltă
presiune. „Din primăvară și până
acum, apă în iaz nu s-a acumulat.
Încă n-am udat, dar în iaz apa a
scăzut. Dacă nu va ploua, în iulie
nu vom avea apă”, spune Tudor
Darii.
Agronomul Tudor Darii afirmă
că, pentru a diminua consecințele

secetei, sunt necesare „lucrări de
menținere a apei în sol”. Apa poate
fi menținută în pământ prin afânare. „Trebuie să minimizăm lucrările, să răscolim solul la minim.
Să omitem emanarea de carbon
în atmosferă. Arând pământul,
eliminăm carbonul, poluăm aerul
și stimulăm încălzirea globală. Să
ne dezicem de minerale și îngrășăminte care poluează. Solul este
un organism viu. Din sol trebuie să iei cât ai dat și un pic mai
puțin. Acum 20 de ani, humusul
în sol era de 6%, acum avem 4%.

„Râurile Nistru și Prut nu mai
aduc cantități mari de apă, deoarece în munții Carpați s-au produs
niște schimbări dramatice. Începând din 1985, s-au făcut defrișări masive, iar munții Carpați
sunt depozitul de apă al întregii
regiuni, inclusiv pentru Nistru
și Prut. Seceta hidrologică este
legată în primul rând de faptul
că volumul de apă pe care îl aduc
râurile Nistru și Prut este mică,
iar asta duce la scăderea nivelului
de apă subterană, la secarea râurilor”, spune Alecu Reniță.

(n. r. – autoritățile și agricultorii)
trebuie să înțeleagă că poți face
o sumedenie de rețele de irigare,
dar problema de bază e de unde
iau apă! Câtă apă are Nistrul? Ei
habar nu au. Apa este prioritară. Nu doar pentru agricultură.
Dacă Chișinăul rămâne fără apă,
nimeni nu va vorbi despre agricultură”, afirmă ecologistul Alecu Reniță. Fluviul Nistru asigură
cu apă potabilă opt milioane de
cetățeni ucraineni și moldoveni.
Apele subterane nu pot fi folosite
pentru irigare, atenționează Alecu

Bonitatea solului scade drastic”,
explică Tudor Darii.

Altă problemă semnalată de
Alecu Reniță este „hidrocentrala
de la Novodnestrovsk, care reține
o cantitate uriașă de apă. E vorba
de 3 miliarde de metri cubi. Toate
luate împreună ne dau un tablou
pe care-l avem azi în Republica
Moldova și care-i legat de ceea ce
numim noi secetă hidrologică”.

Reniță, deși se fac unele presiuni
pentru a permite. Acestea trebuie
păstrate pentru populație.
Pâinea ar putea fi mai scumpă la toamnă, prognozează Viorel Chivriga de la IDIS Viitorul.
Potrivit lui Chivriga, vor exista
probleme cu majorarea stocurilor
de cereale, chiar dacă exporturile
au fost sistate. O situație similară
este înregistrată în toate statele
din regiune, care au interzis exporturile de produse cerealiere.
PPDA susține că seceta poate fi
comparată cu cea din anul 1947.
Andrei Năstase a declarat că Republica Moldova se confruntă cu
cea mai mare secetă de la independență. PPDA cere Guvernului să
declarare stare de urgență în agricultură și să întreprindă măsuri,
printre care suplinirea fondului
de rezervă cu 500 de milioane de
lei și să cumpere câte 150 de mii
de tone de grâu și porumb.

Agricultura viitorului
În satul Roșu din raionul Cahul
este un tânăr care promovează
agricultura ecologică. „Ploile sunt
atrase de păduri. Trebuie de plantat fâșii forestiere de 20 de metri,
pe toate lanurile agricole, în raza
de 100 de metri. Plantăm soiuri
sălbatice, fără altoire. Dar vorbim
și despre tei, salcâm, arbuști, pomi
fructiferi”, sfătuiește Constantin
Furtună. Tânărul fermier încurajează consumul de produse de
sezon.
Schimbările climatice sunt forțate de mâna omului. Nu e niciun
fel de ciclu natural care se manifestă într-o anumită perioadă,
denotă ecologistul Alecu Reniță,
președintele Mișcării Ecologiste
din Republica Moldova.

Cum putem opri
răspândirea secetei
„Cel mai important factor este
împădurirea. Zonele împădurite,
chiar și când nu plouă, ele păstrează o cantitate mare de apă.
În Republica Moldova, fondul
forestier se apropie de 12%, dar
în realitate avem vreo 8% de pădure. Ar trebui să avem măcar 25%
și 10% de arii protejate de stat”,
declară Alecu Reniță.
Sistemele de irigare nu rezolvă problema secetei din țară. „Ei
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Șantaj și presiuni
Președintele inadmisibile asupra
nu dă pensii judecătorilor Curții
Constituționale
și salarii!?
Comentariul economistului

caz pentru stingerea datoriilor
asumate ilegal de guvernarea lui
Dodon în interesul prietenilor și
„partenerilor strategici” ai acestui
președinte impus din alte părți.
”У Додона спросите. Он
знает”, zicea în iunie 2017 președintele Rusiei, Putin, când a fost
întrebat de jurnaliști străini despre
imixtiunea și influența Rusiei în
Veaceslav NEGRUȚA
afacerile interne ale altor state.
Dodon, ce știi tu și nu știm noi? De
Când ies pe rând premierul și
te are așa de apropiat și de prieten
președintele și încearcă să inducă
șeful unui sistem care are dosar
în populație frică și panică privind
pentru fiecare. Să fim noi oare, cu
neplata pensiilor și salariilor la butoții, niște sechestrați ai unui ostagetari – trebuie înțeles așa cum
tic al regimului lui Putin? De ce ai
este: cei cu puterea au pierdut conavut grijă ca acest „acord de credit”
tactul cu realitatea și o iau hăisa.
să rămână intact, fără nicio schimPandemia și starea de distanțare,
bare, precum a fost trimis de crefie ea și sociaditor, adică de
lă, nu fac deloc
Kremlin? Noi
bine fiecăruia
te întrebăm. Și
dintre noi, dar
tu răspunde!
cel mai rău, proPreședinbabil, au pocnit
tele nu dă
și în mai, și în iunie,
guvernarea.
pensii și saprecum și în lunile
Cui au vrut
larii. Aceste
care urmează vor fi
să transmită
competențe
achitate și pensiile,
acest mesaj fals
sunt atribuite
și salariile. Pentru
și manipulator?
de Lege gucă bani publici
Omului care a
vernului, care
există în buget și
muncit o viața,
acumulează
este necesar doar să
iar dreptul lui la
impozite și
fie oprită cheltuirea
pensie este unul
taxe de la cei
garantat, indicare muncesc
acestor bani în
ferent de culoaaici, acasă, și
scopurile electorale
rea guvernării?
le împart celor
ale lui Dodon.
Sau omului care
care și-au oblucrează într-o
ținut dreptul
instituție bugebine meritat la
tară și își face
o pensie și saonest munca, indiferent dacă este
larii, celor care sunt bugetari. Noi
asigurat și protejat la acea muncă
plătim. Fiecare dintre noi. Includeloc ușoară și pe care nu fiecare
siv salariile președinților, aleșilor,
și-ar dori să o facă?
miniștrilor și altor funcționari.
Sau poate au încercat să foloPentru ca să fie asigurate plățile
sească pensionarul și bugetarul
la timp și în măsură deplină. Mepentru a ataca și a le pune în cârcă
dicilor, profesorilor, oamenilor
judecătorilor de la Curtea Constide cultură, din protecția socială
tuțională responsabilități ce nu le
etc. Iar dacă există abateri – să
revin: de a plăti pensii și salarii?
fie găsite și rezolvări. Pentru asta
Pentru că au îndrăznit să oprească
e guvernarea în orice stat demofărădelegea comisă de guvernarea
cratic.
lui Dodon.
Să fie clar: și în mai, și în iunie,
Despre asumări de răspunderi
precum și în lunile care urmează
sfidând Constituția am mai auzit.
vor fi achitate și pensiile, și salaDar cum a decis președintele Doriile. Pentru că bani publici există
don să infiltreze interesele străiniîn buget și este necesar doar să fie
lor în Republica Moldova printr-un
oprită cheltuirea acestor bani în
acord de credit este chiar strigător
scopurile electorale ale lui Dodon
la cer. Cum să bagi datoriile unor
de către guvernarea care-i poartă
agenți economici protejați de Donumele.
don față de niște bănci din Rusia
În state democratice, dacă guîn datoria de stat a Republicii Molvernarea nu se descurcă sau dacă
dova? Acest lucru putea să-l facă
lucrează pentru interese străine,
doar un președinte șantajabil și
și nu pentru propriul popor, este
vulnerabil.
trimisă la odihnă. Iar noi vedem
De ce creditele luate de prietesemne clare că președintele Donii lui Dodon cu interese în stânga
don e tare afectat și împovărat de
Nistrului, care nu plătesc impozite
obligațiile sale în fața propriilor
în bugetul de stat de la Chișinău,
creditori.
ar trebui să beneficieze de ramPreședinte Dodon, nu-i lipsiți
bursarea acestor credite de către
pe oameni de pensii și salarii penfiecare dintre noi, prin impozite și
tru a vă plăti propriile datorii și
taxe achitate onest la stat? Căci tot
angajamente! Lăsați oamenii în
ce plătim noi ca impozite trebuie
pace! Și Curtea Constituțională,
să meargă la plata pensiilor și sala fel. Că deja meritați odihnă, cu
lariilor bugetarilor! Și în niciun
executare.

P

latforma Demnitate și Adevăr a depus
o sesizare la Curtea Constituțională
împotriva Acordului de împrumut
cu Federația Rusia, iar deputații
Grupului Pro Moldova au depus două
plângeri la Procuratura Generală
împotriva președintelui Igor Dodon.

Să fie clar:

Între timp, atât opoziția, cât
și experții, critică dur declarațiile făcute vineri de șeful statului
care avertiza în privința posibilității stopării achitării pensiilor și
salariilor, considerându-le drept
șantaj și presiuni asupra oponenților politici, dar și a judecătorilor
Curții Constituționale.
Deputații Platformei Demnitate și Adevăr au depus o sesizare
la Curtea Constituțională împotriva Acordului de împrumut din
partea Federației Ruse. Liderul
formațiunii, Andrei Năstase, a de-

clarat într-un briefing că acordul
subminează interesele Republicii
Moldova, le promovează pe cele
ale Federației Ruse, a fost negociat
netransparent și nu corespunde
standardelor internaționale.
Săptămâna trecută, și Grupul
Pro-Moldova a atacat Acordul votat de majoritatea parlamentară la
Curte, care a decis suspendarea
aplicării acestuia până la examinarea sesizării în fond. Luni, 27
aprilie, deputații acestui grup au
depus o sesizare în care reclamă
încălcarea procedurilor la adopta-

rea mai multor legi în Parlament,
în ședința de joi. Totuși, ei susțin
că hotărârea Curții nu va avea efect
asupra intrării în vigoare a legilor
respective, printre care este și rectificarea la bugetul pe anul curent.
De asemenea, Grupul Pro-Moldova a anunțat că a depus un demers împotriva lui Igor Dodon,
pentru declarațiile acestuia de vineri, în care susținea că opoziția și
judecătorii Curții Constituționale
vor fi vinovați dacă statul nu va
putea achita salarii și pensii.
Fostul judecător la Curtea Constituțională, Nicolae Osmochescu a calificat într-un comentariu
pentru Radio Chișinău declarațiile
respective ale lui Igor Dodon ca
fiind șantaj și presiuni inadmisibile asupra judecătorilor Curții
Constituționale.
Opoziția se opune acordului
privind luarea unui împrumut
de 200 de milioane de euro de
la Federația Rusă, atenționând
că acesta conține și unele prevederi periculoase inclusiv una
care ar putea permite includerea
în datoria Republicii Moldova și
a restanțelor de plată ale unor
agenți economici. În special este
vorba de datoria acumulată de
regiunea transnistreană la gazul
livrat de Rusia care depășește 6,5
miliarde de dolari. Igor Dodon
a declarat ulterior că în cazul în
care Acordul va fi anulat, nu vor
fi bani pentru achitarea pensiilor și salariilor, deși autoritățile
anunțaseră că banii sunt prevăzuți
pentru reparația drumurilor.
radiochisinau.md

32 de angajați
de la substația
AMU Râșcani
confirmați cu
COVID-19
Substația de Asistență Medicală Urgentă (AMU) Râșcani și-a
sistat activitatea, fiind plasată în
carantină. Până în prezent, 32 de
angajați ai substației au fost confirmați cu COVID-19. Informațiile au fost prezentate de către
directorul Centrului Național de
Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, Boris Golovin, după
ședința Punctului Național Focal,
transmite IPN.
Boris Golovin a menționat că
primul caz de infectare a unui
lucrător medical de la substația
Râșcani, punctul AMU Cricova,
s-a înregistrat pe 18 martie. Cazul
a fost letal, iar ca urmare au fost
întreprinse măsuri de izolare a
contacților. Totodată, din 2 aprilie, a început testarea în masă a
angajaților, iar ca urmare, patru
persoane au fost confirmate cu COVID-19, acestea fiind spitalizate.

Potrivit directorului AMU, în
pofida măsurilor întreprinse, au
mai fost înregistrate cazuri sporadice de infectare. După constatarea unui climat psihologic
tensionat în cadrul substației
Râșcani, s-a decis testarea în
masă repetată, spune Boris Golovin. Ca urmare, au fost confirmate 32 de cazuri de COVID-19
asimptomatice. O persoană a fost
spitalizată, iar celelalte se tratează
la domiciliu.
Printre persoanele infectate
sunt cinci medici, 12 asistenți
medicali, patru infirmieri, opt
șoferi și trei angajați din per-

sonalul auxiliar. În contextul în
care numărul de contactați este
mare și pentru a întrerupe lanțul
de transmitere, s-a decis sistarea
activității și plasarea substației
în carantină pentru un termen
de 14 zile.
Până pe 29 aprilie, în Republica Moldova au fost raportate 3
638 de cazuri de infecție cu noul
tip de Coronavirus și 109 decese
provocate de COVID-19. În total,
au fost confirmate 932 de cazuri
de infectare în rândul angajaților
sistemului de sănătate.
ipn.md
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Interviu cu deputatul Lilian Carp din Fracțiunea PAS

„Plahotniuc
încearcă să pună
presiune pe Dodon”

I

nacțiunea procurorilor în cazul dosarelor
deschise după evenimentele din iunie
2019, în special ridicarea sechestrelor
de pe firmele conectate la Vladimir
Plahotniuc, fugit în SUA, constituie
premisele pentru refacerea parteneriatului
Plahotniuc–Dodon pentru viitoarele alegeri
prezidențiale. Acesta este unul dintre subiectele
unui interviu acordat pentru GAZETA de Chișinău
de către deputatul Lilian Carp.
- Stimate Domnule Carp,
asistăm la o tendință interesantă. PDM s-a divizat în
două grupări politice. Pe
de o parte, facțiunea condusă de Pavel Filip este la
guvernare împreună cu
socialiștii, iar, pe de alta,
cea condusă de Andrian
Candu, ProMoldova, este
tot mai vocală în contextul
inacțiunii procuraturii în
ce privește dosarele deschise după iunie 2019. Ați
putea, vă rog, să ne explicați această tendință?
E mai complicat acum de spus
ce se întâmplă. Voi încerca să explic realitatea politică actuală prin
istoria acestei formațiuni politice. Partidul Democrat a fost de la
formarea sa o formațiune care a
urmărit cu tot dinadinsul să se afle
la putere. Indiferent de numărul
de mandate pe care l-au obținut,
ei au fost întotdeauna la putere.
Doar în perioada guvernării comuniste (2001–2009) s-au aflat în
opoziție, dar și atunci au făcut diferite târguri cu Vladimir Voronin,
iar anumiți reprezentanți actuali
ai formațiunii au făcut parte din
Guvernul Tarlev, bunăoară, Pavel
Filip. Putem spune că PDM este
formațiunea care s-a aflat cel mai
mult la putere în Republica Moldova. A deținut funcții de premier
și de șef de stat. Petru Lucinschi
este, de fapt, fondatorul acestui
partid.
În urma alegerilor din 26 februarie 2019, PDM a acumulat
30 de mandate. Cu toate acestea,
după evenimentele din iunie 2019,
s-a pomenit în afara ecuației puterii. După învestirea Guvernului
Sandu, a început să își renegocieze poziția de partid al puterii
cu PSRM. Partidul Democrat a
negociat cu socialiștii, până în
ultima zi [8 iunie], crearea unui
guvern de coaliție.
Totodată, miniștrii care s-au
regăsit în Guvernul Chicu, în
primele luni, au fost negociați cu
Plahotniuc. Însăși candidatura
domnului Ion Chicu a fost anunțată în aprilie 2019 de către Vladimir
Plahotniuc în timpul negocierilor

pentru formarea coaliției majoritare PDM–PSRM.
Astfel, în actualul Guvern Chicu observăm doar foști membri ai
PDM sau foști membri ai Guvernului Filip. A fost repus în funcție
inclusiv dl Vasile Botnari, responsabil de răpirea profesorilor turci.
De fapt, PSRM are foarte puțini
oameni în guvern.
Pe de o parte, PDM a revenit
la guvernare, iar, pe de altă parte,
Plahotniuc, în maniera sa inconfundabilă, nu renunță la putere,
recurgând la mijloacele sale cunoscute – șantaj, corupere etc.
Cele două echipe luate împreună
– PDM și ProMoldova – nu intenționează nicidecum să renunțe la
putere, dimpotrivă, se pregătesc
binișor pentru guvernare, indiferent de eventuala configurație
politică.
- Totodată, în raioane asistăm totuși la o rivalitate
între PDM și ProMoldova.
Mai mult, acesta din urmă
intenționează să rupă aderenți de la cel dintâi.
Eu nu văd această rivalitate în
Parlament. Noi atestăm o rivalitate între ProMoldova și PSRM
într-o singură formă. Comportamentul Grupului Candu denotă
faptul că încearcă probabil să se
revanșeze pentru eșecul suferit în
formarea majorității parlamentare PSRM–PDM din aprilie–mai
2019.
Or, în cadrul unui interviu, Andrian Candu a declarat limpede că
Plahotniuc a negociat la greu cu
Dodon și că ar fi ajuns la anumite
înțelegeri. Până la urmă, cei doi
se vor intersecta. Cu certitudine,
Plahotniuc intenționează să îi ceară socoteală lui Dodon după neînțelegerile din iunie anul trecut.
În opinia mea, ProMoldova,
fără îndoială, este o portavoce
a lui Plahotniuc ce încearcă să
pună presiune asupra lui Dodon.
Vladimir Plahotniuc vrea să demonstreze că în Moldova poate să
facă politică ca Plahotniuc doar
Plahotniuc: să dețină toate instituțiile statului, să aplice toate instrumentele pentru a constrânge

Cu
certitudine,
Plahotniuc
intenționează să
îi ceară socoteală
lui Dodon după
neînțelegerile din
iunie anul trecut.
În opinia mea,
ProMoldova, fără
îndoială, este o
portavoce a lui
Plahotniuc ce încearcă
să pună presiune
asupra lui Dodon.

oponenții politici să ia decizii în
favoarea sa etc.
- Ce reprezintă, în opinia
Dvs., creditul rusesc și ce
soartă va avea el?
Acest credit are o dublă destinație: juridică și geopolitică. Din
punct de vedere juridic, nu există
o hotărâre a Guvernului Federației Ruse privind alocarea acestei
sume – 200 de milioane de dolari.
Este o situație ciudată, pe de o
parte, există acest acord, iar, pe
de alta parte, nu există o hotărâre
la nivel executivului rusesc.
Nici până astăzi nu știm cine
este persoana care a negociat acest

credit din partea autorităților de
la Chișinău. Am adresat aceste
întrebări în Parlament și nu am
obținut niciun răspuns. În consecință, din punct de vedere juridic, sunt mai multe detalii lipsite
complet de transparență.
Acest acord încheiat între Federația Rusă și R. Moldova este
unic în felul său, în special după
dobândă, penalități și modalitatea
de acordare a banilor. Pe site-ul
Ministerului Afacerilor Externe
al Federației Ruse nu o să vedeți
un acord similar.
Din punct de vedere geopolitic, acest proiect a fost orientat
spre construcția drumurilor, și nu
pentru salarii și pensii, după cum
susține domnul președinte Dodon.
El urmează să acopere construcția
drumurilor în jurul Aeroportului Internațional Chișinău și al
Aeroportul din Ceadâr-Lunga.
Ultimul, după cum am anunțat
cu alte ocazii, trebuia construit fie
în Comrat, fie la Ceadâr-Lunga.
Inițial, s-a dorit la Comrat, dar
la Ceadâr-Lunga, după cum s-a
estimat, cheltuielile ar fi mai mici.
Construcția aeroportului și infrastructurii în regiunea găgăuză
comportă două elemente. Primul
urmărește să asigure o intrare mai
liniștită pentru militarii ruși care
trebuie să ajungă în Transnistria,
precum și pentru toate delegațiile care vin la Tiraspol. Al doilea
element urmărește extinderea

autonomiei actuale a Regiunii
găgăuze. Ceea ce nu duce decât
la federalizare.
Drumurile preconizate de Dodon fac legătura și cu obiectivele
militare din Zona de Securitate.
Un detaliu important este că
firmele rusești pot să participe la
construcția de drumuri.
- Care sunt relațiile dintre
PAS și PPDA?
Pe anumite aspecte sunt coordonate acțiunile, pe altele, fiecare
partid își păstrează identitatea și
vine cu acțiuni individuale. Există
o anumită coordonare. Este normal ca partidele politice să aibă
propria identitate. Dar atunci
când este vorba de interes național, trebuie să coalizeze pentru a
atinge obiectivele propuse.
- În condițiile în care se
reconsolidează parteneriatul Dodon–Plahotniuc,
PAS și PPDA sunt obligate
să identifice interese comune, dacă vor să obțină
puterea.
De acord. Și nu numai aceste
partide, dar și alte formațiuni de
dreapta. În cazul în care pericolul
va deveni iminent, în fața coaliției
Dodon–Plahotniuc, doar în condițiile unei alianțe pot fi obținute
rezultate palpabile.
Interviu realizat
de Ilie GULCA
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Întrebări noi
pentru o lume
veche (II)

Adrian CIUBOTARU
Al doilea set de întrebări ar
trebui să se refere la priorități.
Mai simplu spus: ce ar trebui să
finanțăm, cu precădere, după
încheierea crizei declanșate de
pandemie și contracția economiei globale?
Opulența Vestului, dar și
relativa bunăstare a „restului”
lumii, cu excepțiile binecunoscute, a permis diversificarea
cheltuielilor și investițiilor bugetare. Domenii altădată prost
finanțate, precum cultura, beneficiază de programe naționale, dar și private, menite să-i
susțină pe scriitori și artiști,
oameni de teatru și muzeografi,
institute de cercetări și centre
de creație, publicații de orice
fel. Ce să mai vorbim de știință,
una dintre cele șase instituții
fondatoare ale civilizației occidentale, după Niall Ferguson,
mereu ocrotită și favorizată în
Vest. Generozitatea are însă și
reversul ei, dar nu numai în
cultură, tradițional vulnerabilă la șarlatanie și impostură, ci
și în domeniul științelor reale,
aparent mai imun la interese
meschine. Recent, am aflat că,
în SUA, prosperă de ani buni
un ditamai institut ce studiază
teoria corzilor în cadrul gravitației cuantice (v. John Hands,
Cosmosapiens, București, Humanitas, 2019). Ei bine, teoria
corzilor e o conjectură cosmologică care se întemeiază exclusiv pe demonstrații matematice.
Empiric, existența corzilor nu
a fost (și mai mult ca probabil
nici nu va putea fi) dovedită,
dar institutul continuă să fie
finanțat, generos, de aproape
patru decenii. Logic, autorul se
întreabă: la ce bun o hardughie
extrem de costisitoare și zeci de
savanți de prima mână care își
irosesc timpul întrecându-se în
ingeniozitate matematică?
Institutul ironizat de Hands
este însă o eroare candidă (dacă
e o eroare să vrei să investești în
imaginația unor minți atinse de
geniu) în comparație cu miile de
stabilimente pretins științifice
care toacă cu nemiluita fonduri
enorme. Cel puțin patru din cinci
lucrări produse de aceste fabrici
de savanți nu sunt citate niciodată, și mai multe nu prezintă nicio
valoare științifică, potrivit celor
mai optimiste estimări.
Exemple de programe de
cercetare fără o perceptibilă
finalitate științifică și practică
găsim cu duiumul. Atât în țările
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bogate, cât și în cele ca România
sau Republica Moldova. Totodată, observăm că și alte domenii
strategice, precum sănătatea și
educația, primesc în continuare
bani insuficienți. Iar dacă primesc cât solicită, aceștia sunt
folosiți deseori pentru proiecte și programe absolut inutile,
acoperind nu atât nevoile reale
ale societății, cât cele materiale
ale angajaților din structurile
respective, tot mai numeroși și
mai parazitari.
Cohorte de institute și instituții, regìi și birouri, organizații
non- și guvernamentale, consilii
și misiuni, grupuri de băgători de
seamă și experți de tot soiul etc.
au împânzit, în ultimele decenii,
învățământul, cercetarea și medicina, lucrând neostoit nu pentru cunoaștere, bine și adevăr,
ci întru chiverniseală. Există,
de pildă, asociații de savanți și
doctori care se ocupă exclusiv de
reclasificarea bolilor mintale (de
fapt, de aglomerarea nomenclatorului cu noi și noi denumiri; v.
Andrew Scull, O istorie culturală
a nebuniei, Polirom, 2017), în
timp ce cauzele acestora rămân
în continuare neclarificate. Și
nici nu trebuie, de vreme ce Big
Pharma face anual până la 20
de miliarde de dolari numai pe
medicamente pentru diverse
„tulburări” psihice. Cu cât mai
diverse, cu atât mai bine.
Mai grav e că îi percepem pe
oamenii de știință ca pe niște
șamani sau magicieni (și mulți
savanți chiar o fac pe șamanii,
de dragul faimei), dar nu ne interesează știința adevărată. Poate
de aceea nu ne pasă câți bani
din buget se duc pe îmblânzirea
unor orgolii, iar de la medicină și
chimie așteptăm nu plicticoase
și obscure cercetări asupra microbilor, ci creme de frumusețe
și leacuri de anxietate.
Nu ne prea dor cifrele alocate
anual medicinei și nici popularitatea în descreștere a meseriei de
doctor, dar când bate ceasul cel
rău, ne revoltăm că laboratoarele
sunt subfinanțate, că spitalele nu
sunt dotate și că medicii nu fac
față. Credem că tot de ce avem
nevoie e să ne umplem sertarele
cu pastile miraculoase, dar când
dă molima în noi, constatăm că
avem, de fapt, nevoie doar de
o mască. Dar și aceea lipsește.
Pentru a redesena ierarhia
priorităților, ar trebui refăcută mai întâi ierarhia valorilor.
Pandemia în desfășurare nu e
doar o tragedie de proporții, ci și
un semnal de alarmă. Dacă nici
acum nu vom înțelege pentru ce
ar trebui să cheltuim multitudinea de resurse de care dispunem,
și materiale, și umane, după următorul dezastru, care ar putea
fi mult mai mare, prima descoperire științifică va fi că Soarele
se rotește în jurul Pământului.
Așezat, fără îndoială, pe o balenă
cu trei capete.

Farmecul discret
al lucrurilor
mărunte

R
Mircea V. CIOBANU
După robinsoniada în autoizolare, cui i-ar mai fi frică acum de
vreun eventual arest la domiciliu,
pentru nu mai ştiu care ultragiu?
Dacă altădată eroismul nostru se
manifesta în proteste stradale,
confruntări cu miliţia sovietică
sau lupte la Nistru, cu duşmanii
neamului, acum, refugiaţi fiecare
în Arca lui şi aşteptând barza cu
strugurele în gură să ne potolească
setea sau porumbelul cu ramura
de măslin, anunţând sfârşitul potopului, trecem testul rezistenţei
la asediu. Iar supravieţuirea fizică o vedem ca pe o contribuţie la
perpetuarea neamului.
Ritmul nostru grăbit de odinioară (cu efort dublu faţă de
necesar şi multă energie consumată dincolo de trebuinţă, în
înţelegerea că în tranziţie altfel
nu se poate) a impus o neglijare
a nuanţelor şi amănuntelor. Nu a
detaliilor semnificative, ci anume a amănuntelor neimportante.
Eram condamnaţi să facem doar
lucruri „mari”, observând doar
„detaliile importante”, excluzând
din vizor nuanţele. Radicalismul
s-a manifestat şi în confruntările
politice fratricide şi, uneori, sinucigaşe: nimic nu se negociază,
totul se cucereşte ori se pierde
definitiv, fără rest!
Am scris în aceste zile despre
folosul lecturii în vremuri de ciumă, despre remediul care este
cartea. Dar uitasem să nuanţez
– crezând că e de la sine înţeles
– plăcerea lecturii, în sensul barthesian al delectării, dincolo de
orice alt scop. Uitasem că pentru
mine lectura cărţilor ţine de meserie (eu sunt remunerat pentru
că citesc cărţi!) şi că izolarea nu
îmi împiedică, ci dimpotrivă, îmi
favorizează procesul. Dar în aceste
zile, când puteam să-mi alcătuiesc – în sfârşit! – propriul orar
al zilei, intram şi eu, tot mai des,
pe spaţiul lecturilor neobligatorii. Or cam toată viaţa trebuia să
mă conformez orarului altora, să
mă încadrez în proiectele altora:
al părinţilor, al şcolii, al armatei
(al Patriei), al societăţii, al umanităţii, al instituţiei... care m-au
angajat să le slujesc. Şi iată că, în
sfârşit (fără să mă „demobilizez”),
le fac, intermitent, infidelităţi cu
ceea ce-mi place mie să fac la o
anume oră. D.e., să mă lenevesc
cu o altă carte decât cea care mi
s-ar potrivi, conform fişei postului.
E ceva provocator (chiar eroic,
da!) în această sfidare a regimu-

ecunosc că este ceva eroic în ceea ce
propun. Deşi multe lucruri le facem
acum de nevoie, eu tot încerc s-o întorc
pe „gândirea pozitivă” şi pe „avantaje”.

lui. Şi la universitate îmi plăcea
această deviere de la orarul educaţiei prescrise: mergând la bibliotecă înainte de examenul de
literatură antică, să citesc ceva din
avangardă (şi invers). Consecinţa
(criminală) a acestei forme voalate
de a-mi etala libertatea în era con-

Cam toată
viaţa
trebuia să mă
conformez
orarului altora,
să mă încadrez în
proiectele altora:
al părinţilor, al
şcolii, al armatei
(al Patriei), al
societăţii, al
umanităţii, al
instituţiei... care
m-au angajat să le
slujesc. Şi iată că,
în sfârşit (fără să
mă „demobilizez”),
le fac, intermitent,
infidelităţi cu ceea
ce-mi place mie să
fac la o anume oră.
D.e., să mă lenevesc
cu o altă carte decât
cea care mi s-ar
potrivi, conform
fişei postului.

strângerilor m-a făcut să le predau
studenţilor sau elevilor altceva şi
altcumva decât era fixat, rigid, în
programă. Acum, aceste libertăţi
mi le manifest prin organizarea
propriului program (orarul propriu e tonifiant, mă menţine în
Caricatura la gazetă

formă, chiar dacă sunt mai plin
de „activităţi” decât oricând) şi
prin atenţia acordată lucrurilor
cândva neglijate.
Există chiar O teorie a secundarului (am citat titlul binecunoscutului studiu al lui Virgil
Nemoianu). Există un farmec
aparte al insignifianţei. Acum
câtva timp mă delectam cu un
roman al lui Milan Kundera La
fête de l’insignifiance, o poveste
despre comedia detaliului şi jocul
lucrurilor lipsite de importanţă.
Precum râsul unui copil, care ne
amuză şi ne bine-dispune, fără
să ştim de ce râde şi fără ca el să
ştie de ce e bine dispus.
Într-un text de la „Dilema
veche”, intitulat Mici soluţii de
carantină, Andrei Pleşu făcea o
mărturisire din registrul minor
al cotidianului: „Am descoperit
Absolutul de la firul ierbii, mai
prietenos, în condițiile date, decât Absolutul țanțoș, sideral, al
edificării supreme”. Şi mai departe, preferinţa momentului: „Nu
eroismul catedralei, ci «izolarea»
deschisă a pridvorului”.
Trebuie să vă avertizez însă că
există riscul cultului (al fetişizării) lucrurilor mărunte. Secundarul, în teoria lui Nemoianu, se
poate prolifera. Poate submina
principalul. Seminţele frumoaselor plante din flora spontană,
nimerind în solul fertil al grădinii, se pot înmulţi, ca buruieni.
Există pericolul de a nu mai dori
să faci nimic, din teama de a te
infecta. Pasiunea pentru lucrurile nesemnificative şi comode
se poate uşor transforma în conformism, lenevie şi comoditate,
apucături nocive în sine. Cultul
comodităţii se poate converti în
autosuficienţă.
Să batem în lemn, precum ne
sfătuiau vechii druizi, aceşti daci
ai Nordului.
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Nimic nou, doar scheme vechi!

Petru MACOVEI

Vechea schemă de discreditare
a persoanelor, utilizată la greu
pe vremea lui Plahotniuc, a fost
preluată cu succes de Dodon.
N-a fost greu deloc, cu atât mai
mult cu cât „meseriașii” fără scrupule au rămas și sunt gata să-l
servească.
Simplu ca bună ziua: după
ce primește ordin să toarne zoi

peste oameni, „coordonatorul”
fabricii scrie o mizerie de „știre”
care apare mai întâi pe o sursă
marginală (un telegram canal, de
exemplu), apoi pe alte 3-4 site-uri
controlate de același „coordonator”. Apoi vine rândul televiziunilor de partid să preia „știrea”...
Nimic nou!

Populism cu pieptul despletit

Dan ALEXE
Iese la atac populismul cu pieptul despletit. Un fost ministru al
educației al lui Băsescu, Mircea
Miclea, contestă necesitatea carantinei: „Cum explicăm peste 10
ani că în judeţe cu câte 17 infectaţi

nu s-a ţinut şcoala? În 1918 era
vârful crizei epidemiei de gripă
spaniolă. Toţi fruntaşii transilvăneni, animaţi de un ideal naţional, au mers din sat în sat şi s-au
întrunit la Alba Iulia 100 de mii
de oameni, pentru că au avut un
ideal. După 100 de ani, ce vedem
acum este umbra umbrei acelor
oameni. E ruşinos.”
Aflăm despre Mircea Miclea
că e psiholog și a studiat filozofia. Se vede că lor nu le-a spus
nimeni la cursuri că cei de la
Alba Iulia în 1918 n-aveau internet și televizor și că oricum
regimul grofesc austro-maghiar

nu lansase un apel de stat acasă
pentru o gripă spaniolă de care
ardelenii n-aveau habar…
Mircea Miclea face precum
copiii de azi care când li se povestește de Harap Alb închis în
puț de Spân întreabă de ce eroul
n-a sunat pe cineva după ajutor.
Trebuie să le explici că Harap
Alb nu mai avea credit pe cartela SIM și-i murise bateria. Așa
și domnului ministru, îi spui că
țăranilor de la Unire le căzuse internetul și că ei nu știau de gripa
spaniolă pe care au bravat-o animați de idealuri naționale.

Inimile noastre nu au cum să aibă lacăte

Ludmila BOSII
Paștele Blajinilor, pentru mine,
rămâne a fi ziua în care oamenii,
pioși și cucernici, cu flori și ce
dă Dumnezeu, se îndreaptă spre
cimitire.

În aceste zile, mugurii cerului
dau în floare, deoarece fețele celor
care și-au făcut lăcaș în înalturi,
se bucură fiecărui gest făcut întru
ștergerea prafului uitării de pe
amintirea lor.
Acasă, dintotdeauna, acest ritual a ținut de cele sfinte. Așa am
apucat și la socrii mei. Se mergea
la morminte în zi de luni. Era lege,
dis-de-dimineață, mama trebuia să coacă, să roșească ouăle…
Tata-socru pleca, de obicei, la
vie. Apoi porneau, undeva după-prânz, cu o pioșenie aproape
ancestrală. Seara îi găsea pașnici
și tăcuți, cu gândul la cei pomeniți.

După trecerea lor în neființă,
am rămas fideli tradiției. „De-i
frig, de plouă, de bate vântul…”
De cincisprezece ani încoace. Grămăjoară. Fără grabă. Fără risipă
de inimă.
Niciodată nu am înțeles graba unora în această zi, care țin
morțiș să meargă cât mai devreme, că de altfel pierd ziua. Unicul lucru pe care îl putem oferi
este timpul nostru. În schimbul
trudei, frământării și grijii lor
pământești.
Or fi închise cimitirele, dar inimile noastre nu au cum să aibă
lacăte…

Alexandru Gromov, 95

Maria ȘLEAHTIȚCHI,
MUZEUL ON-LINE
La 22 aprilie, s-au împlinit 95
de ani de la nașterea scriitorului
Alexandru Gromov (22 aprilie
1925, Ismail – 12 iulie 2011, Chișinău).
Alexandru Gromov și-a făcut
studiile la școlile primare din Brăila și București, apoi la Liceul „Sf.
Andrei” din București, unde l-a
avut ca profesor pe distinsul critic
literar Șerban Cioculescu, al cărui
discipol se considera.
În anii celui de-al Doilea Război Mondial, familia sa este evacuată în regiunea Ural din Rusia.
După război, revine în Basarabia
şi este angajat corespondent la
ziarul din Durleşti, unde lucrează
din 1947 până în 1956, continu-

ându-și în acelaşi timp studiile la
Institutul Pedagogic din Chișinău
(astăzi – Universitatea Pedagogică
de Stat „Ion Creangă”), pe care îl
absolvă în anul 1953.
Începând cu anul 1956, prozatorul devine redactor de literatură artistică pentru copii la
Editura „Şcoala Sovietică”, apoi,
în aceeaşi funcţie, lucrează la Editura de Stat a Moldovei, iar mai
târziu la Editura „Cartea Moldovenească”.
Publică în: revistele „Moldova”,
„Literatura şi arta”, „Columna”,
„Noi” etc., promovează corectitudinea limbii române şi a terminologiei la Televiziunea Naţională şi
Radioul Naţional, unde are o serie
de emisiuni printre care „Inventica” şi „În lumea cuvintelor”.
La începutul anilor ’70 ai secolului al XX-lea, în cadrul revistei
„Moldova”, înfiinţează clubul „Solaris”, unde au făcut şcoala literaturii de anticipaţie Nicolae Dabija,
Leonida Lari, Ioan Mânăscurtă,
Alexandru Roşu ş.a.
A colaborat cu studioul „Moldova-film”: scenarist al unei serii
de pelicule documentare, face traduceri pentru dublarea filmelor.
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Veți
înțelege
cu timpul
Eu îmi cer scuze, dar aici trebuie clarificate unele lucruri.
Potrivit Constituției Republicii
Moldova, judecătorii Curții ConStanislav PAVLOVSCHI
stituționale sunt inamovibili. Cu
alte cuvinte, în timpul aflării în funcție ei nu pot fi destituiți.
Pe lângă aceasta, Consiliul Superior al Magistraturii este un organ
de autoadministrare judecătorească. Curtea Constituțională nu face
parte din sistemul judecătoresc al R. Moldova și, prin urmare, Consiliul Superior al Magistraturii nu are competența aprecierii abaterilor
disciplinare, invocate de distinctul deputat domnul Bolea.
Eu sincer cred că este inadmisibil de exercitat tot felul de presiuni
asupra judecătorilor Curții Constituționale. Parlamentul, Guvernul și
Consiliul Superior al Magistraturii, numind fiecare câte doi judecători
la această Curte, trebuie să aibă încredere în activitatea judecătorilor
numiți.
Altă cale nu există, deoarece altfel noi am fi nevoiți să schimbăm
componența Curții Constituționale după fiecare Hotărâre!
De-a lungul a 25 de ani de activitate, Curtea Constituțională a adoptat multe soluții, care la prima vedere au fost destul de discutabile,
dar cu trecerea timpului noi am înțeles importanța acestora pentru
dezvoltarea democrației în R. Moldova!
Așa că, răbdare, domnilor! Mai multă răbdare!

Impotență
e puțin
spus....
Deci, Agenția Servicii Publice
eliberează licențe pentru importul de țigări pentru două companii înregistrate în stânga NisVictor CHIRILĂ
trului – SRL „Алмавис” și SRL
„Табимпорт“, chiar dacă anterior Serviciul Informație și Securitate,
printr-o notă, spunea că eliberarea licențelor la importul și comercializarea produselor accizabile (băuturi alcoolice și țigări) pentru
companiile înregistrate în stânga Nistrului prezintă riscuri pentru
interesele economice și imaginea externă a Republicii Moldova. (Vedeți
postarea dlui Igor Grosu pentru mai multe detalii!)
De asemenea, R. Moldova a renunțat la energia electrică ucraineană, pentru a o procura doar de la Cuciurgan... Iar autoritățile noastre se plâng că în regiunea transnistreană se încalcă
drepturile omului, că regimul de la Tiraspol construiește noi
puncte de control, că cetățenilor noștri de pe malul stâng le este
interzis accesul la medicina pe malul drept, ca medicii noștri
nu au acces în regiunea transnistreană etc., etc... Impotență e
puțin spus...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.

Igor Dodon
a intrat în
agonie?!
Alexandru Gromov este unul dintre cei mai cunoscuți autori SF
din Basarabia. A debutat în 1956
cu povestirea fantastică „Taina
Luceafărului”, scrisă împreună
cu fizicianul Tadeuş Malinovschi.
Mai târziu, vor apărea volumele: „Lăstarii răzbat primăvara”
(povestire; 1959); „Aventurile
lui Șurubaș cel poznaș” (povestire fantastică; 1959); „O vacanţă
în cosmos” (1962); „Expediția
Penelopa. File pentru visători”
(1964); „Naufragiu pe Tlogra”,
(1974); „Avanpostul așteptărilor”
(1980); „Pe urmele lui Argos”
(1986) ș.a.

Din surse demne de încredere
din interiorul organelor de drept,
am aflat că de mai multe zile în privința câtorva judecători ai Curții
Sergiu LITVINENCO
Constituționale ar fi realizate măsuri speciale de investigație. Adică
judecătorii sunt urmăriți vizual (filați) non-stop de angajați a două
structuri de stat. Pentru a-i intimida, desigur.
Dacă se confirmă, atunci este un caz de gravitate maximă cu consecințe serioase pentru toți cei implicați. În primul rând, acțiunile
persoanelor din instituțiile de stat care fac asta sunt total ilegale.
Mai mult decât atât, judecătorii Curții Constituționale beneficiază
de imunitate garantată de Constituție, ceea ce înseamnă că orice
presiune asupra lor este inadmisibilă.
Solicit angajaților organelor de drept să refuze executarea ordinelor
ilegale venite din partea oamenilor regimului. Orice regim pleacă,
dar pentru acțiunile ilegale săvârșite chiar și la indicația superiorilor,
fiecare poartă răspundere personală.
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Martie
2020, minus
14 milioane
de dolari din
remitențe
Remitențele de la moldovenii
aflați peste hotare s-au diminuat
cu 14,1 milioane de dolari în luna
martie față de aceeași lună a anului trecut. Potrivit BNM, dacă în
martie 2019 moldovenii au trimis
acasă prin bănci 108,7 milioane de
dolari, în martie curent, pe fundalul crizei pandemice, volumul
banilor transmiși de moldoveni
a fost de 94,6 milioane de dolari.
Conform unor estimări, transferurile de peste hotare vor scădea
în acest an cu până la 30%.

Un centru
comercial
din Chișinău
e de vânzare

Vineri / 1 mai / 2020

Guvernul, în fața
unui colaps bugetar

D

upă blocarea de către Curtea
Constituțională a contractului de
împrumut cu Federația Rusă, au ieșit
în evidență hibele Bugetului de Stat
pentru anul în curs, votat din rațiuni electorale
cu un deficit exorbitant și fără surse sigure de
acoperire.

Ion CHIȘLEA
Împrumutul rusesc, care a bulversat opinia publică de la Chișinău săptămâna trecută, e dat ca
și ratat de către guvernul Chicu,
acesta căutând deja de unde să
taie pentru a face față deficitului
bugetar de 16,2 miliarde de dolari.

importantă în condițiile actuale,
iar guvernarea a ajuns într-o oarecare dificultate, fiind nevoită să
taie o parte din cheltuieli. Asupra Curții Constituționale se fac
presiuni pentru a debloca acordul, iar opoziția care a contestat
împrumutul este blamată că ar
lipsi țara de această finanțare
prețioasă într-o perioadă atât
de complicată.
De cealaltă parte, opoziția
aduce noi argumente că împrumutul rusesc, din cauza punctului
7.2, care a și fost contestat la Curtea Constituțională, este extrem

Moldovagaz aparține părții ruse
și o astfel de decizie ar fi lesne de
adoptat. Și, în final, acest împrumut va fi cuplat la acordul interstatal de creditare, potrivit punctului 7.2 din contract. Iar dacă
Republica Moldova ar încerca să
conteste, păi bine, în contract nu
este indicată măcar instanța de
judecată care ar trebui să soluționeze litigiile survenite.
„Ca rezultat, robia financiară devine cuprinzătoare! Dar
eu v-am descris doar un singur
scenariu. Mai avem și Первый
канал și alte companii cu capital
rus, conectate la structurile statale și parastatale din Federația
Rusă”, concluzionează Slusari.
Urmează criza politică și
schimbarea guvernului?
Însă, chiar dacă obține creditul
rusesc, problemele cu care ur-

amintește că Guvernul ACUM a
obținut în 2019 circa 1,6 miliarde de lei granturi (75% din toată
asistența externă de 2,2 miliarde)
și 400 milioane de lei împrumuturi, dar asta în condițiile în care
partenerii externi au manifestat
o deschidere fără precedent, tratând fostul Guvern în calitate de
partener sincer de dialog.
Potrivit lui Munteanu, Coaliția PSRM-PD a mizat pe o magie
economică, care nu s-a produs.
Dialogul cu UE a stagnat, iar împrumuturile suverane promise de
unele state au venit cu întârziere
și s-au blocat din cauza miopiei juridice de care suferă liderii
PSRM.
Drept urmare, deputatul prognozează că efectele cumulative ale pandemiei pot genera un
declin economic de cca 10% din
PIB, însemnând o pierdere de venituri de cca 25 de miliarde de

Guvernul taie din cheltuieli
Este vorba despre Megapolis
Mall care va fi licitat pe 7 mai.
Potrivit agenţiei Infotag, limita
până la care ar putea scădea preţul
la licitaţie este de 92,2 milioane
lei. Centrul poate fi procurat și
în urma unor negocieri directe.
Deţinută de ICS „Shan Lian International Group” SRL, afacerii, cu
o cotă de 90%, aparține lui Zheng
Siyong, cetăţean chinez cu domiciliu şi cetăţenie australiană.

Rusia, în
fața unei
crize mai
profunde
decât cea
din 2009
Vladimir Putin a recunoscut
că Rusia se află acum în faţa unei
crize economice mai profunde decât recesiunea din 2009. Preţurile
principalului produs de export
al ţării s-au prăbuşit chiar în
contextul în care coronavirusul
a forţat ţara să intre în carantină.
FMI estimează că PIB-ul rus s-ar
putea contracta cu 5,5% în acest
an. Economiştii Institutului Liberal Gaidar estimează declinul
la 7-12%, ducând la un deficit
bugetar peste cel de 6%, asumat
de banca centrală a ţării.

Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Partidului Democrat, majoritatea parlamentară
socialist-democrată a decis să renunţe la alocarea a 1,4 miliarde
de lei pentru reparaţia drumurilor, la subvenţionarea dobânzilor
pentru creditele acordate agenţilor economici în valoare de 90
milioane de lei, la programul de
rambursare a TVA pentru agenţii
economici în valoare de un miliard de lei, la alocarea mijloacelor
suplimentare în valoare de 600
milioane de lei, la implementarea măsurilor pentru atenuarea
consecinţelor secetei, precum şi
la alte cheltuieli.
În același timp, aliații au anunțat că salariile și pensiile, fiind
prioritare, vor fi achitate la timp.
Comunicatul vine doar după
câteva zile după ce președintele Dodon spunea că de la 1 mai
Guvernul nu va avea bani pentru
salarii și pensii și că va renunța la
investiții de circa 4,3 miliarde de
lei. Și toate din cauza că decizia
Parlamentului privind contractarea creditului de la Federația
Rusă a fost blocată de Curtea
Constituțională pe motiv de neconstituționalitate.
De fapt, creditul pe care guvernarea voia să-l ia de la ruși era
de doar 200 milioane de euro sau
ceva mai puțin de patru miliarde de lei, dintre care în viitorul
apropiat urma să ajungă jumătate,
restul fiind preconizat să vină în
preajma alegerilor prezidențiale
din toamnă. Altfel spus, Guvernul a ratat doar ceva mai puțin
de două miliarde care ar fi putut
ajunge în câteva săptămâni la
Chișinău și pe care le-ar fi avut
la dispoziție în viitorul apropiat.
Un contract „înrobitor”
Oricum, este o sumă destul de

de periculos pentru Republica
Moldova.
Un exercițiu de imaginație
face în acest sens vicepreședintele Parlamentului, Alexandru
Slusari. Acesta a arătat într-o
postare pe Facebook cum poate
fi folosit acordul în cauză pentru a
îngenunchea economic Republica
Moldova.
Acesta amintește de datoria
Moldova-Gaz față de Gazprom
în valoare de peste șapte miliarde de dolari. La ceva timp după
semnarea acordului de creditare,
Republica Moldova era tot mai
aproape de a cumpăra gaze din
România sau din Europa prin intermediul Ucrainei, fiind foarte
reală renunțarea la gazul rusesc.
Slusari spune că, în asemenea
condiții, concernul rus poate să
ceară achitarea datoriei întregi
de la Moldovagaz. Și, pentru că
Moldovagaz nu are bani, aceasta
ar putea împrumuta bani de la
Gazprom Bank sub garanția statului rus. Pachetul de control în

mează să se confrunte bugetul de
stat pe fondul crizei pandemice
sunt greu de depășit pentru coaliția de guvernare.
Și asta deoarece în 2019, coaliția PD-PSRM a votat un buget
cu o gaură planificată de aproape 10 miliarde de lei, amintește
Igor Munteanu (foto), deputat al
Platformei Demnitate și Adevăr,
președinte al comisiei parlamentare pentru control bugetar. „Anul
2020 însemna un an electoral cu
miză absolută. Se anticipa ca gaura de 10 miliarde de lei să fie acoperită din credite, împrumuturi
și granturi externe..., însă criza
pandemică a răsturnat toate predicțiile financiare ale guvernului”,
menționează acesta pe pagina sa
de Facebook.
Munteanu amintește că Guvernul anticipa colectarea în anul
curent a cca 14,2 miliarde de lei
din credite și împrumuturi externe și 1,2 miliarde de lei din granturi, o misiune nerealistă atunci
și imposibilă acum. În context, el

lei în valori nominale, triplarea
numărului de șomeri, scăderea cu
cca 200-300 milioane de dolari
a remitențelor și o ratare generică de cca opt miliarde de lei a
veniturilor publice.
Potrivit lui, în cel mai optimist scenariu, actualul guvern
poate obține maximum 50% din
resursele externe planificate, cu
efecte sociale descurajatoare pentru angajații din sectorul public.
„Asistența de urgență din partea Fondului Monetar Internațional, a Băncii Mondiale, UE etc.,
emiterea de obligațiuni de stat de
patru miliarde de lei, pot reduce
gaura financiară a bugetului cu
circa 10 miliarde de lei, dar nu
rezolvă deloc povara bugetului
„electoral” de nouă miliarde,
care va aminti tuturor, inclusiv
opoziției, despre tributul estimărilor eronate de la sfârșitul anului
2019. Instabilitatea financiară va
scutura actualul guvern Chicu și
va solicita noi soluții politice urgente în următoarele 60 de zile”,
conchide Igor Munteanu.
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Ce (nu) face statul pentru
angajați

Î

Sergiu BEJENARI
Din cauza stării de urgență și
a izolării la domiciliu, întreprinderile și-au sistat parțial sau în
totalitate activitatea, fiind incapabile să plătească salariile. Astfel,
angajații au fost abandonați față
în față cu realitatea, unii și-au luat
înainte de timp concediul anual,
alții au plecat pe cont propriu.
Necesitățile vitale însă nu așteaptă, iar rezervele financiare, pe
care doar circa 6% din populație
le au, s-au cam epuizat. Pentru
a afla cum se descurcă cetățenii
și ce măsuri întreprinde statul
pentru protejarea lor, GAZETA
de Chișinău a discutat cu angajați
din diferite sectoare, precum și
cu deputatul din Parlamentul R.
Moldova, Dumitru Alaiba.
Cu credite și fără salarii
Maria, educatoare la o grădiniță privată, spune că după ce a
stat în concediu plătit, a trecut
în concediu din cont propriu. La
sfârșitul lunii martie, când autoritățile au anunțat despre ajutorul
de șomaj, a sunat la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de
Muncă (ANOFM). Acolo i-au spus

„Compania de creditare
mi-a cerut să plătesc”
Din cauza că nu a putut obține
ajutor din partea autorităților, iar
administrația instituției în care lucrează nu are de unde să plătească
salariile, a fost nevoită să caute alte
soluții de a câștiga bani. „De la începutul lunii aprilie, fac activități
online. Împreună cu câțiva părinți
am convenit asupra unei plăți pe
care o achită direct, adică fără implicarea instituției. În grupa mea
erau 15 copii, iar 10 din ei au fost de
acord să participe la lecțiile online.
Celelalte colege stau în concediu din
cont propriu. Oficial, și eu sunt în
concediu, dar mă bucur că pot să
câștig măcar ceva din aceste activități”, spune educatoarea.
Denis, un frizer din Chișinău,
face față cu greu problemelor financiare din ultima lună. „Plata
pentru apartament și serviciile
comunale mi-a golit portmoneul. M-au sunat de la compania
de creditare ca să-mi spună că
trebuie să merg să plătesc. Însă
am văzut la știri că aceste plăți au
fost amânate până în luna iunie,
nu mai înțeleg ce se întâmplă.”
La sfârșitul lunii martie, BNM a
permis băncilor să fie mai flexibile

față de plățile cetățenilor și să nu
fie aplicate penalități pentru neachitarea la timp a creditelor pentru perioada martie-mai. „Chiar
dacă au zis că nu vor fi aplicate
amenzi pentru neplata la timp a
creditului, acesta oricum va trebui
plătit în continuare după ce se va
termina carantina. Dar de unde
bani dacă oamenii nu lucrează?”
Din cauza că frizeria la care lucra a fost închisă, tânărul a trebuit să caute alte surse de venit
„mai fac curierat, mai repar un
calculator, noroc de unii prieteni
care îmi propun câte ceva ocupații
pentru un venit suplimentar, dar
acești bani nu sunt nici pe departe
suficienți pentru cheltuielile necesare care sunt urgente acum”,
spune tânărul.
„Statul face asta conștient”
Dumitru Alaiba, deputat în
Parlamentul Republicii Moldova
din partea blocului ACUM, spune
că statul nu are o soluție viabilă
pentru angajați sau angajatori, iar
măsurile anunțate sunt mai mult
o contabilitate care arată bine pe
hârtie, însă în practică acestea nu
lucrează.
„Prioritatea numărul unu a
statului pe timp de criză ar trebui să fie salvarea locurilor de
muncă. Pentru că acum oamenii
nu lucrează, iar angajatorii nu

sunt vinovați pentru că nu au cu
ce plăti salariile și îi îndeamnă pe
oameni să meargă în concedii pe
cont propriu. De această problemă
se face vinovat statul, care este
foarte conștient de consecințele
politicilor adoptate”, spune Dumitru Alaiba.
Așteaptă ca antreprenorii
să falimenteze
Totodată, deputatul crede că în
2-3 luni de pandemie vor dispărea
multe locuri de muncă și acestea
nu vor reveni la toamnă, ci abia
peste 2-3 ani. Nivelul de șomaj
va crește semnificativ, din motiv
că statul nu a dorit să cheltuiască
resurse pentru șomajul tehnic.
„Statul trebuia să identifice și să
elaboreze un mecanism ca să subvenționeze șomajul tehnic pentru
ca angajatorii să nu fie nevoiți să
concedieze angajații și pentru ca
muncitorii să nu rămână la zero”,
adaugă deputatul.
Felul în care au fost tăiate unele
cheltuieli este simbolic. „În acest
stat bani sunt pentru întreținerea președinției, pentru tot felul
de achiziții tâmpite, dar pentru
oameni nu sunt. Ei pur și simplu
au decis să sacrifice angajatorii
și micii antreprenori. Problema
este că dumnealor știu foarte bine
despre consecințele care urmează, știu că oamenii suferă, știu că

FOTO SIMBOL, AUTOR SERGIU BEJENARI

de ce acte are nevoie, iar după ce
le-a telefonat repetat, i s-a spus că
nu poate beneficia de ajutorul de
șomaj pentru că în Chișinău sunt
multe locuri vacante de educatori
și că poate merge să se angajeze.
A contactat și Direcția de învățământ, însă acolo i-au spus că nu se
fac angajări în această perioadă.

FOTO SIMBOL, AUTOR SERGIU BEJENARI

n timp ce majoritatea țărilor își
reorganizează economiile cu scopul
de a trece mai ușor de criza provocată
de pandemia COVID-19, alocă resurse
financiare pentru susținerea atât a angajaților,
cât și a angajatorilor, în Republica Moldova pașii
întreprinși de autorități sunt mai mult formali,
iar cetățenii sunt lăsați să se descurce singuri.

există mii de cetățeni care nu au
nici un venit lunar, pentru că locul
lor de muncă este incert.
Cu toate acestea, ei ies în fața
lumii și povestesc ipocrit despre
niște măsuri inexistente. Ei înțeleg foarte bine aceste lucruri și
nu fac asta din incompetență. Să
nu excludem și faptul că aceștia
așteaptă ca antreprenorii să falimenteze ca mai apoi să apară
persoane care să cumpere afaceri cu potențial, afaceri care au
ajuns pe brânci din cauza că nu
au acționat decidenții”, a conchis
Dumitru Alaiba.
Cum sunt ajutați lucrătorii
altor state
Marcel Spătari, expert în economie Syndex România, într-un
text desfășurat publicat pe portalul sic.md, relevă că în R. Moldova
nu există nici un fel de susținere
din partea statului privind plata
șomajului tehnic. Întreprinderile
sunt puse față în față cu problema
și sunt nevoite să suporte singure
toate cheltuielile din perioada de
trecere prin carantină.
Șomajul tehnic în R. Moldova, în formula în care acesta este
definit în articolul 80 din Codul
Muncii, nu prevede un suport
din partea sistemului de asigurări de șomaj, iar toate costurile
sunt puse pe umerii angajatorilor.
Respectiv șomajul tehnic din R.
Moldova este doar teoretic și nu
este susținut din vreun mecanism
de asigurare.
Acțiunile altor state sunt direcționate spre păstrarea locurilor
de muncă. Pe durata carantinei,
firmele care activează parțial sunt
susținute din bugetul de stat și
din fondul de șomaj transferând
salariaților alocații specifice care
constituie cel puțin 70% din remunerarea acestora și nu pot fi
mai mici decât salariul minim pe
economie.
Țările din Uniunea Europeană
au adoptat politici de protejare
a angajaților și a angajatorilor,
reușind să salveze sute de mii de
locuri de muncă. În România, de
exemplu, au fost efectuate plăți
pentru mai bine de jumătate de
milion de cetățeni care se află în
șomaj tehnic.
Cum urmează să se descurce
cetățenii din Republica Moldova
încă urmează să vedem.
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Poezie în vreme de pandemie

M

are mi-a fost mirarea să văd ce reacție
entuziastă a trezit o singură întrebare
pe care o postasem recent pe o rețea
de socializare. „Cine mai are nevoie de poezie?”
– aceasta era întrebarea. Am fost copleșită de
răspunsurile care veneau în avalanșă.

Irina NECHIT
Dana Pătrănoiu de la București, fondatoare a revistei de promovare a lecturii Poetic Stand,
mi-a scris: „Toată lumea are nevoie de poezie. Dar nu toți își dau
seama”. Poeta și profesoara de
română Mihaela Grădinariu de la
Suceava mi-a trimis un răspuns
tranșant: „Eu. Mereu. Pâinea cea
de toate zilele”.
Pictorița Maria Mardare-Fusu din Chișinău e de părere că și
poezia poate avea nevoie de noi:
„Dacă ea a venit, numaidecât e
pentru cineva”.
Nu putem respira
fără poezie
Cunoscutul poet sârb Adam
Puslojic a formulat răspunsul în
formă de versuri: „Avem nevoie
de poezie/ Noi,/ cei mai noi./
Noi, din ceruri... nu/ din noroi!/
Avem nevoie de poezie/ mai pură
ca zăpada din/ Ultimul univers,
în care/ Domnul odihnește plin
de meteori și galaxii”. Interpreta
și compozitoarea Georgeta Voinovan ne spune: „Sufletul flămând
e cea mai ușoară pradă pentru
deznădejde. Să-i dam hrană... și
prin poezie”.
Scriitorul Nicolae Popa afirmă:
„Dacă nu am susține poezia, am
deveni nişte monştri”. „Eu nu pot
respira fără poezie”, mărturisește
Alina Trofim, cercetător științific, autoare a câtorva cărți de
versuri pentru maturi și pentru
copii. O începătoare în ale poeziei, Luminița Grecu, ne zice: „Simt
nevoia de poezie parcă mai aprig
decât de obicei. Am timp pentru
ea și, mai ales, am inspirație pentru a crea”.

îndeamnă Zinaida Condrea.
„Avem nevoie de poezie noi,
cei sensibili, cei iubitori, cei
însetați de artă de tot felul”,
punctează Ana Motreanu. De la
Anișoara Racz-Sochircă ne vine
încă un gând inspirat: „Suntem
în Mâna lui Dumnezeu, ne rugăm
şi îl lăudăm mereu prin cânt şi
poezie!”. Galina Roșca, de asemenea, e un adept al artei poetice: „Să se scrie poezie! Avem
nevoie de poezie, de pictură, de
muzică... de tot ce ne face oameni
cu adevărat!”.
De când a fost declarată stare
de urgență în R. Moldova, precum
și în România și în atâtea alte
țări de pe planetă, poezia circulă
mult mai intens între orașe, sate,
limbi, spații geografice și zone
culturale. De la Teodor Ajder,
bunăoară, aflăm că în Varșovia
a fost anunțat un concurs de poezii scrise în vreme de carantină.
Un prestigios Centru de Cultură
a anunțat concursul, va fi editată
și o antologie cu aceste poezii,
iar autorii vor fi plătiți cu 100
zloți pentru un poem (100 zloți
valorează aproximativ 400-500
de lei moldovenești).

Atelierul de scriere creativă „Vlad Ioviță” din Chișinău ne oferă cele mai multe poeme scrise de tineri

Manifestări poetice
online. Entuziasm
și „Flori funerare”
Poeta română Rodica Draghincescu stabilită în Franța, în regiunea Lorena, editoare a revistei
electronice internaționale Levure
littéraire și expert cultural pentru Ministerul Educației și Tineretului din Luxemburg, a postat
pe Facebook o poezie scrisă în
perioada de „detenție sanitară”,
această poezie obținând imediat
un ecou internațional.
Rodica Draghincescu menționează: „Este o poezie care vorbește despre regiunea mea franceză,
cea mai afectată de Covid-19, despre marele Est și despre ȚARA
MEA NATALĂ, ROMÂNIA. După
două zile, poemul a ajuns pe site-ul Newsweek, filiala București,
și, prin voința și talentul grupu-

Lucia Țurcanu ține pe facebook rubrica Stare de urgență

lui german de teatru Atheater,
condus de actorul și directorul
Andrej Lasarew, poemul a ajuns
pe YouTube. Traducerea este oferită, voluntar și profesional, de
Diana Manole, poet, traducător
și academician canadian. Acum,
poezia este pentru oricine dorește
să o folosească... Poezia mea este

În perioada de carantină
redescoperim poezia
În perioada de izolare, înfricoșați de Covid-19, mulți își caută
refugiu și liniștire în poezie, unii
o redescoperă, alții se regăsesc în
ea ca într-o oglindă a adevărului,
a sensibilității, a devotamentului
pentru ceea ce avem mai curat și
mai valoros.
„Acum am nevoie de poezie
mai mult ca oricând”, accentuează o activă promotoare a poeziei,
Taviana Tomescu. Iar Ludmila
Furdui, artist plastic, are o tonalitate senină când remarcă:
„E cel mai potrivit timp să creezi
acasă – nu trebuie să te duci la
serviciu”. „Lumea toată e poezie,
deci să scriem cât mai mult”, ne

destinată să aducă speranță și
vindecare”.
Din Flandra, Belgia, poetul
Michael Vandebril (autor care
scrie în neerlandeză) mi-a povestit prin mesaje electronice că
poeții belgieni participă la proiectul „Flori funerare” în cadrul
căruia se scriu versuri în memoria persoanelor răpuse de noul
coronavirus, aceste versuri sunt
compuse la solicitarea rudelor
victimelor – în fiecare zi vin noi
și noi solicitări.
Recitaluri cu mii
de vizualizări

Vasile Romanciuc a scris un grupaj de Coronaversuri în vreme de pandemie.

Poeții din arealul românesc
și-au intensificat în mod vizibil
activitatea online pe timp de
pandemie. De exemplu, Institutul Max Blecher de la București,
coordonat de Claudiu Komartin,
și-a ținut întrunirile online, invitând poeți să citească versuri ale
lor, fiecare din aceste ședințe a
adunat peste 5000 de vizualizări.
În martie a avut loc un amplu
maraton online de poezie organizat de poetul Savu Popa și de
prietenii săi. La manifestarea

online au citit poezie în direct
108 poeți de vârste și stiluri diferite, din România și din străinătate, iar publicul a fost foarte
interesat. A participat și poetul
Robert Șerban de la Timișoara, el
a citit poemul „Cântec bărbătesc
în vremuri pandemice”, urmărit
de peste 1.500 de persoane. „E
grozav că artiștii se mobilizează
și că performează pentru semenii
lor, că încearcă să le ofere produse culturale, că îi țin pe ceilalți
cu spiritul încins”, spune Robert
Șerban.
Cenaclul Republica de la Chișinău în frunte cu Moni Stănilă, de
asemenea, e foarte activ online,
sunt postate și comentate poeme
ale autorilor invitați.
Atelierul de scriere creativă
„Vlad Ioviță” ce funcționează
sub auspiciile Bibliotecii „B.P.
Hasdeu” din Chișinău, atelier
condus de Dumitru Crudu, ne-a
oferit cele mai multe poeme noi
scrise de poeți tineri și foarte tineri în zilele de criză provocată
de Covid-19. Dumitru Crudu a
lansat și un slogan mobilizator:
„De poezie avem nevoie, mai mult
chiar decât de măști”.
Apreciem și efortul Luciei
Țurcanu care postează în fiecare
dimineață pe facebook câte un
poem din diferiți autori pe tot
parcursul Stării de urgență ce durează 60 de zile în R. Moldova.
Citim cu vie curiozitate rubrica O
mie de semne susținută pe Fb de
către scriitorul Gelu Diaconu. Urmărim și rubrica „Popas poetic” a
Veronicăi Boldișor, colaboratoare
la Muzeul Literaturii Române „M.
Kogălniceanu” din Chișinău.
Îi salutăm pe profesorii care
au anunțat pentru studenți un
concurs de poezie în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion
Creangă”. Privim și videourile
cu poeme realizate de Artiom
Oleacu. Am citit și grupajul de
Coronaversuri semnat de Vasile Romanciuc. Aceste versuri ne
mișcă, ne emoționează, dar totodată, ne încurajează prin motivele
ironice, prin încrederea în forța
cuvântului.
Pandemia nu a învins poezia,
dimpotrivă, i-a sporit imunitatea
la diverse boli. Versurile nu se
tem de coronavirus, ele vor rămâne chiar și după ce acesta va
dispărea.

13

EDUCAȚIE

GAZETA de Chișinău

Vineri / 1 mai / 2020

Cu sau fără diplomă
de Bac în 2020?
R

eprezentanții Ministerului Educației au
anunțat recent că examenele gimnaziale
vor fi amânate, în schimb nu au precizat
ce se va întâmpla cu Bacul. Situația incertă
privind examenul de Bacalaureat nu îi oprește
pe profesorii și elevii din clasele absolvente să
se pregătească intens pentru sesiune. Ministrul
Educației, Igor Șarov, a anunțat că va organiza pe
30 aprilie un briefing, în care va anunța deciziile
luate în cadrul instituției.

Ana SÂRBU
Reprezentanții mai multor
instituții de învățământ din republică spun că elevii sunt pregătiți pentru a susține examenul
de Bacalaureat, iar ultimele două
luni sunt programate pentru recapitularea materialului studiat în
anii terminali. Directorul Liceului „Mircea Eliade” din Chișinău,
Grigore Vasilache, consideră că
examenul de bacalaureat trebuie
să aibă loc.
„Ultimele luni sunt pentru
pregătirea de examenele finale,
pentru recapitularea materialului.
În principiu, întreg materialul a
fost studiat de elevi până la izolare. Evident, fiecare profesor are
grijă de pregătirea pentru bacalaureat a elevilor. Dar și elevii au
posibilitatea să efectueze singuri
verificarea propriilor cunoștințe,
cu ajutorul site-ului aee.edu.md,
de unde pot descărca toate examenele de bacalaureat din ultimii 6-7
ani. Și în baza lor se pot pregăti
foarte bine de examene”, a spus
Grigore Vasilache.
Și directoarea Liceului „Ginta

Latină” din capitală, Nina Juc,
spune că elevii ar trebui să susțină în acest an examenele. „Pregătirea de bacalaureat depinde
de fiecare candidat, în primul
rând. Desigur, colectivul didactic
a făcut tot posibilul ca ei să fie
pregătiți în situația respectivă,
în așa fel încât „să nu sacrificăm
generația”.
„Să nu sacrificăm
generația”
„Nu înseamnă că suntem 100%
pregătiți. Mereu sunt candidați
mai pregătiți, și unii mai puțin
pregătiți. Cadrele didactice au făcut tot posibilul ca elevii să aibă
o pregătire bună. Pregătirea nu
înseamnă doar aceste șase săptămâni, ci o perioadă îndelungată
pe parcursul tuturor anilor”, a
adăugat directoarea.
Între timp, elevii din clasele
absolvente se conformează situației. Aceștia spun că sunt gata
pentru orice scenariu. Laura Ghenea este elevă în clasa a XII-a,
profil umanist, la Liceul „Ginta
Latină”. Tânăra urmează să susțină examenul la limba română,
limba străină (engleza), istoria și
cel la alegere – chimie.
„Pregătirea pentru examene are
loc mai mult individual. Profesorii materiilor la care avem Bac ne
ghidează atât cât le permite disponibilitatea în cadrul activității
on-line. Este vorba de o muncă în
echipă. Vă dați, totuși, seama că

Arhiva personală a elevei din clasa XII-a, Laura Ghenea

ei nu pot oferi feedback instantaneu tuturor elevilor. De aceea,
pe alocuri, este mai complicat la
acest capitol și necesită o responsabilizare mai rapidă. Oricum, îmi
păstrez calmul, studiez și sunt optimistă”, a conchis tânăra.
„Mizez pe decizii
care ne-ar proteja”
Stella Molea este elevă în clasa
XII-a, profil umanist, la Liceul
Teoretic „Vlad Ioviță” din satul
Cocieri, raionul Dubăsari. Tânăra
va susține examene la limba română, istorie, limba franceză și
geografie. „Pregătirea mea pentru
examene decurge fără griji pentru
că eu sunt convinsă că voi face
față la examenul de bacalaureat.
Reușesc să mă pregătesc. Muncesc zilnic mult, independent și
citesc foarte mult adăugător”, a
precizat eleva.
Unii elevi își doresc anularea
examenelor, pentru că nu toți
au posibilitatea de a recapitula
on-line alături de profesori. Alții
spun că sănătatea este prioritară
și deciziile trebuie luate în funcție
de situația epidemiologică.
„Dacă vor fi anulate sau amânate examenele, oricare din aceste

Am vrut
să aplic
la Facultatea de
Limbi Străine.
Am mare noroc
că am avut bunică
profesoară de limba
franceză, care m-a
învățat multe și îmi
fac viața mai ușoară
acum”, a conchis
Stella Molea, elevă la
Liceul Teoretic „Vlad
Ioviță” din raionul
Dubăsari.

două opțiuni sunt potrivite dacă
vor fi argumentate corect. Dacă situația ar deveni critică, primul aspect de care trebuie să ținem cont
este sănătatea, celelalte rămân
pe plan secund, chiar și examenul de bacalaureat. Dacă situația
epidemiologică se va îmbunătăți,
amânarea ar fi soluția. Mizez pe
deciziile care ne-ar proteja și nu
ne-ar supune riscurilor, atât în
privința sănătății, cât și în privința
activității academice. Colegii mei
au diferite opinii, în funcție de
importanța pe care o are Bacul
pentru ei. Nu pot răspunde în numele tuturor”, a adăugat tânăra
din Chișinău.
„Îmi fac griji pentru susținerea
examenului la geografie, îmi este
greu să recapitulez fără un profesor alături de mine. Sperăm că
vor fi anulate examenele, pentru
că nu toți au posibilitatea de a
învăța acasă. Unii nu au destule
resurse financiare. Sper ca cei de
la conducere să ia în calcul acest
aspect important”, a precizat Stella Molea.
„Unele universități
de peste hotare
cer diploma de Bac”

Arhiva personală a elevei din clasa XII-a, Stella Molea

Directorul Liceului Academic
Român-Englez „Mircea Eliade”
susține că diploma de Bac este vitală pentru unii elevi, care vor să

aplice la universități din Europa.
„Sunt de acord cu ministrul, nu
trebuie să fie o generație de sacrificiu. Pentru cei care vor să aplice
la universitățile din țară nu ar fi o
mare problemă fără examenul de
bacalaureat. Universitățile ar putea organiza examene de admitere
sau după prima sesiune, este mai
simplu. Dar ce facem cu elevii care
vor să aplice la universitățile de
peste hotare, unde este nevoie de
diploma de Bac? Evident, depinde
și de universități. De obicei, elevii
noștri mizează pe notele de la Bac.
Se pregătesc intens, repetă totul
și au note mai mari decât le-au
avut în timpul anului”, a precizat
Grigore Vasilache.
„În această perioadă, profesorii au fost mai solicitați decât de
obicei. Au fost gata să răspundă
la toate întrebările elevilor. Uneori, au făcut chiar și imposibilul.
Pregătirea este diversă și individuală. Elevii din liceu, în mare
majoritate, sunt pregătiți pentru
examene. Elevii sunt de acord să
susțină examenul, nimeni nu a
refuzat”, a spus Nina Juc.
O parte dintre elevi vor fi scutiți de anumite examene. „Avem
un elev care va fi scutit de două
examene, pentru că are medalii
de bronz la acele obiecte. 55 din
65 de elevi sunt scutiți de limba
engleză”, a precizat directorul de
la „Mircea Eliade”.
„Avem 11 elevi scutiți la limba
străină. Dacă s-ar fi desfășurat
toate olimpiadele, ar fi fost posibilitatea să avem aceeași experiență și la profilul Arte. Dar asta
e, olimpiadele de la Artă nu pot
fi on-line”, a adăugat directoarea
Liceului „Ginta Latină”.
„Abia aștept să pășesc
într-o altă etapă
a vieții”
Chiar dacă situația este incertă,
elevii încearcă să-și planifice viitorul. „Studiile universitare aș vrea
să le fac în România. Am să depun
dosarul la mai multe facultăți și
abia aștept să pășesc într-o altă
etapă. Nu pot afirma cu certitudine ce domeniu voi alege pentru că
am încă îndoieli, dar sunt sigură
că am să fac față provocărilor”,
a precizat Laura Ghenea, Liceul
„Ginta Latină”.
„Am vrut să aplic la Facultatea
de Limbi Străine. Am mare noroc
că am avut bunică profesoară de
limba franceză, care m-a învățat
multe și îmi fac viața mai ușoară
acum”, a conchis Stella Molea, elevă la Liceul Teoretic „Vlad Ioviță”
din raionul Dubăsari.
În câteva țări din Uniunea Europeană, examenele de bacalaureat
au fost amânate de autorități. În
schimb, Ministerul Educației din
Republica Moldova abia urmează
să anunțe decizia finală. Ministrul
a precizat că va ține cont de situația
epidemiologică și vor fi discutate
și soluții alternative pentru susținerea examenului de Bacalaureat.
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Saltim-banc

Minciuna
ca adevăr

REALITATEA
De la lume adunate

Navetista și covidul
din Miclești

Gheorghe BÂLICI
Dacă n-am trăi în minciună, parcă
n-ar mai fi nimic adevărat. Minciuna
e la tot pasul şi ne-am obişnuit cu ea
atât de mult încât, dacă nu ar fi, i-am
simţi lipsa, am căuta-o ca pe ceva vital,
necesar fiinţei şi fiinţării noastre pe
acest picior de plai mioritic.
Din cauza celor care ne conduc, s-au
inversat lucrurile, toate merg cum merg
şi am început să ne obişnuim cu faptul
că suntem minţiţi cu neruşinare în fiecare zi. De vreo treizeci de ani aşteptăm
să se întâmple o minune, să vină, în
sfârşit, cineva la putere şi să ne izbăvească de coşmarul pe care îl trăim. Iar
minunea nu se mai întâmplă, pentru
că, fiind minţiţi, ne-am transformat,
am suferit o mutaţie şi avem nevoie de
o mică schimbare.
Schimbare care ni se promite în toate
campaniile electorale din partea celor
pe care îi alegem şi de la care aşteptăm
ceva neobişnuit. Ceva care ar urni carul
din loc şi l-ar mişca într-o direcţie corectă. Care direcţie o cunoaşte fiecare
partid, fiecare candidat electoral doar
în timpul scrutinului, iar pe urmă o uită
cu desăvârşire.
Pentru că electoratul s-a obişnuit
cu minciuna, alege conducători mincinoşi. Că de unde alţii mai buni, dacă
aceştia, mai buni, nici nu există? Şi, la
urma urmei, trebuie să alegem pe cineva
odată ce sunt alegeri. Că nu degeaba
iese omul din casă şi vine la urnă! Pe
urmă vede el că iar s-a lăsat prostit,
dar nu e chiar atât de prost încât să-şi
recunoască vina. Din an în an, scade calitatea alegătorului, dar şi a celor aleşi.
E un cerc vicios, cum obişnuieşte să
se exprime intelectualitatea noastră
care a mai rămas şi n-a plecat, încă,
peste hotare.
Şi pentru că, totuşi, fiecare lucru are
o logică, inclusiv minciuna, este necesar
tot timpul să ne găsim o îndreptăţire
a mersului strâmb şi a faptului că îi
punem să meargă înainte pe cei care
nu-s în stare să ne reprezinte, ne vând
şi ne fură, ne iau totul, ştiind că nu le
vom face nimic.
Din când în când, ne furăm noi înşine
căciula, ne amăgim cu iluzia că nu e
chiar aşa de rău şi călcăm în continuare
pe aceeaşi greblă a aşa-zisei democraţii.
Avem noroc că suntem înzestraţi cu
simţul umorului şi mai râdem de noi
când vedem că prea am luat-o razna,
că nu se schimbă nimic de ani şi ani şi
cine ştie ce ne mai aşteaptă.
Că poate fi şi mai rău şi la alegerile
din toamnă am putea repeta aceleaşi
greşeli e foarte posibil, mai ales că nu
prea se observă o consolidare a forţelor
de dreapta şi avem o mulţime de doritori de a ajunge în fruntea statului. Cei
care ne-au înşelat aşteptările sunt gata
din nou să ne fericească şi să se sacrifice pentru binele nostru comun. Ştiind
că cineva oricum va ieşi învingător,
ne dorim să fie totuşi o personalitate
sau măcar un om deştept. Să lupte cu
minciuna şi să o învingă. Sau măcar să
încerce să o învingă. Ar fi ceva.
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Victoria POPA
Lumea de la sate trăiește ca o familie
mare. Oamenii se cunosc între ei, își dau
binețe, se bârfesc și de bine, și de rău. Acum
orice discuție purtată între oameni este despre Covid-19, epidemia care a cuprins întreg
teritoriul RM, nu și toate localitățile. Sunt
sate unde virusul încă nu a ajuns, dar traiul
locuitorilor rurali s-a schimbat. Oamenii
evită să se ducă unii la alții pe ospețe. Mulți
respectă distanța socială. Sătenii se interesează însă în ce localitate din raionul lor este
un număr mai mare de infectări. În acest
caz, curiozitatea lor se explică mai mult prin
dorința de a se proteja.
Un rol important în localități îl au acum
primarii. Aceștia împreună cu angajații centrelor de sănătate țin situația sub control și
întreprind acțiuni care ar stopa răspândirea
virusului, în cazul în care a intrat în sat,
ceea ce am dedus din discuția cu un primar.
Am vrut să aflu ce acțiuni întreprinde

primarul comunei Miclești, din care fac parte
satele Miclești și Stețcani, raionul Criuleni,
comună unde mai mulți locuitori s-au infectat cu Covid-19. Comuna are o populație
de 2268 de oameni.
Am avut o discuție telefonică cu primarul comunei Miclești, Iurie Buga. Edilul
mi-a spus că în comună sunt acum opt
cazuri de infecție cu Covid-19, patru la
Stețcani și patru la Miclești, dintre care
șase persoane sunt spitalizate, iar două
se tratează la domiciliu. Vreo cinci s-au
tratat deja. Prima persoană infectată a fost
o angajată a Spitalului Clinic de Psihiatrie
din Chișinău.
„Nu este vinovată femeia. Dar acești
oameni sunt stigmatizați, deși nu au nicio
vină”, îmi spune funcționarul.
Primul caz de Covid-19 la Miclești a fost
depistat pe 2 aprilie, iar la Stețcani pe data
de 24 aprilie. Primarul a luat măsuri stringente atunci când a fost descoperit primul
caz. Împreună cu medicul de familie au fost
la persoanele cu care a fost în contact prima
persoană. S-a discutat cu ei. Oamenii au fost
receptivi. S-au izolat.
„Am dezinfectat localitatea și instituțiile
publice. Dezinfectarea am făcut-o cu stropitoarea de la tractor pe drumurile centrale. Doi angajați ai primăriei au mers și au
stropit cu mașina scările, ușile instituțiilor
publice. Am cumpărat dezinfectant cu certi-

ficat de calitate. E scump. Un litru e 297 de
lei. Am primit zece viziere de la Congresul
Autorităților Publice Locale pentru agenții
economici de la magazinele alimentare din
cele două sate. Tot de la ei am primit și 40
de litri de dezinfectant pentru instituțiile
publice și biserică.
Ne-am străduit ca toți lucrătorii din magazine și din instituțiile publice să poarte
mănuși și măști. Măști au toți, dar mănuși
nu găsim să cumpărăm. Măștile le confecționează lumea și acasă. Sătenii respectă
Hotărârea Comisiei pentru Situații Excepționale și stau acasă. Merg la magazin și la
oficiul poștal numai atunci când au nevoie”,
mi-a mărturisit Iurie Buga.
Tot el mi-a spus că la biserică nu merge
nimeni.
„În seara Învierii slujba a făcut-o doar
preotul cu doi slujitori ai parohiei. Sfințirea
bucatelor de Paști a fost făcută pe la porțile
oamenilor. Am mers cu preotul împreună.
La Paștele Blajinilor slujba a fost făcută
doar de slujitorii bisericii. Care au vrut au
dat pomelnicele preotului. Nimeni nu s-a
adunat la cimitir. La Centrul de Sănătate Miclești sunt trei asistente medicale, o
asistentă e la Stețcani și două la Miclești,
plus medicul de familie. Acestea deservesc
ambele sate. Le mulțumim pentru munca
depusă zi de zi. Practic, lucrează 24 de ore
din 24”.

În parc – da,
în pădure – ba
Autoritățile au permis din
data de 27 aprilie plimbările în
parcuri, dar mențin interdicțiile privind ieșirile în păduri,
terenuri de joacă pentru copii,
terenuri sportive, zone de agrement etc. Un răspuns oficial i-a
fost expediat Avocatului Poporului care a solicitat stabilirea
unor condiții clar definite privind aflarea în locurile publice
a persoanelor, pentru evitarea
aplicării unor măsuri de răspundere disproporționate.
Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a stabilit că
aflarea în parcuri este permisă,
cu respectarea distanței sociale
și în grupuri nu mai mari de trei
persoane.
Potrivit Avocatului Poporului, aflarea în alte spații publice
(păduri, terenuri de joacă, terenuri sportive, zone de agrement), cu excepția parcurilor,
este în continuare restricționată.
În opinia CSE, aflarea persoanelor în aceste spații continuă
să prezinte un risc iminent de
infectare și răspândire a virusului, iar în parcuri, nu.
N. M.

Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”. Foto: Natalia Munteanu
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Cu mortul în casă
22 aprilie, 150 de ani din ziua
naşterii lui Lenin – un jubileu
lipsit de orice relevanţă. Ce sens
are să celebrezi naşterea cuiva,
când evidenţa arată că el e mortmort. Bolşevicii au intuit din capul
locului acest moment jenant şi
tocmai de aceea şi-au formulat
mantra: Lenin e veşnic viu! Un
cadavru, zic ei, e mai viu decât
toţi viii. Nu e o figură de stil, nu
e o alegorie, o ştie toată lumea.
Lenin a fost, şi este, un cadavru.
Cu toate acestea, în efortul ruşilor de a conserva acest corp fără
de viaţă, aceste moaşte seci, se
întrevede toată magia lugubră a
vieţii ruse care deja de mai bine
de un veac se consumă ca într-un
somn letargic.
A existat un moment istoric,
în august 1991, când ruşii puteau
scăpa de mortul lor. De ce nu au
făcut-o? Probabil că au uitat, că nu
le ardea atunci de el. Trăiau o viaţă tumultuoasă, care se schimba
vertiginos şi, în acea învălmăşeală,
au uitat de Ilici. Alte evenimente,
întâmplări, sărbători aveau prioritate: Jocurile Olimpice din Soci,
Zile ale Victoriei şi tot aşa, guleai
după guleai, că au făcut ţăndări
toată vesela din casă. Când şi-au
luat de seamă, le-a fost oarecum
să spargă la urmă şi sarcofagul

din mausoleu. Astfel mumia lui
Lenin a fost cruţată, lăsată ca zălog simbolic: chipurile, încă nu-i
totul pierdut, vom trăi şi vom
vedea cum se mai întoarce viaţa.
Aici se învederează simbolismul profund al existenţei ruso-sovietice. După cum a observat
un înţelept, triumful materialismului s-a soldat cu distrugerea
materiei. Materia nu mai constituie realitatea, ci doar un însemn

al acesteia. Indicând un tărâm
sacru, „ceea lume”, unde „totul va
fi bine”. Eterna ordine ființială a
fost astfel total pervertită. Filozofii ştiu de mii de ani că materia nu
este forma ultimă, ireductibilă,
a realităţii, ci doar o potențialitate a existenţei, însufleţită de o
idee, de un tipar creator. Viaţa nu
este o formă de existenţă a unor
corpuri, ci spiritul etern care le
însuflețește şi le dă viaţă. Chiar

dacă admitem, aşa cum considera
Lenin în filozofia sa rudimentară,
că există o „dialectică a naturii”,
că materia se mişcă. Da, se mişcă,
însă fiind impulsionată de spiritul ființial.
Altfel spus, moartea este când
spiritul părăseşte viul. Despărţirea de duh înseamnă moarte.
Mort, adică neînsufleţit. Materialismul, care consfinţeşte moartea
ca principiu şi ca adevăr suprem

al existenţei. Simbolismul mausoleului este expresia pregnantă
a acestor lucruri.
Aici, ne punem iarăşi aceeaşi
întrebare: cui foloseşte? Toţi ştiu
că pentru actuala putere Lenin
este o figură absolut inutilă. Stalin mai poate fi cumva, prudent,
reinventat, mai poate fi reînviat
mitul liderului puternic, învingător. Cu Lenin însă treaba rămâne
moartă, fără nicio şansă. Cu toate
acestea, mausoleul nu se închide,
iar cadavrul lui Lenin nu este dat
pământului. De ce?
Din păcate, explicația e la
vedere, iar motivele nu-s deloc
încurajatoare. Politica actualei
puteri este de a nu schimba nimic.
Orice mişcare pe care ar face-o
ar deranja echilibrul constituit,
comod. Conservatorismul şi menţinerea statu-quo-ului sunt alfa şi
omega actualei politici. Să încremenești fără de mişcare, să imiţi
un cadavru. Iar pentru o asemenea
politică nu e nimic mai potrivit
şi mai expresiv decât mortul din
mausoleu.
Boris Paramonov, filozof,
publicist
(Text difuzat de Radio
„Svoboda”.
Traducere de I. Nagacevschi)

Mitropolitul Vladimir
este cetățean al Rusiei

Complexul Memorial Eternitate, imagine: Sergiu Bejenari

Continuă reparația
Complexului
memorial Eternitate
Pe timp de pandemie, când marile economii își regândesc planurile
de lungă și de scurtă durată pentru a trece mai ușor prin această criză,
în Republica Moldova se alocă bani pentru reparația unor obiective
mai puțin vitale pentru societate în această perioadă. La câteva zile
de la declararea stării de urgență, Agenția de Asigurare Resurse și
Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării semna un contract
de achiziție în valoare de 2.339.516,68 lei, cu compania „MAGDA”
SRL pentru reparația elementelor de bază din cadrul Complexului
Memorial Eternitate.
Între timp, compania Magda SRL a mai obținut două contracte cu
instituțiile statului, unul pe 20 martie, prin care Comisia Națională a
Pieței Financiare a achiziționat mobilier, și altul pe 22 aprilie, cu Agenția
Servicii Publice, pentru achiziționarea de dezinfectant pentru mâini.
Ala Diaconu, de la serviciul de informare și comunicare cu mass-media din cadrul Ministerului Apărării al Republicii Moldova, a spus
pentru GAZETA de Chișinău că „reparațiile Complexului Memorial
Eternitate sunt în toi și vor fi finisate în a doua jumătate sau la sfârșitul lunii mai”.
Reamintim că președintele Igor Dodon a anunțat într-o postare pe
pagina sa de facebook că, din cauza situației de criză, Marșul Victoriei
planificat pentru ziua de 9 mai va fi transferat pentru data de 24 august.
Sergiu Bejenari

Mitropolitul Chișinăului și al
Întregii Moldove, Vladimir, pe numele său Nicolae Cantarean, are
cetățenia Federației Ruse, scrie
într-un decret emis de administrația Putin. În octombrie 2018,
lui Nicolae Cantarean i s-a acordat
Premiul de Stat al Federației Ruse.
Înalta distincție a Federației
Ruse i-a fost conferită „pentru
contribuția importantă la păstrarea moștenirii culturale și spirituale ruse în Republica Moldova, activitatea fructuoasă de consolidare
a cooperării ruso-moldovenești”,
scrie în document.
Mitropolitul Vladimir s-a adresat premierului Chicu: „Biserica
Ortodoxă din Republica Moldova
nu este un subiect din domeniul
HoReCa sau o afacere care poate
fi oprită pe timp de epidemie”.
Mitropolitul declară că „Biserica Ortodoxă din Republica
Moldova există încă înainte de
înființarea Statului Republica
Moldova și a fost, și este pilonul
de bază al moralității și bunăstării
cetățenilor acestui stat, oferind
din plin hrana spirituală atât de
necesară fiecăruia. Biserica prin
lege este separată de Stat și totodată în afara intrigilor seculare
și politice”.
În acest context, analistul
politic Oazu Nantoi se întreabă
dacă prim-ministrul Ion Chicu
va „înghiți gălușca”. Oazu Nantoi susține că Mitropolitul Vladimir urmărește scopul de a-l
face pe premierul Ion Chicu „țap
ispășitor”, pentru ca credincioșii

Mitropolitul Vladimir. Foto: jurnal.md

din Republica Moldova, rămași
frustrați și nemulțumiți în urma
restricțiilor impuse de pandemie,
să uite de „virusologul nr. 1” Igor
Dodon. Potrivit lui Nantoi, Igor
Dodon decide totul. În maniera sa
ticăloasă, profită și de nenorocirea
COVID-19, în scopuri electorale.
Premierul Ion Chicu a reacționat pe pagina sa oficială de
facebook.com, unde afirmă că
pandemia încă nu a trecut și Guvernul va menține în continuare

unele măsuri restrictive, inclusiv
pentru cultele religioase. „Regulile
sunt stricte și trebuie respectate
de toți cetățenii țării. De toți. E
pentru sănătatea și viața oamenilor”, scrie Chicu. Premierul
le-a mulțumit clericilor pentru
înțelegere și susținerea eforturilor Guvernului pentru a proteja
sănătatea oamenilor în această
perioadă de criză sanitară.
Natalia MUNTEANU
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Interviu cu Svetlana Cebotari, șefa Centrului Național de Transfuzie a Sângelui

„Donând plasmă, chiar și
o singură dată, putem ajuta
concomitent trei pacienți”

C

entrul Național de Transfuzie a Sângelui
a început, săptămâna trecută, colectarea
de plasmă convalescentă de la pacienții
care s-au tratat de COVID-19. Acest tip
de terapie, în combinație cu alte medicamente,
ar trebui să-i ajute pe bolnavii aflați în stare
gravă și extrem de gravă să se însănătoșească.
Este o terapie folosită în mai multe țări ale lumii,
iar studiile arată că pacienții cărora le-a fost
administrată s-au recuperat rapid. Cine poate
dona, dar și cine poate beneficia de tratament cu
plasmă convalescentă, ne explică șefa Centrului
Național de Transfuzie a Sângelui, Svetlana
Cebotari.
- Stimată Doamnă Cebotari, ce a stat la baza acestei decizii?
Comunitatea internațională,
inclusiv cea medicală, și-a luat
angajamentul să fortifice tratamentul pentru pacienții care
s-au infectat cu Sars-Cov-2. Unul
dintre aceste tratamente specifice
este cel cu plasmă convalescentă.
Acesta s-a dovedit a fi, potrivit ultimelor studii realizate de China,
Marea Britanie, Italia, SUA, un
tratament foarte eficient. Administrarea plasmei convalescente
este considerată un tratament
specific, datorită anticorpilor
anti-COVID-19, care se produc
în organismul pacientului sau al
persoanei bolnave. Concentrația
maximă de anticorpi în organism
se formează în aproximativ 14 zile
de la însănătoșirea omului, dar
poate dura și maxim 25-28 de zile
după tratamentul de COVID-19.
- De ce poate fi recoltată
abia peste 14 zile, și nu
imediat?
În această perioadă organismul încă își revine și trebuie să
fim atenți dacă apar sau nu complicații după tratament. Apoi, în
momentul donării, putem recolta
un volum de 500-600 de ml maxim. Recoltarea unei cantități mai
mari ar duce la o destabilizare a
procesului de producere continuă
și de menținere a concentrației
de anticorpi.
- Donatorii trebuie să fie
testați la anticorpi înainte
să li se recolteze plasma?
Standardele internaționale
aprobate de FDA (Administrația
Alimentelor și Medicamentelor)
din SUA și ghidul european prevăd necesitatea prezenței unui
rezultat pozitiv la COVID-19 în
debutul maladiei și cel puțin un
rezultat negativ la sfârșitul tratamentului. Aceste două teste sunt
suficiente pentru a decide dacă
putem sau nu preleva plasma
convalescentă.
- Ce condiții trebuie să

întrunească un donator
care este chemat să doneze plasmă?
Fiecărui pacient, în momentul externării, i se prezintă un
acord de recrutare ulterioară de
plasmă. Acest acord include în
sine o informație despre plasma
convalescentă, formarea anticorpilor, ce reprezintă donarea
de plasmă, li se mai spune că ar
putea fi contactați de Centrul
de transfuzie a sângelui în timp
de 14 zile după externare. Dacă
pacienții binevoiesc, își dau acordul pentru o ulterioară recrutare. Aceste acorduri sunt trimise
Centrului Național de Transfuzie
a Sângelui. Deservirea o putem
realiza atât în condiții mobile,
cât și în staționar. Dispunem de
tehnologii automatizate care ne
permit să realizăm această procedură în orice punct de colectare a sângelui, fie improvizat,
fie deja existent, în orice colț al
R. Moldova.
- Care sunt criteriile de
donare a plasmei?
Trebuie să întrunească toate
criteriile standard eligibile pentru o donare de sânge ori plasmă,
ori de alte celule sanguine. , suplimentar, trebuie să aibă testul
pozitiv la COVID-19 la începutul
tratamentului, și negativ la sfârșitul acestuia.
- Cum se recoltează plasma
și cum ajunge ea la pacient?
Recoltăm cel mult 600 de mililitri de plasmă de la donator.
Aceasta este testată conform tuturor rigorilor stabilite și standardelor naționale. La toate tipurile
de infecție se trece prin mai multe
etape de triere, fiind congelată,
plasma se stochează și imediat
este distribuită instituțiilor medicale, unde sunt direcționați pacienții cu forme grave și extrem
de grave de Covid-19.
De asemenea, fiecare doză o separăm în trei unități terapeutice,
a câte 200 de ml. Aceste volume
terapeutice sunt foarte benefice

pentru utilizarea lor rațională,
corectă și pe măsura capacității
organismului de a asimila tratamentul.
- Cum sunt selectați pacienții gravi?
Recomandările internaționale
arată că acest tip de tratament
poate fi administrat persoanelor
cu forme grave și extrem de grave, care au parametrii vitali foarte
depășiți, sunt într-o stare decompensată și neputincioși să facă
față acestei maladii. Este vorba
de pacienți cu deficiență respiratorie de gradul II-III, au dispnee
pronunțată, saturația cu oxigen
este sub 90%, cu multiple infiltrații
pulmonare, care au o evoluție de
dezvoltare foarte progresată. Acest
lucru ar însemna că din două în
două ore au schimbări în pulmoni
și se dezvoltă cu o viteză fulminantă pneumoniile infiltrative,
situațiile însoțite de șocul septic
sau în cel mai rău caz insuficiență
multiplă de organe. Toate aceste
semne, luate împreună, arată că
tratamentul respectiv este necesar.
- Doamnă Cebotari, ce se
întâmplă practic în organismul unui om căruia i
se administrează plasma
convalescentă?
De fapt, are loc un proces de
neutralizare sau de nimicire pasivă a virusului, care circulă în
sângele pacientului grav bolnav.
Anticorpii sunt niște substanțe
bioactive, naturale, care ajută
organismul să combată și să distrugă acest virus, îl ajută să lupte
cu infecția. Persoanele cu maladii
asociate, cum ar fi bolile cronice pulmonare, diabetul zaharat,

maladiile oncologice, cardiovasculare, maladiile cronice ale rinichilor, au imunitatea mai slăbită.
Din acest motiv ele sunt și cele
mai vulnerabile pentru această
infecție, iar plasma vine să-i ajute
să se însănătoșească.
- Pacientului i se administrează doar plasmă?
Nu. Ea vine să suplinească
toată schema de tratament medicamentos existent.
- De câte doze de plasmă
este nevoie ca tratamentul
chiar să ajute?
În medie, de cel puțin trei-cinci
doze consecutiv, maxim ar putea fi
șapte zile de tratament. Se aplică
câte o doză de 200 ml zilnic.
- Care sunt șansele de recuperare a pacienților cărora li se administrează
plasma?
Studiile au demonstrat că pacienții care au fost conectați la
aparatele de respirație artificială,
într-o perioadă foarte scurtă, își
restabilesc respirația naturală.
Simptomele dispar într-un timp
mai scurt la cei cu dispnee mai
îngreunată, pacienții cu comorbidități se restabilesc mai ușor și
rata mortalității este mai joasă.
- Dispuneți de echipamentele necesare pentru recoltarea plasmei?
Da. Dispunem de 22 de aparate
pentru realizarea plasmaferezei.
Pot să vă spun că avem și specialiști instruiți în recoltarea plasmei.
Nu este ceva mai diferit decât ceea
ce facem noi în fiecare zi. Singura
diferență sunt persoanele, la etapa

de recrutare, și criteriile de eligibilitate despre care am vorbit. Din
punct de vedere tehnic, nu e nicio
diferență. Acum, noi deservim donatorii de la ora 7 dimineața până
la 7 seara, organizăm și transport
dacă se solicită, le oferim toate
măsurile de precauție, astfel ca
aceste persoane sănătoase să se
simtă în siguranță.
- Ce instituție medicală a
început prima tratamentul
cu plasmă convalescentă?
Institutul de Medicină Urgentă.
- De ce doar bărbații pot
dona?
Deoarece bărbații fac parte din
grupul de risc minor, al căror plasmă, drept urmare a transfuziei,
ar putea provoca reacții adverse
post-transfuzionale beneficiarului, în comparație cu plasma de
la femei.
- Ce mesaj aveți pentru pacienții care s-au tratat de
COVID-19?
Sunt bucuroasă pentru ei și sănătatea lor, pentru că au depășit
aceste clipe dificile și i-aș ruga
să se solidarizeze, să accepte să
fie invitați să doneze. Dacă s-au
vindecat în totalitate, ei sunt cei
mai potriviți pentru a dona și i-ar
putea ajuta și pe alții, mai ales pe
cei care suferă de forme grave ale
infecției. Donând plasmă, chiar și
o singură dată, putem ajuta concomitent trei pacienți. Vă îndemn
să o facem, dacă putem.
- Doamnă Cebotari, vă
mulțumesc pentru acest
interviu.
Interviu realizat
de Elena Cioina
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Jocurile Olimpice antice,
eveniment cu semnificații
profund spirituale

A fost amânat
debutul lui
Alexandr
Romanov în UFC

Î

ntreaga viață a locuitorilor vechii Elade era orânduită
în conformitate cu ordinea cosmică emanată din ființa
omniprezentelor zeități. Căci însuși Universul era înțeles
și simțit ca o creație a zeilor, viața de pe platourile
grecești fiind o reflecție și un tărâm de acțiune a entităților
divine ce guvernau suveran din locașurile și templele sfințenia
cărora nu trezea îndoieli.
Orice tentativă de profanare a
misteriilor – ele constituind acel
izvor dătător de viață din care se
adăpa întreaga existență a oicumenei – era pedepsită crunt, infractorul fiind dat fără nicio ezitare în
stăpânirea unei morți iminente și
adeseori chinuitoare.
Polisurile (orașele) Eladei au
început să ducă evidența istorică
a timpului de la Jocurile Olimpice datate cu anul 776 înainte
de Hristos. De fapt, concursuri
atletice aveau loc și înainte de
această dată, încă de pe vremurile homerice, când nu se făcea o
numerotare cronologică strictă a
legendarelor competiții și nicio
consemnare scrisă a acestora, ele
fiind glorificate de rapsozi pe cale
orală.
Consonanța între
elementul corporal
și cel divin
Jocurile erau patronate de
Zeus, stăpânul suveran al Olimpului și al Universului, și durau
cinci zile, perioadă în care în spațiul lumii grecești încetau toate
războaiele. Nu erau doar niște
întreceri sportive pentru întâietate. De fapt, erau – chiar într-o
măsură mai mare – rodul unor
căutări ce vizau identificarea
unei corespondențe și concordanțe între elementul corporal
al ființei umane, între aspectul
fizic al existenței, pe de o parte,

și cel spiritual, sufletesc, ideatic,
pe de altă parte. Jocurile Olimpice
erau un mod – în stilul imaginilor
ce-și găsesc un ecou în mitologie
și operele de artă grecești – de a
percepe lumea ca întruchipare a
frumuseții și armoniei instituite
între corp și suflet.
Hipismul, pugilatul, disciplinele de pentatlon (alergatul, săritura în lungime, trânta, aruncarea
discului și a suliței) erau practicate cu nesaț de tinerii din familii

nobiliare și nu numai, misiunea
principală a cărora în viață era
războiul. Artele și filosofia erau de
asemenea preocupări primordiale, însă cu ele se îndeletnicea cu
precădere populația mai în vârstă.
Pitagora, marele filosof și
matematician, în tinerețe s-a învrednicit de creanga de măslin
a Jocurilor Olimpice la proba de
pugilat. Platon, Sofocle și Euripide s-au acoperit și ei de glorie la
aceste competiții.
Aristotel considera că perfecțiunea fizică își atingea culmea prin
practicarea pentatlonului, iar un
corp uman sănătos trebuia să fie în
stare să suporte acele eforturi ce se
impuneau prin succesiunea unor
exerciții de o încărcătură ce viza
în mod expres spiritul uman, dar
și cel cosmic, din care își alimenta
omul forțele vivifiante.
Originile gimnasticii
Gimnaziile erau acele locuri în
care exercițiului fizic îi era atribuită aceeași valoare ca și studiului
matematicilor, retoricii sau muzicii – științe cărora le era recunoscută importanța preferențială
pentru formarea sufletului învățăceilor.
Nu puteai fi un om integru
dacă nu-ți însușeai aceste arte –
pe atunci artele mergeau mână în
mână cu știința, având o influență
cu adevărat formatoare nu doar
asupra concepțiilor și capacității

de a raționa a ucenicilor, ci și asupra întregii lor ființe, a felului de
a fi, simți și voi. Exercițiile urmau
să contribuie la dezvoltarea curajului, capacității de a lua prompt
niște decizii, dar și a spiritului
filosofic, contemplativ, atât de
caracteristic culturii grecești.
Ca să ne dăm seama de rolul
gimnasticii în Elada, practicată
într-un mod atât de minunat în
palestre, trebuie să știm că aceasta făcea parte integrantă din su-

perba cultură greacă, constituind
un limbaj integral cu semnificații
ce exercitau un impact real atât
asupra vieții individuale, cât și
sociale.
Semnificația spirituală
a probelor olimpice
Grecul antic se afla într-o permanentă căutare a echilibrului

dintre viața sufletească și lumea
înconjurătoare, a armoniei dintre
diferitele însușiri interioare ale
ființei umane. Potrivit concepției
vechilor greci, voința umană își
are sediul în membre, prin intermediul cărora acționează asupra
lumii înconjurătoare și intră într-un raport activ cu forțele ce guvernează în mod tainic Universul.
Astfel, relația reciprocă, cu
adevărat intimă, a picioarelor cu
forța de gravitație a pământului

își găsește expresia în proba de
alergare. Prin acest exercițiu omul
stabilește un anumit raport față de
planetă. Iar crearea unui simț al
echilibrului – bine conturat și trăit în mod expres – dintre această
forță de atracție a pământului și
dinamica corpului uman își găsește expresia în săritură. Așa se
face că omul dezvolta el însuși în
picioarele lui o anumită mecanică,
pe verticală.
Dacă mergem mai departe și
adăugăm un element de exersare sportivă care necesită crearea
unui echilibru pe orizontală în raport cu mediul ambiental, dar și în
relația cu o altă persoană, atunci
iau naștere luptele, mai bine zis
trânta. Așa este creată o mecanică
provocată de faptul că nu lăsăm
doar pământul să acționeze asupra dinamicii corporalului, ci un
om acționează direct asupra celuilalt. Așa atletul atingea un înalt
grad de măiestrie în relația sa cu
semenii și cu întreg Universul. Pe
o treaptă mai avansată, intră în
funcțiune membrele superioare
ale omului, care iau în stăpânire instrumentul sportiv într-o
măsură mai mare, decât în cazul
luptelor, oferindu-i o anumită
dinamică. Astfel, forța de gravitație este învinsă prin aruncarea
discului. Iar prin aruncarea suliței corpul uman este antrenat
într-o dinamică îndreptată spre
o anumită direcție, cu o mișcare
vectorială precisă.
Aceste probe olimpice de bază
erau de fapt cele cinci părți ale
gimnasticii grecești, ele fiind
acordate în mod magistral cu
raporturile și forțele ce guvernează legile cosmice. Iar cel care
le practica dezvolta în sine sentimentul că i se revelează în mod
plenar ființa umană, într-o corelație divină cu forțele spirituale
ale Universului.
Edițiile Jocurilor, 293 la număr, au cunoscut o desfășurare
neîntreruptă timp de 1172 de ani,
ca în 394 d.Hr. să fie interzise,
iar clădirile Olympiei distruse,
printr-un edict al împăratului
roman Teodosiu I, care în lupta
sa oarbă cu păgânismul a comis
acte pe cât de avare, pe atât de
barbare în esența lor.
Iulian BOGATU

Lupta în octagon între Alexandr Romanov, reprezentantul
Clubului Lion Comrat, și brazilianul Raphael Pessoa, ce urma
să se desfășoare în cadrul Ultimate Fighting Championship
(cea mai importantă promoţie de
arte marţiale mixte din lume), a
fost amânată din cauza pandemiei COVID-19. Confruntarea era
programată să aibă loc în oraşul
Lincoln, statul Nebraska (SUA).
Reamintim că Alexandr Romanov
a semnat cu UFC un contract valabil pentru patru lupte, cu opţiune
de prelungire. Până în prezent,
sportivul nostru de 29 de ani a
disputat 11 meciuri în octagon,
învingând în toate înainte de expirarea timpului regulamentar.

Conferință
online pentru
jucătorii
naționalei
Ruslan Pernai, antrenorul reprezentativei Moldovei la fotbal
pe plajă, a participat recent la o
conferință realizată la distanță cu
jucătorii echipei. De asemenea,
la eveniment au luat parte președintele Federației Sportive de
Fotbal pe Plajă din R. Moldova,
Eduard Crețu, și secretarul general al forului de profil, Iurie Bulgăreanu, ei referindu-se la reluarea
antrenamentelor individuale de
către membrii lotului național,
în conformitate cu prevederile
adoptate de Comisia Națională
pentru Situații Excepționale.

NBA a permis
reluarea
antrenamentelor

Jucătorii NBA (Liga profesionistă nord-americană de baschet) vor relua antrenamentele
individuale începând cu 1 mai a.c.
Acestea se vor derula cu precădere în centrele de pregătire ale
cluburilor. De asemenea, în mai
multe state SUA au fost ridicate
restricțiile pentru centrele de fitness şi sălile de gimnastică.

18
GAZETA de Chișinău

TUTTI-FRUTTI

Unii scriitori aud
personajele lor vorbind
Unii scriitori au susţinut întotdeauna că îşi pot auzi personajele
vorbind - Enid Blyton sugerând
chiar că poate „să vadă şi să audă
totul», iar Alice Walker descriind
faptul că persoanele fictive pe care
le creează «vin în vizită... la taclale». Un nou studiu a demonstrat
că această experienţă stranie este
foarte larg răspândită, aproape
două treimi dintre autori relatând
că aud vocile personajelor lor în
timp ce lucrează, relatează „The
Guardian”.
O echipă de cercetători de la
Universitatea Durham din Regatul Unit a efectuat o analiză referitoare la 181 de autori prezenţi

la ediţiile târgului de carte între
anii 2014 şi 2018. Astfel, 63% au
declarat că şi-au auzit personajele
vorbind în timp ce scriau, iar 61%
au spus că persoanele fictive pe
care le creează sunt capabile să
acţioneze independent.

„Le aud în minte. Au modele
de voci şi tonuri distincte şi le pot
face să poarte discuţii între ele, în
care îmi dau seama întotdeauna
cine ‚vorbeşte’ „, a declarat un
scriitor anonim.
AGERPRES

Sudoku
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Te c a u t !
„Te caut!” – așa se va chema
rubrica prin intermediul căreia
GAZETA de Chișinău te va ajuta
să-ți găsești jumătatea.
Atunci când singurătatea îți macină sufletul, nu sta pe gânduri,
caută-ți sufletul-pereche. GAZETA
de Chișinău îți vine în ajutor.
Din luna februarie 2020, poți
perfecta un abonament la noua publicație, GAZETA de Chișinău, în
paginile căreia vei găsi rubrica „Te

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

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

Carul cu bancuri
Un pacient se trezește după operație cu dureri puternice în zona
renală.
– Doctore, nu înțeleg de ce mă doare spatele?
– Cum de ce? Ți-am scos un rinichi!
– Doctore, ești nebun! Trebuia să mă operezi de amigdalită!
– Da, dragă, dar aveam eu o obligație!
– Cum se numește spațiul dintre sâni la blonde?
– Silicon Valley!
În tren:
– Vai, ce lung este tunelul ăsta..
– Asta pentru că suntem în ultimul vagon, răspunde o blondă.
Bulă vine de la cumpărături. Lasă sacoșele jos, nevasta se uită
în ele.
Măi Bulă ești nebun? Două sticle de votcă, 5 kile de vin, 10 beri…
și… 2 pâini?
Bulă se uită lung la sacoșe și răspunde :
Ai dreptate, cam multă pâine!

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

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

Concurs pentru cei mai harnici

poștași în 2020!

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

3 luni

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

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

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

Integrama
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Pribeag prin Europa (1)

Lidia BOBÂNĂ
Cum avea Ion să vadă lumea?
Uite că într-o zi s-a trezit bărbatul că i-a fugit nevasta de la casă.
Simțea el că ceva se coace. Prea
cuminte și ascultătoare era ultima
vreme. Lucru nemaiîntâlnit în alte
dăți. Dacă-i poruncea ceva, putea
să-i sară în cap, să-l facă de nimic
în fața satului, acum însă supusă
era nevasta lui: „Zina, ia să mături ograda asta, că te împiedici
de gunoi!”. „La care femeia îi răspundea: „Fac, Ioane, nicio grijă”.
Cum de l-a dus de nas așa ușor?
Cum de n-a observat el ce se întâmplă chiar sub nasul lui? Uite
că nu-și putea explica una ca asta.
Trăiau de vreo zece ani de acum și
nu mai rău ca alții. El lucra șofer
de microbuz, ea – vânzătoare la
o gheretă din sat, și le ajungeau
bani de cheltuială.
Tare ar fi vrut
să aibă un copil
Casa o aveau de la bunicii lui,
lăsată prin testament. Cam veche,
dar au reparat-o bine, au mai lărgit-o și putea să mai țină vreo sută
de ani. Atâta neajuns aveau ei, nu
le-a dat Domnul niciun copil. Parcă erau sănătoși amândoi, bani
aveau, un acoperiș, de asemenea,
dar un copil tare ar fi vrut să aibă.
Ultima vreme se gândeau chiar
să înfieze unul, dar nu știu cum

n-au mai ajuns pe la vreun orfelinat. Era nevoie de multe acte,
multă bătaie de cap și nu știu cum
au tot lăsat de azi pe mâine. Nu
venise timpul, se gândea Ion...
Dar uite că i-a fugit nevasta de
la casă și acum o căuta Ion prin
toată republica. La sud, la nord,
în centru – tot pe unde aveau ei
rude. Dar Zina parcă intrase în
pământ, nu alta. Și nimeni nu știa
nimic, nici părinții ei, nici frații,
nici surorile. Că, trebuie să știți,
era Zina dintr-o familie cu zece
copii, toți în viață și aranjați la
casele lor.

A fugit în Italia cu amantul
Trecuse cam vreo jumătate de
an de la dispariția Zinei, că iată o
soră de a ei se trezește cu un su-

Mi-a lăsat numărul ei de telefon,
s-o sun dacă se întâmplă ceva pe
acasă. Și mă tem eu că nu e singură acolo, Ioane. Uită de dânsa.
Slavă Domnului, nu aveți copii și

acasă. „Dacă nu vine cu binișorul,
o omor! Nu am de ales.”
Își vinde Ion mașina, tractorașul, tot vinul din beci, păsările,
porcul și capra, să aibă bani de

n-are cine-o plânge din urmă.”

drum, încuie ușa de la casă și s-a
dus în lume... La Milano. Dar cum
e să te descurci tu într-o țară a
cărei limbă n-o cunoști, țară în
care nu ai niciun suflet care să
te aștepte?
Doar numărul de telefon al Zinei îl avea. Dar n-o suna, să n-o
sperie cumva și să fugă muierea
de dânsul. Credea Ion că găsește
la Milano vreun moldovean, rus,
ucrainean, țigan, care să-l ajute
să dea de nevasta lui. Dar uite că
era de-o săptămână în oraș și nu
dădea de nimeni.

I-a fugit nevasta de la casă
Chiar se bucurase Ion când a
luat-o de nevastă că va avea unde
se duce și cu cine petrece. El a fost
unul la părinți și cam ținut din
scurt, nu cumva să i se întâmple
ceva băiatului și să rămână părinții lui singuri la bătrânețe.
Dacă vede Ion că n-o găsește, se
duce la Direcția de pașapoarte din
centrul raional, avea un verișor
care lucra acolo, să afle dacă nu
și-a făcut Zina document pentru
străinătate. Și ce credeți dumneavoastră, chiar ridicase un pașaport
biometric cu vreo lună în urmă.
Dar încotro plecase femeia era o
altă întrebare, la care încerca Ion
să găsească răspuns.
Le ispitea pe cele de la magazin, pe cumetrele din sat, pe
surori. Recunoașteți, fetelor, că
n-am să vă uit până la moarte,
se ruga el. Dar ele ori că nu știau
cu adevărat, ori că promiseseră să
tacă, dar nu i-au spus nimic. Ion
o iubea pe nevasta lui cu patimă
și gândul că ar putea s-o piardă
pentru totdeauna, îl înnebunea
de-a binelea... Ar fi făcut orice s-o
aducă acasă.

net din Italia. Zina o căuta să mai
întrebe ce mai e pe acasă. Lucra
nevasta lui Ion la un depozit în Milano și fugise nu de una singură,
dar cu amantul ei, care lăsase și
el familie aici, în Moldova. Și doi
copii avea bărbatul cela.
Nu era din satul lor, de aceea
și n-a bănuit Ion că are pe cineva
nevastă-sa. S-a aflat hăt târziu că
amanții închiriau o locuință în
centrul raional, unde se și întâlneau cei doi ori de câte ori îi prindea dorul. Sora Zinei tot atunci i-a
telefonat cumnatului ei să-i spună
pe unde s-a aciuat nevastă-sa.
„E tocmai în Italia, la Milano.

„Dacă nu vine cu binișorul,
o omor!”
Frumoasă era Zina și tare o mai
iubea Ion. Ar fi dat orice să ajungă
s-o mai vadă o dată și s-o întrebe:
„Ce ți-am făcut, femeie, de mi-ai
scuipat în suflet? Ai spulberat în
vânt zece ani de căsnicie și m-ai
lăsat ca pe-o cârpă veche și netrebuincioasă în gospodărie!”. De
aici i se sfâșia sufletul de durere,
pe de altă parte, ura și răzbunarea
gemea în el. Și a hotărât Ion să
plece în Italia s-o aducă pe nevastă

(va urma)

HOROSCOP SĂPTĂMÂNAL

Berbec

Taur

Gemeni

Rac

Leu

Fecioară

Prezența lui Venus te inspiră întreaga săptămână.
Casa zodiei tale este „inundată” de energii bune. Resimți
intens acest lucru, mai ales în
viața personală. Lucrurile sau
conflictele se reglează de la
sine. Alegi să te detașezi de
toate persoanele toxice din
viața ta.

Obiceiurile și tabieturile
la care ții foarte mult sunt
greu de schimbat. Ai parte
de tot felul de evenimente
pe care le vei resimți ca un
atac la propria persoană. Este
important să îți menții poziția
și să lupți pentru ceea ce îți
dorești.

Momentele critice au trecut
și acum poți culege „roadele”
propriul echilibru interior. Cariera continuă să fie solicitantă
din punct de vedere psihic. În
acest plan al vieții tale, lucrurile nu decurg niciodată lin.
Ai totuși de câștigat dacă vei
adopta o atitudine degajată și
vei avea răbdare.

Clipele frumoase petrecute alături de partener te fac
să te încrezi în noțiunea de
„fericire în doi”. Starea de
anxietate din ultimele luni își
pierde din intensitate. Găsirea unui nou sens al propriei
vieți îți întreține motivația de
a face lucruri care îți aduc
împlinire.

Preocupările sau provocările din plan profesional „apasă”
constant pe umerii tăi. Ești exigent cu propria persoană. A face
ceva cu jumătate de măsură nu
reprezintă pentru tine o opțiune.
Atunci când mijloacele pentru
atingerea obiectivelor se epuizează, cei din jur pot fi pentru
noi adevărate surse de inspirație.

Resimți nevoia compulsivă
de a așterne pe hârtie propriile
emoții. Îți simți amenințată
poziția în cadrul anumitor relații importante. Ești pregătit
ca în orice moment să te arunci
cu capul înainte. Nimeni nu
poate fi „judecătorul” alegerilor pe care le faci căci nimeni
nu este responsabil pentru ele.

Balanță

Scorpion

Săgetător

Capricorn

Vărsător

Pești

Te simți „urmărit” de tot
felul de nevoi care nu au fost
satisfăcute de-a lungul anilor,
iar acum parcă își cer „drepturile”. Modul în care încerci să
maschezi anumite sentimente nu
te poate ajuta să faci lucrurile
într-un mod autentic. Nesiguranța de sine implică și o stare
de spirit anxioasă.

Ești încrezător în viitorul
tău profesional. Această dispoziţie pozitivă te ajută și în
tot ceea ce întreprinzi. Atunci
când vine vorba de achiziţiile
pe care le faci, încearcă să fii
mai calculat. În perioada dificilă în care te afli ai nevoie de
resurse financiare la care nu
te-ai fi gândit.

Obiectivul pe care îl ai e să
finalizezi la timp tot ceea ce ți-ai
propus în plan profesional. Chiar
dacă drumul pare a fi unul anevoios, niciodată nu ai ajuns să îți
desconsideri capacitatea de adaptare. Acesta este principalul tău
atu. Un context favorabil pentru
relația personală te va ajuta să îți
redescoperi partenerul.

În perioada următoare vei
avea parte de susținere necondiționată din partea anumitor
persoane din viața ta. Acest fapt
îți oferă șansa să faci lucrurile
exact așa cum îți dorești. Vei
avea timp pentru sine, timp pentru familie, timp pentru carieră
și totul ți se va părea mult mai
„ușor de cuprins”.

Agitația care se va instala
în perioada următoare la nivel astral te va forța să te lași
„captivat” de tot felul de detalii care îți „hrănesc” orgoliul.
Pentru tine, această săptămână
va fi prima din an în care vei
reuși să pui cap la cap idei și
planuri pentru a obține ceea ce
îți propui.

Tot ceea ce te interesează în
perioada următoare este să te
reîndrăgostești de propria viață.
Pui accent pe dezvoltarea personală, pe propriul echilibru fizic,
dar mai ales psihic și pe tot ceea
ce are legătură cu familia ta. Un
Marte destul de motivațional te
va forța să rămâi încrezător în
propriile forțe.
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GAZETA de Chișinău
Luni, 4 mai
TVR Moldova
07.00 Matinalii
09.55 100 de povesti despre Marea
Unire
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
14.55 100 de povesti despre Marea
Unire
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
19.55 100 de povesti despre Marea
Unire
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 suspinelor, ep. 24
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 suspinelor, ep. 25
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. 5
23.00 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Fotbal Argentina - Mexic
02.00 Serial: Destinaţie: Marte, ep. 5
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: Iubire dincolo de timp
12.00 Telejurnal Sport Meteo simultan 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
20.00 # De acasă împreună
21.00 Serial: Primăverii
22.00 Câştigă România!
23.00 SerialPuterea speranţei
00.10 Film: Arşiţă şi colb 130’
02.25 Serial: Puterea speranţei
03.20 Telejurnal
04.00 Câştigă România!
04.50 Discover România
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Rapsodia satului
06.35 La datorie
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.30 Tezaur
10.00 Portretul savantului
10.15 Serial Iubire de argint

11.00 Moldova de Patrimoniu
11.30 Purtătorii de cultură
12.00 F/d
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu
14.00 Cine vine la noi!
15.00 Stai acasă. Învaţă online (cl.
XII)
15.45 Serial Pentru fiul meu
16.30 F/d
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Vector european
20.25 Focus. Europa
21.00 Ştirile
21.15 Musafirul
21.45 Chişinău: ieri şi azi
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri Externe
23.30 F/d
Minimax
06.00 Denver, ultimul dinosaur
06.15 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră
06.35 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
06.55 Masha şi ursul
07.10 Dinotrux
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.05 Curiosul George
08.35 Pettson şi Findus
09.50 Masha şi ursul

10.10 Polly Pocket - Puterea celor
mici
10.40 Barbie Dreamtopia
10.55 Unde-i Waldo?
11.25 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.55 Trolii - Petrecerea continuă
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 Familia Jetson: filmul
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 Adventures
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Barbie în Lacul lebedelor
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 Izbăvirea
22.15 Ştirile
22.45 Film Spy
00.45 Film Undisputed 3
02.30 Lecţii de viaţa
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 La Bloc
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV

PROGRAME TV
03.00 Numai iubirea
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Inimă de ţigan
Jurnal TV
06.00 Jurnalul săptămânii
07.00 Colecţie Ora de Ras
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 De facto
10.45 Renegat
11.15 Din lumea filmelor
12.50 Teleshopping
13.00 Serial Sclava albă
14.00 Lampa fermecată - Colecţie
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Din lumea filmelor
15.45 Teleshopping
16.00 Colecţie Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17
17.15 Serial Sclava albă
18.00 Coronavirus
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
21.30 Dialoguri cu Vlad Kulminschi
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Ora Expertizei
01.30 Din lumea filmelor
02.00 Serial Sclava albă
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Colecţie Dora Show
05.00 Colecţie Ora de Ras
TV8
06.00 Întreabă gheţu
07.15 Х/ф Почувствуй ритм
08.50 Oaspete neaşteptat
09.35 Drive it
10.00 Х/ф Счастливое число
Слевина
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Безвыходная ситуация
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Муз/ф Человек, который
познал бесконечность
15.00 Новости. Коротко
15.15 Муз/ф Человек, который
познал бесконечность
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Ştiri
18.00 Пятое время года
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Грейси
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Запятнанная репутация
01.00 Ştirile TV8
01.45 Politiсa
03.00 Ştiri
03.30 Cutia neagră
04.45 Reporter de Gardă
05.00 Новости
05.30 Drive it
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Canal 2

TVR 2

05.30 Vafă, câinele minune

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

07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 DocumentarÎn 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 simultan 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: Iubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate
17.40 Primăvara amintirilor
18.35 # De acasă împreună
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
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Anatomia lui Grey
23.55 Olimpiade de aur
01.50 Discover România
02.00 Revizie tehnica
06.00 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

ProTV

Moldova 1

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

STS Mega
05.00 Telemagazin. Oferta zilei
06.00 Утро на СТС
08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени.
Любимое
10.00 Т/с 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
Marți, 5 mai
TVR Moldova
07.00 Matinalii
09.55 100 de povesti despre Marea
Unire
10.00 Telescoala Clasa VIII
11.00 Cap compas
11.30 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Izolati în România
14.00 Telejurnal Meteo
14.55 100 de povesti despre Marea
Unire

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 Inima nu cere voie
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

15.00 Telescoala Clasa XII
16.00 Profesionistii… cu Eugenia
Voda
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 100 de povesti despre Marea
Unire
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 Revizie tehnica
06.00 Punctul pe azi

Național

TVR 1

06.00 Albumul Naţional
08.00 Serial: Dragoste şi ură, ep.
663
09.00 Film: PRIETENII MEI
ELEFANŢII
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.
233
17.15 Serial: Nobleţe, ep. 14
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
236
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep.
664
21.00 Film: RUGĂCIUNEA
VÂNĂTORULUI
23.00 Film: Imperiul, ep. 6
00.00 Film: Mere roşii
02.00 Spune-mi adevărul
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ediţie specială
11.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 25
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 suspinelor, ep. 26
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. 6
23.00 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Fotbal Germania - Franţa
02.00 Revizie tehnică
06.00 România 9

06.05 Cuvintele credinţei
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.30 Recital dinastia Valuţă
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Rapsodia satului
11.30 La datorie
11.50 F/d
12.15 Chişinău: ieri şi azi
12.40 Reporter pentru sănătate
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu
14.00 Cine vine la noi!
15.00 Stai acasă. Învaţă online (cl.
XII)
15.45 Serial Pentru fiul meu
16.30 Unda bugeacului
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.15 F/d
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 Evantai folcloric
Minimax
06.00 Denver, ultimul dinosaur
06.15 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră
06.35 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
06.55 Masha şi ursul
07.10 Dinotrux
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.05 Curiosul George
08.35 MISS SPIDER - FILMUL
09.22 Miss Spider: Prinţul, Prinţesa
şi Albinuţa
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 Piraţii care nu fac nimic:
Poveşti din ţara legumelor
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 Adventures
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Barbie în Cele 12 Prinţese
Balerine
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

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 Escape Plan
00.30 Serial Las Fierbinţi

02.00 Lecţii de viaţa
03.00 Vorbeşte lumea
05.00 Ce spun românii
ProTV InterNațional

Jurnal TV
06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Lampa fermecată - Colecţie
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 De bine, de rau
10.45 Renegat. 6 с.
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 Colecţie Ora de Ras
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 Bilete de speranţă
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 О нас
01.30 Filme şi Staruri
02.00 Serial Sclava albă
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Patrula
05.00 Colecţie Ora de ras
TV8
06.00 Cutia neagră
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Check in
10.00 Х/ф Запятнанная репутация
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Грейси
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Спасибо за обмен
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Спасибо за обмен
17.30 Ştiri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Наемный убийца
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Х/ф Бэндслэм
01.00 Ştirile TV8
01.45 Politiсa
03.00 Ştiri
03.30 Politiсa
04.45 Reporter de Gardă
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 Inima nu cere voie
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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 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep.
664
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. 14

15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
234
17.15 Serial: Nobleţe, ep. 15
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
237
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep.
665
21.00 Film: FRONTUL ÎNGHEŢAT
00.00 Film: RUGĂCIUNEA
VÂNĂTORULUI
02.00 Albumul Naţional
03.45 Vouă 04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Фатмагюль
10.00 Т/с Черная любовь
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.15 Т/с Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.10 Т/с Фатмагюль
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Фатмагюль
19.00 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Т/с Фатмагюль
21.00 Т/с Страна 03
22.00 Т/с Разлучница
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
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, 6 mai
TVR Moldova
07.00 Matinalii
09.55 100 de povesti despre Marea
Unire
10.00 Telescoala Clasa VIII
11.00 Natura şi aventura
11.30 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 # Creativ
14.00 Telejurnal Sport
14.55 100 de povesti despre Marea
Unire
15.00 Telescoala Clasa XII
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16.00 Destine ca-n filme
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 100 de povesti despre Marea
Unire
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 dumneavoastră
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
TVR 1
07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ediţie specială
11.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 26
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 suspinelor, ep. 27
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. 7
23.00 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Fotbal Italia-Anglia
02.00 Serial: Destinaţie: Marte, ep. 6
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

19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Caleidsocop muzical
21.00 Ştirile
21.15 Moldova de Patrimoniu
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
22.45 Poezii
23.00 Ştiri Externe
23.25 La noi în sat
Minimax
06.00 Denver, ultimul dinosaur
06.15 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră
06.35 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
06.55 Masha şi ursul
07.10 Dinotrux
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.05 Curiosul George
08.35 Micul meu ponei - Fetele
Equestriei - Vacanţa de primăvară
09.20 Micul meu ponei - Fetele
Equestriei -Permisul de acces în
culise
10.10 Polly Pocket - Puterea celor
mici
10.40 Barbie Dreamtopia
10.55 Unde-i Waldo?
11.25 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.55 Trolii - Petrecerea continuă
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 Barbie în Lacul lebedelor
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 Adventures
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Pettson şi Findus
21.50 Masha şi ursul
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli

TVR 2
07.00 Serial: Cele şase surori
08.00 DocumentarÎn inima Africii
09.00 Teleşcoala Clasa VIII
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 Telejurnal Sport Meteo simultan 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: Iubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate
17.40 Primăvara amintirilor
18.35 # De acasă împreună
19.00 Telejurnal simultan TVR 1
19.45 Sport simultan TVR 1
19.55 Meteo simultan TVR 1
20.10 Telecinemateca: Un glonte
pentru general 113’
22.20 Câştigă România!
23.20 Serial: Anatomia lui Grey
00.10 Telecinemateca: Un glonte
pentru general 113’
02.10 Ferma
03.00 Telejurnal
03.40 Sport
03.50 Meteo
04.00 Câştigă România!
04.50 Discover România
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Unda bugeacului
06.35 F/d
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
08.30 Domnului să ne rugăm
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Vector european
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu
14.00 Cine vine la noi!
15.00 Stai acasă. Învaţă online (cl.
XII)
15.45 Serial Pentru fiul meu
16.30 Svitanok
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint

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 Executorul
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 De bine, de rau

10.45 Renegat. 7 с.
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 Colecţie Ora de Ras
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 Bilete de speranţă
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Secretele Puterii
01.30 Din lumea filmelor
02.00 Serial Sclava albă
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Presa. 2 с.
05.00 Top Gear
TV8
06.00 Cutia neagră
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Arts 21
10.00 Х/ф Бэндслэм
12.00 Ştiri pe scurt
12.00 Х/ф Наемный убийца
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Незаконное вторжение
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Незаконное вторжение
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Ştiri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Бэйтаун вне закона
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Х/ф Мистер Пип
01.00 Ştirile TV8
01.45 Politiсa
03.00 Ştiri
03.30 Politiсa
04.45 Reporter de Gardă
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 Inima nu cere voie
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 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep.
665
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. 15
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
235
17.15 Serial: Nobleţe, ep. 16
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
238
20.00 Film: CLIFFHANGER LUPTĂ LA ÎNĂLŢIME
22.15 Film: FEBRA ROŞIE
00.30 Film: FRONTUL ÎNGHEŢAT
03.30 Albumul Naţional
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
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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 Легальный доппинг
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
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, 7 mai
TVR Moldova
07.00 Matinalii
09.55 100 de povesti despre Marea
Unire
10.00 Telescoala Clasa VIII
11.00 Descălecaţi în Carpaţi
11.30 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Adevarurui despre trecut
14.00 Telejurnal Sport
14.55 100 de povesti despre Marea
Unire
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
19.55 100 de povesti despre Marea
Unire
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 dumneavoastră
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
TVR 1
07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ediţie specială
11.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 27
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 suspinelor, ep. 28
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
23.00 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Fotbal Argentina - Nigeria
02.00 Serial: Destinaţie: Marte, ep. 7
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 DocumentarÎn 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 simultan TVR 1
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: În inima Africii
15.00 Teleşcoala Clasa XII
16.00 Serial: Iubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate
17.40 Primavara amintirilor
18.35 # De acasă împreună
19.00 Telejurnal simultan TVR 1
19.45 Sport simultan TVR 1
19.55 Meteo simultan TVR 1
20.10 Film: Mythica: puterea cristalului întunecat
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Anatomia lui Grey
23.55 Film: Mythica: puterea cristalului întunecat

01.50 Discover România
02.00 România… în bucate
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 Chişinău: ieri şi azi
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.30 C. Moscovici. Alături de
prieteni
09.55 Reporter pentru sănătate
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Cuvintele credinţei
11.45 Tezaur
12.00 F/d
12.30 Focus. Europa
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu
14.00 Cine vine la noi!
15.00 Stai acasă. Învaţă online (cl.
XII)
15.40 Serial Pentru fiul meu
16.30 F/d
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
19.55 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.15 F/d
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
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 Coconut, micul dragon Aventuri în junglă
10.00 Masha şi ursul
10.10 Polly Pocket - Puterea celor
mici
10.40 Barbie Dreamtopia
10.55 Unde-i Waldo?
11.25 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.55 Trolii - Petrecerea continuă
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 Barbie în Cele 12 Prinţese
Balerine
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 Adventures
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Masha şi ursul
20.30 MISS SPIDER - FILMUL
21.17 Miss Spider: Prinţul, Prinţesa
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şi Albinuţa
22.05 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 Casa celor 13 fantome
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 Din lumea filmelor
10.45 Renegat. 8 с.
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 Colecţie Ora de Ras
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 Bilete de speranţă
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Cabinetul din umbră
01.30 Filme şi Staruri
02.00 Serial Sclava albă
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Presa. 2 с.
05.00 Din lumea filmelor
05.30 De facto
TV8
06.00 Cutia neagră
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Tomorrow today
10.00 Х/ф Мистер Пип
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Бэйтаун вне закона
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Брюс Ли: рождение
дракона
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Брюс Ли: рождение
дракона
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Ştiri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Глава 27
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Х/ф Погружение
01.00 Ştirile TV8
01.45 Politiсa
03.00 Ştiri
03.30 Politiсa
04.45 Reporter de Gardă
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 Inima nu cere voie
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 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. 16
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
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17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
239
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep.
666
21.00 Film: MI SE SPUNE TRINITY
23.30 Film: CLIFFHANGER LUPTĂ LA ÎNĂLŢIME
01.45 Miezul problemei
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 Легальный доппинг
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
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
08.30 Ştiri 21
09.00 Жизнь полная радости
09.30 Настоящее время
10.00 Защита и забота
10.30 Market Imobile
10.40 Неизвестная Россия
11.10 Ромб
11.40 Teleshopping
12.00 Главное
13.00 Человек на карте
13.30 Наша американская
история
14.00 Market Imobile
14.10 Настоящее время
15.00 Bursa LARA
15.30 Teleshopping
15.50 Наша американская
история
16.20 Market Imobile
16.40 Teleshopping
17.00 Юрист для вас
18.00 Fantezia gustului
18.30 Настоящее время
19.50 Ştiri 21
20.00 Important
21.30 Ştiri 21
21.35 Настоящее время
22.30 Ştiri 21
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23.00 Главное
00.25 Market Imobile
00.30 Sector militar
01.30 Ştiri 21
02.00 Ромб
02.30 Ştiri 21
03.00 Человек на карте
04.00 Неизвестная Россия
04.30 Настоящее время
05.00 Наша американская
история
05.30 Ромб
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, 8 mai
TVR Moldova
07.00 Matinalii
09.55 100 de povesti despre Marea
Unire
10.00 Telescoala Clasa VIII
11.00 Regatul salbatic
11.30 Un doctor pentru dumneavoastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 sănătate cu de toate
14.00 Telejurnal Sport
14.55 100 de povesti despre Marea
Unire
15.00 Telescoala Clasa XII
16.00 Aventura urbană
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 100 de povesti despre Marea
Unire
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Dăruieşte, Românie!
23.00 Film: California
00.40 România… în bucate
01.10 Telescoala Clasa XII
02.00 Film: California
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 suspinelor, ep. 28
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 Turcii din
Constanta
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 29
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: În slujba vieţii
23.30 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Fotbal Germania - Argentina
02.00 Serial: Destinaţie: Marte
02.50 Discover România
03.00 Levintza
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 DocumentarÎn 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 Serial: Iubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate
17.40 Primavara amintirilor
18.35 # De acasă împreună
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 F/d
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.30 Musafirul
10.00 Chişinău: ieri şi azi
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Moldova de Patrimoniu
13.00 Miezul zilei
13.40 Pur şi simplu
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 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.40 Pur şi simplu
21.00 Ştirile
21.15 Zona ARS
21.40 Tezaur
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.00 Ştiri Externe
23.25 O seară în familie
Minimax
06.00 Denver, ultimul dinosaur
06.15 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră
06.35 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
06.55 Masha şi ursul
07.10 Dinotrux
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.05 Curiosul George
08.35 Incredibila poveste a perei
uriaşe
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 Adventures
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Micul meu ponei - Fetele
Equestriei - Vacanţa de primăvară
21.15 Micul meu ponei - Fetele
Equestriei -Permisul de acces în
culise
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
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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 Un ghem de minciuni
01.30 Film 13 Ghosts
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 Filme şi Staruri
10.45 Renegat. 9 с.
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 Colecţie Ora de Ras
17.00 Jurnalul orei 17
17.20 Savoare la Maximum
18.00 Coronavirus
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Presa. 3 с.
21.00 Dialoguri cu Vlad Kulminschi
22.30 Bilete de speranţă
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Coronavirus
01.00 Lampa fermecată - Colecţie
02.00 Serial Sclava albă
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Colecţie Dora Show
05.00 Colecţie Ora de ras

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 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragoste şi ură, ep.
666
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. 237
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
240
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 667
21.00 Film: WINNETOU ŞI OLD
FIREHAND
23.00 Film: FEBRA ROŞIE
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 Поле Чудес
21.00 Т/с Фатмагюль
21.00 Т/с Легальный доппинг
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei

TV8

STS Mega

06.00 Cutia neagră
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Global 3000
10.00 Х/ф Погружение
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Глава 27
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Песня имен
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Песня имен
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Ştiri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Лорд-вор
21.30 Întreabă gheţu
22.45 Новости
23.15 Х/ф Замыкая круг
01.00 Ştirile TV8
01.45 Politiсa
03.00 Ştiri
03.30 Întreabă gheţu
04.45 Reporter de Gardă
05.00 Новости
05.30 Global 3000

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

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 Inima nu cere voie
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

Sâmbătă, 9 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 #Creativ
10.00 Mic dejun cu un campion
10.55 Teatru TV
13.00 Documentar
14.00 Telejurnal Sport
14.30 Lumea şi noi
15.00 Film: Ultimul cartuş
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: Ultimul cartuş
00.35 Regatul salbatic
01.00 Documentar
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GAZETA de Chișinău
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 Tradiţional
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.10 Lăutarii Tradiţional
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Fotbal România - Croaţia
17.30 Izolaţi în România
18.00 Teleenciclopedia
19.00 Telejurnal
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Sport
21.00 1989 - Decembrie roşu
22.00 Serial: Ecaterina, sez. 2
00.00 Profesioniştii…
01.00 Anchetele comisarului
Antonescu
02.00 Serial: Ecaterina, sez. 2
03.40 Sport
03.50 Viaţa satului
06.00 Teleshopping
TVR 2
07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.30 Generaţia Fit
09.00 Serial: Armăsarul sălbatic
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 Descălecaţi în Carpaţi
11.30 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 MotorVlog
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: RenegatuL
21.50 Discover România
22.10 Serial: Păcatul şi ruşinea
00.00 MotorVlog
00.30 Zile cu stil
01.10 Film: RenegatuL
04.15 Serial: Armăsarul sălbatic
05.05 D’ale lu’ Mitică
05.55 Poate nu ştiai
06.00 MotorVlog
06.25 Teleshopping
Moldova 1
06.05 F/d
06.30 Chişinău: ieri şi azi
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Extraordinarele aventuri ale lui Jules Vernes
11.00 Fii tânăr!
11.30 F/d
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.30 Serial Poftă bună
13.00 Miezul zilei
13.30 F/d
16.30 Portrete în timp
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Art-club (rus.)
17.45 La noi în sat
18.30 Acces limitat
19.00 Mesager
19.40 Poezii
19.55 O seară în familie
21.00 Ştirile
21.15 Film The Con Man
23.00 Ştirile (rus.)
23.15 Zapovednik
23.30 Ştiri Externe
23.55 Erudit cafe
Minimax
06.00 Masha şi ursul
06.35 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
07.35 Barbie DreamHouse Adventures
08.35 Barbie şi cei Trei Muschetari
10.00 Barbie în basmul modei
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pariziene
11.25 AVENTURILE SIRENELOR
H2O
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 MISS SPIDER - FILMUL
14.27 Miss Spider: Prinţul, Prinţesa
şi Albinuţa
15.15 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 Coconut, micul dragon Aventuri 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

17.30 Х/ф Шпион по соседству
19.00 Întreabă gheţu
20.10 Х/ф Голубая игуана
22.00 Internetu grăieşte
23.20 Х/ф Ультраамериканцы
01.00 Reporter de Gardă
01.15 Oaspete neaşteptat
02.00 Cutia neagră
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 Inima nu cere voie
15.00 Serial Vieţi la răscruce

ProTV
06.00 Ce se întâmplă, doctore?
06.30 Arena bucătarilor
07.00 Ştirile
10.30 Superspeed la Pro TV
11.00 Film Şoricelul familiei 2
12.30 Ce spun românii
13.30 Film Mirajul dansului
16.00 Românii au talent
19.00 Ştirile
20.00 Film Jurassic World
22.15 Film Gunther trebuie să
moară!
23.45 Las Fierbinţi
01.30 Film Body of Lies
03.45 Superspeed la Pro TV
04.15 Arena bucătarilor
04.45 Film Stuart Little 2

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

06.15 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

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
238
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor, ep. 336
12.00 Stan şi Bran - momente de
exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.00 Film: WINNETOU ŞI OLD
FIREHAND
16.00 Film: MI SE SPUNE TRINITY
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
241
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

Jurnal TV

Canal 2

06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Coronavirus
08.00 Бойкая Кухня
09.00 Top Gear
10.00 Teleshopping
10.15 Filme şi Staruri
10.45 Renegat
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 De bine, de rau
15.45 Teleshopping
16.00 Concert Ion Paladi
19.00 Jurnalul săptămânii
20.00 Dora Show
21.00 Spectacol de Colecţie Ora
de Ras
23.30 Bilete de speranţă
00.00 Din lumea filmelor
00.30 Renegat
01.00 Serial Sclava albă
03.00 Бойкая Кухня
04.00 Presa. 3 с.
05.00 Jurnalul săptămânii

06.30 Vorbe bune cu Lilu
08.30 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 Разлучница
01.30 Т/с Легальный доппинг
02.30 Vorbe bune cu Lilu

ProTV InterNațional

TV8
06.00 Întreabă gheţu
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Х/ф Лорд-вор
11.10 Oaspete neaşteptat
12.00 Reporter de Gardă
12.15 Drive it
12.40 Egoist
13.35 Autoblog
14.00 Х/ф Дорогой Джон
16.00 Internetu grăieşte

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 Детки-предки
13.30 М/с Царевны
14.30 Шоу Уральских пельменей
19.30 Шоу выходного дня
21.30 Стендап андеграунд
22.30 М/с Царевны
23.00 Лица улиц
00.00 Кино в деталях
01.00 Muzica la CTC
Duminică, 10 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 Documentar: Războiul aerian
14.00 Telejurnal Sport
14.30 La un pas de România
15.00 Film: Mireasma ploilor târzii
16.20 Exclusiv în 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 Lăutarii Tradiţional
23.00 Film: Mireasma ploilor târzii
00.15 Exclusiv în România
01.00 Documentar: Războiul aerian
02.00 Ora regelui
02.50 Discover România
03.00 Lautarii altfel Concert 2.
Partea I
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 România-Croaţia
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 Repere sacre
11.30 Olimpiade de aur
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Cu mâinile curate
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: Ultimul cartuş
22.10 Film: Asediul iubirii 90’
00.00 Reteaua de idoli
01.00 Memorialul Durerii
02.00 Film: Cu mâinile curate
03.35 Film: Ultimul cartuş
05.10 Ferma
06.00 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Cuvintele credinţei
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.15 Ştirile (rus.)
08.30 Domnului să ne rugăm
10.00 Ring star
11.00 Erudit cafe
11.40 Abraziv
12.00 Ştiinţă şi inovaţii
12.30 Serial Poftă bună
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă cu Ilona Spătaru
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
14.45 Aniversări. N. Munteanu
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinău: ieri şi azi
18.00 Evantai folcloric
18.45 Medalion muzical
19.00 Mesager
20.10 Valentin Golomoz şi orchestra
Mugurel
21.00 Ştirile
21.15 Crizantema de argint
22.30 Ştirile (rus.)
23.05 Zapovednik
23.20 Musafirul
23.50 Reporter pentru sănătate
Minimax
06.00 Masha şi ursul
06.35 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
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07.35 Barbie DreamHouse Adventures
08.35 Barbie în basmul modei
pariziene
10.00 Barbie şi cei Trei Muschetari
11.25 AVENTURILE SIRENELOR
H2O

12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 Micul meu ponei - Fetele
Equestriei - Vacanţa de primăvară
14.25 Micul meu ponei - Fetele
Equestriei -Permisul de acces în
culise
15.10 Micul meu ponei: Fetele
Equestriei - Caruselul prieteniei
16.00 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
17.00 Unde-i Waldo?
18.00 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Incredibila poveste a perei
uriaşe
21.50 Masha şi ursul
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe 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 Center Stage
13.15 Apropo TV
14.15 Gospodar fără pereche
16.00 Film Nebunie în Las Vegas
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile
20.00 Film Kingsman: Serviciul
secret
22.15 Film War Dogs: Băieţi cu
Muniţie
00.15 Apropo TV
01.15 Film Think Like a Man Too
03.00 Film War Dogs
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 Lampa fermecată - Colecţie
08.00 Бойкая Кухня
09.00 Top Gear
10.00 Teleshopping
10.15 Ce mai fac vedetele
10.45 Renegat. 11 с.
11.15 Cabinetul din umbră
12.45 Filme şi Staruri
13.15 Teleshopping
13.30 Serial Sclava albă
15.00 Ce mai fac vedetele
15.45 Teleshopping
16.00 Colecţie Ora de Ras
17.00 Asfalt de Moldova
18.00 Три миллиона
19.00 Patrula
20.00 Dora Show
21.00 Spectacol de Colecţie Ora
de Ras
23.30 Bilete de speranţă
00.00 Filme şi Staruri
00.30 Ce mai fac vedetele

01.00 Serial Sclava albă
05.00 Patrula
TV8
06.00 Х/ф Уличные танцы
07.30 Internetu grăieşte
09.00 Check in
09.30 Х/ф Шпион по соседству
11.10 Oaspete neaşteptat
12.00 Egoist
13.00 Autoblog
13.30 Tomorrow today
14.00 Х/ф В кейптаунском порту
16.00 Reporter de Gardă
16.20 Punct şi de la capăt
17.00 Х/ф Белоснежка: месть
гномов
19.00 Cutia neagră
20.15 Х/ф Неадекватные люди
22.00 Х/ф Верзила
23.50 Пятое время года
00.15 Punct şi de la capăt
01.00 Egoist
02.00 Cutia neagră
03.00 Întreabă gheţu
04.00 Пятое время года
05.00 Oaspete neaşteptat
Pro 2
05.45 Serial Jurăminte încălcate
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Lacrimi de iubire
08.45 Teleshopping
09.15 Serial Vieţi la răscruce
10.15 Serial Intre tine şi rău
11.15 Teleshopping
11.45 Serial Fetele din Tierra Blanca
13.45 Teleshopping
14.00 Serial Inima nu cere voie
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.
239
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.45 Film: ALARMĂ ÎN DELTĂ
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.
242
20.00 Film: GEMENII
23.00 Opriţi tImpul
01.45 Albumul Naţional
03.30 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Vorbe bune cu Lilu
08.30 Поле Чудес
09.30 Teleshopping
09.45 Т/с Фатмагюль
13.50 Teleshopping
14.25 Т/с Фатмагюль
20.00 Т/с Легальный доппинг
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 Детки-предки

14.30 Супермамочка
15.30 М/с Царевны
16.00 Шоу выходного дня
17.00 Шоу Уральских
пельменей
21.00 Миша портит все
22.00 Шоу Уральских
пельменей
00.00 М/с Царевны
01.00 Muzica la CTC
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CĂRĂBUȘI & WOW!

Au fost create flori
care emit lumină

O echipă internaţională de oameni de ştiinţă a reuşit să creeze
în laborator flori care emit lumină
prin editarea ADN-ului plantelor, informează „The Guardian”
şi „The Independent”. Potrivit
cercetătorilor, frunzele şi florile
luminescente adaugă o dimensiune neobişnuită unui decor şi
oferă totodată o perspectivă nouă
pentru explorarea proceselor interne ale plantelor.
Oamenii de ştiinţă au introdus
ADN de la ciuperci luminiscente
în plante de tutun şi au descoperit

că era posibil ca acestea din urmă
să strălucească printr-o „aură verde, plăcută, emanată de energia
lor vie”.
Cercetătorii au declarat că
descoperirea ar putea fi utilizată
pentru a crea flori luminoase sau
alte plante ornamentale şi pentru a schimba aspectul plantelor
care ne înconjoară. Noua cercetare a fost publicată în „Nature
Biotechnology” şi a fost condusă
de specialişti din Rusia, Marea
Britanie şi Austria.
Plantele obţinute sunt capa-

Observaţie bahică
Chiar cu bani destui în pungă,
Viaţa ta cea minunată
N-are cum să fie lungă,
Când o faci adesea lată…

bile să producă peste un miliard
de fotoni pe minut, potrivit cercetătorilor, fiind astfel mult mai
luminoase decât orice alt exemplu
realizat anterior.
Descoperirea a fost realizată
după ce oamenii de ştiinţă au
identificat fragmentele din ciupercă ce permit biolumiscenţa.
Ei au reuşit astfel să definească
în premieră mecanismul din interiorul unui organism multicelular
şi au aflat că acesta va funcţiona
deosebit de bine la plante.
Frunzele, tulpinile, rădăcinile şi florile plantelor modificate
emit lumină, iar fenomenul a fost
surprins în imagini cu o cameră
obişnuită de telefon smartphone, după cum au notat oamenii
de ştiinţă.
„Sperăm să le aducem pe piaţă
în câţiva ani, odată ce le vom face
ceva mai luminoase, după ce fabricăm plantele ornamentale cu
această nouă tehnologie şi, desigur, după ce trec de toate reglementările de siguranţă existente”,
a adăugat Sarkisyan, cercetător la
Imperial College London.
AGERPRES

Cel mai periculos
loc de pe Pământ,
găsit de către paleontologi

1 LUNĂ
35,20
32,20
40,0

3 LUNI
105,60
96,60
120,0

6 LUNI
211,20
193,20
240,0

Gheorghe BÂLICI

Tribut eroilor
pandemiei

Cei care îşi fac plimbarea zilnică prin micuţul sat Capel, din
sudul Angliei, în această perioadă
de restricţii asociate limitării răspândirii noului coronavirus, pot
observa modul original în care
localnicii s-au gândit să le mulţumească medicilor şi asistentelor,
dar şi vânzătorilor de la magazinele alimentare şi angajaţilor
care strâng gunoiul, adică acelor
categorii profesionale care au
dus greul în perioada pandemiei,
transmite luni Reuters.
Astfel, localnicii au îmbrăcat
sperietoarele de ciori în uniformele şi ţinutele specifice acestor
categorii profesionale. Aproximativ 30 de sperietori de ciori
cu peruci şi măşti faciale, stetoscoape şi mănuşi chirugicale,
sunt amplasate în grădinile din
faţa caselor din satul Capel, aflat

Reptile imense, amatoare de carne, dinozauri,
viețuitoare asemănătoare crocodililor de azi, ba
chiar cu aripi, toate sălășluiau în Sahara acum
100 de milioane de ani. Era cel mai periculos
loc de pe planetă, au descoperit paleontologii.
La granița dintre Maroc și Algeria se afla
formațiunea Kem Kem, o zonă foarte densă din
punct de vedere al fosilelor găsite. Sunt aici fosile ale unor specii de plante și animale care au
trăit într-un interval de zeci de milioane de ani,
arata IFL Science.
Rămășite fosilizate de pești, de țestoase, de
pterozauri, dinozauri, plante de toate felurile,
toate pot fi regăsite aici. E o densitate neobișnuit
de mare de fosile aparținând foarte multor specii,
inclusiv carnivore mari, o zona care înfățișează o
diversitate niciunde altundeva prezentă.
ziare.com
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la poalele Dealurilor Surrey, la
aproximativ 50 de kilometri sud
de Londra.
„Trebuie să înveselim sătenii
şi să-i facem să râdă când ies din
case pentru plimbarea zilnică”, a
declarat Sally Wyborn, cea căreia
i-a venit ideea de a costuma astfel
sperietorile de ciori din sat.
După ce în Marea Britanie au
intrat în vigoare măsurile draconice de limitare a răspândirii
noului coronavirus, la 23 martie,
oamenilor li s-a cerut să se distanţeze, să nu mai interacţioneze
social cu semenii lor şi, în cea mai
mare parte a timpului, să stea în
casă, cu excepţia unei plimbări de
o oră pe zi. În această situaţie, lui
Sally Wyborn i-a venit ideea de a
face această plimbare a oamenilor
prin sat mai interesantă.
AGERPRES

