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la Chișinău
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În Piața Victoriei din București. Foto: Guvernul României

A-politice

Despre
„lucrul în
brigadă”
Mircea V. CIOBANU
Cred că vă mai amintiţi această scenă din vechiul banc: merge
unul şi sapă gropi, iar după el vine
altul şi le astupă. Lucrează voios,
soarele mângâie obrazul celor harnici. Cineva, trecând pe alături, se
nedumereşte: – Ce-i cu voi, măi,
smintiţilor? – Noi lucrăm în brigadă. Sădim copaci. Unul sapă gropile,
altul pune copacul şi al treilea astupă
groapa. Numai că cel cu copacul s-a
îmbolnăvit şi azi nu a ieşit la lucru.
„Lucrul în brigadă” e activitatea „comisiei [pentru situaţii]
excepţionale”. Cel cu copacul fiind
[probabil] în carantină, lucrează
doar ceilalţi.
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8 Mai

Ziua Europei 2020:
Împreună mai puternici,
solidari pentru sănătate!
În premieră, Ziua Europei este marcată în
Republica Moldova timp de o lună la TV,
Radio, online. La 70 de ani de la semnarea
Declarației Schuman, Europa ne inspiră, mai
mult ca niciodată, să fim solidari responsabili
și inovatori.

Troleibuzul gândacilor
de colorado
De când transportul urban este folosit ca
mijloc de propagandă politică?
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Podul de Flori

O întâmplare
cu adevărat
istorică
Cu 30 de ani în urmă, pentru prima oară după
cel de-al Doilea Război Mondial, frontiera între fraţii de acelaşi sânge a fost traversată fără
acte.
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Decizia Curții
Constituționale... va urma

L

a închiderea ediției, ședința Curții
Constituționale (CC) încă nu se încheiase.
Curtea Constituțională mai examina cele
trei sesizări depuse de deputații Sergiu
Sârbu, Dinu Plîngău și Sergiu Litvinenco, privind
controlul constituționalității unor prevederi ale
Acordului de împrumut cu Federația Rusă.
Acordul dintre Federația Rusă
și Republica Moldova privind creditul rus în valoare de 200 de milioane de euro, cu dobânda anuală
de 2%, a fost aprobat pe 23 aprilie
de Parlament în ambele lecturi.
Pentru ratificarea documentului
au votat 56 de deputați din PD și
PSRM. Documentul a provocat
discuții aprinse din partea unor
observatori și a opoziției. Aceștia atenționau că a fost încălcată
procedura în procesul de negociere, dar și că acordul conține
și unele prevederi periculoase,
inclusiv una care ar putea permite
includerea în datoria Republicii
Moldova a restanțelor de plată ale
unor agenți economici. În special
este vorba de datoria acumulată de regiunea transnistreană la
gazul livrat de Rusia, datorie ce
depășește 6,5 miliarde de dolari.
„Curtea Constituțională are
momentan două opțiuni: oprește
fărădelegea admisă de guvernanți
în cazul acestui credit sau acceptă

presiunile politice și șantajul administrat de către guvernare și, în
special, de președintele Dodon.
Prima opțiune ar fi una benefică
statului Republica Moldova și societății – pentru că, impunând puterea Legii, ar oferi și șansa unei
eventuale renegocieri și regândiri
a surselor de finanțare în această
perioadă de timp deloc simplă.
Creditul rusesc,
un iceberg politic
cu capcane economice?
Al doilea scenariu ar însemna,
de fapt, impunerea „legii puterii”,
prin șantaj și presiuni asupra judecătorilor, lucru deja semnalat
chiar de ei. Să vedem ce va fi pe 7
mai, dar acum există suficient loc
de optimism pentru decizii legale luate de instanță, în favoarea
impunerii unui respect față de
Constituția Republicii Moldova”,
a declarat economistul Veaceslav
Negruța, ex-ministru al Finanțe-

lor, în cadrul unui interviu acordat
Asociației pentru Politică Externă.
Potrivit economistului Veaceslav Negruța, creditul rusesc
va veni doar dacă nu vor exista datorii neachitate pentru
credite față de FR sau față de
băncile din FR, oferite cu garanția de stat a FR sau asigurate de SA „Российское агенство
по страхованию экспортных
кредитов и инвестиций”.
Tot Negruța scrie în GAZETA
de Chișinău că aceste 200 de milioane sunt divizate în două tranșe
prevăzute a fi debursate în 2020.
Prima tranșă de 100 de milioa-

Cadrele lui Mardari

ne va fi transferată în termen de
până la 30 zile din ziua intrării în
vigoare a Acordului de credit (adică după finalizarea procedurilor
interne de aprobare și ratificare a
acordului, de guverne și, respectiv, de parlamente), dar nu înainte
de semnarea unui alt acord tehnic
și de efectuarea plăților. A doua
tranșă de 100 de milioane de euro
va fi acordată nu mai târziu de 31
octombrie 2020.
Rata dobânzii este de 2% anual
la un credit în euro. De fapt, acest

credit pare a fi cea mai scumpă resursă creditară pe care R. Moldova
o contractează în această perioadă, denotă economistul Negruța.
În opinia sa, resursele creditare
aprobate de FMI pentru R. Moldova în valoare echivalentă de 235
de milioane de dolari SUA vor fi
mai ieftine și pentru o perioadă
de 30 de ani. Iar resurse în euro
puteau fi accesate mai ieftin de
la Bruxelles, dacă erau făcute și
solicitările respective.
Natalia MUNTEANU

CC: Eventualele alegeri
anticipate, după sistem
proporțional
Alegerile parlamentare anticipate pot fi desfășurate în baza sistemului electoral proporțional, însă doar după expirarea unui an de la
modificarea sistemului electoral care s-a produs pe 15 august 2019.
O hotărâre în acest sens a fost emisă pe 7 mai de Curtea Constituțională (CC), după ce a fost sesizată, în octombrie 2019, de deputații
Sergiu Litvinenco, Alexandru Slusari și Vasile Bolea, informează
Radio Chișinău.
Curtea Constituțională menționează că prevederile existente nu
interzic desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate potrivit regulilor altui sistem electoral decât cel aplicat în cadrul alegerilor parlamentare ordinare, dacă este respectată regula publicării în Monitorul
Oficial a normelor privind sistemul electoral aplicabil cu cel puțin un
an înainte de data alegerilor.
„Prevederile legale în materie electorală trebuie să fie clare și previzibile, iar în privința acestora trebuie să existe un consens social
larg. Modificări în această materie trebuie să aibă loc suficient de
devreme pentru a putea fi aplicate cu succes în cadrul procesului
electoral în vederea evitării dreptului la vot și dreptului de a fi ales”,
a citat președinta CC, Domnica Manole, din hotărâre.
Parlamentul a decis pe 15 august revenirea la sistemul electoral
proporțional, după ce, în 2017, la propunerea președintelui Igor Dodon, deputații PDM, PSRM și PPEM au votat trecerea la sistemul
mixt. Anularea sistemului mixt a fost adoptată cu 59 de voturi ale
deputaților blocului ACUM și PSRM.
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Troleibuzul
gândacilor
de colorado
De când transportul urban este folosit ca mijloc
de propagandă politică?

Într-un material video de pe sputnik.
md se spune că cei care călătoresc cu acest
mijloc de transport pot viziona un spot video despre „eliberarea țării”. Inițiatorii
proiectului susțin că mijlocul de transport
le va aminti călătorilor de „ziua victoriei”,
de acum 75 de ani.
Solicitată de GAZETA de Chișinău, responsabila de relațiile cu publicul a Regiei
Transport Electric Chișinău (RTEC), Felicia
Rusu, ne-a spus că troleibuzul colorat în
panglica „Sf. Gheorghe” circulă pe străzile
Chișinăului, pe ruta nr. 22 sau pe ruta nr. 3.
„RTEC a oferit troleibuzul unei companii
cu care a încheiat un contract doar pentru
spațiu publicitar. Rutele pe care circulă
troleibuzul sunt cele obișnuite ale Parcului
de troleibuze nr. 1.
Contractul a fost încheiat între o firmă
și RTEC pe o perioadă de trei luni de zile.
Nu vă pot da numele firmei. Azi, 30 aprilie,
troleibuzul circulă pe ruta 22. Dar mijlocul de transport public a circulat și ieri, și
alaltăieri”, ne-a explicat angajata RTEC.
„Ivan Ceban execută
ordinul primit
de la Moscova”

văm în primul și în primul rând simbolurile
noastre naționale, care au tradiție, care au
rădăcini”.
„În campania electorală pentru funcția
de primar general, candidatul Ivan Ceban
se comporta foarte blând, constructiv și se
distanța foarte stăruitor de steluța roșie
și de apartenența partinică față de Partidul Socialiștilor. Pentru ca acum, făcând
parte din lista agenților ruși de influență
din R. Moldova, în fruntea căreia este Igor
Nicolaevici Dodon, să execute ordinul primit de la Moscova și să ne bage pe gât propaganda oficială a Rusiei putiniste. Dacă
societatea este indiferentă, dacă societatea
este moartă, înseamnă că nimic altceva nu
merităm!”, a declarat pentru GAZETA de
Chișinău, analistul politic Oazu Nantoi.
Inițiativa este un proiect comun al agenției ruse „Sputnik” și al primăriei capitalei.
Amintim că panglica „Sfântul Gheroghe”
este un însemn al expansionismului rusesc.
Aceasta a fost interzisă în mai multe state
ex-sovietice: Ucraina, Belarus, Kazahstan,
Georgia.
Victoria POPA

Referindu-se la această
acțiune propagandistică sfidătoare, istoricul Gheorghe
Cojocaru, director al Institutului de Istorie al Academiei
de Științe a Moldovei, a spus
pentru GAZETA de Chișinău
că „autoritățile centrale și locale trebuie să aibă o atitudine mai echilibrată pentru
că se știe că părerile sunt
împărțite în ceea ce privește
semnificația acestor simboluri și noi trebuie să promo-

Unele categorii
de persoane
vor beneficia
de ajutor unic
de șomaj
Printr-o dispoziție a Comisiei
pentru Situaţii Excepţionale, emisă la 5 mai curent, s-a stabilit, în
perioada stării de urgenţă, acordarea ajutorului de şomaj unic, în
mărime de 2775 lei, pentru unele
categorii de persoane.
Acesta este stabilit de către

Casa Naţională de Asigurări Sociale.
Ajutorul se acordă următoarelor
categorii de persoane: titularilor
de patentă de întreprinzător, care
au patenta valabilă în ziua instituirii stării de urgenţă (17.03.2020);
persoanelor fizice ce desfăşoară
activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul
(cu excepţia mărfurilor supuse
accizelor); persoanelor fizice care
desfăşoară activităţi în domeniul
achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de
obiecte ale regnului vegetal.
Ajutorul de şomaj unic este
achitat de către Casa Naţională
de Asigurări Sociale prin interme-

Felicitări de
Ziua Europei!
Împreună mai puternici, solidari pentru sănătate!

Î

n premieră, Ziua Europei este
marcată în Republica Moldova timp
de o lună la TV, Radio, online. La 70
de ani de la semnarea Declarației
Schuman, Europa ne inspiră, mai mult
ca niciodată, să fim solidari responsabili
și inovatori.

Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova,
împreună cu Ambasadele
Statelor Membre UE acreditate în Republica Moldova
și Ambasadele țărilor Parteneriatului Estic, organizează pe parcursul lunii
mai o serie de evenimente
educaționale, culturale și
interactive, cu prilejul Zilei
Europei.
Anul acesta, Ziua Europei va avea loc online, cu o
agendă plină de activități
creative pentru publicul din
Republica Moldova. Prin
această inițiativă, Uniunea
Europeană rămâne aproape de cetățenii acestei țări,
aducându-le acasă o serie
de evenimente online care
să marcheze valorile europene, în pofida acestei perioade pline de provocări.
Programul va include
evenimente online pentru
fiecare, inclusiv activități
educaționale pentru copii,
tineri și alte categorii de public, care își propun să informeze despre cooperarea
dintre Uniunea Europeană

diul Întreprinderii de Stat „Poşta
Moldovei”. Pentru a beneficia de
acest ajutor nu este necesar să fie
depusă o cerere.
Beneficiarii acestui ajutor de
șomaj unic nu trebuie să aibă niciun venit asigurat în luna martie.
Pe 12 mai, Casa Naţională de
Asigurări Sociale va efectua transferul mijloacelor băneşti Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei”.
Din data respectivă, beneficiarii
pot să se adreseze la orice oficiu
poştal cu buletinul de identitate.
Sumele ajutorului de şomaj unic
se vor achita beneficiarilor până
la 30 iunie 2020.
V.P.

și Republica Moldova, precum și să ofere posibilitatea
moldovenilor de a se bucura
de diverse evenimente creative de-a lungul lunii mai.
Agenda evenimentelor
dedicată Zilei Europei a demarat în data de 5 mai la TV
și Radio, urmată de o serie
de evenimente culturale
și educaționale în mediul
online.
În data de 9 mai, când
Uniunea Europeană marchează 70 de ani de la Declarația Schuman, pentru
public este pregătit un
concert unic, susținut de
Moldovan National Youth
Orchestra și La La Play Voices, cu participarea a 200
de muzicieni din Republica
Moldova și Uniunea Europeană.
Tradiționalul Festival de
Film și Cultură Europeană
este nelipsit și în acest an și
va avea loc la TV și online,
în perioada 10 – 17 Mai. În
cadrul Festivalului publicul Republicii Moldova va
avea acces la filme artistice
și documentare de valoare

unică, precum și concerte
susținute de cântăreți renumiți din întreaga Europă.
„Ziua Europei marchează valorile care au stat la
bazele formării Uniunii
Europene și care, timp
de 70 de ani de la Declarația Schuman, au guvernat, prin solidarizare și
unitate, Statele Membre.
Aceste valori ne permit să
trăim împreună, să devenim și mai puternici și mai
uniți, contrar diferențelor
de limbă, cultură, religie
și obiceiuri. Solidaritatea
este pilonul pe care se bazează funcționarea Uniunii
Europene, fiind aplicată
în mod special și în relația cu Republica Moldova.
Pandemia de Coronavirus
cred că a demonstrat mai
mult ca niciodată că doar
prin solidarizare, putem să
facem față oricărei provocări și să devenim și mai
puternici.”, declară Peter
Michalko, Ambasadorul
Uniunii Europene în Republica Moldova.
La 70 de ani de la semnarea Declarației Schuman,
Europa inspiră, mai mult
ca niciodată, să fim solidari
responsabili și inovatori.
#Stațiacasă și fiți parte a
acestor evenimente creative
organizate cu prilejul Zilei
Europei.
V.P.

Foto: GAZETA de Chișinău

D

e zece zile, pe străzile Chișinăului, pe rutele nr. 22
și nr. 3, circulă un troleibuz în culorile panglicii
„Sfântul Gheorghe”, simbol al propagandei rusești.
Ofițerul de la relații cu publicul al Regiei Transport
Electric Chișinău, Felicia Rusu, ne-a spus că troleibuzul este
pus la dispoziția unei companii, ca spațiu publicitar, cu care
RTEC a încheiat un contract pe o durată de trei luni. Analistul
politic Oazu Nantoi susține că Ivan Ceban împreună cu Igor
Dodon execută ordine primite de la Moscova și „ne bagă pe gât
propaganda oficială a Rusiei putiniste”.
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„Pleacă lumea tânără,
gânditoare, și rămân
cei care ne decid soarta”

R

găsească de lucru odată ce nu pot
pleca peste hotare.
Din discuțiile cu unii dintre ei,
inginerul cadastral deduce că nimeni nu are de gând să se angajeze
pe loc. Toți stau cu gândul să plece
înapoi. „Nimeni nu vrea să lucreze
acum la pământ. Să se roage să
plouă. Au fost plecați atâția ani
de zile. Au câștigat bani. Nimeni
nu vrea bani puțini pentru muncă
multă.”

pe care îi pot și abona. Ei preferă
internetul pentru informare.
Mergem spre Petrești, Ungheni. Aflăm că în sat sunt două
cazuri de infectare cu Covid-19.
E vorba de o familie, soț și soție.
Soția a fost operată la Chișinău și
de acolo a adus infecția în familie.
Ambii soți se tratează.

E 5 mai, ora 10.55, intrăm în
Ungheni. De o parte și alta a arterei centrale îți bucură ochii castanii înfloriți. În jur e mult verde.
Observăm că la Ungheni lumea
nu are frică de Covid-19. Circulă
fără măști în spațiul public. Văd
masca doar pe fața unui polițist
și a unei bătrâne. Deși distanța
dintre unii ungheneni, care stau
la rând la bănci, magazine, e respectată.
O tânără îmi spune că lumea
s-a relaxat începând de luni, 4
mai, când bugetarii au fost scoși
la muncă, dar în general unghenenii au frică de molimă.
Împart exemplare de GAZETA
celor întâlniți în cale. Oamenii de
vârsta a doua sunt interesați de
presa în limba română. Cei tineri
susțin că vor da ziarul părinților,

Veaceslav Smerea, inginer cadastral la primăria Petrești, Ungheni

Pandemia a provocat
mari greutăți
financiare
„Lumea vorbește, dar eu nu știu
nimic de cazuri de infectări cu Covid-19”, ne spune Marina Ursu,
primul om întâlnit în sat. Femeia
merge cu fetița sa de vreo 10 luni
să plătească factura pentru apă.
Ne spune că singura protecție
la sat este șederea acasă. Epidemia
le-a adus mari dificultăți financiare. Nu au bani. Până la pandemie
soțul femeii lucra în România la
construcții, acum e acasă. „Mama
mea e în Italia și asta ne salvează.
Vrea să vină”, îmi spune ea.
Intrăm la primărie. Veaceslav
Smerea, inginer cadastral la primăria Petrești, Ungheni, ne spune
că are multe de făcut și vine la
primărie să-și facă munca. De la
el aflăm că de la 27 martie până

Foto: Natalia Munteanu

Victoria POPA

Foto: Natalia Munteanu

edacția GAZETEI de Chișinău s-a
deplasat, în scop de promovare a
publicației, la Ungheni și la Petrești,
Ungheni. Am dat ziarul la oamenii
întâlniți pe stradă ca să ne cunoască
și să știe că ne pot găsi la toate oficiile
poștale. Aflăm că cei întorși de la muncă de peste
hotare trăiesc din rezervele de bani și abia așteaptă
să plece înapoi.

Igor Bereghici, șeful Nodului Feroviar Ungheni

acum s-au întors de peste hotare 194 de săteni, 26 stau izolați
acasă.

„Lumea nu prea merge prin sat,
stă acasă”, remarcă el. Îl întreb
dacă aceștia încearcă cumva să-și

„Nimeni nu are de gând
să se angajeze pe loc”
La Petrești, Ungheni, un bărbat
de vârsta a doua, duce cu roaba
pământul spre o remorcă staționată la poartă. Soția sa, Tamara,
gospodărește prin curtea amenajată frumos. E Igor Bereghici,
șeful Nodului Feroviar Ungheni.
În discuție acesta ne spune că a
fost și viceprimar la Petrești, Ungheni (2011-2015). „Pleacă lumea
tânără, gânditoare, cu viziuni, și
rămân cei care ne decid soarta.
Majoritatea dintre ei nu mai au
ce pierde și nici nu au avut. Pe
mulți din cei rămași nu-i interesează nimic”.
„Ei o dată la patru ani, de alegeri, se aleg cu 200 de lei și o
gărafă de rachiu. Sunt manipulați, mințiți, speriați. Ei ne decid
soarta. Acum ne decid soarta (se
referă la unii angajați ai primăriei)
și unii care se află în primărie.
Ei au fost cu PCRM, apoi repede
s-au dat cu PLDM, apoi au trecut
la PD. Și nu se schimbă nimic”,
meditează el trist.
Igor Bereghici a fost membru
PL și a susținut ideea partidului.
„Cu părere de rău, m-au dezamăgit forțele care se numesc
proromânești și proeuropene”,
ne spune el. Se declară român și
cei doi băieți ai săi care lucrează
în sfera IT, unul la Cluj-Napoca
și altul la Chișinău.
Toată familia are acte românești. „Și noi suntem aici (se referă
la soția sa, care este bibliotecară
în sat, căreia îi dăm o colecție a
GAZETEI – n.a.), ne gândim că
vom trăi mai bine pe bucățica asta
de pământ. Oamenii trebuie să
înțeleagă că fără unire nu reușim
nimic”, conchide Igor Bereghici.
Usatâi, paznic
la un vagon-restaurant
„Oamenii de pe bucata asta de
pământ vor fi mereu manipulați
de așa indivizi ca Renato Usatâi.
Eu îl știu personal pe Usatâi. A
lucrat la Calea Ferată a Moldovei,
în calitate de paznic la vagonul-restaurant. Eu lucram în secția financiar-economică. Știu nivelul
lui de cunoștințe. Și eu când îl aud,
îl văd, înțeleg că aceasta, de fapt,
este azi calitatea politicii de la noi.
Cu clasa politică de azi, fie de la
PD, de la PSRM, noi nu progresăm, ci regresăm”, concluzionează
cu părere de rău Igor Bereghici.
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Epopeea colaborării româno-moldave: de la karandash la izolete

Ajutorul umanitar românesc
a ajuns la Chișinău

R

omânia este alături de Basarabia
în combaterea noului coronavirus.
Un convoi de 20 de camioane cu
echipamente de protecție, dispozitive
medicale și medicamente necesare pentru
tratarea pacienților de Covid-19, în valoare de 3,5
milioane de euro, a ajuns la Chișinău.
camioane cu echipamente de
protecție și medicamente”.
Fără PR politic

Natalia MUNTEANU
Ajutorul românesc trebuia să
ajungă la Chișinău chiar în ziua
când s-au împlinit 30 de ani de la
Podul de Flori (6 mai 1990), dar
a fost amânat. Totuși, convoiul
cu echipamente și medicamente
anti-Covid-19 a pornit miercuri
din Piața Victoriei din București
și a ajuns joi, 7 mai, la Chișinău.
Președintele Igor Dodon ar fi
interzis ca ajutorul medical din
România să fie prezentat în Piața Marii Adunări Naționale, loc
în care s-au desfășurat cele mai
importante evenimente ale Mișcării de eliberare națională din
Basarabia.

Ajutorul umanitar valorează
16.500.000 de lei românești,
echivalentul a 3,5 de milioane
de euro. Ajutorul medical constă
în 500.000 de măști de protecție,
25.000 de combinezoane, 5.000
de viziere, 5.000 de perechi de
ochelari de protecție, 200.000 de
perechi de mănuși, 2.800 de cutii
de medicamente, 10 izolete cu presiune negativă pentru transportul
pe targă și aproximativ 80.000
de litri de alcool sanitar, anunță
Guvernul României.

mentele trimise de România pot
asigura tratamentul unui număr
dublu de bolnavi față de numărul
cetățenilor infectați cu noul coronavirus în Basarabia. El a mai
spus că, dacă va fi absolut necesar, se vor completa cantitățile de
medicamente.
Ambasadorul României în R.
Moldova, Daniel Ioniță, a anticipat cumva comentariile de discreditare a ajutorului medical. „Au
început deja unii de prin Republica Moldova și de pe la București
să se agite și să încerce să discrediteze asistența umanitară oferită
generos de România, dezinteresat
și necondiționat tuturor cetățenilor Republicii Moldova, acum, în
vremuri de năpastă pandemică”,
a declarat Excelența Sa.
Medici români:
„Să ajutăm colegii și să nu
plecăm bolnavi de aici”
Pe lângă lotul medical, 42 de
medici și asistenți medicali din
România, majoritatea voluntari,

în această misiune. „Să ajutăm
colegii și să nu plecăm bolnavi de
aici. E important să facem tot ce
ține de noi, iar mai departe ține
de ei (n. r. - medicii moldoveni)
cum se îngrijesc și de noi cum ne
îngrijim”, mărturisește asistenta
medicală Maria-Elena Casoni.
„Lista de voluntari s-a umplut în două zile”
Republica Moldova are cei mai
mulți medici infectați cu noul coronavirus. Mai exact 1098 de lucrători medicali s-au infectat cu
Covid-19, arată datele prezentate
joi, 7 mai, de Ministerul Sănătății. Procentajul de contaminare a
personalului medical este de circa
24,5% din numărul moldovenilor
infectați (4.476 cazuri), fiind cea
mai mare rată din Europa.
Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne din
România, Raed Arafat, a spus că
medicii din țara sa au fost dornici
să ajungă în Republica Moldova.
„Am apelat la medici voluntari,

Testemițeanu”. Deputatul Octavian Țîcu a scris că medicii
români au fost cazați în căminele studențești cu WC comun
pe coridor, iar ulterior – într-un
cămin cu WC separat, dar nu
erau camere pentru toți medicii.
Potrivit deputatului, Ministerul
Apărării al României a decis să
plătească un hotel pentru două
săptămâni de cazare și mâncare
pentru 10 medici militari și doi
șoferi.
Ambasadorul României la
Chișinău, Daniel Ioniță, a precizat că România suportă toate
costurile, inclusiv echipamentele
de protecție ale medicilor.
Medicii români s-au deplasat către localitățile Chișinău,
Bălți și Cahul cu mijloacele de
transport ale Inspectoratului
General pentru Situații de
Urgență din cadrul Ministerului
Apărării Naționale al României.
Medicii repartizați la Bălți au
primit – fără știrea lor – câte o
mie de dolari, iar asistenții medicali câte 400 de dolari de la

Gestul poporului român,
„invizibil” la Chișinău
Convoiul cu 20 de camioane
cu ajutor umanitar a fost întâlnit
sub... podul de la Telecentru. La
prezentarea asistenței umanitare
de la Chișinău au venit zeci de oameni, cu drapele în mâini, fredonând cântece patriotice, care i-au
mulțumit României pentru gestul
frățesc. La eveniment a participat
Ion Chicu, prim-ministru al R.
Moldova, și ministra Sănătății.
Chicu a promis că autoritățile
moldovene vor împărți ajutoarele în instituțiile medicale, iar
fiecare pacient și lucrător medical
va cunoaște că acestea sunt din
partea fraților români.
Ex-ministra Sănătății, Ala
Nemerenco spune că „întâlnirea
convoiului sub podul de pe șos.
Hâncești poate fi considerată o
palmă obraznică, ba chiar sfidătoare, dată României de autoritățile de la Chișinău”.
Pavel Filip, care face parte din
coaliția de guvernare PD-PSRM,
a declarat că se desolidarizează
de atitudinea autorităților față de
suportul venit de la București. Deși
a comunicat colegilor din Executiv
aceste nemulțumiri, Filip susține
că regretă decizia Guvernului. Ex-premierul a amintit că „în 2017
a întâmpinat în PMAN cele 100
de microbuze școlare donate de
statul român, era firesc să se
întâmple la fel și anul acesta,
când România ne trimite 20 de

Camioanele, sub podul de la Telecentru. Foto: TVR Moldova

Potrivit prim-ministrului României, Ludovic Orban, camioanele cu ajutoare medicale vor fi
însoțite de ministrul de Interne,
Marcel Vela, ministrul Sănătății,
Nelu Tătaru, de secretarul de stat
de la Departamentul pentru relația cu Republica Moldova, Ana
Guțu.
„E un gest firesc pe care îl facem și sper să nu încerce unii să-l
exploateze politic. E un gest făcut
pentru frații noștri de peste Prut,
pentru cetățenii Republicii Moldova, indiferent că sunt români
sau au altă apartenență etnică”,
a spus Ludovic Orban în Piața
Victoriei din București.
Orban a precizat că medica-

lucrează împreună cu doctorii din
Chișinău, Cahul și Bălți, timp de
15 zile, pentru a combate noul tip
de coronavirus.
Maria-Elena Casoni este asistentă medicală SMURD Târgu-Mureș, care a făcut parte din
echipa medicală ce s-a deplasat
în Italia, în aprilie 2020. Tânăra
afirmă că nu a venit să-i învețe pe
medicii din Republica Moldova,
dar să muncească împreună cu
ei, cot la cot. „S-ar putea să învățăm noi câteva lucruri de la ei, și
invers”, subliniază Maria Elena
Casoni.
Asistenta medicală spune că
medicii români au două obiective
importante pentru care au venit

pe lângă colegii noștri de la Ministerul Apărării. Pot să vă spun
că lista s-a umplut în două zile.
Impactul nu poate fi decât unul
pozitiv”, a declarat Raed Arafat.
România este singura țară care
trimite medici în Republica Moldova pentru a lupta cu pandemia
de Covid-19, după ce o echipă de
medici români a lucrat în spitalele
din Italia.
Tratament lipsit de respect
față de medicii români
Medicii din România au fost
instalați în spațiile de cazare oferite de Universitatea de Stat de
Medicină și Farmacie „Nicolae

primarul Renato Usatîi, drept
„mulțumire”. Banii au fost returnați a doua zi în fața presei
locale.
Ambasada României reiterează că statul român suportă
integral costurile legate de desfășurarea misiunii medicale.
Contactat de GAZETA de Chișinău, Renato Usatîi și staff-ul
său nu au răspuns la apelurile
și mesajele noastre.
Primarul de Bălți, Renato
Usatîi, a spus pentru TV8 că
„decizia de a le oferi premii a
fost una de recunoștință pentru
gestul lor nobil”. Renato Usatîi
recunoaște că a fost un gest pe
care nu trebuia să-l facă.
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Transferurile
din Rusia au
scăzut cu 22%

Rusia nu mai este principala
sursă de remiteri pentru Republica Moldova. Volumul transferurilor din Federația Rusă prin intermediul băncilor moldovenești
s-a redus cu 22,2% în primele trei
luni din anul curent, până la 44,01
milioane de dolari, ceea ce reprezintă 15,9% din total.
Israelul este țara din care au
venit cele mai multe transferuri în
ianuarie-martie – 56,25 milioane
de dolari sau 20,4 la sută din total.
La nivel regional, cele mai multe transferuri vin în continuare
din Uniunea Europeană. Transferurile din cele 27 de state comunitare au înregistrat o pondere de
43,8 la sută, în descreștere cu 0,8
puncte procentuale comparativ
cu trimestrul unu din 2019 din
cauza Brexit-ului, or transferurile
din Marea Britanie sunt calculate
deja aparte.

Preţul grâului
s-a majorat
„Acum prețul grâului e în jur
de 3,8 – 3,9 lei, cel mai bun
ajunge și la patru lei. Făina autohtonă costă 6 – 6,2 lei. Cea
de import, în funcţie de calitate, s-a ridicat la 7 – 7,5 lei”,
anunță preşedintele Asociaţiei
Naționale a Industriilor de Panificație și Morărit, Veaceslav
Guțuleac.
„Plantațiile de grâu din acest
an sunt compromise în proporție
de 70-80%. Pentru ca să poată activa în continuare, prețul la care
vând grâul ar trebui să fie de 3,5
– 3,6 lei per kg. Și intermediarii
au crescut adaosul comercial cu
până la 30 la sută.”

Pandemia
amenință
viitorul Zonei
Euro
Comisarul european pentru
economie, Paolo Gentiloni, a avertizat că există o nevoie urgentă
de a combate exacerbarea diviziunilor sociale și economice, pe
măsură ce statele membre vor ieși
din carantină și criza economică
fără precedent la viteze diferite,
scrie hotnews.ro.
Se așteaptă ca economia Zonei
Euro să se contracte cu un nivel de
7,75% în 2020 și să crească anul
viitor cu doar 6,25%, urmând ca
rata șomajului în zona euro să se
majoreze cu două procente, până
la 9,5%.
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Creditul rusesc,
singura soluție pentru
criza bugetară?

G

uvernarea de la Chișinău se ține cu
dinții de obscurul credit rusesc, din
care doar jumătate (două miliarde
de lei) putea fi accesată în viitorul
apropiat, cealaltă jumătate fiind
preconizată pentru electorala din
toamnă a președintelui Dodon. Pe de altă parte,
Guvernul este pe cale să piardă o parte din
asistența microfinanciară de la UE, agreată încă
în 2017 și din care ar putea primi imediat 1,4
miliarde de lei, dintre care 600 de milioane sunt
bani nerambursabili.

Ion CHIȘLEA
De trei săptămâni, subiectul
creditului rusesc ține capul de afiș
al presei de la Chișinău. Deloc întâmplător, or, pe lângă atitudinea
agresivă a Federației Ruse față de
Republica Moldova pe parcursul a
29 ani de independență, acordul
cu rușii conține câteva clauze care
pot fi utilizate ulterior în defavoarea statului moldovenesc. Este
vorba, în special, despre punctul
7.2 al acordului, care admite că
la creditul de 200 milioane de
euro, ce urmează a fi contractat,
pot fi alipite și alte împrumuturi,
inclusiv private, luate de entități
moldovene și garantate de statul
rusesc.
Deficit bugetar, de peste
20 de miliarde, deja
Curtea Constituțională a suspendat intrarea în vigoare a Acordului până pe 7 mai (în momentul
scrierii articolului, decizia Curții
nu era încă adoptată), provocând
furia socialiștilor și a președintelui Dodon. Ei au ales să nu excludă punctul obscur din Acord, ci
să atace Curtea Constituțională,
învinuind-o că, din cauza ei, Republica Moldova pierde resurse
prețioase în pragul unei crize bugetare fără precedent.
Deficitul bugetar ar putea
ajunge la peste 20 de miliarde de
lei, potrivit ultimelor estimări, și
cifra nu este încă definitivă. Urmează de văzut cum își va reveni
economia după ridicarea stării
de urgență. Nu prea există semne
încurajatoare, or o mare parte
din agenții economici ar putea
falimenta în viitorul apropiat
pe fundalul unei iminente crize
economice globale devastatoare.
În această situație, Guvernarea
mai că nu prezintă creditul rusesc
drept singura salvare de la un
colaps bugetar.
Este oare creditul rusesc ultima șansă de finanțare pentru
Republica Moldova dacă guvernul
este atât de hotărât să-l accepte în

condițiile pe care vicepreședintele
Parlamentului, Alexandru Slusari,
le-a numit înrobitoare?
Directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme
Europene, ex-ministrul de externe, Iulian Groza (foto), a trecut
în revistă într-o notă analitică
finanțările oferite de Uniunea
Europeană, menționând asistența macrofinanciară, care poate fi
simplu și rapid accesată, pe care
însă Guvernul a ratat-o sau este
pe cale să o rateze din cauza neîndeplinirii unor obligații asumate
în cadrul Acordului de Asociere
cu Uniunea Europeană.
30 de milioane de euro
de la UE așteaptă
acțiunile Guvernului
Pe lângă creditul de urgență de
4,4 miliarde de lei (235 de milioane de dolari), oferit de FMI, și
împrumutul de urgență din partea Băncii Mondiale de peste un
miliard de lei (52,9 milioane de
euro) pentru susținerea măsurilor
de răspuns la COVID-19, Iulian
Groza amintește despre asistența
macrofinanciară de 100 de milioane de euro, agreată cu Uniunea
Europeană încă în anul 2017 și din
care Republica Moldova a primit
doar 30 de milioane în septembrie
2019, pe timpul guvernului Sandu.
Alte 70 de milioane de euro (1,4
miliarde de lei), care sunt alocați
de UE și așteaptă doar confirmarea că autoritățile de la Chișinău
respectă Acordul de Asociere, sunt
sub semnul întrebării.
Guvernul mai speră să obțină cea de-a două tranșă de 30
de milioane euro din asistență (dintre care 20 de milioane
credit și 10 milioane grant).
Prim-ministrul Chicu a anunțat
că a transmis Comisiei Europene notificarea de solicitare a
tranșei, informând despre progresul în realizarea condițiilor
prevăzute de Memorandumul
de Înțelegere cu UE și a celor
opt cerințe generale anunțate în
cadrul Comitetului de Asociere
UE-Moldova, care a avut loc la
19 februarie 2020.
Pentru ca transferul să fie
efectuat, instituțiile UE urmează
să evalueze progresul raportat,
precum și seriozitatea respectării angajamentelor Guvernului și
Parlamentului de a finaliza realizarea tuturor cerințelor până la
mijlocul lunii mai 2020.

Printre acestea se numără
adoptarea de către Parlament a
Legii privind sancțiunile pentru
spălarea banilor, a Legii privind
organizațiile necomerciale, a Legii
privind achizițiile în sectoarele
energeticii, apei, transporturilor
și serviciilor poștale și lansarea
consultărilor publice pe marginea
proiectului noii strategii pentru
asigurarea independenței și integrității sectorului justiției. Deocamdată, Guvernul nu se grăbește
să îndeplinească aceste obligații.
Celelalte 40 de milioane de
euro (800 de milioane de lei) din
asistența UE prevăzute în cea de-a
treia tranșă a asistenței macrofinanciare UE, dintre care jumătate
este ajutor nerambursabil, au fost
excluse din buget după rectificare.
Deși nu s-au comunicat motivele renunțării, cel mai probabil
Guvernul a decis că nu va reuși
să le valorifice până la sfârșitul
lunii iunie 2020, când expiră
Acordurile de credit și de grant
încheiate cu UE.
A renunțat la
800 de milioane de lei
Dacă ar exista voință, banii
ar putea fi totuși accesați, or,
recent, un grup din șapte europarlamentari români a făcut un
apel către Comisia Europeană să
prelungească termenul în care
Republica Moldova poate primi
această tranșă.
Încă la începutul lunii aprilie
Comisia Europeană informa despre un suport de urgență pentru
redresarea consecințelor crizei
pandemice COVID-19 dedicat fiecărei din cele șase țări ale Parteneriatului Estic.

87 de milioane de euro
pentru necesități urgente
Pentru Republica Moldova au
fost identificate peste 87 milioane de euro, o parte din asistență
fiind redirecționată din bugetele
proiectelor și programelor UE în
derulare pentru a sprijini necesitățile imediate pentru sectorul
de sănătate. Totuși majoritatea
fondurilor realocate vor sprijini
măsuri de redresare a consecințelor social-economice ale pandemiei COVID-19, consolidând
finanțarea întreprinderilor mici
și mijlocii, susținerea proiectelor
în domeniul sănătății, educației,
dezvoltării locale și comunitare.
O nouă asistență
macrofinanciară de la UE
Suportul UE nu se oprește aici.
La 22 aprilie, Comisia Europeană anunță un pachet de asistență
macrofinanciară de 3 miliarde de
euro pentru 10 țări din vecinătatea UE, inclusiv 100 de milioane
pentru Republica Moldova.
Imediat ce propunerea va fi
adoptată în procedură de urgență de Parlamentul European și
Consiliul UE pe parcursul lunii
mai 2020, Comisia Europeană va
negocia cu Guvernul Republicii
Moldova un nou Memorandum
de înțelegere care va prevedea
condițiile exacte pentru accesarea asistenței macro-financiare
anti-criză de 100 de milioane de
euro. Primele 50 de milioane ar
putea fi disponibile deja în vară.
Următoarea tranșă ar putea fi plătită la sfârșitul anului curent, după
îndeplinirea condițiilor agreate între Guvern și Comisia Europeană.
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Cine sunt deputații democrați care urmează să treacă în curând în Grupul parlamentar Pro-Moldova

Ultima cumpănă a PD-ului

P

artidul Democrat a devenit arena
unor dispute intestine, care duc la
creșterea numărului celor care vor
să treacă în grupul parlamentar
Pro-Moldova. Aceste controverse au
scos în vileag gruparea Nichiforciuc–
Andronache ce urmărește, în urma înțelegerii
cu socialiștii, să își păstreze privilegiile obținute
în perioada în care pedemiștii s-au identificat cu
statul. În plus, grupul care se pronunță pentru
retragerea de la guvernare ar putea să treacă la
Grupul parlamentar Pro-Moldova.
Vîlcu figurează drept coproprietar
a patru companii și ca manager
al unei firme.
Totodată, Alexandru Vîlcu este
conectat la mediul de afaceri „democrat”, având împreună cu fostul ministru al Economiei, Vitalie
Iurcu, afaceri în România.
Ilie GULCA
Patru membri PDM – deputații
Eugeniu Nichiforciuc, Vladimir
Andronachi, Dumitru Diacov și
fostul director al Serviciului de
Securitate și Informații, Vasile
Botnari, implicat în răpirea profesorilor turci – s-au întâlnit duminica trecută într-un hotel din
Chișinău, „Luna”, cu Alexandru
Vîlcu, o persoană obscură din
anturajul lui Igor Dodon.
Alexandrul Vîlcu este fiul unui
fost nomenclaturist Nicolae Vîlcu, director al Departamentului
Vamal al R. Moldova în perioada
2002–2006. Președintele Vladimir Voronin i-a conferit acestuia
gradul de general-maior al Departamentului Vamal. Transparency
International a semnalat abuzurile și ilegalitățile comise de Nicolae
Vîlcu în fruntea departamentului.
Din punct de vedere al afacerilor, Alexandru Vîlcu a moștenit de
la tatăl său abilități în același domeniu. Deținător al pașaportului
rusesc, el a avut afaceri împreună
cu Ilan Șor în domeniul magazinelor duty-free în Kârgâzstan.
În registrele din Federația Rusă,

Facțiunea „businessului”
Gruparea Nichiforciuc–Andronachi reprezintă facțiunea „business-ului” din cadrul PDM. Pentru
aceștia, în opinia observatorului
politic Ion Tăbârță, nu contează
aspectele ideologice ale formațiunii sau felul în care se plasează
partidul pe eșichierul politic.
„Ei sunt cei care au făcut afaceri în perioada lui Plahotniuc și
sunt interesați acum să le mențină. Pentru ei primează interesul
financiar, care presupune ca ei să
se afle lângă putere pentru a-și
promova interesele. Prin urmare, ei optează pentru rămânerea
pedeului la guvernare în orice
condiții.”
La rândul său, comentatorul
politic Cornel Ciurea consideră
că gruparea Nichiforciuc–Andronachi pledează ca PDM să
fie „fratele mai mic” în relația cu
socialiștii și să cedeze de dragul
unor beneficii materiale interesul
politic.
„Ei preferă să își protejeze afacerile și consideră că interesele lor
sunt legitime. Businessul vrea să
fie cât mai aproape de putere și
preferă liniștea. Aceste interese

Siegfried
Mureșan:
„Presiunea
asupra CC
riscă să izoleze
Moldova pe plan
internațional”
Presiunea politică asupra Curții Constituționale riscă să izoleze Moldova pe plan
internațional. Parlamentul European nu
va rămâne doar un observator la astfel de
încălcări constituționale și se va asigura că
sprijinul actual și viitor pentru Moldova
va fi reevaluat. Declarația a fost făcută de
președintele Comitetului Parlamentar de
Asociere UE-Republica Moldova, Siegfried
Mureșan (foto), citat de IPN.
Potrivit europarlamentarului, Uniunea

sunt legitime atâta timp cât nu
sunt descoperite crime legate de
aceste afaceri.”
Dumitru Diacov,
rabinul de la Huși
Întâlnirea de la „Luna” a fost
urmată luni de o ședință încinsă a
fracțiunii democrate. Această ședință a fost marcată de conflictul
dintre președintele actual al formațiunii, Pavel Filip, și Eugeniu
Nichiforciuc, 36 de ani. Acesta
din urmă i-ar fi reproșat liderului
formal criza de bani din cadrul
partidului.
„Problema domnului Filip este
că a intrat într-un clinci cu Nichiforciuc și, pentru a salva partidul, trebuie să iasă fără pierderi
majore. În cazul în care conflictul
dintre cei doi se va aprofunda, PD
riscă să piardă membrii și să alunece ireversibil spre disoluție”, a
observat Cornel Ciurea.
În disputa dintre Eugeniu Nichiforciuc și Pavel Filip, a subliniat Ion Tăbârță, pendulează
Dumitru Diacov, care încearcă
să țină acest partid întreg.
În afară de cele două grupări
– Nichiforciuc și Filip, în cadrul
formațiunii mai există o facțiune

Europeană urmărește cum Curtea Constituțională a Republicii Moldova este supusă
unei presiuni enorme pentru a emite un
verdict în favoarea unui împrumut rusesc
în data de 7 mai. Pe măsură ce independența Curții Constituționale este în pericol,
trebuie susținută necondiționat.
Siegfried Mureșan menționează că UE
urmărește modul în care judecătorii Curții
Constituționale sunt hărțuiți, șantajați sau
defăimați. „Nimeni, nici un președinte, nici
un prim-ministru sau un partid de guvernământ nu poate obliga Curtea să urmeze
ordine politice în locul legii supreme”, a
spus europarlamentarul.
Potrivit lui, Uniunea Europeană urmărește cum „coloana vertebrală” a unei justiții independente – Procuratura, Centrul
Național Anticorupție – este inactivă sau
chiar „dă o mână de ajutor autorităților
actuale” pentru a transforma independența
Curții Constituționale într-o parodie.
„Atacul asupra Curții Constituționale
este deplorabil și de neacceptat. Dispera-

care optează pentru o îndepărtare
radicală de socialiști, o abandonare a guvernării.
„Acest grup s-a manifestat mai
puțin la ședința de luni a fracțiunii, dar o eventuală retragere a sa
din formațiune ar prezinta pericol
pentru trăinicia PD. Este vorba de
trei persoane care vor să treacă la
Pro-Moldova”, a menționat Corneliu Ciurea.
Grupul Pro-Moldova își va
spori numărul
În februarie, deputații democrați Andrian Candu, Sergiu Sîrbu,
Eleonora Graur, Corneliu Padnevici, Vladimir Cebotari și Grigore
Repeșciuc au părăsit fracțiunea
PD și au format grupul parlamentar Pro-Moldova. Cei șase deputați
au acuzat conducerea Partidului
Democrat că „negociază pe sub
masă propriile interese, ignorându-le pe cele ale alegătorilor”.
Recent, deputata Ruxanda Glavan, fostă ministră a Sănătății, a
părăsit PD și s-a alăturat grupului
Pro-Moldova. Trebuie spus că, în
decursul săptămânii curente, consilieri raionali PDM din Drochia
au trecut la grupul Pro-Moldova.
Raionul Drochia a fost circum-

rea președintelui Dodon și a PSRM de a-i
împovăra pe cetățenii Republicii Moldova
cu un împrumut rusesc nesigur doar pentru
a-și asigura victoria la următoarele alegeri
a depășit orice limită. Eforturile politizării
Curții Constituționale a Republicii Moldova vor avea consecințe negative asupra
relațiilor dintre UE și Moldova”, a declarat
președintele Comitetului Parlamentar de
Asociere UE-Republica Moldova.
Acum o zi, președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, s-a adresat Comisiei
de la Veneția, Parlamentului European,
Consiliului Europei și întregului corp diplomatic acreditat în Republica Moldova,
menționând că, actualmente, „se atestă o
situație extrem de complicată, de natură să
afecteze activitatea Curții Constituționale”.
Potrivit președintei Curții, situația tensionată, creată artificial în jurul instanței,
afectează funcționalitatea statului de drept
în Moldova.
SURSA: radiochisinau.md

scripția în care a învins în ultimele alegeri parlamentare Corneliu
Padnevici. Grupul Pro-Moldova
lucrează activ în teritoriu pentru
a atrage organizațiile teritoriale
ale pedemiștilor.
Numărul deputaților democrați
și ai aderenților din teritoriu care
vor trece la Pro-Moldova ar putea
să crească substanțial după creșterea în sondaje a acestui grup
parlamentar.
Toate aceste dispute s-au declanșat în cadrul formațiunii după
fuga oligarhului Vladimir Plahotniuc din Republica Moldova. În
opinia comentatorilor politici Ion
Tăbârță și Cornel Ciurea, fostul
lider al formațiunii Plahotniuc a
fost liantul tuturor acestor grupări.
„Este ciudat că formațiunea
a fost mai unită atâta timp cât a
existat presiune din afară. Odată
ce a intrat la guvernare, divergențele au început să răbufnească”,
a remarcat Tăbârță.
De partea cealaltă, Cornel Ciurea a menționat că vom asista la o
perioadă de scuturări dramatice
în PD. „Nu cred că evenimentul
din cadrul fracțiunii care s-a
produs luni a pus punct acestor
divergențe.”
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Harta lumii

Inimi de piatră
pastia dintre RM și România și
să demonstreze încă o dată credința de nestrămutat a ciocoimii
de la Chișinău față de Moscova.
Miza unui atare gest e percepția generală, fără îndoială:
greu de imaginat că o guvernare
responsabilă de la București poate cădea în capcanele întinse de
PSRM și renunța la orice sprijin
Adrian CIUBOTARU
pentru Basarabia. Dacă România
ar fi luat în grav toate nemerniIon Chicu a declarat presei că
ciile guvernanților de pe Bâc, ar
cei 41 de medici și asistente mefi suspendat relațiile diplomatice
dicale din România care au venit
încă de pe vremea lui Snegur și
să-i ajute pe moldoveni în lupta
a agrarienilor. Așa însă, avem
cu epidemia au „oportunitatea să
peste o jumătate de milion de baînvețe de la medicii noștri cum
sarabeni cu cetățenie româneasse tratează asemenea boli”. Iar
că, zeci de mii de copii școliți
pentru un plus de consecvenîn România și ajutor financiar/
ță, a băgat misiunea umanitară
umanitar acordat cu regularitaîntr-un cămin
te, indiferent
marca
MD:
de numele lounde s-a mai
catarilor de la
văzut ca niște
Condrița.
Până la urmă,
„studenți“ să
De asemefie cazați înnea, e greu de
tr-un hotel ca
închipuit cum
asta-i politica,
lumea?
țâfna lui Chicu
adică circ populist
„Un drac
poate îmblânzi
și deșănțare
cu inimă de
Rusia dezamădemagogică, vor
piatră“, așa
gită de verdicspune unii, reducând
definește Shatul Curții Contotul la un simplu
kespeare nerestituționale:
joc electoral și
cunoștința în
dacă până și
disculpându-l, astfel,
Regele Lear.
devotatul Vlași pe prim-ministrul
Dar premierul
dimir Țurcanu
moldovean, și pe
moldovean nu
a întrevăzut în
se face vinovat
„împrumutul“
șeful nemijlocit
numai de inrusesc butucii
al acestuia. Dar
gratitudine, ci
sclaviei, cât
lucrurile nu stau
și de mărturie
de credibili îi
chiar așa. Căci ceea
strâmbă. Rata
mai par acum
ce fac și, îndeosebi,
mortalității
Kremlinului
ce spun camarazii
redusă și alte
socialiștii molChicu și Dodon ne
argumente ale
doveni? Grodezvăluie un rău
„performantescă este și
mult mai profund
ței“ cu care
încercarea de
înrădăcinat în
se cocoșeșa arăta limba
firea lor decât
te valetul lui
Bucureștiului,
Dodon vin, ca
în același timp
superficialul și
toate cifrele
lipind-o vârtos
trecătorul interes
moldovenești,
de tureatca lui
politic.
dintr-o altă
Putin.
matematică.
Până
la
O matematică
urmă, asta-i
necunoscută
politica, adică
științei și tot atât de fidelă realicirc populist și deșănțare dematății ca fetele lui Lear bătrânului
gogică, vor spune unii, reducând
lor tată. Iar realitatea ne spune
totul la un simplu joc electoral
că, în RM, sunt peste o mie de
și disculpându-l, astfel, și pe
cadre medicale infectate cu „coprim-ministrul moldovean, și
ronavirus“. Situația poate părea
pe șeful nemijlocit al acestuia.
comparabilă cu cea din România,
Dar lucrurile nu stau chiar așa.
dar comparați și numărul total
Căci ceea ce fac și, îndeosebi, ce
de angajați ai sistemului medical
spun camarazii Chicu și Dodon
din cele două țări! Apoi, la rata
ne dezvăluie un rău mult mai
curentă de testare din RM, nici
profund înrădăcinat în firea lor
nu se poate ști, fie și cu aprodecât superficialul și trecătorul
ximație, câte persoane au fost
interes politic.
contaminate de SARS-Cov-2. Și
Dacă ar trăi azi, Dante nu ar
nici câte persoane au decedat cu
avea nevoie de eroi diferiți pen„coronavirusul“ în sânge, mai
tru a ilustra numeroasele forme
ales în primele săptămâni ale
ale stricăciunii morale de care
epidemiei.
se face vinovată ființa umană.
Dacă ar fi numai aroganța la
S-ar putea mulțumi cu două-trei
mijloc, i-am putea lăsa pe socipersonaje care întrunesc și exaliști în dodiile lor, luând totul
primă pe deplin, cu nonșalanță și
ca pe o ieșire de prost gust. Dar
nepăsare, toate nuanțele viciului
e vorba și de rea-voință aici, înși necuviinței, ale corupției sutrucât o declarație ca aceasta nu
fletești și vidului spiritual. Iar
e menită doar să distorsioneze
pentru a le găsi, nu ar trebui să
adevărul pentru a prezenta într-o
meargă prea departe de casă.
lumină mai roz activitatea „coDrumul de la Florența până la
misiei excepționale“. Ea trebuie
Chișinău i-ar lua mai puțin de
să adâncească numaidecât prăo jumătate de zi.
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Despre „lucrul
în brigadă”

C

red că vă mai amintiţi această scenă
din vechiul banc: merge unul şi sapă
gropi, iar după el vine altul şi le astupă.
Lucrează voios, soarele mângâie obrazul
celor harnici.

Mircea V. CIOBANU
Cineva, trecând pe alături, se
nedumereşte: – Ce-i cu voi, măi,
smintiţilor? – Noi lucrăm în brigadă. Sădim copaci. Unul sapă
gropile, altul pune copacul şi al
treilea astupă groapa. Numai că
cel cu copacul s-a îmbolnăvit şi
azi nu a ieşit la lucru.
„Lucrul în brigadă” e activitatea „comisiei [pentru situaţii]
excepţionale”. Cel cu copacul
fiind [probabil] în carantină,
lucrează doar ceilalţi. Cu excepţia ministrei sănătăţii (care ne
raportează zilnic, ca la prognoza
meteo, numărul de îmbolnăviri
şi decese), sunt „prezenţi la datorie” numai doi oameni. Preşedintele şi premierul, jucându-se
de-a poliţistul rău, care restricţionează, şi poliţistul bun, care
permite. Unul sapă gropi, celălalt le acoperă.
Această „aflare în treabă” are,
fireşte, o eficienţă nulă. Plusul
şi minusul se anulează reciproc,
astfel încât singurul lucru „real”
e că brigada are mereu de raportat ceva, iar la sfârşitul lunii,
fiind echipă „bugetară”, ridică
salarii, subţiind bugetul, indiferent de eficienţă. Şi se mai şi
revoltă că investiţiile donatorilor şi ale creditorilor nu sunt
suficiente. Nici nu le trece prin
minte să producă ceva real, să
investească, să eficientizeze. Să
planteze pomul care urmează să
dea roade. Ei se află în treabă
şi, cred ei, în tradiţie socialistă,
asta e suficient.
Ei nici nu mai încearcă să
raţioneze şi să calculeze eficienţa deciziilor. Când numărul
îmbolnăvirilor era mic de tot,
era de la sine înţeles că trebuie impus un control riguros al
celor care intrau în republică,
pentru a fi identificaţi cei cu
suspiciuni de contaminare. Şi
ţinuţi sub control medical tot
atât de riguros, singura metodă
eficientă, pe moment. Pentru a
le asigura tratamentul necesar
şi a nu expune riscului oamenii
din jur.
O carantină adevărată ar fi
fost eficientă, la noi însă au fost
decretate nişte ciudate „zile de
odihnă”, prelungite apoi cu un
fel de „vacanţă” laxă, pe model
rusesc (cu salariul păstrat integral). „Eficienţa metodei” poate
fi observată după creşterea progresivă a numărului de îmbolnăviri. Mai mult: tocmai acum,
când numărul bolnavilor a început să crească semnificativ,
stabil şi constant (contaminările
„de import” deja nu mai contează), când cele mai contaminate

zone sunt spitalele (nu cele care
tratează Covid-19!), „comisia” a
anunţat „regim relaxant” (sic!).
Exact acolo unde primul a săpat
şanţuri de apărare, a venit al
treilea (al doilea, specialistul în
domeniu, lipseşte din ecuaţie) şi
a acoperit gropile, întru bucuria poporului. Cu consecinţe pe
care, se pare, nu şi le va asuma
nimeni.
„Poliţistul bun” nu uită că vin
alegerile şi chipul său luminos
nu vrea nişcacum să apună de
pe firmamentul fericirii noastre.
Iar doritorii de plimbări şi şefii
de magazine contează mai mult,
ca felie electorală. Or noi mai
trăim în era socialistă, când
până şi cei mai prosperi „capitalişti” pot să activeze „normal”
numai dacă au relaţii bune cu
structurile statului, când cei
mai mulţi suntem într-un fel
sau altul dependenţi de stat
sau angajaţii acestuia, unii fiind indispensabili funcţionării
sistemului, alţii parazitând în
funcţii inutile.
Toate se conjugă perfect cu
ideea de brigadă colhoznică. Or,
care era rolul brigadiriului în era
sovietică? Formal, unul dintre
specialiştii calificaţi (agronom,
zootehnician, mecanizator) ai gospodăriei, în realitate era omul care
dis-de-dimineaţă, umbla prin sat,
bătând la porţile colhoznicilor şi
spunându-le că „azi mergem la
prăşit tutunul”; ca a doua zi să-i
scoată pe aceiaşi oameni la rărit
sfecla ş.a.m.d. Lucrările agricole
erau ordonate nu după înţelegerea fiecărui gospodar (de unde
gospodari, dacă cei adevăraţi au
fost duşi la urşii albi?), ci conform
indicaţiei brigadierului.
Pentru mulţi truditori ai câmpului această metodă era convenabilă. Nu îţi băteai capul de
nimic: te-a scos brigadierul la
lucru (aşa se numea exerciţiul: a
scoate lumea la lucru) – ieşi; nu
Caricatura la gazetă

Această
„aflare în treabă”
are, fireşte, o
eficienţă nulă.
Plusul şi minusul se
anulează reciproc,
astfel încât singurul
lucru „real” e că
brigada are mereu
de raportat ceva,
iar la sfârşitul
lunii, fiind echipă
„bugetară”, ridică
salarii, subţiind
bugetul, indiferent
de eficienţă. Şi
se mai şi revoltă
că investiţiile
donatorilor şi ale
creditorilor nu sunt
suficiente. Nici nu le
trece prin minte să
producă ceva real,
să investească, să
eficientizeze.

te-a scos – stai acasă, fie ploaie,
fie secetă. Chiar dacă în acest an
grâul s-a uscat şi în multe locuri
a fost „întors” în pământ, iar
păşunile sunt arse, nu semnele
triste fac grija ţării, ci indicaţiile
„brigadierului”, care îi linişteşte
pe toţi că „va ploua” şi că „avem
rezerve pentru tot anul”.
Iac’aşa trăim: oamenii stau
acasă până nu au altă poruncă de
la stăpânire. Din brigadă ies în
fiecare zi la „muncă” numai doi
(ni-i arată la televizor, ca să nu-i
uităm): unul sapă gropile, altul le
acoperă. Iar după asta vom cere
bani de la ruşi, de la europeni,
de la români, de la americani.
Pentru „lucru în brigadă”.
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Dulce zăbavă pentru Maria

Într-o discuție cu Elena Gherasim,
bibliotecară din Răciula, Călărași, am
aflat că majoritatea cărților din biblioteca localității sunt în grafie chirilică.
Volumele sunt așezate pe rafturi doar
ca acestea să pară pline. Aceeași situație e, de fapt, în majoritatea bibliotecilor publice de la sat. Colecția de carte
românească este completată anual, iar
numărul titlurilor de carte depinde de
banii alocați anual de primărie.
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Demonia Victoriei la ruși

De la lume adunate

Victoria POPA
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La biblioteca din Răciula intră adolescenți trimiși de profesorii de la gimnaziul din sat. Ei sunt atrași mai mult
de sala de computere. Dintre maturi
vine doar o fostă profesoară de istorie.
Profesoara a citit o dată tot fondul
de carte din această bibliotecă. Și acum
a început să recitească unele cărți. În
plus, doamna are acasă o impresionantă
bibliotecă pe care a citit-o. E vorba de
Maria Savcenco (74 de ani), profesoara
care a predat timp de 43 de ani istoria
la școala din Răciula.
„Dragostea față de lecturi o am de
la mama, care, atunci când a ieșit la
pensie, citea tot ce găsea. Făcuse pe
timpuri doar patru clase românești.
Eu am făcut Facultatea de Istorie,
USM. În anii studenției mergeam
des la Biblioteca Națională. Acolo
citeam ore în șir. Nici acum nu mă
satur de citit, ca și de viață.

Am și o gospodărie care trebuie
întreținută. Lucrez pe lângă casă cât
mă țin puterile, dar timpul liber îl
dedic cititului. Îmi fac totdeauna timp
pentru citit deoarece, așa cum spunea
Miron Costin, „nu e altă şi mai frumoasă şi de mai folos în toată viaţa
omului zăbavă decât cetitul cărţilor”.
La vârsta mea, mai uit. Cititul îmi
antrenează memoria, dar și viața este
mai frumoasă”, mi-a mărturisit femeia care a crescut trei feciori.
Adoră să-i citească pe Eminescu,
Sadoveanu, Caragiale, Preda, pe Cehov și Dostoievski.
Are acasă o listă a cărților, întocmită
de bibliotecara Elena Gherasim. Pensionara își alege cărțile pe care vrea să
le citească, scrie pe un bilețel titlurile.
Transmite bilețelul printr-un băiat din
mahala. Pentru serviciul făcut, fosta
profesoară îl servește cu dulciuri.

Mâine, Kremlinul își sărbătorește Victoria. Fără paradă militară, fără
„regimentul nemuritor”. Cu toate acestea, Rusia e împânzită de placarde
care evocă evenimentul de acum 75 de ani. Dar, după cum se vede, pandemia a întunecat mințile rușilor, mai ales ale unor idioți utili, care vor să se
evidențieze cu orice preț.
Astfel, pe un bloc din orașul Usinsk, Republica Komi, se poate admira
această imagine:

A fost un miracol faptul că au existat
podurile de flori

George DAMIAN
Este la modă condamnarea Podurilor de Flori de peste Prut. Ce
ne-au trebuit, tovarăși, podurile de
flori? Să-mi spuneți acum, sincer,
tovărășește, la ce au fost bune podurile de flori? Au lălăit niște unii
ca mâțele stoarse „Eeeeeeemiiiiii-

neeeeeescuuuuuuu!” și au recitat
poezii! Nu tovarăși, nu aceasta
este calea! Să ne spună tovarășii
români, sincer, tovărășește: unde
sunt banii? Câți bani au de gând
să ne dea tovarășii români? Noi
ne unim în spirit socialist, dar să
nu se amestece tovarășii români
în treburile noastre, adică unire,
dar să nu ne judece pe noi românii după legile lor românești, cu
jandarmii și procurorii lor sadiști.
Condamnarea podurilor de flori
este parte integrantă a tezei „poporul plurietnic basarabean vrea
iaurt, nu geopolitică!”. Iar asta este
o teză cu adânci rădăcini sovietice în Moldova ca un ciorchine de

poamă pe harta măreței noastre
patrii unionale. Podurile de flori, așa emoționale și patetice, au
deschis mințile și sufletele multora
după jumătate de secol de spălare
a creierelor. Citeam zilele astea
un rezumat făcut de niște americani prin anii 70 la o lucrare de
sociologie în Basarabia sovietică.
Tovarășii urmăreau procesul de
descompunere identitară cu atenție și se lăudau cu eradicarea atitudinilor naționaliste nesănătoase.
Deznaționalizarea în Basarabia a
fost un proces complex, întins pe
zeci de ani, pus în aplicare de un
stat totalitar. A fost un miracol faptul că au existat podurile de flori.

Șpilul ei nu e mândria pe care ar provoca-o, ci că pe ea e reprezentat un
soldat finlandez, cu o armă finlandeză, din Războiul Ruso-Finlandez din
1939. Renul e și el din Finlanda.
Admitem că această gafă aparține unui tâmpit de la periferie, dar și în
regiunea Moscova, în orașul Noghinsk, poți admira asemenea mostre de
„agitație vizuală”.

Ziua profesională a dezlegării la limbă

Rodica MAHU
A trecut și în acest an ziua de
3 mai, cea în care unii jurnaliști
se gândesc la meseria pe care o
practică. Există instituții pentru
care consemnarea cât mai publică
a Zilei Mondiale a Presei este
sărbătoare profesională, cum
mai e în spațiul nostru Ziua
medicului sau cea a agricultorului.
Am găsit dimineață în poștă o

felicitare cu acest prilej trimisă
de un coleg cu experiență. I-am
răspuns imediat, cu căldură.
A doua zi, seara, am văzut că
mesajul era conectat la un grup de
jurnaliști, pe unii dintre aceștia îi
cunosc personal, pe alții îi știu din
presă, din vedere sau din auzite.
Răspunsuri de mulțumire, replici
de complezență și, la un moment
dat, nu-mi vine să cred, cineva din
jurnaliștii care au mâncat la viață
lor și pâine CC-istă, un lup cam
jigărit de presă, postează versurile
unui imn stalinist al jurnaliștilor
sovietici, „Песня журналистов”,
Музыка: Вано Мурадели, Слова:
А. Левиков:
„Трое суток шагать,
Трое суток не спать
Ради нескольких строчек в
газете.

Если снова начать,
Я бы выбрал опять
Бесконечные хлопоты эти.”
Cineva din colegii din generația mai „de mijloc”, care o mai fi
apucat probabil la facultatea de
la USM Istoria partiinoi i sovetskoi peceati, îi răspunde prompt,
trimițându-i un linck cu varianta
audio.
Nu se poate! E de necrezut! Și
atunci de ce vă surprinde reculul
presei din ultimul deceniu? De
fapt, nu e niciun recul. Constatăm
că nu s-a schimbat nimic nu față
de 2010-2013, nici față de 1986!
Ceea ce – chiar în epocă! – era
parodiat licențios de studenții ziariști: „Troie sutok ne jrati/ Troie
sutok ne sr...ti/ Radi neskolkih
strocek v gazete...” e azi, în 2020!,
parolă de fidelitate meseriei!

La prima vedere, pancarta de mai sus ilustrează continuitatea spiritului
patriotic al armatei ruse. La o privire mai atentă însă, vedem că elementul
de legătură dintre opricinicii lui Ivan cel Groaznic și eliberatorii lui Stalin
e un ofițer din armata lui Napoleon.
Nici televiziunile rusești nu-s mai breze. Mâine dimineață, „Матч ТВ” va
difuza în reluare finala meciului de hochei din 2018, de la Jocurile Olimpice
de la Soci, unde Rusia a învins Germania.
În aceeași zi, Compania de Stat a Circului din Federația Rusă va face
un cadou veteranilor de război și foștilor lucrători din spatele frontului –
spectacolul „Salutul Victoriei!” – care va fi difuzat pe portalul Cultura.
Evenimentele anilor de război vor fi evocate de gimnaști, echilibriști,
jongleri, acrobați, precum și de animale dresate: cai, câini, urși, maimuțe.

Trăim... servili... sub poduri

Ala NEMERENCO

Dacă întâlnirea convoiului
cu ajutor umanitar are loc sub
Podul de la șoseaua Hâncesti, o putem considera o palmă
obraznică, ba chiar sfidătoare,
adusă de guvernarea actuală
bunului-simț și sentimentelor
de recunoștință pe care le trăim
noi, cetățenii Republicii Moldova, față de gestul Guvernului
României și celor care, în clipe

grele pentru ei, împart frățește
cu noi din ce au.
Alegerea acestui loc, sub un
Pod, îl putem înțelege ca un răspuns zeflemitor la ... Podul de
Flori?
Pod ați vrut? Pod să-aveți!
Așa trăim. Servili, în genunchi.
Sub pod. Și sub poduri.

După Radio Svoboda
https://www.svoboda.org/a/30593464.html

GAZETA de Chișinău

Perspective
economice
2020
Nu e de mirare declarația
președintelui
Dodon, care a
zis deunăzi că
i-a delegat pe
cei din guvern
să se ocupe de
pandemie, iar el
se va ocupa de
Veaceslav NEGRUȚA
economie mai
departe. E în
stilul electoral al
unui președinte care nu-și știe locul (constituțional) și
nici nu mai știe cu ce să ne mire (după ce ne-a lecuit
de covid în rol de Kașpirovski).
Guvernarea nu a convins mediul de afaceri că știe
cum și cu ce să ajute lumea pentru a depăși situația
complicată în care s-a pomenit. „Pachetul de susținere a afacerilor și cetățenilor” asumat de guvern pe 1
aprilie s-a dovedit a fi doar o glumă de prost gust. A
confirmat-o chiar și Curtea Constituțională, declarând
aceste decizii neconstituționale. La pachet.
Guvernarea a insistat și a mers a doua oară, deja
în parlament, cu interesele celor din domeniul produselor din tutun, duty free sau împărțirea unei taxe
ilegale (impusă pasagerilor care trec prin Aeroportul
Internațional Chișinău) între acest grup de interese și
stat, transformând astfel statul RM într-un complice.
Că doar interesele sunt prezidențiale.
Ce urmează? Dodon va fi în centrul discuțiilor cu
mediul de afaceri. Promisiuni multe, poze și mai multe, cu fiecare om de afaceri sau asociație, cu însărcinări
delegate în zile de luni către guvern și cam atât. În
lanuri de grâu alese din cele care au rezistat secetei,
la întreprinderi cu muncitori fericiți cu de-a sila sau
la ferme unde Dodon e binevenit oricând. Pentru că
scopul acestui leadership preluat de candidatul la prezidențiale e altul: vizibilitate și fidelitate/plecăciune
lui Dodon. Nu și constituționalitate, nu legalitate și nu
responsabilitate.
Din păcate, Ministerul Agriculturii a dispărut din
orice discuție publică pe tema problemelor actuale,
activității agricole și securității alimentare. Fiecare
fermier sau gospodar se descurcă cum poate, pe propriile riscuri de a pierde munca pe nimic. Incertitudinea piețelor de desfacere ar trebui să mai potolească
din agresivitatea guvernanților care ar face mai bine
dacă ar construi poduri și nu ar distruge căile exporturilor noastre.
Ministerul Economiei e încă în proces cognitiv continuu: un mega minister rupt în mare parte de realități, fără viziuni și mesaje clare transmise operatorilor
economici și mediului de afaceri. Schemele întunecă
mintea și rațiunea.
Banca Națională se miră că miliardele de lei eliberate din „rezervele obligatorii” nu merg la creditarea
afacerilor, noi proiecte sau inițiative, cunoscând că
foametea financiară a statului (deficitul bugetar) va
înghiți cu ușurință această injecție financiară. Iar pofta
e mare. Doar avem electorala lui Dodon...
Economia va crește în minus în 2020. Cel mai probabil spre minus 8-12% anual. Și nu din cauza vremii
de afară sau a pandemiei care macină o lume întreagă.
Economia noastră suferă din cauza oligarhului care
coordonează statul, a monopolurilor, off-shore-izării
întregii economii, achizițiilor netransparente, justiției
care judecă agenții economici în funcție de subordonarea politică sau greutatea „argumentului” din portofel
etc.
Toate aceste probleme au fost create de cei alde
Dodon sau partenerii lui, iar „jucărica veselă” a fost
preluată de Dodon acum, în interesul propriei existențe. Holdingul media creat din resurse financiare
obscure crește și va șlefui imaginea candidatului, ca
fotoshopul.
De foame nu moare Moldova, dar costul întreținerii
acestei guvernări crește pe zi ce trece. Suita prezidențială (prieteni, cumetri, rude) plasată în piramida
puterii lui Dodon parazitează din plin și se alimentează dintr-un popor însărăcit. Își fac plinul de pe acum,
alimentând lumea cu minciuni, promisiuni și daruri
electorale. Dar toate acestea, la pachet, până la alegeri,
costă îndoit sau întreit după alegeri.
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Un proiect fără
finalitate

A

cum 30 de ani, la 6 mai 1990, peste 1 milion
de români a trecut într-o parte și în alta a
Prutului în cadrul acțiunii Podul de Flori, fără
pașaport și viză. Apele Prutului s-au umplut
de flori, împrejurimile au fost împânzite de oameni
plini de bucurie pentru că s-au revăzut cu prietenii,
apropiații, rudele, după 46 de ani de dezbinare.
Pentru câteva ore, Prutul a încetat
să mai fie hotar. Cea mai amplă acțiune de unitate românească părea
să fie primul pas spre reunificarea
României. În lunca râului Prut s-au
încins horele, românii și basarabenii
se îmbrățișau printre zâmbete, lacrimi
și flori, ne povestește Ion Bejenaru
din Ungheni, tatăl boxerului Constantin Bejenaru, câștigător al centurilor
WBC Internațional și WBC Americans
Continental.
Oamenii au intrat chiar și în apele
Prutului, unde s-au unit în hore. Mulți români p urtau costume populare.
„Erau atât de mulți oameni că dacă
dădeai drumul la un băț, nu avea cum
să cadă jos”, își amintește Ion Bejenaru. Potrivit lui, oamenii, chiar dacă nu
se cunoșteau, se chemau în ospeție.
Era o euforie generală
Cu 30 de ani în urmă, venind de la
Iași cu mașina sa, familia Bejenaru a
adus în vizită o familie din România.
„Oamenii cu care am venit încoace
multe lucruri nu le văzuseră. Multe
lucruri nu erau la ei. Țin minte că leam dat lucruri bune, nu-mi părea rău
de nimic atunci. Le-am dăruit stofa
pe care o cumpărasem pentru mașina
mea. Ei, la rândul lor, ne-au primit
extraordinar de bine”, mărturisește
Ion Bejenaru.
De pe maluri erau aruncate buchete
de flori, care au intrat în istorie ca

Podul de Flori. „Erau foarte multe
flori pe apă. Florile se duceau șuvoi
pe apa Prutului”, menționează Ion
Bejenaru. Participanții la Podul de
Flori scandau: „Unire, frați!”.
De ce Podul de Flori a rămas
un proiect nerealizat?
Idealul din 1990 nu s-a înfăptuit. De
ce reîntregirea țării a rămas un vis neîmplinit al românilor, l-am întrebat pe
istoricul Anatol Petrencu. „Eu cred că
ambele părți poartă vina. În România
era președinte Ion Iliescu, iar la noi era
Mircea Snegur. România s-a grăbit să
recunoască independența Republicii
Moldova. Trebuia să mai negocieze
cu marile puteri. În 1992, Snegur lua
deja cuvântul la Organizația Națiunilor Unite (ONU) și R. Moldova a fost
acceptată la ONU. De ce așa grabă?
Imediat, când a fost acceptată R. Moldova în ONU, s-a început Războiul
de pe Nistru. Rușii au dat de înțeles
că vor să oprească aceste procese de
distanțare de fostul imperiu”, crede
Petrencu.
Istoricul Anatol Petrencu susține că
„scopul acțiunii Podul de Flori a fost să
demonstreze lumii că noi suntem un
popor și că vrem să ne reîntregim, să
distrugem frontiera de la Prut”. Atunci
basarabenii au scandat: „Jos hotarul
de la Prut!”. Au strigat aceste lozinci
deoarece, explică Petrencu, restricțiile
veneau din Basarabia, nu din Româ-

nia. „Cei din România nu au scandat.
Oricine ar fi la guvernare în România
am impresia că n-ar fi împotriva reîntregirii țării”, precizează istoricul.
Populismul vine din R. Moldova.
Mulți dintre cei care declară că sunt
români o spun doar pentru a-și păstra posturile, crede Anatol Petrencu.
„Soția ex-președintelui R. Moldova,
Mircea Snegur, a fost fiică de colonel
de securitate. Când pleca la Moscova,
Snegur mergea la un șef al KGB. Nu
întâmplător a ajuns el președinte al
R. Moldova. Lui i s-ar fi spus: niciun
fel de unire! Încet, încet, toți cei care
au fost sinceri față de idealul unirii
au fost marginalizați. Generalul Ion
Costaș, ex-ministru al Apărării, nu
are nicio distincție din partea R. Moldova. Cu o armată abia în formare,
el a rezistat totuși în Războiul de pe
Nistru din 1992. Puterea Rusiei este
foarte mare. Chiar dacă Imperiul rus
a căzut, aceste ambiții ale lor sunt
prezente până astăzi”, comentează
Anatol Petrencu.
De-a lungul frontierei de 700 de
kilometri de pe Prut au fost create
opt puncte de trecere: Miorcani –
Pererâta; Stânca – Costești; Iași –
Sculeni; Ungheni – Pod Ungheni;
Albița – Leușeni; Fălciu – Țiganca;
Oancea – Cahul și Galați – Giurgiulești. La eveniment au participat circa
1.200.000 de persoane de pe ambele
maluri ale Prutului.
La 6 mai 1990, România abia ieșise
din comunism, iar Basarabia se numea
încă Republica Sovietică Socialistă
Moldovenească. Inițiativa Podului de
Flori a venit din partea Ligii Culturale
pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, în colaborare cu Asociaţia
Culturală Bucureşti-Chişinău şi cu
Frontul Popular din Moldova.
Natalia MUNTEANU

Foto: Natalia Munteanu
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La podul peste Prut de la Ungheni, proiectat de inginerul francez Alexandre Gustave Eiffel

GAZETA de Chișinău

PODUL DE FLORI

11
Vineri / 8 mai / 2020

O întâmplare cu adevărat istorică

C

u treizeci de ani în urmă, pe data de 6 mai
1990, pentru prima oară după cel de-al
Doilea Război Mondial, frontiera între
fraţii de acelaşi sânge a fost traversată
fără acte. Martori oculari ai evenimentului numit
Podul de Flori, unii dintre ei chiar organizatori ai
lui, îşi amintesc.
Mihai Cimpoi,
academician:
„Vedem în acea
maiestuoasă scenă
a reunirii nu doar
o metaforă inspirată”
„Îmi stăruie și acum în memorie două imagini ce au – cred – o
semnificație deosebită: cea a unei
mulțimi de oameni descătușați,
dispuși sufletește să fraternizeze
cu… frații (lucru nemaiîntâlnit
în vreo altă parte a globului) și
mulțimea de flori aruncate pe
apele Prutului, care – spunea cineva cu un fel de umor negru – e
ca un ocean ce desparte lumea
românească de pe cele două maluri. Deci, oameni și flori, într-o
asociere fermecătoare, care se revedeau, se îmbrățișau și ciocneau
câte un păhăruț de țuică sau de
vin, vorbeau cu însuflețire, luminați de speranța reunirii.
Aveam și o funcție oficială, ca
să zic așa: eram delegat de Liga
Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni să organizez o întâlnire, la Ungheni,
cu scriitorii de la Iași și să pun la
cale niște acțiuni viitoare care să
întărească acest pod și care s-au
și făcut. Liga, în fruntea căreia
se afla profesorul (și mai târziu
academicianul Victor Crăciun), i-a
adresat rugămintea de a aproba
această acțiune lui Gorbaciov, fără
de girul căruia nu putea avea loc
la acea oră.
Țin să spun în mod oficial că
unul din cei veniți de pe celălalt
mal avea atârnată pe un băț o
coală de hârtie pe care scria: „O
caut pe mama”. Moment cu un
puternic impact emoțional, vorba
prezentatorilor de la posturile de
televiziune.
Limitându-mă doar la câteva
impresii și amintiri, vreau să mai
adaug că, trecând Prutul, am încins pe celălalt mal cu scriitorii și
cu foarte multă lume de dincolo o
mare horă a Unirii. La aceeași oră,
în apele Prutului, între Pererâta și
Miorcanii lui Ion Pillat, Grigore
Vieru s-a prins într-o horă a Unirii
chiar în mijlocul râului.

Amintiri, dulci amintiri, vorba
Otiliei Cazimir. Rămâne să gustăm dulceața lor după 30 de ani
și să vedem în acea maiestuoasă
scenă a reunirii nu doar o meta-

Podul de Flori servește drept
un Memento, o aducere aminte
că sângele apă nu se face. Să dea
Domnul ca ecoul Podului de Flori
din 1990 să se transforme, cât mai
curând posibil, în realitate!”
Adrian Grăjdeanu,
redactor-şef al revistei
„Scârţ”, Iaşi: „O incredibilă
oportunitate ratată”
„O imensă promisiune? O mare
cacealma a istoriei atât de zbuciumate a poporului nostru? Ori o

aprindem fiecare în cuget, asemenea unei candele de veghe,
gândul-rugă: „OCROTEȘTE-I,
DOAMNE, PE ROMÂNI!”.”
Mihai Caba, inginer,
Iaşi: „Aşteptăm Unirea”
„În ziua când a fost „Podul de
flori”, era şi ziua mea de naştere
şi mi-am luat copiii cu mine. Peste
un oarecare timp, aceştia voiau
apă, iar grănicerii nu ne-au dat,
pentru că nu aveau. Am mers în
Sculenii dumneavoastră şi am cerut apă într-o rusă stâlcită de la
vreo câţiva locuitori care ne-au
întors spatele. Am lăsat două braţe
de cărţi la cei care întâmpinau şi
petreceau oaspeţii şi am plecat
acasă.
De atunci lucrurile s-au schimbat mult. La Iaşi s-au stabilit mulţi
oameni de cultură din Republica
Moldova. Iaşii şi Chişinăul organizează Festivalul „Grigore Vieru”. E
bine. Aşteptăm Unirea, iar aceasta
nu se ştie când va fi…”
Vasile Iucal, director
al Muzeului de Istorie
şi Etnografie, Ungheni:
„Avalanșa de oameni
a măturat grănicerii
din cale”

foră inspirată, ci și o întâmplare
cu adevărat istorică.”
Vasile Bahnaru,
doctor habilitat în filologie:
„O aducere aminte
că sângele apă nu se face”
„Deși inițierea și organizarea
desfășurării acestuia și le atribuia
regretatul Victor Crăciun, fără a-i
minimaliza rolul de organizator,
este momentul să informăm publicul că inițiatorul ideii a fost
Gheorghe Gavrilă Copil, profesor la un liceu din București și
președinte, în 1990, al Asociației
„București – Chișinău”.
Atunci, aveam impresia (poate chiar și certitudinea) că în
curând se va realiza ReUnirea.
Dar nu a fost să fie! Conducătorii „noștri”, discipoli fideli ai
KGB-ului sovietic, chiar dacă
erau conștienți de necesitatea
ReUnirii, nu au realizat-o, întrucât aveau alte indicații de
la Moscova. Ulterior, numărul
antiunioniștilor s-a extins, unii
fiind chiar cu studii în România.

incredibilă oportunitate, ratată,
ca atâtea altele?
Nu vom ști, poate, niciodată
ce a însemnat cu adevărat „Podul
de flori” de peste Prut, la care am
fost martor în urmă cu 30 de ani.
Era o foarte frumoasă zi de mai
și am văzut, atunci, mii și mii de
oameni, trecând peste Podul de la
Sculeni, în Republica Moldova, cu
bucuria celor care merg, în sfârșit, liber, la frații lor; la rându-le,
aceștia ne-au primit frumos, probabil cu aceeași speranță în suflet,
că momentul reunirii, al revenirii
lor la sânul patriei mame, este pe
undeva pe aproape.
Ora astrală a oamenilor acestui
minunat colț de lume, sfințit cu
prea multe lacrimi, răscumpărat –
de câte ori?! – cu prea mult sânge,
încă nu a sunat, dar nu mică ne
va fi mirarea, când vom afla că, la
marea sărbătoare, alături de cei
vii, vor veni și morții, spre a ne
judeca pentru cele ce am făcut cu
nădejdile lăsate moștenire, pentru modul în care le-am împlinit
testamentul.”
Până atunci? Până atunci, să

„Eram proaspăt absolvent al
facultății de istorie, repartizat la
Ungheni și angajat ca muzeograf
la Muzeul de Istorie. Orașul Ungheni a fost atunci bine pregătit
de către autorități, datorită căii
ferate și vecinătății cu Iașul, fiind
ales ca loc central al desfășurării
evenimentului.
În parcul din valea Prutului,
în apropierea podului, au fost instalate gherete și magazine ambulante alimentare. Locul a fost
inspectat de către însuși prim-ministrul Mircea Druc. Autoritățile
au încercat să confere trecerii pe
malul drept al Prutului un caracter
organizat, cu verificare de documente etc. În dimineața zilei de
6 mai, însă, avalanșa de oameni
a fost atât de mare și de puternică încât a măturat grănicerii din
cale. Oamenii se cățărau pe gardul de sârmă, pe barele podului
feroviar. Era un șuvoi de neoprit,
interminabil. Guvernanții nu s-au
așteptat la o asemenea întorsătură
a lucrurilor.
Deși venisem la ora 8.00, am
izbutit să trecem Prutul abia pe
la 11.00. Acolo, în Unghenii de
pe malul drept al Prutului, era un

adevărat spectacol, lumea fiind în
delir. Îmbrățișări, lacrimi, emoții de nedescris. Oamenii legau
prietenii necunoscându-se până
atunci. Ni se dăruiau cărți, multe
cărți, atât de căutate și dorite la
noi datorită faptului că erau scrise
în grafie latină.
Pe malul drept al Prutului am
întâlnit copii veniți tocmai din
judeţul Suceava. Fetițele, de prin
clasa a VII-ea, erau îmbrăcate în
costume naționale românești
autentice, de o frumusețe rară.
Ca tânăr etnograf ce eram, am
glumit cu ele, „insistând” să-și
doneze costumele pentru muzeul
Unghenilor. Răspunsul lor m-a
copleșit prin sinceritate: „Păi,
domnule, nu ne putem despărţi
de ele, acesta este portul nostru
firesc, de fiecare zi”...
Cea de-a doua întâmplare m-a
lăsat perplex. Fraţii de peste Prut
ne-au vizitat orașul, rudele și prietenii noi de aici. Mulți au venit
la muzeu, aducându-ne literatură. Alții însă au mers, în mod
normal, prin magazine, pentru
a-și procura anumite produse.
Ei bine, a doua zi prin Ungheni
deja circula zvonul precum că,
într-un magazin, un român s-ar
fi apropiat de moldoveni și le-ar
fi zis: „Las’ că venim noi degrabă
și o să ne ștergeți ghetele, așa cum
a mai fost!”.
Mi-am dat seama că la mijloc
este o provocare, răspândită de
securitatea ruso-sovietică de pe
atunci. Mai aud și astăzi prin
partea locului fel de fel de interpretări ale acestei năzdrăvănii,
semn că absurditățile în capul
unor basarabeni au viață lungă...”
Simion Busuioc, şofer,
Grătieşti, mun. Chişinău:
„Nu ne venea să credem
că e posibil”
„Când am auzit de „Podul de
flori”, am mai luat patru persoane
cu mine şi ne-am pornit spre Leuşeni – Albiţa. Ceea ce ne-au văzut
ochii acolo era nemaipomenit:
lume veselă şi fericită, îmbrăţişări
şi hore încinse. Nu ne venea să
credem că aşa ceva e posibil. Am
trecut Prutul pe celălalt mal, iar
un frate al soţiei a ajuns şi mai
departe, la nişte gospodari în
beci. Ce să mai vorbim, bucuria
era mare şi era binevenit şi un
pahar cu vin!”
Pagină îngrijită
de Gheorghe BÂLICI
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Interviu cu Raisa Radu, profesor universitar, autoare de scenarii radiofonice, București

„Am realizat o uniune
culturală în „Catinca”
T

eatrul Național Radiofonic din București a lansat de
curând premiera spectacolului „Catinca” de Raisa Radu,
în regia lui Petru Hadârcă, adaptarea radiofonică fiind
semnată de Magda Duțu. O precizare necesară: Catinca este
mama Raisei Radu, iar scenariul este inspirat de fapte reale,
trăite, pe de o parte, de Familia Păduraru (într-un sat din
Basarabia și în surghiunul siberian) și, pe de altă parte, de
Familia Negulescu (în Basarabia și în România). Spectacolul
radiofonic e în două părți: „Catinca – Copilul și vâltoarea
vieții” și „Catinca – Femeia și pământul făgăduinței”.
Ascultăm cu emoție povestea basarabencei Catinca, îi
admirăm curajul în confruntarea cu istoria zbuciumată care
se reflectă în destinul ei.
– Felicitări, stimată Doamnă Raisa Radu, pentru
acest spectacol foarte reușit despre mama Dvs.,
Catinca. În una din scene
aflăm cum începe pribegia
Catincăi, în 1944. Ea pleacă, împreună cu Dumneavoastră, din satul natal de
la nordul Basarabiei. Vă
amintiți ceva de ziua când
ați plecat din Basarabia?
V-a rămas în memorie vreo
secvență de la traversarea
Prutului?
Îmi amintesc că un ofițer
român, aflat în retragere cu
soldații săi, m-a luat în brațe
și mi-a zis „păpușică”. Cred că
trecusem Prutul.
– Mama Dvs., Catinca,
refugiată din Basarabia,
vă povestea multe despre
satul ei de baștină?
Desigur. Cele scrise despre
Basarabia au ca sursă povestirile mamei despre satul ei, despre
părinți, rude, școală, colegi.
– În una din secvențe o
auzim pe Catinca într-un
spectacol de amatori din
satul ei. Cum credeți,
mama Dvs. avea talent de
actriță?
Da, avea talent de actriță. A interpretat diferite roluri la școala
primară, la liceu și la căminul
cultural. A jucat, în travesti, rolul
căminarului Pâlciu din „Piatra din
casă” a lui V. Alecsandri. (Căminele culturale nu sunt o creație
a socialismului. Dimitrie Gusti,
marele sociolog, se referă la rolul
lor în viața satelor.)
– Ce destin a avut după război familia mamei Dvs., familie rămasă în Basarabia?
În anul 1949, părinții ei au
fost deportați în Siberia. Pentru
că bărbații au aflat că sunt pe lista
neagră, s-au ascuns în pădure. Văzând că nu-i pot găsi, autoritățile
le-au suit pe soții și pe copii în
vagoanele de marfă cu direcția
Siberia. Aflând despre această
mârșăvie, bărbații s-au predat și
au fost trimiși tot în Siberia. Bunicul, tătuca, așa îi spuneam eu,
după multe căutări, a reușit să o
găsească pe mămuca (bunica) și
au locuit împreună. Nu au fost
separați, după ce s-au regăsit.

Oameni de teatru de pe ambele maluri ale Prutului s-au
reunit într-un act de creație comun, oferindu-ne o producție
ce contribuie la recuperarea memoriei. Istoria nu mai e
trecut, ci o realitate prezentă, încă dureroasă, traumatizantă,
o putem vedea/auzi în vocile din acest spectacol bine
construit, cu personaje vii, pe care le adună în jurul său
puternica, luminoasa eroină. Rolul Catincăi (în tinerețe și la
maturitate) este interpretat de Diana Decuseară și Amalia
Ciolan.
Citiți în continuare un interviu cu Raisa Radu, fiica
protagonistei acestui spectacol. Raisa Radu este profesor
universitar în București și autor al mai multor texte care au
stat la baza unor creații din seria „Biografii, memorii”.

– Ați venit în Basarabia pe
vremea lui Ceaușescu?
Am fost în Basarabia în iarna
anului 1968. Bunicii se întorseseră din Siberia. Deoarece casa le
fusese confiscată, și-au cumpărat
un loc la marginea satului și și-au
făcut o altă casă.
– Ați ascultat teatru
radiofonic în copilărie?
Am ascultat, cu evlavie, pot
spune, teatru radiofonic. Îi cunoșteam pe actori după voce. Din anul
1952, am fost la teatru, deoarece
se înființase Teatrul de Stat din
Constanța. Am ascultat, pentru
prima dată, radioul, la Căminul
Cultural din satul dobrogean Tașaul, în primăvara anului 1949.
Învățătoarea ne-a dus să ascultăm
suita simfonică „Petrică și lupul”
a lui Prokofiev. Am fost încântați.
Până atunci, ascultasem fluierul,
vioara și toba.
– Ce scenarii ați scris pentru Teatrul Național Radiofonic din București?
Înainte
de
enumerarea
spectacolelor transmise la Teatrul
Național Radiofonic, trebuie să fac
o precizare. În anul 1991, am citit
cartea „20 de ani în Siberia. Destin bucovinean” publicată după
manuscrisul Aniței Nandriș-Cudla. În noiembrie 2012, Editura
Humanitas a fost de acord să-mi
„cedeze gratuit dreptul de a realiza un scenariu pe baza textului
acestei Opere”.
Aceeași aprobare am primit-o
și din partea domnului medic
Gheorghe Nandriș, nepotul de
frate al Aniței, domn care, cu un
curaj ieșit din comun, a trecut,
peste granița Ucraina-România,
în anii socialismului, valorosul
manuscris al Aniței. M-am adresat
doamnei producător Magda Duțu
de la Redacția Teatrului Național
Radiofonic a Societății Române de
Radiodifuziune pentru a realiza
împreună scenariul. L-am rugat
pe talentatul actor și director general al Teatrului Național „Mihai
Eminescu” din Chișinău, domnul
Petru Hadârcă, să facă regia.
La realizarea scenariului, cea
mai mare contribuție a avut-o
doamna Magda Duțu. Următoarele spectacole radiofonice: „Anița Nandriș-Cudla. Amintiri din
viață”; „Anița Nandriș Cudla. 20
de ani în Siberia” – regia Petru

Raisa Radu, profesor universitar, autoarea scenariului pentru spectacolul radiofonic „Catinca”

Hadârcă; „Maria Rosetti. De la
Plymouth la București”; „Maria
Rosetti. Prima ziaristă din România” – regia Petru Hadârcă;
„Familia Chrissoveloni în istoria
României”; „Nicky Chrissoveloni
– finul de botez al Reginei Maria”
– regia Maria Agnesa Pușcașu;
„Vladimir Ghika – peregrinul catolic”; „Vladimir Ghika – profesor
de speranță” – regia Maria Agnesa
Pușcașu; „Basmele lui Baring –
Muntele de Argint”; „Fata negustorului cea isteață” – regia Maria
Agnesa Pușcașu; „Stalin mi-a furat
copilăria (după volumul omonim
al lui Boris Vasiliev)” – regia Petru
Hadârcă; „Catinca – Copilul și vâltoarea vieții”; „Catinca – Femeia
și pământul făgăduinței” – regia
Petru Hadârcă.
– Cum s-a împletit profesia Dvs. de bază cu scrierea
scenariilor radiofonice?
Am scris scenarii pentru colegii mei după diferite basme,
în copilărie și adolescență. Am
făcut regie și am interpretat câteva roluri. Am făcut spectacole,
la serbările de sfârșit de an, chiar
pe scena Căminului cultural din

cartierul în care locuiam în Constanța. Este vorba de fragmente
din „Un pedagog de școală nouă”
a lui Caragiale și de „Sânziana și
Pepelea” a lui Alecsandri. Am
jucat, în travesti, rolul inspectorului școlar și cel al lui Pepelea.
La liceu, m-am ocupat de elevii
din clasa a IV-a cu care am realizat sceneta „În țara semnelor de
punctuație”. Foarte instructivă.
Până în 2013, nu am scris scenarii.
Am scris cărți de teorie socială,
articole și comunicări pentru
diferite simpozioane.
– Ați scris ușor scenariul
spectacolului radiofonic
„Catinca”?
În anul 1999, am început să
scriu o carte de amintiri. Are cam
250 de pagini. Din 2010, nu am
mai scris. Trebuie să o termin.
Când am început să scriu scenariul, nu am recitit amintirile.
Am scris foarte repede scenariul,
parcă îmi dicta cineva.
– Ce gânduri aveți pentru
regizor, pentru actorii din
„Catinca”?
Atât la „Stalin mi-a furat co-

pilăria”, cât și la „Catinca” distribuția a reunit actori și actrițe
de pe ambele maluri ale Prutului. Sunt foarte talentați, cu toții.
Am realizat o uniune culturală. A
fost o atmosferă de sărbătoare.
Domnul Petru Hadârcă este un
talentat actor, regizor, precum și
un manager cu deosebite calități
organizatorice. Spectacolele pe
care le realizează sunt veritabile
cursuri practice de regie.
– Cât de important e
proiectul Magdei Duțu
„Biografii, memorii”?
Proiectul „Biografii, memorii”, inițiat de doamna producător Magda Duțu, cuprinde reale
creații artistice referitoare la
personalități care au jucat un rol
important în istoria țării. Unele
dintre acestea au suportat rigorile funcției represive a statului
socialist, sfârșind în închisoare.
Sunt și scenarii care prezintă viața unor personalități din diferite
domenii ale culturii, dar și a unor
oameni obișnuiți, aflați în situații excepționale, precum Catinca.
Doamna Magda Duțu este foarte
talentată – scrie ea însăși scenarii.
Face adaptări radiofonice ale diferitelor texte – scenarii sau piese
de teatru.
– Vă mulțumesc mult pentru interviu și vă așteptăm
la premiera cu spectacolul
„Catinca” ce va avea loc,
sperăm, în cadrul Reuniunii Teatrelor Naționale
de la Chișinău.
Interviu de Irina NECHIT
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„Aveți grijă de voi și
de cei dragi”
Interviu cu doctorul în psihologie, Ecaterina Moga

P

e timp de izolare, o parte din locuitori s-a
ciocnit cu depresia și stările de anxietate,
cauzate fie de emoțiile negative, fie de
grijile financiare sau emoționale. Unii apelează
la psiholog, pentru a face față situației create.
Psihologul Ecaterina Moga ne explică ce trebuie
să facem pe timp de izolare, dar mai ales după ce
revenim la regimul normal de viață.
- De aproape două luni,
o parte din populație s-a
izolat din cauza virusului
COVID-19. Cu ce probleme
emoționale se confruntă
majoritatea în această perioadă?
Oamenii s-au ciocnit cu o serie
de situații neplăcute, pe alocuri
neprevăzute. De la situații de frică, anxietate, lipsa de comunicare
eficientă, ticuri nervoase, conflicte
interne și externe până la depresii.
Acestea sunt doar câteva din acele
situații care i-au făcut pe oameni
să se adreseze psihologului.
Dacă până la perioada de pandemie, fiecare își avea propriul
cerc de activitate, reușind să-și
satisfacă rutina zilnică și să se
concentreze pe traseul său de
dezvoltare, atunci perioada de
pandemie ne-a surprins pe mulți dintre noi nepregătiți. Am fost
nevoiți să căutăm soluții pentru ca
să înțelegem și să rezolvăm singuri
aceste situații.
- Care sunt cele mai frecvente situații, dar și întrebări, cu care apelează
oamenii la sfatul psihologului?
Apar neînțelegerile în cuplu.
Lucru firesc, pentru că majoritatea cuplurilor au început condiționat să petreacă mult mai
mult timp împreună. Mulți fiind
neobișnuiți să aibă o comunicare
deschisă, conviețuind între patru
pereți, evident că au apărut și contradicțiile. Atât gestionarea situațiilor de conflict, cât și însușirea
unor noi deprinderi de conviețuire
și comunicare autentică au servit
drept punct de pornire pentru restabilirea relațiilor.
„Tinerii apelează
la psiholog din cauza
conflictelor
interpersonale”
Conflictele interpersonale sunt
un alt motiv care i-a făcut pe mulți, în special pe tineri, să se adreseze psihologului. Stabilirea unui
traseu de dezvoltare personală,
însușirea unor noi deprinderi și
competențe, care să ne ajute să
ne antrenăm pentru a face față
unor situații sociale fluctuante
în care ne-am pomenit, vor servi
drept punct de pornire pentru un
autorefresh personalizat.
Instruirea la domiciliu, dependențele de IT și relațiile părinți
– copii îi determină pe mai mulți părinți să solicite serviciul de

consiliere. Acest fapt ne comunică
despre o situație care ne-a luat
prin surprindere și fiecare, de la
mic la mare, a trebuit să se adapteze și să se orienteze pentru a-și
păstra echilibrul emoțional.
- Majoritatea dintre noi
suntem afectați de pandemie, dar care categorie
de vârstă are cel mai mult
de suferit în această perioadă?
Suntem cu toții afectați în
această perioadă, dar în cea mai
mare măsură au de suferit persoanele vârstnice sau cele ce locuiesc
singure. Aceasta constituind o
premisă în dezvoltarea anxietății, depresiei. Ar fi minunat dacă
s-ar comunica cu ele telefonic sau
prin alte mijloace.
„Vârstnicii au nevoie
de comunicare deschisă
și frecventă, ceea
ce le-ar asigura nevoia
de apartenență și spiritul
de importanță”
Evident, este necesar și ajutorul material pentru a le asigura
necesitățile vitale, în contextul în
care au restricții de a ieși din casă.
De asemenea, nu trebuie să uităm

de copii, în special de adolescenții
care au trebuit să fie izolați de semeni și să se conformeze situației
de a interacționa cu maturii din
casă 24 din 24 de ore.
- Ce se va întâmplă după
izolare, când majoritatea
celor care au stat izolați vor
reveni la serviciu și la rutina
de până la pandemie?
Situația este imprevizibilă deoarece depinde de fiecare individ
în parte, dar în același timp putem să ne așteptăm la o sporire
a socializării între semeni și la
restabilirea unor relații sociale
constructive. Acest lucru s-ar în-

tâmpla din cauza deficitului de
comunicare față în față pe parcursul perioadei de pandemie. Pe
de altă parte, ar putea apărea o
înstrăinare și o răcire a relațiilor
din cauza izolării.
Cert este faptul că va fi nevoie, după izolare, de o perioadă
de adaptare. Pe perioada aflării
în pandemie, programul zilnic
ne-a fost dat peste cap în cazul
multora dintre noi. Este important să revenim la un program, să
ne impunem niște limite, reguli.
Autodisciplina personală va conduce la transformarea noastră în
oameni disciplinați. Dar statisticile demonstrează că oamenii
disciplinați gândesc disciplinat și
acționează disciplinat. Prin autodisciplină ne ridicăm standardul
calității vieții personale care se
va răsfrânge asupra succesului
nostru profesional.
În perioada de izolare, comunicarea cu cei din afara casei
noastre s-a redus, am comunicat
cu ajutorul mijloacelor online.
Aceasta produce schimbări asupra aspectului de concentrare și a
înțelegerii mesajului, cauza fiind
lipsa implicării directe a emoțiilor. Revenind la comunicarea față
în fața, avem nevoie de un reglaj
emoțional, care să ne ajute să obținem un feedback bun.
De asemenea, contează atitudinea de care vom da dovadă. Trebuie să ținem minte că atitudinea
noastră influențează comportamentul nostru, iar comportamentul nostru – atitudinea celor din
jur. Trebuie să găsim mecanismele
potrivite de autoreglare. O atitudine apolitică generează o gândire

pozitivă, care contribuie la crearea
unor idei pozitive și implementarea unor fapte pozitive.
- La ce să ne așteptăm în următoarele luni? Cât de mult
vor fi afectați oamenii?
Ne vom confrunta, în primul
rând, cu o criză economică ce va
influența viața socială și cea familială. Este important ca oamenii
să se pregătească să facă față situațiilor de stres după pandemie.
Mai ales în cazul celor care și-au
pierdut locul de muncă, au fost
trimiși în concediu forțat sau
organizația în care activau a dat
faliment.

Arhiva personală a Ecaterinei Moga

Cele mai afectate persoane
după pandemie vor fi vârstnicii,
cei care în anumite contexte și-au
pierdut pe cineva drag, persoanele
care au suferit profund din punct
de vedere relațional sau economic.
Mulți vehiculează ideea că cel
mai mult vor avea de suferit copiii.
Da, și ei sunt supuși riscului, ca
și orice alți membri ai societății,
dar copiii vor depăși cu mult mai
ușor perioada de criză decât adulții. Problema care poate apărea
ulterior este dependența tehnică, în contextul în care părinții
nu au fost destul de prevăzători
ca să stabilească anumite limite
sau să gestioneze timpul petrecut
cu un gadget în mână pe timp de
pandemie.
Dacă vorbim despre familiile în
care cel puțin un membru al familiei are de suferit sau se confruntă
cu anumite situații de gestionare
ineficientă a resurselor umane sau
financiare, va avea de suferit întreaga familie. Important este să
înțelegem că ne putem reinventa,
folosindu-ne la maxim potențialul pe care îl avem, indiferent de
vârstă și context.
- Ce îi sfătuiți pe oameni să
facă pentru o trecere mai
ușoară la rutina normală
de până la pandemie?
Este important să se revină la
modul obișnuit de activitate, sigur, este necesară respectarea regulilor sanitare pentru precauție.

În rest, comunicarea și atitudinea
pozitivă în orice circumstanțe este
binevenită pentru fiecare dintre
noi.
„După pandemie,
trebuie să dezvoltăm
cele patru tipuri de
inteligență”
Respectarea și fortificarea celor
patru tipuri de inteligență este
vitală pentru această perioadă.
Inteligența fizică – sportul, alimentația sănătoasă, somnul suficient. Trebuie să ținem cont că
excesul de somn, ca și lipsa acestuia, dăunează. Echilibrul în cazul
acesta este important. Inteligența
spirituală – armonia interioară
atinsă prin meditație, ascultarea
unei melodii bune, rugăciunea,
contemplarea naturii. Aceste lucruri ne fac să căpătăm pacea și
starea de bine. Inteligența emoțională/socială – relaționarea cu
ceilalți este semnificativă pentru
a ne dezvolta și a ne armoniza cu
cei din jur. Inteligența cognitivă – lucrurile de calitate, un film
bun, o comunicare constructivă
vor face bine dezvoltării noastră
intelectuale.
Aveți grijă de voi și de cei dragi,
aceasta ar trebui să fie o prioritate
pentru fiecare dintre noi. Fiți sănătoși fizic, intelectual, emoțional
și spiritual!
Interviu realizat de Ana Sârbu
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Basarabia în memoriile
scriitorului Vintilă Horia
C

u prilejul împlinirii a o sută de ani de la
naştere, organizatorii simpozioanelor Vintilă
Horia (1915-1992) la Craiova şi Madrid,
Cristian Bădiliţă şi Cristina Horia, au căutat
în biroul scriitorului un jurnal inedit, despre
existenţa căruia C. Bădiliţă ştia, dar nu bănuia că
textul este scris în română. Mare surpriză am avut
citind acest jurnal: Vintilă Horia. Memoriile unui
fost săgetător. Buc.: Vremea, 2015. Ediţie îngrijită
de Cristian Bădiliţă şi Silvia Colfescu.

Nina NEGRU
Să urmărim „primele cânturi
ale epopeii” (cum numeşte în
prefaţă C. Bădiliţă viaţa lui Vintilă Horia) cu interesul sporit de
apartenenţa noastră la spaţiul copilăriei evocat de autorul acestei
cărţi.
Din anii mulţi aleg copilăria,
scrie Vintilă Horia într-o poezie a sa. „Toate, după cum ştim
cu toţii, încep în copilărie şi niciodată nu mai ies de acolo. În
copilul Iisus stătea, ca în icoane şi
fresce, tot ce avea să se întâmple
mai târziu, dar şi ceea ce copilul
lăsase în urmă, înainte de exilul
din carne. Astfel ne desfăşurăm
metafizic pe toate dimensiunile
aparent temporale şi fizice ale
vieţii”.
Oraşul Cahul este cel pe care
micul Vintilă şi-l aminteşte din
anii cei mai fragezi. „Începea
atunci un roman al formaţiei,
care e, de fapt, viaţa fiecărui om în
parte, demnă de a deveni o carte.
Eu veneam tocmai din Dolj ca să
aflu lângă codrii Tigheciului, ceva
mai la sud de Cetatea Hotinului şi
ceva mai la nord de Cetatea Albă,
locuri valaho-moldovene, o esenţă
care avea, de la început, să mă
definească.”
„Începea atunci un roman
al formaţiei”
„Mă văd prin 1918 sau 1919, la
Cahul, unde tata fusese numit director al Camerei de Agricultură în
acel ţinut proaspăt recuperat. Îmi
aduc mai puţin aminte de casă, cât
de un fel de magazie, aşezată lângă un grajd, unde mă duceam în
fiecare zi să mă joc într-o trăsură
părăsită. Făceam când pe vizitiul,
când pe călătorul, alungând găinile care se ouau când pe capră,
când pe canapeaua din spate. Mă
fascina frâna din dreapta, care mă
ajuta probabil să mă închipui alergând pe margini de prăpastie, pe
drumuri periculoase, prin păduri
pline de primejdii.
Atât m-a scos din minţi trăsura
părăsită, însă plină de viteze şi
de riscuri, încât într-o zi am fugit

Contactul
cu mănăstirea
Condriţa n-a fost de
fapt decât o luare
de cunoştinţă, o
iluminare a unui
fragment ascuns în
mine cu scop de a fi
dezvăluit într-o zi, şi
acea zi a început în
mijlocul unui peisaj
în care mistica se
amesteca cu sevele
din caise şi cireşe, cu
apele de la poalele
colinelor şi cu toaca
măiastră care cânta
pretutindeni şi pe
toate le acoperea cu
sunetul ei de ornic
mistic.

de acasă, probabil mânând caii
închipuiţi ai trăsurii mele, mai
tare pe gând decât pe o realitate,
pe care mintea mea de copil de
patru ani nu o recunoştea nici
pe departe. Mă văd umblând pe
marginea unor râpi galbene şi dezolate, într-o dimineaţă însorită,
ducându-mă cine ştie către unde,
căci nu-mi aduc deloc aminte de
ce se întâmpla în mintea mea.
Unde voiam să ajung? Ieşisem
din oraş pe un drum prăfos şi cald,
probabil o luasem fără să ştiu spre
Bucureşti, Roma, Buenos Aires,
cu decenii înainte. Luasem calea
exilului şi a depărtărilor, împins
de ceea ce mai târziu avea să fie
precis elan vital. Un prieten de-al
părinţilor mei mi-a ieşit în cale, a
oprit şareta, m-a întrebat ce căutam acolo, m-a suit lângă el şi
m-a dus acasă. Fratele meu s-a
născut după acea întâmplare, care
e şi ultima amintire din Cahul.”
„Viaţă de mai târziu...
o reproducere fidelă
a acelei uverturi
semnificative”
Prin 1985, când scria aceste
memorii, se gândea la semnificaţia
acelor prime contacte cu viaţa, cu
drumul către propriul destin. Primul Război Mondial începea încă
înainte de a împlini un an: „fugă
prin ţara înspăimântată, refugiu,
exod, revoluţie în Rusia vecină,
tragedie umană înscrisă dintru
începuturi în destinul unui copil,
a cărui viaţă de mai târziu... n-a
fost altceva decât reproducerea
fidelă, în imagini mărite, a acelei
uverturi semnificative”.
De la Cahul, familia sa ajunge
în centrul provinciei reunite cu
ţara. „La Chişinău am împlinit
cred cinci ani, prima aniversare
de care-mi aduc aminte. Era deci
în 1920, când tata ajunsese să fie
numit director al Casei Noastre,
instituţie ad hoc, creată pentru
nevoile unei Basarabii de curând
alipite, un fel de Minister al Agriculturii.
Locuiam într-o casă mare, cu
o grădină în spate, care mi se părea o pădure plină de tentaţii şi
de posibilităţi de aventură, unde
am făcut multe şi uluitoare descoperiri. A fost primul contact cu
lumea vegetală, cu liliecii care înfloreau, evident, pentru mine şi
cu stânjeneii din faţa scării care
cobora din salon în grădină.
De Sfinţii Constantin şi Elena,
deci de ziua mamei, au înflorit,
cred, şi unii şi alţii, în orice caz
am în amintire această contemporaneitate în violet, cu parfumurile

zi, fără ştirea mea. Oricum, ştiu că
lumea din jur, făcută din colinele
Basarabiei ştefanitice şi din acele
voci interioare care rimau cu mănăstirea şi cu livada, a constituit
o dualitate trup-suflet, din care
sunt şi acum făcut.”
„Un timp şi un spaţiu pentru Apocalips...”
ei caracteristice, care şi acuma mă
fascinează. De câte ori întâlnesc
pe drumuri atât de îndepărtate de
drumurile de atunci, lilieci în floare sau stânjenei, mă opresc şi mă
aplec sau mă înalţ, peste garduri
străine, ca să le simt parfumul şi
delicata atingere vegetală, ridicate
ca nişte cupe pline în sănătatea
zilelor de atunci.”
Chişinăul a rămas în memorie şi cu musafirii umplând casa
şi grădina, într-o atmosferă de
plenitudine. „Totul era întreg, satisfăcător, îmbelșugat, perfect în
culoare, formă şi intenţie, lumea
oamenilor şi lumea întinsă.”
Întâlnirea cu Dumnezeu
s-a petrecut atunci
A făcut parte dintr-o familie
plină de oameni importanţi, mulţi
dintre ei militari. Din copilărie,
lectura lui preferată era cea despre
Ştefan cel Mare, dar nu legende
aproximative, ci cărţile serioase
ale lui Radu Rosseti despre „chipul cum făptuia războiul” marele
voievod.
Şi mai interesant este numele
dat de Vintilă Horia acestei provincii, pornind de la imprudenţa
ruşilor de a o numi aşa. El o numeşte constant Basarabia ştefanitică şi descifrează astfel: Basarabia, de la Basarabii munteni,
Ştefaniticul, de la marele principe
Muşatin. „Din aceste două nume
iese la iveală întregirea fundamentală a României”.

Schitul Condriţa, a cărui istorie
începe la 1517, a obţinut statut de
mănăstire după 1918. Ce a însemnat locul acesta pentru un copil
din România întregită:
„Condriţa a însemnat intrarea
mea în misterul bisericii. Natura
îmi intra în conştiinţă odată cu
fiorul religios, care mi-e, şi el, înfibrat în spirala genetică din care
nimeni nu are ieşire. Contactul cu
mănăstirea Condriţa n-a fost de
fapt decât o luare de cunoştinţă, o
iluminare a unui fragment ascuns
în mine cu scop de a fi dezvăluit
într-o zi, şi acea zi a început în
mijlocul unui peisaj în care mistica se amesteca cu sevele din caise
şi cireşe, cu apele de la poalele
colinelor şi cu toaca măiastră care
cânta pretutindeni şi pe toate le
acoperea cu sunetul ei de ornic
mistic, din care parcă toate se năşteau şi în sunetul căreia toate se
coborau să renască. Era un timp
separat de timpul din ceasuri...
erau orele interioare, ale meditaţiilor şi zborurilor către nevăzutul inefabil din care, în realitate,
suntem făcuţi şi de care nu ştiu să
dea socoteală decât poeţii”.
Aceşti intelectuali petreceau
Duminica în biserică. Iar fiul lor
aduna tot ce putea ca să-şi ridice
„o primă treaptă. Creşteam ca să
cunosc. Problema existenţei-pentru-cunoaştere mi-am pus-o mult
mai târziu, când treptele crescuseră la număr şi calitate, însă
faptul era acolo, ascuns în mine
şi dezvăluirea avea loc în fiecare

Geo Bogza publica în 1939 cartea „Basarabia, ţară de pământ”,
carte cu valoare documentară,
considerată în perioada interbelică una din culmile prozei româneşti. Vintilă Horia confirmă că
pe atunci călătoria cu automobilul
era un fel de întreprindere eroică,
pentru că drumurile erau de pământ, şi nu numai în Basarabia.
Dar numai în Basarabia, noaptea,
sub obloane „răsunau bubuituri de
pietre sau de gloanţe de revolver.
Casele autorităţilor erau atacate
de agenţi sovietici. Mama s-a îmbolnăvit de nervi şi a trebuit să
plecăm. Tata îşi întrerupea astfel
o carieră strălucită, în graba panicii, provocată de boala mamei”.
După Războiul al Doilea Mondial, scria din exil: „Am scrijelit cu
unghii avide pereţii continentelor”
şi „pentru a supravieţui fără sămi pierd minţile, am hotărât să
lărgesc frontierele ţării mele şi
să consider Europa ca pe o patrie mare”. Era a doua naştere pe
tărâmul celălalt, al exilului, care
se constituia cu încetul „într-un
teritoriu animic, care se despărţea
pe nesimţite de continentul originar (probabil pentru totdeauna),
însă ducea cu el către cine ştie ce
spaţii necunoscute tot ce fusesem
de la început.”
Nu citeşti o pagină fără să te
impresioneze formulări memorabile: „Popoarele formau un timp
şi un spaţiu pentru Apocalips... Pe
aceste dimensiuni mă readunam
din cioburi”.
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Impunerea ``soluției`` rusești în privința Transnistriei pentru a lega definitiv Basarabia de Moscova”

„Planul Ungariei vizează
prăbușirea totală a R. Moldova:

P

rofesorul și analistul de politică externă Dan
Dungaciu explică punctual, în emisiunea
online găzduită de scriitorul și politicianul
Mihail Neamțu, „Vocea Libertății”, pericolul uriaș
pe care Ungaria lui Viktor Orban îl reprezintă
pentru Republica Moldova, precum și jocurile
profund antiromânești la care se dedau, la
Chișinău, diplomații și săgețile Budapestei, care
fac pe față jocurile Federației Ruse, și asta încă
din 2005, transmite www.podul.ro, preluat de
Romanian Global News.
Dan Dungaciu: România are
două mari probleme de politică
externă, probleme cu adevărat
mari: Republica Moldova și Ungaria. Cea mai mare problemă de
politică externă este Republica
Moldova, evident. Dosarul Republica Moldova este testul major
și problema cea mai arzătoare. A
doua chestiune este, așa cum am
specificat, problema maghiară.
`Încă din 1990, Bucureștiul
a trebuit să se poziționeze în raport cu chestiunea maghiară, în
mod permanent, dar se pare că
în ultima vreme treaba asta nu-i
prea reușește. Ceea ce vedem
noi este doar vârful de iceberg al
unei politici care e complicată de
foarte multă vreme. Astăzi a dat
în clocot, dacă vreți, și a dat în
clocot pentru că au existat niște
declarații de la cel mai înalt nivel,
din București, dar și reacțiile de
rigoare de la Budapesta. În realitate, e vorba de o contracarare a ceea
ce maghiarii au început de mult.
Aș vrea să amintesc că implicarea Ungariei în Republica Moldova era un fapt la care România
trebuia să se aștepte. În 2005,
România nu era încă membră a
Uniunii Europene și încă de atunci
s-a văzut foarte limpede că interesul maghiar pe Republica Moldova
este prevalent pentru Budapesta.
Cu ceva vreme în urmă, la Chi-

șinău existau trei reprezentanți
maghiari care și-au câștigat pozițiile la nivelul Uniunii Europene
și au fost acceptați de Uniunea
Europeană și evident, probabil,
acceptați și de Federația Rusă,
pentru că la vremea respectivă
unii mai întrebau și Federația
Rusă ca să nu facă gesturi ‹contondente›.
Reprezentantul special, ambasadorul Uniunii Europene pentru
Transnistria și Republica Moldova
a fost un maghiar – așadar, primul
care a deținut această poziție a
fost un maghiar. Generalul care
conducea misiunea de frontieră
a Uniunii Europene la frontiera
Republicii Moldova cu frontiera
Estică era un maghiar. Șeful comisiei care a verificat corectitudinea
alegerilor parlamentare din 2005
era tot un maghiar. Deci maghiarii
și-au coordonat resursele diplomatice pentru Republica Moldova
și s-au dus acolo cu mult înainte ca România să se integreze în
Uniunea Europeană și înainte ca
Bucureștiul să se dezmeticească
cu un proiect.
Eu vă amintesc că, în 2009,
când a căzut regimul Voronin și
s-a trecut la un regim pro-democratic, pro-european și oarecum
pro-românesc, României i-a luat
câteva luni, dacă nu un an de zile,
ca să își trimită acolo reprezen-

tanții. Din punctul ăsta de vedere, lentoarea de care a dat dovadă
Bucureștiul poate fi pusă în contrast cu viteza pe care Budapesta a
manifestat-o. Noi trebuia să știm
că Ungaria are un interes special
pentru Republica Moldova.
În primul rând, interesul major
al Ungariei se referă la autonomia Transnistriei. Ungaria este
cea mai mare susținătoare a unei
autonomii extinse a Transnistriei
în interiorul Republicii Moldova. Deci bate șaua ca să priceapă
iapa! Repet: Ungaria este cea mai
mare susținătoare a acestui proiect. Printr-o astfel de susținere,
Budapesta vine în întâmpinarea
Federației Ruse, pentru că Moscova asta vrea până la urmă în Republica Moldova, și nu separarea
Transnistriei, asta-i o naivitate, ci
să o integreze Republicii Moldova

pentru a o prăbuși total. Ungaria
joacă alături de Federația Rusă
acolo.
De asemenea, Ungaria construiește loialități anti-românești în
Republica Moldova, adică vizează
acea parte a clasei politice care
nu este deloc prietena României, dimpotrivă, și care își dorește o reintegrare cu Transnistria
chiar și în condiții rusești pentru
a lega definitiv Republica Moldova de Est, nu de Vest. Printr-un astfel de plan, Republica
Moldova va rămâne teoretic și
practic dependentă de Est. Din
acest punct de vedere, Ungaria
se pune la dispoziția Rusiei. Ea
lucrează cu manta, ca să zic așa.
Nu în ultimul rând, Budapestei
îi place să provoace lucrurile la
Chișinău fiindcă știe că cea mai
importantă miză de politică ex-

Denunţ penal,
depus de CNMT
şi CNS împotriva
preşedintelui
Iohannis
Reprezentanţii Consiliului Naţional Maghiar din Transilvania (CNMT) şi cei ai Consiliului Naţional Secuiesc (CNS) au depus la
Parchetul General un denunţ împotriva preşedintelui Klaus Iohannis, pentru instigare
la ură şi discriminare, în urma declaraţiilor
făcute de şeful statului în 29 aprilie. Potrivit
MTI, care citează un comunicat transmis,
marţi, de biroul de presă al liderului CNMT,
Tokes Laszlo (foto), Asociaţia Siculitas, care
asigură suportul juridic pentru CNMT şi CNS,
a cerut biroului de avocatură Kincses Elod
să facă denunţul pentru instigare la ură şi
discriminare.
Denunţul se referă la articolul 369 din
Codul Penal şi în acesta se arată că, prin
declaraţiile televizate din 29 aprilie, pre-

ternă a României este și rămâne
Republica Moldova.
Tot acest pachet de motivații
face ca Ungaria să fie foarte activă.
Pe de altă parte, de fiecare dată
când au fost la putere la Chișinău
oameni politici care nu simpatizau deloc România, că e vorba
de Voronin, că e vorba de Dodon,
cei mai simpatizați ambasadori
erau cei maghiari. Pe vremea lui
Voronin, ambasadorul maghiar
mergea la vânătoare cu acesta.
Ambasadorul maghiar de astăzi e
bine conectat cu Dodon, iar clasa
politică de la Budapesta s-a dus
repede să umple golul de animozitatea care s-a stârnit, în mod
firesc, între Chișinău și București,
ca urmare a gesturilor politice de
la Chișinău.
www.podul.ro

Preşedintele
l-a salutat în limba maghiară
pe liderul PSD, Marcel Ciolacu,
întrebându-l ce i-a promis
Viktor Orban în schimbul
acestei înţelegeri.

şedintele Klaus Iohannis a incitat poporul
român la ură şi discriminare faţă de maghiari
şi faţă de membrii şi simpatizanţii PSD.
În denunţul semnat de preşedintele
CNMT, Tokes Laszlo, şi de preşedintele
CNS, Izsak Balazs, este subliniat pericolul
social al acţiunii şefului statului. Cei doi
susţin că acest comportament nu poate

rămâne fără urmări în justiţie.
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, în 29 aprilie, că este incredibil ce se
întâmplă în Parlament, acuzând PSD că a
ajutat UDMR să treacă prin Camera Deputaţilor o lege care acordă o autonomie
largă Ţinutului Secuiesc. Preşedintele a
susţinut că, în timp ce autorităţile se luptă

cu pandemia, PSD se luptă în birourile din
Parlament să dea Ardealul ungurilor. El
l-a salutat în limba maghiară pe liderul
PSD, Marcel Ciolacu, întrebându-l ce i-a
promis Viktor Orban în schimbul acestei
înţelegeri. Preşedintele a mai afirmat că
această situaţie este un argument în favoarea dorinţei sale de a se ajunge la alegeri
anticipate, pentru că acum în Parlament
este o majoritate PSD-istă toxică.
Preşedintele Klaus Iohannis a fost reclamat la CNCD de o asociaţie maghiară de
asistenţă juridică în domeniul minorităţilor,
ca urmare a declaraţiilor pe tema Ţinutului
Secuiesc. (https://www.news.ro/)
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Afirmă Monica Sandu, anesteziolog român,
repartizată la Spitalul din Bălți

„Moldova este
ca și familia noastră”

D

upă trei săptămâni de muncă asiduă
în Italia și o săptămână petrecută cu
familia în România, anestezista Monica
Sandu a ales să vină în R. Moldova într-o
perioadă destul de grea, inclusiv pentru sistemul
medical din țara ei. Doctorița a mărturisit că după
pandemie viața tuturor se va schimba.
Cu o experiență de nouă ani în
domeniu, Monica Sandu este unul
dintre cei 41 de medici români
veniți în misiune în Republica
Moldova și unul dintre cei cinci
specialiști repartizați la Spitalul
Republican din Bălți. În această
instituție medicală 61 de cadre
medicale s-au infectat până acum
cu Sar-Cov-2.
Ne-a spus că va munci aici
exact până la sfârșitul stării de
urgență, iar experiența acumulată
în ambele țări o va ajuta atât în
plan profesional, cât și în viața de
zi cu zi. „Am ajuns în spital joi.
Am vizitat fiecare secție, ne-am
organizat între noi cine și unde
va fi repartizat. Ni s-a prezentat
planul terapeutic, circuitele, am
văzut ce se poate modifica, dacă
este nevoie. Există o colaborare
foarte bună între medici, toată
lumea este dispusă să ofere din
informații, să învețe, să schimbe
ceva. Medicii mi se par extraordinar de primitori și dornici de
colaborare”, a afirmat Monica
Sandu.
Astfel, de vineri, muncesc cot

la cot cu medici din Moldova. Au
ales să fie la serviciu câte 12 ore
pe zi, fără zile de repaus, pentru
că, spune doctorița, au venit să
dea o mână de ajutor, iar cele 15
zile nu le dau voie să se relaxeze.
Ne-a povestit de ce după Italia a
ales să vină și în R. Moldova.
„Italia este țara care avea cel
mai mare număr de cazuri de COVID-19 din Europa, în momentul
când am ales să plec. Era ceva nou
pentru noi. Toți ne confruntăm cu
o pandemie pe care acum învățăm
să o gestionăm. Mă refer și la tratament, și la felul cum să ne protejăm. Când am plecat, Italia avea
cel mai mare număr de pacienți. În
afară de asta, dintre toate țările europene, România are cel mai mare
număr de români care muncesc
acolo. Ei ne-au primit și era cazul
ca și noi să îi ajutăm. Era vorba de
ajutor și despre experiență. Chiar
aveam de învățat. Ei erau în fața
noastră în această pandemie cu
aproximativ o lună. Deci, aveau o
lună de zile de experiență în fața
tuturor în Europa.
De ce am ales Republica Mol-

dova? Pentru că este ca și familia
noastră și dacă este nevoie de ajutor, cu cel mai mare drag îl oferim.
Sunt două țări complet diferite,
situația este complet diferită. În
Italia eram în momentul când începea să treacă vârful pandemiei,
iar în Moldova nu este momentul
respectiv. Cred că este nevoie încă
de precauție”, a explicat Monica
Sandu.
Doctorița interacționează direct cu pacienții cu Covid-19 zi
de zi, ceea ce o face să fie mai
precaută și responsabilă. Undeva
există o doză mică de teamă de a
fi contaminat.
„Da, bineînțeles, pe specialitatea mea de anestezie, contactul cu
pacienții cu Covid-19 este direct,
fie că e primirea lor în spital, fie
că e vorba de tratamentul ulterior.
E normal să existe un soi de teamă, dar pe de altă parte, dacă se
respectă toate măsurile, riscurile
sunt foarte mici ca să te infectezi”,
explică medicul.
Despre costumul care a devenit un accesoriu indispensabil în
lupta Covid-19 spune că s-a obișnuit. Nu-i mai este atât de greu
să-l îmbrace sau să-l dezbrace.
Doctorița Sandu ne-a mai spus
că toți medicii români au venit
cu echipamente din România, dar
și Spitalul din Bălți are destule.
Am întrebat-o dacă există o diferență între viața ei profesională
de dinainte de COVID-19 și cea
de acum.

„Pentru toți viața s-a schimbat.
Până acum nu luam în considerare
faptul că pacientul poate avea vreo
maladie infecțioasă. Existau măsuri de prevenție, însă nu la nivelul de acum. Acum vorbim despre
combinezoane, despre măști, viziere. Lucruri la care nimeni nu s-a
gândit. Nimeni în lume, nu doar
noi. Aveam o activitate de anestezie, dar și de terapie a durerii, ne
organizam altfel programul, iar
acum exclusiv suntem concentrați
pe terapia Covid-19. Cu siguranță,
viața va fi altfel după Covid, mai
ales pentru medicii care au fost
în contact permanent cu ei.
Medicilor le urez să aibă putere de muncă. Va dura o perioadă
mai scurtă sau mai lungă, rămâne

de văzut. Lucrurile vor trece pe
făgașul normal. Trebuie să avem
un pic de răbdare și să ne facem
datoria, ceea ce nu va fi ușor pentru nimeni. Cetățenilor le spun
să aibă răbdare și să încerce să
respecte regulile pe care au fost
rugați să le respecte”, și-a încheiat
gândul Monica Sandu.
Despre condițiile de cazare,
atât de mult discutate în ultimele zile în presa locală, ne-a spus
scurt: „Mă simt bine și sigur voi
mai reveni în Moldova”.
Vom preciza că în Spitalul Republican din Bălți în acest moment sunt internați 98 de pacienți
infectați cu Covid-19, iar 38 sunt
suspectați că ar avea infecția.
sanatateinfo.md

Bolile respiratorii cronice în timpul pandemiei:
recomandări utile pentru pacienți

C

e trebuie să facă
bolnavii cu boli
respiratorii cronice
în perioada pandemiei
COVID-19, cum să țină boala
sub control și care sunt
pașii în momentul în care au
constatat că s-au infectat cu
noul tip de coronavirus.
Au răspuns la întrebări dr. Carmen Bușneag, medic de familie, și Radu Gănescu,
președinte al Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România
(COPAC) din România.
Ghidarea pacienților
Pacienții cu astm bronșic – În primul
rând, trebuie să fie aplicat planul de acțiune
în astm, pe care fiecare pacient cu această
afecțiune cronică trebuie să îl aibă. Planul
este structurat asemeni unui semafor – cu
verde, galben și roșu, iar pacientul trebuie
să știe ce are de făcut în fiecare moment.
Este foarte important să nu intre în panică, iar în situațiile de criză să apeleze la
medicul de familie.
Culorile semaforului indică:
Verde – pacientul nu are simptome nici
ziua, nici noaptea, iar toate activitățile pot
fi desfășurate în mod normal. În acest caz

se continuă tratamentul de fundal, administrat în mod obișnuit.
Galben – simptomele se agravează,
acestea încep să își facă apariția atât noaptea, cât și ziua. De asemenea, există un grad
de limitare a activității fizice, fiind necesară
administrarea medicației de salvare.
Roșu – pacientul se află într-o situație
de criză, simptomele sunt constante, atât
noaptea, cât și ziua, sub formă de tuse, constricții toracice, dispnee („sete” pronunțată
de aer) și nu mai este posibilă nicio activitate fizică. În acest caz se administrează
medicația de urgență – salbutamolul, cel
puțin două pufuri, după care urmează o
pauză de 20 de minute și alte două pufuri
administrate. Dacă după această procedură
situația nu se ameliorează, trebuie să sunați
la numărul unic de urgență 112.
În cazul pacienților cu astm bronșic
există două linii de tratament – medicația
de urgență și cea de fond și niciuna dintre
ele nu trebuie întreruptă. De asemenea,
odată ce astmul a ajuns la roșu, pacientul
fiind într-o stare critică, acesta trebuie neapărat să apeleze 112, singura soluție fiind
să ajungă la spital.
Printre factorii trigger (factori declanșatori ai astmului), care pot provoca un
acces de astm bronșic în această perioadă
sunt anxietatea, îngrijorarea și panica. Însă
pacientul trebuie să știe că nu se poate întâmpla nimic rău și trebuie să aibă mereu
pregătită medicația, rămânând încrezător

și conectat cu medicul de familie.
Sistarea tratamentul în lipsa
simptomelor
Fiecare pacient trebuie să știe că tratamentul obișnuit este foarte important
pentru o viață normală. Chiar și în lipsa
simptomelor și a unei stări aparent normale, tratamentul prescris chiar și pentru toată
viața, trebuie urmat cu sfințenie. În cazul
renunțării la tratament există riscul agravării stării generale, urmată de eforturile
disperate ale medicului de a oferi ajutor.
Expunerea pacienților cu boli
respiratorii cronice riscului de
îmbolnăvire cu noul coronavirus
Potrivit cercetătorilor chinezi, riscul îmbolnăvirii pacienților cu boli respiratorii cronice
(astm bronșic și bronhopneumopatia obstructivă cronică) cu noul coronavirus nu este mai
mare decât pentru alți pacienți. Totuși, dacă
pacientul cu astm bronșic în forme moderate și severe s-a infectat cu noul coronavirus,
evoluția bolii poate fi însoțită de complicații,
în special dacă este asociată cu vârsta de peste
65 de ani, diabetul zaharat, obezitatea, insuficiența renală cronică și hemodializa.
Precauții:
Per general, pacienții care suferă de
această afecțiune cronică trebuie:
- Să evite în casă draperiile și covoarele
groase, lâna, puful din perne;

- Să utilizeze un aspirator cu filtru hepa,
care să scadă cantitatea de alergeni din
încăpere;
- Să folosească aerul condiționat, filtrele
fiind curățate în mod regulat pentru a nu
transmite mai mulți alergeni;
- Să evite contactul cu animalele cu blană
și păsările în colivie;
- Să se identifice și să se evite alergenii
la care reacționează;
- Să evite alergenii din mediul profesional, să schimbe locul de muncă, la necesitate;
- Să renunțe la fumat, atât pentru perioada pandemiei, cât și pentru totdeauna.
Important! În perioada de pandemie,
pacienților cu astm bronșic li se recomandă
să evite utilizarea nebulizatoarelor (aparate
ce emit vapori), pentru a evita transmiterea
particulelor virale. Se recomandă înlocuirea
acestora cu un spacer – aparat alungit din plastic ce permite o difuzare mai bună a substanței
bronhodilatatoare în organismul pacientului.
După utilizare se recomandă desfacerea și
spălarea acestuia cu apă caldă și săpun, apoi
uscarea lui pe un prosop. Nicio substanță dezinfectantă adițională nu este recomandată.
Acest dispozitiv este strict individual și nu
trebuie transmis de la un pacient la altul.
Sanoteca.md

Pagină îngrijită
de Elena Cioina
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Opera inestimabilă
a fraților Ilie și Mihai Buiuc

Î

n sportul mare nu ai
șanse să te afirmi dacă
nu muncești la limita
posibilităților umane.
Iar dacă mai ai și talent,
înseamnă că ai primit de la
Cel de sus un „bonus” pe
care trebuie să înveți să-l
dezvolți, gestionându-l așa
cum se cuvine.

Ion Nicolăescu, internaționalul
moldovean care evoluează pentru FC Vitebsk în Campionatul de
fotbal al Belarusului, a marcat al
treilea său gol în decursul a patru
etape. Astfel, în cadrul turului VII
al eșalonului superio , el a înscris
din careu în poarta oaspeților de
la Slavia Mazyr, printr-o execuție
superbă la firul ierbii. Gazdele au
cedat în această partidă extrem
de disputată, scor final 2-3. De
menționat că Belarus este unica
țară în care meciurile campionatului intern n-au fost suspendate
în timpul pandemiei.

Iulian BOGATU
Însă dacă nu ai cultivat în tine
mentalitatea de campion, nu ți-ai
călit un caracter de învingător,
dacă nu ai avut norocul să ai parte
de niște antrenori care să te îndrume în acest sens, atunci nu poți
deveni o stea de primă mărime...
La Hâncești, primii „lăstari” la
proba de judo au fost cultivați de
emeritul antrenor Vasile Colța.
După plecarea lui, frații gemeni
Ilie și Mihai Buiuc, care îi erau
și discipoli, i-au continuat opera
de antrenoriat, de o valoare de-a
dreptul inestimabilă.
Ascensiunea sportivă
a fraților Buiuc
Pe la mijlocul anilor ’70 atleții
Mihai și Ilie Buiuc se aflau în vârful carierei sportive. Erau celebri,
greu de oprit la orice întrecere
pe drumul lor de învingători. La
Spartachiada popoarelor URSS,
care s-a desfășurat în anul 1975,
Mihai a acces în finală, unde s-a
confruntat cu Vladimir Nevzorov,
acesta din urmă devenind apoi
campion olimpic la Montréal
(1976) și pe care japonezii, întemeietorii acestui sport, îl numeau
Dumnezeul judo-ului. Era invincibil. În cadrul Spartachiadei Mihai
s-a situat pe poziția a II-a, cedând
în finală renumitului coechipier
de națională. Cu un an mai târziu,
Ilie a luat locul III premiant în
concursul pe echipe la Cupa Uniunii Sovietice, care s-a desfășurat
la Chișinău. Adversarii spuneau
că acasă pe frații Buiuc îi ajută și
pereții. Adevărul este că pereții
îi ajutau oriunde se duceau. Debordau de talent și aveau o forță
aproape de nestăvilit.
„Hai să ne luăm la brâu...”
S-au născut și au copilărit la
țară. Adeseori, când erau trimiși
de părinți cu animalele la pășune, inventau împreună cu ceilalți
copii tot felul de rămășaguri. Cel
care câștiga la trântă, scăpa de o
corvoadă. Cu Ilie nu prea dorea
nimeni să se ia la brâu, pentru că
învingea aproape întotdeauna. O
altă mare dragoste de-a lui Ilie era
fotbalul, însă nimic nu se compara
cu atracția pentru judo.

Ion Nicolăescu –
trei goluri
în patru etape

A demarat Cupa
Națiunilor la șah
Renumitul maestru Andrei
Doga le spunea: „Mama, tata și
Dumnezeu v-au oferit totul ca să
puteți deveni campioni. Transferați-vă la mine și vă promit că voi
face din voi campioni ai țării, ba
chiar și mai mult”. De două ori
le-a propus acest lucru. Până la
urmă au hotărât să rămână sub
bagheta magistralului Vasile Colța, căci au socotit că nu e bine să
schimbe des antrenorii, de la o
categorie de vârstă la alta.

rupt nici o clipă. Datorită inițiativei fraților Buiuc, la Hâncești
a fost creată o clasă specializată
de judo. O pepinieră veritabilă
de talente – Tudor Lazarenco a
fost unul dintre cele mai mari,
dar și cele mai controversate.
Când se vedea intrat în sala de
antrenamente, muncea asiduu,
cu toată dăruirea. Era insistent
și de neoprit. Avea totuși o problemă – periodic era „de negăsit”.
Se lua cu una, cu alta, chiulind cu

Un alt discipol al fraților Buiuc,
Victor Gratii, s-a învrednicit la
acele întreceri de poziția a III-a.
Au intrat în istorie acele momente în care în cinstea victoriei lui
Lazarenco a răsunat Imnul „Deșteaptă-te, române!”. Ilie Buiuc,
un mare patriot al neamului, a
aliniat întreaga echipă în poziție
de drepți. Era un act de un imens
curaj, căci colosul sovietic încă nu
se destrămase. În același an Tudor
Lazarenco s-a clasat pe locul II la
Campionatul URSS, cedând doar
în finală, iar Valeriu Martin, un alt
conațional de-al nostru, a cucerit
„bronzul” la cadeți.

Selecționata Chinei de șah,
campioană olimpică en-titre, se
află în fruntea clasamentului după
disputarea a patru runde în Cupa
Națiunilor, competiție desfășurată
online. Naționala Chinei a acumulat 10,5 puncte, fiind urmată de
SUA și Europa (câte 8,5), Rusia
(8), India (6,5) şi „Restul Lumii”
(6). Din componența lotului liderilor fac parte Ding Liren (nr. 3
mondial), Hou Yifan (nr. 1 mondial în şahul feminin, de patru ori
campioană mondială), Ju Wenjun
(actuala campioană mondială).

„Deșteaptă-te, române!”
într-un spațiu
încă sovietizat

O dată la patru ani în URSS
se organizau jocuri sportive la
sate. Moldova adeseori găzduia astfel de turnee. La 27 de ani
împliniți frații Buiuc se gândeau
deja să încheie cariera sportivă;
accidentările nu le dădeau răgaz. Ilie și cu Mihai evoluau în
aceeași categorie de greutate. Ca
să nu se împiedice reciproc, Ilie
a trecut de la judo la sambo și a
câștigat Jocurile sportive de la
sate „Colhoznicul” – un concurs
de nivelul Campionatului URSS.
Tot atunci, Mihai s-a învrednicit
de locul III la aceeași competiție,
proba de judo, cedând în semifinale în fața fratelui lui Vladimir
Nevzorov, Victor, un alt sportiv de
mare calibru. După aceste succese, frații Buiuc au încheiat cariera
lor sportivă.
Însă munca în domeniul sportului de performanță nu s-a între-

nesaț și ignorând cu înverșunare
procesul de pregătire. Pe scurt,
avea nevoie de îndrumare.
Cununa antrenoriatului
Doar Mihai și Ilie Buiuc aveau
puterea și răbdarea să-i fie călăuze. Din momentul în care „intra
în horă”, totul era perfect – Tudor
Lazarenco în sala de sport era foc,
un lider veritabil. La o mulțime
de întreceri de rang unional a
primit distincții pentru cea mai
bună tehnică, iar în componența
selecționatei a devenit campion
european. După obținerea Independenței, a fost premiat cu
„bronz” la Europene, evoluând
pentru R. Moldova, la individual.
Într-un timp T. Lazarenco a
trecut la sambo, devenind campion la ultima Spartachiadă a popoarelor, desfășurată în or. Minsk.

Datorită fraților Buiuc un drum
în viață au primit sportivii Valeriu
Duminică, premiant la Campionate Mondiale și Europene rezervate
juniorilor, participant la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro
2016, antrenor al lotului național, și Vadim Bocan, astăzi profesor-antrenor la Școala Sportivă a
Rezervelor Olimpice din Chișinău.
În prezent evoluează cu succes
pe arena internațională Adil Osmanov, deținător al medaliei de
argint la Europenele rezervate juniorilor (2019), Dorin Goțonoagă,
bronz la Universiada Mondială de
la Napoli (2019), Ion Nacu, aur la
Cupa Europeană printre juniori
(2018), Nicon Zaboroșciuc, locul V la Oberwart European Open
2020, toți discipoli ai Antrenorilor
Emeriți, Mihai și Ilie Buiuc.
Meleagurile pitorești ale Hânceștilor nicicând n-au dus lipsă de
talente, de oameni dintr-o bucată,
vrednici și cu inimă mare. Cu mare
dragoste față de datinile strămoșești. Iar tradițiile judo s-au aflat
la loc de cinste aici începând chiar
de la fondarea lor. Sunt perpetuate și acum. Nutrim speranța că se
vor dezvolta și în viitor, iar munca
însuflețitoare și plină de sacrificiu
a fraților Buiuc își va găsi continuitate în rezultate pe măsură.

Ex-campionul mondial Garry
Kasparov este căpitanul-nejucător al echipei Europei. La turneu
participă mai multe vedete ale șahului mondial: Fabiano Caruana şi
Hikaru Nakamura (SUA); Serghei
Kariakin (Rusia); Vladimir Kramnik și Viswanathan Anand (India);
azerul Teimur Radjabov, iranianul
de 16 ani Alireza Firouzja (echipa
Restului Lumii) ș.a. Pe 10 mai, în
Superfinală se vor înfrunta cele
mai bune două echipe.

Meciuri reluate
în septembrie

Startul sezonului de fotbal pe
plajă va fi dat în luna septembrie
curent, se spune într-un comunicat al Organizației Mondiale
de Fotbal pe Plajă (Beach Soccer
Worldwide – BSWW). De asemenea, în anunț se specifică că
sezonul ar putea fi prelungit până
în februarie 2021.
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Au început testele clinice
pentru un vaccin anti-COVID-19
Un vaccin împotriva noului
coronavirus dezvoltat de SUA şi
Germania a fost administrat unor
pacienţi umani în Statele Unite,
au anunţat marţi companiile implicate, relatează dpa.
După testele preliminare realizate în Germania, compania germană BioNTech, cu sediul în oraşul Meinz, şi laboratorul american
Pfizer, avansează cu studiul clinic
al BNT162, un vaccin mRNA, în
Statele Unite.
Un număr de 360 de voluntari
sănătoşi vor fi vaccinaţi în cadrul
studiului realizat în SUA – iniţial,
numai pe subiecţi cu vârste cuprinse între 18 şi 55 de ani şi apoi

pe subiecţi mai în vârstă.
Următoarea serie de teste în
Germania va implica 200 de voluntari sănătoşi cu vârste cuprinse

între 18 şi 55 de
ani şi va fi monitorizată de Institutul Paul Ehrlich
(IPE), institutul
federal german
pentru vaccinuri.
Primele rezultate ar trebui să
fie disponibile în
iunie. Dacă testele iniţiale vor
avea rezultate
pozitive, acestea
vor continua cu
participanţi mai sănătoşi, precum
şi cu persoane cu risc ridicat.
AGERPRES
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Te c a u t !
„Te caut!” – așa se va chema
rubrica prin intermediul căreia
GAZETA de Chișinău te va ajuta
să-ți găsești jumătatea.
Atunci când singurătatea îți macină sufletul, nu sta pe gânduri,
caută-ți sufletul-pereche. GAZETA
de Chișinău îți vine în ajutor.
Din luna februarie 2020, poți
perfecta un abonament la noua publicație, GAZETA de Chișinău, în
paginile căreia vei găsi rubrica „Te

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

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

Carul cu bancuri
Într-o zi, un bărbat întreabă un medic:
– Domnule doctor, eu sunt blond, nevastă-mea brunetă, de unde
oare s-a luat copilul ăsta roșcat al nostru?
Medicul uimit îl întreabă:
– Tu îți „vezi” soția măcar o dată în seară?
– Nu, Nu! E des!
– Dar o dată în săptămână?
– Nu, e des!
– Dar o dată în lună?
– Nu, domnu’ doctor, e des.
– Atunci când îți vezi tu soția?
– … C-am o dată în jumate de an.
– Apoi să știi că-i de la rugină, măi.
Care fluviu e mai lung: Prut sau Mississippi?
- Mississipi.
- Bravo, măi Bulă. Cu cât e mai lung?
- Cu șapte litere.

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 (2)
în Moldova, să vândă casa și să
pornească iar la drum. Spera să
afle amănunte și de la cumnata
lui, care-l compătimea și ar fi vrut
să-l ajute. Zis și făcut. A scos casa
de vânzare. Cumpărători nu prea,
dar și cei care veneau vroiau s-o
aibă pe degeaba.
Ca să o urmeze în Spania,
Ion vinde casa

Lidia BOBÂNĂ
(urmare din numărul trecut)
			
Ion avea doar telefonul Zinei.
Dar nu-i suna, să n-o sperie cumva
și să fugă de el. Credea că găsește
la Milano vreun moldovean, rus,
ucrainean, care să-l ajute să dea
de nevasta lui. Dar uite că era de-o
săptămână în Italia și nu dădea
de nimeni.
Într-o duminică, se așezase într-un părculeț și mânca niște turte
dulci, când aude el vorbă rusească.
Se întoarce să vadă de unde vine
și hop că vede două badante pe
scaunul de alături. A sărit ca ars
și drept spre dânsele: „Ajutați-mă,
s-a rugat el, o caut pe soră-mea,
dar vreau să-i fac o surpriză, să nu
știe că sunt în oraș. Telefonați-i
la numărul acesta și întrebați-o
unde se află”.
Din Italia Zina ajunge
la Barcelona
Așa au făcut femeile, dar, spre
stupoarea lor și a lui Ion, firește,
aflară că nevasta lui de acum de-o
lună e în Spania, la Barcelona. Nați-o bună! Ce să facă acum bărbatul, s-o ia spre casă sau să plece
în Spania? Mai avea în buzunar
vreo mie de euro. O să-i ajungă
oare banii aceștia de drum, de
cheltuială?
Hotărăște Ion să se întoarcă

Părinților care-l certau întruna
și din gogoman nu-l scoteau le-a
spus că înapoi vine doar cu Zina
sau nu se întoarce deloc. „Și unde
ai să trăiești, dacă vii?”, l-au întrebat părinții. „La voi, loc este
berechet!” – le-a răspuns Ion.
S-a cam întins povestea, dar
până la urmă s-a găsit un cumpărător. Au bătut palma și, la câteva zile, Ion a pornit din nou la
drum. Spre Barcelona de acum, în
Spania. Avea numărul de telefon
al nevestei, adresa unde locuia și
unde muncea. Adică de data asta
putea s-o pândească acasă.
Ion era curios să știe cine e
bărbatul care i-a suflat nevasta.
Ardea de dorința să-l facă piftie,
iar pe Zina s-o câlțuie de să-l țină
minte toată viețișoara ei. Cu aceste gânduri a intrat eroul nostru
în aeroportul din Barcelona. Știa
că și în acest oraș lucrau mulți
moldoveni și oameni de alte naționalități cu care s-ar fi înțeles
el destul de bine...
Ion se dă cu europenii
Pentru că era obosit și nervos peste seamă, s-a dus Ion la
un hotel, căutările le-a lăsat pe
altă dată. A adormit buștean și
nu era dispus să se întâlnească
cu nevastă-sa nici a doua zi. „Am
când, s-a gândit el, n-are rost să

mă grăbesc.” Și tot a lăsat de azi
pe mâine, făcându-și planuri,
închipuindu-și cum o să arate
întâlnirea asta.
Durerea s-a ogoit, a trecut
și pofta de răzbunare
Între timp, vizita orașul și-i părea frumos. Ba și-a dat seama că,
de nu-i fugea nevasta de la casă,
nu ar mai fi vizitat el Italia sau
Spania. Începuse să-i placă ce vedea. Se dădea cu europenii. Prost
din născare nu era; îndrăzneț de
fire, ba chiar obraznic uneori,
Ion al nostru se descurca binișor
chiar și în mediul care-i era puțin
cunoscut.
Tot umblând prin Barcelona
de colo-colo a dat și peste niște
români care vindeau la o terasă,
înțelesese Ion mai târziu că afacerea e chiar a lor. Tot oamenii ceia
i-au găsit și un loc de lucru, gră-

dinar într-o familie de georgieni,
stabiliți de vreo douăzeci de ani
în Spania. Așa că, vă dați seama,
Ion încă n-o văzuse pe Zina lui.
Să fi trecut deja un an și jumătate de când fugise nevastă-sa de
la casă. Durerea lui Ion se ogoise
și nici pofta de răzbunare nu mai
era atât de aprigă ca la început.
Cu georgienii se înțelegea bine,
cu atât mai mult cu cât vorbeau
rusa și într-un fel se apropiaseră.
Într-o zi le-a povestit Ion istoria lui. Georgianul, aprins din
fire, l-a luat la rost: „Și tu rabzi,
n-ai căutat-o până acum, s-o gâtui
cu mâinile tale? Ne ducem mâine
amândoi, vreau s-o văd și eu pe
târfulița de nevastă-ta”. Era Ion
de trei luni la Barcelona.
Franța, Portugalia,
Anglia via Irlanda...
Dar n-au mai apucat să ajungă

la Zina. Îi telefonează Ion cumnatei lui în Moldova, s-o mai întrebe
de noutăți și află că nevastă-sa
nu mai este în Spania. Împreună
cu iubitul au fugit în Franța, la
Nissa. Și tot de la sora Zinei a mai
aflat că iubitul nevestei lui e dat
în urmărire internațională, că a
fost judecat în Moldova și că, la
întoarcere, îl pasc ani grei de pușcărie. Făcea parte tipul dintr-un
grup criminal. Pesemne, din cauza
asta se mutau ei din loc în loc...
Și ca să nu mă întind la vorbă,
vă spun că a fost Ion și în Franța,
unde a șezut vreo opt luni, apoi a
ajuns și în Portugalia, într-un orășel de pe malul oceanului, iar de
acolo tocmai la Londra. În Marea
Britanie a lucrat într-o brigadă de
construcție și s-a reținut în țara
aceea vreo doi ani.
Acum, locuiește în Irlanda și
nu mai are de gând să se întoarcă
acasă.
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Berbec

Taur

Gemeni

Rac

Leu

Fecioară

Alegerile pe care le faci
sunt relevante pentru starea ta
de spirit. Deși atitudinea persoanei iubite poate fi îndoielnică, și tu ești prea exigent cu
cei din jur. Astrele te îndeamnă
să acționezi. „Îmbrățișezi” cu
entuziasm orice statut social
deoarece știi că schimbarea
se află în tine.

Viața personală reprezintă
intimitatea ta și nu vorbești cu
oricine despre dinamica ei. Relațiile importante pentru tine vor
beneficia de dedicarea ta în perioada care urme ază, dar nu vei
mai renunța la propriul confort
pentru a satisface nevoile altora.
Să rămâi în contact cu propriile
emoții e o sarcină dificilă.

Neînțelegerile pot fi frecvente. Se impune găsirea
unui echilibru între personal
și profesional. Pierzi din vedere lucrurile esențiale și asta
va duce la și mai mult haos în
viața ta. Prieteniile care au un
scop ascuns se vor anula de la
sine, fără ca măcar să îți dai
seama de acest lucru.

Chiar dacă te adaptezi destul de repede contextelor în
care te afli, știi totuși că ești
o fire rezistentă la schimbare. Reușești să finalizezi toate
sarcinile profesionale de care
ești responsabil. În viața personală, o să înveți să vezi lucrurile cu sufletul, fără prea
multă rațiune implicată.

Deși astrele te influențează atunci când vine vorba de
alegerile pe care trebuie să le
faci, primează ceea ce simți și
nevoile pe care le ai. Anumite
interacțiuni sociale te fac să
rămâi rezervat. Încerci să nu
treci de anumite limite. Știi că,
odată ce îți vei permite, totul
va deveni și mai „periculos”.

Familia este și va fi pentru
tine o sursă de energie pozitivă. În mijlocul celor dragi
reușești să te reculegi și să reiei lupta cu toate provocările.
Te minți cu privire la anumite
emoții și o faci pentru că este
singura cale spre echilibru. Nu
îți permiți nicio „avalanșă
emoțională” în viața ta.

Balanță

Scorpion

Săgetător

Capricorn

Vărsător

Pești

O să îţi stabilești cu atenție
prioritățile profesionale. Obiectivele tale sunt dificil de atins,
dar asta nu înseamnă că trebuie
să renunți. Astrele te vor „hrăni”
energetic, dar acțiunile tale sunt
cele care îți vor „hrăni” sufletul.
Încearcă să nu te arunci din nou
în relații dezamăgitoare.

Ești confuz, ai nevoie de
sprijinul unor persoane de încredere. Orice ar fi, nu dispera! Săptămâna aceasta este una
intensă pentru tine. Profesional, reuşeşti să îndeplineşti un
obiectiv extrem de important.
Leagă-te de această realizare
pentru a trece peste celelalte
obstacole.

Intrigile fac parte din tabloul acestei săptămâni. Oamenii
din jurul tău par depășiți psihic.
Apropierea concediilor este un
motiv în plus să te încerce tot
felul de stări de anxietate. Știi
că viața ta s-a întors cu susul
în jos, dar nu reușești să o „admiri” din noul unghi. Fii mai
indulgent cu tine!

Dintotdeauna ți-ai dorit succes profesional, însă sunt momente în care nu ești pregătit
să-ți asumi un astfel de rol. Spre
partea a doua a săptămânii, ai
senzația că lucrurile încetinesc
ritmul. Timpul pe care reușești
să îl petreci cu sine aduce un
aport important în viața ta emoțională.

Îți iei o pauză de la tot ceea
ce trăiești și te retragi pentru
câteva zile într-o zonă liniștită.
Această decizie vine în urma
eșecurilor de care ai avut parte
în ultima perioadă. Regăsirea
interioară te va ajuta să dai un
nou sens propriei vieți. Ea va
aprofunda anumite relații din
viața ta.

Fluctuațiile financiare sunt
inevitabile. Oricât de mult ești
conștient în mod rațional de
acest lucru, acestea tot te scot
din zona de confort. Nu reușești
să te organizezi. Mintea îți este
în mii de direcții. Încearcă să te
oprești puțin. Acordă-ți timp și
răbdare!
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GAZETA de Chișinău
Luni, 11 mai
TVR Moldova
07.00 Matinalii
09.55 100 de povesti despre Marea
Unire
10.00 Telescoala Clasa VIII
11.00 Lăutarii Altfel
12.50 Discover România
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Lecţii electronice Moldova
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+
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. 29
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. 30
18.00 Serial: Aripile Nordului, ep. 6
18.55 Nadine
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
21.00 România 9
22.00 Serial: Jocurile timpului
23.15 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Fotbal Belgia - Brazilia
02.00 Serial: Jocurile timpului
03.10 Serial: Aripile Nordului, ep. 6
03.55 Documentar: Pofticioşi, la
cratiţă!
04.25 Replay
05.15 Nadine
06.00 România 9
TVR 2
07.00 Serial: Cele şase surori
07.55 Documentar: 360°-GEO
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa VIII
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 Telejurnal
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Regatul sălbatic
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa XII
16.00 SerialIubire dincolo de timp
17.00 România… în bucate
17.40 Primăvara amintirilor
19.00 Telejurnal
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 Serial: Anatomia lui Grey,
sez. 11
23.55 Film: Asediul iubirii 90’
01.40 România… în bucate
02.10 Documentar: 360°-GEO
03.05 Telejurnal
03.45 Sport
03.55 Meteo
04.05 Câştigă România!
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Rapsodia satului
06.35 Abraziv
06.55 Bună dimineaţa
07.00 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 Chişinău: ieri şi azi
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Moldova de Patrimoniu
11.30 Purtătorii de cultură
12.00 F/d
12.25 Recital Nicolae Ciubotaru
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
23.00 Ştiri Externe
23.25 Film The Con Man
01.10 Bună dimineaţa
02.55 Reporter pentru sănătate
03.15 Vector european
03.50 Pur şi simplu
04.05 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager
Minimax
06.00 Denver, ultimul dinosaur
06.15 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră
06.35 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
06.55 Masha şi ursul
07.10 Dinotrux
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.05 Curiosul George
08.35 Pettson şi Findus
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 Coconut, micul dragon Aventuri în junglă

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 şi cei Trei Muschetari
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 Ora de vârf 2
22.00 Ştirile
22.30 Film Jurassic World
00.45 Film Rush Hour 2
02.15 Lecţii de viaţa
03.00 Vorbeşte lumea
05.00 Ce spun românii
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV

PROGRAME 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 săptămânii
07.00 Colecţie Ora de Ras
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Colecţie Dora Show
11.15 Patrula
12.15 Бойкая Кухня
12.50 Teleshopping
13.00 Sclava albă. 48 с.
14.00 Lampa fermecată
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 Sclava albă. 49 с.
18.00 Coronavirus
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
21.30 Coronavirus
22.30 Din lumea filmelor
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Ora Expertizei
01.30 Din lumea filmelor
02.00 Sclava albă. 49 с.
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Colecţie Dora Show
05.00 Colecţie Ora de Ras

18.30 Ştiri Naţi onal TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
243
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep.
668
21.00 Film: EU, FRANKENSTEIN
22.45 Film: ALARMĂ ÎN DELTĂ
00.30 Spune-mi adevărul
02.30 Albumul Naţional
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Фатмагюль
10.00 Т/с Черная любовь
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.15 Т/с Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.10 Т/с Фатмагюль
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Фатмагюль
19.00 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Т/с Фатмагюль
21.00 Т/с Страна 03
22.00 Т/с Разлучница
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
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

TV8
06.00 Întreabă gheţu
07.10 Х/ф Шпион по соседству
08.45 Oaspete neaşteptat
09.30 Drive it
10.00 Х/ф Замыкая круг
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Лорд-вор
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф На грани
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф На грани
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Ştiri
18.00 Х/ф The pen and the sword
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Поп-звезда
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Статус Брэда
01.00 Ştirile TV8
01.45 Politiсa
03.00 Ştiri
03.30 Politiсa
04.45 Reporter de Gardă
05.00 Новости
05.30 Drive it
Pro 2
05.45 Serial Jurăminte încălcate
06.45 Serial Tânăr şi neliniştit
07.45 Serial Lacrimi de iubire
09.00 Teleshopping
09.15 Serial Vieţi la răscruce
10.15 Serial Intre tine şi rău
11.15 Teleshopping
11.45 Serial 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 Baronii
08.45 Serial: Dragoste şi ură, ep.
663
09.45 Film: GEMENII
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.
240
17.15 Serial: Nobleţe, ep. 17

11.30 Teleshopping
11.45 Светлые новости
12.00 Т/с Папины дочки
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени.
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 Светлые новости
15.30 Т/с Воронины
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Ивановы-Ивановы
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, 12 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 Lecţii electronice pentru clasa
a X-a. Moldova
14.00 Telejurnal Meteo
14.55 100 de povesti despre Marea
Unire
15.00 Telescoala Clasa XII
16.00 Profesionistii…
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
19.55 100 de povesti despre Marea
Unire
20.00 Telejurnal Ştiri+
21.00 România 9
22.00 Câştigă România!
22.50 Discover România
23.00 Investiţi în România!
00.30 România… în bucate
01.00 Telescoala Clasa XII
02.00 Cap compas
02.30 Un doctor pentru dumneavoastră
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
TVR 1
07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ediţie specială
11.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 30
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.30 Teleshopping
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România

Vineri / 8 mai / 2020
13.30 Documentar: Pofticioşi, la
cratiţă!
14.00 Telejurnal Sport Meteo
15.00 Maghiara de pe unu
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 31
18.00 Serial: Aripile Nordului, ep. 7
18.55 Nadine
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal
21.00 România 9
22.00 Serial: Jocurile timpului
23.15 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Fotbal Uruguay - Anglia
02.00 Serial: Jocurile timpului
03.10 Serial: Aripile Nordului, ep. 7
03.55 Documentar: Pofticioşi, la
cratiţă!
04.25 Ora regelui
05.15 Nadine
06.00 România 9
TVR 2
07.00 Serial: Cele şase surori
07.55 Documentar: 360°-GEO
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa VIII
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 Telejurnal
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Regatul sălbatic
14.00 Documentar: 360°-GEO
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
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 # De acasă împreună
01.00 Olimpiade de aur
02.00 Documentar: 360°-GEO
03.00 Telejurnal
03.40 Sport
03.50 Meteo
04.00 Câştigă România!
04.50 Discover România
05.00 Mic dejun cu un campion
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 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 Spectacol Poveşti la telefon
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Rapsodia satului
11.30 Abraziv
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 Găgăuz ogea
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 Eurovision Song Contest
2017. Finala
03.15 Musafirul
03.50 Pur şi simplu
04.05 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager
Minimax
06.00 Denver, ultimul dinosaur
06.15 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră
06.35 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
06.55 Masha şi ursul
07.10 Dinotrux
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.05 Curiosul George
08.35 Thomas şi prietenii săi: O
lume mare! Aventuri mari!
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 Incredibila poveste a perei
uriaşe
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 basmul modei
pariziene
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Voltron - apărătorul legendar
00.00 Masha şi ursul
01.00 Eu şi cei 7 pitici
01.30 Vafă, câinele minune
02.00 Masha şi ursul
03.00 Eu şi cei 7 pitici
03.30 Vafă, câinele minune
04.00 Masha şi ursul
05.00 Eu şi cei 7 pitici
05.30 Vafă, câinele minune
ProTV
06.00 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
14.00 Lecţii de viaţă
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Las Fierbinţi
22.00 Ştirile
22.30 Film Secret Service
00.45 Serial Las Fierbinţi
02.15 Lecţii de viaţa
03.00 Vorbeşte lumea
05.00 Ce spun românii
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Numai iubirea
21.30 Inimă de ţigan
23.00 La Bloc
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Numai iubirea
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Inimă de ţigan
Jurnal TV
06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Lampa fermecată - Colecţie
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 De bine, de rau
10.45 Бойкая Кухня
11.45 Ora Expertizei
12.50 Teleshopping
13.00 Sclava albă. 49 с.
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 Sclava albă. 50 с.
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 Sclava albă. 50 с.
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Patrula
05.00 Colecţie Ora de ras
TV8
06.00 Politiсa
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Check in
10.00 Х/ф Статус Брэда
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Поп-звезда
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Голубая игуана
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Голубая игуана
17.30 Ştiri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Крутой папочка

PROGRAME TV

GAZETA de Chișinău
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Х/ф Мой парень - ангел
01.00 Ştirile TV8
01.45 Politiсa
03.00 Ştiri
03.30 Cutia neagră
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
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.
668
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. 17
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
241
17.15 Serial: Nobleţe, ep. 18
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
244
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep.
669
21.00 Film: PRINTRE INAMICI
23.15 Film: EU, FRANKENSTEIN
01.00 Poamă acră
03.00 Albumul Naţional
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Telemagazin. Oferta zilei
08.00 Т/с Фатмагюль
10.00 Т/с Черная любовь
11.00 Telemagazin. Oferta zilei
12.00 Teleshopping
12.15 Т/с Черная любовь
13.30 Teleshopping
14.10 Т/с Фатмагюль
16.00 Telemagazin. Oferta zilei
17.00 Vorbe bune cu Lilu
18.00 Т/с Фатмагюль
19.00 Reporter
19.30 Tema zilei
20.00 Т/с Фатмагюль
21.00 Т/с Страна 03
22.00 Т/с Разлучница
00.00 Vorbe bune cu Lilu
01.00 Reporter
01.30 Tema zilei
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
11.45 Светлые новости
12.00 Т/с Папины дочки
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени.
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 Светлые новости
15.30 Т/с Ивановы-Ивановы
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Ивановы-Ивановы
19.30 Т/с Мамочки

21

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, 13 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 Lecţii electronice pentru clasa
a X-a. Moldova
14.00 Telejurnal Sport
14.55 100 de povesti despre Marea
Unire
15.00 Telescoala Clasa XII
16.00 # De acasă împreună
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
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. 31
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. 32
18.00 Serial: Aripile Nordului, ep. 8
18.55 Nadine
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal
21.00 România 9
22.00 Serial: Jocurile timpului
23.15 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Fotbal Costa Rica - Uruguay
02.00 Serial: Jocurile timpului
03.10 Serial: Aripile Nordului, ep. 8
03.55 Documentar: Pofticioşi, la
cratiţă!
04.25 Tezaur folcloric
05.15 Nadine
06.00 România 9
TVR 2
07.00 Serial: Cele şase surori
07.55 Documentar: 360°-GEO
09.00 Teleşcoala Clasa VIII
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 Telejurnal
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Regatul sălbatic
14.00 Documentar: 360°-GEO
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
19.45 Sport simultan TVR 1
19.55 Meteo simultan TVR 1
20.10 Telecinemateca: Roagă-te
pentru cei morţi şi ucide-i pe cei
vii 94’
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Anatomia lui Grey
23.55 Telecinemateca: Roagă-te
pentru cei morţi şi ucide-i pe cei
vii 94’
01.45 România… în bucate
02.15 Documentar: 360°-GEO
03.10 Telejurnal
03.50 Sport
04.00 Meteo
04.10 Câştigă România!
05.05 Memorialul Durerii
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Găgăuz ogea
06.35 Tezaur
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 Portrete în timp
10.00 Chişinău: ieri şi azi
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 Russkii mir
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 C. Moscovici. Antologia
adevărului
21.00 Ştirile
21.15 Moldova de Patrimoniu
21.45 Poezii
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Serial Pentru fiul meu
23.05 Ştiri Externe
23.30 Eurovision Song Contest
2018. Finala
01.05 Bună dimineaţa
02.30 Poezii
02.50 C. Moscovici. Antologia
adevărului
03.35 Chişinău: ieri şi azi
03.50 Pur şi simplu
04.05 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager
Minimax
06.00 Denver, ultimul dinosaur
06.15 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră
06.35 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
06.55 Masha şi ursul
07.10 Dinotrux
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.05 Curiosul George
08.35 Lumea secretă a ursuleţului
Benjamin
09.25 Benjamin şi leii de la circ
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 şi cei Trei Muschetari
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
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 Poliţişti de belea
22.15 Ştirile
22.45 Film Recrutul
00.45 Chips

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
03.00 Numai iubirea
04.00 Ştirile Pro TV
04.30 Inimă de ţigan

Vineri / 8 mai / 2020
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Nobleţe, ep. 18
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
242
17.15 Serial: Nobleţe, ep. 19
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
245
20.00 Film: SOLDATUL UNIVERSAL: ZIUA RĂZBUNĂRII
22.15 Film: LOVITURĂ DE
STÂNGA

Jurnal TV
06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Coronavirus
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Бойкая Кухня
10.45 Renegat. 7 с.
11.45 О нас
12.50 Teleshopping
13.00 Sclava albă. 50 с.
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 Sclava albă. 51 с.
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 Sclava albă. 51 с.
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 Мой парень - ангел
12.00 Ştiri pe scurt
12.00 Х/ф Крутой папочка
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф В Кейптаунском порту
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф В Кейптаунском порту
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Ştiri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Дом для русалок
21.30 Politiсa
22.45 Новости
23.15 Х/ф Астронавт Фармер
01.00 Ştirile TV8
01.45 Cutia neagră
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.
669
10.45 Vouă
11.45 Baronii

01.00 Film: PRINTRE INAMICI
03.15 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
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
11.45 Светлые новости
12.00 Т/с Папины дочки
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени.
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 Светлые новости
15.30 Т/с Ивановы-Ивановы
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Ивановы-Ивановы
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, 14 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 Lecţii electronice pentru clasa
a X-a. Moldova
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+
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. 32
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. 33
18.00 Serial: Aripile Nordului, ep. 9
18.55 Nadine
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal
21.00 România 9
22.00 Serial: Jocurile timpului
23.15 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Fotbal Brazilia - Costa Rica
02.00 Serial: Jocurile timpului
03.10 Serial: Aripile Nordului, ep. 9
03.55 Documentar: Pofticioşi, la
cratiţă!
04.25 Profesioniştii…
05.15 Nadine
06.00 România 9
TVR 2
07.00 Serial: Cele şase surori
07.55 Documentar: 360°-GEO
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa VIII
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 Telejurnal
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: 360°-GEO
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
19.45 Sport simultan TVR 1
19.55 Meteo simultan TVR 1
20.10 Film: Mythica: magie neagră
21.50 Discover România
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Anatomia lui Grey
23.55 Film: Mythica: magie neagră
01.35 România… în bucate
02.05 Documentar: 360°-GEO
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 Russkii mir
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
09.00 Ştirile (rus.)
09.30 Artelier
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
23.25 Eurovision Song Contest
2019. Finala
01.05 Bună dimineaţa
03.50 Pur şi simplu
04.05 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager
Minimax
06.00 Denver, ultimul dinosaur
06.15 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră
06.35 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
06.55 Masha şi ursul
07.10 Dinotrux
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
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08.05 Curiosul George
08.35 Sus Ancora! Elias şi secretul
din Marele Port
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 Barbie în basmul modei
pariziene
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 Thomas şi prietenii săi: O
lume mare! Aventuri mari!
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

09.00 Новости
09.30 Tomorrow today
10.00 Х/ф Астронавт Фармер
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Дом для русалок
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Белоснежка: месть
гномов
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Белоснежка: месть
гномов
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Ştiri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф Человек, который
смеется
21.30 Cutia neagră
22.45 Новости
23.15 Х/ф Лучший друг
01.00 Ştirile TV8
01.45 Politiсa
03.00 Ştiri
03.30 Cutia neagră
04.45 Reporter de Gardă
05.00 Новости
05.30 Tomorrow today

08.00 Telemagazin. Oferta zilei
09.00 Уральские пельмени.
Любимое
10.00 Т/с Папины дочки
11.30 Teleshopping
11.45 Светлые новости
12.00 Т/с Папины дочки
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени.
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 Светлые новости
15.30 Т/с Ивановы-Ивановы
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Ивановы-Ивановы
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

Pro 2

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 Lecţii electonice pentru clasa
a X-a. Moldova
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+
21.00 Dăruieşte, Românie!
23.00 Film: Viva Maria!
01.00 Telescoala Clasa XII
02.00 Film: Viva Maria!
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

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

06.00 Ştirile
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile
14.00 Lecţii de viaţă
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile
20.30 Las Fierbinţi
22.00 Ştirile
22.30 Film 21 Jump Street - O
adresă de pomină
00.30 Las Fierbinţi
02.00 Lecţii de viaţă
03.00 Vorbeşte lumea
05.00 Ce spun românii

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 Dincolo de noi
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 Dincolo de noi
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Intre tine şi rău
05.00 Serial Inima nu cere voie

ProTV InterNațional

Național

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

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. 19
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
243
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
246
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep.
670
21.00 Film: GANGSTERI DE
OCAZIE
23.45 Film: SOLDATUL UNIVERSAL: ZIUA RĂZBUNĂRII
02.00 Miezul problemei
03.15 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

ProTV

Jurnal TV
06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Coronavirus
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Бойкая Кухня
10.45 Renegat. 8 с.
11.45 Secretele Puterii
12.50 Teleshopping
13.00 Sclava albă. 51 с.
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 Sclava albă. 52 с.
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 Sclava albă. 52 с.
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Presa. 2 с.
05.00 Din lumea filmelor
05.30 De facto
TV8
06.00 Politiсa
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время

PROGRAME TV

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
STS Mega
06.00 Утро на СТС

Vineri, 15 mai
TVR Moldova

TVR 1
07.00 Telejurnal Sport Meteo
09.45 Teleshopping
10.00 Ediţie specială
11.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 33
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.30 Teleshopping
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Discover România
13.30 Documentar: Pofticioşi, la
cratiţă!
14.00 Telejurnal Sport Meteo
15.00 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.00 Serial: Yanxi, palatul suspinelor, ep. 34
18.00 Serial: Aripile Nordului, ep. 10
18.55 Nadine
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal
21.10 Film: Cel mai faimos joc
23.15 Telejurnal Sport Meteo
00.00 Fotbal Franţa - Brazilia
02.00 Aventura urbană
02.55 Sport
03.05 Meteo
03.10 Serial: Aripile Nordului, ep. 10
03.55 Documentar: Pofticioşi, la
cratiţă!
04.25 Garantat 100%
05.15 Nadine
06.00 Teleshopping
TVR 2
07.00 Serial: Cele şase surori
07.55 Documentar: 360°-GEO
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa VIII
10.00 Câştigă România!
11.00 Serial: Iubire dincolo de timp
12.00 Telejurnal
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360°-GEO
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
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 Portrete în timp
10.15 Serial Iubire de argint
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Medalion muzical
12.40 Chişinău: ieri şi azi
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 Portretul savantului
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
21.25 Eurovision Song Contest
2020. Finala
00.30 Ştirile (rus.)
00.45 Ştiri Externe
01.10 Bună dimineaţa
02.50 F/d
02.55 Ediţie specială De Ziua
Europei
03.55 Pur şi simplu
04.05 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.25 Mesager
Minimax
06.00 Denver, ultimul dinosaur
06.15 Littlest Pet Shop: În lumea
noastră
06.35 LEGO Friends: Fetele în
Misiune
06.55 Masha şi ursul
07.10 Dinotrux
07.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
08.05 Curiosul George
08.35 Curiosul George 2: pe urmele
maimuţei

10.00 Masha şi ursul
10.10 Polly Pocket - Puterea celor
mici
10.40 Barbie Dreamtopia
10.55 Unde-i Waldo?
11.25 Bebe Şef: Înapoi la treabă
11.55 Trolii - Petrecerea continuă
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 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 Lumea secretă a ursuleţului
Benjamin
21.20 Benjamin şi leii de la circ
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 Românii au talent
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23.15 Film Chips
01.00 Film The Recruit
03.00 Lecţii de viaţa
04.00 Vorbeşte lumea

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

13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
244
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
247
20.00 Serial: Dragoste şi ură, ep. 671
21.00 Film: PRINŢESA VAMPIRILOR
23.00 Film: LOVITURĂ DE
STÂNGA
01.45 Miezul problemei
03.00 Albumul Naţional
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Jurnal TV

Canal 2

06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Coronavirus
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Бойкая Кухня
10.45 Renegat. 9 с.
11.45 Cabinetul din umbră
12.50 Teleshopping
13.00 Sclava albă. 52 с.
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 Solidari pentru sănătate
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Editie speciala-Impreuna mai
puternici
21.00 Три миллиона
22.00 Colecţie Ora de ras
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Coronavirus
01.00 Lampa fermecată - Colecţie
02.00 Sclava albă. 52 с.
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Colecţie Dora Show
05.00 Colecţie Ora de ras

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

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 Лучший друг
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Шпион по соседству
14.00 Ştiri pe scurt
14.15 Х/ф Неадекватные люди
15.00 Новости. Коротко
15.15 Х/ф Неадекватные люди
16.45 Iubeşte viaţa
17.30 Ştiri
18.00 Настоящее время. Вечер
19.00 Ştirile TV8
19.45 Х/ф В доме отца
21.30 Întreabă gheţu
22.45 Новости
23.15 Х/ф 2: 22
01.00 Ştirile TV8
01.45 Cutia neagră
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
11.45 Светлые новости
12.00 Т/с Папины дочки
13.30 Утро на СТС
14.30 Уральские пельмени.
Любимое
15.00 Teleshopping
15.15 Светлые новости
15.30 Т/с Ивановы-Ивановы
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Т/с Ивановы-Ивановы
19.30 Т/с Беглые родственники
22.30 Т/с Миша портит все
23.30 Т/с Одна за всех
00.00 Утро на СТС
01.00 Muzica la CTC

ProTV InterNațional

Pro 2
05.45 Serial Dincolo de noi
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 Dincolo de noi
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 Dincolo de noi
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.
670
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping

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

Sâmbătă, 16 mai
TVR Moldova
07.00 Tezaur folcloric
07.50 Discover România
08.00 Ferma
08.50 Discover România
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 Mic dejun cu un campion
10.20 Discover România
10.30 Teatru TV
13.00 Documentar: Nume de cod:
câini din Alaska
14.00 Telejurnal Sport
14.30 Lumea şi noi
15.00 Film: Un comisar acuză
16.50 Discover România
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: Un comisar acuză
00.50 Discover România
01.00 Documentar: Nume de cod:
câini din Alaska
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

PROGRAME TV

GAZETA de Chișinău
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 - Anglia
17.30 Izolaţi în România
18.00 Teleenciclopedia Catedrala
din Köln
19.00 Istorii ascunse
19.30 Miracolul: EU
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Sport
21.00 1989 - Decembrie roşu
22.00 Eurovision: Europe Shine A
Light
00.00 Profesioniştii…
01.00 Anchetele comisarului
Antonescu
02.00 Adevăruri despre trecut
02.30 Levintza
03.00 Telejurnal 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: Animaţie 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
19.45 Sport simultan TVR 1
19.55 Meteo simultan TVR 1
20.10 Film: Săgeata neagră
21.50 Discover România
22.10 Serial: Rudolf Valentino:
destinul unei legende
00.00 MotorVlog
00.30 Zile cu stil
01.10 Film: Săgeata neagră
04.25 Serial: Animaţie Armăsarul
sălbatic
05.15 Telejurnal
05.50 Sport
06.00 MotorVlog
06.25 Teleshopping
Moldova 1
06.05 F/d
06.45 Să luăm aminte…
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
14.20 Recital orchestra Plai moldovenesc
15.45 F/d
16.35 Artelier
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 În ritmul dansului
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 Bună dimineaţa
21.45 Eurovision. Retrospectiva
anilor
22.00 Eurovision: Europe shine a
light
00.00 Ştirile (rus.)
00.15 Zapovednik
00.30 Ştiri Externe
00.55 Poezii
01.05 Serial Poftă bună
01.35 Bună dimineaţa
03.20 La noi în sat
04.00 Ştiri Externe
04.25 O seară în familie
05.25 Mesager
Minimax
06.00 Masha şi ursul
06.35 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
07.35 Barbie DreamHouse Adventures
08.35 Barbie în Tabără de Muzîca
10.00 Barbie în trupa spioanelor
11.25 AVENTURILE SIRENELOR
H2O
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 Thomas şi prietenii săi: O
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lume mare! Aventuri mari!
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 Sus Ancora! Elias şi secretul
din Marele Port
21.50 Masha şi ursul
22.00 Curiosul George
22.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
23.00 Vânătorii de troli
23.30 Voltron - apărătorul legendar
00.00 Masha şi ursul
01.00 Eu şi cei 7 pitici
01.30 Vafă, câinele minune
02.00 Masha şi ursul
03.00 Eu şi cei 7 pitici
03.30 Vafă, câinele minune
04.00 Masha şi ursul
05.00 Eu şi cei 7 pitici
05.30 Vafă, câinele minune
ProTV
06.00 Ce se întâmplă, doctore?
06.30 Arena bucătarilor
07.00 Ştirile
10.30 Superspeed la Pro TV
11.00 Film Karate Kid III
13.15 Ce spun românii
14.15 Film Ali Baba şi cei 40 de
hoţi I

12.45 Egoist
13.45 Река без границ
14.00 Х/ф Пропажа алмаза Слеза
16.00 Internetu grăieşte
17.30 Х/ф Скорость: автобус 657
19.00 Întreabă gheţu
20.20 Х/ф Джуди
22.30 Internetu grăieşte
00.00 Х/ф Пляжный бездельник
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 Река без границ
Pro 2
05.45 Serial Dincolo de noi
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 Dincolo de noi
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 Dincolo de noi
04.00 Ce se întâmplă, doctore?
04.15 Serial Intre tine şi rău
05.00 Serial Inima nu cere voie
Național

16.00 Românii au talent
19.00 Ştirile
20.00 Film Greu de pensionat
22.00 Film Codul lui DaVinci
00.30 Film 21 Jump Street
02.15 Las Fierbinţi
04.00 Film Karate Kid III
ProTV InterNațional
06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.30 La Măruţă
12.00 Acasă la Români
12.45 Teleshopping
13.00 Ştirile Pro TV
13.15 România, te iubesc!
14.00 Lecţii de viaţa
14.45 Ce spun românii
15.30 Arena bucătarilor
16.00 Românii au talent
18.30 Superspeed
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Arena bucătarilor
20.30 Las Fierbinţi
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 Las Fierbinţi
03.45 Inimă de ţigan
05.00 Acasă la Români
Jurnal TV
06.00 Jurnalul orei 6
07.00 Coronavirus
08.00 Colecţie Dora Show
09.00 Top Gear
10.00 Teleshopping
10.15 Impreuna mai puternici
11.15 Ora Expertizei
12.45 Din lumea filmelor
13.15 Teleshopping
13.30 Editie speciala-Impreuna mai
puternici
14.15 Solidari pentru sănătate
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. 5 с.
01.00 Sclava albă. 49, 50 с.
03.00 Бойкая Кухня
04.00 Presa. 3 с.
05.00 Jurnalul săptămânii
TV8
06.00 Întreabă gheţu
07.15 Ştirile TV8
08.00 Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Х/ф В доме отца
11.10 Oaspete neaşteptat
12.00 Reporter de Gardă
12.15 Drive it

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep.
245
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor, ep. 337
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: AVENTURILE LUI
BABUŞCĂ
15.45 Film: GANGSTERI DE
OCAZIE
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep.
248
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

17.00 Ora regelui
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Ştiri
21.00 Lăutarii Tradiţional
22.50 Discover România
23.00 Film: Columna
01.15 Documentar: Fotografii uitaţi
din marele război
02.15 Ora regelui
03.05 Dăruieşte, Românie!
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Conexiuni

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 Telemagazin. Oferta zilei
14.30 М/с Царевны
15.30 Шоу Уральских пельменей
17.00 Telemagazin. Oferta zilei
18.00 Шоу Уральских пельменей
19.30 Шоу выходного дня
20.30 Стендап Андеграунд
22.30 М/с Царевны
23.00 Лица улиц
00.00 Кино в деталях
01.00 Muzica la CTC
Duminică, 17 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: Fotografii uitaţi
din marele război
14.00 Telejurnal Sport
14.30 La un pas de România
15.00 Film: Columna

03.10 Evantai folcloric
04.05 C. Moscovici. Antologia
adevărului
04.50 Mesager
08.15 Bună dimineaţa
Minimax
06.00 Masha şi ursul
06.35 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
07.35 Barbie DreamHouse Adventures
08.35 Barbie în trupa spioanelor
10.00 Barbie în Tabără de Muzîca

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-Franţa
17.30 Habemus papam: o istorie a
puterii, 6 eps
18.15 Exclusiv în România
19.00 Istorii ascunse
19.30 Miracolul: EU
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: Un comisar acuză
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Reteaua de idoli
19.00 Telejurnal
19.45 Sport simultan TVR 1
19.55 Meteo simultan TVR 1
20.10 Film: Revanşa

Canal 2
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
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22.10 Film: Jocul lacrimilor 108’
00.15 Reteaua de idoli
01.15 Memorialul Durerii
02.00 Film: Un comisar acuză
03.50 Film: Revanşa
05.35 Telejurnal
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 La datorie
12.00 Musafirul
12.30 Serial Poftă bună
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 Eurovision: Europe shine a
light
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinău: ieri şi azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.20 F/d
21.00 Ştirile
21.15 Recital de muzică franceză
22.25 Ştirile (rus.)
22.55 Concert în Europa
23.40 Musafirul
00.10 Tezaur
00.40 Chişinău: ieri şi azi
00.55 Serial Poftă bună
01.25 Bună dimineaţa
02.40 Purtătorii de cultură

11.25 AVENTURILE SIRENELOR
H2O
12.25 Curiosul George
13.25 Masha şi ursul
13.40 Lumea secretă a ursuleţului
Benjamin
14.30 Benjamin şi leii de la circ
15.15 MMicul meu ponei - Cel mai
frumos cadou
16.00 Micul Meu Ponei: Prietenia
Este Magică
17.00 Unde-i Waldo?
18.00 Kung Fu Panda - Ghearele
Destinului
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Masha şi ursul
20.30 Curiosul George 2: pe urmele
maimuţei
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 Ali Baba and the Forty
Thieves I
13.00 Apropo TV
14.00 Film Gemenii
16.15 Film Printesa şi soldatul
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile
20.00 Film Turistul
21.45 Film Sa nu mori azi
00.15 Film Princess and the Marine
02.00 Apropo TV
03.00 Film Die Another Day
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 Lecţii de viaţa
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 Colecţie Dora Show
09.00 Top Gear
10.00 Teleshopping
10.15 Бойкая Кухня
10.45 De facto
11.15 Cabinetul din umbră
12.45 Filme şi Staruri
13.15 Teleshopping
13.30 Sclava albă. 51 с.
14.00 Impreuna mai puternici
15.00 Ce mai fac vedetele
15.45 Teleshopping
16.00 Nunta
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 Filme şi Staruri
00.00 Colecţie Dora Show
01.00 Sclava albă. 49-52 с.
05.00 Patrula
TV8
06.00 Х/ф Уличные танцы-2
07.30 Internetu grăieşte
09.00 Check in
09.30 Х/ф Скорость: автобус 657
11.10 Oaspete neaşteptat
12.00 Egoist
13.00 Река без границ
13.30 Tomorrow today
14.00 Х/ф Мишу из Д’Обера
16.00 Reporter de Gardă
16.20 Punct şi de la capăt
17.00 Х/ф Фальшивомонетчики
19.00 Politiсa
20.15 Tale of the lake
21.40 Zâmbărele
22.00 Х/ф Лондонские поля
23.50 Пятое время года
00.15 Punct şi de la capăt
01.00 Egoist
02.00 Politiсa
03.00 Întreabă gheţu
04.00 Пятое время года
05.00 Oaspete neaşteptat
Pro 2
05.45 Serial Dincolo de noi
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 Dincolo de noi
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 Dincolo de noi
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.
246
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.45 Film: AVENTURILE LUI
BABUŞCĂ
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.
249
20.00 Film: COŞMARUL MERCENARILOR
23.45 Opriţi timpul
02.30 Albumul Naţional
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Canal 2
07.00 Vorbe bune cu Lilu
08.30 Поле Чудес
09.30 Teleshopping
09.45 Т/с Фатмагюль
13.50 Teleshopping
14.25 Т/с Фатмагюль
20.00 Т/с 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 Telemagazin. Oferta zilei
15.30 Шоу выходного дня
16.30 Telemagazin. Oferta zilei
17.30 Шоу Уральских
пельменей
20.00 Т/с Миша портит все
22.00 Шоу Уральских
пельменей
23.30 М/с Царевны
01.00 Muzica la CTC
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CĂRĂBUȘI & WOW!

A învins de-a lungul
vieţii sale gripa spaniolă,
cancerul şi COVID-19

Angelina Friedman are 101 ani,
o vârstă cu care se poate mândri,
mai ales că a învins de-a lungul
vieţii sale gripa spaniolă, cancerul
şi, recent, COVID-19, o maladie
care a făcut mii de morţi la New
York, mai ales în rândul persoanelor vârstnice.
Angelina Friedman, care locuieşte într-un cămin de bătrâni
din nordul statului New York, a
fost diagnosticată cu COVID-19 în
luna martie, dar a reuşit să învingă

boala, a informat marţi cotidianul
New York Post.
Potrivit familiei sale, bătrâna
a supravieţuit deoarece are „un
ADN supraomenesc”. „Mama mea
este o supravieţuitoare”, a spus
fiica ei, Joanne Merola, care a
amintit că Angelina a supravieţuit
„unor avorturi, hemoragii interne
şi cancerului”.
Fiică de imigranţi italieni, Angelina Friedman s-a născut în 1918
la bordul unei nave ce se îndrepta

spre Statele Unite, într-un moment în care gripa spaniolă făcea
ravagii. Mama ei a murit la naştere, iar ea şi cei doi fraţi ai ei au
rămas în grija tatălui, în cartierul
Brooklyn.
Angelina a fost căsătorită, iar
la un moment dat atât ea, cât şi
soţul ei au fost diagnosticaţi cu
cancer. „Ea a supravieţuit, el nu”,
a povestit fiica ei.
Pe 21 martie, bătrâna a fost
dusă la spital pentru o procedură medicală de rutină, însă atunci
când medicii i-au făcut testul pentru noul coronavirus, rezultatul a
ieşit pozitiv. La 20 aprilie, testul
a fost repetat, iar rezultatul a fost
negativ.
Primul lucru pe care l-a cerut
Angelina Friedman după aceea au
fost fire pentru împletit, a spus
fiica ei, care în tot acest timp nu
şi-a putut vizita mama. Însă ea i-a
trimis mesaje de încurajare mamei
sale: «Mergi înainte, mamă, vei
supravieţui nouă tuturor!”.
AGERPRES

Frescă gigantică la Milano în
onoarea personalului medical
Milano, capitala Lombardiei, regiunea italiană
cea mai afectată de coronavirus cu circa 14.000 de
decese, a mulţumit personalului medical, aflat în
prima linie în lupta împotriva epidemiei de COVID-19, comandând o frescă gigantică în onoarea
acestuia, relatează AFP.
„Ideea era să creăm o frescă care să dureze ani
de zile şi să fie un memorial pentru oamenii care
trec pe lângă noi. Acesta este motivul pentru care
se numeşte: „Ca să nu uităm”, a explicat pentru
AFPTV artistul milanez, autorul lucrării, Lapo Fatai.
Fresca reprezintă o asistentă purtând mănuşi,
cu părul acoperit şi cu o mască coborâtă sub bărbie
dezvăluind un zâmbet larg. Lângă chipul ei este scris
un mesaj cu majuscule: „MULŢUMESC!”.
„Asistenta zâmbeşte în pofida semnelor lăsate
pe chipul ei de purtarea măştii. Este un simbol al
speranţei şi al spiritului pozitiv în pofida a tot”, a
mai spus Lapo Fatai, care a lucrat gratuit la acest
proiect.
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Sinceră presupunere
Înţelepciunea, pe-nserate,
La casa mea când o fi fost,
Crezând c-un hoţ la uşă-mi bate,
Nu i-am deschis, ca orice prost…

Gheorghe BÂLICI

A fost descoperit
un anticorp uman
ce blochează
infecția
cu SARS-CoV-2

O echipă de cercetători a identificat un anticorp monoclonal
uman care împiedică virusul
SARS-CoV-2 să infecteze culturile de celule, ceea ce reprezintă
un prim pas spre dezvoltarea unui
tratament împotriva COVID-19,
potrivit unui articol publicat de
revista „Nature Communications”
şi citat de EFE.
Prin această descoperire realizată de cercetători de la Universitatea din Utrecht, Erasmus Medical Centre şi Harbour BioMed
(HBM), oamenii de ştiinţă speră
să dezvolte anticorpi umani pentru a încerca să prevină infecţia
respiratorie COVID-19 provocată
de coronavirusul SARS-CoV-2.
„Această cercetare este continuarea unui studiu realizat în
anii trecuţi cu anticorpi care au
vizat infecţia cu SARS-CoV, care a
apărut în 2002/2003”, a declarat
Berend-Jan Bosch, cercetător la
Universitatea din Utrecht.
„Utilizând această colecţie de
anticorpi împotriva SARS-CoV,
am identificat unul care neutrali-

zează infectarea culturilor de celule cu SARS-CoV-2. Acest anticorp
neutralizator are capacitatea de
a altera cursul infecţiei în gazda
infectată, sprijină eliminarea virusului sau protejează o persoană
expusă la acest virus pentru a nu
se infecta”, a explicat Bosch.
El a observat că acest anticorp
se leagă atât de proteina SARSCoV, cât şi de cea a SARS-CoV-2.
„Această caracteristică de neutralizare încrucişată a anticorpului
este foarte interesantă şi sugerează că are capacitatea de a frâna
boli ce pot apărea pe viitor şi care
sunt provocate de coronavirsuri”,
a precizat expertul olandez.
„Această descoperire aduce o
bază solidă de cercetare suplimentară pentru a studia caracteristicile acestui anticorp şi a dezvolta posibile tratamente împotriva
COVID-19”, a declarat la rândul
său, Frank Grosveld, unul dintre
autorii cercetării. „Acest anticorp
utilizat în această cercetare este
în întregime uman”, a precizat el.
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