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Diviziunea 
muncii sau 
Despre 
egoismul 
politicienilor 

Ca orice meserie în care pentru 
a te impune e nevoie să-ţi întreci 
concurenţii, politica e un câmp al 
orgoliilor, un teren al egoiştilor, dise-
minaţi prin selecţie naturală. Nu poţi 
fi generos cu adversarii, dacă asta îţi 
aduce pierderi, ţie sau echipei. Politi-
cianul are dreptul să nu mărturisească 
şi să nu acţioneze împotriva sa şi a 
echipei sale. Încercând să analizăm 
şi să înţelegem ce se întâmplă trebuie 
să ţinem cont de această realitate. Ca 
să nu ne facem iluzii. 
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R e a l i t a t e a

După doi ani de secetă, pe 17 noiembrie 2020, fermierii 
din Republica Moldova au primit, s-ar părea, vestea bună 
de la Guvernul Chicu: deținătorii de vite, capre, oi, vor 
beneficia, la fel ca și colegii lor de peste Prut, de subvenții 
din partea statului pentru fiecare cap de animal. Este un 
proces în premieră în RM. 

Mircea V. CIOBANU
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În RM doar 5-6% din efectivul de 
animale sunt concentrate în ferme, 
restul – în gospodăriile casnice

„Fără o linie 
de creditare, 
nu ne vom asigura 
securitatea 
alimentară”

R e p o r t a j

  POLITICĂ

A - p o l i t i c e

CFM, tras 
pe linie 
moartă
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(55)

3 

Fo
to

: 
N

at
al

ia
 M

U
N

T
E

A
N

U

Vaccinul anticovid, 
pe scurt și rapid
Vinerea trecută, 26 februarie, echipa GAZETEI de Chișinău a mers 
la Lozova, Strășeni, pentru a promova ziarul și a discuta cu lumea 
despre ce se mai întâmplă în politica de la noi și... despre alte 
griji și nevoi. Mie, de această dată, mi-a revenit sarcina să întreb 
oamenii pe care i-am întâlnit ce cred ei despre vaccinare; dacă se 
vor vaccina – de ce o vor face, iar dacă nu se vor vaccina – de ce nu 
vor accepta să fie vaccinați.
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4 martie 2021, protestul cefemiștilor în fața Parlamentului
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Expert: 
„ Documente similare 
sunt folosite demult”

Ziarul este membru al Asociației Presei Independente 
(API), iar API este membru al Asociației Mondiale
a Ziarelor și a Producătorilor de Știri (WAN/IFRA).World Association of News-

papers and News Publishers

R A C U R S I

Ambulanțele stau la rând la Centrul de triere Covid-19 de la Moldexpo. Foto: Victoria Borodin

Practica solicitării unor certifi-
cate de vaccinare pentru a obține 
dreptul de călătorie şi, mai ales, de 
şedere în țări străine nu este nouă 
şi nu ar trebui să genereze con-
troverse în contextul pandemiei 
de COVID-19. De această părere 
este Stela Bivol (foto), directoarea 
Centrului pentru Politici şi Ana-
lize în Sănătate de la Chişinău. 

„Orice cetățean al R. Moldo-
va, când merge la studii în țări 
străine, trebuie să prezinte un 
certificat în care sunt incluse vac-
cinurile pe care le are. Anumite 
țări pot să ceară anumite imuni-
zări, care, dacă nu au avut loc, 
omului i se poate refuza viza sau 
este obligat, atunci când ajunge în 
țara respectivă, să se vaccineze”, 
exemplifică ea, într-un comenta-
riu pentru „Gazeta de Chişinău”. 
Există însă, în cazul R. Moldova, o 
problemă – accesul limitat la vac-
cinul anti-COVID, fapt care poate 

Premierul interimar Aureliu 
Ciocoi confirmă că cererea de 
omologare a vaccinului rusesc 
Sputnik V a fost depusă la Agenția 
Medicamentului de o companie 
farmaceutică privată, cu scopul 
de a-l comercializa în R.Moldo-
va. Totodată, şeful Guvernului în 
exercițiu nu vede în acest fapt o 
problemă. „Dacă îl vor propune, 
vă dați seama, compania îl aduce 
cu un preț angro, îşi pune un ada-
os comercial, plus are de achitat 
nişte taxe vamale şi evident că 
prețul final în R.Moldova al aces-
tui vaccin va fi net superior fâță de 
prețul cu care ar putea fi contrac-
tat de la producător. Însă avem 
o piață liberă, şi nu văd motive 
să interzicem clinicilor private, 
în cazul în care pot obține vacci-
nul, să-l propună contra cost”, a 

declarat Ciocoi într-o emisiune 
la Jurnal TV. 

El afirmă că R.Moldova este 
deschisă oricărui vaccin anti-CO-
VID şi dă asigurări că programul 
guvernamental de imunizare va 
asigura cetățenilor accesul gratuit 
la vaccin. 

În acest context, Ciocoi i-a 
avertizat pe cei care ar putea în-
cerca să profite de pe seama dona-
țiilor, încercând să comercializeze 
vaccinurile oferite gratuit R.Mol-
dova prin intermediul clinicilor 
private. „Ar fi foarte urât ca vac-
cinurile venite drept donație sau 
achiziționate din bani publici să 
fie vândute în clinicile private. Și 
pe această cale previn de pe acum 
ca doritorii de asemenea scheme 
să uite acest lucru”, spune el.

V.V.

Vaccinul Sputnik V 
ar putea fi 
comercializat 
în R.Moldova

Curtea Constituțională (CC) a 
admis doar parțial sesizarea pre-
şedintei Maia Sandu cu privire la 
competențele unui guvern demi-
sionar. Astfel, conform deciziei 
adoptate joi, 4 martie, Guvernul în 
exercițiu poate numi persoane în 
funcții de demnitate publică, cum 
ar fi secretarii de stat sau şefii de 
agenții, însă şefa statului nu poate 
schimba componența executivului 
în cazul miniştrilor. 

La fel, membrii Curții au de-
clarat inadmisibilă sesizarea în 
partea care se referea la dreptul 
unui guvern aflat în demisie de a 
semna tratate internaționale în 
anumite condiții.

Angajamentele financiare ale 
Guvernului în exercițiu, care pri-
vesc o perioadă nedeterminată sau 

de peste un an, a căror valoare 
este disproporționată în raport 
cu cheltuielile necesare pentru 
administrarea treburilor publice 
curente sau pentru gestionarea 
unor situații de urgență, pot fi 
considerate constituționale doar 
atunci  când semnarea acestora 
este necesară pentru executarea 
legilor adoptate de Parlamentul 
Republicii Moldova şi/sau aces-
tea sunt necesare pentru asigura-
rea securității interne şi externe 
a statului, menținerea stării de 
legalitate, a stabilității sociale, 
economice, financiare, politice 
şi pentru evitarea fenomenelor 
naturale şi ale factorilor imprevi-
zibili care prezintă pericol public, 
potrivit hotărârii CC.

V.V.

CC: Remanieri 
– da, tratate 
internaționale – ba

crea inechitate în raport cu unii 
cetățeni, mai spune Stela Bivol.

„Certificat sau paşaport, aces-

tea sunt discuții mai mult politice, 
dar este clar că, dacă eşti protejat, 
îți dă o anumită asigurare în caz 
de călătorie. Și atunci acesta poate 
fi încă un factor care să încuraje-
ze vaccinarea populației”, crede 
experta. 

Ea accentuează, însă: „Pentru 
noi, în R. Moldova, este limitat 
accesul la vaccin deocamdată şi, 
respectiv, dacă introduci necesi-
tatea vaccinării, iar în țară nu este 
disponibil vaccinul, asta devine un 
factor inechitabil. Introducerea 
unui impediment birocratic, în 
lipsa unei soluții, devine discuta-
bilă. Respectiv, cerințele pentru 
vaccinare trebuie să fie coordona-
te şi corelate cu disponibilitatea 
acestei opțiuni în țară”.

Discuțiile cu privire la apli-
carea unui aşa-numit „paşaport 
de imunizare” au revenit în ac-
tualitate după ce luni, 1 martie, 
şefa Comisiei Europene, Ursula 
von der Leyen, a anunțat că va 
propune folosirea unui astfel de 
document digital, necesar pentru 
redresarea țărilor din Uniunea 
Europeană a căror economie se 
bazează pe turism. Subiectul este 
tratat cu ostilitate de unele insti-
tuții de presă afiliate socialiştilor 
de la Chişinău, la unison cu pro-
paganda rusească, care invocă 
un „complot” ce ar urmări să-i 
lipsească pe oameni de mobili-
tate şi s-ar înscrie în planurile 
„ocultei mondiale” care ar vrea, 
prin intermediul vaccinării, să 
controleze acțiunile oricărui lo-
cuitor al planetei.

Valeriu CAȚER
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Feroviarii şi-au început ma-
nifestația la Î. S. „Calea Ferată 
din Moldova” (CFM). Au vrut să 
discute cu administrația CFM, 
dar nu li s-a permis să intre în 
incinta instituției deoarece „e 
pandemie”. La protest au par-
ticipat lucrători de la nodurile 
feroviare din Chişinău, Giurgiu-
leşti, Basarabeasca, Ungheni, 
Bender, Ocnița şi Bălți. 

Protestatarii au mers în fața 
Parlamentului, unde au scandat: 
„Salariul!” şi au cerut demisia di-
rectorului interimar al CFM, Adri-
an Onceanu. Aceştia au venit cu 
pancarte pe care era scris: „CFM, 
pe cale de distrugere”; „Salvați 
transportul feroviar din R. Mol-
dova!”; „Achitarea restanțelor la 
salariu şi a compensațiilor” sau 
„Viață decentă acum!”. 

Alexandru lucrează la nodul 
feroviar Bălți. De-i frig sau plo-
uă, bărbatul repară şinele. „Calea 
ferată se schimbă greu. E putre-
dă. Tot lucrul îl facem manual: 
cu hârlețul, lopata şi ranga, pe 
omăt, pe ploaie”, spune Alexan-
dru. Feroviarul afirmă că mulți 
pleacă de la CFM. „N-are cine 
lucra. Care-s tineri pleacă peste 
hotare, dar care-s bătrâni şi mai 
au puțin până la pensie – mun-
cesc. E greu la CFM. Aşteptăm cu 
gândul să ne dea salariul. Luptăm 
până la capăt. Mai am puțin până 
la pensie. În altă parte, dacă ai 
peste 50 de ani, nu te angajează 
nimeni. Nici paznic”. 

„Cum să hrănesc 
copilul?”

„CFM este o magistrală mare 
şi puternică. Dacă vor da voie să 
o distrugă, vor trece 500 de ani, 
dar cale ferată nu vom mai avea”, 
consideră Ruslan Moroşan, fero-
viar din satul Sângera. „Trăiesc în 
sat. Am o găină acasă. Părinții mă 
ajută. Mă împrumut de la prieteni, 
de la vecini”, zice el. 

„Nu pot ține familia doar cu 
cartofi. Cum să hrănesc copilul? 
Ce să-i dau copilului la şcoală? Ce 
să-i dau băiatului care lucrează în 
schimburi? Eu primesc trenurile. 
Eu văd câtă marfă intră în țară. 
Într-o zi intră peste 120 de va-
goane cu marfă. Unde-s banii pe 
marfă? Vama oferă mai mult de 
50 de milioane de lei pe lună. Ei 
(n.a. – conducerea CFM) primesc 
salariul, dar noi nu primim”, în-
treabă o femeie venită de la Oc-

nița. Aceasta are un salariu de 
3400 de lei. 

„Eu am 2700 de lei salariu pe 
lună. Am utilități pe care trebuie 
să le plătesc. Eu sunt singură. Azi 
dimineață am fost la conducerea 
CFM. Pe noi nu ne-au primit. Au 
spus că-i pandemie. Las’ să stea 
el (n.a. – directorul CFM) două 
luni fără salariu şi să ne dea nouă! 
Unde să mă duc? Cine mă ia la 
lucru?”, susține Raisa, altă femeie 
venită de la Ocnița, care lucrează 
din anul 1981 la CFM. 

Protestatarii au discutat cu de-
putații Radu Marian, Alexandru 
Slusari şi Oleg Lipschii. „Bani nu 
sunt. Urmează să discute marți 
cu directorul interimar al CFM, 
Adrian Onceanu. Ne-au promis 
că vor iniția planuri strategice. 
Vom vedea ce se va rezolva după 
aceste întâlniri”, a declarat Ion 
Zaporojan, preşedintele Federa-
ției Sindicale a Feroviarilor.

„Calea Ferată a fost furată 
în ultimul hal”

După ce-au ieşit de la discu-
țiile din Parlament, aceştia s-au 
îndreptat spre Preşedinție, unde 
s-au adresat preşedintelui Maia 
Sandu. „Suntem disperați. Nu mai 
ştim ce să facem. N-am venit să 
ne arate la televizor. Vrem să fim 
auziți. Înțelegem situația Dvs., dar 
totuşi sunteți un reprezentant al 
statului. Cerem sprijinul şi ajuto-
rul Dvs.”, a declarat unul dintre 
protestatari. 

La rândul său, Ion Zaporojan a 
declarat că, „de şase ani, e bătaie 
de joc față de feroviari. Nu s-au 
procurat haine, încălțăminte de 
lucru, piese de schimb. Oamenii 
n-au ce mânca”. Reprezentanții 
Preşedinției n-au ieşit în fața pro-
testatarilor. După ce s-a terminat 
acțiunea de protest, Zaporojan 
s-a îndreptat spre uşa Preşedin-
ției pentru a lăsa o scrisoare cu 
solicitările feroviarilor. 

La intrarea în Preşedinție îl aş-
tepta Adrian Spânu, secretarul ge-
neral al Aparatului preşedintelui, 
care a menționat că „problema 
feroviarilor se va discuta la ur-
mătoarea şedință a Consiliului 
Suprem de Securitate, unde va fi 
invitat directorul interimar Adri-
an Onceanu”. Referitor la ce poate 
face în realitate Preşedinția pen-
tru muncitorii CFM, Adrian Spâ-
nu a răspuns că „pârghiile sunt la 
Guvern, la Ministerul Economiei, 

CFM, tras pe linie moartă

„Fie-vă dragi copiii, învățați-i ce e de folos, fiți drepți şi-ți vedea că nu-s sălbatici. Schimbați-le des ocu-
pația, jucați-vă cu ei, căci între copii trebuie să fii şi tu copil. Nu vă vărsați veninul amărăciunii voastre 
în sufletul copiilor, că-i păcat…”

Ion Creangă, 1837 – 1889

D
I
X
I
T

Angajații de la șapte noduri feroviare, 
care nu și-au primit salariile din 
noiembrie, au ieșit din nou la protest 
în fața Parlamentului și a Președinției. 

Oamenii sunt disperați, vor să fie auziți și 
remunerați.

la CFM şi la Agenția Proprietății 
Publice. 

Imediat după încheierea pro-
testului, deputatul Radu Marian, 
într-o postare pe facebook, a scris: 
„De ce nu sunt bani pentru salarii? 
Pentru că, în ultimii 10 ani, Calea 
Ferată a fost furată în ultimul hal. 
Sub conducerea actuală, lucrurile 
au degradat în continuare. În anul 
2020, întreprinderea a pierdut 30 
milioane de lei doar din furtul de 
motorină, pus la cale de o rețea 
infracțională. Onceanu a primit 
toate materialele şi dovezile, dar 
nu a întreprins absolut nimic”. 

Potrivit deputatului Marian, la 
indicația şefilor de la securitatea 
internă CFM, programul de mo-
nitorizare a consumului real de 
motorină a fost dezactivat pentru 
că era un obstacol în realizarea 
schemelor. 

„Șeful securității interne este 
Aurel Berdilo, soțul celebrei jude-
cătoare care a anulat alegerile din 
Chişinău din 2018, iar vicedirecto-
rul securității interne este Serghei 
Dodon, nepotul lui Igor Dodon. 
Din cauza neregulilor depistate, 
fraudelor şi a dezactivării acestui 
program de monitorizare, în fe-
bruarie 2021, Banca Europeană a 
suspendat intenția de acordare a 
unui credit de câteva zeci de mili-
oane de euro Căii Ferate. Bani care 
ar putea fi utilizați şi pentru plata 
salariilor”, susține Radu Marian. 
Deputatul consideră că „soluția 
pe termen scurt este accesarea 
surselor externe, inclusiv de la 
partenerii internaționali. Însă 
pentru a accesa aceşti bani, con-
ducerea CFM trebuie să prezinte 

Cefemiștii își cer salariile

un mecanism clar de combatere 
a fraudelor şi de reformare a in-
stituției”, a conchis Radu Marian.

Datoriile CFM constituie apro-
ximativ 660 de milioane de lei, 

dintre care peste 100 de milioa-
ne de lei reprezintă datoriile față 
de muncitori. La CFM activează 
6.800 de angajați. 

Natalia MUNTEANU
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4 martie 2021. Protestul feroviarilor din fața Parlamentului
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„Fără o linie de creditare, 
nu ne vom asigura 
securitatea alimentară”

După doi ani de secetă, pe 17 noiembrie 
2020, fermierii din Republica Moldova 
au primit, s-ar părea, vestea bună de 
la Guvernul Chicu: deținătorii de vite, 

capre, oi vor beneficia, la fel ca și colegii lor 
de peste Prut, de subvenții din partea statului 
pentru fiecare cap de animal. Este un proces în 
premieră în RM. 

R E A L I T A T E A

Executivul anunța că a aprobat 
Regulamentul privind acordarea 
plăților şi că îşi propune să facă 
acest lucru pentru a diminua con-
secințele grave ale secetei, pentru 
a reduce costurile de întreținere 
a fermelor şi pentru a preveni 
scăderea continuă a efectivului 
de animale. În acest scop sunt re-
zervate 62 de milioane de lei din 
Fondul național de dezvoltare a 
agriculturii şi mediului.

Dar de la anunțul că Regula-
mentul a fost aprobat până la ur-
mătorul anunț făcut de Ministerul 
Agriculturii pe tema respectivă au 
trecut trei luni, răstimp în care nu 
s-a întâmplat nimic.

La 26 februarie curent, Minis-
terul Agriculturii a readus subiec-
tul în atenția opiniei publice, a 
lansat „primul apel de subvenți-
onare per cap de animal”. Deți-
nătorii de vaci, capre, oi au fost 
informați că, de la 1 aprilie până 
la 4 iunie, pot depune dosarele de 
solicitare a plăților la Agenția de 
Intervenție şi Plăți pentru Agri-
cultură. De aici reiese că, în cel 
mai fericit caz, cei care vor întruni 
condițiile prevăzute în regulament 
îşi vor vedea banii abia la vară. 

Astăzi însă situația fermieri-
lor este una dezolantă. Din cauza 
secetei unii au intrat în datorii, 
alții nu au furaje pentru a scoate 
animalele din iarnă. Mulți au fost 
nevoiți să recurgă la sacrificarea 
vitelor.

Subvenții pentru ferme, 
nu și pentru 
gospodăriile casnice

Potrivit Regulamentului, deți-
nătorii de bovine de rasă specia-
lizată ar urma să primească câte 
7000 de lei per cap de animal, iar 
pentru o juncă mai mare de 12 
luni – 5000 de lei, deținătorii de 
oi de rasă  – câte 500 lei pentru 
fiecare animal şi tot atât vor primi 
şi cei care au capre. 

Regulamentul mai prevede şi 
alte condiții: banii vor fi alocați 

doar proprietarilor care au ferme 
amplasate în extravilan. Cei care 
au ferme de vaci trebuie să dețină 
minim zece vaci, oierii trebuie să 
aibă în proprietate minim 50 de oi 
care dau lapte şi 50 de oi – pentru 
producția de carne, iar cei care au 
ferme de capre, să dețină peste 30 
de animale. O altă condiție e ca toa-
te animalele să fie asigurate con-
form Legii 243 din 2004 privind 
asigurarea subvenționată a riscu-
rilor de producție în agricultură.

Oleg Diaconu, din satul Sără-
teni, Leova, are o fermă cu 200 
de oi şi 50 de mioare. Cu doi ani 
în urmă avea peste 1200 de oi, 
dar din cauza secetei s-a văzut 

nevoit să sacrifice o bună parte 
din animale. 

Seceta i-a lăsat fără furaje: 
„Le-am păscut 
și iarna pe dealuri”

„Sunt cei mai grei ani pentru noi. 
Acum le hrănesc cu paie de grâu şi 
nişte resturi vegetale de răsărită. Nu 
mai avem furaje. Le-am păscut şi 
iarna pe deal. Azi m-a sunat prima-
rul şi mi-a spus că a fost avertizat 
de polițistul de sector că nu am voie 
să le pasc. Dar le pasc pe cele şapte 
hectare de pământ care îmi aparțin 
şi o fac pentru că nu avem altă ieşire 
din situație”, relatează fermierul.

A auzit de intenția autorități-
lor de a subvenționa fermele, dar 
consideră că nu va putea beneficia 
de aceste subvenții deoarece nu 
va putea întruni condițiile din 
Regulament. 

„Cu câțiva ani în urmă am în-
cercat să obținem un proiect, dar 
se cerea ca animalele să fie asi-

gurate. Atunci am aflat că în RM 
nu există companii care asigură 
animale. Cineva ne-a spus că acum 
ar exista o companie. Asigurarea 
pentru o oaie ne-ar costa între 70 
şi 100 de lei, dar am deja peste 120 
de mii de lei datorii la bănci, nu 
am cu ce să le scot din iarnă. De 
unde să mai iau bani să le asigur? 
Cred că în situația mea sunt mulți. 
Autoritățile, dacă vor să ajute oa-
menii, ar trebui să înțeleagă mai 
întâi cu ce probleme se confruntă 
aceştia. După seceta prin care am 
trecut, că nici vara animalele nu 
prea aveau ce paşte, oamenii nu 
mai au posibilități să le asigure”, 
ne spune fermierul.

„Subvențiile vor ajunge 
la cei care vor da mită” 

La rândul său, Vasile Diaconu, 
un alt fermier din Sărata Nouă, 
Leova, care are o fermă cu peste 
100 de oi şi capre, ne spune că 
nu are nicio speranță legată de 
aceste subvenții. 

„Ne descurcăm cum putem, ca 
ciobanii din Evul Mediu. Avem doi 
copilaşi pe care trebuie să-i ridicăm, 
altfel ne-am fi luat şi noi lumea în 
cap. Subvențiile acestea nu sunt 
destinate fermierilor de rând, ci 
celor care vor accepta să dea mită.  

Nimic nu se face pentru binele 
oamenilor în acest stat. Duceți-vă 
la moş Ion, să vedeți mai are el 
timp să-şi înregistreze gospodăria 
agricolă ca să obțină autorizația 
sanitar-veterinară, mai are el timp 
şi surse financiare să-şi asigure 
animalele şi să bată pe la uşi? Nu 
are şi niciodată de-a lungul anilor 
nu a beneficiat de o susținere din 
partea acestor «aleşi ai poporu-
lui»”,  se revoltă fermierul.

Doi ani ca să-și 
înregistreze ferma

Sergiu Stefanco din satul 
Ucrainca, raionul Căuşeni, are o 
fermă cu peste 300 de oi. Fermi-
erul a declarat pentru „Gazeta de 

Chişinău” că ideea de subvențio-
nare a sectorului zootehnic, mai 
ales după doi ani de secetă, este 
foarte bună. Dar, în opinia sa, 
80-90 la sută din deținătorii de 
animale nu vor putea întruni con-
dițiile din Regulament.

„Fermierii trebuie să prezinte 
printre alte documente autorizația 
sanitar-veterinară. Dar ca să ob-
ții această autorizație, trebuie să 
fii proprietarul terenului pe care 
se află ferma ori cel puțin să ai 
un contract de chirie pentru cel 
puțin cinci ani cu Administrația 
Publică Locală. Altfel ferma nu 
poate obține un număr cadastral. 
Numărul cadastral se oferă prin 
intermediul Consiliului local. Mie 
mi-a luat peste doi ani ca să obțin 
numărul cadastral, să înregistrez 
ferma şi respectiv să pot obține 
autorizația sanitar-veterinară”, 
spune fermierul.

O altă cerință pe care nu o vor 
putea îndeplini majoritatea de-
ținătorilor de animale, potrivit 
antreprenorului, este cerința de 

asigurare a animalelor. „Dețin fer-
ma timp de zece ani şi niciodată 
nu mi-am asigurat animalele, fie 
că nu sunt companii care să le asi-
gure, fie că cele care sunt nu-mi 
inspiră încredere şi nu am apelat 
la serviciile lor”.

Subvenții pentru 
gospodării

Fermierul mai spune că pen-
tru a perfecta dosarul e nevoie şi 
de certificatul că animalele sunt 
vaccinate. „Acum, pe lângă pro-
blemele legate de lipsa furajelor, a 
mai apărut un ordin ca animalele 
să fie vaccinate în mod obligato-
riu contra Antraxului până pe 6 
mai. Ovinele sunt în perioada 
gestației, când nicidecum nu le 
poți administra un medicament 
atât de puternic. Le-am spus că 
sunt gata să merg în instanța de 
judecată, dar nu voi permite să-mi 
vaccineze animalele”, mai spune 
fermierul.

În RM doar 5-6% din efectivul de animale sunt concentrate în ferme, restul – în gospodăriile casnice

Șeful interimar al Direcției po-
litici de producție şi procesare din 
cadrul Ministerului Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale şi Mediului, 
Valentin Roşca, a relevat că acor-
darea subvențiilor are loc anul 
acesta în premieră în Republica 
Moldova. Potrivit lui, din noiem-
brie, anul trecut, când a fost făcut 
anunțul, mai multe gospodării 
casnice ar fi solicitat deja să se 
înregistreze ca gospodării agricole 
pentru a se conforma Regulamen-
tului de  subvenționare. 

Or, în acest moment, doar 5-6% 
din efectivul de animale din RM 
sunt concentrate în ferme, restul 
animalelor sunt în gospodăriile 
casnice. Subvențiile, potrivit func-
ționarului, vor fi alocate anual, 
având scopul de a-i motiva pe deți-
nătorii de animale să-şi transforme 
gospodăriile casnice în gospodării 
agricole, adică în ferme.

RM, dependentă de laptele 
și carnea de import

De cealaltă parte, Carolina Lin-
te, preşedintele Asociației Nați-
onale a Producătorilor de Lapte 
şi Produse Lactate „LAPTE”, a 
declarat în cadrul unei emisiuni 
televizate că pe această cale mai 
degrabă se va mări numărul de 
autorizații sanitar-veterinare eli-
berate de către Agenția siguranța 
alimentelor pentru locații, dar nu-
mărul de animale şi cantitatea de 
lapte şi de carne nu se va mări, din 
cauza lipsei de susținere a sectoru-
lui zootehnic din partea statului. 

Totodată, experta consideră că 
nu este bine că sunt subvenționate 
doar fermele, nu şi animalele din 
gospodăriile casnice, or fiecare 
contribuabil din RM contribuie 
la acumularea acestor subvenții.

Potrivit expertei, în prezent, 
sectorul zootehnic din RM este 
subdezvoltat, iar politicile de până 
acum nu au avut un impact pozitiv 
asupra acestuia. 

„Pentru o fermă de 100 de bo-
vine un fermier are nevoie de opt 
milioane de lei, ce să pună el drept 
gaj pentru a obține aceşti bani şi 
să inițieze o astfel de afacere? 
Noi am subliniat întotdeauna ca 
pentru susținerea sectorului zo-
otehnic este nevoie de o linie de 
creditare sub garanția statului. 
Banca Mondială era de acord să 
ofere şi un credit pentru sectorul 
zootehnic, dar Ministerul Finan-
țelor a respins ideea fără a aduce 
argumente. Dar, fără o linie de 
creditare, nu vom putea asigura 
securitatea alimentară a Repu-
blicii Moldova. Totdeauna vom 
depinde de importuri. Azi se im-
portă în jur de 200 de mii de tone 
de lapte. Adică avem o piață largă, 
deschisă pentru fermierii care ar 
putea activa, doar că sunt nece-
sare nişte politici clare în acest 
domeniu”, a menționat experta.

Svetlana COROBCEANU

Sergiu Stefanco, fermier din Ucrainca, Căușeni
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Drama minorelor 
îndrăgostite din Moldova

Într-un interval de trei luni, viața a două 
minore de 16 ani a fost curmată într-
un mod nemaipomenit de violent, fiind 
omorâte de către iubiții lor. Un tânăr și-a 

înjunghiat iubita, iar altul a împușcat-o. Motivul 
celor două crime este același, gelozia, iar crimele 
s-au produs atunci când partenerele minore au 
anunțat că îi părăsesc. Autorii ambelor crime 
proveneau din familii de gospodari, respectate 
în satele lor. Psihologii explică cele două 
tragedii prin mai multe fenomene care afectează 
societatea moldovenească: tolerarea violenței în 
familie, patriarhatul excesiv, inegalitatea de gen 
și educația necorespunzătoare.

Valeria S. din satul Holercani, 
raionul Dubăsari, abia împlinise 
14 ani când a început să se în-
tâlnească cu I., un bărbat cu 11 
ani mai mare decât dânsa. Di-
ferența de vârstă şi faptul că a 
fost căsătorit şi avea un copil nu 
o prea deranjau pe fată. Aflată 
la o vârstă fragedă şi învăluită 
de primul fior al dragostei, fata 
părea să fie atrasă ca un magnet 
de tânărul chipeş, cu maşină şi 
bani câştigați în Europa. 

I-a luat zilele 
după ce l-a iubit 
aproape trei ani

„Îl iubea de la 14 ani şi aveau 
o relație. La început era foarte 
îndrăgostită de el”, povestesc 
prietenii victimei.

Prima care a dat alarma des-
pre această relație a fost diriginta 
clasei în care învăța fata. Aceasta 
a vorbit cu psihologul şcolii, Iurie 
Rotari. Acesta a discutat atât cu 
Valeria, cât şi cu mama ei.

Psihologul spune că fata era 
în clasa a şaptea când a început 
relația şi i-a mărturisit că îl iu-
beşte pe I. şi că acesta, la fel, o 
iubeşte pe dânsa şi că nu au făcut 
nimic ruşinos.

Iurie Rotari a stat de vorbă şi 
cu mama fetei, iar aceasta i-a zis 
că ştie despre relația celor doi, îi 
supraveghează şi are grijă ca să 
nu depăşească limitele.

Oamenii spun că deseori maşi-
na bărbatului era văzută la poar-
ta familiei fetei şi că acesta era 
primit de ai casei. „Era cuminte, 
ne-a ajutat”, a spus tatăl Valeriei 
despre asasinul fiicei, după ce 
aceasta a fost omorâtă.

Bărbatul lucra în Belgia şi ve-
nea acasă odată la şase luni. Și 
dacă la început totul era frumos, 
cu timpul a început să facă crize 
de gelozie, de cele mai multe ori 
soldate cu violență. „Era foarte 
gelos, o urmărea, nu se putea 

duce nici la veceu”, a declarat jur-
naliştilor mama victimei. Femeia 
a mai spus că bărbatul ar fi făcut 
o adevărată obsesie pentru fiica 
ei, spunea că este gata să-i dea 
bani, să-i cumpere tot ce vrea, 
doar să fie a lui.

Sora Valeriei a declarat că I. a 
ajuns să-i spargă şi conturile de 
pe rețelele de socializare ca să se 
convingă că nu are pe altul şi o 
maltrata. „A dus-o în pădure şi 
a bătut-o. Era vânătă, avea părul 
rupt, unghiile rupte”, a povestit 
sora victimei. După mai multe 
ieşiri agresive ale lui I., Valeria a 
decis să pună capăt relației.

Crima a avut loc în seara de 
1 martie. Valeria s-a dus acasă 
la o prietenă de a ei. Mai târziu, 
când se întorcea acasă, s-a în-
tâlnit cu fostul iubit. Sora fetei 
spune că i-a sunat mai întâi Va-
leriei şi aceasta nu i-a răspuns, 
apoi i-a sunat şi bărbatului. De 
data aceasta i-a răspuns Valeria 
şi i-a zis că ajunge acasă în câteva 
minute.

Minora a fost rănită cu şase 
gloanțe. După ce şi-a împuşcat 
fosta iubită, bărbatul a urcat-o 
în maşină şi a dus-o la spital. A 
lăsat-o pe fată în prag, a spart 
un geam şi le-a zis medicilor să 
o salveze că el trebuie să plece să 
aducă altă rănită.

Valeria a decedat pe masa de 
operație. Medicii susțin că nu au 
putut-o salva, avea distrus ficatul 
şi alte organe interne.

Valeria nu a fost singura vic-
timă a lui I. A avut de suferit şi 
prietena ei, fiind rănită la pi-
cioare. Aceasta a găsit forțe ca 
să se târâie până în casă şi să o 
anunțe pe bunica sa despre cele 
întâmplate. Până a fi luată de 
ambulanță, tânăra a sunat-o pe 
sora Valeriei şi i-a spus despre 
cele întâmplate.

Pistolarul a fost reținut a doua 
zi. Acesta avea pistolul la brâu.

I-a cumpărat telefon, 
apoi a înjunghiat-o

S., un tânăr dintr-un sat din 
raionul Anenii Noi, a venit la 
Chişinău pe când încă nu a atins 
majoratul. Avea 17 ani când a în-
tâlnit-o pe M., o puştoaică de 15 
ani. Tinerii s-au îndrăgostit şi au 
început să locuiască împreună. 
Băiatul se angajase la un maga-
zin şi câştiga suficient pentru a 

închiria un apartament. Aşa au 
dus-o mai bine de un an.

Crima a fost comisă în du-
pă-amiaza zilei de 16 octombrie 
2020. El avea 18 ani, ea 16. În 
acea zi, cei doi au fost la Piața 
Centrală şi băiatul i-a cumpărat 
iubitei un telefon celular cu 2000 
de lei. Ajunşi în apartamentul pe 
care îl închiriau în sectorul Tele-
centru, tânărul a zis că se retrage 
să facă o baie. Fata, curioasă, a 
început să verifice telefonul băia-
tului şi ar fi descoperit că acesta a 
avut un apel de la fosta lui iubită.

Fata a fost cuprinsă de gelo-
zie, între cei doi iubiți a izbucnit 
o ceartă, iar tânăra chiar i-ar fi 
zis că îl părăseşte pentru altul. 
Atunci băiatul a luat cuțitul şi a 
înjunghiat fata. Când a realizat 
ce a făcut, a acoperit cadavrul cu 
o plapumă, a scris un bilețel de 
adio şi a încercat să se sinucidă. 
Nu a avut curajul.

Prietenii şi rudele tinerei au 
căutat-o pe M. timp de trei zile, 
după ce nu a răspuns mai mult 
timp la apeluri. La fel, nu răspun-
dea nici tânărul. Cadavrul fetei a 
fost găsit peste patru zile. Atunci 
a fost găsit şi tânărul, şedea pe 
o bancă din parc şi privea dez-
orientat.

Acesta şi-a recunoscut vina şi, 
în scurt timp, a fost condamnat la 

13 ani de închisoare, o pedeapsă 
destul de blândă pentru o astfel 
de crimă. Instanța a luat în con-
siderație vârsta băiatului, starea 
de afect şi recunoaşterea vinei.

La 31 de ani, ar fi avut o şansă 
să înceapă o viață nouă. Dar nu a 
fost să fie. La 10 februarie, acesta 
s-a strangulat în curtea Peniten-
ciarului Nr. 13. Tânărul fusese 
lăsat singur în spațiul amenajat 
pentru plimbările deținuților. 
Când a fost descoperit, tânărul 
încă mai respira. Medicul închi-
sorii a încercat să-l resusciteze, 
dar era deja târziu.

Explicația 
psihologului 

Psihologii consideră că astfel 
de tragedii s-a putea repeta, fiind 
generate de mai multe fenomene 
ce persistă în societatea noastră. 
Ludmila Popovici, directoarea 
Centrului pentru Reabilitarea 
Victimelor Torturii, susține că 
cele două cazuri urmează a fi ex-
plicate prin mai multe aspecte. 

„În primul rând, trebuie să 
vorbim despre poziția femeii în 
societatea noastră şi patriarhatul 
excesiv. Bărbatul este considerat 
ca întreținător al familiei, singu-
rul care poate să câştige bani, iar 
femeia este cea care trebuie să fie 

C R I M Ă

Julieta SAVIȚCHI

supusă. Bărbatul are un cuvânt 
de spus, iar părerea femeii nu 
contează. Femeia nu are drep-
tul să aleagă, să decidă cum să 
procedeze, să pornească sau să 
pună capăt unei relații. El are pu-
tere fizică, maşină şi bani, deci el 
trebuie să fie regele şi dumnezeul 
ei. Și să-l iubească pentru asta, 
iar el să o poată abuza de câte 
ori are chef.

Un alt aspect ține de educația 
fetelor în familie. În majoritatea 
familiilor de la noi fetele sunt 
educate ca să fie gospodine bune, 
mame grijulii şi să asculte de băr-
bat. Iar măritişul cu un bărbat 
înstărit, cu bani şi gospodăros, 
este o prioritate. Fetele nu sunt 
pregătite pentru a se realiza în 
viață, să aibă încredere în sine, 
să poată trece uşor prin diferite 
situații dificile.

Un aspect influent este şi să-
răcia. Fetele se maturizează mai 
repede decât băieții. La o vârstă 
fragedă, ele nu caută cum să se 
realizeze, dar cum să scape de 
sărăcie. Fiind încă minore, nu 
acordă atenție celor de o vârstă cu 
ele, dar trag cu ochiul la bărbați 
mai în vârstă, cu bani şi maşină, 
iar părinții acceptă tacit.

O altă problemă este şi vio-
lența în familie. Chiar dacă exis-
tă pedepse dure pentru această 
infracțiune, violența în familie 
este tolerată şi considerată ca o 
normalitate. Cât timp vor persista 
astfel de fenomene în mentalita-
tea noastră, vom avea tragedii 
similare celei de la Holercani”, 
a spus experta.

Litera legii

Raportul sexual cu o persoană 
despre care se ştia cu certitudine 
că nu a împlinit vârsta de 16 ani 
se pedepseşte cu închisoare de la 
3 la 7 ani, indiferent dacă minorul 
a fost de acord. De la 2 până la 6 
ani de închisoare sunt prevăzuți 
pentru ademenirea minorilor în 
scopuri sexuale.

Uciderea unei persoane care 
nu a atins majoratul se pedep-
seşte cu închisoare de la 15 la 20 
de ani sau cu detenție pe viață.
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Paradoxuri economice 
moldovenești

Săptămâna ce s-a scurs s-a remarcat din 
punct de vedere economic în câteva 
detalii contradictorii. În pofida unei 
scăderi economice puternice în 2020, 

salariile au crescut și mai mult, prețurile la 
imobile au crescut și ele, statul continuă să 
împrumute bani pentru a le achita, se propune 
o lege prin care prețul la carburanți va fi creat 
artificial, iar Comisia Laundromatului spune 
un adevăr conștientizat de mulți: în laundromat 
și în furtul secolului au fost implicate aceleași 
persoane. 

E C O N O M I E

După câteva luni de stagnare pe 
piața imobiliară, în luna februarie 
2021 în Chişinău s-a înregistrat o 
creştere semnificativă a prețurilor 
la spațiul locativ.

PIB-ul scade, 
apartamentele 
se scumpesc

Cel mai mult au crescut prețu-
rile la apartamentele noi. Acestea 
s-au scumpit în medie cu 16 euro 
pentru un metru pătrat, ajungând 
la un preț mediu de 653 de euro, 
relevă datele Bursei imobiliare 
LARA din Chişinău.

Cel mai mult costă spațiul lo-
cativ în sectorul central al muni-
cipiului, unde ajunge la 895 de 
euro pentru un metru pătrat. În 
sectorul Râşcani prețul mediu 
ajunge la 747 de euro, iar în car-
tierul Buiucanii Noi – 680 de euro 
pentru un metru pătrat.

De cealaltă parte, cele mai ief-
tine sunt locuințele noi din car-
tierul Otovasca – 458 de euro şi 
Aeroport – 466 de euro pentru 
un metru pătrat. 

Scumpirea spațiului locativ 
după un an dezastruos pentru 
economia moldovenească care a 
scăzut cu 6,5% ar arăta destul de 
paradoxal dacă nu am ține cont 
de specificul local. În condiții 
de criză economică, pentru a-şi 
securiza economiile, moldovenii 
investesc o bună parte din ele în 
locuințe, cererea pe piață creşte 
şi, implicit, şi prețul. 

Salariile au crescut  
cu 10% în 2020

Pe de altă parte, deşi economia 
a scăzut, salariile moldovenilor au 
crescut cu tocmai 10,2%. 

Biroul Național de Statistică 
informează că salariul mediu 
lunar nominal brut la unitățile 
din sectorul real cu patru şi mai 
mulți salariați şi toate instituțiile 
bugetare în anul 2020 a constitu-
it 8107,5 lei, fiind în creştere cu 
10,2% față de anul 2019.

În trimestrul patru al anului 

trecut, câştigul salarial mediu 
lunar nominal brut a constituit 
8859,9 lei.

Creşterea salariilor ar fi şi ea 
o explicație a sporirii cererii şi 
scumpirii locuințelor din Chişinău 
dacă facem abstracție de faptul 
că salariile oficiale în Republica 
Moldova rămân încă extrem de 
scăzute pentru ca în baza dina-
micii lor să se formeze prețul pe 
piața imobiliară. Cererea de pe 
piața imobiliară totuşi ar fi dictată 
în cea mai mare parte de banii 
intrați de peste hotare. 

Ministerul Finanțelor 
continuă să se împrumute 
pe intern...

Este evident că, pentru a creşte 
salariile cu 10% în condițiile când 
economia scade cu 6,5%, trebuie 

să împrumuți. Aceasta este una 
din preocupările de bază ale Mi-
nisterului Finanțelor, care a mai 
organizat săptămâna aceasta o 
licitație de vânzare a Valorilor Mo-
biliare de Stat, împrumutând 1,12 
miliarde lei de la creditori interni, 
în special de la bănci comerciale. 

În total, de la începutul anului 
statul a vândut Titluri de stat în 
valoare de peste 5,12 miliarde. 
Deşi cea mai mare parte din ele 
este pentru a întoarce alte datorii, 
mai vechi, o altă mare parte din 
bani este împrumutată pentru a 
acoperi cheltuielile Guvernului 
pentru a face față plății salariilor 
şi pensiilor.  

...și anunță că salariile și 
pensiile vor fi plătite la timp

Ministerul Finanțelor „nu vede 
riscurile neîndeplinirii / încetării 
cheltuielilor aprobate în buget” şi 
garantează că salariile, pensiile, 
prestațiile sociale şi alte cheltuieli 

prioritare „vor fi plătite integral 
şi la timp”.

Potrivit unui comunicat al mi-
nisterului, veniturile bugetului de 
stat până la începutul lunii mar-
tie constituiau 6,1 miliarde de lei, 
crescând cu 401,9 milioane de lei 
față de aceeaşi perioadă din 2020.

Se propune crearea 
artificială a prețului 
pe piața produselor 
petroliere 

În acelaşi timp, cheltuielile au 
crescut cu 664,7 milioane lei, ceea 
ce înseamnă că au fost executate 
până la 7,6 miliarde lei. Executa-
rea bugetului de stat s-a încheiat 
cu un deficit în valoare de 1,5 mili-
arde lei. Cu toate acestea soldurile 
mijloacelor băneşti în conturile 
bugetului de stat au constituit 4,1 
miliarde lei.

Ministerul „a asigurat înde-
plinirea tuturor obligațiilor de 
plată pentru ianuarie-februarie 
şi a finanțat integral toate plățile”. 
„Gestionarea eficientă a finanțelor 
publice este cea mai mare priori-
tate, care contribuie la realizarea 
obiectivului general de depăşire a 
crizei pandemice şi, în consecință, 
revitalizarea economiei naționa-
le”, este specificat în comunicat.

După o creştere fulminantă a 
prețurilor la carburanți, deputa-
tul independent Alexandru Oleinic 

vine cu o inițiativă legislativă prin 
care propune stabilirea normelor 
generale de calculare şi aplicare a 
prețurilor la principalele produse 
petroliere.

Proiectul conține o anexă în care 
este prezentată formula de calcul 
a prețurilor maxime de comercia-
lizare cu amănuntul a produselor 
petroliere principale. Acestea se 
vor calcula la un litru, separat pen-
tru fiecare tip de produs şi partidă 
importată.

În opinia autorului inițiativei, 
proiectul va conduce la crearea 
unui mediu concurențial mai echi-
tabil pe piață, în special în raport 
cu companiile mici, întrucât re-
glementarea prețurilor va exclude 
abuzurile potențiale din partea 
operatorilor mari prin dictarea 
de facto a prețurilor şi respectiv 
excluderea concurenței neloiale.

Totodată, inițiativa urmăreşte 
asigurarea stabilirii unor prețuri 
cât mai juste la aceste produse, 
ținând cont de fluctuațiile exis-

tente la bursele internaționale şi 
regionale (Platts).

Inițiativa lui Oleinic disonează 
de recomandările experților în 
energetică, care şi-au exprimat 
de mai multe ori poziția în raport 
cu piața produselor petroliere. În 
opinia lor, aceasta ar trebui să fie 
una liberă, iar prețul să se formeze 
în baza cererii şi ofertei, sub su-
pravegherea autorităților abilitate 
cu protejarea concurenței libere.   

Stabilirea artificială a pre-
țurilor nu este decât o practică 
anticoncurențială, pe care şi-ar 
asuma-o însuşi Statul, dacă apro-
bă un astfel de proiect. 

Proiectul lui Oleinic va fi exami-
nat în cadrul şedinței plenare a Par-
lamentului de săptămâna viitoare.

Spălările de bani și frauda 
bancară au aceiași autori 
și persoane conexe

Declarația a fost făcută în ca-
drul audierilor Comisiei pentru 
elucidarea circumstanțelor care 
au dus la spălarea banilor în 
proporții deosebit de mari prin 
intermediul judecătoriilor şi al 
instituțiilor financiar-bancare 
din Republica Moldova. Preşe-
dinta Comisiei, deputata Inga 
Grigoriu, a specificat că au fost 
adresate peste 140 de demer-
suri cu întrebări către diferite 
instituții pentru a face lumină 

în subiectul laundromatului. În 
cadrul audierilor de miercuri, 3 
martie, organizate de Comisie, 
şeful suspendat al Procuraturii 
Anticorupție, Viorel Morari, a 
menționat că legătura care exis-
tă între aceste două scheme ține 
de persoanele implicate, care în 
unele cazuri sunt aceleaşi, deşi 
e vorba despre fraude distincte.

„În cazul fraudei bancare, a 
fost adusă atingere la trei bănci 
sau sistemului bancar, din care 
au fost sustraşi banii, iar în cazul 
„Laundromatului” prin Republica 
Moldova, folosindu-se sistemul 
financiar-bancar şi sistemul ju-
decătoresc, a fost trecută o sumă 
de peste 21 de miliarde de dolari”, 
menționează Morari.

La sugestia lui Morari, Comisia 
„Laundromat” urmează să formu-
leze întrebări suplimentare pentru 
a afla ce împiedică instituțiile sta-
tului să-şi pună în aplicare atribu-
țiile, aspectele respective urmând 
să fie incluse în raportul final.

Legea cu 
privire la 
comerțul 
interior a fost 
modificată

Legea cu privire la comerțul in-
terior a fost modificată. Parlamen-
tul a votat ieri, 4 martie, proiectul 
respectiv în lectura finală. Autorii 
susțin că noua lege va exclude ori-
ce posibilitate de eschivare de la 
plata taxelor locale, inclusiv prin 
înglobarea în conținutul acesteia 
a tipologiei unităților comerciale 
prin sistematizarea (codificarea) 
şi suplinirea acestora. Totodată, în 
proiect sunt înglobate prevederi de 
modificare referitoare la comercia-
lizarea produselor sau serviciilor la 
preț redus, prin introducerea unui 
capitol distinct. 

Fosta șefă 
a diplomației 
austriece 
propusă 
pentru o 
funcție în 
conducerea 
Rosneft

Guvernul rus a propus-o pe 
Karin Kneissl, fostă şefă a diplo-
mației austriece, pentru un loc 
în consiliul director al gigantului 
petrolier Rosneft PJSC, potrivit 
unui ordin publicat miercuri 
în monitorul oficial, transmite 
Bloomberg. În 2018, când Karin 
Kneissl ocupa postul de ministru 
de Externe al Austriei, ea a fost 
criticată vehement pentru că l-a 
invitat pe liderul rus Vladimir 
Putin la căsătoria ei şi pentru că 
a valsat cu el în fața camerelor 
televiziunii ruse. Ea i-a mulțumit 
atunci şefului statului rus cu o re-
verență. Din 2019, Kneissl nu mai 
este ministru, dar contribuie în 
mod regulat cu comentarii pentru 
postul de televiziune RT finanțat 
de Kremlin.

SFS: Câte 
milioane 
au câștigat 
moldovenii 
de la Google 
și Facebook

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a 
aplicat măsuri de conformare față de 
persoanele fizice care au obținut ve-
nituri din prestarea serviciilor către 
companiile IT nerezidente şi rețelele 
de socializare ale Google şi Facebo-
ok. În urma unor acțiuni întreprinse 
de Fisc, 161 de contribuabili s-au 
conformat voluntar şi au prezentat 
declarațiile cu privire la impozitul 
pe venit din aceste surse. Aceştia au 
indicat profituri de 19,9 milioane lei 
şi impozit pe venit în valoare de 2 
milioane de lei.
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Pedeapsa individuală a 
criminalilor transnistreni, 
ignorată de Chișinău  

Asociația Promo-
LEX sugerează 
de ani buni 
autorităților 

de la Chișinău să 
găsească alte căi pentru 
a interveni împotriva 
abuzurilor funcționarilor 
transnistreni. Pentru 
a opri ilegalitățile așa-
numiților procurori, 
judecători și politicieni din 
stânga Nistrului, avocații 
asociației optează pentru 
tragerea la răspundere 
individuală, în baza unei 
liste de persoane implicate 
în ilegalități, elaborată în 
urma hotărârilor CtEDO.

Asociația Promo-LEX face publică, 
în luna martie a fiecărui an, o listă cu 
persoanele responsabile pentru fă-
rădelegile comise în stânga Nistrului 
cu scopul de a determina autoritățile 
de la Chişinău să ia atitudine în cazul 
încălcărilor flagrante ale drepturilor 
omului. Este deja al patrulea raport 
anual de acest gen prezentat de către 
asociație.

Lista este bazată pe hotărârile CtE-
DO din 2020 privind diverse încăl-
cări comise de regimul separatist de 
la Tiraspol prin funcționarii săi din 
instituțiile de forță şi pretinsa magis-
tratură ce funcționează pe celălalt mal 
al Nistrului.

„Sub paravanul negocierilor, mulți 
dintre cei care îşi bat joc de oamenii de 
acolo se îmbogățesc, trăiesc bine-mer-
si, ies la pensie şi îşi cumpără afaceri 
şi imobile. Ulterior, se stabilesc în alte 
țări etc.”, spune Alexandru Postica, 
director al Programului Drepturile 
Omului al Asociației. 

Schimbarea paradigmei

După ce a tras semnale de alarmă 
de ani de zile, Promo-LEX a decis să 
schimbe abordarea pentru a determina 
autoritățile de la Chişinău să găseas-
că anumite căi să intervină împotriva 
acestor situații care abuzează propriii 
cetățeni. 

„Noi optăm pentru răspunderea 
individuală. Noi prezentăm statului 
o listă de persoane care au figurat în 
anumite ilegalități, inclusiv spălare de 
bani, tortură, omoruri etc. Mai mult ca 
atât, prezentăm şi constatările Curții, 
care vine să sublinieze aceste ilegali-
tăți”, ne-a spus avocatul Alexandru 
Postica. 

De exemplu, SUA şi state europe-
ne, precum Germania, Olanda, permit 
tragerea la răspundere a persoanelor 
care au comis acte de tortură, încăl-
carea drepturilor omului, indiferent 

dacă aceste fărădelegi au fost comise 
pe teritoriul lor.

„De exemplu, actele de tortură co-
mise de un milițian din stânga Nistru-
lui pot fi condamnate în Olanda sau 
Germania, dacă cel care le-a comis se 
află acolo sau are anumite tangențe cu 
sistemul juridic din această țară. Acest 
principiu a permis, de pildă, tragerea la 
răspundere a teroriştilor din Donbas. 
Ceea ce facem noi vine să răspundă 
acestei cerințe”, a mai spus avocatul. 

Conform informațiilor Promo-LEX, 
unii milițieni, judecători, foştii lideri 
– preşedinți – din regiunea trans-
nistreană „stau bine-mersi în acest 
moment în țări europene, cum ar fi 
Germania, Olanda, Spania, Ucraina, 
cu averi fabuloase formate pe spatele 
durerii altora”. 

Procuratura ignoră sesizările 
Promo-LEX

În ciuda apelurilor şi demersurilor 
publice, Procuratura Generală nu a 
reacționat. 

„Procuratura Generală este obligată 
să investigheze dacă sunt într-adevăr 
componente de infracțiuni în aceste ca-
zuri. În funcție de caz, aceasta urmează 
să sesizeze în care jurisdicție (teritoriu) 
se află cetățenii respectivi şi să trimită 
mai departe această interpelare. Este 
o obligație a Procuraturii Generale să 
se pronunțe pe marginea acestei liste”, 
insistă Postica. 

La fiecare sesizare a Promo-LEX 
care luptă pentru drepturile omului, 
spune avocatul, procuratura „ia act”.

„Adevărul este că pe marginea fi-
ecărui dosar pe care îl gestionăm au 
fost deschise cauze penale cu privire la 
privarea ilegală de libertate. Dacă vor-
bim de violarea articolului 5 [dreptul la 
libertate şi la siguranță din Convenție] 
toate dosarele au fost conexate într-o 
singură procedură şi suspendate până 
la identificarea făptaşilor”, adaugă el.

Cazuri rupte din filme 
de groază 

În decursul ultimilor ani, forțele de 
poliție transnistrene au fost implicate 

în mai multe răpiri de persoane pe 
teritoriul constituțional al R. Moldova. 
Pe 27 iulie 2018, fostul ministru de 
interne de la Tiraspol, Ghenadi Kuz-
miciov, ar fi fost răpit în  apropiere de 
Chişinău de către organele de forță din 
regiunea transnistreană. Operațiunea 
s-ar fi desfăşurat cu ajutorul organelor 
de drept constituționale ale Republicii 
Moldova.

Mai mult, unii cetățeni ai Republi-
cii Moldova, care locuiesc în dreapta 
Nistrului, sunt angajați ai structurilor 
de forță secesioniste şi aplică tortura 
față de locuitorii din stânga Nistrului.

De pildă, în cauza Dobrovițkaia, 
câştigat la CtEDO, un anchetator din 
Bender, locuitor al satului Varnița, 
potrivit informațiilor Promo-LEX, a 
răpit şi a ținut ostatică o cetățeană a 
Rusiei. După ce a scăpat victima din 
detenție, anchetatorul a răpit-o pe fiica 
acesteia ca să o oblige să se predea 
miliției.

„Noi am comunicat Ambasadei Fe-
derației Ruse la Chişinău acest caz, 
însă ei ne-au spus că nu se implică 
şi că nu sunt interesați”, ne-a relatat 
Ion Manole, preşedinte Promo-LEX.        

Juristul Asociației „Apriori” din Ti-
raspol, Stepan Popovschi, ne-a spus că 
a încercat să propună o soluție pentru 
formarea unei instanțe comune care 
ar funcționa după principiile CtEDO 
pentru ca astfel de cazuri să fie jude-
cate, însă de asemenea a fost ignorată. 

„Puterea de la Tiraspol nu este 
obligată să respecte aceste decizii [ale 
CtEDO]. Regimul de la Tiraspol nu 
este semnatar al Convenției Europene. 
Este vorba de Rusia şi Moldova [...] Eu 
cred că nu există în Moldova oameni 
care vor să soluționeze din punct de 
vedere juridic problema. Din păcate, 
interesele Chişinăului coincid cu cele 
ale marii puteri [Rusia]”, a concluzi-
onat el. 

Autoritățile constituționale nu au 
manifestat interes până acum față de 
propunerea Promo-LEX.

„Nu ne-a solicitat absolut nimeni 
detalii. Asta înseamnă că autoritățile 
noastre nu au niciun interes să schim-
be ceva în situația din stânga Nistru-
lui”, ne-a declarat Manole.

 M a p a m o n d

Covid-19: Creștere 
de cazuri în Europa 

Numărul de cazuri noi de Covid-19 creşte din nou 
în Europa după şase săptămâni de declin, a anunțat joi 
Direcția regională a Organizației Mondiale a Sănătății 
(OMS), citată de lefigaro.fr. „În ultima săptămână, noile 
cazuri de Covid-19 în Europa au crescut cu 9%, ca să 
atingă puțin peste un milion. Această evoluție pune 
capăt unei scăderi promițătoare de şase săptămâni, 
înregistrând un număr sporit de noi infecții”, a declarat 
directorul pe Europa al OMS, Hans Kluge, în timpul 
unei conferințe de presă.

Navalnîi dă asigurări 
pe Instagram 
că se simte bine 

Opozantul rus Aleksei Navalnîi, condamnat în fe-
bruarie la doi ani şi jumătate de închisoare şi în prezent 
încarcerat, a dat asigurări miercuri, din celula sa, că se 
simte bine, într-un mesaj pe Instagram, relatează AFP, 
citat de agerpres.ro. „Sunt bine. Există chiar şi o bară de 
tracțiuni în curte”, a scris el pe rețeaua de socializare, 
adăugând că se află în prezent într-un centru de detenție 
din regiunea Vladimir, la est de Moscova, în apropiere 
de colonia penitenciară unde ar urma să fie trimis. 

Moscova consideră 
„inacceptabile” 
sancțiunile occidentale 

Afacerea Navalnîi este pe care să se impună ca subiect 
de controversă durabilă. Marți, 2 martie, scrie lemonde.
fr, Washingtonul a anunțat sancțiuni contra înalților res-
ponsabili ruşi implicați în otrăvirea opozantului şi apoi în 
încarcerarea acestuia în ianuarie curent, după întoarcerea 
în Rusia ca urmare a convalescenței sale în Germania. 
Aceste sancțiuni sunt primele contra Moscovei, luate de 
noua administrație americană, după slabele speranțe de 
destindere suscitate prin prelungirea tratatului de de-
zarmare nucleară „New Start”, la începutul lui februarie.

O nouă bornă pentru 
sistemul judiciar francez 

Fostul preşedinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost 
condamnat la trei ani de închisoare – doi cu suspendare 
– pentru corupție şi trafic de influență. Această sentință 
este o bornă pentru sistemul judiciar francez din două 
considerente, scrie theguardian.com. Primul, niciun alt 
fost preşedinte nu a fost condamnat la o astfel de sentință 
de la liderul colaboraționist al Franței, mareşalul Pétain, 
în 1945. Probabil că Sarkozy nu va petrece anul după 
gratii, ci sub arest la domiciliu cu o brățară electronică.

„Sputnik V”, contra 
teritorii naționale 

Ministerul Afacerilor Externe din Ucraina a solicitat 
scuze oficiale prim-ministrului Slovaciei, Igor Matovici, 
pentru declarațiile sale referitoare la plata pentru vacci-
nul rusesc anti-Covid-19, „Sputnik V”, scrie meduza.io. 
Pe 3 martie, Matovici, într-un interviu acordat pentru 
Radio Express din Slovacia, a spus că plata pentru vac-
cinul rusesc este „Ucraina transcarpatică”. Ulterior, a 
explicat că nu i-a promis Rusiei nimic şi că Rusia nu a 
vrut nimic de la el. La rândul său, ministrul Afacerilor 
Externe al Ucrainei, Dmitri Kuleba, a propus schim-
barea vaccinului rusesc pe câteva regiuni ale Slovaciei.

I.G.

Ilie GULCA
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Diviziunea muncii 
sau Despre egoismul 
politicienilor 

A - p o l i t i c e

Ca orice meserie în care pentru a te 
impune e nevoie să-ți întreci concurenții, 
politica e un câmp al orgoliilor, un teren 
al egoiștilor, diseminați prin selecție 

naturală. Nu poți fi generos cu adversarii, dacă 
asta îți aduce pierderi, ție sau echipei. Politicianul 
are dreptul să nu mărturisească și să nu acționeze 
împotriva sa și a echipei sale.

Încercând să analizăm şi să în-
țelegem ce se întâmplă trebuie să 
ținem cont de această realitate. 
Ca să nu ne facem iluzii. 

Mercenari în oastea care lup-
tă pentru fericirea poporului, în 
acelaşi timp, agonisesc pentru 
ei înşişi. Nicio contradicție. Tot 
ce face politicianul activ (nu cel 
pensionat, microbist anarhist în 
decizii) e pentru a acumula bile 
albe în puşculița formațiunii sau 
în propria pungă. Până şi cei care 
muncesc exclusiv întru binele 
poporului (nicio ironie, există 
şi asemenea politicieni), o fac 
ştiind că astfel avansează în top. 
Dacă instrumentele democrați-
ei ar funcționa, acest mecanism 
egoist chiar ar lucra întru binele 
națiunii. 

Dar fiindcă existența unui 
partid într-o țară săracă depin-
de adesea de vreun finanțator, 
bilele albe, convențional vorbind, 
le acordă acesta, nu nenorocitul 
popor. Și atunci efortul de a fi 
egoist şi de a-i devansa pe ceilalți 
(dând din coate şi călcând peste 
capetele adversarilor) e pentru a 
arăta bine în ochii finanțatoru-
lui. Care, în ultimă instanță, te 
va aprecia tot pentru că ai adunat 
puncte de la alegător. Pentru suc-
cesul pe piață. Aici egoismul tău 
trebuie să asude dublu. 

Uitați-vă la Igor Dodon, care 
e mereu transpirat, şi veți înțe-
lege: nu e uşor să placi atât pa-
tronului care te finanțează, cât 
şi potențialului alegător. Pentru 
că atunci când alegătorul îți în-
toarce spatele, patronul îți va că-
uta înlocuitor. Îți va lua toiagul 
păstoriei şi îl va da altui cioban. 
Ori va muta turma la târla altor 
voronini, tkaciuci, usatâi... De 
aici teama de anticipate: îl calcă 
pe urme alți egoişti. 

Pe contrasens, PAS se simte, 
egoist, [pe cal] înaripat. Intuiția 
şi sondajele arată un spor al nu-
mărului de votanți (respectiv, de 
deputați în viitorul legislativ). De 
ce s-ar îngriji de alții, dacă ezi-
tarea (să zicem, până la alegerile 
ordinare) le-ar putea scădea din 
rating? Sigur că aceste calcule 
ar putea fi greşite, în ultimă in-
stanță. Lipsa aliaților în viitoarea 
legislatură şi dependența ipote-
tică de vreun aventurier precum 
Usatâi le-ar putea fi fatală, în 
timp. Este, cred eu, un blestem al 
nostru, al tuturor, care nu poate 
fi exorcizat: orice preşedinte va 
conviețui cu un parlament pestriț, 

În România continuă lupta cu 
pensiile speciale. Recent, Parla-
mentul de la Bucureşti le-a anulat 
pe acelea ale parlamentarilor şi, 
retroactiv, indemnizațiile pentru 
limita de vârstă de care beneficiau 
deputații şi senatorii conform unei 
legi anterioare. În 2020, statul 
român a cheltuit circa 37 de mi-
lioane de lei pentru pensiile a 870 
foşti parlamentari şi peste 100 de 
milioane pentru cei aproape 9 500 
de beneficiari ai pensiilor speciale. 

E o victorie importantă a socie-
tății civile, dar şi un test (politic 
şi, totodată, etic) pentru legiuito-
rii care, cu ex-
cepția UDMR, 
au adoptat in 
corpore legea 
promovată de 
coaliția de gu-
vernare, dar 
votată în vari-
anta propusă 
de PSD, acum 
în opoziție 
şi deci mare 
luptător cu 
nedreptatea. 
Totuşi, unii 
politicieni şi 
c o m e n t a t o r i 
afirmă că bă-
tălia nu va fi 
câştigată decât 
atunci când vor 
fi eliminate toate acele pensii uri-
aşe pe care le-au tot acordat le-
gislatorii în ultimele două decenii 
mai multor categorii de bugetari. 

Primele pensii speciale, numi-
te „pensii de serviciu“, au apărut 
încă în 1997, pe timpul guvernului 
Ciorbea şi la propunerea ministru-
lui Justiției de atunci, Valeriu Sto-
ica. Aceste „pensii de serviciu“ nu 
depăşeau 80%-100% din ultimul 
salariu net al judecătorului sau al 
procurorului şi erau acordate doar 
magistraților care lucraseră cel 
puțin 25 de ani în domeniu. Evi-
dent, măsura a fost luată pentru a 
consolida independența justiției, 
greu încercată în acea perioadă. 

Guvernările PSD-ise de la în-
ceputul anilor 2000 au fost mult 
mai darnice, dar generozitatea 
social-democraților emana un 
parfum intens electoral: diver-
sificând categoriile de bugetari 
eligibili pentru pensii speciale şi 
schimbând formula de calcul (de la 
80%-100% din salariul net la 80%-
100% din salariul brut! – o deci-
zie a guvernării Adrian Năstase), 
PSD îşi asigura loialitatea acestora. 
Astfel, mii de angajați ai MApN, 
MAI, SRI, SIE, SPP şi STS, diplo-
mați şi lucrători ai birourilor de 
comerț extern, grefieri, arhivari şi 

informaticieni din instanțe, func-
ționari parlamentari şi nu numai, 
aviatori, mecanici şi însoțitori de 
zbor, angajați ai Curții de Conturi 
şi toate rudele, amicii şi clienții 
tuturor acestor cetățeni privilegiați 
nu au mai avut, după 2003-2008, 
motive să voteze împotriva PSD-
ului şi nici să nu facă propagandă 
pentru mărinimosul partid. După 
criza din anii 2009-2010, guvernul 
Emil Boc a tăiat pensiile speciale. 
Urmările le cunoaşteți. Au trebuit 
să treacă alți trei ani de guvernare 
PSD-istă (2016-2019) şi să rămână 
vistieria pe butuci ca toată lumea 
să înțeleagă cât de păguboasă e o 
asemenea dărnicie într-o țară ca 
România. 

În prezent, în România nu 
există politician cu instinctul 
autoconservării funcțional care 
să nu militeze pe față pentru eli-
minarea pensiilor speciale după 
modelul Boc, înfierat pe vremuri. 
Până şi controversatul Avocat al 
Poporului, Renate Weber, por-

tavocea prost 
camuflată a 
PSD-ului, e si-
gură că acesta 
va fi deznodă-
mântul, dacă 
va exista voin-
ță politică din 
partea coaliției 
aflate acum la 
guvernare. Și 
cum să nu exis-
te voință, dacă 
acesta e cam 
singurul lucru 
care îi mai so-
lidarizează azi 
pe politicienii 
din aproape 
toate taberele 
(putere şi opo-

ziție) cu cetățenii?
În realitate, având asigura-

tă o pensie atât de mare, nici nu 
merită să te apuci de furat. De ce 
să-ți frămânți mintea cu trucarea 
licitațiilor, cu fraude de tot felul 
şi să transpiri la şpăgi, dacă poți 
să aştepți cuminte, în fotoliul tău 
de slujbaş public, retragerea din 
activitate pentru a te bucura de o 
pensie comparabilă cu salariul unui 
manager de top din Occident? Na-
tura hedonistă a unora i-a îndemnat 
să nu stea, totuşi, cu mâinile în sân 
şi să golească bugetul statului nu 
numai după, ci şi până la pensie. 
Drept dovadă, dosarul gloriosului 
Călin Popescu Tăriceanu, acuzat 
recent de DNA pentru luare de mită 
(800 000 de dolari), dar şi multe 
alte dosare de corupție pe numele 
viitorilor beneficiari ai pensiilor 
speciale. Probabil, aceasta a fost 
ultima picătură în paharul unei răb-
dări care nu poate fi infinită nici 
măcar în cazul unui popor clement 
şi cu o foarte scurtă memorie isto-
rică precum e al nostru.

Faptul că şi societatea, şi poli-
ticienii conştientizează că starea 
aceasta de lucruri nu mai poate 
dura e un semn bun pentru Ro-
mânia. Pe când şi în Republica 
Moldova?

H a r t a  l u m i i

Cât de speciale 
pot fi pensiile?

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

în care adepții lui devotați vor fi 
mereu în minoritate. 

Și mai e ceva: lipsa unei doc-
trine politice a PAS, care se sub-
stituie cu un mesaj omnivor: cu 
Europa, dar fără a-i supăra pe 
ruşi; cu sprijinul unioniştilor, dar 
fără a vorbi de unionism; spri-
jin românesc, dar fără o apropi-
ere identitar-firească. Lupta cu 
corupția nu e o doctrină şi nici 
măcar „europeismul” nu e. Ast-
fel încât „succesul” PAS poate fi 
nu doar iluzoriu, ci şi de scurtă 
durată. În fine, un important con-
traargument: Maia Sandu nu va 
face campanie, o vor face alții, 
iar aici garanțiile succesului se 
subțiază. Dar nimic, ziceam, nu 
poate împiedica partidul să per-
severeze. Egoismul lor politic e 
şi semnul lor de noblețe. Chiar 
dacă asta le poate provoca moar-
tea politică: vor muri frumos, pe 
eşafod. Pentru că, la urma urmei, 
cineva trebuie să fie intransigent 
în acest exerciţiu de purificare a 
clasei politice.

Iar dacă ne uităm la şanse-
le electorale (de azi, or mâine 
ar putea fi altfel) ale celorlalte 
partide: la PD (şi cele două frac-
țiuni desprinse de el), la PPDA, la 
unioniştii din afara parlamentu-
lui (dar şi la alții), înțelegem că 
Maia Sandu nu prea are cum să 
fie susținută în demersul ei insis-
tent de dizolvare a parlamentului: 
celelalte partide încă nu sunt gata 
de alegeri. Iată de ce ele (egoiste 
prin definiție) aleg să slujească 
poporul în condițiile actualului 
legislativ. Uitând că guvernarea 
pe care Dodon ne-o va oferi şi 
mâine (cu sau fără Durleşteanu, 
dar făcându-i responsabili pe toți 
care o vor accepta) va fi după chi-
pul şi asemănarea celei actuale 
(de care, iată, până şi Dodon 
vrea să scape). PPDA şi PD cred 

că după asta ei vor accede mai 
uşor în parlamentul din 2023? 
Dar... voia boierilor, de ce ne-
ar supăra egoismul lor, dacă îl 
acceptăm pe al celor de la PAS? 
Iar partidele extraparlamentare... 
dacă nici acum, când guvernul, 
şi parlamentul în componența 
actuală sunt total compromise, 
iar sistemul dezasamblat, ei încă 
nu sunt gata de lupta decisivă, 
atunci când vor (mai) fi? Când 
vor avea şanse mai bune? Unde-i 
egoismul lor pragmatic? 

Bien, fiecare partid cu sfânta 
lui misiune de a ferici poporul. 
Nu trebuie să batem apa în piuă 
impunându-le prioritățile noas-
tre. Cu atât mai puțin, un partid 
sau un lider nu trebuie să-i dea 
sfaturi şi indicații altuia. Iar 
noi, spectatorii, nu putem decât 
să apreciem intriga. Fiecare cu 
partea lui de contribuție la (ne)
fericirea națiunii. Restu-i vânt 
şi vanitate...

Adrian CIUBOTARU

Mircea V. CIOBANU

Guvernările

PSD-ise de la 
începutul anilor 

2000 au fost mult 
mai darnice, dar 

generozitatea 
social-

democraților 
emana un parfum 
intens electoral.

Pentru  

că atunci când 
alegătorul îți 

întoarce spatele, 
patronul îți va 

căuta înlocuitor. 
Îți va lua toiagul 
păstoriei şi îl va 
da altui cioban. 

Ori va muta 
turma la târla 
altor voronini, 

tkaciuci, usatâi... 
De aici teama de 

anticipate.
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Amintiri betonate în memorie

E soare, e lumină de primăvară, 
dispoziția nu mai e ca într-o zi cenu-

şie... Și să vezi, doamne, ce scoate la 
suprafață memoria din ceea ce s-a 
depozitat în fragedă copilărie, adică 
în primii ani de şcoală sovietică? O 
poezie (cred a poetului (!?) Petrea 
Cruceniuc), absolut obligatoriu în 
manualele şcolare la acea vreme... 
Iată versurile: 

„Oastea sub zări roşietice
Trece cu paşi viforoşi,
Slavă Armatei Sovietice,
Slavă ostaşilor roşi!”.
Ei bine, dacă în mintea mea în 

care am adunat timp de o viață 

atâtea lecturi serioase a rămas 
conservată această poezie, ce să 
zicem despre cei care nu s-au mai 
trudit să adauge la lecturile din 
manualele şcolare un minim de 
alte lecturi? Ne mirăm acum de 
logica acestora? Concluzia – aten-
ție ce punem în manualele  şco-
lare, mai ales în cele din clasele 
primare. Astea rămân betonate 
în memorie... Să aveți o zi fru-
moasă de sfârşit de iarnă şi să 
vină o primăvară cu mult soare 
în sufletele tuturor.

Am fost printre primii, dacă 
nu chiar primul dintre jurnaliştii 
plecați la război, care (războiul) a 
început mult mai devreme decât 
la 2 martie 1992...

La sigur, am fost primul din-
tre reporterii care s-au ciocnit 
cu gardiştii ruso-tiraspoleni, pe 
care i-am filmat pe ascuns, cu ca-
mere pe care ei ni le deteriorau 
sau confiscau, iar ele, camerele, 
continuau să lucreze – lucruri pe 
care apoi reuşeam să le punem 
pe post la TV Națională, unicul 
post TV pe atunci, deci le-a văzut 
toată lumea.

Îi nominalizez aici în mod obli-
gatoriu pe cameramanii Valeriu 
Galețchi – mai 1990 (prima filmare 
cu camera şi microfonul  ascuns 
în istoria ziaristicii din RM, mai 
şi transmisă pe post național TV); 

Dinu Gajosu – noiembrie 1990, 
Alecu Barat –am filmat permanent 
împreună şi la Nistru şi în Găgă-
uzia, dar şi cu alții: şoferii Anatol 
Prisăcaru, Toader Răducanu etc. 

În 1992, în postură de şef al 
Direcției Tineret şi Sport a Pri-
măriei Chişinău, împreună cu pri-
marul general de atunci, Nicolae 
Costin, am organizat numeroase 
operațiuni de personal şi logistică 
pentru frontul de la Nistru, pe 
care îl vizitam practic în fiecare 
zi, mai ales pentru asigurarea 
combatanților cu vestimentație 
caldă şi echipament civil, dar şi 
produse de alimentație…

O parte dintre cele filmate le-
am plasat pe canale de internet, 
acumulând zeci sau sute de mii 
de vizionari pe Youtube sau pe 
Facebook. 

O parte şi mai mare, neatinsă 
până astăzi, o păstrez în arhiva 
mea privată, inclusiv dosare sono-
re obținute cu greu de la Moscova, 
ce vizează acțiuni sonore din acel 
război…

Dar niciodată nu m-am gândit 
că din toate acestea m-aş putea 
pricopsi cu vreun avantaj, sau 
chiar cu simplul titlu de partici-
pant al războiului.

Probabil, şi în acest caz, aş 
putea fi UNICUL sau unul dintre 
puținii care NU AM LEGITIMA-
ȚIE DE COMBATANT, deoarece 
NU AM CERUT-O de la nimeni, 
NICIODATĂ.

Am abandonat tema războiului 
la Nistru, deoarece am luat în se-
rios cuvintele preşedintelui Dumei 
de Stat din Rusia, Ghenadi Selez-
niov, care în 2003, la Chişinău, a 
declarat public: 

„V-am făcut acel război, ca să 
vă abatem de la ideea unirii voas-
tre cu România, să fiți legați de 
Nistru, nu de Prut…”

Mi-am zis să fac tocmai inver-
sul gândirii rusului – să continui 
principalul, de la care şi-a dorit 
Moscova să ne abată prin acel 
război – SĂ OPTEZ ORIUNDE 
ȘI ORICÂND PENTRU UNIRE.

Am dat acum, întâmplător, de 
un film al unei televiziuni, intitu-
lat „Reporterii care şi-au riscat 
viața în războiul de la Nistru”, în 
care (film) figurez şi eu, deşi ui-
tasem demult şi de participarea 
mea la el…

Odată ce astăzi lumea şi-a în-
dreptat atenția spre acel război, 
sper că filmul va întregi cumva 
imaginea zilei…

„V-am făcut război, ca să vă abatem 
de la ideea unirii cu România…”

George MÂRZENCO

Bufonul politic şi scula docilă 
a Moscovei, cel mai antinațional 
preşedinte pe care l-a avut vreo 
dată Republica Moldova, Igor 
Dodon, recidivează. Pentru acest 
individ este mult mai importantă 
elogierea aşa-numiților „pacifica-
tori ruşi” decât viața şi sacrificiul 
combatanților noştri, care au că-
zut pe câmpul de luptă în războ-
iul ruso-moldovenesc din 1992. 
Pentru acest kuliokar (pungaş) de 
profesie nu există adevărul des-
pre războiul ruso-moldovenesc, în 
care Armata a 14-cea a Federației 
Ruse a atacat Republica Moldova, 
iar bravii noştri combatanți au 
aparat cu eroism Independența 
şi integritatea teritorială a sta-

tului nostru. Pentru Dodon nu 
există adevărul incontestabil că 
atât Armata a 14-cea a Federației 
Ruse (actualmente GOTR) cât şi 
aşa-numiții „pacificatori ruşi” au 
creat şi consolidat regimul separa-
tist de la Tiraspol. Fără implicarea 
lor directă – militară şi financi-
ară – această structura separa-
tistă de la Tiraspol n-ar fi existat 
şi supraviețuit până în prezent. 
Pentru acest măscărici politic este 
prioritar să depună flori (împreu-
nă cu aşa-numitul „prezident” al 
Transnistriei, Krasnoselski), la 
monumentul cazacilor şi gardiş-

tilor (pozele 3 şi 4), care au luptat 
împotriva Republicii Moldova, 
deoarece acestea au fost indicațiile 
Moscovei.

În această zi de Comemorare a 
eroilor noştri şi de Recunoştință 
pentru sacrificiul lor e necesar să-i 
cunoaştem în față şi pe cei care 
elogiază armata rusă de ocupație, 
pe „pacificatorii” lor, pe cazacii şi 
pe gardiştii lor, iar Igor Dodon 
şi PSRM-ul lui (al Moscovei) se 
află în avangarda acestei trădări 
şi ruşini naționale.

P.S. Rog să distribuiți cât mai 
mult această postare!

Igor Dodon și PSRM-ul lui (al Moscovei), 
în avangarda trădării naționale

Înainte să mai citesc postările de 
pe facebook, am decis să vă spun 
dumneavoastră frământările mele, 
fără pretenții de a fi luată drept mare 
influencer al opiniei publice, vis-a-vis 
de politica şi nu doar, a preşedintei 
noastre. 

Omeneşte, creştineşte, femeieş-
te şi părinteşte, îmi este milă de ea. 
Cred că fiecăruia din noi, barem o 
dată în viață, i s-a întâmplat să se 

apuce de un lucru, o misiune, o sarcină mai mare decât puterile lui. Nu?
Mai ales în copilărie, în tinerețe, neavând experiență, când, ajungând 

la capătul puterilor, îți zici: cine, naiba, m-a pus să fac asta?
Mi-amintesc o întâmplare din copilăria mea. Oi fi avut 10-11 ani. Bunica 

(neaca cum îi ziceam eu) Axinia, mi-a dat o putină (un fel de butoiaş, 
doar că are un singur fund în care se puneau la murat zarzavaturi) ca 
să-l duc la mătuşa Anica Scorohod, sora ei. 

Aveam o cărăruşă prin grădini şi eu, cu putinica în spate, m-am pornit 
printre păpuşoaie. Putinica nu era uşoară deloc şi nici nu era comod să o 
duc. Îmi tăia umărul meu slăbuț, iar mâinile mici nu ajungeau bine să o 
țin în echilibru. La o bucată de drum, îmi părea mie că dacă o „îmbrac” 
pe cap va fi mai uşoară. Zis şi făcut! 

Cu ochii de acum, mă văd cum arătam eu: putina îmi ajungea până 
aproape de genunchi – două picioruşe desculțe de copil, care calcă şo-
văielnic pe cărare...

Doar că, minte de copil, nu am luat în socoteală că, acolo în fundul 
putinei, după un timp, îmi lipseşte oxigenul. În plus, nu prea puteam 
vedea încotro merg... dar nici putere în mâini nu-mi mai ajungea ca să o 
ridic şi să ies din ea. Culmea era că mă apropiam de casa mătuşii şi cum 
să te prezinți tu în halul cela? 

Copil de sat, ruşinos, ascultător şi cu bun-simț, cum eram...
Vreți să aflați cum am ieşit eu din situația-putina ceea?
Vă spun după ce fac o analogie a situației mele de atunci cu cea a 

doamnei preşedintă de azi. Exact până aici a ajuns şi dansa. 
Impusă de vremurile nebune de azi, având cheltuită multă energie să fi 

ajuns până aici, ambițioasă şi visătoare ca orice tânăr care vrea maximum 
de la destin, iat-o aici: cu putina-stat „îmbrăcată” pe cap.

Cu „păpuşoaiele” care n-o ajută la nimic, ci doar îi îngrădesc cărarea.
Cu mandatul alegătorilor care au trimis-o să ducă „putina” la destinație.
Iar orgoliul care o roade pe dinăuntru nu-i permite să respire aerul 

de afară.
În plus, se apropie „casa mătuşii Anica” – primele sale 100 de zile, 

după care i se va cere contul...
Îmi dau seama că este o alegorie deşucheată postarea mea de azi, dar 

încerc şi eu să mă „amuz” că să nu urlu de disperare. Măcar că ceea ce mi 
s-a întâmplat mie atunci, demult, numai amuzament nu a fost. 

Și mă întreb, de ce doamna preşedintă nu ia atitudine şi nici în con-
siderație aceasta?

Când ar fi atât de firesc să pornească o campanie în susținerea tezei 
noastre de reunire cu România.

Când ar putea să fericească acest popor care nici singur nu ştie că 
unirea i-ar rezolva multe probleme existențiale. 

Când educatorii şi profesorii ar găsi motivații pentru tinerii care cresc 
astăzi doar cu gândul să părăsească, cât mai curând, acest pământ. 

Oare cât de adânc trebuie să mai cădem în hău ca să ne dăm seama 
că #doarUnirea ne este salvarea?

O parabolă cu putina

Nu aşteptați livrări masive de 
vaccin Pfizer – conducătorii de până 
acum ai țării voastre au găsit bani 
pentru orice, numai pentru vaccinuri 
nu, nici măcar pentru AstraZeneca 
sau Moderna, mult mai ieftine şi mai 
simple de gestionat din punct de vede-
re logistic. Singurele loturi de vaccin 
disponibile în Moldova sunt donații, 
din partea României şi a platformei 
europene COVAX. În Moldova există 

un singur frigider care asigură temperaturi mai joase de -70°C, aşa că 
UITAȚI! Celor care sar acum peste rând în aşteptarea de pomeni mai 
scumpe – riscați să rămâneți cu buza umflată. Sau să vă luați de mână 
cu colegii din Comrat şi Ciadâr-Luga şi să aşteptați Sputnik-V de la ruşi.

Explicații pentru medici 
(nu doar din Găgăuzia)

Dorin SCOBIOALĂ

Процесc пошел!

Tatăl Perestroikăi a împlinit 90 de ani

Eugenia GUZUN

Iurie RENIȚĂ

Xenia LOZINSCHI
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Salcâmii, 
politica 
și demisia 
primarului

Comuna Burlacu din raionul Cahul ar 
putea să rămână în timpul apropiat fără 
primar. Autoritatea Națională pentru 
Integritate (ANI) a emis la 12 ianuarie 

anul curent un act de constatare în privința 
edilului din Burlacu, Mihail Munteanu, despre 
încălcarea regimului juridic al conflictului de 
interese, pentru că a angajat-o pe sora sa ca 
paznic la Casa de cultură. În timp ce ANI insistă 
ca primarul din Burlacu, care a contestat în 
instanță actul ANI, să fie suspendat din funcție, 
acesta se încăpățânează să rămână în acest post, 
motivând că trebuie să termine de implementat 
câteva proiecte foarte importante pentru 
comunitate. 

Julieta SAVIȚCHI

Mihail Munteanu susține că, 
în realitate, mărul discordiei ar fi 
un conflict dintre două femei din 
cauza câtorva puieți de salcâm. 
Iar acest conflict ar fi folosit de 
către reprezentanții unor partide 
pentru a-l determina să treacă de 
partea lor.

Verificările în privința lui 
Mihail Munteanu au început 
la 13 octombrie 2020 în urma 
denunțului depus de către o lo-
cuitoare din Burlacu. Conform 
actului de integritate semnat 
de inspectorul Rodion Rusnac, 
şeful administrației din Burlacu 
a angajat-o, la 1 aprilie 2008, 
pe sora sa în calitate de paznic 
la Casa de cultură. Femeia a 
deținut funcția până la emite-
rea actului de constatare. Din 
momentul angajării, primarul 
Munteanu a semnat în fiecare an 
dispoziții de acordare a conce-
diului de odihnă, ultimul datând 
cu luna august 2020.

Ce a constatat ANI

Inspectorul ANI a mai consta-
tat că Mihail Munteanu l-a angajat 
şi pe cumnatul său în calitate de 
fochist la primărie pentru peri-
oada rece a anului, începând cu 
anul 2015.

Verdictul ANI a fost unul destul 
de dur. S-a decis demiterea lui 
Munteanu, cu privarea dreptului 
de a ocupa funcții publice pe un 
termen de trei ani. Totodată, ANI 
a înştiințat oficiul din Cahul al 
Cancelariei de Stat privind înce-
tarea mandatului de primar al lui 
Mihail Munteanu.

Edilul din Burlacu nu s-a con-
format şi continuă să ocupe foto-
liul de primar, motivând că Actul 
de constatare emis de ANI nu este 
definitiv pentru că l-a contestat 
în instanță. Pe de altă parte, ANI  
solicită ca pe durata desfăşură-
rii procesului de judecată, edilul 

din Burlacu să fie suspendat din 
funcție.

Mai mult, acesta urmează să 
achite şi o amendă contravențio-
nală de 9 mii de lei, pentru nede-
clararea conflictului de interese şi 
neexecutarea deciziei ANI.

Conflictul cu salcâmi

Denunțul pe numele lui Mihail 
Munteanu a fost depus de către 
Galina Dermenji, angajată la gră-
dinița din localitate. Primarul din 
Burlacu susține că aceasta s-a răz-
bunat pe el pentru că nu i-a ținut 
parte într-un conflict cu vecina.

„Peste drum de gospodăria 
doamnei Dermenji se află un 
teren agricol care aparține unei 
femei din sat. Cu vreo trei ani în 
urmă, Galina a sădit peste drum 
câțiva salcâmi. Proprietara tere-
nului agricol însă i-a scos, moti-
vând că sunt în apropiere de hat 
şi va avea probleme cu accesul 
tehnicii agricole. Până la urmă a 
intervenit poliția şi ambele femei 
au fost amendate, una pentru că a 
sădit copacii, iar alta pentru că i-a 
smuls. Eu i-am explicat doamnei 
Dermenji că este vorba de teren 
public şi în acest caz trebuie să 
aibă acordul Consiliului local. Eu 
am inclus această întrebare la o 
şedință a Consiliului, dar consili-
erii au votat împotrivă. Iar eu am 
rămas singurul vinovat. Galina 
Dermenji a scris peste tot, au fost 
tot felul de controale din cauza 
acestor salcâmi. Acum Dermenji 
practic mă persecută, vine cu tot 
felul de insinuări, mă filmează, 
îmi caută nod în papură. Chiar 
am întrebat-o de ce procedează 
aşa cu mine. Eu i-am făcut doar 
bine, a fost reparat drumul până 
la casa ei, a fost extinsă linia de 
înaltă tensiune”, ne-a declarat 
Mihail Munteanu.

Galina Dermenji a confirmat 
la telefon că neînțelegerile cu 
primarul au început „de la nişte 
copaci”, pe care a vrut să-i plan-

teze, iar Munteanu nu i-a permis. 
Femeia a precizat că de mai mul-
ți ani luptă cu abuzurile comise 
de administrația publică locală. 
„Mihail Munteanu are două apar-
tamente în Chişinău, pe care nu 
le-a declarat. Din informația pe 
care o dețin, apartamentele se află 
prin apropiere de blocul în care 
locuieşte Voronin. Primarul a mai 
făcut scheme şi cu terenurile. Cu 
terenuri s-au ales şi consilierii, de 
asta se împacă cu primarul şi fac 
tot ce le zice el. ANI l-a demis pe 
Munteanu, dar el refuză să plece 
şi îşi continuă abuzurile”, a adă-
ugat femeia.

Persecuția politică

Mihail Munteanu, care se află 
la cel de al patrulea mandat, sus-
ține că pe parcursul anilor a fost 
persecutat de partidele aflate la 
guvernare pentru ca să adere la o 
formațiune sau alta: „Sunt primar 
de 14 ani. Doar o dată am candidat 
din partea PLDM. Pe urmă am 
candidat independent. Am zis să 
nu mă amestec în toată murdăria 
politică şi să lucrez doar pentru 
comunitatea mea”.

Mihail Munteanu a mai spus 
că cele mai multe presiuni au 
fost făcute în perioada guvernării 
PDM, atunci el fiind şantajat cu 
dosar penal. „Eram la Chişinău în 
interes de serviciu, iar contabila 
şi asistentul social au profitat de 
absența mea şi s-au dus la Bol-
grad, unde au cumpărat legători 

pentru vița-de-vie. Faptul a fost 
confirmat la vamă. Mie mi-a fost 
intentat dosar penal pentru abuz 
în serviciu, m-au învinuit că le-am 
pus salariul pentru orele în care au 
fost lipsă la locul de muncă. Dar 
eu nu am ştiut, eram la Chişinău. 
În cele din urmă, cei doi angajați 
ai Primăriei care au lipsit de la 
lucru au fost făcuți martori, iar 
eu am ajuns pe banca acuzaților. 
Judecătoria Cahul mi-a dat amen-
dă de 25 de mii de lei, iar Curtea 
de Apel a sistat procesul pentru 
că a expirat termenul de prescrip-
ție. Acum dosarul se află pe rol la 
Curtea Supremă de Justiție. Eu 
am contestat, chiar dacă nu am 
fost condamnat. Sunt nevinovat şi 
vreau să fie confirmat acest lucru 
prin decizie judecătorească”, ne-a 
declarat Munteanu.

Primarul din Burlacu se arată 
indignat şi de decizia ANI de a-l 
demite şi crede că mâinile cresc 
din altă parte, iar sesizarea Ga-
linei Dermenji a fost folosită ca 
un pretext. 

„Alții fură miliarde, au castele, 
se plimbă cu maşini de te temi să 
te uiți la ele şi nu le fac nimic. Ce 
am făcut eu aşa de grav? Sora a 
primit o mie de lei pe lună, cum-
natul, şi mai puțin, 800 de lei, şi 
a lucrat doar în perioada rece a 
anului. Nu vor să lucreze oamenii 
pentru aşa bani. Cu mare greu îl 
convingeam pe cumnatul meu să 
lucreze. Sora a fost angajată îna-
inte să iasă legea cu declararea 
conflictelor de interese. Eu nu 

am apartamente, nu am castele, 
nu am nici maşină de lux. Casa 
mi-am construit-o cu mult timp 
înainte ca să ajung primar. La fel 
şi terenurile. O parte le-am primit 
drept cote valorice. Iar un hec-
tar pe care am plantat viță-de-vie 
l-am cumpărat de la o persoană 
fizică înainte ca să ajung primar. 
Am fost verificat din toate păr-
țile, nu au găsit nimic. Și tot eu 
sunt cel care trebuie demis”, ni 
s-a plâns edilul.

Mihail Munteanu a precizat că 
nu se conformează deciziei ANI 
pentru că i-au mai rămas de im-
plementat câteva proiecte impor-
tante. „Nu am rămas de aceea că 
vreau numaidecât să fiu primar. 
Dar mi-au rămas de gazificat două 
străzi şi trebuie să termin şi cu 
reparația altor străzi. Este vorba 
de finanțări din proiecte pe care 
eu le gestionez”, s-a justificat 
Munteanu.

Ce spun locuitorii 
din Burlacu

Pentru a reda echidistant des-
pre ce se întâmplă în comuna Bur-
lacu din Cahul, am contactat câți-
va locuitori, pe care i-am găsit pe 
rețelele de socializare. Aceştia au 
avut doar cuvinte de laudă pentru 
primarul Mihail Munteanu. De 
la ei am aflat că acesta a făcut pe 
durata exercitării mandatelor ceea 
ce nu a făcut niciun primar până 
la el şi este priceput în atragerea 
proiectelor bănoase. 

Astfel, cu ajutorul Guvernului 
României, a fost restaurată total 
grădinița. Cu ajutorul japonezi-
lor, la şcoala din sat a fost instalat 
primul şi deocamdată singurul în 
raionul Cahul cazan pentru încăl-
zirea pe bază de biomasă. A fost 
reparată total şi Casa de cultură 
din sat, care ajunsese într-un hal 
fără de hal. În anii aflării lui Mun-
teanu la conducerea localității a 
fost asfaltat drumul principal al 
satului şi reparate şi alte drumuri. 
Pe timp de noapte satul este ilumi-
nat. Pe ultima sută de metri se află 
şi procesul de gazificare a satului. 

„Poate că şi face unele greşeli, 
dar nu greşeşte doar cel care nu 
face nimic. A făcut multe pentru 
sat, de asta şi oamenii îl aleg de 
fiecare dată”, ne-a spus un locu-
itor din Burlacu.
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Cum se desfășoară în 
realitate școala online

Pandemia provocată de coronavirus a 
închis din nou școlile în R. Moldova, 
obligând elevii să învețe de acasă și 
pe internet. Nu toți școlarii dispun de 

instrumente care să le asigure accesul la lecțiile 
online. Lipsa dispozitivelor digitale și a unei 
conexiuni stabile la internet sunt cele mai mari 
probleme întâmpinate de elevi și familiile lor..

Învățătoarea le trimite mate-
rialele părinților. Oxana are trei 
şcolari şi două computere. Te-
lefoane mobile ei n-au. Cel mic, 
elev în clasa întâi, lipseşte de la 
lecțiile online. Ulterior, mama 
sa primeşte temele pentru acasă 
pe viber. „El lipseşte de la orele 
online când învățătoarea explică 
tema. Diriginta îmi trimite temele 
pentru acasă prin viber, iar el le 
face. Nu e complicat. Majoritatea 
copiilor se descurcă, deoarece 
ei ştiu materia de la grădiniță”, 
spune Oxana din Chişinău. 

Nu-s puțini elevii care n-au 
computer, telefon mobil, dar nici 
acces la internet. În satul Horod-
ca, raionul Ialoveni, există câteva 
familii în această situație dificilă. 
Unii merg acasă la alți colegi de 
clasă, unde participă împreună la 
ore, iar alții sunt nevoiți să ab-
senteze. „Am frați care merg la 
şcoală. Părinții nu-şi permit să le 
cumpere telefoane de trei-patru 
mii de lei”, susține Diana, sora 
mai mare. În satul Drăguşeni, ra-
ionul Străşeni, există o familie cu 
opt copii şi un computer.

Astăzi, pentru a avea parte 
de educație, pe lângă laptop şi 
conexiune la internet, părinții, 
elevii, dar şi profesorii trebuie să 
aibă competențe digitale pentru 
a putea participa la lecțiile onli-
ne. „Nu toți sunt utilizatori siguri 
ai noilor tehnologii. Link-ul de 
acces, la conferința de pe zoom, 
este transmis pe viberul instalat 
la telefon. Credeți că un elev de 
clasa a V-a se va descurca să des-
chidă lecția pe laptop?”, întreabă 
retoric Maricica Panas, mamă de 
şcolar în Chişinău. 

Școala online a devenit 
o „școală pe fișe”

Într-un liceu din Chişinău în 
care „nu există conexiune bună 
la internet, dar nici un compu-
ter performant, profesorii le dau 
elevilor multe fişe care trebuie 
completate cu scris de mână, iar 
pentru asta părinții au nevoie să 

le printeze undeva”, afirmă Doina 
Danu, mama unei eleve de clasa 
a V-a. Este metoda care le-a fost 
pedagogilor cea mai la îndemâ-
nă, dar responsabilitatea le-au 
pasat-o părinților. 

„Unii copii fac ore online 
având doar un telefon mobil, cu 
toate că unele prezentări făcute 
de profesori nu sunt clare nici de 
pe notebook. Trebuie să facem un 
screenshot (captură de ecran) şi 
să le mărim în diferite aplicații, 
apoi să le printam”, povesteşte 
Diana. 

Există profesori care au com-
petențe digitale. „Unii profesori 
se dau mari în ale tehnologiilor 
informaționale şi cer teste on-
line, ca discipolii să le trimită 
rezultatele pe un email. Copilul 
n-a avut până acum computer. 
Nu ştia cum să acceseze anumite 
pagini, să copieze şi să trimită pe 
email. Fiind singură acasă, fiica 
mea se stresa că nu va reuşi să 
trimită la timp rezultatul testu-
lui”, precizează Diana Danu.  

Responsabilitatea 
revine mai mult elevilor 
și părinților 

Elevilor din clasele gimnaziale 
sau liceale n-are cine le explica 
lecțiile pe îndelete. „Eu, ca pă-
rinte, nu pot să-i lămuresc dis-
ciplinele şcolare, cum e fizica, 
matematica, chimia etc. Pentru 
asta sunt profesorii care au stu-
diat obiectele respective. Dar ba 
nu pot să se conecteze, ba nu se 
aude. E o catastrofă!”, conchide 
Natalia Camerzan.

„Fiecare profesor predă lec-
ția de pe platforma pe care o 
cunoaşte. Un obiect se predă pe 
zoom, altul pe meet, iar celălalt 
pe viber sau classroom. Ar fi bine 
să se emită un ordin prin care 
toate lecțiile să se desfăşoare 
pe o singură platformă. Cred că 
profesorilor le convine liniştea 
din şcoli: luna trece, iar salariul 
vine”, consideră Zinaida, mamă 
a doi copii: unul e în clasa zero, 
iar altul, într-a V-a.

Măsurile impuse pe perioada 
pandemiei sunt însă acceptate de 
alți părinți. Diana are doi copii: 
unul învață în clasa a III-a, iar 
altul e în clasa a V-a. „Cel din 
clasa a III-a a avut probleme cu 
videocamera. M-a sunat, am re-
zolvat. În rest, nu am avut inci-
dente. Profesorii scriu pe classro-
om ceea ce se face în clasă şi ceea 

Învățământul din R. Moldova orbecăiește în întunericul educației digitale

ce se dă pentru acasă. Mergem 
înainte. Am rude în Germania, 
Franța şi Italia, care-mi spun că 
la ei, când s-au închis şcolile, 
n-au fost făcute sondaje, nu au 
fost organizate mitinguri. La noi 
parcă e la piață, fiecare e cu prețul 
şi pătrunjelul său”, zice Diana. 

„Nu au acces la educație!”

Dreptul la educație al copiilor 
este încălcat. „Li se încalcă drep-
tul la educație pentru că n-au ac-
ces la procesul educațional. Sta-
tul nu le pune la dispoziție toată 
tehnica necesară pentru a avea 
acces la învățământul online. 
Instituția de învățământ poate 
asigură accesul la educație prin 
alte modalități: au fost cazuri 
când profesorii scriau sarcina şi-o 
duceau la poarta discipolului”, 
declară Maia Bănărescu, avocat 

al poporului pentru protecția 
drepturilor copilului.

Nu mai au toți copiii şanse 
egale la educație. „Prin faptul că 
este acces inegal la procesul edu-
cațional, putem vorbi şi despre 
calitatea instruirii pe care o pri-
mesc copiii. Sunt copii care nu-şi 
fac lecțiile online. Aici vorbim şi 
despre abandonul şcolar tempo-
rar, fie că n-au tehnica necesară 
şi nu pot participa, fie că părinții 
n-au posibilitatea să-i conecteze 
la internet. Este o situație destul 
de gravă. Circa 30% dintre copii 
n-au acces la educație”, susține 
Maia Bănărescu.  

Soluții propuse 
de avocatul 
copilului

„Deciziile Comisiei Naționale 
Extraordinare de Sănătate Publi-
că sunt obligatorii pentru toate 
autoritățile, totodată, la nivel de 
localitate, dacă nu există niciun 
caz de Covid-19, dacă şcoala poa-
te asigura prezența în clase, nu 
văd de ce această şcoală ar trebui 
să fie trecută la învățământul on-
line. Trebuie de abordat lucrurile 
individual, la nivel de raion, pen-
tru fiecare localitate. Să meargă 
directorii de şcoli cu un demers 
la Comisie pentru că nu putem să 
mutăm învățământul pe online 
neavând siguranța că elevii vor 
avea acces la educație. Fiecare 
instituție de învățământ trebuie 
să aibă manager care gestionează 
fluxul de copii în şcoală. Elevilor 
care n-au acasă dispozitive digi-
tale şi conexiune la internet ar 
putea să li se permită să vină la 
şcoală. Să fie o combinație din-
tre cele şapte variante propuse 
la începutul anului şcolar. Să nu 
uităm că elevii mai aveau acces 
la o masă caldă. Aici sunt foarte 
multe probleme care ies la iveală 

una după alta”, recomandă Maia 
Bănărescu.

„Constituția prevede că drep-
tul la educație nu este un drept 
absolut, el poate fi limitat atunci 
când e vorba de securitatea în 
sănătate, dar cu condiția că ele-
vilor nu le este încălcat dreptul 
la educație şi accesul la procesul 
educațional. Nu mai vorbim de 
calitatea educației care, evident, 
în situația respectivă a pierdut 
foarte mult. Este o situație excep-
țională şi nu putem pune educația 
mai presus de sănătatea copilu-
lui. Dar acces la educație trebuie 
să fie. Toți copiii trebuie să aibă 
acces la educație, indiferent de 
nivelul de calitate al studiilor”, 
zice Bănărescu.

Decizia contravine 
Constituției

La Chişinău, Asociația „Părinți 
Solidari” a lansat o petiție online 
prin care cere redeschiderea şco-
lilor. Sute de părinți moldoveni 
s-au arătat indignați de faptul că, 
începând de luni, 1 martie, elevii 
vor reveni la orele online. Ei cer de 
urgență anularea deciziei aprobate 
vineri, 26 februarie, de Comisia 
Națională Extraordinară de Sănă-
tate Publică (CNESP), în contextul 
situației epidemiologice din țară. 
Părinții intenționează să iasă la 
protest în fața Parlamentului. 

Un birou de avocați din Chi-
şinău a contestat în instanța de 
judecată hotărârea prin care 
CNESP a interzis desfăşurarea 
procesului educațional în săli-
le de clasă şi a obligat copiii să 
treacă la educația online. Avocații 
argumentează că „dreptul la edu-
cație este garantat de Constituție, 
iar şcolile nu pot să fie închise 
fără ca statul să ofere alternati-
ve solide de învățare pentru toți 
copiii”. 

Natalia MUNTEANU

Constituția

prevede că dreptul 
la educație nu este 
un drept absolut, 
el poate fi limitat 

atunci când e vorba 
de securitatea 

în sănătate, dar 
cu condiția că 

elevilor nu le este 
încălcat dreptul 

la educație şi 
accesul la procesul 

educațional. Nu mai 
vorbim de calitatea 

educației care, 
evident, în situația 

respectivă a pierdut 
foarte mult.
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„8 Martie e în primul rând 
o sărbătoare a mamelor”

– Când, unde te-ai născut? 
Ce ți-a povestit mama ta 
despre ziua în care te-ai 
născut? Ce cuvânt de dez-
mierdare din partea tatălui 
tău îți este cel mai drag? 
Angela Cărăuș: Mama mea, 

Anisia Lupaşco, era studentă la 
Institutul Pedagogic din Tiraspol. 
Într-o zi de iulie, în loc să meargă 
la examen, a ajuns la maternitate. 
Eu eram cea care mă grăbeam să 
vin pe lume. M-am născut, aşa-
dar, la Tiraspol, cu o săptămână 
înainte de termen. Eram micuță 
de tot, slăbuță, dar frumuşică şi 
albă-albă, ca laptele. Aveam de-
gete lungi, părinții ziceau că voi 
deveni pianistă. Tata, Ion Lupaş-
co, ne-a adus, pe mine şi pe mama, 
în motocicleta cu ataş, acasă, la 
Străşeni. Apoi ne-am stabilit la 
Băcioi, Ialoveni.

Ana-Sia Cărăuș: M-am năs-
cut pe 31 mai 2000, în inima Chi-
şinăului. Mama, Angela Cărăuş, 
actriță a Teatrului Național „Mihai 
Eminescu”, zicea ca eram o leneşă 
mare, nu voiam să apar la lumi-
na soarelui decât în ultima zi de 
primăvară, la amiază. De atunci 
îmi place somnul la Nebunie. 
Tata, Vitalie Cărăuş, actor şi fost 
director al Teatrului Național „M. 
Eminescu”, îmi zicea Gogoaşă sau 
Guguță (uite asta nu ştiu de ce). 

– Crezi că ai teatrul în sân-
ge? Cum, când ai simțit 
acest lucru?
Angela Cărăuș: Din copilărie 

am simțit că am teatrul în sânge, 
jucându-mă cu sora şi fratele, cu 
verişorii. La sărbători organizam 
concerte, scenete de teatru, rudele 
aşteptau tot timpul concertul nos-
tru. Mama mea, profesoară de bi-
ologie, era o artistă în suflet, recita 
atât de frumos poezii, cânta, dansa. 
Tata, agronom de profesie, a fost 
director de sovhoz, apoi director 
la o gospodărie experimentală, îi 
plăceau muzica, cărțile, investea 
foarte mult în noi, cei trei copii ai 
săi. Astfel, sora, Viorica Lupaşco, 
devenise dansatoare în Ansamblul 
„Joc”, era solistă, Artistă Emeri-
tă. A dansat între anii 1985-2010, 
acum locuieşte pe alte meleaguri. 
Fratele, Ghenadie Lupaşco, a par-
ticipat la cercul de dansuri ,,Busu-
ioc”. În copilărie mama mă ducea 
des la teatru, în Chişinău.

Ana-Sia Cărăuș: Sigur, pasi-
unea pentru scenă mi s-a transmis 
de la părinți. Cred că încă din bur-
ta mamei mele îmi plăcea teatrul. 
La nouă luni de sarcină, mama 
încă juca pe scena mare.

– Unde ai absolvit faculta-
tea de actorie? 
Angela Cărăuș: Am absolvit 

Institutul de Arte din Chişinău 
(1985), am studiat în clasa ma-
estrului Petru Baracci. Am avut 
noroc de profesori extraordinari 
precum Anatol Rusu, Ilarion 
Stihii, Ilie Todorov, Ion Borde-
ianu, Veniamin Apostol, Vitalie 
Rusu, Paulina Zavtoni, Claudia 
Caranfil-Pătrânac (prof. de arta 

vorbirii). 
Ana-Sia Cărăuş: Studiez la 

Academia de Muzică, Teatru şi 
Arte Plastice (AMTAP) din Chişi-
nău. Sunt în anul 3, la facultatea 
Actorie. Coordonator artistic ne 
este Mihai Fusu, un om minunat, 
inteligent, cu o experiență profe-
sională frumoasă, el ne transmite 
cunoştințele sale multiple.

 – În ce teatru (teatre) ac-
tivezi? 
Angela Cărăuș: Îndată după 

absolvirea facultății, soțul meu 
Vitalie Cărăuş (discipol al lui Ilie 
Todorov) auzise că se formează 
trupa de actori pentru Teatrul „B. 
P. Hasdeu” de la Cahul. În 1987, 
ambii devenisem actori ai acestui 
teatru. Am început cu spectacolul 
,,Radu Ștefan Întâiul şi Ultimul”, 
a fost un spectacol reuşit, am co-
laborat cu însuşi scriitorul Aureliu 
Busuioc. Am avut un succes răsu-
nător peste Prut, în oraşele Bârlad, 
Galați, Brăila. Apoi am revenit la 
Chişinău, ne-am angajat la Teatrul 
Etnofolcloric „Ion Creangă”. A ur-
mat Teatrul ,,Luceafărul”, pe când 
directori erau Gheorghe Pârlea şi 
Gheorghe Urschi. În 1993, am fost 
invitată de regizorul Sandu Vasi-
lache pentru rolul dnei Volange în 
,,Legături primejdioase”, spectacol 
al Teatrului de Buzunar. Apoi am 
fost angajată la Teatrul Național 
,,Mihai Eminescu”, unde activez 
din 1994 până în prezent.

Ana-Sia Cărăuș: Joc la Tea-
trul independent Geneza Art.

– Care sunt rolurile tale 
cele mai importante? 
Angela Cărăuș: Rolurile mele 

cele mai importante sunt Săftica 
în ,,Radu Ștefan Întâiul şi Ulti-
mul” de A. Busuioc, Angelica în 
,,George Dandin” de Moliere, Lady 
Macbett în piesa „Macbett” de Eu-
gene Ionesco, Fernanda în spec-
tacolul „Un veac de singurătate” 
după Marquez, Miss Retchet în 
,,Zbor deasupra unui cuib de cuci” 
de Dale Wasserman, Dina în ,,O 
aventură tomnatică” de Semion 
Zlotnicov, Safta în „Take, Ianke şi 
Cadâr” de Victor Ioan Popa, Tudo-
sica în „Casa Mare” de Ion Druță.

Ana-Sia Cărăuș: Încă nu am 
ajuns să joc roluri mari. Totuşi, fie-
care personaj la care am lucrat, are 
o cămeruță aparte în sufletul meu. 
Îmi amintesc de primul meu rol, 
eram în clasele primare, o făceam 
pe Prințesa Pisică. Profesor de arta 
actorului îmi era chiar mama mea. 
Juriul mi-a acordat atunci Premiul 
pentru cel mai bun rol feminin. 
Eram în al nouălea cer de bucu-
rie. În anii de studenție, am făcut 
roluri importante pentru mine, 
în câteva spectacole de la Teatrul 
Geneza Art, precum şi la facultate. 
Am colaborat şi cu teatrul radiofo-
nic de la Radio Moldova. Îmi place 
să lucrez mult la un rol, până îmi 
ating scopul. Sunt perfecționistă. 
Și mereu tind spre mai bine. 

– Ce ai de spus despre soar-
ta artistului basarabean? 

În preajma lui 8 Martie am stat de vorbă cu actrițele Angela Cărăuș și Ana-Sia Cărăuș, mamă și fiică

Angela Cărăuș: E un act de 
eroism să fii artist în R. Moldova. 
Supraviețuim doar datorită pute-
rii noastre de a rezista. Miracolul 
scenei ne dă energia pentru a con-
tinua. Când eşti pe scenă, simți 
ochii spectatorului pe chipul tău, 
simți că personajul stă lipit de tine 
şi nu-ți dă voie să-l părăseşti. 

Ana-Sia Cărăuș: Situația 
actorului basarabean e deplora-
bilă. Însă cred că totul se poate 
schimba... Sper să vină vremuri 
mai bune. 

– Ce înseamnă pentru tine 
a fi o femeie independen-
tă? 
Angela Cărăuș: E mare lucru 

să fii independentă. Trebuie să ştii 
şi să ierți, să fii înțelegător, răbdă-
tor, tolerant, dar şi ambițios. Și să 
munceşti. Eu am câteva locuri de 
muncă, de 15 ani sunt profesoară 
de artă teatrală, am grad didactic, 
am susținut un masterat la Insti-
tutul ,,Dunărea de Jos” din Galați. 
De asemenea, sunt antrenor de 
stil de viață sănătos.

Ana-Sia Cărăuș: Mama mea 
e un model de femeie indepen-
dentă.

– Cum se simte o fată 
înaltă printre oameni mai 
scunzi? Ce înălțime ai?  
Ana-Sia Cărăuș: Am înăl-

țimea de 1 m 80 cm. Când eram 
mică, înălțimea mea mă deranja 
mult, deoarece încă de la grădiniță 
eram mai înaltă decât colegii mei, 
şi aşa a fost până la Academie. 
Acum însă consider că înălțimea e 
un cadou pentru mine. Am învățat 

să mă simt mult mai sigură, să mă 
iubesc aşa cum sunt. Da, în mi-
crobuz uneori îmi pare ca sunt un 
Gulliver, dar ştiu că statura mea 
îmi dă şi multe avantaje. 

– Kilogramele. Sunt sau nu 
o problemă pentru tine? 
Cum lupți cu ele? 
Angela Cărăuș: Oare ce feme-

ie nu luptă cu kilogramele sale? 
Eram slabă în copilărie, ai mei 
mă îndopau cu grăsime de peşte. 
Dar după vârsta de 40 de ani am 
început să adun kilograme. Gre-
utatea mea devenise o problemă. 
Am ținut diete, am făcut sport, 
dar rezultatele nu se prea vedeau. 
Atunci am zis Stop! Și am început 
să studiez nutriția, la modul cel 
mai serios. Acum ştiu bine ce, cât 
să mănânc, cum să îmbin alimen-
tele. Important e să ne păstrăm 
echilibrul sufletesc, optimismul. 
Eu am un motto în viață: ,,Nici-
odată să nu renunți la visul tău”. 

Ana-Sia Cărăuș: Da, am 
avut probleme cu kilogramele. 
Dar am scăpat de ele cu succes. 
E important modul sănătos de 
viață. Alimentația şi sportul au 
un rol esențial.

– Care e rochia ta cea mai 
frumoasă?  
Angela Cărăuș: Rochia cea 

mai frumoasă, pentru mine, a ră-
mas rochia mea de mireasă, albă, 
cu trei trandafiri roşii.

Ana-Sia Cărăuş: Nicioda-
tă nu am să uit rochița mea cu 
flori-ale-soarelui pe care am îm-
brăcat-o la patru ani, la ziua de 
naştere a mamei mele.

– Parfumul tău preferat? 
Angela Cărăuș: Îmi plac 

parfumuri cu miros de citrice. 
Îmi plac Kenzzo, dar şi Dolce 
Gabbana…

Ana-Sia Cărăuș: Ador mires-
mele dulci, primăvăratice.

– Care e anotimpul tău 
preferat?
Ana-Sia Cărăuş: Iarna, mai 

ales luna Decembrie. Primii 
fulgi, luminițele de Crăciun. Să 
stau cu o cafea bună şi o carte 
interesantă… Aşa mă simt eu cel 
mai bine. Îmi place să mă uit la 
un film bun, trist, să mă descarc 
complet... E importantă, desigur, 
şi comunicarea. Să fii deschis, cu 
sufletul luminos, cu zâmbetul 
pe buze.

– Ce părere ai despre 8 
Martie? Cum sărbătorești 
de obicei ziua de 8 Martie?
Angela Cărăuș: Pentru mine 

8 Martie înseamnă o sărbătoare 
cu lumină şi căldură, când toată 
familia o felicită pe mămica noas-
tră. Cred că 8 Martie e în primul 
rând o sărbătoare a mamelor. Fe-
meile merită tot ce e mai frumos 
pe lume.

Ana-Sia Cărăuș: O zi perfec-
tă de 8 Martie este pentru mine 
cea petrecută la Băcioi, acasă la 
mama, împreună cu bunicile, în 
grădina plină de lalele roşii. O 
astfel de zi reprezintă însăşi pu-
ritatea şi veşnicia femeii. Mama, 
te iubesc.

Interviu de 
Irina NECHIT

Angela Cărăuș și Ana-Sia Cărăuș, mamă și fiică, ambele îndrăgostite de scenă
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Vaccinul anticovid, 
pe scurt și rapid

În fața primăriei din localitate, 
am întâlnit-o pe Zinaida, 54 de ani, 
asistent social, care mi-a spus că nu 
se grăbeşte să se vaccineze, pentru 
că încă nu i-a venit rândul, iar dacă 
i-ar veni, tot nu s-ar grăbi. „Să se 
vaccineze mai întâi parlamentarii, 
să îşi asume mai întâi ei rolul de 
cobai cu toate consecințele, pentru 
că sunt aleşii poporului şi trebuie să 
se jertfească pentru popor.” 

„Să se vaccineze 
mai întâi 
parlamentarii”

Zinaida e o gazdă ospitalieră 
şi ne invită în incinta instituției, 
unde mai discutăm cu Victor şi 
Veronica, perceptori fiscali, cu 
Maria, de asemenea, asistent so-
cial. De parcă ar fi auzit discuția 
mea cu Zinaida, cei trei funcți-
onari îmi spun că nici ei nu se 
grăbesc cu vaccinarea. Percep-
torii fiscali Victor şi Veronica, 
chiar dacă au fost bolnavi de 
covid, încă n-au luat o decizie 
în privința vaccinării. Veronica 
îmi spune că şi copilul ei de trei 
anişori a fost bolnav de covid, 
dar, slavă Domnului, totul s-a 
sfârşit cu bine.

Cristina, tânără dereticătoare, 
„nu discută cu presa” şi nu ac-

Vinerea trecută, 26 februarie, echipa 
GAZETEI de Chișinău a mers la Lozova, 
Strășeni, pentru a promova ziarul și 
a discuta cu lumea despre ce se mai 

întâmplă în politica de la noi și... despre alte griji 
și nevoi. Mie, de această dată, mi-a revenit sarcina 
să întreb oamenii pe care i-am întâlnit ce cred ei 
despre vaccinare; dacă se vor vaccina – de ce o 
vor face, iar dacă nu se vor vaccina – de ce nu vor 
accepta să fie vaccinați.

Sputnik V 
așteaptă 
autorizația de 
import pentru 
a fi administrat 
de privați în 
R.Moldova
 

Un lot de câteva sute de mii de doze de 
vaccin rusesc Sputnik V aşteaptă să pri-
mească autorizația de import ca să poa-
tă fi introdus în R.Moldova, pentru a fi 

administrat doar prin intermediul unor 
instituții medicale private şi doar contra 
plată, susține consiliera prezidențială în 
domeniul sănătății, Ala Nemerenco. Anume 
acesta, spune ea, ar fi motivul pentru care 
serul anti-COVID rusesc a fost înregistrat 
de Agenția Medicamentului, în paralel cu 

vaccinurile occidentale Pfizer/BioNTech 
şi AstraZeneca, iar acum unii deputați au 
lansat o campanie de dezinformare împo-
triva donației oferite de România.

„Întrebarea mea este: de ce deputații care 
orchestrează aceste dezinformări nu au făcut 
şi nu fac niciun efort să aducă o donație de 
vaccin măcar echivalentă celei din Româ-
nia? Deşi s-ar putea şi mai mult. Ei fac doar 
şedințe şi dau indicații. În timp ce au avut 
în 2020 un ditamai guvern propriu în mâi-
nile lor. Și nu au făcut nimic ca să asigure 
țara cu vaccin. Noroc de COVAX cu ale lui 
20%. Și asta în timp ce toate țările prin lunile 
septembrie-noiembrie 2020 deja semnau 
contracte pentru a avea asigurat vaccinul”, a 
scris Nemerenco pe pagina sa de Facebook.

Amintim că luni, 1 martie, preşedinta so-
cialistă a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, 
abia revenită de la Moscova, a dat indicații 
Guvernului în exercițiu să identifice de 
urgență sursele necesare pentru a procura 
un milion de doze de vaccin anti-COVID. 

Mai mulți foşti şi actuali demnitari au 
presupus, în acest context, că PSRM ac-
ționează în interese înguste de partid, cu 
scopul de a forța autoritățile R.Moldova să 
cumpere vaccinul rusesc Sputnik V. Mai 
ales pentru că, în ajun, şi liderul socialiş-
tilor, Igor Dodon, a vorbit despre exact un 
milion de doze care ar putea fi cumpărate 
cu banii ce ar fi necesari pentru organiza-
rea unor alegeri parlamentare anticipate. 

V.V.

Gheorghe BÂLICI
ceptă să răspundă la „întrebări 
provocatoare”.

„Vaccinul ar putea avea 
efecte secundare”

Valeriu, 51 de ani, muncitor, stă 
urcat pe bicicletă în fața farmaciei 
aşteptând să vadă ce o să-l întreb, 
pentru că vede clar că nu sunt din 
partea locului. Râde de întrebarea 
pe care i-o pun şi îmi spune că are 
„vaccinul” său în beci, dar, dacă 

va trebui, o să se vaccineze şi el, 
pentru că „o fi de folos vaccinul, 
dacă ni-l propun oamenii deştepți, 
care au grijă de tot poporul”.

Intru şi în farmacie şi fac cu-
noştință cu Elena, farmacistă, 
de 34 de ani. Nu prea are timp 
de discuție, dar îmi permite, „nu 
chiar pentru mult timp”, să discut 
cu Liuba, 24 de ani. Liuba stă cu 
copilul acasă şi ştie că „vaccinul 
ar putea avea efecte secundare”.

Ies din farmacie, pentru că „nu 
prea multul timp” oferit mi-a ex-
pirat şi am fost invitat frumos să 
ies afară. Afară, o doamnă mai 
în vârstă şi una mai tânără, pro-
babil mamă şi fiică, fug de mine 
şi nici nu vor să mă asculte. Le 
strig că sunt de la ziar, dar fug şi 
mai tare... 

Se vor vaccina, 
pentru că îi va obliga, 
probabil, firma

Nu departe, dau şi de oficiul 
poştal, unde intru în vorbă cu 
Gheorghe, 66 de ani, fost şofer 
şi tractorist. Gheorghe a auzit 
despre nişte lucruri înfiorătoare 
cu aceste vaccinuri şi nu se va vac-
cina în ruptul capului. O doamnă 
fără nume, pentru că nu vrea să se 

prezinte, nu acceptă să primeas-
că un ziar, neştiind să citească în 
„limba voastră românească”. Nu 
se va vaccina nici ea, deoarece are 
deja 70 de ani şi crede că nu-i mai 
foloseşte la nimic. 

Constantin, 69 de ani, fost păs-
tor, invalid, zice că s-ar vaccina, 
dar crede că, la boala incurabilă 
pe care o are, nu se ştie dacă îi 
mai ajută la ceva... Cu angajatele 
poştei nu reuşesc să discut, pen-
tru că sunt foarte ocupate şi „nu 
au nici un abonat la GAZETA de 
Chişinău”. Înțeleg că poate nici 
nu au făcut nimic pentru a avea 
vreun abonat, dar asta-i o altă 
temă...

Cu Gheorghe, 50 de ani, şi cu 
Constantin, 47 de ani, ambii mun-
citori, pe care îi întâlnesc peste 
drum de poştă, am o discuție mai 
pe îndelete, pentru că stau şi aş-
teaptă un camion, păzind nişte 
paleți pe care vor trebui să-i în-
carce. Nu se grăbesc nicăieri şi îmi 
răspund cu bunăvoință la între-
bări. Sunt ferm convinşi că se vor 
vaccina, pentru că... îi va obliga, 
probabil, firma. Mai spun că şi în 
Chişinău, unde lucrează, li s-ar 
putea interzice să intre, iar peste 
hotare, unde mai pleacă uneori, 
nici n-ar avea ce căuta...
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Cu muncitorii Gheorghe și Constantin, discutând pe îndelete

Un popas la Vorniceni
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Evrei în GULAG (2)

Originalele documentelor se află în fondul 
arhivistic al Procuraturii RSSM, depozitat 
la Arhiva Națională a Republicii Moldova, 
iar autorul acestor rânduri, după fiecare do-
cument, indică fondul, inventarul, numărul 
dosarului şi numărul paginilor reproduse.

Documentul 3       
„SECRET
Prezidiului Judecătoriei Supreme a RSSM

R E C U R S 
(în ordinea supravegherii)

La sentința Judecătoriei de circumscripție 
a RSSM şi încheierea Judecătoriei

Supreme a RSSM în dosarul lui
Zeidman Leia-Reina Srulevna

Conform sentinței Judecătoriei de cir-
cumscripție Bălți a RSSM din 3-4 martie 
1941, a fost condamnată în baza art. 54-13 
alin.1 al CP al RSSU la 10 ani de detenție 
în LCM şi 5 ani de privare de drepturi, cu 
confiscarea averii,

ZEIDMAN LEIA-REINA SRULEVNA, 
anul naşterii 1918, originară din satul Lip-
cani, acelaşi raion, RSSM, evreică, cetățeană 
a URSS, din muncitori, puțin ştiutoare de 
carte, fără de partid, fără antecedente pena-
le, până la arestare locuia şi lucra croitoreasă 
în Lipcani. 

Prin încheierea Judecătoriei Supreme a 
RSSM din 31 martie 1941, sentința Judecă-
toriei de circumscripție Bălți a RSSM a fost 
lăsată în vigoare.

ZEIDMAN  a fost condamnată pentru fap-
tul că, locuind până în anul 1940 în Lipcani, 
a fost recrutată de către şeful jandarmeriei 
ca agent secret şi, pe parcursul câtorva ani, 
a transmis informații despre activitatea re-
voluționară a tineretului din Lipcani şi, în 
urma denunțului ei, au fost arestați un şir 
de lucrători de comsomol ilegalişti, care, 
în timpul interogatoriului la jandarmerie, 
au fost bătuți, precum: cet. STOLEAR V.L., 
ROZENȚVEIG Ă.A., FAIMAN N.L.

Atât în ancheta preliminară, cât şi în 
şedința de judecată, ZEIDMAN nu şi-a re-
cunoscut vinovăția.

Drept bază pentru pronunțarea sentinței 
de condamnare a lui ZEIDMAN au servit 
depozițiile martorilor audiați în şedința de 
judecată: ȘENCHER H.M., ȘVARȚMAN 
Ș.M., FAIMAN P.L., MUȘAILO P.I., STO-
LEAR R.L. şi ROZENȚVEIG Ă.A.

Însă martorii indicați nu au expus în 
şedința de judecată fapte concrete privind 
activitatea trădătoare a lui ZEIDMAN, ba-
zându-şi depozițiile doar pe presupuneri, 
şi anume:

Martorul MUȘAILO P.V.:
„...Cunosc că inculpata ZEIDMAN avea 

Prezentul material documentar are scopul de a confirma 
că la capitolul „deportări sovietice”, alături de români 
basarabeni, ruși, ucraineni, găgăuzi etc., au avut de 
suferit și mii de familie evreiești. Este încă o dovadă 

că mașina sângeroasă a represiunilor staliniste nu alegea 
deportații pe criterii etnice.

spirit revoluționar cu care avea legături.”
(Procesul-verbal al şedinței de judecată 

p.d. 61)

Martorul ROZENȚVEIG Ă.A.:
„...În anul 1934, la noi în Lipcani s-a orga-

nizat un sindicat al muncitorilor, care lupta 
pentru ziua de lucru de opt ore. În mai 1934, 
ZEIDMAN participa activ la acest sindicat.

Peste un timp, noi am văzut că ea a pornit 
pe altă cale, a început să prietenească cu 
autoritățile româneşti, precum primarul, 
şeful de post DIURA, şi ne denunța pe noi.

Cunosc fapte care confirmă activitatea 
ei de provocatoare.

În anul 1939, noi, ilegaliştii, prin diferite 
metode adunam bani pentru MOPR, noi am 
organizat un bal în folosul MOPR, la acest 
bal a fost şi ZEIDMAN.

Când am fost arestat, şeful de post DIU-
RA ştia deja în ce scop şi cum am organizat 
noi acest bal.

Despre aceasta putea să-i spună şefului de 
post doar ZEIDMAN deoarece ei au o relație.

Apoi noi adunam bani pentru MOPR 
prin răspândirea pachetelor cu dulciuri. 
Un asemenea pachet a cumpărat şi Reina 
ZEIDMAN. Când a luat pachetul, a spus că 
ştie că banii se duc în folosul MOPR.

După aceasta eu am fost arestat şi şe-
ful de post DIURA deja ştia despre aceste 
pachete, şi, din nou, putea să mă denunțe 
numai ZEIDMAN.

Nimeni nu avea acces la postul nostru de 
poliție, dar ZEIDMAN venea liber.”

(Procesul-verbal al şedinței de judecată 
p.d. 61-62)

Martorul ȘENCHER H.M.:
„... Pe inculpată o cunosc, ea a avut le-

gături cu şeful de post DIURA, ea i-a spus 
şefului de post că băieții noştri participă la 
manifestații, după aceasta noi, toți ilegaliş-
tii, am fost arestați – 120 de oameni. Când 
VOLOH şi cu mine am fost arestați la poliție 
şi am fost tare bătuți, inculpata ZEIDMAN 
era în altă încăpere şi râdea, iar DIURA mă 
întreba de ce nu recunosc căci după uşă stă 
ZEIDMAN şi confirmă că am participat la 
manifestație. Uşa la camera aceea era cră-
pată, eu eram la podea şi, când s-a deschis 
uşa, am văzut-o stând după uşă”.

(Procesul-verbal al şedinței de judecată 

p.d. 59)

„În timpul anchetei, ȘENCHER susținea 
că ZEIDMAN l-ar fi denunțat la interoga-
toriul de la jandarmerie, dar în şedința de 
judecată nu a menționat nimic la această 
întrebare.”

(Procesul-verbal al şedinței de judecată 
p.d. 29)

„Din depozițiile martorilor depuse în 
şedința de judecată, prezentate mai sus, 
judecata nu avea destule probe pentru a 
considera demonstrat faptul că ZEIDMAN 
era agent secret al jandarmeriei şi că ea îi 
denunța pe tinerii cu spirit revoluționar.

Martorii ȘAIS şi ZEIDMAN Ruhlea au 
menționat la judecată că PASCHEVICI era 
provocator şi că inculpata ZEIDMAN se afla 
în relații duşmănoase cu martorul de bază 
ȘENCHER, care, din gelozie, îi convingea să 
semneze cererea împotriva lui ZEIDMAN.” 

(Procesul-verbal al şedinței de judecată 
p.d. )

„Din depozițiile martorilor se observă 
că ZEIDMAN era supusă arestărilor pentru 
participarea la activitatea ilegalistă.

Prin materialele anchetei preliminare şi 
judiciare, acuzarea lui ZEIDMAN de aparte-
nență la agenții jandarmeriei şi de trădare a 
ilegaliştilor nu a fost pe deplin confirmată şi, 
în virtutea art. 197 alin. 2 al CPP al RSSU, 
urmează a fi suspendată.

În baza celor expuse şi conducându-mă de 
art. 16 al Legii privind organizarea judiciară 
în URSS, republicile unionale şi autonome 
şi Decretul Prezidiului Sovietului Suprem 
al URSS din 14 august 1954, 

 SOLICIT:
Să fie anulată sentința Judecătoriei de cir-

cumscripție Bălți a RSSM din 3-4 martie 1941 
conform art. 54-13 al CP al RSSU şi încheierea 
Judecătoriei Supreme a RSSM din 31 martie 
1941 şi să fie încetat, din lipsă  de probe,  
cazul referitor la ZEIDMAN LEIA-REINA 
SRULEVNA, cu eliberarea lui ZEIDMAN din 
locul în care îşi ispăşeşte pedeapsa. 

Procurorul RSS Moldoveneşti
Consilier juridic de stat de gr. 3                                   

(A. KAZANIR)”
F.3085, inv.1, d.783, f.130-136 

Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist

legături cu şeful de post DIUROI, despre 
asta mi-a spus personal ZEIDMAN Ruhlea, 
precum şi FAIMAN mi-a spus că a trădat-o 
ZEIDMAN REINA. Dar ZEIDMAN Ruhlea 
nu a confirmat depozițiile lui MUȘAILO.”

(Proces-verbal al şedinței de judecată 
p.d. 60)

Martorul ȘVARȚMAN Ș.M.:
„...O vedeam pe inculpata ZEIDMAN 

deseori cu primarul şi căpitanul AMEGO. 
Odată i-am spus: „Reina, nu e bine să umbli 
cu dânşii, oamenii vor crede lucruri urâte, 
vor crede că lucrezi cu ei”. În ziua urmă-
toare, am întâlnit-o din nou pe ZEIDMAN 
cu primarul şi şeful de post, şi ZEIDMAN 
a arătat spre mine cu degetul. Peste puțin 
timp, şeful de post m-a arestat şi mi-a spus 
să nu mă mai ating de Reina ZEIDMAN şi 
m-a lovit de câteva ori. Când eram arestat, 
nimeni nu avea voie să treacă, dar ZEID-
MAN trecea liber. În oraş toți vorbeau că 
ZEIDMAN avea o relație cu şeful de post.”

(Proces-verbal al şedinței de judecată 
p.d. 59-60)

Martorul FAIMAN P.L.:
„... ZEIDMAN îmi este o rudă îndepărtată. 

În 1939, eu eram bolnavă şi ZEIDMAN mi-a 
adus o scrisoare de la o prietenă de-a mea, 
care mă ruga să vin pe la dânsa. Eu am vrut 
să-i scriu răspuns, dar nu aveam hârtie la 
îndemână, toată corespondența mea se găsea 
în spatele unui portret. Eu m-am ridicat şi 
am luat de după portret pachetul în care 
erau fotografii. Găsind nişte hârtie, i-am 
scris răspuns prietenei, iar ZEIDMAN în 
acest timp privea fotografiile. 

Peste câteva zile a venit şeful de post DIU-
RA, m-a arestat şi a început să mă întrebe 
unde sunt fotografiile şi scrisorile mele. I-am 
spus că nu am nimic, atunci el s-a apropiat 
direct de portretul după care se afla pachetul 
şi a luat fotografiile şi scrisorile mele. 

La post DIURA m-a întrebat despre 
scrisorica pe care a adus-o ZEIDMAN de 
la prietena mea.

Consider că m-a trădat ZEIDMAN, de-
oarece ea avea o relație cu şeful de post şi 
o consider drept provocatoare.”

(Procesul-verbal al şedinței de judecată 
p.d. 60)

Martorul STOLEAR Roza Leibovna:
„...O cunosc pe inculpata ZEIDMAN din 

anul 1939, ea era croitoreasă, avea relații cu 
şeful de post DIURA, ceea ce pot confirma 
prin următoarele: în anul 1940, adunam 
bani pentru deținuții politici, noi nu ştiam 
pe atunci că ZEIDMAN e provocatoare. 

Prietena mea Rahil GOLDBUNG de 
asemenea aduna bani. Eu am cerut de la 
ZEIDMAN bani şi ea mi-a dat, nu țin min-
te cât. Peste câteva zile, m-am întâlnit cu 
ZEIDMAN şi ea mi-a spus: „I-am dat bani 
pentru deținuții politici prietenei tale şi-ți 
voi da şi ție”. Eu am luat bani de la ea. Peste 
puțin timp, şeful de post DIURA a venit şi 
m-a arestat – de ce adun bani? Eu am negat, 
dar el mi-a reprodus toată discuția dintre 
mine şi ZEIDMAN, cuvânt cu cuvânt.

Când ne aflam în arest, jandarmii au 
adus-o şi pe ZEIDMAN, dar ea a stat doar 
o oră sau o oră şi jumătate şi i-au dat drumul. 
Ea râdea şi ne întreba de ce ne-au arestat. 
Bazându-mă pe aceste fapte, conchid că 
Reina ZEIDMAN denunța persoanele cu 
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

O P I N I I

Țara lipsei de consens 
și a înțelesurilor denaturate

Evenimentele tragice din pri-
măvara-vara anului 1992 de pe 
Nistru au fost şi ele încadrate de-a 
lungul celor 29 de ani care s-au 
împlinit ieri, 2 martie, de când s-a 
aprins prima scânteie, în diverse 
formule: „conflict armat”, „răz-
boiul din Transnistria”, „război 
civil”, „diferend transnistrean” 
(de parcă ar fi fost un oarecare 
litigiu sau o simplă neînțelegere 
între două părți egal de onorabile, 
egal de îndreptățite să-şi susțină 
punctul de vedere!). Un registru 
lexical destul de larg, escamo-
tând înțelesul celor întâmplate. 
Nu i s-a spus doar „polemică” sau 
„controversă”, pentru ca jertfa şi 
suferința celor care au ținut piept 
invadatorului să fie cu totul arun-
cate în derizoriu.

În Moldova – o veche şi docilă 
provincie a fostului imperiu rus şi 
sovietic – se vor găsi întotdeauna 
suficiente considerente diplomati-
ce sau de oportunitate pentru a nu 
spune lucrurilor pe nume, pentru 
a vorbi în cel mai bun caz despre 
victime – desigur, cu justificare, 
statul are obligația să-i ajute pe 
suferinzi! – şi a nu vorbi răspicat 
despre călăi, despre cauzele vărsă-
rilor de sânge de-acum 29 de ani.

Or, dacă recunoaştem că în 
primăvara-vara anului 1992 am 
avut un veritabil război ruso-mol-
dovenesc, declanşat de separatişti 
şi de Armata a 14-a rusă, înseam-
nă să arătăm deopotrivă respect 
față de adevăr şi față de sacrificiile 
combatanților noştri, înseamnă 
să stabilim un diagnostic corect 
stării de separatism şi ocupație 
militară a unei părți din teritoriul 
național şi să sperăm că vom găsi 
soluții de vindecare.

Știm multe despre războiul din 
1992. S-au scris cărți, s-au publi-
cat cronici ale timpului, culegeri 
de documente, există un bogat 
material filmat, mărturii culese 
de pe linia frontului. Problema 
este că adevărul nu a fost asumat 
şi rostit consecvent de conducerea 
statului moldovean.

Sigur că, spre deosebire de 
opiniile unor jurnalişti, istorici, 
sau chiar participanți la acele eve-
nimente tragice, oamenii politici 
cu responsabilități de stat sunt 
nevoiți să țină cont de diverse 
sensibilități şi tensiuni politice 
interne şi externe. Din păcate, 
aceste considerente, mai degrabă 
conjuncturale, au prevalat mereu 
asupra nevoii de a mişca lucrurile 
din loc. Am rămas într-un cerc 

vicios care blochează Moldova 
într-o zonă-tampon controlată 
de Rusia, ne împiedică să avansăm 
spre lumea civilizată.

Tratativele purtate de ani de 
zile în jurul Transnistriei (forma-
tul 5 plus 2), coregrafia stângace 
executată de OSCE cu diverşii 
săi reprezentanți „echidistanți” 
vorbesc tocmai în sensul acestei 
ambiguități profitabile pentru 
agresor şi profund păguboase 
pentru Moldova, întrucât din 1992 
încoace guvernanții de la Chişi-
nău, se poate spune, şi-au însuşit 
în mare vocabularul, pretențiile 
agresorului, şi-au recunoscut ne-
putința, lipsa de curaj şi de voință.

Republica Moldova e țara adevărurilor 
spuse pe jumătate sau nici măcar pe un 
sfert. Iar când niște repere esențiale 
ale istoriei, culturii, identității acestui 

popor sunt proclamate solemn, resimțim o acută 
diferență între eclatanța acestor definiții și felul 
cum se regăsesc ele în realitate.

În Moldova adevărul despre 
Transnistria este rostit în segmen-
tul destul de limitat al presei ro-
mâneşti, pe rețelele de socializare, 
acolo unde dezinvoltura şi expresia 
contondentă se manifestă nestin-
gherit. Însă conştiința publică se 
maturizează, se cristalizează gra-
ție unor adevăruri formulate de la 
înălțimea unor instituții ale statului 
sau foruri academice, a căror auto-
ritate nu poate fi pusă la îndoială. 
Și această conştiință de sine este 
consolidată printr-un consecvent şi 
bine gândit proces de educație, care 
ajută tânăra generație să asimileze 
adevărurile fondatoare ale națiunii.

Or, când o parte a clasei politice 
din Moldova – socialiştii şi aliații 
lor – glorifică prezența armatei de 
ocupație în Transnistria, deghiza-

tă parțial în „trupe de pacificare”, 
şi au mai multă simpatie față de 
regimul de la Tiraspol decât pen-
tru cei care au apărat cu arma în 
mână libertatea acestui pământ, 
e greu să institui un pattern, o 
viziune solidară, care să permită 
o evoluție. Un observator străin 
al fenomenului politic moldovean, 
confruntat cu această dualitate, 
se va gândi la două explicații la 
fel de grave: fie că e vorba de co-
laboraționism pro-rusesc, fie o 
formă avansată a „sindromului 
Stockholm” – cum este numită 
tendința victimei de a pactiza cu 
torționarul său după o prea lungă 
conviețuire cu acesta.

În 2017, aflat în cea mai înaltă 
funcție în stat, Igor Dodon, alături 
de Krasnoselski, şeful separatist, 
depunea flori la Tighina la monu-
mentul cazacilor şi gardiştilor care 
au luptat împotriva Republicii 
Moldova. Era acest gest al actu-
alului lider PSRM o modalitate de 
reconciliere, de apropiere a celor 
două maluri, sau o capitulare față 
de un regim anticonstituțional, o 
trădare a intereselor naționale ale 
țării pe care o conducea în acel 
moment, cum s-au întrebat mai 
mulți analişti?...

Faptul că un politician ca Do-
don a putut fi ales şef al satului în 
2016, iar Partidul Socialiştilor să 
aibă cea mai numeroasă fracțiune 
parlamentară în urma alegerilor 
din 2014 şi 2019 vorbeşte, clar, 

despre fragmentarea conştiinței 
publice, despre lipsa unui consens 
național în chestiunile-cheie ale 
existenței acestui stat.

E foarte ciudat ce se întâmplă 
în Transnistria. Republica Moldo-
va nu controlează nimic în această 
regiune. „Pacificatorii” ruşi nu se 
ştie ce pacifică, dar e sigur că pro-
tejează status-quo-ul, mai şi omo-
rând, „din greşeală”, câte un tânăr 
moldovean, cum s-a întâmplat cu 
Vadim Pisari la 1 ianuarie 2012, 
pe podul de la Vadul lui Vodă. Din 
când în când, au loc „alegeri” în 
regiunea separatistă, o garnitură 
controlată de Moscova e înlocuită 
cu alta, la fel de fidelă Kremlinu-

lui, şi nu se schimbă nimic.
Complicitatea clanurilor oli-

garhice de la Chişinău şi Tiraspol, 
combinate cu interesele Rusiei, 
au creat fenomenul votului am-
bulant, „transfrontalier”, care 
descalifică însăşi ideea de demo-
crație şi alegeri libere. Persoane 
manipulate de propagandă, ne-
având habar despre viața politi-
că din Republica Moldova, sunt 
transportate organizat pe malul 
drept să voteze – evident, pentru 
forțele rusofile de la Chişinău – şi 
elanul lor „civic” este remunerat 
sau… prost remunerat şi atunci, 
supărați, aceşti oameni povestesc 
reporterilor de la Chişinău despre 
cum au fost traşi pe sfoară.

Într-un stat ca Republica Mol-
dova, în care valorile fundamenta-

le – limba, identitatea națională, 
apartenența la o anume civilizație 
– sunt chestiuni facultative, de-
terminate de ciclurile electorale, 
şi nu repere stabile, nedislocabile, 
consensul societal e căutat la nive-
lul cel mai de jos, al subzistenței 
cotidiene: combaterea sărăciei şi 
hoției. Putem spera că dacă vom 
scăpa de aceste flageluri – corup-
ția şi mizeria materială – vom ieşi 
din paradigma diplomației state-
lor slabe, din retorica figurilor de 
stil, a lucrurilor spuse pe jumă-
tate, cu teamă de consecințe?...

Vitalie CIOBANU, 
3 martie 2021, 

Radio Europa Liberă

Care-i legătura 
dintre 
„Laundromatul 
rusesc” și „furtul 
miliardului” 

„Laundromatul rusesc” şi „furtul mili-
ardului”, deşi trebuie tratate distinct, au 
aceiaşi autori. Afirmații în acest sens au fost 
făcute de şeful suspendat al Procuraturii 
Anticorupție (PA), Viorel Morari, în cadrul 
audierilor la Comisia parlamentară de an-
chetă a spălării celor peste 20 de miliarde de 

dolari proveniți din Rusia prin intermediul 
sistemului bancar şi judecătoresc din R.Mol-
dova. „Legătura care există între aceste două 
scheme sunt persoanele. În unele cazuri sunt 
aceiaşi oameni”, susține Morari.

Morari mai afirmă că în perioada şefiei 
sale la PA au fost realizate „anumite suc-
cese” în investigarea spălătoriei ruseşti.

Mai exact, au fost trimise în judecată do-
sarele a 14 judecători, privind pronunțarea 
cu bună-ştiință a unei hotărâri ilegale. De 
asemenea, potrivit acestuia, PA a trimis 
în judecată dosarele a doi executori jude-
cătoreşti, privind cauzarea daunelor prin 
înşelăciune. „Aceşti executori judecătoreşti 
urmau să încaseze taxe pentru executarea 
titlului. Ținând cont că sumele erau mari, 

de la câteva sute de milioane de dolari până 
la 700-800 milioane de dolari, taxele în-
casate la bugetul de stat urmau să fie pe 
potrivă”. Pe lângă asta, în 2017–2018, a fost 
finalizată urmărirea penală în cazul a patru 
angajați ai Băncii Naționale a Moldovei, 
referitor la neglijență.

Menționăm că, în pofida declarațiilor 
lui Viorel Morari, până în prezent doar 
două dintre aceste dosare au avut finali-
tate, foştii judecători Igor Vornicescu şi 
Serghei Lebediuc fiind recent condamnați 
în prima instanță privind pronunțarea cu 
bună-ştiință a unei încheieri contrare legii. 
Ambii, însă, au fost scutiți de pedeapsa cu 
închisoarea, întrucât a expirat termenul 
de prescripție.

Un alt judecător, Ghenadie Bîrnaz, a fost 
scos de sub învinuire, din motiv că fapta 
lui nu întruneşte elementele infracțiunii.

Comisia parlamentară de anchetă a 
„Laundromatului rusesc” a ajuns la etapa 
pregătirii raportului final, a anunțat şefa 
acesteia, deputata Platformei DA, Inga Gri-
goriu. Preşedinta Comisiei a specificat că 
au fost adresate peste 140 de demersuri cu 
întrebări către diferite instituții pentru a 
face lumină în subiectul investigației. În 
cadrul activității sale, Comisia a solicitat 
inclusiv audierea procurorului general, 
Alexandr Stoianoglo, a ex-procurorului 
general, Corneliu Gurin, şi a fostei şefe 
adjuncte a PA, Adriana Bețişor, care au re-
fuzat să se prezinte în fața parlamentarilor.

Confruntare între susținătorii independenței regiunii transnistrene și cei ai integrării în Moldova, Dubăsari, 1 octombrie 1991
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S Ă N Ă T A T E

Cum ne îmbolnăvim

Exfolierea pielii 
– beneficii 
și indicații

Starea de 
normalitate 
a oamenilor 
este sănătatea. 

Ne naștem  dotați de 
natură cu tot ceea 
ce ne trebuie pentru 
a fi sănătoși până 
la vârsta de 100 de 
ani. Sănătatea este 
și dorința cea mai 
fierbinte a fiecărui 
om – urarea cea 
mai frecventă în 
toate limbile este 
„Sănătate!”.

Există multe definiții ale stării 
de sănătate, dar o considerăm ca 
fiind cea mai corectă pe cea care 
defineşte sănătatea ca un echilibru 
perfect în care se găseşte orga-
nismul cu mediul înconjurător, o 
stare de armonie. Acest echilibru 
se manifestă la nivel energetic, 
celular, organic.

Totuşi ne îmbolnăvim în lumea 
modernă şi, deşi bugetele alocate 
sănătății sunt tot mai mari, oame-
nii sunt tot mai bolnavi. Aceasta, 
deoarece organismul uman este 
agresat de o serie de factori: po-
luare, stres, hrănire deficitară, 
contaminare microbiologică, va-
riații mari de temperatură, efecte 
secundare ale medicamentelor 
chimice.

S-ar părea că suntem condam-
nați să ne îmbolnăvim. Dar există 
o speranță: Medicina integrată 
Sciencemed. Cercetările de ultimă 
oră au evidențiat că prima dată 
apare un dezechilibru energetic, 
care duce la dezechilibru la nivel 
celular, iar momentul declanşării 
bolii aşa cum o percepem noi, în 
plan fizic, se manifestă prin simp-
tome la nivel organic.

Medicina integrată Science-
med este singura metodă medi-
cală prin care se poate detecta 
dezechilibrul la nivel energetic 
(biorezonanța) sau la nivel celular 
(electrosomatografia) şi se poate 
interveni eficient pentru restabi-
lirea echilibrului şi recăpătarea 
stării de sănătate chiar înainte 
de declanşarea bolii în plan fi-
zic. Aceasta înseamnă că putem 
preveni apariția bolilor.

Dar, chiar dacă suntem bol-
navi, medicina integrată Scien-
cemed reuşeşte marea unificare 
a metodelor medicale, preluând 
ce este mai bun de la cele mai 
performante: homeopatie, bio-
rezonanță, electrosomatografie, 
fitoterapie, gemoterapie, fără a 
neglija medicina alopată. În acest 
fel, medicina integrată Science-
med poate diagnostica precis bo-
lile şi poate stabili un tratament 
personalizat pentru fiecare pa-
cient. Mai mult, poate verifica 
eficiența tratamentului chiar în 
momentul prescripției. Boala este 
o tulburare a armoniei  energeti-
ce a organismului. Indiferent de 
modul ei de manifestare, boala 
afectează întregul corp, acționând 
în principal la nivelul cel mai sub-
til şi mai fragil al ființei umane, 
structurile energetice.

Medicina integrată Sciencemed 
nu numai că vindecă boala, dar 
vindecă şi o latură esențială a fi-
ecăruia dintre noi, forța noastră 
vitală, dinamismul nostru. Bolna-
vii îşi recapătă vitalitatea şi forța 
interioară la niveluri pe care nu 
le-au mai avut demult, unii chiar 
niciodată.

Aceasta forță „vie” cuprinde 
toate aspectele fizice, mentale şi 
emoționale ale omului şi se află 
în strânsă legătură cu spiritul. 
Energia vitală este cea care face 
diferența între materia vie şi cea 
moartă şi care slăbeşte în timp 

prin acțiunea combinată a trata-
mentelor chimice, a alimentației 
de sinteză, a obiceiurilor de viață 
incorecte şi a poluării. Dar influ-
ențe mari asupra individului au 
permanent gândurile negative, 
emoțiile, care pot afecta starea 
de bine şi viața.

Această forță vitală ar trebui să 
fie mereu în armonie cu mediul şi 
să rămână capabilă să echilibre-
ze organismul în timpul tuturor 
crizelor şi provocărilor.

De aceea, în cazul şocurilor de 
orice fel, al traumelor sau rănilor 
suferite la un moment dat de o 
persoană, forța vitală face tot ce 
este necesar pentru a compensa 
starea de epuizare a energiei in-
dividului şi se canalizează spre 
protejarea celor mai importante 
organe. Restul organismului tre-
ce într-o stare de „amorțeală”, de 
încetinire a funcțiilor.

Dacă şocul sau evenimentul 
respectiv sunt foarte puternice, 
ar putea să apară chiar distrugeri 
ale sistemului nervos şi energia 
să fie total blocată spre organele 
vitale. Tocmai acest principiu este 
subliniat de doctorul Hahnemann, 
fondatorul homeopatiei, care a 
înțeles modul în care forța vitală 
se apără de aceste şocuri şi a fo-
losit acest principiu ca modalitate 
terapeutică.

Întreaga noastră lume este 
energie aflată în diverse stări de 
existență, mai condensate sau mai 
rarefiate. De exemplu, la om, sân-
gele este o formă condensată de 
energie, dar mai puțin condensată 
decât organele interne, iar acestea 
sunt mai puțin condensate decât  
oasele. În natură, aerul, norii sunt 
mai puțin condensați decât apa, 
dar aceasta este mai puțin conden-
sată decât pământul şi pietrele.

Energia circulă prin Univers, 
între diferitele ei forme de expri-
mare. Ea susține viața omului şi a 
celorlalte ființe. Întregul corp al 
omului conține puncte prin care 
intră energia, puncte prin care 
iese, iar legătura dintre aceste 
puncte se realizează prin meridia-
nele energetice, prin care energia 
circulă la nivelul corpului.

Aşa cum afirma Einstein, ne 
naştem din energie, iar omul este 
cea mai complexă formă de ener-
gie cunoscută.

saptamanamedicala.ro

Exfolierea este procesul de îndepărtare a celulelor moarte de pe 
suprafața pielii. Pielea se reînnoieşte în mod fiziologic o dată pe lună. 
Cu toate acestea, pe anumite porțiuni ale pielii celulele moarte sunt 
mai aderente, ceea ce va duce la un aspect tern, lipsit de luminozitate. 
Exfolierea se numără printre cele mai bune metode de uniformizare a 
texturii şi nuanței pielii şi poate fi efectuată inclusiv acasă.

Exfolierea este de doua tipuri: mecanică şi chimică.

Exfolierea mecanică
Aşa cum îi spune şi numele, presupune îndepărtarea mecanică a 

celulelor moarte cu ajutorul unor obiecte precum buretele, peria sau 
prosopul. De asemenea, se pot utiliza geluri / creme ce conțin particule 
abrazive care, odată aplicate şi masate pe pielea umedă, vor favoriza 
îndepărtarea celulelor moarte.

Exfolierea chimică
Se realizează cu ajutorul AHA (alfa-hidroxi acizi) şi BHA (beta-hi-

droxi acizi) ce distrug legăturile dintre celulele moarte, permițând 
îndepărtarea cu uşurință a acestora. Vor fi utilizate produse ce nu 
necesită prescripție medicală. NU se recomandă utilizarea produselor 
destinate procedurilor medicale care sunt aplicate strict de medicul 
specialist.

Dacă alegeți să vă exfoliați pielea acasă, trebuie să faceți acest lucru 
în siguranță. Exfolierea exagerată sau utilizarea unor produse nere-
comandate tipului dumneavoastră de ten pot avea rezultate nedorite 
sau pot duce la agravarea unor afecțiuni dermatologice preexistente. 

Reguli pentru o exfoliere corectă:
Alegeți o metodă de exfoliere potrivită tipului dumneavoastră de ten. 
Pentru persoanele cu ten uscat / sensibil se recomandă o exfoliere 

mecanică uşoară, cu particule abrazive mici sau utilizarea unor exfo-
lianți chimici cu agresivitate scăzută. Nu se recomandă scruburile ce 
conțin parfum, alcool sau uleiuri esențiale. Se recomandă o exfoliere 
pe săptămână. 

La persoanele cu ten gras excesul de sebum favorizează acumula-
rea celulelor moarte. Exfolierea mecanică sau chimică este esențială 
favorizând reglarea secreției de sebum, ameliorarea comedoanelor şi 
micşorarea porilor. Se recomandă o exfoliere mai frecventă, adică de 
2-3 ori pe săptămână. Atenție: exfolierea mecanică trebuie evitată în 
cazul pacienților cu leziuni active de acnee!

Exfolierea tenului persoanelor cu ten mixt se va face folosind un 
exfoliant diferit pentru fiecare zonă în parte.

2. Exfolierea corectă
În cazul în care folosiți un exfoliant chimic, se recomandă utilizarea 

unei cantități mici de produs, aplicat cu mişcări circulare, evitând 
zona ochilor. După câteva minute produsul se va clăti cu apă călduță, 
iar pielea se va şterge blând, prin tamponare. Exfolierea mecanică se 
va efectua pe pielea umedă, cu mişcări circulare şi fără a exercita o 
presiune mare asupra pielii.

3. Aplicarea cremelor hidratante este obligatorie după 
exfoliere 

4. Stabiliți o rutină de exfoliere
Frecvența exfolierii depinde de tipul de ten şi de metoda de exfo-

liere folosită. Cu cât metoda de exfoliere este mai agresivă, cu atât 
frecvența de utilizare trebuie să fie mai scăzută. 

5. Țineti cont de produsele de îngrijire pe care deja le 
folosiți!

Unele medicamente sau produse de skincare conțin ingrediente 
ce pot sensibiliza sau accelera descuamarea pielii (retinol, retinoizi). 
Exfolierea în asociere cu astfel de produse poate induce uscăciune 
cutanată, iritații şi chiar agravarea afecțiunilor dermatologice (acnee, 
rozacee).

bioterramed.ro

De aceea, 

în cazul şocurilor de 
orice fel, al traumelor 

sau rănilor suferite 
la un moment dat 

de o persoană, 
forța vitală face 

tot ce este necesar 
pentru a compensa 
starea de epuizare a 
energiei individului 

şi se canalizează spre 
protejarea celor mai 
importante organe. 
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Anastasia 
Nichita a 
câștigat 
Turneul 
de la Kiev

Luptătoarele Anastasia 
Nichita şi Irina Rîngaci au 
urcat pe podiumul de premie-
re al Turneului Internațional, 
desfăşurat în perioada 26-28 
februarie curent la Kiev, Ucrai-
na. Astfel, la ediția a XXIV-a 
a Memorialului, care a reunit 
100 de sportive din 15 țări, 
A. Nichita s-a învrednicit de 
trofeul principal în categoria de 
greutate de 57 kg, învingând în 
toate cele patru meciuri pe care 
le-a susținut: 5-1 cu Jowita Wr-
zesień (Polonia); 10-0 cu Rayan 
Houfaf (Algeria); 4-3 cu Biliana 
Dudova (Bulgaria); 8-3 cu Iryna 
Cihradze-Hariv (Ucraina). În 
categoria de 65 kg, I. Rîngaci a 
trecut de reprezentantele țării 
gazdă, Oksana Kuhta (10-6) 
şi Maria Ilcişyn (6-0), cedând 
într-o finală de foc (8-9) în fața 
suedezei Henna Johansson, 
campioană europeană şi premi-
antă la Mondialele din 2019. 

Iulian Baltag 
și Svetlana 
Petrenco, 
campioni 
naționali 
la șah

Iulian Baltag a cucerit al 
doilea său titlu consecutiv şi al 
treilea din cariera de campion 
național la şah clasic, îndepli-
nind norma de maestru interna-
țional. La turneul încheiat pe 28 
februarie a.c. au participat 22 
de jucători, inclusiv opt maeş-
tri internaționali, Baltag acu-
mulând 7 puncte (cinci victorii 
şi patru remize). La feminin, 
Svetlana Petrenco a intrat în 
posesia celui de-al 13-lea său 
titlu de campioană a Moldovei, 
cu 6 puncte din 7. Pe locul 2, 
cu acelaşi punctaj, însă cedând 
în partida directă, s-a clasat 
Valentina Verbin, deținătoarea 
titlului de anul trecut.  

„Bronz” 
pentru 
Moldova la 
Mondialele 
de canotaj 
academic

Chirill Vîsoțchi-Șestacov 
a cucerit medalia de bronz 
la Campionatul Mondial de 
canotaj academic indoor pe 
simulatoare, derulat în perioada 
23-27 februarie a.c. în regim 
online. El a înregistrat rezul-
tatul de 5:53.9 minute, titlul 
suprem revenindu-i belgianului 
Ward Lemmelijn (5:42.2), iar 
polonezul Zablocki Bartosz şi-a 
adjudecat distincția de argint 
(5:50.0). În categoria Un-
der-23, un alt compatriot de-al 
nostru, Ivan Corşunov, a urcat 
pe treapta a III-a a podiumului 
de premiere, cu rezultatul de 
5:58.2 min.

De remarcat prestația extrem 
de eficientă a delegației noastre, 
care a cucerit patru medalii cu tot 
atâția boxeri în componență.  

Randament de extraclasă

Unul dintre cei mai titrați 
sportivi ai lotului național al R. 
Moldova, hânceşteanul Dorin 
Bucşa, a avut la aceste competi-
ții un parcurs de zile mari, dând 
dovadă de măiestrie şi caracter 
în confruntări cu boxeri prove-
nind din țări cu mari tradiții în 
domeniu. Astfel, discipolul lui 
Igor Untilă a evoluat în catego-
ria de greutate de 57 kg, în care 
mai întâi l-a învins pe reprezen-
tantul Elveției, Angelo Peña, un 
sportiv de origine portugheză, cu 
un palmares impresionant de 73 
de victorii obținute de-a lungul 
carierei, dintre care 17 prin KO. 
Apoi Dorin Bucşa l-a depăşit pe 
armeanul Artur Bazeyan, iar în 
semifinale l-a surclasat pe kazahul 
Biibars Zheksen. În lupta pentru 
trofeul principal, conaționalul 

Ploaie de medalii pentru 
boxerii moldoveni 
la Turneul de la Sofia

nostru a cedat în fața redutabilului 
Javier Ibáñez (26 de victorii la 
activ, campion olimpic şi mondial 
la tineret), un discipol al legenda-
rei şcoli cubaneze de box, sportiv 
care în prezent evoluează pentru 
selecționata Bulgariei.

În posesia distincției de argint la 
acest turneu a intrat şi un alt boxer 
moldovean, Alexandru Paraschiv. 
În limitele categoriei de până la 63 
kg, chişinăuianul s-a impus mai 
întâi, într-o confruntare plină de 
suspans, în fața reprezentantului 
gazdelor, Emanuil Bogoev, apoi a 
trecut de turcul Hakan Dogan şi de 
uzbekul Asadkhudja Muydinkhu-
djaev, fiind depăşit în meciul final 

de titratul rus Ilya Popov (34 de 
victorii la activ, în 2018 campion 
olimpic şi european la tineret).

O evoluție demnă de toată lau-
da în cadrul turneului „Strandja” 
au avut-o şi conaționalii noştri 
Dumitru Galagoț (69 kg, discipol 
al şcolii din Grimăncăuți) şi An-
drei Vreme (75 kg, din Căuşeni), 
care s-au învrednicit de medalii 
de bronz. Astfel, Dumitru i-a în-
vins, în ordine, pe grecul Dionisi-
os Pefanis şi pe bulgarul Vensan 
Kirkorov, cedând în semifinale în 
fața ucraineanului Yevheni Bara-
banov, iar Andrei şi-a demonstrat 
superioritatea în luptele cu repre-
zentantul Finlandei, Muhammad 
Abdilrasoon şi cu belarusul Viktar 

Dziaşkevici, în faza semifinalelor 
fiind învins de ucraineanul Olek-
sandr Hijniak. 

O întâmpinare 
cu sclipiri de „fulger”!

De remarcat că membrul lotului 
național, Alexandru Paraschiv, la 
revenirea în țară a avut parte de o 
întâmpinare de vis din partea co-

legilor săi de la Brigada de Poliție 
cu Destinație Specială „Fulger”. Un 
trecător neavizat cu intențiile celor 
10 mascați care au descins în cen-
trul capitalei, inițial ar fi putut crede 
că este vorba despre o operațiune 
antitero de amploare. Însă măştile 
s-au dovedit a fi antipandemice, iar 
sportivul „sechestrat” la ieşirea din 
autobuz de grupul echipat total-
mente în negru al polițiştilor s-a 
pomenit aclamat şi săltat spre în-
altul azuriu al cerului, atât de senin 
în acea zi de început de primăvară.

În clasamentul neoficial pe 
echipe, lotul Moldovei ghidat de 
selecționerul Igor Untilă s-a situ-
at pe un prestigios loc 8, imediat 
după echipa SUA şi devansând 

astfel de țări cu tradiții puternice 
în box precum Turcia, Irlanda, 
Franța ş.a. Pe primele trei poziții 
s-au clasat, în ordine, echipele de 
pugilişti din Bulgaria, Uzbekis-
tan şi Ucraina. Turneul este or-
ganizat începând cu anul 1950 şi 
reprezintă în acest sezon sportiv 
o etapă importantă de pregătire 
în vederea accederii la Jocurile 
Olimpice de la Tokyo.     

O evoluție magistrală au avut pugiliștii 
din Republica Moldova la turneul 
internațional Memorialul „Strandja”, 
desfășurat în perioada 23-27 februarie 

curent la Sofia, Bulgaria. Această competiție de 
clasa „A”, aflată la a 72-a ediție, a reunit 220 de 
atleți ce au reprezentat 30 de țări din Europa, 
America, Asia și Africa, fiind cel mai vechi turneu 
de box de pe continentul european. 

Iulian BOGATU

Judocanii moldoveni s-au remarcat din nou 
pe arena internațională, cucerind două medalii 
la Openul European desfăşurat în zilele de 27 
şi 28 februarie a.c. la Praga, Cehia. Astfel, în 
prima zi de concurs compatriotul nostru Vadim 
Bunescu s-a învrednicit de medalia de argint 
în limitele categoriei de greutate de 66 kg. În 
faza optimilor de finală, discipolul lui Victor 
Gorobeț a dispus de britanicul Charlie Young, 
iar în sferturi judocanul moldovean l-a învins 
pe reprezentantul României, Adrian Olaru, de 
două ori medaliat cu bronz la etapele Cupei 
Europene Under-21 din 2019. Apoi exponentul 
şcolii moldoveneşti de judo s-a impus în fața 
unui judoka din Țările de Jos, Ivo Verhor-
stert, care până la urmă va cuceri bronzul la 
acest turneu. În finala mare, atletul nostru a 
cedat, fiind surprins la ippon, după aproape 
trei minute de luptă, unui sportiv de mare 
perspectivă din România, Lucian Borş-Du-

mitrescu, câştigător în 2019 a trei etape de 
Cupe Europene U-21.

La feminin, conaționala noastră Cristina 
Blanaru şi-a adjudecat distincția de bronz în 

categoria de până la 52 kg, înscriindu-şi în pal-
mares trei victorii obținute la acest turneu de 
mare prestigiu. În prima partidă ea a trecut de 
elvețianca Manon Monnard, apoi însă a urmat 
o înfrângere în fața olandezei Julie Kemmink, 
care ulterior de asemenea a cucerit bronzul 
în cadrul acestei competiții. În recalificări, 
sportiva din Mileşti, Nisporeni, a surclasat-o 
pe croata Ana Viktorija Puljiz, ca în finala mică 
discipola antrenorilor Alexei şi Irina Colin să 
se impună în confruntarea cu titrata poloneză 
Aleksandra Kaleta, deținătoarea „bronzului” 
mondial la junioare. 

Competiția a întrunit 270 de sportivi din 
23 de țări, 173 la masculin şi 97 la feminin. 
De remarcat că în perioada 5-7 martie cu-
rent o delegație de judocani din R. Moldova 
va participa la Grand Slam-ul de la Taşkent, 
Uzbekistan.

I.B.

Un nou succes al judocanilor 
Vadim Bunescu și Cristina Blanaru 

 Vadim Bunescu, Victor Gorobeț 
(Antrenor Emerit) și Cristina Blanaru

Delegația de box a Moldovei la Memorialul „Strandja” din Sofia
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T U T T I - F R U T T I

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 Chişinău şi vei putea intra uşor 
în legătură cu autorii lor.

Pe „Mica publicitate” te aşteaptă informații despre locurile vacante de muncă, vânzarea sau darea 
cu chirie a locuințelor, a tehnicii agricole, a maşinilor second-hand etc.

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

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

I n t e g r a m ă

S u d o k u

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

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

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

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

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

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

Te  c a u t !

„Caut o femeie cu sufletul bun”
Un bărbat de 65 de ani, înălțimea 176 cm, din centrul Moldovei. 

„Sunt în căutarea unei femei gospodine, harnice, care ar dori să treacă 
cu traiul la mine. Rog seriozitate”. (03)

O femeie își caută jumătatea
Are 68 de ani. Locuieşte în unul din satele raionului Ialoveni. Vrea 

să facă cunoştință cu un bărbat care să nu aibă vicii şi să fie un bun 
gospodar. „Ca mai apoi să-mi devină un prieten respectuos şi un sus-
ținător bun pe parcursul vieții”. (04)  

Văduv la 62 de ani
Îşi caută jumătatea. „Vreau să cunosc o femeie potrivită vârstei 

mele, cu studii superioare, serioasă, gospodină, care ar vrea să treacă 
cu traiul la mine”. Mai multe detalii la telefonul lăsat la redacție. (05)

Bărbat de 27 de ani își caută perechea
Vreau să fac cunoştință cu o femeie cu vârsta cuprinsă între 29 şi 

42 de ani, care să mă înțeleagă şi să o înțeleg, să mă iubească şi să o 
iubesc... Aştept scrisorile femeilor interesate. (06)

Femeie la vârsta a treia
Activă, dornică de viață, optimistă, onestă, orgolioasă, 68 kg, 165 

cm înălțime, talia 80 cm, vrea să împartă destinul solitar cu un bărbat 
suplu, cu simțul umorului, carismatic, îndemânatic, tandru, brunet şi 
chipeş. Locuiesc în cel mai frumos sat din preajma oraşului Căuşeni. 
Traiul e similar celui urban. (08)

Văduvă la pensie
Dar care mai activează. Este în căutarea unui bărbat potrivit vârstei 

sale. Mai multe detalii la numărul de telefon lăsat la redacție. (09)

Bărbat de 43 de ani 
este în căutarea unei femei care ar avea vârsta până la 50 de ani, 

dornică de viață şi doritoare de a crea o relație bună. Bărbatul locuieşte 
la casă lui în raionul Teleneşti. Una din condiții e ca femeia să vină cu 
traiul la el. (10)

R u b r i c a  „ M i c a  p u b l i c i t a t e ”

Cea de-a 55-a ediție a Festi-
valului Internațional de Muzică 
„Mărțişor” a fost inaugurată la 
1 martie, fără prezența fizică a 
spectatorilor, în contextul evo-
luției situației epidemiologice din 
Republica Moldova.

Potrivit unui comunicat al Mi-
nisterului Educației, Culturii şi 
Cercetării, în cadrul spectacolului 
inaugural cu genericul „Mărgări-
tare”, au evoluat Orchestra Na-
țională Simfonică a Companiei 
Publice „Teleradio Moldova”, Or-
chestra Simfonică a Filarmonicii 
Naționale „Serghei Lunchevici”, 
Orchestra Națională de Cameră 
a Sălii cu Orgă, Capela Corală 
Academică „Doina”; formațiile 
„Brio Sonores”, „Zdob şi Zdub”, 
„Acord” şi îndrăgiții artişti Eugen 
Doga, Nicolae Botgros, Corneliu 
Botgros, Andrei Jilihovschi, Na-
talia Tanasiiciuc, Lilia Istratii, 
Cristofor Aldea-Teodorovici ş,a.

Festivalul Internațional de 
Muzică „Mărțişor”-2021 se des-

făşoară în perioada 1-10 martie şi 
va conține mai multe spectacole 
muzicale online organizate de că-
tre Ministerul Educației, Culturii 
şi Cercetării, în colaborare cu Î.S. 
Organizația Concertistică şi de 
Impresariat „Moldova-Concert”, 
Filarmonica Națională „Serghei 
Lunchevici”, Teatrul Național de 

Operă şi Balet „Maria Bieşu” şi 
Sala cu Orgă.

Spectacolele muzicale vor fi di-
fuzate de către postul public de 
televiziune Moldova 1 şi canalul 
TV Moldova 2 şi vor fi transmise 
online şi pe paginile de Facebo-
ok ale instituțiilor concertistice 
menționate mai sus.

Internistul iese din cabinet spre sala de aşteptare, 
unde aştepta o duduie cu mama ei. 

- Poftim, domnişoară, în cabinet şi te dezbra-
că... 

- Dar, domnule doctor, ştiți, eu nu sunt bolnavă... 
mama e... 

- Da, atunci dvs., doamnă, deschideți gura...

Un tip la farmacie: 
- Doamnă, aş dori un prezervativ, dar negru, dacă 

se poate... 
- Negru? Dar de ce tocmai negru? 
- Știți, mi-a murit cel mai bun prieten şi mă duc 

să-i prezint condoleanțe soției...

- Sunteți mulțumită cu mărimea sânilor după 
remodelarea lor? 

- Foarte mulțumită, domnule doctor, dar mai am 
o dorință… doresc să am ochii mai mari! 

- Nicio problemă, doamnă…, soră, arată-i doamnei 
factura pentru sâni!

Într-o familie, bărbatul ia deciziile importante. 
Femeia doar hotărăşte care-s alea.

O tipă, la cofetărie: 
- Două prăjituri cu ciocolată, vă rog! 
- Le serviți aici sau la pachet? 
- Aici, că acasă țin dietă…

El: - Ce are copilul ăsta de urlă aşa? Nu poți să-l 
faci să tacă? 

Ea: - Ba da. O să-i cânt ceva. 
El: - Mai bine lasă-l să urle.

Festivalul „Mărțișor” 
a fost inaugurat în cadrul 
unui spectacol online
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L U M E ,  S O R O ,  L U M E

O schimbare bruscă a 
dispoziției psihice te va agi-
ta şi te va face să îți doreşti 
să faci lucrurile să funcțio-
neze, indiferent de obstaco-
lele pe care le întâmpini. Te 
simți inspirat şi dornic de 
a te face remarcat de anu-
mite persoane. Săptămâna 
aceasta îți va aduce multe 
provocări, dar şi reuşite, 
mai ales în plan profesional. 

Rişti mult prea mult în 
raport cu imaginea socială 
şi asta doar pentru a da curs 
sentimentului de revoltă. 
Ai tendința de a te implica 
în toate discuțiile în con-
tradictoriu care au loc la 
birou. Vibrația energetică 
pe care o resimți te ajută să 
îți duci la îndeplinire toate 
obiectivele.

Chiar dacă unele neajun-
suri emoționale sunt încă 
prezente, alături de cel ales 
reuşeşti să devii o persoană 
mai bună cu fiecare zi care 
trece. Pentru tine, zilele 
care urmează sunt defini-
te de reuşită şi succes. În 
anumite contexte în care te 
vei afla, trăieşti o stare de 
claustrofobie socială. 

Trebuie să iei decizii ra-
dicale ce pun în pericol ori-
ce tip de siguranță. Te laşi 
ghidat de ceea ce îți spune 
intuiția. Frica ce te urmă-
reşte atunci când planurile 
alături de partener sunt anu-
late este de fapt o simulare 
a faptului că îți este frică de 
singurătate. Pentru a te sim-
ți în armonie, ai nevoie de 
atenție şi afecțiune într-un 
mod constant.

Deşi ai un program des-
tul de încărcat, nu îți ne-
glijezi familia. Pentru tine 
nu va fi niciodată posibil un 
compromis în acest sens. 
Eşti tentat să depăşeşti 
anumite limite impuse de 
mediul social din care faci 
parte. Chiar dacă adrenali-
na pe care o simți în această 
situație pare că îți încețo-
şează rațiunea, nu te vei 
lăsa condus de ea.

Nu crezi în relații pla-
tonice, indiferent că este 
vorba de planul personal 
sau profesional. Pentru tine 
este definitorie implicarea 
absolută în tot ceea ce faci. 
Influența pe care o primeşti 
din partea Lunii te face să 
alegi dintre totul sau nimic. 
Această atitudine drastică 
te ajută totuşi să elimini din 
viața ta lucruri sau persoane 
care te țineau în loc.

Deşi nu recunoşti acest lu-
cru, de cele mai multe ori eşti 
intrigat de reuşitele celor din 
jur. Toată această interiori-
zare pe care o trăieşti se dato-
rează în mare parte faptului 
că nu eşti deloc mulțumit de 
propriul parcurs profesional. 
Indiferent de maniera în care 
alegi să comunici cu cei din 
jur, te vei simți respins.

Viața personală îți oferă 
acum toate premisele pen-
tru a putea visa cu ochii des-
chişi la un viitor în doi. Spre 
partea a doua a săptămânii 
eşti mai încărcat cu sarcini 
profesionale. Proiectele la 
care lucrezi te țin peste pro-
gram la birou. Într-adevăr 
trebuie să înveți să îți orga-
nizezi mai bine activitatea.

Energia pe care o resimți 
este una puternică şi defini-
torie. Aceasta te ghidează. 
Deşi spui mereu că îți place 
să laşi lucrurile să decur-
gă de la sine, de cele mai 
mult ori nu te simți pregătit 
pentru ceea ce vine. Aceas-
tă stare de spirit îți induce 
un sentiment de respingere 
față de tot ceea ce este nou.

Dezamăgirile în raport 
cu anumite persoane sunt 
trecătoare. Tot ceea ce tre-
buie să faci este să rămâi 
consecvent cu privire la 
ceea ce alegi să demon-
strezi. Mişcarea retrogradă 
a lui Saturn îți va insufla 
siguranță de sine, maturi-
tate în acțiuni şi acceptarea 
compromisului.

Încearcă să nu rămâi prea 
ancorat în unele relații din 
viața ta. Involuntar, cu fie-
care gând care îți traversea-
ză mintea, alimentezi acea 
afecțiune care ia o formă 
distructivă pentru propria 
persoană. Este imperios 
necesar să acționezi cât mai 
precaut şi să nu iei decizii 
conduse de ceea ce simți.

Consideri că îți cunoşti 
limitele. Indiferent de acest 
aspect, sunt persoane care 
te scot destul de des din 
zona de confort şi te provoa-
că să acționezi defensiv. De 
asemenea, sunt persoane 
în raport cu care ți-ai dori 
un astfel de context tocmai 
pentru a spune tot ceea ce 
simți.

H O R O S C O P  S Ă P T Ă M Â N A L

Berbec Taur Gemeni Rac Leu Fecioară

Balanță Scorpion Săgetător Capricorn Vărsător Pești

Nu ştiam că suferea de o boală 
incurabilă. Aşa bolnavă fiind, îşi 
ascundea suferința şi neliniştea şi 
continua să scrie istorii de viață... 
De la plecarea noastră din radio, 
ne întâlnisem de câteva ori. În 
ultimii ani ne întâlneam pe Fa-
cebook. Chiar dacă nu ne vedeam 
pe viu, o simțeam aproape. 

Lidia a fost o neasemuită cole-
gă, o jurnalistă deosebită, care s-a 
respectat şi care a fost purtată în 
inimă de mii şi mii de ascultători 
şi cititori. Era iubită şi respectată. 
Cred că se bucura că este iubită. 
Cui nu-i place să fie iubit? 

Nu pot uita un 18 martie 1999 
sau 2000. Biroul ei de la Casa 
Radio era inundat de flori, iar 
oamenii nu-şi dădeau rând să 
intre la ea să-i spună „La mulți 
ani!”. Printre ei erau şi foarte 
mulți preoți. Lidia îi întâmpina 
pe toți cu blândețe, cu bunătate 

şi, glumind, se punea la dispoziția 
lor cu vorbe înțelepte.

Personalitate de excepție, de o 
rară noblețe sufletească, desăvâr-
şită în arta scrisului şi gata ori-
când să întindă o mână de ajutor 
celui necăjit, draga mea colegă 
ştia ca nimeni altul să oblojească 
răni sufleteşti. 

A făcut tot binele pe care l-a 
putut face pentru mulțimea de 
ascultători şi cititori care i-au 
solicitat ajutorul. Cu multă res-
ponsabilitate şi rigurozitate, 
dar mai ales cu multă dragoste 
de oameni, îşi realiza emisiunile 
radio, la care colaboram şi eu. Din 
acea colaborare m-am molipsit 
de scrierea poveştilor de viață. 

Cât sens aducea dimineților 
şi serilor prin emisiunile ei! Am 
avut-o şi o am ca model de jurna-
list, model de viețuire în Lumină. 
Lecția în aspect profesional pe 
care am luat-o de la ea a fost: „Să 
nu dezamăgeşti niciodată citito-
rul sau ascultătorul! Să poți privi 
cu sufletul în ochii lui”. 

Am învățat de la ea ca de la un 
preot despre valoarea inestima-
bilă a sufletului fiecăruia dintre 
noi, despre importanța cuvântu-
lui „iartă-mă”. Întâlnirile cu Lidia 
la Casa Radio erau pentru mine 
sărbătoare, prilej de adevărată 
bucurie. Cu cât o ascultam mai 

Cu drag, despre Lidia Bobână

des, cu atât descopeream la ea 
mai multe calități. 

Era incomparabilă, unică. Îmi 
transmitea cu generozitate în-
crederea că viața trebuie trăită 
cu sens, că trebuie să învățăm a 
ne dărui oamenilor. 

A fost singura dintre colegi 
foarte generoasă în vorbe bune 
la adresa mea. Întotdeauna îmi 
prezenta reportajele cu alese 

cuvinte, cu bucurie şi căldură în 
voce. Simpla ei prezență la mi-
crofon mă făcea fericită când o 
ascultam. 

Într-o duminică dimineața, Li-
dia mi-a dăruit o extraordinară 
bucurie, poate una din cele mai 
mari bucurii pe care le-am trăit în 
24 de ani de muncă în radio. Îna-
inte de a pune pe post reportajul 
meu, a vorbit foarte frumos des-

pre mine, încheind cu cuvintele: 
„Atunci când va trebui să plec din 
Radio, o s-o las pe Ninuța Neculce 
să realizeze această emisiune”.  

Ei bine, şi eu, şi ea am ple-
cat din Radio în 2004, şi nu de 
bună voie, ci silite de autoritățile 
comuniste revenite la putere în 
2001. Și eu, şi ea ne-am conti-
nuat munca de jurnalist în presa 
scrisă. Ea scria pentru „Jurnal de 
Chişinău”, eu – pentru „Obser-
vatorul de Nord”, Soroca. Apoi 
ambele am scris pentru „Jurnal 
de Chişinău” până la sfârşitul 
anului 2019, când s-a închis 
această publicație. 

Eu m-am retras în presa loca-
lă, Lidia a împărțit dragostea cu 
cititorii la „Gazeta de Chişinău”. 

Mi-am amintit de vorbele ei 
rostite în acea dimineață de du-
minică acum, când am dat curs 
invitației colegilor de la „Gazeta 
de Chişinău” de a veni cu textele 
mele în această pagină de ziar. 
O s-o fac cu recunoştință, res-
ponsabilitate şi frumoase amin-
tiri pentru draga noastră LIDIA 
BOBÂNĂ. 

Cu chipul ei minunat în față, 
care mă priveşte de pe această 
fotografie, îi mulțumesc pentru 
toate, dar, mai cu seamă, pentru 
că mi-a dat curaj să încerc şi am 
reuşit să scriu poveşti de viață, 
pentru că am învățat de la ea ceea 
ce nu am învățat nici la facultate 
şi nici din cărțile citite. 

Odihnă uşoară acolo, printre 
îngeri, suflet frumos! Începând 
cu numărul viitor, voi publica 
textele cu gândul la tine, dragă 
LIDIA!

Am plâns ca un copil neajutorat când am 
aflat despre moartea bunei, talentatei, 
dragei mele colege și îndrumătoare, 
LIDIA  BOBÂNĂ. Pe neașteptate mi-a 

parvenit vestea tristă. Nu știam că Lidia, după ce 
s-a tratat de covid, a zăcut mai bine de o lună pe 
patul de suferință. 

NINA NECULCE
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E p i g r a m e

Ministrul și reforma
A făcut o treabă bună –
Reformat-a ministerul

Pagină îngrijită de Gheorghe Bâlici

Săptămânal, publicăm o imagine pe care vă propu-
nem să o comentați. Textul, maximum 20 de cuvinte, 
îl puteți expedia pe adresele: str. Mihai Viteazul 2a, 
nr. 23, Chişinău, Republica Moldova, tel.: 022 358 
567, e-mail: gazetadechisinau@gmail.com şi pe pagina 
web: gazetadechisinau.md.

Lunar, cele mai spirituale replici vor fi jurizate de 
consiliul redacției, iar autorii câştigători vor fi prem 
iați cu un abonament la GdC. 

Publicăm comentariile la imaginea de vinerea 
trecută.

„Lingăul lui Dodon, gata să-i sufle în trombon!”, Anton Decusară, Hânceşti.
„Anal-istul politic se deorgăieşte ca un paralitic”, Vasile P., Durleşti, 

Chişinău.
„Asia vine cu despoția şi cu ceaiul, iar Europa, cu democrația şi cu 

Maiul”, Lora Țepkin, or. Bălți. 
 „Rusofonul angajat,/ Cu gura lipicioasă,/ Serveşte îmbibat/ IVAN CEAI 

acasă”, Dumitru Cernea, Chişinău.
„Însă, în parlament, /Înrolatul guraliv/ Dă din coate/ Și toacă-toacă 

abuziv,/ Verzi şi uscate”, Dumitru Cernea, Chişinău.
„Bei ceai ieftin, de la Șor?/ Te-i diorgăi multiȘOR”, Domnica Moraru, 

Chişinău.
Vă rugăm să comentați fotografia alăturată.

I m a g i n e a  c o m e n t a t ă

Familistul 
Soața-i tocmai în Haway,
Cu speranța doar la mine:
Mi-a lăsat în grijă – vai!
Doi copii... şi trei vecine.

Vulpea şi Cioara, sec. XXI
Cioara a scăpat din cioc
Caşcavalul afumat;
Doamne sfinte, ce noroc:
Vulpea s-a intoxicat!

Intervenție chirurgicală
Un renumit chirurg mi l-a 

tratat,

I-a pus la loc cu iscusință 
coasta;

Păcat că pacientul operat
Nicicând n-o să mai afle des-

pre asta!

Noi și Uniunea 
Europeană

Trăindu-ne din plin sincopa,
Ne „mărginim” cu Europa
Şi, cum suntem cam aburiți,
Ea chiar ne crede   

mărginiți...

Dumitru SOLTAN

Doar schimbând în prima 
lună…

Secretara şi şoferul!

Consolare 
Când i s-a plâns un oarecare
Că n-are poftă de mâncare, 
Îi spuse doctorul pe loc: 
Pe-aşa scumpete… ce noroc!
  

Pedagogie rurală 
Profesoru-i necăjit
Și îl doare capul tare,
Că i-i lanul neprăşit
Și la porci n-a dat mâncare! 

Unitate de măsură
Statul, cum e la vedere,
Tot măsoară-n linii mari:
Tehnica – în cai-putere,
Iar Puterea – în măgari.

Loghin ALEXEEV-MARTIN

A f o r i s m e

• E ușor de spus: „Dă cina dușmanului!”, dar dacă acest dușman e stomacul 
tău?!
• Alegerile, dacă ar rezolva ceva, demult ar fi fost anulate. 
• Și deputaților le vine greu să-și creadă propriilor promisiuni.
• În bibliotecă, până și praful de pe cărți emană înțelepciune.
• În sala de lectură, nu ești sâcâit de anunțuri publicitare.
• Doar atunci când nu e neapărat să se ia o decizie, poți să-ți permiți și tu una.
• Profesorul este omul care are obiceiul să vorbească cu alți oameni atunci 
când aceștia dorm.
• Chirurgii îmbracă mănuși și-și pun măști, ca să nu lase amprente și să nu 
fie depistați...
• Cine nu are bani să se trateze la medici moare de moarte naturală.
• Dacă moartea nu mai are clienți printre pacienții tratați în spital, și-i alege 
dintre medici…
• Dacă omul s-a săturat de somn și încă mai doarme, înseamnă că-i mort.
• Dacă vei plăti regulat medicului pentru tratament, boala ta poate deveni 
cronică.
• Sărăcia leac nu are, a constatat medicina fără plată.
• Amenințare: „Te previn, încă o discuție ca asta și n-o să mai ai nevoie de 
periuță de dinți!”
• Visul idiotului: toți dinții să-i fie de minte!
• Dacă extragi un dinte pe fundalul unei melodii plăcute, medicul nu va 
simți nicio durere.
• Un lucru care nu se rezolvă de la sine în 30 de zile, nu merită să te ocupi 
de el.
• Dacă muncești toată ziua, când mai câștigi bani?!
• Până își găsește prostul un loc sub soare, se face întuneric.
• De s-ar vinde mintea, te-ai mira de ar cumpăra-o vreun prost!
• Prostia poate fi tratată. Toată reclama profită de această afirmație.
• Cel mai mult ne deranjează proștii care ne consideră de-ai lor.

Teodor POPOVICI

Rățoiul și 
Vulpoiul
Efim TARLAPAN

„Un Răţoi rătăcitor 
 A văzut întâmplător
Că se-neacă-un pui de Vulpe,
L-a salvat şi l-a crescut ...”

Un Rățoi voinic în pulpe,
Când în râu a observat
Că se-neacă-un pui de Vulpe,
A sărit şi l-a salvat.
Şi l-a dus la sine-acasă
Şi-a-ngrijit de el frumos:
Na-ți şi pat, şi na-ți şi masă,
Pui de Vulpe păcătos,
Pân’când puiul – din slab, mic –
S-a făcut Vulpoi voinic.
Şi-ntr-o bună dimineaţă,
Drept răsplată, în coteață,
Hrăpărețul de Vulpoi
Ia şi-l papă pe Rățoi ...

MORALA:
I

Când se-neacă un Vulpoi,
Nu-l salva, nu fi Rățoi.

II
Cine şi-a crescut Vulpoiul,
O pățeşte ca Rățoiul.

III
Orişicui poți să faci bine,
Numai nu şi la jivine.

IV
Când se-neacă-un pui de hoț,
Fă-te că nu poți să-noți.

V
Şi-ncă una vă mai spui:
Vulpea-i blândă când ea-i pui.

VI
Pilda-i strop, morala-i vastă:
Mai cătați-o şi ‘neavoastră…

Petru CĂRARE

Să fi trecut de-atunci vreo 50 
de ani... Multă apă a tot dus la 
vale în acest răstimp râul Cub-
olta, care ne taie satul în două 
părți. Multe s-au mai şi uitat cu 
vremea. Însă, la un pahar de vin 
sau la o „stopkă” de rachiuaş făcut 
(de-acel cu mărgeluşe!), o parte 
de morişteni îşi mai amintesc şi 
astăzi de acea-ntâmplare...

Se duce Vanea Foca (un con-
sătean, şi chiar mahalagiu de-al 
meu) într-o bună zi la Bălți cu câ-
teva găini de vânzare – ca să mai 
facă ceva parale pentru casă. Nişte 
păsări, măi frate, – una ca una! 
Toate porumbace, grase, mari...

Ajuns în stație, coboară omul 
din autobuz şi, pentru a nu le 
produce disconfort cu marfa 
sa cetățenilor ce călătoreau cu 
transportul urban, o întinde pe 
jos spre piața aflată tocmai în 
centrul Bălților. Nu reuşeşte să 
facă însă nici o sută de paşi, că-l 
opreşte o pereche de orăşeni: băr-
batul – cu „hastic” la gât, pălărie, 
cu „stecle” pe nas; nevasta – în 
pardesiu scump, având în brațe 
o javră de cățel, îmbrăcat într-un 
fel de jaletcuță de culoarea oului 
de rață leşască...

Cam cu luare peste picior, capăt 
de vorbă apucă orăşeanul:

– Și-ncotro, zici că mergi mata-
le cu orătăniile astea?

– Poati-ajiung cumva la piațî...

– Dar n-am înțeles – de unde 
spuneai că eşti?

– Di la Moara di Piatrî.
– Auzit, cum să nu! Se zice că-i 

sat de oameni gospodari!
– Mânțămăsc.           
– Ei, lasă-lasă, şi cât ceri pe o 

porumbacă de-aceasta?
– Spuni lumea la noi, cî pi ba-

zar poț’ lua chiar şî patru rubli…
– Ia dă una-ncoace, s-o vedem 

mai îndeaproape!
Între timp în jurul lor, după 

cum se şi obişnuieşte, s-adunaseră 
mai mulți gură-cască care, în ase-
menea cazuri, socot de cuviință să 
te onoreze cu prezența lor.

Apucă orăşeanul găina în mâi-
ni... O cercetează cu mare atenție 
şi pe-o parte, şi pe alta... O „cântă-
reşte” în aer... Îi desface aripile... 
Îi răsfoieşte penele... Apoi prinde 
a le sufla, centimetru cu centime-
tru, controlându-i amănunțit cu-
loarea pielii şi iscodind-o, pesem-
ne, de n-are niscaiva păduchi...

Marfa fiind marfă, tace dum-
nealui şi n-are a spune nimic. 
Prinzând însă cătătura dumneaei, 
îi întoarce țăranului găina înapoi, 
zicându-i:

– Da ia dă mata să mai văd una!
Și iată că aici lui Vanea Foca – 

om liniştit din fire şi cântărit la 
vorbă, după cum îl cunoştea tot 
satul, îi sare şi lui țandăra:

– Știi şiava?! Ba nu ț-o mai dau!

P r o z ă  s c u r t ă

Cazul cu porumbaca

– Cum, adică?... Vrei să spui 
că porumbaca nu-i de vânzare?!

– Cam aşă!
– Și atunci de ce ai mai purtat-o 

cu autobuzul atâta amar de drum, 
tocmai până la Bălți?!

– Am primblat-o special – ca 
să-i  sufli  mata ‘ntr-un loc, ş-amu, 
iaca, o duc înapoi acasî!...

Pahomie BEJENARU

P a r o d i e



Vineri / 5 martie / 2021GAZETA de Chișinău

21

Luni, 8 martie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
11.00 Gala umorului
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Breaking Fake News
14.00 Telejurnal Ştiri
14.50 Vorbeşte corect!
15.00 Cantec şi poveste
16.00 Memorialul Durerii
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 România 9
22.00 Documentar: Chipurile româniei
22.50 Discover România
23.00 Avocatul dumneavoastră
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec şi poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Cluj
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
13.20 Vorbeşte corect!
13.30 Guşti! Şi apoi mănânci
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
15.10 Maghiara de pe unu
17.10 Serial: Furtună la palat
18.30 Serial: Arta crimei, ep. 12

19.30 Pe datorie
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
21.00 România 9
22.10 Film: Clubul luptătoarelor
23.45 Discover România
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Pe datorie
00.50 Serial: Arta crimei, ep. 12
01.50 Guşti! Şi apoi mănânci
02.15 Film: Clubul luptătoarelor
03.45 Levintza
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
05.00 Breaking Fake News
05.25 In grădina Danei
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Concert simfonic
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Descălecaţi în Carpaţi
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialGlasul inimii
17.00 România… în bucate
17.30 Serial: Primăverii
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
19.58 Serial: Căsătorie imposibilă
21.00 Reteaua de idoli
22.00 Memorialul Durerii
23.00 #NuExistaNuSePoate!
00.00 Serial: Cele două feţe ale crimei
01.10 Film: Hanul dintre dealuri
02.55 Discover România
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!
04.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.35 Abraziv
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului

10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Bună seara!
12.00 Chişinău: ieri şi azi
12.15 F/d
12.25 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.20 Sărut femeie, mâna ta…. Or-
chestra Plai moldovenesc
14.55 Serial Preţul pasiunii
15.45 F/d
16.00 Art-club (rus.)
16.30 F/d
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Artelier
18.00 Spectacol muzical Orice femeie 
e frumoasă
19.50 Vector european
20.00 Focus. Europa
20.30 Respiro
21.00 Mesager
21.35 Săptămâna sportivă
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.15 Ştiri Externe
23.40 Film În timp
01.10 Bună dimineaţa
02.55 Moldova în eter direct
03.10 Vector european
03.25 Reporter pentru sănătate
03.45 Chişinău: ieri şi azi
03.55 Ştiri Externe
04.20 Cine vine la noi?
05.15 Respiro
05.25 Mesager
21.00 Ştirile

Minimax

06.00 Barbie DreamHouse Adventures
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha şi ursul
07.35 Talking Tom şi prietenii lui
08.35 Franklin şi prietenii - Aventura 
lui Franklin: exploratori polari
09.20 Franklin şi prietenii - Aventura 
lui Franklin: călătorie în adâncuri
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în misiune
11.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Micul meu ponei: Fetele Eques-
triei - Prietenia uitată
14.15 Micul meu ponei: Fetele Eques-
triei - Caruselul prieteniei
  15.00 Barbie DreamHouse Adven-
tures
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
17.00 Lego: Prietenele din Heartlake 
City
17.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
18.00 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Barbie (tm) şi Surorile ei în 
Povestea unui Ponei
21.20 Enchantimals: Poveşti din 
Everwilde
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
03.00 Transformers: Academia 
Salvatorilor
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
05.00 Transformers: Academia 
Salvatorilor

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
08.45 Gusturile se discuţă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Românii au talent
23.30 Film Upgrade
01.00 Ştirile Pro TV
01.40 Lecţii de viaţa
02.40 La Măruţă
04.40 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Românii au talent
23.00 La Bloc
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Românii au talent
05.00 Ştirile Pro TV
05.30 Ce se întâmplă, doctore?

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Popcorn Show

10.00 Marea excursie americana
10.45 Teleshopping
11.00 Patrula
12.00 Триггер
13.00 Lupta’n bucate
14.00 Lampa fermecată
14.30 Fotbal
15.15 Jurnalul orei 15
16.30 Teleshopping
16.45 De Facto
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Business Plan
18.00 Cealaltă Basarabie
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
22.00 Pablo Escobar: Baronul raului
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
01.00 Lampa fermecată
02.00 Marea excursie americana
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Vanturile, Valurile

TV8

05.00 Reporter de Gardă
05.15 Întreabă Gheţu
07.00 Ştiri de week-end
07.40 Reporter de Gardă
08.00 Mercur retrograd
09.00 Что это было?
10.00 Efect 9.6
11.00 Dincolo de Nistru
11.15 Teleshopping
11.30 Пятое время года
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Gheţu
17.00 Ştiri
17.30 Mercur retrograd
19.00 Ştirile TV8
20.00 Cutia neagră
22.00 Новости
22.30 Punct şi de la capăt
23.30 Вечер. Настоящее время
00.30 Д/ф
01.40 Пятое время года
02.05 Ждем в гости
02.30 Ştirile TV8
03.30 Punct şi de la capăt
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Stan şi Bran - momente de 
exceptie, ep. 25
09.45 Film: GEMENII
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Secretul măştii, ep. 8
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 543
17.15 Serial: Secretul măştii, ep. 9
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 544
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 26
21.00 Film: EVADARE DIN SOBIBOR
00.15 Cei şapte ani de masă
02.15 Albumul Naţional
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Marți, 9 martie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 #NuExistaNuSePoate!
10.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
11.00 Dosar România
12.00 Un doctor pentru dumneav-
oastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Banii tăi
14.00 Telejurnal Ştiri
14.50 Vorbeşte corect!
15.00 Cantec şi poveste
16.00 Ora Regelui
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 România 9
22.00 Documentar: Chipurile româniei
22.50 Discover România
23.00 Investiţi în România!
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec şi poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Dosar România
03.00 Un doctor pentru dumneav-
oastră
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Cluj
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping

12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
13.20 Vorbeşte corect!
13.30 Guşti! Şi apoi mănânci
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
15.10 Maghiara de pe unu
17.10 Serial: Furtună la palat
18.30 Serial: Arta crimei, ep. 13
19.30 Pe datorie
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
21.00 România 9
22.10 Telecinemateca Petrolistele
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Pe datorie
00.50 Serial: Arta crimei, ep. 13
01.50 Guşti! Şi apoi mănânci
02.15 Telecinemateca Petrolistele
03.54 Sport
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
05.00 Anchetele comisarului An-
tonescu
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Serial: Eroii nu au vârstă
11.50 Filler călătorie primăvară

12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialGlasul inimii
17.00 România… în bucate
17.30 Serial: Primăverii
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
21.00 Destine ca-n filme
22.00 D’ale lu’ Mitică
23.00 #NuExistaNuSePoate!
00.00 Serial: Cele două feţe ale crimei
01.10 Film: Cântec de amurg 136’
03.35 Telejurnal
04.05 Teleşcoala Clasa a XII-a
05.00 Mic dejun cu un campion
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Abraziv
09.35 F/d
09.50 Dor de voi
10.15 Cuvintele credinţei
11.00 Evantai folcloric
12.00 F/d
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.30 F/d
14.55 Serial Preţul pasiunii
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Găgăuz ogea
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.20 stil nou
21.50 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.10 Ştiri Externe
23.35 Film Reginele
00.25 Musafirul
00.55 Chişinău: ieri şi azi
01.05 Bună dimineaţa
02.50 Moldova în eter direct
03.55 Ştiri Externe
04.20 Cine vine la noi!
05.15 Mesager

Minimax

06.00 Barbie DreamHouse Adventures
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha şi ursul
07.35 Talking Tom şi prietenii lui
08.35 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în misiune
11.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Micul meu ponei - Drumul spre 

curcubeu
14.40 Minichef
15.00 Barbie DreamHouse Adventures
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
17.00 Lego: Prietenele din Heartlake 
City
17.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
18.00 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Barbie (tm) în Pantofii Roz de 
Balerina
21.20 Enchantimals: Poveşti din 
Everwilde
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
03.00 Transformers: Academia 
Salvatorilor
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
05.00 Transformers: Academia 
Salvatorilor

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
09.00 Teleshoping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.35 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Las Fierbinţi
22.00 Sef sub acoperire
23.00 Film Feicare vede altceva
01.30 Ştirile Pro TV
02.10 Lecţii de viaţa
03.10 La Măruţă
05.00 Las Fierbinţi

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 Lacrimi de iubire
21.30 State de România
22.30 La Bloc
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 State de România
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Marea excursie americana
10.30 Paganel
10.45 Teleshopping
11.00 Страна на вкус
12.00 Ora Expertizei
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Business Plan
18.00 Zerodoi pe TV
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Vanturile, Valurile
22.00 Pablo Escobar: Baronul raului
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Dora Show
01.30 Lampa fermecată
02.00 Marea excursie americana
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Secretele Puterii

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Cutia neagră
07.00 Ştirile TV8
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştiri
17.30 Mercur retrograd
19.00 Ştirile TV8
20.00 Politiсa
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.30 Вечер. Настоящее время
00.30 Д/ф
01.40 Пятое время года
02.05 Ждем в гости
02.30 Ştirile TV8
03.30 Efect 9.6
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 26
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: Secretul măştii, ep. 9
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 544
17.15 Serial: Secretul măştii, ep. 10
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 545
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 27
21.00 Film: PREŢUL AMBIŢIEI
23.00 Film: EVADARE DIN SOBIBOR
02.15 Albumul Naţional
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Miercuri, 10 martie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 #NuExistaNuSePoate!
10.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
11.00 Gari de poveste
12.00 Un doctor pentru dumneav-
oastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Fraţi de viţă
14.00 Telejurnal Ştiri
14.50 Vorbeşte corect!
15.00 Cantec şi poveste
16.00 Destine ca-n filme
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei 20’
20.30 Breaking Fake News
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Profesioniştii…
22.00 Documentar: Chipurile româniei
22.50 Discover România
23.00 Articolul VII 22 ani
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec şi poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Memorialul Durerii
03.00 Un doctor pentru dumneav-
oastră
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Cluj
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
13.20 Vorbeşte corect!
13.30 Guşti! Şi apoi mănânci
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
15.10 Convieţuiri
17.10 Serial: Furtună la palat
18.30 Handbal feminin Liga Florilor 
MOL - Etapa 12
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal
20.25 Handbal masculin Calificari 
Euro 2022
22.00 Adevăruri despre trecut

23.00 Serial: Fantomele fiordului
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Politică şi delicateţuri
01.45 Guşti! Şi apoi mănânci
02.10 Serial: Fantomele fiordului
03.00 Ora regelui
03.50 Adevăruri despre trecut
04.40 Vorbeşte corect Best of
05.00 Replay
05.55 Vreau să fiu sănătos!

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 SerialEroii nu au vârstă
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a

P R O G R A M E  T V
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16.00 Handbal feminin Liga Florilor 
MOL Etapa 12
17.30 Serial: Primăverii
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
19.56 Serial: Căsătorie imposibilă
21.10 Film: În apărarea fiului
22.45 #NuExistaNuSePoate!
23.45 Serial: Cele două feţe ale crimei
00.50 Film: În apărarea fiului
02.15 România… în bucate
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!
04.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
05.00 Memorialul Durerii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Găgăuz ogea
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Respiro
09.45 stil nou
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Focus. Europa
13.00 Miezul zilei
13.20 Mărţişorul copiilor. Festival 
Internaţional
14.20 F/d
15.00 Serial Preţul pasiunii
15.50 Chişinău: ieri şi azi
16.00 Fii tânăr!
16.30 Russkii mir
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.00 Festival muzical Mărţişor
20.00 Butonul roşu
21.00 Mesager
21.30 Mai aproape de UE
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.10 Ştiri Externe
23.35 Evantai folcloric
00.35 Erudit cafe
01.10 Bună dimineaţa
02.55 Butonul roşu
03.55 Ştiri Externe
04.20 Cine vine la noi!
05.15 Respiro
05.25 Mesager
21.00 Ştirile

Minimax

06.00 Barbie DreamHouse Adventures
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha şi ursul
07.35 Talking Tom şi prietenii lui
08.35 Polly Pocket - Puterea celor mici
09.20 Degeţica
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în misiune
11.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie (tm) şi Surorile ei în 
Povestea unui Ponei
14.50 Enchantimals: Poveşti din 
Everwilde
15.00 Barbie DreamHouse Adventures
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
17.00 Lego: Prietenele din Heartlake 
City
17.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
18.00 Masha şi melodiile ei
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Franklin şi prietenii - Aventura 
lui Franklin: exploratori polari
20.45 Franklin şi prietenii - Aventura 
lui Franklin: călătorie în adâncuri
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi melodiile ei
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
03.00 Transformers: Academia 
Salvatorilor
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
05.00 Transformers: Academia 
Salvatorilor

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Imperiul leilor
23.00 Film 12 incercari: Runda a 2-a
00.40 Ştirile Pro TV
01.20 Lecţii de viaţa
02.20 La Măruţă
04.00 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 State de România
22.15 La Bloc
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 State de România
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Marea excursie americana
10.30 Paganel
10.45 Teleshopping
11.00 Страна на вкус
12.00 Vanturile, Valurile
14.00 Lampa fermecată

14.30 Fotbal
16.30 Teleshopping
16.50 De Facto
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Business Plan
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
22.00 Pablo Escobar: Baronul raului
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Sprinter
01.00 Ora de Ras
02.00 Marea excursie americana
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Cabinetul din umbră

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Politiсa
07.00 Ştirile TV8
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Пятое время года
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Politiсa
17.00 Ştiri
17.30 Mercur retrograd
19.00 Ştirile TV8
20.00 Politiсa
22.00 Новости
22.30 Regionalii
23.30 Вечер. Настоящее время
00.30 Х/ф
02.30 Ştirile TV8
03.30 Regionalii
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 27
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: Secretul măştii, ep. 10
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 545
17.15 Serial: Secretul măştii, ep. 11
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 546
20.00 Film: SOLDATUL UNIVERSAL: 
ZIUA RĂZBUNĂRII
22.15 Film: O LECŢIE DE ONOARE
00.15 Film: PREŢUL AMBIŢIEI
02.15 Albumul Naţional
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Joi, 11 martie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 #NuExistaNuSePoate!
10.55 Studio handbal
11.05 Handbal feminin - Liga Florilor 
Mol Etapa 12 - SCM Craiova-Dunarea 
Braila
12.35 Drumuri aproape
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Parlamentul Romaniei

14.00 Telejurnal Ştiri
14.50 Vorbeşte corect!
15.00 Handbal feminin - Liga Florilor 
Mol Etapa 12 - SCM Ramnicu Val-
cea-Magura Cisnadie
16.30 Cooltura
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 România 9
22.00 Documentar: Chipurile româniei
22.50 Discover România
23.00 A doua Românie 7 ani
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec şi poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Adevăruri despre trecut
03.00 Un doctor pentru dumneav-
oastră
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Craiova
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
13.20 Vorbeşte corect!
13.30 Guşti! Şi apoi mănânci
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
15.10 Akzente
17.10 Serial: Furtună la palat
18.30 Serial: Arta crimei, ep. 14
19.30 Pe datorie
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
21.00 România 9
22.00 Anchetele comisarului An-
tonescu
23.00 Serial: Fantomele fiordului
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Pe datorie
00.50 Serial: Arta crimei, ep. 14
01.50 Guşti! Şi apoi mănânci
02.15 Serial: Fantomele fiordului
03.05 Eu pot!
03.54 Sport
04.10 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
05.00 Profesioniştii…
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Reteaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 SerialEroii nu au vârstă
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Glasul inimii
16.50 Poate nu ştiai
17.00 România… în bucate
17.30 Serial: Primăverii
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
19.55 Serial: Căsătorie imposibilă
21.10 Film: În apărarea fiului
22.40 #NuExistaNuSePoate!
23.35 Serial: Cele două feţe ale crimei
00.30 Film: În apărarea fiului
02.00 România… în bucate
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
05.00 Filler călătorie primăvara
05.05 Reteaua de idoli
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Russkii mir
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 Tezaur
10.15 La noi în sat
11.00 Butonul roşu
12.00 F/d
12.30 Moldovenii de pretutindeni
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.15 Respiro
14.30 F/d
15.00 Serial Preţul pasiunii
15.50 Erudit cafe
16.30 Tezaur
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager

19.50 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.20 Musafirul
21.50 Chişinău: ieri şi azi
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.10 Ştiri Externe
23.35 Prin muzică în Europa
23.40 Ştirile (rus.)
00.35 Fii tânăr!
01.05 Bună dimineaţa
02.50 Moldova în eter direct
03.55 Ştiri Externe
04.20 Cine vine la noi!
05.15 Mesager

Minimax

06.00 Barbie DreamHouse Adventures
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha şi ursul
07.35 Talking Tom şi prietenii lui
08.35 Micul meu ponei - Fetele Eues-
triei - Sărbătorile de iarnă
09.20 MMicul meu ponei - Cel mai 
frumos cadou
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în misiune
11.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie (tm) în Pantofii Roz de 
Balerina
14.50 Enchantimals: Poveşti din 
Everwilde
15.00 Barbie DreamHouse Adventures
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
17.00 Lego: Prietenele din Heartlake 
City
17.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
18.00 Masha şi melodiile ei
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi melodiile ei
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
03.00 Transformers: Academia 
Salvatorilor
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
05.00 Transformers: Academia 
Salvatorilor

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
09.00 Teleshoping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.35 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 În Profunzime
22.00 Profu’
23.00 Las Fierbinţi
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Lecţii de viaţa
01.40 La Măruţă
03.40 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

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

19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 State de România
22.30 La Bloc
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 State de România
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Marea excursie americana
10.30 Paganel
10.45 Teleshopping
11.00 Страна на вкус
12.00 De Facto
12.20 Fotbal
14.20 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Business Plan
18.00 Lupta’n bucate

19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cabinetul din umbră
22.00 Pablo Escobar: Baronul raului
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Sprinter
01.00 Ora de Ras
02.00 Marea excursie americana
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Politiсa
07.00 Ştirile TV8
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Пятое время года
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Politiсa
17.00 Ştiri
17.30 Mercur retrograd
19.00 Ştirile TV8
20.00 Politiсa
22.00 Новости
22.30 Cutia neagră. Plus
23.30 Вечер. Настоящее время
00.30 Х/ф
02.30 Ştirile TV8
03.30 Cutia neagră. Plus
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Start show România
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: Secretul măştii, ep. 11
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 546
17.15 Serial: Secretul măştii, ep. 12
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 547
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 26
21.00 Film: Z PENTRU ZACHARIAH
23.15 Film: SOLDATUL UNIVERSAL: 
ZIUA RĂZBUNĂRII
01.30 Poamă acră
03.30 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Vineri, 12 martie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 #NuExistaNuSePoate!
10.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
11.00 Politică şi delicateţuri
12.00 Un doctor pentru dumneav-
oastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Parlamentul Romaniei
14.00 Telejurnal Ştiri
14.50 Vorbeşte corect!
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Gala umorului
23.00 Dăruieşte Românie! 3 ani
00.30 A doua emigrare
01.00 Ora Regelui
01.55 Engleza la minut
02.00 Dăruieşte Românie!
03.30 A doua emigrare
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Craiova
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
13.20 Vorbeşte corect!
13.30 Europa mea
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis  
17.10 Serial: Furtună la palat
18.30 Serial: Arta crimei, ep. 15
19.30 Pe datorie
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
21.10 Film: Cel mai faimos joc
23.10 #Creativ
23.40 Fan/Fun urban

00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.50 Pe datorie
00.55 Serial: Arta crimei, ep. 15
01.55 Fan/Fun urban
02.20 Replay
03.10 Europa mea
03.35 #Creativ
03.59 Sport
04.15 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
05.05 Garantat 100%
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Serial Eroii nu au vârstă

11.45 Filler călătorie primavară
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Glasul inimii
16.50 Poate nu ştiai
17.00 România… în bucate
17.30 Serial: Primăverii
17.55 Distracţiile lui Cazacu
18.25 Cronici Mediteraneene
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Gala umorului
22.00 Drag de România mea!
00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
02.00 România… în bucate
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Portrete în timp
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Artelier
09.45 În ritmul dansului
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Moldova de Patrimoniu
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.15 Respiro
14.30 F/d
15.00 Serial Preţul pasiunii
15.50 Chişinău: ieri şi azi
16.00 Ring star
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Bună seara!
21.00 Ştirile
21.20 Zona ARS
21.45 Chişinău: ieri şi azi
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.10 Ştiri Externe
23.35 O seară în familie
00.35 În ritmul dansului
01.05 Bună dimineaţa
02.50 Bună seara!
03.55 Ştiri Externe
04.30 Cine vine la noi!
05.15 Mesager

Minimax

06.00 Barbie DreamHouse Adventures
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Masha şi ursul
07.35 Talking Tom şi prietenii lui
08.35 Incredibila poveste a perei uriaşe
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuţe în misiune
11.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Franklin şi prietenii - Aventura 
lui Franklin: exploratori polari
14.15 Franklin şi prietenii - Aventura 
lui Franklin: călătorie în adâncuri
15.00 Barbie DreamHouse Adventures
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
17.00 Lego: Prietenele din Heartlake 
City
17.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
18.00 Masha şi melodiile ei
18.35 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Polly Pocket - Puterea celor mici
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20.45 Degeţica
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi melodiile ei
00.35 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
03.00 Transformers: Academia 
Salvatorilor
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
05.00 Transformers: Academia 
Salvatorilor

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.15 Teleshopping
13.30 În Profunzime
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Românii au talent
23.30 Film Surogate
01.00 Ştirile Pro TV
01.40 Lecţii de viaţa
02.40 La Măruţă
04.40 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Românii au talent
23.00 Pe bune?!
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Românii au talent
05.00 Pe bune?!

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Marea excursie americana
10.20 Paganel
10.45 Teleshopping
11.00 Concert Moldovlaska
12.00 Cabinetul din umbră
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.15 Concert
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Jurnal TV 11 ANI
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
01.00 Ora de Ras
02.00 Marea excursie americana
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
06.00 Zerodoi pe TV

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Politiсa
07.00 Ştirile TV8
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Politiсa
17.00 Ştiri
17.30 Ultima frontieră
18.00 Mercur retrograd
19.00 Ştirile TV8
20.00 Întreabă Gheţu
22.00 Новости
22.30 Что это было?
23.30 Вечер. Настоящее время
00.30 Х/ф
02.30 Ştirile TV8
03.30 Что это было?
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 26
10.45 Vouă
11.45 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Secretul măştii, ep. 12
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 547
17.15 Serial: Secretul măştii, ep. 13
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 548
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 27
21.00 Film: LICEENII ROCK’N’ROLL

23.15 Film: O LECŢIE DE ONOARE
01.15 Poamă acră
03.15 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 13 martie

TVR Moldova

07.00 Drumul lui Lese
07.50 Discover România
08.00 Ferma
08.50 Discover România
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 Cap Compas
10.00 Mic dejun cu un campion
10.50 Discover România
11.00 Exclusiv în România
11.50 Discover România
12.00 Portret
12.25 Teatru TV
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Reportaje TVRi
15.00 Cântec şi poveste în memoriam 
Nicolae Sabău
17.00 Gari de poveste
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Mostenirea clandestina
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Concert simfonic
23.00 Film: Ultima noapte de dragoste
00.50 Discover România
01.00 Destine ca-n filme
02.00 Film: Ultima noapte de dragoste
03.50 Discover România
04.00 Gari de poveste
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Mostenirea clandestina

TVR 1

07.00 Tezaur folcloric
08.00 Serial: Toate pânzele sus!
09.00 Eu pot!
10.00 Vreau să fiu sănătos!
11.00 Levintza
11.30 1, 2, 3 şi afli tot ce vrei!
12.00 Petmania, ep. 1
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Exclusiv în România
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Cooltura
16.00 Lumea azi
16.30 Banii tăi
17.00 Festivalul Lucreţia Ciobanu 2019

18.50 Teleenciclopedia
19.45 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Sport
21.10 Film: Ştefan cel Mare - Vaslui 
1475
23.00 Dosar România
00.00 Profesioniştii…
01.00 Dosarele extratereştrilor
01.50 Film: Ştefan cel Mare - Vaslui 
1475
03.30 Discover România
03.40 Sport
03.50 Viaţa satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Strop şi balonaş
09.00 MotorVlog
09.30 Generaţia Fit
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Descălecaţi în Carpaţi
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Fraţi de viţă
17.30 MotorVlog
18.00 Zile cu stil
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Soferul doamnei Daisy
22.10 Serial: Hotel imperial
23.10 Distractiile lui Cazacu
23.45 Zile cu stil
00.40 Film: Soferul doamnei Daisy
02.20 Serial: Hotel imperial
03.20 Sport
04.00 E vremea ta!
04.15 Serial: Strop şi balonaş
05.00 D’ale lu’ Mitică
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Generaţia Fit
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Moldovenii de pretutindeni
06.35 Chişinău: ieri şi azi
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
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Reporter pentru sănătate

09.30 Magazinul copiilor
10.00 F/d
10.30 stil nou
11.00 Fii tânăr!
11.30 Musafirul
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.30 Respiro
12.40 Codul ECO
13.00 Miezul zilei
13.30 Concert L. Moraru
14.30 F/d
15.00 MeseriAşii
16.00 Artelier
16.30 Art-club (rus.)
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 La noi în sat
19.00 Mesager
19.45 Poezii
20.00 O seară în familie
21.00 Ştirile
21.15 Bună dimineaţa
21.20 Serial La patru ace
22.50 Ştirile (rus.)
23.10 Ştiri Externe
23.35 Zapovednik
23.50 Concert în Europa
00.35 Reporter pentru sănătate
01.00 Bună dimineaţa
02.40 La noi în sat
03.25 Fii tânăr!
03.55 Ştiri Externe
04.20 O seară în familie
05.15 Mesager

Minimax

06.00 Filly Fintasia
06.30 Spirit Cu sufletul liber
07.00 Barbie DreamHouse Adventures
08.00 Barbie şi uşa secretă
09.30 Barbie: Prinţesa perlelor
10.50 Aventurile Sirenelor H2O
12.30 Polly Pocket - Puterea celor mici
13.30 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
15.00 Filly Fintasia
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
17.00 Lego: Prietenele din Heartlake 
City
17.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
18.00 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Micul meu ponei - Fetele Eues-
triei - Sărbătorile de iarnă
20.45 MMicul meu ponei - Cel mai 
frumos cadou
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
03.00 Transformers: Academia 
Salvatorilor
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
05.00 Transformers: Academia 
Salvatorilor

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
08.45 O seară perfectă
09.50 Teleshopping
10.05 I like IT
10.35 Superspeed la Pro TV
11.00 isănătate
12.00 Teleshopping
12.15 Film Strumfii
14.00 Film O simpla plimbare în parc!
16.00 În Profunzime
17.00 Teleshopping
17.15 Românii au talent
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Gusturile se discuţă
23.00 Film Jurassic World
01.00 Ştirile Pro TV Chişinău
01.40 Film Strumfii
03.40 Film O simpla plimbare în parc!

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 La Măruţă
11.30 Acasă la Români
12.45 Teleshopping
13.00 Ştirile Pro TV
13.15 ApropoTv
14.00 Lecţii de viaţa
15.30 Arena bucătarilor
16.00 Românii au talent
18.00 I likeIT
18.30 Superspeed
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Arena bucătarilor
20.30 Las Fierbinţi
21.30 State de România
22.30 Acasă la Români
23.45 Teleshopping
00.15 Lecţii de viaţa
01.00 I likeIT
01.30 Superspeed
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 State de România
04.45 Acasă la Români

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Lupta’n bucate
09.00 In lumea patrupezilor
10.00 Teleshopping
10.20 Savoare la Maximum
11.00 Asfalt de Moldova
12.00 Vanturile, Valurile

14.00 Неизвестная Россия
14.45 Teleshopping
15.00 Jurnal TV 11 ANI
18.00 Asfalt de Moldova
19.00 Jurnalul săptămânii
20.00 Dora Show
23.00 Jurnalul săptămânii
00.00 Pablo Escobar: Baronul raului
02.00 Dora Show
04.00 Cealalta Basarabie
05.00 Ora Expertizei

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Întreabă Gheţu
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Mercur retrograd
10.00 Autoblog
10.30 Reporter de Gardă
10.45 Teleshopping
11.00 Serial Familia
12.45 Teleshopping
13.00 Cutia neagră
15.00 Ждем в гости
15.30 Х/ф
17.50 Дворец для Путина
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Что это было?
20.45 Х/ф
01.00 Ştiri de week-end
01.40 Что это было?
02.30 Х/ф
04.10 Mercur retrograd

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 548
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor
12.00 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.15 Film
16.15 Film: LICEENII ROCK’N’ROLL
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 549
20.00 Cei 7 ani de masă
22.00 Nebuni de iubire
23.45 Film: Z PENTRU ZACHARIAH
01.45 Albumul Național
03.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Duminică, 14 martie

TVR Moldova

07.00 Universul credinței
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 Discover România
13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 La un pas de România
15.00 Concert simfonic
17.00 Politică şi delicateţuri
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Conexiuni
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Muzici şi tradiţii în Bucureşti
22.00 Discover România
23.00 Film: Războiul domniţelor
00.30 Reportaje TVRi
01.00 Garantat 100%
02.00 Film: Războiul domniţelor
03.30 La un pas de România
04.00 Politică şi delicateţuri
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Conexiuni

TVR 1

07.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.00 In grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viaţa satului
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.05 Tezaur folcloric

14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică şi delicateţuri
15.30 Adevăruri despre trecut
16.30 Omul şi timpul
17.00 Exclusiv în România
17.45 MomentArt
17.55 Handbal masculin Calificari 
Euro 2022
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Sport
21.00 Festivalul Lucreţia Ciobanu 2019 
Ediţia 2
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay

01.00 Dosarele extratereştrilor
01.50 Teleenciclopedia
02.40 Cooltura
03.05 Lumea azi
03.30 Sport
03.50 Universul credintei
05.30 Banii tăi
06.00 Petmania, ep. 1

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Fraţi de viţă
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Casa dintre câmpuri
14.50 Discover România
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Reteaua de idoli
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Duios Anastasia trecea
21.55 Film: Departe de oameni 102’
23.55 MotorVlog
00.25 Pescar hoinar
00.55 Discover România
01.10 Film: Casa dintre câmpuri
02.40 Cronici Mediteraneene
03.10 Sport
03.50 E vremea ta!
04.05 Teleşcoala
05.00 Ferma
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
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring star
11.00 Ştirile
11.35 F/d
11.40 La datorie
12.00 Ştiinţă şi inovaţii
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
14.45 Respiro
15.00 Musafirul
15.30 Erudit cafe
16.10 Codul ECO
16.30 Moldovenii de pretutindeni
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinău: ieri şi azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.00 Retrospectiva Mărţişor 2021
21.00 Ştirile
21.20 Retrospectiva Mărţişor 2021
22.20 Ştirile (rus.)
22.40 Film Reginele
23.30 Zapovednik
23.45 Purtătorii de cultură
00.15 Tezaur
00.45 Poezii
01.05 Bună dimineaţa
02.50 Evantai folcloric
03.45 Musafirul
04.15 Concert în Europa
05.00 Mesager

Minimax

06.00 Filly Fintasia
06.30 Ferma Lenei
07.00 Barbie DreamHouse Adventures
08.00 Barbie: Prinţesa perlelor
09.20 Barbie şi uşa secretă
10.50 Aventurile Sirenelor H2O
12.30 Polly Pocket - Puterea celor mici
14.15 Degeţica
15.00 Filly Fintasia
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
16.00 Talking Tom şi prietenii lui
17.00 Lego: Prietenele din Heartlake 
City
17.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
18.00 Masha şi ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
20.00 Incredibila poveste a perei uriaşe
21.30 Bebe Şef: Înapoi la treabă
22.00 Cu fraţii Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha şi ursul
01.00 Talking Tom şi prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
03.00 Transformers: Academia 
Salvatorilor
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
05.00 Transformers: Academia 
Salvatorilor

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
09.50 Teleshopping
10.00 Ce se întâmplă, doctore?
10.30 Arena bucătarilor
11.00 Film Armasarul lui Megan
13.00 Teleshopping

13.15 Apropo TV
14.15 Gusturile se discuţă
15.35 Teleshopping
15.50 Românii au talent
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Film Spectre
23.15 Film Thor
01.45 Ştirile Pro TV Chişinău
02.25 Film Armasarul lui Megan
04.10 Film Spectre

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 Acasă la Români
11.30 Ce spun românii
12.15 Superspeed
12.45 Teleshopping
13.00 Arena bucătarilor
13.30 Lecţii de viaţa
14.25 Ştirile Pro TV
14.30 Ce se întâmplă, doctore?

15.00 ApropoTv
16.00 Românii au talent
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Superspeed
20.30 Las Fierbinţi
21.30 State de România
22.30 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
04.00 State de România
05.00 Acasă la Români

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Zerodoi pe TV
09.00 In lumea patrupezilor
10.00 Teleshopping
10.20 Ce mai fac vedetele
11.00 Cealalta Basarabie
12.00 Dora Show
14.00 Смотри в оба
14.30 Fotbal
16.30 Детали
17.00 Agricool
18.00 Asfalt de Moldova
19.00 Patrula
20.00 Lupta’n bucate
21.00 Ora de Ras
23.00 Patrula
00.00 Pablo Escobar: Baronul raului
02.00 My Joy
03.00 Dora Show
05.00 Ora Expertizei

TV8

05.00 Regionalii
06.00 Что это было?
07.00 Ştiri de week-end
07.40 Reporter de Gardă
08.00 Autoblog
08.30 Ждем в гости
09.30 Iubeşte viaţa
10.30 Dincolo de Nistru
11.00 Serial Familia
12.45 Teleshopping
13.00 Politiсa
15.00 Teleshopping
15.15 Punct şi de la capăt
16.00 Х/ф
18.00 Artizanii gustului
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Cutia neagră. Plus
20.45 Х/ф
01.00 Ştiri de week-end
01.40 Cutia neagră. Plus
02.30 Х/ф
04.10 Iubeşte viaţa

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 549
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Albumul Naţional

11.00 Tradiţii de la bunica
12.30 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
13.00 Start show România
15.45 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
16.30 Cei 7 ani de masă
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 550
20.00 Film: COŞMARUL MERCE-
NARILOR
00.00 Start show România
02.45 Albumul Naţional
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

P R O G R A M E  T V



Vineri / 5 martie / 2021

24
GAZETA de Chișinău

C Ă R Ă B U Ș I  &  W O W !

INDICE    1 LUNĂ  3 LUNI  6 LUNI            12 LUNI

PM 21125 (PERS. FIZICE)    35,20  105,60  211,20      422,40

PM 21125/23 (PENS., INVAL., STUD.)   32,20  96,60  193,20            386,40 

PM 21125/24 (PERS. JURIDICE)      40,0      120,0     240,0              480,0   

Alegeți 
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de Chișinău” 
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Problema pensionarului

Uitarea-n starea cea mai pură
E de la mână pân’  la gură, 
Dar văd, când se mai duce-un an,
Că trece și la alt organ… Gheorghe BÂLICI

Cântece de primăvară
parcă spectatorii ar fi fost în sală. 
Dar au fost on-line şi, dincolo de 
sticlă, simțeam că suntem urmă-
riți de foarte mulți telespectatori, 
pentru că e un festival aşteptat în 
fiecare an. Ne-am pregătit cu toții, 
a fost un spectacol de zile mari”, 
a declarat Anişoara Puică pentru 
GAZETA de Chişinău.

Totodată, ne-a spus că, deşi 
multe concerte s-au contraman-
dat din cauza pandemiei, ea a 
reuşit să aducă melodiile sale în 
sufletele oamenilor în cadrul unor 
evenimente mai mici. Iar acum 
lucrează la câteva melodii, însă 
nu ştie când le va lansa.

,,Lucrez la nişte melodii, dar 
nu pot să spun că vor fi gata la 
primăvară sau la toamnă. Totuşi, 
mai degrabă la toamnă pentru că 
niciodată nu m-am grăbit. Am trei 
texte la o melodie şi vreau să mă 
hotărăsc pe care să-l aleg. Sunt 
nişte autori foarte cunoscuți, unul 
de peste Prut”, ne-a comunicat 
cântăreața.

Interpreta ne-a mărturisit că 
pentru un artist este important să 
fie implicat în diferite activități. 
Iar munca sa să fie încununată 
de aprecierile sincere ale admira-
torilor, cărora le-a adresat şi un 
mesaj: ,,Vreau să le urez tuturor 
sănătate, şi să fie precauți. Să  în-
cercăm să trăim clipa, pentru că 
viața e foarte frumoasă!”.

Octavian GRAUR

Comisia Europeană va prezenta 
„pașaportul verde digital”

Comisia Europeană va prezenta 
pe 17 martie un pachet de măsuri 
axat pe desfăşurarea călătoriilor şi 
ridicarea restricțiilor impuse din 
cauza pandemiei, care va include 
şi propunerea sa privind „paşa-
poartele verzi digitale”, a declarat 
luni vicepreşedintele Comisiei Eu-
ropene, Margaritis Schinas (foto), 
relatează agențiile AFP şi EFE.

Vorbind la o conferință de pre-
să după o reuniune informală a 
miniştrilor europeni ai sănătății, 
Schinas a asigurat că obiectivul va 
fi „stabilirea unei direcții comune 
către o deschidere sigură şi egală 
a Europei”.

Acest „paşaport” va fi propus 
de Comisia Europeană ca un in-
strument „legislativ”, aşadar nu 
va fi opțional, şi va avea la bază 
tratatele europene şi libertatea de 
circulație în UE, a explicat vice-
preşedintele Comisiei Europene.

Acest document digital va arăta 
dacă titularul său a fost sau nu 
vaccinat anti-COVID-19, rezulta-
tele la testele de COVID-19 efec-
tuate sau dacă a trecut printr-o 

infecție cu noul coronavirus.
„Trebuie să căutăm modalități 

de a folosi acest instrument pen-
tru a facilita mobilitatea evitând 
discriminările între cetățeni”, a 
subliniat Margaritis Schinas

El a anunțat că propunerea Co-
misiei Europene pentru „paşapor-
tul verde digital” va fi transmisă 
Parlamentului European pe 17 
martie şi apoi supusă aprobării 
liderilor europeni la summitul din 
25-26 martie.

Agerpres

Canalele din Veneția, aproape secate

Primăvara a început cu Festi-
valul de Muzică ,,Mărțişor-2021”, 
care, de 55 de ani, îi adună pe cei 
mai îndrăgiți artişti într-o serie 
de evenimente cultural-artistice. 

În cadrul concertului de des-
chidere al celui mai longeviv festi-
val de muzică de la noi a fost oma-

giat compozitorul Eugen Doga, 
care a împlinit vârsta de 84 de 
ani. Anişoara Puică a interpretat 
piesa ,,Cântă-mă, amor”, melodie 
compusă de Eugen Doga pe ver-
surile lui Grigore Vieru.

,,Vă zic cu certitudine că eu şi 
colegii mei am trăit nişte emoții de 

Secțiuni din canalele 
Veneției au rămas aproape 
secate în urma unor ma-
ree excepțional de joase, 
la doar câteva luni după ce 
oraşul-lagună din Italia a 
fost afectat de inundații, re-
latează „The Independent” 
preluat de Agerpres.

Bărcile şi gondolele au 
eşuat şi au putut fi văzute 
stând în noroiul de pe ma-
luri după ce nivelul apei a scăzut la 48 de centimetri 
sub nivelul mării.

În luna decembrie, maree înalte au inundat Piața 
San Marco, provocând daune magazinelor şi altor 
clădiri.

În noiembrie 2019, Veneția a suferit cele mai grave 
inundații din ultimii 50 de ani, când nivelul apei a 

atins 187 de centimetri.
Peste 85% din oraşul 

brăzdat de canale a fost aco-
perit de ape, iar Basilica San 
Marco, unul dintre reperele 
arhitectonice ale Veneției, a 
fost inundată pentru a şasea 
oară în 1.200 de ani.

La acea vreme, Luigi 
Brugnaro, primarul Veneți-
ei, a dat vina pe schimbările 
climatice. „Situația este dra-

matică”, a scris edilul pe Twitter. „Rugăm Guvernul să 
ne ajute. Costurile vor fi mari. Acesta este rezultatul 
schimbărilor climatice”, a adăugat Brugnaro.

Inundațiile din noiembrie 2019 au fost urmate 
de maree joase, similare cu cele din acest weekend, 
în ianuarie 2020.

rfi.ro

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă


