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Cântecul 
genocidului

Deunăzi, un amic de al meu, 
bălțean, mi-a mărturisit că niciu-
nul dintre colegii și vecinii lui nu 
acceptă să se vaccineze, nici acum, 
nici în viitorul apropiat. Mai mult, 
zice, dacă aceștia ar afla că s-a 
vaccinat, s-ar feri de el ca de ciu-
mă, întrucât ar fi purtătorul unei 
molime și mai letale decât virusul 
propriu-zis. În consecință, omul 
simte o dublă amenințare: dacă nu 
se vaccinează, rămâne prieten cu 
toată lumea, dar riscă să se îmbol-
năvească sau, în cel mai bun caz, 
să nu poată călători nicăieri, iar 
dacă se vaccinează, va fi proscris 
atât de vecini, cât și de colegii de 
la serviciu.

4,5 

R e p o r t a j

Pe teritoriul Spitalului Raional Ungheni au fost amenajate 
trei „zone roşii” – în secţia de boli contagioase, în clădirea 
care a găzduit secţiile de pediatrie şi neurologie şi în 
traumatologie, ultimele secţii fiind comasate. 
Vladimir Popovici, directorul interimar al Spitalului 
Raional Ungheni, ne-a dat asigurări că lucrările de 
instalare a ţevilor pentru oxigen sunt pe ultima sută de 
metri. Până atunci, se folosesc generatoarele de oxigen 
cumpărate recent. 

Adrian CIUBOTARU
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Ironia sorţii, tocmai în această perioadă 
dificilă pentru instituţie, în spital au fost 
internaţi toţi conducătorii raionului şi 
membrii familiilor lor, fiind infectaţi cu 
coronavirusul de tip nou.

Covidul şi lupta 
pentru putere 
la Ungheni
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11 martie – un an de 
la declararea oficială 
de către Organizația 
Mondială a Sănătății 
a pandemiei 
de coronavirus 
În RM, medici epuizați, spitale în prag de colaps
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Moldovenii cu cetățenie 
română se pot vaccina 
peste Prut

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

Foto: Alex Dimitrov

Cetățenii R.Moldova care de-
țin și cetățenia României se pot 
vaccina împotriva COVID-19 pes-
te Prut, dacă intră în categoriile 
aflate în etapa a doua a procesului 
de imunizare, care include popu-
lația cu grad de risc și lucrătorii 
care desfășoară activități în dome-
nii-cheie. Pentru aceasta cetățenii 
români din R.Moldova trebuie să 
se înscrie pe Platforma Ro Vac-
cinare, la fel cum procedează și 
locuitorii României. 

Declarații în acest sens a făcut, 
într-o emisiune la TV8, ambasa-
dorul României, Daniel Ioniță. 
„Ca cetățean român, poți să mergi 
în România. Noi nu am închis gra-
nițele pentru cetățenii români, de 
fapt, pentru niciun cetățean. Sunt 
niște restricții de sănătate care 
bineînțeles că diferă de la etapă la 
etapă. Uneori poți fi rugat să fii în 
autoizolare”, spune Daniel Ioniță.

„Noi oferim posibilitate tuturor 
românilor să se vaccineze etapizat, 
potrivit unor strategii bine puse la 
punct și care până acum chiar au 
funcționat”, a adăugat diplomatul.

Potrivit acestuia, la etapa a 
treia, în care vor fi imunizați toți 
doritorii și care va începe, proba-

bil, timp de o lună, se vor putea 
vaccina și studenții basarabeni 
care învață în România.

Menționăm că în R.Moldova 
campania de vaccinare împotriva 
COVID-19 a început pe 2 martie, 
după ce pe 27 februarie la Chiși-
nău a sosit primul lot de 21.600 
de vaccinuri AstraZeneca, din cele 
200.000 de mii oferite gratuit de 
România. De asemenea, pe 4 mar-
tie, R.Moldova a primit primele 
14.400 de doze de vaccin prin 
intermediul Platformei COVAX. 
Cu toate acestea, potrivit șefei 
Direcției sănătate din Primăria 

Chișinău, Tatiana Bucearschi, în 
Capitală până luni au fost vaccinați 
doar 754 de angajați din sistemul 
medical, adică 25 la sută dintre cele 
trei mii de persoane care activează 
în spitalele municipale.

Între timp, presa de la Chișinău 
a aflat că pe piața din R.Moldova 
au apărut oferte de turism medi-
cal pentru imunizare împotriva 
noului coronavirus în străinătate. 
Prețurile pentru ele variază între 
600 și 1.190 de euro, iar prima 
ofertă de acest fel propune vacci-
narea cu serul rusesc Sputnik V.

Valeriu CAȚER

O decizie în acest sens a fost 
aprobată ieri, în ședința comite-
tului executiv al socialiștilor, care 
anunță că vor iniția în zilele urmă-
toare noi acțiuni pentru a asigura 
desemnarea candidatei propuse 
de majoritatea parlamentară for-
mată sub egida PSRM, împreună 
cu deputații din Partidul „Șor” și 
transfugii din „Pentru Moldova”, 
la funcția de prim-ministru. 

„PSRM dezaprobă refuzul la 
dialog al Președinției și condam-
nă comportamentul populist din 
această perioadă, orientat spre ac-
țiuni care nu au nicio legătură cu 
agenda populației”, potrivit unui 
comunicat al partidului ex-preșe-

dintelui Igor Dodon.
După ședința executivului său 

politic, PSRM susține că va ini-
ția „mai multe acțiuni juridice, 
care să depășească blocajul din 
partea președintelui țării, să rea-
ducă procesele politice în câmpul 
constituțional și să determine in-
stituția prezidențială să respecte 
hotărârile Curții Constituționale. 
Printre aceste acțiuni vor fi ini-
țierea unor proceduri prevăzute 
de Constituție, adresări la Curtea 
Constituțională, Consiliul Euro-
pei, Comisia de la Veneția”, se 
precizează în comunicat.

V.V.

PSRM continuă să 
o promoveze pe 
Mariana Durleşteanu 
la şefia Guvernului

Curtea Constituțională a inva-
lidat joi, 11 martie, modificările la 
legislația cu privire la activitatea 
farmaceutică, adoptate la miez 
de noapte la 16 decembrie cu vo-
tul deputaților din majoritatea 
„PSRM-Șor-Pentru Moldova”. 
Înființarea unor farmacii mobi-
le, care să circule prin localită-
țile din R.Moldova, promovată 
de Partidul „Șor” și susținută de 
ceilalți membri ai coaliției, a fost 
declarată neconstituțională. Cur-
tea a dat câștig de cauză autorilor 
sesizării – deputaților Liviu Vovc, 
de la Platforma DA, parlamenta-
rilor Monica Babuc, Pavel Filip, 
Alexandru Jizdan, Ghenadie Buza 
și Igor Vremea, de la PDM, și de-

putatului Dan Perciun, de la PAS. 
Parlamentarii din opoziție au 

semnalat atunci grave abateri de 
la legislație și încălcări de pro-
cedură, însă modificările au fost 
adoptate concomitent în ambele 
lecturi necesare pentru a intra în 
vigoare.

Alianța „PSRM-Șor-Pentru 
Moldova” nu a ținut seama nici 
măcar de avizul negativ al Gu-
vernului, precum și de critici din 
partea specialiștilor în domeniul 
medical, care au arătat riscurile 
pe care le prezintă comercializa-
rea preparatelor farmaceutice în 
unități mobile. 

V.V.

Farmaciile 
mobile, declarate 
neconstituționale
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Șefa Direcției generale asisten-
ță socială și sănătate a Primări-
ei, Tatiana Bucearschi, a anunțat 
marți, 9 martie, că în spitalele 
pentru adulți din municipiul Chi-
șinău locuri libere nu mai sunt. 

Pacienții sunt internați doar 
dacă se externează cineva. Toto-
dată, jumătate din pacienții ajunși 
în spitale sunt în stare gravă și 
extrem de gravă. „În spitalele 
municipale sunt internate 1590 
de persoane infectate cu virusul 
Covid. Dintre acestea 64 se află în 
stare foarte gravă, 703 – în stare 
gravă și 777 – în stare de gravitate 
medie. Locuri în spitalele munici-
pale nu mai sunt. Doar respecta-
rea măsurilor anti-Covid: purtarea 
măștilor de protecție, respectarea 
distanței fizice și evitarea spațiilor 
aglomerate ar putea reduce pre-
siunea enormă care apasă acum 
asupra sistemului de sănătate”, a 
spus Tatiana Bucearschi.

Număr mai mare de locuri, 
nu şi de lucrători medicali

În contextul creșterii număru-
lui de cazuri de Covid care necesi-

tă internare, Ministerul Sănătății 
a dispus extinderea numărului 
de paturi în mai multe spitale 
municipale și raionale care sunt 
arhipline. Astfel, Secția Covid a 
Institutului de Medicină Urgentă 
a fost extinsă cu 50 de locuri noi. 
În cadrul secției Covid a Spitalului 
Raional Strășeni au fost activa-
te 20 de paturi. La spitalul din 
Anenii Noi au fost activate 40 de 
locuri, iar secția Terapie Intensivă 
a Institutului Mamei și Copilului 
a fost extinsă cu șase locuri. În 
același timp, au fost activate 40 
de locuri în secția Covid a spita-
lului din Hâncești și 20 de locuri 
la Spitalul Raional Călărași.

„Pacienţii au pneumonie 
din primele zile de boală”

Petru Cibotaru, directorul Spi-
talului Raional Hâncești, ne-a in-
format că în acest moment situația 
epidemiologică în localitățile din 
raionul Hâncești este extrem de 
gravă. Inițial, au fost două focare, 
la Nemțeni și Cotul Morii. Acum, 
epidemia s-a extins aproape în 
toate satele.

În cadrul spitalului din Hân-
cești activează patru secții Covid, 
cu o capacitate de 90 de locuri. 
Toate locurile din secția reani-
mare sunt ocupate. „Am făcut un 
demers către Consiliul raional ca 
să mai cumpărăm patru ventila-
toare. Zilnic, sunt aduși câte 10-12 
bolnavi. Spre deosebire de primul 
val al pandemiei, acum pacienții 
au pneumonie din primele zile de 
boală și necesită internare. Dacă 

Medici epuizați, spitale în prag de colaps

„Astăzi îi invităm pe toți europenii să se exprime. Să spună 
în ce Europă doresc să trăiască, să o modeleze și să își unească 
forțele pentru a ne ajuta să o construim. Așteptările cetățenilor 
sunt clare: își doresc să aibă un cuvânt de spus cu privire la 
viitorul Europei și la temele care le afectează viața. Și promi-

siunea noastră de astăzi este la fel de clară: îi vom asculta. Iar 
apoi vom acționa.” 

Șefa executivului UE, Ursula von der Leyen, 
www.agerpres.ro/politica-externa
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Peste 195 de mii de persoane infectate, 
4150 de decese şi peste 100 de lucrători 
medicali răpuşi de virusul Covid. Sunt 
cifrele dramatice înregistrate de sistemul 

de sănătate din Republica Moldova după un an 
de pandemie. Astăzi, spitalele sunt arhipline, 
iar personalul medical care activează în prima 
linie este extenuat, medicii epidemiologi trag 
un semnal de alarmă şi spun că noua tulpină 
britanică face ravagii în Republica Moldova. 

înainte bolnavii se tratau în decurs 
de 10-14 zile, acum tratamentul 
durează mai mult de două, trei 
săptămâni. Din această cauză spi-
talul e supraîncărcat”, ne spune 
Petru Cibotaru.

În cele patru secții Covid acti-
vează șapte medici și 36 de asis-
tente medicale. „Medicii sunt 
epuizați. Din păcate, oamenii nu 
înțeleg gravitatea situației, mulți 
nu cred în existența virusului și nu 
respectă recomandările medicilor. 
Avem cazuri când pacientul e în 
secția Covid, în stare gravă, și tot 
nu crede că are Covid. Dacă oame-
nii nu vor conștientiza importanța 
respectării restricțiilor, sistemul 
de sănătate ar putea ceda”, spune 
directorul de spital.

Carantina la Ocniţa 
a redus presiunea 
asupra spitalului

Sub cod roșu de Covid este 
și raionul Ocnița. La începutul 
lunii martie, Comisia teritorială 
pentru sănătate publică Ocnița 
a dispus plasarea în carantină 
a 11 localități până pe data de 
15 martie. Au fost închise toa-

te instituțiile publice, piețele, 
școlile și grădinițele din satele 
Lencăuți, Gârbova, Bârlădeni, 
Verejeni, Sauca, Paladea, Bârno-
va, Grinăuți-Raia, Rediul-Mare, 
Mihălășeni și Maiovca. A fost 
sistat transportul public. După 
o săptămână de la instituirea ca-
rantinei, situația epidemiologică 
din raion a înregistrat o ușoară 
ameliorare.

„Am avut peste 103 bolnavi 
de Covid în raion. Nu mai aveam 
unde îi interna, unii erau nevoiți 
să aștepte să se elibereze un pat 
la spital. În ultimele zile, înre-
gistrăm o ușoară îmbunătățire 
a situației. Consider că e și un 
rezultat al instituirii carantinei 
în aceste sate, altfel nu știu cum 
ne-am fi descurcat. Acum avem 
84 de pacienți”, ne spune șeful 
spitalului, Damian Guțu.

În cele trei secții de Covid din 
spitalul de la Ocnița activează 
doar trei medici. „Colectivul este 
obosit, dar încercăm să facem față. 
Pe moment, nu ducem lipsă de 
nimic, avem suficiente medica-
mente, echipamente și aparate 
de ventilare”, mai spune șeful 
spitalului.

Svetlana COROBCEANU

Republica Moldova, după un an de pandemie

O nouă donație de 
echipamente din UE, 
în valoare 
de 685.400 de euro
 

300 de concentratoare de oxigen, 600 de 
pulsoximetre și cinci ventilatoare de respi-
rație artificială au fost livrate miercuri, 10 
martie, suplimentar în R.Moldova de Uniu-
nea Europeană, în parteneriat cu Organiza-
ția Mondială a Sănătății (OMS) și guvernul 
federal al Germaniei. Echipamentul medical, 
în valoare de 685.400 de euro, este destinat 

monitorizării pacienților și tratării cazurilor 
medii și grave de COVID-19. Ajutorul face 
parte din inițiativa Uniunii Europene „So-
lidari pentru sănătate”, direcționată spre 
combaterea pandemiei în țările Parteneria-
tului Estic. La ceremonia de recepționare a 
echipamentelor au participat șeful Delegației 
Uniunii Europene la Chișinău, Peter Michal-
ko, reprezentantul OMS din R.Moldova, Igor 
Pokanevych, și secretarul de stat de la Mi-
nisterul Sănătății, Tatiana Zatîc.

„Livrarea de astăzi a echipamentelor 
este extrem de necesară în condițiile în 
care numărul de infectări este în creștere și 
pacienții au nevoie urgentă de acest suport, 

care poate să le salveze viața”, a subliniat 
cu această ocazie Peter Michalko. 

„Situația pandemică la nivel național a 
devenit una alarmantă. Numărul persoane-
lor care necesită internare este în continuă 
creștere, iar capacitățile sistemului spitali-
cesc necesită a fi consolidate. (...) Apreciem 
înalt solidaritatea și sprijinul permanent al 
donatorilor și partenerilor de dezvoltare ai 
Republicii Moldova”, a spus Tatiana Zatîc.

Cele cinci ventilatoare de respirație ar-
tificială sunt de ultimă generație, de cea 
mai înaltă performanță, și vor fi instalate 
în secțiile de terapie intensivă din cadrul 
unor instituții strategice – Spitalul de Me-

dicină Urgentă, Spitalul Clinic Republican, 
Spitalul Sfânta Treime și Spitalul Clinic 
Bălți. Concentratoarele de oxigen sunt fo-
losite în terapia cu oxigen, foarte necesară 
la pacienții cu COVID-19 spitalizați și care 
are la aplicare o rată înaltă de succes. Cele 
300 de concentratoare de oxigen vor putea 
fi folosite pe o perioadă mai îndelungată, 
acestea fiind livrate cu 300 de seturi de 
consumabile, ce vor acoperi o perioadă de 
6-7 luni de utilizare. Iar cele 600 de pul-
soximetre, donate în particular de guvernul 
german, urmează să ajungă în instituțiile 
de asistență medicală primară. 

V.V.

Valul doi 
de pandemie

Consilierul prezidențial Ala Ne-
merenco a declarat în cadrul unei 
emisiuni de la Jurnal TV că RM 
este în pragul celui de-al doilea 
val de pandemie. Rata de conta-
giozitate de 1,19%, atestată la noi, 
este un indicator foarte alarmant 
care arată că în următoarele săptă-
mâni numărul de bolnavi ar putea 
crește. În acest moment, Centrul 
de triere Covid de la Moldexpo 
nu mai primește ambulanțe cu 
bolnavi, aceștia fiind duși direct 
la spitalele unde se mai găsește 
câte un pat.

Ninel Revenco, coordonatoare 
a Programului național de imuni-
zări, a declarat că pentru a depăși 
această situație, RM ar trebui să 
vaccineze măcar 40-50 la sută din 
populație și oamenii trebuie să 
respecte întocmai recomandările 
medicilor epidemiologi.

Angela Paraschiv, șefa Cate-
drei de epidemiologie de la Uni-
versitatea de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemițeanu”, 
consideră că rata de contagiozitate 
înaltă se explică și prin faptul că 
în RM s-a răspândit tulpina din 
Marea Britanie a virusului și nu 
este exclus că există și celelalte 
tulpini, cea din Africa de Sud și 
cea din Brazilia, care sunt înre-
gistrate în proporție de 40-50% 
pe teritoriul Marii Britanii. 

Republica Moldova nu are la-
boratoare care ar depista prezența 
noii tulpini britanice, dar numărul 
mare de cazuri de COVID-19, for-
mele tot mai grave ale bolii ates-
tă prezența acesteia pe teritoriul 
RM. Agenția Națională pentru 
Sănătate Publică a trimis probe 
la laboratoarele de referință, dar 
rezultatele încă nu au fost anun-
țate. Mulți pacienți au pneumonie 
din primele zile de boală, iar locuri 
în spitale nu mai sunt. Din această 
cauză sistemul medical a ajuns în 
pragul unui colaps.

Experții consideră că RM ar 
trebui să reintre în lockdown, 
până va fi extins procesul de vac-
cinare și situația se va ameliora.
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Julieta SAVIȚCHI

Covidul şi lupta pentru 
putere la Ungheni

Pandemia de Covid-19 a găsit Spitalul 
Raional Ungheni nepregătit, la fel ca şi 
multe alte spitale din ţară. Autorităţile 
locale, foste şi actuale, nu au fost tare 

miloase cu principala instituţie sanitară a 
raionului la capitolul modernizare şi dotări, 
iar medicii au fost aruncaţi practic dezarmaţi 
în lupta cu infecţia, asemenea soldaţilor fără 
baionete. Ani la rând licitaţiile pentru Spitalul 
Raional Ungheni s-au redus la procurarea 
produselor alimentare, spălarea lenjeriei, 
procurarea de detergenţi şi utilizabile pentru 
laborator. Mai mult, în ultimul timp, instituţia 
a ajuns să fie măcinată şi de conflictul dintre 
doi medici care au muncit cot la cot mai bine 
de 30 de ani în sala de operaţii, ca să ajungă 
pe baricade diferite în lupta pentru fotoliul de 
director al spitalului. 

R E P O R T A J

Ironia sorții, tocmai în această 
perioadă dificilă pentru institu-
ție în spital au fost internați toți 
conducătorii raionului şi membrii 
familiilor lor, fiind infectați cu 
coronavirusul de tip nou.

Cum s-a reprofilat 
în pandemie Spitalul 
din Ungheni

Pe teritoriul Spitalului Raional 
Ungheni au fost amenajate trei 
„zone roșii” – în secția de boli con-
tagioase, în clădirea care a găzduit 
secțiile de pediatrie și neurologie 
și în traumatologie, ultimele secții 
fiind comasate. De exemplu, secția 
de traumatologie a fost comasată 
cu chirurgia.

Primii pacienți infectați cu 
coronavirusul de tip nou au fost 
internați în secția de boli conta-
gioase. Clădirea a fost construită 

prin anii 50 ai secolului trecut și 
este depășită de timp. Tavanele 
sunt joase, iar saloanele strâmte, 
abia de încap două paturi într-un 
salon. În pereți, găuri de mărimea 
pumnului, ce demonstrează că re-
parație nu s-a făcut de mult timp. 
În schimb, sunt țevile pentru oxi-
gen și pacienții pot să folosească 
măștile cu gazul vital. Ceea ce nu 
există și în alte două secții desti-
nate celor infectați cu Covid 19. 

Este vorba de clădirea unde se 
aflau secțiile de pediatrie și neu-
rologie, amenajate pentru tratarea 
pacienților cu coronavirus.  

Vladimir Popovici, directorul 
interimar al Spitalului Raional 
Ungheni, ne-a dat asigurări că 
lucrările de instalare a țevilor 
pentru oxigen sunt pe ultima 
sută de metri. Până atunci, se 
folosesc generatoarele de oxigen 
cumpărate recent. „Ni s-au propus 
15 generatoare de oxigen. Eu am 
vrut să le luăm pe toate, dar s-au 
găsit bani doar pentru 13”, ne-a 
spus șeful interimar al instituției.

Pe holul secției de boli conta-
gioase, ca un exponat de muzeu, 
se găsește un aparat masiv, cu 
mai multe tuburi. Este un aparat 
pentru respirație asistată și are 
mai mult de 50 de ani. Medicii 
nu-l mai folosesc și fac glume pe 
seama exponatului: „Uite cum am 

întâmpinat noi coronavirusul!”.
Într-un salon din Secția 

boli contagioase o găsim și pe 
profesoara care a transmis cu 
două săptămâni în urmă mesaje 
disperate că nu se ajung măști 
pentru oxigen și că folosește 
aceeași mască împreună cu so-
țul. „Am fost internată mai întâi 
în secția de pediatrie. Nu era o 
sursă de alimentare cu oxigen. 
Aici este și mă simt mai bine. 
Mulțumim medicilor. Dar îmi fac 
griji pentru soțul meu. Starea lui 
este mai grea și copiii au decis 
să fie transportat la Chișinău. 
Eu nu am vrut să fac declarații 
la televizor. Mi-a zis o doctoriță 
să fac”, ne-a spus vorbind din 
greu femeia.

Alături, pe un pat, zăcea respi-
rând anevoios o femeie trecută de 
50 de ani. Este o asistentă de la 
Spitalul din Ungheni. Femeia nu 
a răspuns la întrebările noastre. 
Pur și simplu îi era foarte greu să 
vorbească. Într-un alt salon am 
găsit doi bărbați. Unul din ei este 
medic dentist. Bărbații erau veseli 
și puși pe glume, optimiști că vor 
fi externați în timpul apropiat. 
Au spus că se simt bine, dar că 
au trecut prin iad.  

Vladimir Popovici ne-a declarat 
că mai sunt libere încă vreo 40 
de paturi destinate pacienților cu 
coronavirus: „Probabil, că este 
singurul spital din republică cu 

atâtea locuri libere”.
„Avem de toate”, în afară 
de medicamente scumpe 
şi eficiente

Medicii din prima linie de 
la Ungheni susțin că dispun de 
echipamente de protecție și dez-
infectanți și se simt mai protejați 
la serviciu decât în stradă. La fel, 
sunt disponibile și medicamente-
le necesare pentru tratarea celor 
infectați cu coronavirusul de tip 
nou, prevăzute în Protocolul na-
țional.

Alta este situația cu Tocilizu-
mabum și Remdesivir, preparate 
foarte costisitoare pentru buzu-
narele moldovenilor, despre care 
medicii spun că sunt cele mai efi-
ciente.

Într-un salon al secției de boli 
contagioase a Spitalului Raional 
Ungheni am găsit două femei, 
mamă și fiică, ambele conectate 
la masca cu oxigen. Starea fe-
meii mai în vârstă a fost critică, 
saturația cu oxigen era de 72 la 
sută. Medicii i-au recomandat  
Tocilizumabum, dar a fost nevo-
ită să-l procure din cont propriu 
pentru că în spital nu este. Au 
găsit în farmacie, cu 6400 de lei 
pentru un flacon. A procurat 2 
flacoane și după administrarea 
preparatului se simte mult mai 
bine, iar saturația este de 92 la 
sută.

O doctoriță din secția de boli 
contagioase ne-a spus că a mai 
rămas doar o singură cutie cu 
Remdesivir, iar în situația curen-
tă, preparatul se va epuiza foarte 
repede.

Vladimir Popovici susține că 
spitalul a dispus de aceste prepa-
rate, dar stocul s-a epuizat. Far-
macia spitalului a făcut solicitare 
de un nou stoc de Tocilizumabum 
și Remdesivir și acum sunt în aș-
teptare.

Precizăm că în octombrie 2019, 
Agenția Națională pentru Achizi-
ții Publice în Sănătate a încheiat 
două contracte cu SRL Dita Est 
Farn privind achiziționarea a 
7000 de flacoane de Remdesivir 
la prețul de 362 de lei pentru un 
flacon și a 2000 de flacoane de 
Tocilizumabum, la prețul de 6034 
de lei pentru un flacon. Portalul 
Agenției Naționale pentru Achi-
ziții Publice în Sănătate nu oferă 
alte informații privind achiziți-
onarea preparatelor respective.

Saloanele VIP

Întreaga conducere a raionu-
lui Ungheni, președintele raionu-
lui, Ghenadie Mitriuc, și cei trei 
adjuncți ai săi, precum și membrii 
familiilor lor, au fost internați la 
începutul lunii curente după ce 
s-au infectat cu Covid-19. Unul 
din ei, vicepreședintele raionului 

Vladimir Popovici, director interimar al Spitalului Raional Ungheni Andrei Alexeev, ex-director al Spitalului Raional Ungheni

Bloc sanitar în secţia boli contagioase Aparat pentru respiraţie asistată din secolul trecut
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Ungheni, Mihai Diaconu, a pier-
dut în scurt timp lupta cu boala. 
Contaminarea s-ar fi produs la 
ședința Consiliului raional din 25 
februarie, la care ar fi participat 
și o consilieră infectată.

Pentru elita raionului și mem-
brii familiilor lor au fost amena-
jate paturi în secția de traumato-
logie. În spațiul public a început 
să se vehiculeze că pentru Mitriuc 
și adjuncții săi au fost pregătite 
saloane VIP. În realitate, este vor-
ba despre aceleași condiții, doar 
că acolo există conductă pentru 
oxigen.  

Vladimir Popovici susține că 
atunci când a fost internată eli-
ta raionului, conductele pentru 
oxigen din traumatologie nu 
funcționau și au fost reparate în 
grabă. „Toți necesitau internare 
imediată, dar nu erau locuri. Sa-
loanele din secția de pediatrie și 
neurologie erau în curs de ame-
najare. Trebuia să fac ceva. Ast-
fel, am amenajat o secție Covid în 
traumatologie și i-am izolat acolo 
pe toți”, ne-a explicat Popovici.

L-am contactat la telefon pe 
Ghenadie Mitriuc. Acesta ne-a 
spus doar că este internat în spital 
și că nu dorește să facă declarații 
pentru presă.

Problema cadrelor

În Spitalul Raional Ungheni 
sunt puțin peste 700 de angajați, 
dintre care 71 sunt medici. Aproa-
pe întreg personalul medical, in-
clusiv ex-directorul instituției și 
actualul director interimar, au 
trecut prin  coronavirus. 

„Este foarte greu de suportat. 
Ne-au rămas sechele, chiar dacă 
am învins boala. A trecut ceva 
timp, dar încă simțim consecin-
țele. Cei 16000 mii de lei oferiți 
de stat pentru că ne-am infectat la 
locul de muncă nu acoperă cheltu-
ielile pentru tratament și reabili-
tare”, ne-a declarat o doctoreasă.

Cu toate acestea, personalul de 
la Spitalul Raional Ungheni nu se 
prea îmbulzește la imunizare. La 
mai bine de o săptămână după ce 
a fost dat startul campaniei de 
imunizare anti-Covid, erau vac-
cinate circa 70 la sută din perso-
nalul medical de la Spitalul din 
Ungheni. Mai dificilă e situația 
legată de asistentele medicale, 
o bună parte refuzând din start 
vaccinul. Neîncrederea ar veni de 
la reacțiile adverse suportate de 
către colegii care s-au imunizat, 
febră și dureri musculare. O asis-
tentă a avut reacții mai severe, 
cu erupții cutanate, care au fost 
tratate medicamentos.

Problema cadrelor la Ungheni, 
ca în majoritatea spitalelor din 
țară, rămâne una stringentă. 
Vladimir Popovici spune că pe 
moment are nevoie de cel puțin 
10 doctori, iar pentru a rezolva 
urgent problema, va recurge la 
angajarea stagiarilor, inclusiv 
de la Universitatea de Medicină 
din Iași.

De la începutul pandemiei in-
stituția a pierdut un medic chirurg 
și o asistentă medicală.

Bătălia „titanilor” 
de la Ungheni

La problemele cu care se con-
fruntă principalul spital din Un-
gheni s-a mai adăugat încă una, 
cea cu asigurarea interimatului 
funcției de director al instituți-
ei. Până toamna trecută, funcția 
de director al Spitalului Raional 

Ungheni a fost deținută de către 
chirurgul Andrei Alexeev, iar la 
expirarea mandatului a preluat 
interimatul funcției. La finele 
anului trecut, Consiliul raional 
Ungheni a dat start concursului 
pentru următorul mandat de di-
rector al spitalului raional, iar Mi-
nisterul Sănătății a emis un ordin 
prin care a admis doi pretendenți, 
pe Andrei Alexeev și pe Vladimir 
Popovici.

La 14 ianuarie 2021, secretarul 
de Stat a Ministerului Sănătății, 
Muncii și Protecției Sociale, Tati-
ana Zatîc, a emis un ordin privind 
suspendarea concursului de la 
Ungheni. O zi mai târziu, Con-
siliul raional Ungheni a decis ca 
în continuare interimatul funcției 
de șef al spitalului raional să fie 
asigurat de Vladimir Popovici.

„La 15.01.2021, m-am pre-
zentat la ședința extraordinară 
a Consiliului raional Ungheni, 
deși nu mi-a fost clar și nu îmi 
este clar nici până în prezent, ce a 
servit la baza convocării ședinței 
extraordinare a Consiliului raio-
nal Ungheni. Abateri în activitatea 
Spitalului Raional Ungheni nu au 
fost constatate și comunicate, iar 
instituția medicală, în condițiile 
actualei pandemii, insuficienței 
de cadre și de finanțare, se descur-
ca destul de bine.

Am prezentat, în ședința 
Consiliului raional Ungheni din 
15.01.2021, raportul de activi-
tate, am răspuns la întrebările 
formulate de aleșii locali. Ca ul-
terior, în aceeași ședință, în mod 
netransparent, neobiectiv și fără 
a ține cont de aspectele de meri-
tocrație, să fie luată decizia Con-
siliului raional Ungheni nr.1/1 din 
15.01.2021”, se arată nedumerit 
medicul Alexeev.

Chirurgul spune că a fost întot-
deauna apreciat pentru meritele 
sale manageriale, iar în 2019 a 
fost decorat cu ordinul Gloria 
Muncii: „Potrivit aprecierilor date 
de Comisia de evaluare și validare 
a indicatorilor de performanță a 
activității spitalelor pe parcursul 
ultimilor cinci ani de zile, Spitalul 
Raional Ungheni, sub conducerea 
mea, a fost și este printre cele mai 
bune spitale din republică. În anul 
2015, când am preluat conducerea 
IMSP Spitalul Raional Ungheni, 
aceasta avea datorii de peste 7 
milioane de lei, iar în cinci ani 
de activitate am reușit să dimi-
nuez semnificativ aceste datorii. 
La 15.01.2021, datoriile instituției 
constituiau 560000 de lei”.

La 10 februarie, Judecăto-
ria Ungheni, la solicitarea lui 
Andrei Alexeev, a anulat actele 
administrației raionale privind 
demisia lui Alexeev din funcția 
de director interimar și numirea 
în această funcție a lui Popovici. 
Administrația raionului însă nu 
s-a conformat deciziei pe motiv 
că decizia nu este definitivă.  

Andrei Alexeev susține că de-
miterea sa a fost făcută pe criterii 
politice, iar socialistul Ghenadie 
Mitriuc ar vrea să-l pună la cârma 
spitalului pe omul său.

„Popovici nu a deținut funcții 
manageriale, nu are capacități, 
este un penal, a fost condamnat 
pentru abuz în serviciu în 2016. 
Are un comportament imprevi-
zibil, șantajează medicii, foarte 
mulți nu vor să lucreze cu el și 
sunt gata să plece. Distruge tot. 
Până la el s-a lucrat foarte bine, 
chiar în condiții de pandemie”, 
ne-a declarat Alexeev.

Fostul director al spitalului 

din Ungheni susține că Popovici 
s-ar face vinovat și de dispariția 
ștampilei instituției, atunci când 
el se afla internat cu Covid: „Și-a 
făcut o altă ștampilă, de culoare 
roșie, și o ține la el. A fost surprins 
chiar cum îi vorbea ștampilei”. 

O altă situație ne-o prezintă 
Vladimir Popovici. Medicul sus-
ține că a fost efectuat un audit la 
solicitarea Consiliului raional și 
au fost depistate mai multe defici-
ențe în administrarea lui Alexeev. 
„Consiliul a decis ca să asigur eu 
interimatul până la finalizarea 
concursului. Ca să vadă cum mă 
descurc. Iar Alexeev a pornit o 
campanie de denigrare a mea. A 
scris pe la toate instituțiile posi-
bile și imposibile, a pornit unii 
angajați împotriva mea, a chemat 
presa, alimentând-o cu informații 
false. Îmi pare rău, am lucrat ală-
turi 35 de ani, dumnealui chirurg, 

eu anesteziolog. Și poate că va mai 
trebui să lucrăm în continuare. Nu 
e bine când se ceartă doi doctori. 
În asemenea cazuri are de pier-
dut pacientul”, a spus directorul 
interimar al spitalului.

Întrebat despre ștampilă, Vla-
dimir Popovici a spus că Poliția 
din Ungheni a intentat un dosar 
penal: „Alexeev nu mi-a trans-
mis mai multe lucruri, documen-
te. Sper că oamenii legii se vor 
descurca. Am fost nevoiți să con-
fecționăm altă ștampilă, pentru 
a debloca activitatea instituției. 
Din această cauză s-a întârziat 
salariul, a fost dat la începutul 
lui martie”.   

Vladimir Popovici a recunoscut 
că a fost condamnat, dar spune că 
și-a executat pedeapsa de a nu-și 
exercita profesia timp de doi ani. 
Popovici susține că în acest do-
sar a fost sacrificat de către fosta 

directoare a Spitalului Raional 
Ungheni: „Am testat un șofer la 
alcoolemie și i-am dat verdictul că 
era în stare de ebrietate. Ulterior, 
s-a pierdut proba de sânge și dna 
Crăciun urma să fie trasă la răs-
pundere pentru neglijență. Ca să 
scape basma curată, a emis o dis-
poziție cu o dată anterioară prin 
care eu am fost eliminat din lista 
medicilor cu dreptul de a efectua 
expertizele la alcoolemie. Așa am 
ajuns pe banca acuzaților”.

Cu o zi înainte de a fi pu-
blicat materialul, statisticile 
plasau raionul Ungheni pe 
locul doi, după Chişinău, 
privind numărul de infectări 
cu Covid-19. În ziua respec-
tivă au fost înregistrate 80 
de noi infectări, de două ori 
mai mult decât numărul de 
locuri rămase în spital.

Pacientă cu Covid internată în secţia de boli contagioase

Pacienţi pe cale de recuperare
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Cum a fost privatizat 
fraudulos AIR Moldova

O anchetă parlamentară, condusă de 
vicepreşedintele Partidului Demnitate 
şi Adevăr, Igor Munteanu, a identificat 
în urma unei investigaţii ample cum a 

fost privatizat în mod fraudulos în toamna lui 
2018 operatorul aerian naţional moldovenesc 
AIR Moldova. 

E C O N O M I E

În august 2018, AIR Moldova, 
care era și cel mai mare opera-
tor de pe piața moldovenească a 
transportului aerian de pasageri, 
cu o cotă de 44%, a fost scos la me-
zat de către Agenția Proprietății 
Publice (APP) la prețul de doar 
48 de milioane de lei.

Pierderi financiare 
artificiale pentru a reduce 
preţul companiei

Explicația prețului exagerat de 
mic, oferită de directorul de atunci 
al APP, Vladimir Baldovici, a con-
stat în faptul că acesta acumulase 
în ultimii ani datorii imense de 
circa 1,2 miliarde lei moldovenești 
din cauza lipsei mijloacelor pentru 
investiții și incapacității de a face 
față competiției tot mai crâncene 
de pe piața de profil.

„Ca să facă față schimbărilor de 
pe piața internațională, Air Mol-
dova trebuia să atragă investitori 
cu ani în urmă. Cu părere de rău, 
acest lucru nu a fost făcut. Cauza 
principală o regăsim pe segmentul 
politic și în instabilitatea insti-
tuțională din jurul acestei între-
prinderi”, spunea directorul APP.

În 2017, pe fundalul unei creș-
teri a cifrei de afaceri până la 2,9 
miliarde de lei, compania suporta 
pierderi de 190 de milioane de lei. 
În prima jumătate a anului 2018, 
pierderile au mai crescut cu alte 
152 de milioane.

Referitor la datorii, comisia de 
anchetă a constatat că, în 2013-
2017, cheltuielile AIR Moldova 
au crescut artificial în raport cu 
veniturile, fiind compromisă în to-
talitate viabilitatea întreprinderii. 
În total, în urma gestionării ine-
ficiente a întreprinderii, aceasta 
a înregistrat în cinci ani pierderi 
de 1,283 miliarde de lei. 

Licitaţia de privatizare 
a fost trucată

Din cauza stării financiare 
precare compania a fost scoasă 
la mezat la un preț derizoriu de 
doar 48,23 milioane de lei. Ul-
terior, Curtea de Conturi a esti-
mat că prețul real al companiei 
aeriene, chiar în condițiile unor 
pierderi enorme, era de șase ori 
mai mare, depășind suma de 300 
de milioane de lei. Totodată, co-

misia parlamentară a constatat 
că așa-zisul concurs a fost aranjat 
pentru compania SRL Civil Aviati-
on Group, înregistrată cu doar 12 
zile înainte de depunerea ofertei 
de participare. 

Comisia de concurs a admis ne-
regulamentar oferta Civil Aviation 
Group, deși aceasta nu a avut până 
la acel moment experiență de ac-
tivitate  nici în domeniu și nici o 
altă experiență antreprenorială. 
În legătură cu concursul trucat 
Procuratura a pornit cu un an în 
urmă o cauza penală, însă până 
în prezent nimeni din fosta con-

ducere a APP nu a fost pus sub 
acuzare.

Privatizare cu bani 
împrumutaţi

Comisia de anchetă a consta-
tat că, la 28 septembrie 2018, 
compania de asigurări Moldasig 
a efectuat două transferuri în va-
loare totală de 59,22 milioane de 
lei către SRL Style Design Imo-
bil chipurile pentru procurarea 
a 55% din acțiunile altei compa-
nii – Style Design Company SA. 
Companiile au fost fondate pe 12 
și 13 septembrie 2018 de către doi 
cetățeni ruși – Roman Mishchen-
kov și Igor Duliga, despre care 
vicepreședintele parlamentului 
moldovean, Alexandr Slusari, cre-
de că sunt persoane interpuse ale 
oligarhului Vladimir Plahotniuc, 
cel care conducea, de facto, la acea 
oră Republica Moldova. 

Tot pe 28 septembrie, Style 
Design Imobil a transferat ca 
împrumut suma menționată de 
59,2 milioane de lei persoanei fi-
zice Olga Evdochimova, care nu a 
avut venituri salariale pe parcur-
sul ultimilor ani. La rândul său, 
aceasta a retras în numerar de la 

Moldova-Agroindbank 2,3 mili-
oane de euro și 13,25 milioane de 
lei (în total, 58,7 milioane de lei). 
Tranzacțiile respective au avut loc 
după încheierea zilei operaționale 
– contrar cerințelor de prevenire 
și combatere a spălării banilor și 
finanțării terorismului. 

În continuare, la 1 octombrie 
2018, sume bănești similare au 
fost integrate în circuitul financiar 
de către Andrei Ianovici, persoană 
din anturajul lui Ilan Șor, care a 
completat contul său deținut la 
MAIB cu suma de 2,26 milioane 
de euro și, respectiv, 300 de mii 
de euro (în total, 50,2 milioane 
de lei). Ulterior, Andrei Ianovici 
a acordat ca împrumut de la fon-
dator suma de 50,05 milioane de 
lei către Civil Aviation Group. În 
aceeași zi, compania a transferat 
49,8 milioane de lei către Trezo-
reria de Stat în calitate de plată 
pentru privatizarea AIR Moldova. 

La data de 26 iulie 2019, la o 
lună după ce Plahotniuc a fost 
debarcat de la putere și a fugit 
din Republica Moldova, Centrul 
Național Anticorupție a pornit o 
cauză penală privind această tran-
zacție cu elemente de spălare de 
bani. Șase persoane sunt puse sub 
învinuire, iar Andrei Ianovici este 
fugar, fiind anunțat în urmărire.

Peste un an de la 
privatizare, au fost 
rambursate 83% din datorii

Despre faptul că pierderile acu-
mulate până la privatizare au fost 
create artificial, iar compania nu 
trebuia neapărat privatizată, vor-
bește un audit al Curții de Conturi 
care arată că în decursul unui an, 
noul management al Air Moldo-
va a asigurat achitarea a 83% din 
datoriile de 1,122 miliarde de lei 
pe care le avea la momentul pri-
vatizării doar din profitul obți-
nut de companie. Apărea astfel, 
întrebarea firească: de ce a fost 
necesară privatizarea la un preț 
derizoriu dacă compania era în 
puteri să întoarcă datoriile?

Totuși, problemele financiare 
ale companiei nu au fost soluți-

onate în întregime. Pe data de 
10 februarie curent, o aeronavă 
AIR Moldova a fost blocată pe ae-
roportul din Dublin. Compania 
Air Moldova susține că motivul 
este „datoria acumulată în urma 
încheierii unui contract dubios 
de către conducerea anterioară a 
companiei aeriene”, declinându-și 
răspunderea.

Ce urmează

Viitorul companiei rămâne in-
cert. Deși investitorii sunt dispuși 
să-și apere până la capăt propri-
etatea, detaliile scoase la iveală 
de Comisia parlamentară de an-
chetă pun sub semnul întrebării 
legalitatea privatizării din 2018, 
fapt ce ar putea declanșa rezilierea 
contractului de privatizare. 

Unica soluție pertinentă de mo-
ment în cazul AIR Moldova, reco-
mandată de experți, ar fi revenirea 

la situația anterioară privatizării. 
În acest sens, experții susțin că 
este necesar de a distinge două 
opțiuni – anularea contractului 
de vânzare-cumpărare sau rezi-
lierea lui.

Totodată, ei recomandă ca, în 
cazul rezilierii sau anulării con-
tractului, cea mai pertinentă op-
țiune să fie privatizarea veritabilă 
a companiei aeriene de către un 
cumpărător de bună-credință, 
cu capacitatea de a dezvolta afa-
cerea.

În acest context, legislatia per-
mite instituirea unei administrări 
speciale în cazul unor circumstan-
țe excepționale, privatizarea prin 
proiect individual și atragerea 
unui consultant financiar.

La Air Moldova administrația 
specială ar putea fi instituită pe 
termen de doi ani, cu condiția 
desemnării unui administrator 
internațional, preferabil o com-
panie specializată în tranzacții 
de privatizare, cu experiență în 
aviația comercială.

Obiectivul administratorului 
special ar fi stabilizarea financiară 
a companiei, organizarea auditu-
lui și evaluării după standardele 
internaționale.

Petrolul 
atinge cel mai 
mare preț de 
la începutul 
pandemiei

Prețurile futures pentru pe-
trolul Brent au crescut luni peste 
70 dolari pe baril, pentru prima 
dată de când a început pandemia 
COVID-19, iar petrolul american 
a atins prețul maxim pe doi ani, 
în urma rapoartelor privind ata-
curile asupra unor facilități din 
Arabia Saudită, anunță Reuters. 
Petrolul Brent cu livrarea în mai 
a atins 71,38 dolari pe baril pe 
piața asiatică, cea mai ridicată 
valoare din 8 ianuarie 2020, și 
a scăzut ușor, la 71,11 dolari pe 
baril la 02:55 GMT, în creștere 
cu 1,75 dolari sau 2,5%.

Salariul 
din dreapta 
Nistrului, cu 
40% mai mare

În 2020, salariul mediu lunar 
în Republica Moldova a fost de 
8108 lei, cu 874 de lei mai mult 
decât în 2019. Creșterea este de 
peste 12%, cea mai mare din ulti-
mii 15 ani. Anul trecut, în regiunea 
transnistreană, salariul mediu a 
fost echivalent cu 5205 lei, cu 
aproape 40% mai mic decât în 
dreapta Nistrului. Potrivit exper-
tului Veaceslav Ioniță, decalajul 
a fost determinat de deprecierea 
rublei în regiunea transnistreană 
și de ritmul de creștere a salari-
ilor. Până în anul 2016, salariul 
din stânga Nistrului era aproape 
la același nivel cu cel de pe malul 
drept. Situația s-a schimbat după 
ce autoritățile de la Tiraspol au 
epuizat toate rezervele valutare 
și au fost nevoite să deprecieze 
rubla.

Inițiativă: 
Salariile 
bugetare 
mai mari de 
100 mii de 
lei trebuie 
plafonate

Fracțiunea PPDA a înaintat 
un proiect de modificare a Legii 
sistemului unitar de salarizare în 
sectorul bugetar. Inițiativa pre-
vede plafonarea salariilor unor 
conducători ai întreprinderilor 
de stat și ai celor cu autonomie 
financiară care beneficiază de 
alocații bugetare, transmite IPN. 
Deputatul Platformei DA, Vasile 
Năstase, spune că este stringentă 
plafonarea salariilor exorbitante 
ale unor conducători ai întreprin-
derilor de stat, care depășesc sume 
de o sută de mii de lei pentru o 
persoană.
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„Revoluție” 
versus „Resetare”

La două săptămâni după ce Curtea Constituţională a declarat neconstituţional 
decretul şefului statului, Maia Sandu, de a o înainta repetat la funcţia de 
premier pe Natalia Gavriliţă şi în contextul refuzului preşedintelui de a 
consulta fracţiunile parlamentare pentru a desemna o nouă candidatură 

la aceeaşi funcţie, comentatorii politici consideră că lucrurile ar putea să capete o 
evoluţie pe cât de neaşteptată pe atât de periculoasă.

Lucrurile s-au încins după ce preșe-
dintele formațiunii Partidului Nostru, 
Renato Usatîi, a declarat în cadrul unei 
emisiuni TV că în Republica Moldova 
este nevoie de o „revoluție” pentru a 
reveni la normalitate. Aceleași inten-
ții „revoluționare” îi sunt atribuite și 
formațiunii politice Congresul Civic, 
în frunte cu Mark Tkaciuk.  

Ambele formațiuni sunt „suspec-
tate”, în opinia deputatului socialist 
Bogdan Țîrdea, de dependență față 
de Partidul Acțiune și Solidaritate 
și de „unele ambasade occidentale”. 
Această opțiune nu reprezintă însă 
voința majorității cetățenilor, susține 
parlamentarul socialist.  

„Eu nu știu dacă există o aseme-
nea dorință cvasitotală a Republicii 
Moldova să iasă la proteste, să dea 
foc la Parlament, la Președinție, să 
declanșeze un război civil pe pande-
mie, în plină criză economică. Cel pu-
țin, niciun sondaj de opinie nu atestă 
acest lucru.”

Usatîi şi-a limpezit 
«Revoluţia»

De cealaltă parte, vicepreședintele 
„Partidului Nostru”, Ilian Cașu, a re-
fuzat să comenteze afirmațiile depu-
tatului PSRM, oferindu-ne în schimb 
un fragment dintr-un interviu în care 
șeful formațiunii, Renato Usatîi, a ex-
plicat ce a avut el în vedere prin cuvân-
tul „revoluție”: „Când am pronunțat 
cuvântul «Revoluție», acești peste 80 
de deputați s-au gândit: «Dar poate 
scoatem Partidul lui Usatîi în afara 
legii? El a folosit cuvântul revoluție, 
dar revoluție este vărsare de sânge... 
Oameni nebuni... »”. 

„Eu, când vorbesc de 
«Revoluţie», am în vedere o 
schimbare totală. Noi avem 
nevoie de o resetare.” 

Trebuie spus că, după primul tur 
al alegerilor prezidențiale din noiem-
brie 2020, Renato Usatîi a declarat că 
„varianta sa de dizolvare a legislativu-
lui actual este în Piața Marii Adunări 
Naționale, bazându-se pe articolul 2 
din Constituție [suveranitatea nați-
onală aparține poporului Republicii 
Moldova].”

Reprezentanții formațiunii Congre-

sul Civic nu au răspuns reporterului la 
telefonul de contact indicat pe site-ul 
partidului, iar telefonul personal al lui 
Mark Tkaciuk a fost închis. 

Deputatul PAS Lilian Carp admite 
că lumea ar putea să iasă în stradă 
pentru a revendica alegeri anticipate. 
În ce privește acțiunile formațiunilor 
politice conduse de Renato Usatîi și 
Mark Tkaciuk, a refuzat să facă decla-
rații, referindu-se la planul de acțiuni 
al PAS în viitorul apropiat.    

PAS optează pentru 
soluţionarea crizei politice 
în albia constituţionalităţii

„PAS pledează pentru soluționarea 
crizei politice în albia constituționa-
lității. Așteptăm ziua de 23 martie, 
când se împlinesc 90 de zile de criză 
guvernamentală, pentru a cere Cur-
ții Constituționale să se pronunțe în 
vederea dizolvării Parlamentului și 

organizării alegerilor anticipate”, a 
precizat Carp.

PAS consideră că mariajul dintre 
PSRM și Șor este unul nociv pentru 
Republica Moldova. Unica soluție, în 
opinia lor, sunt alegerile anticipate. 
„Acest parlament nu mai poate să ge-
nereze nimic în Republica Moldova. 
Este necesară resetarea Parlamentului 
pentru a putea reveni la normalitate.” 

Totodată, deputatul Bogdan Țîrdea 
a precizat că nu există o alianță insti-
tuționalizată între PSRM și Partidul 
Șor, argumentându-și poziția prin 
atitudinea diferită a celor două for-
mațiuni față de proiectul de lege pri-
vind demiterea funcționarilor de stat 
instalați în perioada lui Plahotniuc.  

„Orice acţiune politică trebuie 
făcută în albia constituţională”

Comentatorul politic Ion Tăbârță 
crede că toate scenariile promovate 
de politicieni, care implică proteste în 
masă, ar putea să scape de sub con-
trol. „Oamenii ar putea să fie aduși în 
stradă pe anumite motive și lucrurile 
ar putea să degenereze”, a precizat el.

El admite că în decursul acestor 
manifestații ar putea să apară pro-
vocatori care să deturneze protestele 
de la scopul lor real. 

„În ultimii zece ani, de exemplu, în 
2009, am avut o mișcare de protest 
sinceră a tinerilor din Republica Mol-
dova contra regimului Voronin. Este 
clar că protestul a fost deturnat și este 
clar că am avut anumiți provocatori. 
Am avut dualitatea puterii în iunie 
2019, dar schimbarea puterii politice 
a fost totuși constituțională.” 

Prin urmare, sugerează el, actorii 
politici ar trebui să își curme tentați-
ile de a merge pe căi „revoluționare”. 
„Orice acțiune politică trebuie făcută 
în albia constituțională.”

 M a p a m o n d

Vaccinul „AstraZeneca” 
suspendat în Danemarca 

Agenția na-
țională de sănă-
tate din Dane-
marca a spus că 
suspendă tem-
porar imuniza-
rea cu vaccinul 
anglo-suedez 
„AstraZeneca” 
după formarea 
unor cheaguri de sânge la câțiva oameni vaccinați, unul 
dintre aceștia ar fi murit, scrie theguardian.com. Agen-
ția a anunțat joi că nu a fost stabilită o legătură între 
cheaguri și vaccin, însă a cerut autorităților regionale 
responsabile de programul de vaccinare să oprească 
pentru moment folosirea vaccinului AstraZeneca.  

Rusia, „diplomația 
vaccinurilor” şi scena 
internațională 

„Astăzi, este mai ușor să procuri bomba atomică de-
cât vaccinul anti-Covid”, își arăta mușchii președintele 
Serbiei, Aleksandar Vucici, în ianuarie. Țara sa primea 
prima livrare de vaccin chinez Sinopharm. De atunci, 
Serbia a fost, de asemenea, destinatara a zeci de mii 
de doze de Sputnik V rusesc, ca și alți parteneri de pe 
orbita sa, ca Muntenegru sau Republika Srpska. Res-
pingând orice suspiciune legată de implicațiile politice 
în lupta contra pandemiei, subliniază lefigaro.fr, Rusia 
face uz de „diplomația vaccinurilor” pentru a consolida 
influența sa pe scena internațională. 

UE dă undă verde 
vaccinului anti-Covid 
„Johnson & Johnson”

După „Pfizer/bioNTechn”, „Moderna” și „Astra-
Zeneca”, al patrulea vaccin este pe cale să obțină 
undă verde în Europa, transmite lefigaro.fr. Agen-
ția Europeană a medicamentelor a autorizat pe 11 
martie vaccinul laboratorului american „Johnson & 
Johnson”. „Cu acest ultim aviz pozitiv, autoritățile 
Uniunii Europene dispun de un instrument suplimen-
tar în lupta contra pandemiei pentru a proteja viața 
și sănătatea cetățenilor lor”, a declarat directoarea 
Agenției, Emer Cooke, citată într-un comunicat, adă-
ugând că este „primul vaccin care poate fi utilizat 
într-o singură doză”.

Va pleca oare Rusia din 
Karabahul de Munte?

Ieșit victorios din războiul cu Armenia, Baku-ul 
a trebuit să accepte întoarcerea trupelor ruse pe pă-
mântul său la treizeci de ani după proclamarea inde-
pendenței sale, scrie lemonde.fr. Dar oare Rusia va 
preda Karabahul de Munte Azerbaidjanului în cinci 
ani? Forțele rusești de menținere a păcii vor oferi 
oare cheia Karabahului de Munte Azerbaidjanului 
după cinci ani, după cum prevede declarația tripartită 
din 9 noiembrie 2020? Autoritarul președinte Ilham 
Aliev repetă pe toate tonurile că războiul este câștigat 
și că chestiunea Karabahului este rezolvată odată și 
pentru totdeauna.

Polonia expulzează 
un diplomat belarus

Varșovia a anunțat miercuri că expulzează un diplo-
mat belarus ca răspuns la un demers similar anunțat 
cu o zi înainte de Minsk la adresa unui consul polonez, 
informează AFP, citată de agerpres.ro. Republica Be-
larus l-a declarat marți persona non grata pe consulul 
polonez la Brest (sud-vest), protestând astfel împotri-
va participării acestuia la un moment festiv dedicat 
„soldaților blestemați” polonezi care au luptat contra 
ocupației germane şi apoi a celei sovietice. 

I.G.

Formațiunile politice care optează pentru alegeri anticipate aleg să rezolve 
criza politică pe cale constituțională

Ilie GULCA

Aşteptăm 

ziua de 23 martie, 
când se împlinesc 
90 de zile de criză 
guvernamentală, 

pentru a cere Curții 
Constituționale 

să se pronunțe în 
vederea dizolvării 
Parlamentului și 

organizării alegerilor 
anticipate”, a 
precizat Carp.
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Cine (ne) 
guvernează?

A - p o l i t i c e

Niciodată treburile comunităţii nu au 
mers mai prost decât azi. Dar nu vă 
speriaţi, nu este o excepţie. De când ne 
ştim, e tot aşa, e o tradiţie naţională 

veche de a merge din rău în mai rău, orice s-ar 
întâmpla în jurul nostru. Conform zicalei, va fi şi 
mai rău, nu vă deranjaţi mai mult decât altă dată. 
Domoliţi-i pe cei care ne sperie cu apocalipsa. 

Pentru noi, mai ales, în raport 
cu așteptările noastre, ea s-a pro-
dus deja, noi suntem demult la 
antipozi, dincolo de limita de jos. 
Poate că ar trebui să ne mire și 
să ne întrebăm cum de am putut 
să coborâm atât de jos, dar, din 
păcate, nimic deosebit. 

Nu urmăresc evenimentele po-
litice cu tare mare interes (care 
evenimente? niște simulări de ac-
tivități... ale unor simulacre), rețin 
doar câte o vorbă de-a foștilor sau 
actualilor „lideri”. Iar după astea 
nu mă mai miră de ce dinamica 
e cea descrisă în alineatul de mai 
sus, iar „vectorul” ne înșurubează 
tot mai adânc în tărâmul acesta 
blestemat. Vorba veche (și poe-
tică): „Iar noi locului ne ținem, 
cum am fost, așa rămânem”. Iată, 
de exemplu, ex-președintele ne 
sperie cu straturi de ultimatumuri 
în cazul în care actuala şefă a Pa-
latului nu va face precum vrea el; 
ne amenință cu catastrofa națio-
nală dacă vom merge la anticipate; 
Maia Sandu ar trebui, după vre-
rea lui, să desemneze un candidat 
pentru funcția de premier, că-i 
jale în țară; tot el ne poruncește 
„să nu facem politică (geopoliti-
că)”, ci să vaccinăm oamenii, că-i 
trist de tot; să nu cumva să anun-
țăm un lockdaun, pentru că moare 
economia și murim toți. Etc., etc. 
Vorbe de flecar. De „balabol”, ca să 
priceapă și el ce am vrut să spun.

De ce mă revoltă toată grija 
lui? O fi pentru că nu mai este 
„președinte de țară” și nu mai are 
nicio treabă? Dimpotrivă! Are și 
încă multă. Fie și „doar” lider de 
partid, el este cel care, de facto, 
guvernează azi, conform tuturor 
regulamentelor și constituțiilor. 
El este cel care și-a desemnat 
membrii guvernului „tehnocrat”, 
alcătuit din propriii săi consilieri. 

Alta-i treaba că guvernează 
prost, dar guvernează el! Cine a 
împiedicat, în afară de propria 
incompetență și iresponsabilitate, 
vreo acțiune a guvernului Chicu, 
azi încă în exercițiu?!

El, Dodon, conduce partidul 
care a votat toate (sic!) cabine-
tele de miniștri de la plecarea 
lui Plahotniuc încoace. Și dacă 
în cazul alianței „strategice” cu 
Blocul ACUM sau în cazul coaliţiei 
situaţionale cu PD, socialiștii (cu 
Dodon în frunte, în toate cazuri-
le) mai puteau miza pe partajarea 
responsabilităților, acum nu mai 
există nicio scuză. După ce i-a de-
mis pe miniștrii democrați înainte 

Deunăzi, un amic de al meu, 
bălțean, mi-a mărturisit că 
niciunul dintre colegii și vecinii 
lui nu acceptă să se vaccine-
ze, nici acum, nici în viitorul 
apropiat. Mai mult, zice, dacă 
aceștia ar afla că s-a vaccinat, 
s-ar feri de el ca de ciumă, 
întrucât ar fi purtătorul unei 
molime și mai letale decât viru-
sul propriu-zis. În consecință, 
omul simte o dublă amenințare: 
dacă nu se vaccinează, rămâne 
prieten cu toată lumea, dar 
riscă să se îmbolnăvească sau, 
în cel mai bun caz, să nu poată 
călători nicăieri, iar dacă se 
vaccinează, va fi proscris atât 
de vecini, cât și de colegii de la 
serviciu.

Cunoscând bine specificul lo-
cului, l-am întrebat dacă aceste 
cunoștințe ale lui s-ar vaccina 
cu „Sputnik“ ori cu orice alt 
vaccin care nu este produs în 
Occident. Speranța că problema 
rezidă doar în țara de origine a 
produsului s-a dovedit a fi una 
deșartă: lumea nu vrea să se 
vaccineze defel. Cauza invocată: 
virusul și apoi vaccinurile au 
fost născocite pentru a reduce 
populația lumii, firește în inte-
resul celor care dirijează globul 
din umbră.

Știm cât de devastatoare 
pot fi manipularea, trollingul 
și dezinformarea pe rețelele 
sociale sau la televizor. Mai ales 
când sunt politică de stat și deci 
sunt susținute moral și finan-
ciar de regimuri care, astfel, își 
controlează mai bine populația, 
canalizându-i toată nemulțumi-
rea și frustrarea spre dușmanul 
extern. Rusia e un exemplu gră-
itor în acest sens: de ocuparea 
Crimeii și a Donbassului au fost 
responsabili fasciștii ucraineni, 
sprijiniți din afară de țări care 
doreau să încercuiască o Rusie 
abia „ridicată din genunchi“; de 
raptul teritorial din Georgia a 
fost vinovat Saakașvili, îmboldit 
de Departamentul de Stat ameri-
can să declanșeze operațiuni mi-
litare în Osetia de Sud ș.a.m.d.

Republica Moldova se află în 
continuare sub ocupație media-
tică rusă. Kremlinul nu trebuie 
să-și trimită trupele în RM ca 
să o stăpânească. E destul să 
examinezi grilele operatorilor 
de cablu TV din Chișinău sau 
din alte orașe ca să-ți dai seama 
cine creează opinia publică 
în părțile locului. Internetul 
este, de asemenea, rusofon, iar 
rețelele sociale folosesc româ-
na preponderent pe segmentul 
comunicării private. Tristul 
adevăr e că majoritatea cetățe-

nilor RM nu citesc știrile în lim-
bi străine, chiar și atunci când 
le cunosc (arătați-mi măcar 
o badantă care se informează 
din Corriere della Sera), limba 
rusă rămânând limba lor de 
comunicare cu restul lumii. Iar 
cunoașterea precară a românei 
literare, parte esențială a anal-
fabetismului nostru funcțional, 
obstrucționează informarea din 
sursele românofone de calitate, 
atât din RM, cât și din Româ-
nia.

Aflarea într-un asemenea 
spațiu mediatic și informați-
onal a generat, până la urmă, 
în moldoveni o spaimă mai 
mare de vaccin decât de covid. 
Oamenii au trecut cu candoa-
re de la negarea vehementă a 
epidemiei la acceptarea eviden-
ței și de la așteptarea serului 
izbăvitor la refuzul categoric 
al vaccinării. Receptivitatea la 
manipulare i-a făcut să nu ob-
serve contradicțiile, căci rostul 
minciunii nu este de a înlocui 
adevărul cu un alt „adevăr“, 
ci de a-l descalifica. Versiu-
nile alternative ale faptelor 
nu sunt menite să se instituie 
drept adevăruri absolute, ci să 
erodeze adevărul existent, care 
e întotdeauna unul singur și 
prozaic până la plictis: albul e, 
invariabil, alb și negrul e, din 
nefericire pentru oamenii cu 
fantezia bogată, tot negru.

Minciuna pe care o răspân-
desc trolii bine plătiți și conspi-
raționiștii creduli și fanatici în 
legătură cu vaccinarea nu are ca 
scop să-i convingă pe oameni 
atât de nocivitatea vaccinurilor, 
cât să-i debusoleze, să-i lase fără 
repere, să le distrugă încrederea 
în valorile fundamentale ale 
civilizației (credința în știința 
medicală, de exemplu, adică 
în puterea rațiunii umane de a 
învinge răul pe care îl provoacă 
unii factori naturali). Cu alte 
cuvinte, să-i facă și mai vulnera-
bili și, prin urmare, mai deschiși 
pentru orice răsturnare de para-
digmă culturală sau valorică.

Sigur că vaccinarea are 
acum în Occident și o substan-
țială conotație politică. Timpul 
nu mai are răbdare cu politi-
cienii care au optat pentru și 
au promovat insistent loc-
kdown-ul: vaccinurile nu pot 
fi testate în ritm obișnuit, iar 
o eficacitate ce depășește (fie 
și prezumtiv) 85-90% e sufici-
entă, în multe cazuri, pentru 
omologarea serului. În aseme-
nea condiții, totul devine bun, 
chiar și un vaccin chinezesc, 
ca să avem, în sfârșit, cu toții 
o justificare științifică pentru 
ieșirea din tranșee. Dar aceasta 
nu înseamnă, bineînțeles, că 
vaccinarea în sine e pericu-
loasă. Or, tocmai acesta este 
scopul minciunii care îl intoxi-
că azi (inclusiv) pe cetățeanul 
RM: să-i slăbească credința în 
lumina care vine dinspre rațiu-
ne, știință și să-l întărească în 
adorația întunericului.

H a r t a  l u m i i

Cântecul 
genocidului

ca aceștia să-și prezinte cererile de 
retragere din guvern, executivul 
actual este sută la sută al socialiș-
tilor. E treaba lor cum au partajat 
funcțiile, cum au gestionat banul 
public, cum au proiectat bugetul, 
cum au demisionat, cum au fu-
git, ca niște lași, de pe câmpul de 
luptă cu pandemia. Nici de gând 
să-i sfătuiesc cum ar fi trebuit să 
procedeze. Dar responsabilitatea 
pentru acest dezastru le revine 
pe deplin!

Adevărat, eu nu înțeleg de 
ce liderul PSRM a dat indicații 
Zinaidei Greceanîi să convoace 
membrii guvernului pentru „a lua 
decizii” privind lupta cu pande-
mia. De ce era nevoie să-l umileas-
că pe prim-ministrul interimar, 
dacă și el e membru al echipei de 
tehnocrați ai lui Dodon? Mai ales 
că fostul său premier (azi fugar de 
toate responsabilitățile) ne asigu-
ra că avem o rezervă suficientă 
pentru procurarea vaccinului în 
fondul de intervenții!

Să precizăm un lucru: până la 
sfârșitul lui martie sau până la 
sfârșitul lumii, actualul guvern 
este perfect valabil și probabil 
doar alte alegeri (ordinare sau 
extraordinare) îl va înlocui cu o 
altă garnitură. Azi însă continuă 
să guverneze el, cabinetul tehno-
crat, de buzunar, al lui Igor Do-
don. Responsabilitatea întreagă e 
a lui. E treaba lui ce tactică a ales: 
să plece Chicu în vacanță sau la 
pensie, să rămână cinci miniștri 
sau numai trei, până la noile ale-
geri responsabilitatea guverna-
mentală e a lui Igor Dodon și a 
PSRM. Astfel încât Dodon nu ar 
trebui să dea telefoane prim-mi-
nistrului pentru a se interesa de 
„starea financiară” a statului (iată 
asta e o imixtiune nepermisă în 
treburile statului), ci să acorde, 

prin deputații socialiști, asistență 
necesară propriului guvern. Iar 
dacă ei consideră că guvernul nu 
poate face față, să declare asta 
deschis și să-i lase pe alții să vină 
cu oferte de guvernare. 

Într-o „republică parlamenta-
ră”, realitate politică ce îi place lui 
Dodon să ne-o amintească, res-
ponsabilitatea pentru guvernare e 
a partidului care a votat guvernul. 
Astfel, liderul acestui partid se 
face responsabil și de bugetul lui 
Chicu, și de gestionarea acestui 
buget de Ciocoi, iar în măsura 
în care insistă s-o facă prim-mi-
nistru pe Mariana Durleșteanu 
prim-ministru – și de falimentul 
pe care îl prognozează aceasta. 
Or comentariile politice în loc de 
fapte reale sunt cea mai evidentă 
dovadă că regele e gol. Și vai de 
poporul care nici data viitoare nu 
va fi înțeles nimic din fericirea 
socialistă moldovenească.

Adrian CIUBOTARU

Mircea V. CIOBANU

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

De ce mă

revoltă toată grija 
lui? O fi pentru 
că nu mai este 

„președinte de țară” 
și nu mai are nicio 

treabă? Dimpotrivă! 
Are și încă multă. 
Fie și „doar” lider 
de partid, el este 
cel care, de facto, 
guvernează azi, 
conform tuturor 

regulamentelor și 
constituțiilor.
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MREAJA REȚELELOR

În covid nu există reguli

Cred că suntem printre primii 
care am tras „bilet câștigător” cu 
tulpini noi. Eu m-am îmbolnăvit 
prima și am infectat încă trei oa-
meni apropiați, doi – direct și unul 
– prin persoana infectată de mine. 
Sunt în ziua 18-a și vreau să cred 
că mă aflu în afara pericolului. Cel 
puțin așa sper. Urmează o perioadă 
mai lungă de recuperare. Ceilalți, 
sunt și ei OK, deocamdată. Deoare-
ce nu se cunoaște mai nimic despre 
noile tulpini, am să împărtășesc 
aici ceea ce mi se pare important 
doar din experiența proprie: 

1. Devii contagios cu câteva zile 
înainte de a apărea orice simptom. 
Eu am infectat doi oameni înainte 
de a da orice semn de boală. Toți 
cei infectați de mine au dat simp-
tome în ziua a 5-a de la contact.

2. Testul rapid din farmacie n-a 
funcționat. L-am făcut imediat 
cum m-am trezit cu prima zgâri-
etură în piept. A ieșit negativ, și 
am pierdut trei zile până am dat 
și primit confirmarea testului de 
laborator. În aceste trei zile n-am 
făcut un tratament adecvat. Cei 
care au venit după mine, au luat 
tratament deodată, ceea ce, cred, 
le-a permis să se aleagă cu forme 
mai ușoare de boală.

3. De remarcat că toți patru am 
avut simptome aproape identi-
ce, cu foarte mici diferențe, deși 
suntem de vârste și în condiții 
de sănătate diferite: fără dureri 
de cap, de ochi, fără tuse, fără 
dureri în piept, aproape că fără 
dureri musculare, fără pierderea 
gustului și mirosului. Doar febră. 
A început cu febra 37,2, și s-a ri-
dicat până la 38,2. Repet, nivelul 
de gravitate a bolii a fost diferit, 
dar manifestările simptomatice, 
la toți – aceleași.

4. În ziua a 7 – pneumonie. 
Obligatorie. E destul de periculos 
pentru că n-o simți, în afară de 
faptul că nu scade febra. Tusea tot 

nu apare. Eu am făcut tomografie 
computerizată în ziua a 8-a și am 
descoperit o pneumonie bilaterală 
cu 25-50% plămâni afectați. Cei-
lalți au fost mai norocoși, s-au ales 
cu pneumonii de 2-5% plămâni 
afectați. 

Concluzie! Un lucru important! 
Dacă nu scade febra șapte zile, în 
ziua 7-8 faceți CT. NU roentgen, 
pentru ca nu se vede totul deo-
dată. Doctorii de familie nu dau 
recomandare 
pentru CT, bă-
nuiesc, pentru 
că e o procedu-
ră mai scumpă. 
Se poate face la 
privat și costă 
între 1000 – 
1400 de lei, 
în funcție de 
clinică. Știu că 
e scump, dar 
dacă nu sun-
teți internat în 
spital, e foarte 
important să 
depistați pneu-
monia cât mai 
curând posibil 
pentru a înce-
pe la timp tratamentul ei. 

5. „Distracția” începe în săptă-
mâna a 2-a, care e mult mai grea 
decât prima. Tot ce are de lovit, 
lovește începând cu ziua a 8-a. 
Dacă vă simțiți rău, aveți febră 
în continuare și nu aveți un loc în 
spital, căutați cel puțin să primiți 
consultații la telefon de la doctori 
din staționare. Medicii de familie 
fac tot ce pot, dar ei sunt depășiți 
de situație.

6. Vechile protocoale ale tra-
tamentului COVID-19 au devenit 
ineficiente. Noi ca popor am făcut 
rezistență la unele antibiotice. De 
exemplu, Azitromicina, antibioti-
cul care este recomandat foarte des 
de medicii de familie, NU lucrează. 

Anticoagulantul și vitaminele 
rămân a fi obligatorii de la bun 
început.

7. Protejați-vă nu doar de con-
tact fizic. Eu sursa de infectare 
n-am mai depistat-o. 

Timp de un an de zile am fost 
în contact (inclusiv apropiat) cu 
mai multe persoane bolnave și nu 
m-am infectat. Credeam că am un 
soi de imunitate care mă apără de 

coronavirus. Dar au venit tulpi-
nițele noi.

8. Noi n-am prins un loc în spi-
tal. Am fost tratați de la distanță 
de către medicii din staționare, 
care au fost foarte prezenți și au 
reacționat prompt acolo unde tre-
buia de reacționat. Deși eu am 
avut o formă severă de pneumo-
nie, au reușit să „mă scoată” de 
acasă. Mă închin până în pământ. 
Oamenii apropiați și prietenii au 

făcut tot ce au 
putut ca să ne 
vadă sănătoși. 
Le mulțumesc 
din suflet. 

9. Înainte 
de covid am 
dus un mod 
de viață destul 
de sănătos, am 
făcut sport re-
gulat, chiar și 
in carantină, 
m-am alimen-
tat mai mult 
sau mai puțin 
corect și am fă-
cut mai multe 
cure de vitami-
ne anul trecut. 

Nu știu dacă asta a influențat în 
vreun fel parcursul bolii, dar am 
o mare recomandare către toți cei 
care au avut noroc să facă forme 
ușoare: nu comentați pe paginile 
oamenilor care trec prin forme 
grele de boală cu recomandări de 
genul „beți vitamine, faceți miș-
care, dați analizele la timp, priviți 
o comedie bună, gândiți pozitiv 
și nu vă bâcșiți cu atâtea medi-
camente!”. Atunci când drumul 
din dormitor până în bucătărie 
devine egal în dificultate cu trei 
cercuri la Valea Morilor, așa un 
sfat poate suna frustrant. Nu vă 
amăgiți, nu e meritul vostru că 
ați făcut o formă ușoară de boală. 
Tot ce am înțeles eu din această 
încercare, e că în covid reguli nu 
există. Aveți grijă de voi și de cei 
apropiați.

10. Și da, eu nu înțeleg de ce 
până acum intrarea în Republica 
Moldova se face fără test negativ 
obligatoriu. Poate dacă introducea 
și Moldova această regulă pe care 
o au aproape toate țările, poate 
nu intrau așa ușor toate tulpinile 
acestea modificate?

Răsfoind, ca întotdeauna, cu 
mare plăcere, o carte de proverbe, 
de data aceasta, mi-a atras aten-
ția mulțimea de cugetări despre 
„cuvânt”, „gură”, „limbă”, „vorbă”, 
cu sensul, propriu sau figurat, de 
„idee exprimată în cuvinte”. Des-
chizând, apoi, dicționarul limbii 
române la articolul despre vorbă 
şi cuvintele din aceeași familie, 
am fost impresionată de varietatea 
expresiilor existente. Mi-au ve-
nit în minte, rând pe rând, titluri 

de cărți ca „Povestea vorbii” de 
Anton Pann, „Traista cu vorbe” 
de Gh. Ghibănescu şi chiar titlul 
unei emisiuni de televiziune, mult 
urmărită la vremea ei, „Doar o 
vorbă săț-i [sic] mai spun”. 

Mi-am dat seama că a vorbi 
despre vorbă nu-i deloc ușor şi 
că este deja o „cale bătută”. De 
aceea n-am să fac vorbă despre 
ce au vorbit (sau scris) alții, ci am 
să mă opresc doar la câteva vorbe 
înţelepte şi la mesajul lor, pentru 
că „Nu e învăţat cel ce citește cărți 
ci acela ce ştie ce citește”, iar „ 
Omul învăţat are stea în frunte” 
şi „Omului cu învăţătură îi curge 
miere din gură”. 

Experiența generațiilor ante-
rioare, sintetizată şi transmisă 
prin înţelepciunea proverbelor, ar 
trebui să fie un îndreptar pentru 
existența umană fiindcă se zice 

că „O vorbă bătrânească e cât o 
şcoală domnească” şi „Vorba bă-
trânească mulți bani prețuiește” 
pentru „cine are urechi de auzit”. 

De aceea, sper că se va înţelege 
că nu arunc „vorbe în vânt” 
ci încerc să amintesc un sfat: 
„Înaintea bătrânilor să ai ochi, 
iară nu gură”. Numai că, adesea, 
refacem experiențele umane şi 
abia după aceea ajungem la vorba 
„Bine-a zis cine-a zis”, adică la 
mintea „cea de pe urmă”. Poate că 
dintre cei ce vor citi vorbele mele, 
câțiva, cât de puțini, le vor şi înțe-
lege, căci „O singură vorbă e de-
ajuns celui ce va să te înţeleagă”. 
Altfel nu mi-aș da „sfatul la tot 
natul şi cuvântul la tot bolândul”! 

Ar fi de reținut, în primul rând, 
atotputernicia cuvântului: „Cuvân-
tul bun unge şi cel rău împunge” 
sau „Gura omului sparge cetăți”.

Viorica MEȘINĂ

„Cuvântul bun unge 
şi cel rău împunge”

Lucia CIREȘ

Primarul Chișinăului, socia-
listul Ivan Ceban, a vizitat săptă-
mâna trecută Bucureștiul. A fost 
o vizită atât de discretă, că era 
să o ratez.

Noroc că a scris domnul primar 
din Chișinău pe Facebook. Așa am 
aflat și eu de eveniment. 

Pe vremuri, o asemenea vizită 
era promovată pe canale oficiale. 
Este de înțeles de ce, Chișinăul 

este considerat de mulți al doilea cel mai mare oraș românesc 
după București. 

Este mai mare decât Iași și Cluj, având o populație de până la 
700 de mii de suflete. Suburbiile, care sunt practic lipite de oraș, 
duc populația municipiului Chișinău la aproape 1 milion de locu-
itori. Ultima cifră este aproximativă. Cei mai mulți locuitori sunt 
vorbitori de limba română. Vorbitorii de rusă sunt minoritari. 

Dar să revenim la vizita primarului Chișinăului, Ivan Ceban. Tot 
de pe contul de Facebook al domniei sale am aflat că s-a întâlnit cu 
doi primari de sector. Cu primarul sectorului 4, Daniel Băluță, și 
cu primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone. Doar primăria 
5 a trimis un comunicat. De la primăria sectorului 4 nu am primit 
nicio informare. 

Pe vremuri, când la 6 era primar Gabriel Mutu, iar la 1 Dan Tudo-
rache, Ivan Ceban era primit și în aceste primării. Tot pe vremuri a 
avut întâlniri oficiale cu viceprimarul de atunci, Aurelian Bădulescu. 

Lucrurile s-au schimbat însă în București. În sens că s-au schim-
bat primarii. Inclusiv primarul general și viceprimarii generali. Am 
fost curios să văd ce se întâmplă acum în relația Primăria Chișinău 
– Primăria București.

Sursele mele din Primăria București îmi spun că Ivan Ceban nu 
ar fi făcut nicio solicitare/comunicare oficială pentru a se întâlni cu 
actualul primar al capitalei, Nicușor Dan, sau cu vreun viceprimar. 

În schimb, au existat comunicări neoficiale. Primăria București 
a respins discret un contact cu primarul socialist de la Chișinău. 
Repet, totul a fost complet neoficial. Discuția s-a purtat prin terți, a 
fost una diplomatică și a reprezentat doar o tatonare, care a stabilit 
că există această răceală între primăria Chișinăului și primăria 
Bucureștiului.

De ce nu are suficientă deschidere primarul Ivan Ceban la Bucu-
rești? Sursele mele îmi spun că la mijloc este, evident, orientarea 
politică a primarului din Chișinău, care face parte din partidul 
prorus al lui Igor Dodon. 

Și Igor Dodon a avut mari probleme în relația cu România. 
Nu a reușit să viziteze oficial niciodată Bucureștiul. A trecut 
Prutul doar ca persoană privată. Președintele Klaus Iohannis 
a vizitat Chișinăul abia după ce Igor Dodon a plecat din sediul 
președinției moldovenești. Președintele Maia Sandu a reușit să 
viziteze de câteva ori Bucureștiul oficial, deși e de scurt timp 
în funcție.

Igor Dodon mi-a recunoscut deschis într-un interviu că și-ar 
fi dorit să vină oficial în România. Totuși, singurele întâlniri ale 
sale cu Klaus Iohannis au fost pe teren „neutru”, la Summituri, 
de exemplu.

Ivan Ceban 
şi Bucureştiul

Vitalie COJOCARI

Ar fi frumos ca malldavenii să se 
trezească din somn de moarte, dar... 
nu prea cred, văzând incoerența 
votului lor.

A pus Leonida Lari capul pe 
trunchi. A fost scuipată și contes-
tată întreaga-i viață. De conaționali, 
de cei cărora le-a zis „frații mei de 
sânge, plânșii mei de stea”. Cărțile 
lui Grigore Vieru s-au prăfuit pe 
rafturi, mereu! Până în ziua acci-

dentului, când s-a epuizat tot stocul. Pe Matcovschi l-au bălăcărit 
chiar și după accident... Lista e lungă, viața noastră rămâne la fel de 
zadarnică, în ciuda faptului că mai aveam: un Dumeniuk, un Ungu-
reanu, un Coșeriu, un Ciobanu... Sau: mai avem un Druc, un Ghimpu, 
un Mătcaș, pe care îi ținem „la distanță”, până în ziua în care îi vom 
căuta printre stele.

Între timp, Lucinschi își rotunjește averile din granturi europene, 
via filialele chișinăuene ale fundațiilor occidentale (deh, că la Moscova 
«deneg net, no vy derjitesi!»).

Am folosit „nume mari”, pentru că asta simplifică „demonstrația”. 
Puteți continua exemplificarea. Metoda de reducere a „glasului rați-
unii” e aceeași și în cazul exodului populației din „țărișoricuță”. Chiar 
dacă povestea fiecărui emigrant e diferită, povestea „comună” a celor 
plecați se consumă între dorul de casă și imposibilitatea/zădărnicia 
de a reveni. Pentru că aici, unde avem rădăcini și ar trebui să ne sim-
țim în siguranță, nu suntem protejați, iar energiile salvatoare sunt 
sugrumate EXACT așa cum ne sunt sugrumați poeții: prin răstignire 
pe crucea mediocrității și a lăcomiei.

Metoda de reducere 
a „glasului rațiunii”

Argentina GRIBINCEA

Devii

contagios cu câteva 
zile înainte de a 

apărea orice simptom. 
Eu am infectat doi 

oameni înainte de a da 
orice semn de boală. 
Toți cei infectați de 

mine au dat simptome 
în ziua a 5-a de la 

contact.
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Preşedinta caută temei 
pentru a-i retrage „Ordinul 
Republicii” şi lui Vlad Filat

4 miliarde de dolari, 
bani europeni, 
cheltuiți de Lukaşenko 
în interese personale
 

O sumă echivalen-
tă cu aproape 4 mili-
arde de dolari alocată 
de Uniunea Europea-
nă pentru desfășura-
rea unor proiecte în 
Belarus a fost chel-
tuită în interese per-
sonale de liderul de 
la Minsk, Aleksandr 
Lukașenko, acuzat de 
falsificarea alegerilor 
și instaurarea unei 
dictaturi în țara sa. 
O investigație a opoziției, difuzată de canalul de Telegram NEXTA, 
arată că Lukașenko deține proprietăți și folosește imobile ale statului, 
cel mai mare fiind „Palatul Independenței” de la Minsk, cu o suprafață 
de peste 50.000 m². 

Pe teritoriul reședinței prezidențiale din Belarus există un heliport, 
piscină, saună, cramă și o grădină de iarnă.

De asemenea, Lukașenko ar avea în proprietate numeroase mașini 
de lux – Tesla, Audi, Maybach și Rolls-Royce, precum și un avion și 
mai multe elicoptere.

„Inițial, am planificat o mică prezentare a averilor lui Lukașenko. 
Dar, în timpul pregătirilor, am fost contactați de oameni în strânsă 
legătură cu schemele de corupție ale dictatorului. Ei ne-au comuni-
cat atâtea informații, încât am fost nevoiți să rescriem complet, de 
câteva ori, scenariul”, scrie NEXTA, cel mai mare canal de difuzare a 
informațiilor despre protestele din Belarus, care are în prezent peste 
1.400.000 de urmăritori.

Investigația poate fi văzută pe YouTube.
Menționăm că administrația lui Lukașenko a cerut anterior extră-

darea jurnaliștilor de la NEXTA, însă a fost tratată cu refuz din partea 
Poloniei, acolo unde se află în prezent aceștia.

V.V.

Președinta Maia Sandu i-ar 
putea retrage „Ordinul Republi-
cii”, distincția supremă de stat, și 
liderului PLDM, Vlad Filat, după 
ce a făcut-o în privința oligarhului 
fugar Vladimir Plahotniuc, fost 
președinte al PDM. Șefa statului a 
vorbit despre asta într-o emisiune 
pe Internet, declarând că a dat 
indicații persoanelor responsabile 
să caute un temei legal. 

„Dacă tu ești recunoscut vinovat 
de acte de corupție, atunci sigur că 
nu poți să mai deții nici un ordin. 
Deci, iarăși este un semn de între-
bare față de justiția moldoveneas-
că, care a fost foarte generoasă și 
i-a întors ordinul. La Președinție 
ne revine doar să vedem dacă a fost 
cu încălcare sau nu conferit acest 
ordin și i-am rugat pe oamenii care 
lucrează în direcția respectivă să 
analizeze modul în care i-a fost 
conferit”, a spus Maia Sandu.

Vlad Filat a primit „Ordinul Re-
publicii” în 2013, din mâinile pre-
ședintelui de atunci al R.Moldova, 
Nicolae Timofti, pentru „merite 
deosebite în promovarea valori-
lor democratice” și contribuție 
substanțială la aprofundarea di-
alogului cu Uniunea Europeană.

Amintim că pe 18 februarie 

președinta Maia Sandu a sem-
nat un decret prin care i-a retras 
„Ordinul Republicii” lui Vladimir 
Plahotniuc. 

Potrivit șefei statului, distincția 
i-a fost acordată lui Plahotniuc cu 
încălcarea procedurii și a norme-
lor legale, și anume a Regulamen-
tului despre modul de propunere 
pentru decorarea cu distincții de 
stat ale R.Moldova și de înmânare 
a lor. Propunerea privind deco-
rarea lui Plahotniuc a venit din 
partea organizației municipale 
din Chișinău a PDM, deși legea nu 

prevede partidele politice printre 
subiecții care pot face asemenea 
propuneri. „O persoană care a fu-
rat țara, a atacat și slăbit instituți-
ile statului și a construit un regim 
autoritar nu se poate bucura de 
distincții de stat”, a mai declarat 
ea cu această ocazie.

Deși inițial avocații lui Plahot-
niuc declarau că vor ataca deci-
zia în instanță, ulterior apărarea 
oligarhului a anunțat că nu se va 
mai adresa în judecată pentru a 
contesta retragerea ordinului.

Valeriu CAȚER
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„Ploaia” 
e de vină 

După trei ani de la restaurarea Sălii cu 
Orgă, a crăpat tencuiala de sub cei doi 
lei care străjuiesc intrarea în edificiu. 
De vină ar fi precipitaţiile care macină 

stratul de mortar folosit la construcţia soclului, 
dar mai ales lipsa materialelor rezistente şi de 
calitate, destinate mediului exterior. 

Amestecul de materiale pentru 
construcții a fost altul decât era 
nevoie. „Problema a apărut din 
cauza că s-a folosit un amestec 
pentru interior, dar nu pentru ex-
terior. La inaugurarea din ianua-
rie 2018, trebuia să vină o comisie 
de la București să vadă că s-au 
terminat lucrările. De aceea, s-a 
făcut repede. A rămas să se finise-
ze pe parcurs. Cum se încălzește, 
va fi schimbat. Va fi pusă bază de 
material rezistent la exterior, din 
granit, de culoarea treptelor, cum 
s-a pus la ferestre. Când se rezolvă 

baza pentru lei, atunci se lasă un 
lăcrimar, iar pe pereți nu va mai 
curge apă”, ne spune arhitectul 
Gheorghe Bulat, responsabil de 
proiectul de renovare a Sălii cu 
Orgă.

Deși au trecut trei ani de la 
ceremonia de inaugurare a spa-
țiilor restaurate în cadrul primei 
etape, arhitectul proiectant sus-
ține că „lucrările încă nu-s date 
în exploatare, urmează să se facă 
o revizie, iar toate defectele vor 
fi înlăturate”. E o normalitate în 
domeniul construcțiilor, afirmă 
Bulat, ca înainte de a se da în 
exploatare, să se verifice și să se 
identifice toate neajunsurile care 
apoi se înlătură. 

„De obicei, termenul de garan-
ție la lucrări este de cinci ani, dar 
depinde de contractul dintre client 
și antreprenor. Anumite lucrări 
sunt de conservare, adică nu sunt 
de finisare, definitive”, susține 
arhitectul Andrei Vatamaniuc de 
la Centrul de Urbanism Chișinău.

De ce se macină tencuiala 
la Sala cu Orgă

La rândul său, fiindu-i solicita-
tă opinia, doctorul în arhitectură 
Sergius Ciocanu ne-a declarat că 
„este straniu să auzi că la soclu, 
deci pentru lucrări de exterior, au 
fost utilizate materiale aplicabile 
pentru lucrări de interior. Faptul 
explică pe deplin cele întâmplate”. 

Și Mariana Șlapac, doctor ha-
bilitat în studiul artelor, denotă 
că măcinarea tencuielii înseamnă 
că „n-au fost utilizate materialele 
cuvenite și există niște probleme 
legate de tehnica de construcții”. 

Am vorbit și cu Larisa Zubcu, 
directorul general al instituției, 
care confirmă că „Sala cu Orgă 
se află încă în proces de repara-
ții”. Etapa a doua de restaurare, 
care prevede renovarea sălii de 
concerte și a holurilor, se amână 
din cauza pandemiei.

Nu e prima dată când soclul pe 
care stau cei doi lei are de suferit 
din cauza ploii și a zăpezii. Cel 
puțin asta ne-a spus Larisa Zubcu. 
„Nu știu de ce s-a reparat deja de 
trei ori, dar nu ține pentru că se 
adună foarte multă apă. Acum ar-
hitectul și compania de construcții 
se gândesc foarte serios să pună 
ceva trainic și pentru mult timp. 
Chiar săptămâna trecută am avut 
o ședință. Se adună apă, zăpadă. 
Noi măturăm, dar, când îngheață 
peste noapte și după aceea se to-
pește, n-ai cum evita și din cauza 

Natalia MUNTEANU

Președinta Maia Sandu insistă asupra 
revenirii la indexarea pensiilor o dată pe 
an, în baza inflației din anul precedent. 
Ea argumentează că indexarea bianua-
lă, promovată cu mult fast de PSRM în 
februarie 2020, continuă să lovească în 
pensionari, deoarece, „după indexarea 
rușinoasă de 1% din octombrie 2020, 
anul acesta, în aprilie, pensiile ar urma 
să nu fie indexate deloc”. Șefa statu-
lui anunță că a depus în Parlament o 
inițiativă legislativă, care ar permite o 
indexare de 3,7% în aprilie, echivalentă 
creșterii prețurilor din 2020.  

Maia Sandu susține că există sufi-
cienți bani pentru această indexare. 
„Cele 426 de milioane de lei necesare 

pentru finanțarea acestei măsuri pot fi 
acoperite din contul Acordului de fi-
nanțare dintre Republica Moldova și 
Comisia Europeană, semnat pe data 
de 22 februarie curent, în valoare de 15 
milioane de euro și din contul revizuirii 
cheltuielilor curente pentru bunuri și 
servicii”, notează ea.

Președintele R.Moldova le cere par-
tidelor parlamentare să susțină fără re-
zerve inițiativa sa. „Accentuez că expe-
rimentele politicienilor iresponsabili pe 
seama pensionarilor sunt inadmisibile. 
Majorarea pensiilor trebuie făcută prin 
creșterea pensiei minime, prin urgen-
tarea recalculării pensiilor celor care 
au lucrat după vârsta de pensionare și 

prin alte instrumente destinate anume 
acestui scop”, accentuează Maia Sandu. 

Menționăm că, potrivit responsabi-
lilor de la Ministerul Sănătății, Muncii 
și Protecției Sociale, în 2021, pentru 
prima dată în ultimii 18 ani, pensiile 
ar putea să nu fie indexate la 1 aprilie, 
întrucât în cea de-a doua jumătate a 
anului 2020 nivelul inflației, pe baza 
căruia se calculează coeficientul de in-
dexare, a fost negativ. În același timp, 
oficialitățile susțin că toți pensionarii a 
căror pensie este mai mică de 4 mii de 
lei, vor primi din 1 aprilie o indemnizație 
unică în mărime de 1000 de lei.

V.V.

asta se macină. În rest nu avem 
probleme. Peste tot e foarte bine, 
dar iată locul acesta. Iarna asta a 
fost cel mai evident”, susține șefa 
Sălii cu Orgă.   

Lucrările de restaurare a edi-
ficiului au fost executate cu su-
portul financiar al Guvernului 
României, care a donat în acest 
scop un milion de euro Republicii 
Moldova. Bani din care s-a făcut 
demisolul clădirii, s-a consolidat 
fundamentul, a fost renovată fa-
țada și reparat acoperișul Sălii cu 
Orgă din Chișinău.

Act de huliganism 
la Sala cu Orgă

În seara zilei de 8 martie, un 
bărbat a spart un geam mic de la 
demisolul Sălii cu Orgă, dinspre 
strada Vlaicu Pârcălab. Înconju-
rând clădirea, am văzut un angajat 
al Sălii cu  Orgă care aduna cio-
burile într-o găleată. Sala cu Orgă 
este vegheată de camere video, 
astfel că nu i-a fost greu Poliției 

să-l descopere pe făptaș. 
„Suntem o instituție expusă 

public: n-avem curte, n-avem 
gard. După reparații, am hotărât 
să nu mai punem gratii, dar viața 
ne arată că probabil vom reveni la 
ele. A mai fost odată, era un grup 
de narcomani. Aici se filmează. A 
fost Poliția. Se vede că e un tânăr 
în stare de ebrietate. Va trebui to-
tuși să revenim la gratii. Am vrut 
să fim civilizați, dar nu e posibil”, 
povestește Larisa Zubcu.

Sala cu Orgă este un monu-
ment de arhitectură de însemnă-
tate națională. A fost construită 
la sfârșitul secolului al XIX-lea 
- începutul secolului al XX-lea, 
sub conducerea inginerului Mihail 
Cecheru-Cuș. Edificiul se impune 
prin forme monumentale, execu-
tate preponderent în stil clasic, 
îmbinate cu unele elemente ale 
stilului romantic. Cupola și gru-
purile sculpturale imprimă clădirii 
o expresivitate artistică aparte. 
Până în anul 1974, clădirea a găz-
duit Banca de Stat.
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Maia Sandu propune revenirea
la indexarea pensiilor o dată pe an
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„Demult îmi doresc 
o expoziție la Chişinău”

– Dragă Andrei Gamarţ, 
felicitări pentru expozi-
ţia Eclipsa de la Mobius 
Gallery din Bucureşti, pre-
lungită până pe 20 martie. 
Care sunt concluziile tale 
personale după această 
expoziţie? 
Cred că a ieșit bine. Aveam 

emoții înainte să o panotez. Doar 
presupuneam cum ar trebui să 
arate instalația și ordinea lucră-
rilor în spațiu. Îmi făcusem și o 
machetă la scară mai mică. M-am 
bucurat mult că expoziția a fost 
vizitată de numeroși oameni și 
pentru mulți dintre ei sper că a 
fost o experiență intensă.

– Cum ţi-au părut vizita-
torii? Prin ce te-au impre-
sionat? 
Mai mergeam din când în când 

la Mobius Gallery, pe la sfârși-
tul programului. Am prins zile 
când găseam acolo grupuri de 
oameni de toate vârstele privind 
îndelung lucrările, chiar înainte 
de ora de închidere a galeriei. 
Într-o zi am întâlnit o doamnă 
în vârstă. Am aflat apoi că venea 
o dată la câteva zile. Locuiește în 
blocul de vis-a-vis. Mi-a și scris 
de mână pe niște foi A4 niște 
gânduri despre ce văzuse sau 

intuise în imaginile expuse.  

– Cum se manifestă dra-
gostea pentru artă în vre-
me de pandemie? 
Cred că în pandemie ni s-a re-

velat faptul că arta este o necesi-
tate vitală. E ceva foarte intim, 
personal și în același timp e un 
liant, un vas comunicant între oa-
meni, idei, timpuri. Mulți dintre 
actorii scenei artistice o duc acum 
foarte greu și faptul că insistă să 
creeze, în pofida greutăților de 
orice fel, se poate numi și asta o 
manifestare a dragostei pentru 
artă, pentru viață, mai exact.

– În ce direcţie va merge 
pictura ta de-acum încolo? 
Nu îmi dau seama încă. Lucrez 

din aproape în aproape. Dar am 
totuși o direcție, fie și sinuoasă. 
Mă preocupă mult lumina și aș 
vrea să mai explorez în această 
zonă. Dar și virtualul mă intri-
gă. Virtualul ca mediu și formă 
de expresie. Observ cum tot mai 
mulți oameni își găsesc un refugiu 
în realitatea virtuală, în digital, 
în cripto. E ca o lume paralelă ce 
funcționează după niște reguli 
încă în formare, stabilite prin 
consens de către toți participanții 
implicați. Cum sunt pictor și lu-

Interviu cu Andrei Gamarţ, pictor, poet, Bucureşti-Chişinău

Expoziţia personală a lui Andrei Gamarţ 
Eclipsa de la Mobius Gallery din Bucureşti 
reuneşte 35 dintre cele mai recente lucrări 
ale artistului (create între anii 2017 şi 

2020). Inaugurată pe 29 ianuarie 2021, a atras 
un număr impresionant de vizitatori. Succesul 
expoziţiei i-a determinat pe organizatori s-o 
prelungească până pe 20 martie. 

crez cu materia, iar virtualul pare 
să țină mai degrabă de lumea ide-
ilor, mi se pare interesant totuși 
cum realitatea virtuală de acum 
devine din ce în ce mai concretă. 
E de cercetat aici.

– Cum e atelierul tău? Care 
pentru tine e atelierul ide-
al – cum trebuie să arate? 
Am schimbat mai multe ate-

liere de când m-am stabilit în 
București. Bine, nu atât de mul-
te precum chiriile. Atelierul meu 
de acum e o mansardă, nu foarte 
luminoasă, într-un bloc interbelic 
din Piața Rosetti. Totuși de aici, 
de sus, de la etajul 7, se vede spec-
taculos orașul. E un spațiu foarte 
plăcut și primitor.

Nu știu dacă există un atelier 
ideal. O insulă între oameni. Mi-ar 
plăcea să aibă suficientă lumină, 
dar nu în exces. Să fie liniște, dar 
să-l și inunde uneori pe neaștep-
tate zgomotele de afară. Să stau 
singur cât vreau eu și să lucrez 
în voie. 

– Ai un job? 
Ca să îmi pot desfășura acti-

vitatea artistică și să mă susțin 
financiar, lucrez și eu, ca mulți 
alți artiști, la altceva. Întâmplarea 
face că sunt angajat în calitate de 
grafician la Editura Trei, unde mă 
simt în largul meu. Îmi place să 
creez imagini. Lucrez în domeniul 
graficii de carte de aproape 20 de 
ani. Deci nu e chiar atât de grav.

– Ce relaţie ai cu Uniunea 
Artiştilor Plastici din Ro-
mânia? 
Nu fac parte din vreo uniune de 

creație. Mă bate totuși gândul să 
mă înscriu în Uniunea Artiștilor 
Plastici din România. Poate obțin 
peste vreo 20 de ani un atelier pe 
undeva.

– Mai ai propuneri de ex-
poziţii după Eclipsa? 
În vară, voi participa cu o insta-

lație (RIVER – pictură și proiecție 
live stream) la Festivalul de Noi 
Media „RADAR” ce se va desfășu-
ra într-o hală imensă dezafectată 
aparținând de Aeroportul Băneasa.

Suntem de asemenea în ne-
gocieri cu o galerie din Viena să 
facem la vară o expoziție de grup, 
unde se vor regăsi și câteva dintre 
lucrările mele.

Momentan, mă documentez 
pentru un proiect mai amplu. Se 
va numi – „24”. Despre percepția 
timpului și a spațiului. Va conți-
ne 24 de pânze mari peste care 
voi proiecta tot atâtea transmisii 
live. Fiecare lucrare va reprezenta 
un loc concret de pe glob, o oră 
exactă. Astfel, fiind expuse toate 
odată, să comprim cele 24 de ore, 
cele 360 de grade, într-o clipă, cea 
a privirii și prezenței imediate. 
Cred că va fi o experiență unică.

– Pentru când să aşteptăm 
o expoziţie a ta la Chişi-
nău? 

Cum se termină perioada 
aceasta nesigură, ar trebui să 
demarez toate pregătirile pentru 
a aduce o expoziție la Chișinău. 
Demult îmi doresc acest lucru. 
Mi-ar plăcea să expun la Muzeul 
de Artă. Cred că e spațiul care se 
pretează cel mai bine cu ce aș vrea 
să expun.

– Mulţumesc mult pentru 
interviu şi inspiraţie în 
continuare.

A dialogat Irina Nechit

Amintim că Andrei Gamarț e originar din Chișinău, a absolvit Cole-
giul Republican de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” și Academia 
de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Evoluția pictorului 
și poetului Andrei Gamarț e spectaculoasă, crezul său artistic ne fas-
cinează: „În fața lumii trebuie să fii și fragil, și puternic în același 
timp, iar când o chestionezi, să faci parte din ea și totodată să stai în 
afară. Ajungi artist în timp. E un proces anevoios și de durată, cum 
ar șlefui cineva cu o bucată de piele piatra, până ce aceasta ajunge să 
strălucească și să reflecte imaginea lumii în fațetele netede ale unui 
diamant”.

Într-un interviu pentru „Dilema Veche”, realizat de Ana Maria Sandu, 
pictorul Andrei Gamarț mărturisește: „Lucrez la proiectul Eclipsa din 
2017, când am creat prima imagine din această serie, inspirată de 
scena ce deschide filmul Armoniile Werkmeister de Béla Tarr. Tema 
luminii, în jurul căreia tatonam din 2013, după ce m-a marcat cartea 
lui H. Bergson Materie şi memorie, și-a găsit atunci o continuitate. 
Făcând o legătură abstractă dintre cele două, materie și memorie, mi-
am zis că lumina este materia în starea ei pură, originară, punctul 0 
al creației, iar uitarea, trecerea, mișcarea o reduc la formă. Și totuși, 
făcând drumul invers, prin reamintire, materia poate reveni la starea 
ei de grație. Lumina este deci mediu și corp și relație. (...)

Întâmplarea a făcut să experimentez la propriu, la sfârșitul lui 2017, 
eclipsa, în urma unui episod de pierdere bruscă a vederii. Lucram 
atunci la o pânză mare, foarte elaborată, căreia ulterior i-am spus Or-
birea și am finalizat-o abia în 2018, după ce m-am reabilitat suficient. 
A fost o experiență foarte puternică. Am dorit să împărtășesc această 
experiență profund personală. Ca și cum un obiect străin ar veni de 
nicăieri, ar întuneca treptat lumea și ar pleca apoi de unde venise, 
lăsând în urmă o imagine a lumii înnoită. Mi-am dat seama atunci 
ce înseamnă să vezi și am rămas cu convingerea că abia în întuneric 
văzul poate spera să devină viziune”.

Cu delicatețe și amabilitate, Andrei Gamarț a acceptat să răspundă 
la întrebările Gazetei de Chişinău.

Andrei Gamarț. Eclipsa

Andrei Gamarț. Orbirea

Andrei Gamarț. Apus de soare

Andrei Gamarț. Val

Andrei Gamarț, pictor, poet, București, Chișinău. Fotografie de Larisa Balta
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Dezinformările despre siguranța 
și eficiența vaccinurilor occiden-
tale au început să fie promovate 
intens de sursele media cu politică 
editorială pro-Kremlin și cele afili-
ate Partidului socialiștilor imediat 
după aprobarea în UE și SUA a 
primelor vaccinuri. Newsmd.md 
a titrat că: „В США после 
прививки вакцинами Pfizer и 
Moderna скончалось более 50 
человек” (în traducere: „În SUA 
au murit peste 50 de persoane după 
vaccinarea cu vaccinurile Pfizer 
și Moderna”), iar Ntv.md (site-
ul postului de televiziune NTV 
Moldova, deținut de deputatul 
socialist Corneliu Furculiță) anunța 
că: „29 de persoane au decedat în 
Norvegia, după ce li s-a adminis-
trat vaccinul Pfizer”. În ambele 
cazuri, este vorba de speculații și 
manipulare, iar cauzele reale ale 
deceselor nu au nimic în comun cu 
administrarea vaccinului. Informații 
false și speculative despre presupuse 
pericole ale vaccinurilor aprobate 
la nivel internațional a publicat 
și Flux.md, site deținut de fostul 
politician Iurie Roșca (exemplu: 
„Un cercetător Pfizer avertizează 
că vaccinul amenință fertilitatea”). 

Pe de o parte, presa pro-
Kremlin denigrează vaccinurile 
aprobate la nivel internațional, 
iar pe de altă parte promovează 
în fel și chip siguranța vaccinului 
Sputnik V, produs în Federația 

Rusă. Iată doar două din multiplele 
titluri apărute în ultima perioadă 
pe portalul Sputnik.md, care este 
parte a rețelei de stat Sputnik, creată 
și finanțată de guvernul rus: „Efi-
cacitatea „Sputnik V”, dovedită: 
De ce Vestul vrea să demonstre-
ze contrariul?”; „Medicul Adina 
Alberts spune că vaccinul rusesc 
Sputnik reprezintă o opțiune mai 
bună decât Pfizer sau Moderna”. 

Cea mai recentă analiză a por-
talului Euvsdisinfo.eu, actualizat de 
StratCom, structură a Serviciului 

de Acțiune Externă al UE, arătă că 
Rusia desfășoară în mai multe țări 
o campanie activă de dezinformare 
împotriva vaccinurilor dezvoltate 
de Pfizer/BioNTech, Moderna sau 
AstraZeneca. Totodată, vaccinul 
rusesc Sputnik V este prezentat ca 
„cel dintâi, cel mai bun și singurul 
care nu are efecte secundare”.  

Suntem în mijlocul unui 
„război rece al vaccinurilor”

Vitalie Călugăreanu, jurnalist 
de investigație și corespondent al 

publicației germane Deutsche Welle 
în R. Moldova, susține că mass-
media propagandistică desfășoară 
o campanie concertată de dezin-
formare împotriva vaccinurilor 
occidentale anti-COVID și de 
promovare a Sputnik V care este 
prezentat ca unul mai eficient și 
mai sigur. „Vaccinarea a devenit un 
subiect geopolitic. Propagandiștii 
care ne povestesc astăzi cât de bun 
este vaccinul rusesc Sputnik V, în 
vara-toamna anului 2020, când 
încă nici nu exista vreun vaccin, 
umblau pe dealuri și căutau an-
tene 5G și ne speriau cu cipurile 
lui Bill Gates. În paralel, Institutul 
Gamaleya din Moscova ne asigura 
că Rusia va fi prima țară din lume 
care va crea vaccinul anti-COVID 
– un sindrom specific mentalității 
sovietice de a înfățișa Rusia ca pe 
o forță științifică globală. De acolo 
s-a pornit geopolitica vaccinului”, 
susține jurnalistul. Până în prezent, 
vaccinul rusesc Sputnik V nu a fost 
autorizat de Agenția Europeană 

pentru Medicamente (EMA) și nici 
nu a fost precalificat de Organizația 
Mondială a Sănătății (OMS). 
„Cu toate acestea, Rusia a poluat 
subconștientul populației pe două 
direcții: pe de o parte, a alimentat 
percepția că vaccinul rusesc este 
cel mai eficient și mai sigur, iar pe 
de altă parte – a dezvoltat o cam-
panie propagandistică împotriva 
vaccinurilor dezvoltate de Pfizer/
BioNTech, Moderna sau AstraZe-
neca, deja aprobate pe piaţa UE. Iar 
ca să fie mai convingătoare, Rusia 
caută cu disperare să convingă cât 
mai mulți potențiali aliați (state și 
lideri politici), în special din spațiul 
european, să cumpere vaccinul ru-
sesc”, spune Vitalie Călugăreanu.

Jurnalistul le recomandă 
consumatorilor de informații să 
fie foarte vigilenți: „Suntem, prac-
tic, în mijlocul unui „război rece 
al vaccinurilor”, iar pe vreme de 
război trebuie să fim de o sută de ori 
mai vigilenți. Este important să fim 
atenți din ce surse ne informăm și 
să verificăm informațiile prin toate 
instrumentele disponibile. Trebuie 
să rezistăm, să rămânem lucizi și să 
nu deconectăm nici pentru o clipă 
spiritul analitic”.

Dezinformările 
și speculațiile 
dezorientează populația 

Ninel Revenco, membră a 
Comitetului de coordonatoare a 

Programului național de imuni-
zări și a Grupului de comunicare 
privind vaccinarea împotriva CO-
VID-19, susține că nesiguranța 
unor persoane în ce privește 
vaccinarea este alimentată de 
speculațiile mediatice. „Trebuie să 
înțelegem că toate dezinformările, 
teoriile conspirației, speculațiile 
care sunt difuzate acum, creea-
ză o dezorientare și scepticism 
în rândul populației, inclusiv în 
rândul lucrătorilor medicali”, 
susține experta. Ea reamintește 
că, până la aprobare, vaccinurile 
trec printr-un control foarte ri-
guros, cu studii clinice realizate 
pe mii de voluntari. 

Agenția Medicamentului și 
Dispozitivelor Medicale din Re-
publica Moldova a anunțat că a 
aprobat condiționat 3 vaccinuri: 
Pfizer/BioNTech și AstraZeneca, 
dar și vaccinul Sputnik V, deși acesta 
nu a fost încă aprobat la nivel eu-
ropean. Potrivit unui document 
publicat de OMS, vaccinul pro-
dus de Institutul Gamaleya de la 
Moscova nu a trecut procedura de 
precalificare, revizuirea clinică fiind 
începută pe data de 9 februarie. În 
cadrul procedurii, au fost solicitate 
date suplimentare, care însă nu 
au fost încă prezentate de partea 
rusă. Agenția Europeană pentru 
Medicamente (EMA) a anunțat 
că demarează evaluarea continuă 
a vaccinului COVID-19 Sputnik V. 

Să analizăm critic 
informația 

despre vaccinuri

SPECULAȚIE  – A face deducții filozofice sau științifice, 
teoretizând în mod formal, fără legătură cu practica.

Sursa: Dicționarul Explicativ al Limbii Române (DEX)

La 2 martie 2021, în R. Moldova a început campania de imunizare anti-COVID 
cu vaccinul AstraZeneca, aprobat de Uniunea Europeană. Până a ajunge vaccinul 
occidental în R. Moldova, în ultimele trei luni, presa de propagandă s-a concentrat 
pe o promovare agresivă a vaccinului Sputnik V, denigrând, în același timp, 
siguranța vaccinurilor occidentale, precum Pfi zer/BioNTech, Moderna sau 
AstraZeneca. Specialiștii în sănătate publică spun că  dezinformările cresc reticența 
populației la vaccinare, ceea ce ar putea agrava răspândirea infecției noului 
coronavirus. Oamenii sunt încurajați să nu se informeze din surse media dubioase, 
să analizeze critic informația despre vaccinuri și să asculte recomandările medicilor.

 La 1 martie 2021, Asociația Presei Independente (API) și 
portalul Stopfals.md au premiat câștigătorii concursului 
național „Sunt un om cu rațiune, gândesc și analizez!”, 
competiție destinată elevilor claselor superioare de liceu 
și studenților moldoveni din colegii și universități din țară 
și din afară. Câștigătorii celor două categorii („imagini” 
și „clipuri”) au fost premiați cu diplome din partea 
organizatorilor și câte un abonament de Internet oferit de 
unul din sponsorii competiției. 

Concursul s-a desfășurat în perioada 
11 – 25 ianuarie 2021, fiind trans-
mise în total 55 de lucrări creative 
care explică importanța dezvoltării 
gândirii critice și a consumului critic 
de informații, inclusiv 38 de desene 

și colaje la categoria „Imagini” și 
17 filmulețe la categoria „Clipuri”. 

După evaluarea lucrărilor, 
un juriu profesionist i-a acordat 
locul I la categoria „Imagini” lui 
Ion Făureanu, elev la Centrul de 

Excelență în Construcții din 
Chișinău. Pe locul doi s-a clasat 
Alina Timofte, elevă 
la aceeași instituție 
de învățământ, iar 
locul trei i-a re-
venit Corinei 
Doni, elevă la Li-
ceul „Boris Dîn-
ga” din Criuleni. 

La categoria 
„Clipuri”, de locul I s-a învred-
nicit Sandu Provorovschi, elev 
la Colegiul de Industrie Ușoară 
din Bălți, iar pe locul doi – Iulian 
Moisei, elev la Liceul „Dimi-

trie Cantemir” din Cantemir. 
Pe locul trei s-a clasat Valeriu 
Coadă, student la Academia de 
Muzică, Teatru și Arte Plastice. 
Câștigătorii au fost premiați cu 
câte un abonament la Internet 
oferit de către sponsorul principal 

al concursului Compania 
Starnet SRL.

De premii s-au în-
vrednicit și autorii lucră-
rilor cu cele mai multe 
voturi din partea publi-
cului. Astfel, cea mai votată 
imagine a fost a Cristinei 
Blanari, elevă la Centrul 
de Excelență în Construcții 
din Chișinău, iar premiul 
pentru clipul cel mai 
apreciat de public i-a fost 

acordat Matronei Ostaf, elevă la 
aceeași instituție de învățământ. 
Ambele câștigătoare au primit 
câte o diplomă și o baterie externă, 
oferită de compania „Maxlinie 
Comp” SRL. 

Organizatorii au oferit premii 

și unor profesori care i-au încu-
rajat pe discipoli să participe la 
concurs cu lucrări de promovare 
a gândirii critice. 

Concursul „Sunt un om cu 
rațiune, gândesc și analizez!” s-a 
desfășurat în cadrul unui proiect, 
finanțat de Ambasada SUA în Re-
publica Moldova. La festivitatea 
de premiere care s-a desfășurat în 
regim online, Martin McDowell, 
șef-adjunct al Misiunii SUA, a 
menționat că tinerii au nevoie de 
o gândire critică dezvoltată, de-
oarece în prezent este mai dificil 
să faci diferența între informația 
adevărată de cea falsă. 

Toate lucrările participante 
la concurs pot fi văzute pe site-ul 
www.concurs.api.md 

Ca să fii la curent cu dezinformările din mass-media și de pe rețelele sociale, astfel încât să 
te poți proteja de manipulare, accesează portalul www.stopfals.md, gestionat de Asociația 
Presei Independente (API). Jurnaliștii portalului dezmint informațiile false și elaborează un 
top lunar al dezinformărilor din spațiul public. Tot aici poți semnala informațiile pe care le 

consideri false,  iar colaboratorii API le vor verifica și vor publica rezultatele.

Pagină realizată de Mariana Jacot

Pagină tematică editată de Asociația Presei Independente (API), în cadrul proiec-
tului „Dezvoltarea gândirii critice în rândul populației rurale, elevilor și viitorilor 
profesori”, finanțat de Ambasada SUA. Opiniile exprimate în cadrul proiectului 
aparțin autorilor proiectului și nu corespund neapărat celor ale Ambasadei SUA.

Nr. 6, februarie 2021

Au fost premiați câștigătorii concursului național 
„Sunt un om cu rațiune, gândesc și analizez!”  

Su
rsa

: E
uv

sd
isi

nf
o.e

u

Su
rsa

: A
PI



Vineri / 12 martie / 2021

14
GAZETA de Chișinău

F I L E  D E  I S T O R I E

Evrei în GULAG (3)

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

Documentul 4       

„SECRET

Colegiului de judecată pe probleme pe-
nale al Judecătoriei Supreme a URSS

RECURS
(în ordinea supravegherii)
                                                              
La dosarul lui Zeidman  
 Leia-Srulevna                                                                

Prin sentința Judecătoriei de circum-
scripție Bălți a RSSM din 3-4 martie 1941, 
a fost condamnată conform art. 54-13 al CP 
al RSSU la 10 ani de detenție în LCM și 5 
ani de privare de drepturi, 

ZEIDMAN LEIA-REINA SRULEVNA, 
anul nașterii 1918, originară din satul Lip-
cani, același raion, RSSM, evreică, cetățea-
nă a URSS, din muncitori, puțin știutoare 
de carte, fără de partid, croitoreasă, fără 
antecedente penale, până la arestare locuia 
și lucra croitoreasă în Lipcani. 

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

ZEIDMAN  a fost condamnată pen-
tru faptul că, locuind până în anul 1940 
în Lipcani, a fost recrutată de către șeful 
jandarmeriei ca agent secret și pe parcursul 
câtorva ani a transmis informații despre 
activitatea revoluționară a tineretului din 
Lipcani și, în urma denunțului său, au fost 
arestați lucrători de comsomol ilegaliști, 
care în timpul interogatoriului la jandar-
merie au fost bătuți, precum: cet. STOLEAR 
V.L., ROZENȚVEIG Ă.A., FAIMAN N.L.

Prin decizia comisiei RSSM pentru reexa-
minarea dosarelor penale ale persoanelor 
acuzate de activitate contrarevoluționară 
din 20 noiembrie 1954, proces-verbal nr. 
18, procurorul RSSM a înaintat un recurs 
în Prezidiul Judecătoriei Supreme a RSSM 
pentru anularea sentinței Judecătoriei de 
circumscripție Bălți din 3-4 martie 1941 și 
a Încheierii Judecătoriei Supreme a RSSM 
din 31 martie 1941 și sistarea cauzei în le-
gătură cu lipsa de probe, cu eliberarea lui 
ZEIDMAN din locul deportării, unde își 
ispășește pedeapsa.

La 2 decembrie 1954, la Prezidiul Ju-
decătoriei Supreme a RSSM recursul pro-
curorului RSSM a fost examinat și respins 

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

că maşina sângeroasă a ocupanţilor sovietici nu alegea 
condamnaţii şi deportaţii după naţionalitate.

LEIA-REINA SRULEVNA, iar cazul să fie 
închis din lipsă de probe, cu eliberarea lui 
ZEIDMAN din locul deportării, unde își 
ispășește pedeapsa. 

Procurorul General al URSS
Consilier juridic de stat în exercițiu                       

(R. RUDENCO)
F.3085, inv.1, d.783, f.137-139

Documentul 5

„APROB”                                                                 
Viceministru al Afacerilor Interne al RSS 

Moldovenești,
general-maior
(Kulik)
26 mai 1953

„SANCȚIONAT”
Procuror adjunct pe probleme
speciale al RSSM,
Consilier judiciar superior
(Kizikov)
29 mai 1953

 ÎNCHEIERE   
25 mai 1953
or. Chișinău, RSSM
Eu, împuternicitul executiv al Secției 1 

a Serviciului Special 1 al MAI al RSSM, lo-
cotenentul superior DERCACI, examinând 
dosarul nr.-328762 privind deportarea lui 
BELDIMAN Vasili Maximovici,

AM STABILIT:
BELDIMAN Vasili Maximovici, anul naș-

terii 1915, în perioada ocupației temporare 
a teritoriului Moldovei de către cotropitorii 
româno-germani, a denunțat autorităților 
române pe activista sovietică ȘVEȚ O.I., pe 
care în timpul arestării a bătut-o, ceea ce 
se confirmă prin depozițiile martorilor. Pe 

lângă aceasta, BELDIMAN a fost încorpo-
rat în anul 1943 în armata română și până 
în anul 1946 s-a aflat în lagărele pentru 
prizonierii de război. 

În baza acestor date, BELDIMAN V.M. 
urma a fi deportat cu familia în regiunile 
îndepărtate ale URSS, dar în ziua operați-
unii el a dispărut, de aceea la 6 iulie 1949 
din raionul Rezina a fost evacuată și, la 11 
februarie 1950, condamnată de Ședința 
Specială a MAI al URSS la deportare în re-
giunea Kurgan numai soția lui BELDIMAN, 
Natalia Semionovna, cu copilul Valeri, anul 
nașterii 1949.

Conform informației Direcției MAI 
din regiunea Kurgan cu nr.-9/402 din 
05.03.1953, în anul 1950 în raionul Lopa-
tinsk, regiunea Kurgan, la locul deportării 
lui BELDIMAN N.S. a sosit soțul ei, BEL-
DIMAN Vasili Maximovici, anul nașterii 
1915, originar din satul Alcedar, raionul 
Rezina, RSSM (p.d. 39).

În baza celor expuse,
C O N S I D E R:
Dosarul nr.-328762 să fie înaintat spre 

examinare la Ședința Specială pe lângă MAI 
al URSS pentru condamnarea lui BELDI-
MAN Vasili Maximovici, anul nașterii 1915, 
originar din satul Alcedar, raionul Rezina, 
RSSM, la deportare în regiunea Kurgan. 

Împuternicitul executiv al Secției 1 a 
a  Serviciului special 1 al MAI al RSSM, 
locotenent superior (DERCACI)
De acord: Șeful Secției 1 al Serviciu-

lui special 1  al MAI al RSSM – maior                                                        
(GUDÎMOV)

Șeful Serviciului special 1  
al MAI al RSSM – locotenent-colonel
 (VASILIEV)”
F.3085, inv.1, d.704, f.27 – 28

Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist

ca fiind neîntemeiat.
Considerăm că recursul a fost respins 

incorect, iar ZEIDMAN a fost condamnată 
fără temeiuri suficiente:

1. În materialele anchetei preliminare 
și judiciare nu au fost acumulate probe 
suficiente referitor la inculpata ZEIDMAN, 
precum că ea a desfășurat activitate de 
denunțător. Această acuzație a judecății 
se bazează pe presupunerile personale 
ale martorilor: ȘENCHER H.M., ȘVARȚ-
MAN Ș.M., FAIMAN P.L., MÎȘAILO P.V., 
STOLEAR P.L. și ROZENȚVEIG Ă.A., iar 
afirmația că ZEIDMAN era agentul secret 
al șefului de post al jandarmeriei nu se 
bazează în general pe nimic.

Atât în ancheta preliminară, cât și în 
cea judiciară, ZEIDMAN nu și-a recunos-
cut vinovăția (proces-verbal al ședinței 
de judecată p.d. 59-61, 63) și a menționat 
următoarele:

„Nu sunt vinovată de cele ce sunt acuza-
tă, asta mi-a făcut-o ȘENCHER Haim, care 
mă urăște deoarece a vrut să se căsătorească 
cu mine, iar eu l-am refuzat, și acum i-a 
adunat pe toți împotriva mea, având în 
vedere că eu lucram, adică coseam, la șeful 
de post DIURA, rog judecata să mă ierte”.

Totodată, judecata nu a verificat ar-
gumentele lui ZEIDMAN, iar depozițiile 
martorului ȘENCHER judecata le-a con-
siderat veridice.

2. Martora DIUC M.N. (proces-verbal al 
ședinței de judecată p.d. 60) a menționat 
că ea a invitat-o pe ZEIDMAN să coase 
albituri pentru șeful de post DIURA, iar 
ZEIDMAN la început nu vroia să vină, iar 
apoi a venit de câteva ori la șef după banii 
pe care i-a câștigat, dar judecata nu a luat 
în considerație cele expuse.

3. Martorul MÎȘAILO P.V. (proces-ver-
bal al ședinței de judecată p.d. 60) a men-
ționat că știe despre legăturile lui ZEID-
MAN cu șeful de post DIURA din discuția 
cu ZEIDMAN Ruhlea, dar ZEIDMAN Ru-
hlea, interogată pe această chestiune în 
judecată în calitate de martor, neagă acest 
fapt (p.d. 62).

4. De asemenea, judecata nu a examinat 
depozițiile martorului ȘAMS Ănihovici, 
depuse în ședința de judecată (p.d. 60 ver-
so 61), judecat anterior pentru activitate 
comunistă, care a caracterizat-o pe ZE-
IDMAN Reina numai pozitiv, precum și a 
prezentat depoziții specifice privind relații-
le dintre martorul ȘENCHER și inculpata 
ZEIDMAN. Pe lângă aceasta a arătat că a 
trădat nu ZEIDMAN, ci provocatorul Vasea 
PASCHEVICI, iar ȘENCHER a venit la el cu 
declarația împotriva lui ZEIDMAN ca s-o 
semneze, dar el nu a semnat-o, deoarece 
nu știe nimic rău despre dânsa.

Bazându-ne pe circumstanțele indica-
te, considerăm că ZEIDMAN Leia-Reina 
Srulevna a fost condamnată fără temei și 
cazul ei urmează a fi suspendat în legătură 
cu insuficiența probelor acumulate.

În baza celor expuse și conducându-mă 
de art. 16 al Legii privind organizarea ju-
diciară în URSS, republicile unionale și 
autonome,

Să fie anulate sentința Judecătoriei de 
circumscripție Bălți a RSSM din 3-4 martie 
1941, Încheierea Judecătoriei Supreme a 
RSSM din 31 martie 1941 și Hotărârea Pre-
zidiului Judecătoriei Supreme a RSSM din 
2 decembrie 1954 referitor la ZEIDMAN 
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

P R I V I R E A

Ion(el) Cărpineanu

Mi-amintesc și-acum: un ochi 
râde, altul plânge. Iată-l pe Casian 
Pimen, căruia îi umbla limba ca o 
morișcă, iat-o pe delicata Dobro-
volschi Nadejda; tot la începuturi 
i-am avut elevi pe Ion Ciubotaru, 
azi regisor la Iași, pe Simion Fi-
limon, priceput și la desen, și la 
sculptură, și la muzică… Mai în-
coace am avut o clasă de domnițe, 
una mai frumoasă decât alta, una 
mai gingașă decât alta: Alina Popa, 
Svetlana Roman, Mariana Ciubo-
taru, Lilia Nacu… și talentata Alina 
Irofti, care de multă vreme nu mai 
este printre cei vii…

Apoi acești mai de la urmă: 
Ionel Cărpineanu, Irina Șendrea, 
Valeriu Holban, Liliana Frunză, 
deținătoarea locurilor de frunte la 
olimpiadele de limba și literatura 
română… Și încă zeci și sute de 
discipoli. De la cei din urmă am 
vrut să-mi iau rămas bun. M-am 
dus la școală (iarna, în vacanță) și 
le-am scris pe tablă:

Iată, soarta ne desparte,
Copilaşii mei curaţi,
Sunt cu voi, deşi-s departe,
Nu vă uit, nu mă uitaţi…

Când s-au reînceput lecțiile, 
după vacanță, sentimentala mea 
strofă a rămas neatinsă pe tablă o 
săptămână întreagă. În jurul ei se 
adunau ecuații algebrice, dialoguri 
în franceză, date istorice.

Le mulțumesc generoșilor mei 
colegi și frumoșilor mei elevi că 
mi-au prelungit cu o săptămână 
aflarea mea printre ei.

* * *
Îmi pare grav, chiar foarte, că 

învățământul nostru devine tot 
mai depersonalizat. Profesori, mai 
ales cei cu puține ore la clasă, care 
nu-și prea știu elevii și apelează la 
lista din catalog pentru a-i identi-
fica; elevi care-și numesc dascălul 

„domnule profesor”, fiindcă nu-i 
știu numele și prenumele… Se în-
tâmplă acest fenomen, mai ales în 
orașe, deoarece există o fluctuație  
de cadre didactice foarte mare. La 
țară, în acest sens, al depersona-
lizării învățământului, e ceva mai 
bine, dar și acolo procesul se în-
rădăcinează prin gloate de copii 
aduși cu autobuzele „într-o școală 
mai bună”, prin profesori care sunt 
nevoiți să predea în două – trei 
sate, ba și în mai multe.

Se zice că în școlile japoneze 
cadrele didactice, după ce predau 
doi – trei ani la rând, sunt obligate 
să se ducă în altă școală. Pentru 
a nu-și face „idoli”, elevi favoriți 
etc. N-am cercetat practica aceasta 
pedagogică, dar o consider… ne-
productivă. În ceea ce mă priveș-
te, am emis următorul „aforism”: 
mai bine să-ți predea un profesor 
mediocru într-o anumită unitate 
de timp decât trei sau cinci ași în 
același răstimp. Elevii se obișnu-
iesc cu stilul de predare al unui 
individ și asimilează materia mai 
ușor decât atunci când se schimbă 
neîntrerupt „emițătorul”.

Așadar, în anul 1992 am scos 
cu bine o clasă de absolvenți și 
am devenit diriginte și profesor 
de română al unei clase de-a V-a. 
Tristețe și bucurie în același timp. 
Tristețe, chiar trăiri dramatice, în 
raport cu tinerii care au părăsit 
școala pentru totdeauna și bucuria 
unui nou început.

Clasa a V-a care mi-a revenit era 
compusă din vreo treizeci de pici 
care de care mai „colorat”. Smoliți 
și blonzi, cu capetele tunse brebă-
nel și altele cu închipuire de fri-
zură, dar aproape toți zbânțuiți și 
ghiduși. Precum este copilăria. La 
lecții se arătau a fi active mai ales 
domnițele. Printre copii era și un 
băiețel de o originală frumusețe: 
Ionel Cărpineanu. Josuț de statură, 

S-a întâmplat că, după mulţi ani de lucru 
într-o singură şcoală, am părăsit-o 
devenind „capitalist”, adică locuitor al 
capitalei. Cu regrete nemărturisite şi 

sfâşietoare dureri sufleteşti.

Aceasta este legătura dintre generaţii: noi am fost ieri, ei sunt astăzi, perpetuând spre mâine, care trebuie să 
fie mai bun și mai fericit

cu dințișori albi ca miezul proaspăt 
de ridiche și cu chica roșie ca para 
focului, care țâșnea „ca macu-n 
secară” (Lucian Blaga). De altfel, 
și cei doi frați mai mari ai lui Ionel, 
un băiat și o fată, erau marcați de 
culoarea garoafelor aprinse. Tus-
trei împrumutaseră de la mama 
lor vâlvătaia focului în păr. Colegii 
lui Ionel se obișnuiseră cu această 
calitate a băiatului, dar eu, neliniș-
tit ca nu cumva să-l poreclească 
sau să râdă de el, am anunțat în 
clasă, vajnic și autoritar, că băieții 
și fetițele cu părul roșu sunt foarte 
deștepți, deoarece organismul lor 
conține mult cupru (aramă), ceea 
ce-i face deosebiți de alți oameni.

(Citisem această afirmație în-
tr-o carte despre călugărul aus-
triac Mendel și despre principiile 
eredității).

În primele zile ale lui septem-
brie a anului 1990 n-am reușit să 
mă conving de veridicitatea teoriei 
cu surplusul de cupru din orga-
nism, căci degrabă școala ieșise 
la cules struguri. Reamintesc: toți 
elevii, cu excepția claselor prima-
re, erau obligați să adune de pe 
câmpuri bogățiile gliei colhoznice.

Ionel Cărpineanu nu prea fă-
cea purici la cules, de altfel, ca și 
majoritatea colegilor săi. Micuț, 
se ascundea cu ușurință după căl-
darea de zinc, ba chiar și după o 
frunză de vie. Îl depistam cu greu 
după culoarea roșie a părului. Spun 
cu greu, deoarece și frunzele viței-
de-vie deveneau între timp roșcate. 
Uneori venea și maică-sa să-l ajute 
la cules și atunci Ionel devenea li-
der netăgăduit al clasei.

După ce s-a terminat recolta-
rea strugurilor, ne-am reîntors la 
școală. Mie și picilor mei, căro-
ra le predam limba și literatura, 
ne-a revenit o sală de clasă mare 
și spațioasă. Două lucruri nu-mi 
conveneau: geamurile largi, ce dă-
deau în afară și care le atrăgeau 
privirile copiilor și tabla fixată prea 
sus cu cuie enorme, în peretele de 
beton. Cu geamurile m-am lămurit 
degrabă, anexându-le niște perdele 
groase. Dar tabla prinsă temeinic 
nu o puteam muta. Și atunci când 

îl scoteam pe „cogeamitele” elev 
Ion Cărpineanu la tablă ca să scrie 
ceva, eram nevoit să-l sui pe un 
scaun ca să ajungă la tablă.

Învăța bine. Era printre liderii 
clasei. Când pleca spre casă, îl ur-
măream cum pășește cu un ghioz-
dan mare în spate și-mi părea că 
geanta îl poartă pe sus și nu m-aș 
fi mirat dacă într-o zi aș fi văzut o 
morișcă învârtindu-se prinsă de 
ghiozdan, ca la Carlson, purtându-l 
în aer pe băiat.

Au trecut anii. Ion s-a lungit, 
ajungându-și semenii.

Apoi a absolvit facultatea de 
energetică a Universității Tehnice 
din Moldova. Apoi s-a căsătorit cu 
Oxana Roșca, devenită Cărpineanu 
(2005.) Apoi au venit pe lume 
fiul Nicolae și fiica Elena (poartă 
numele mamei lui Ion, decedată 
într-un accident stupid). În mar-
tie 2021, se va ivi a doua fetiță în 
familia Cărpineanu (scriu aceste 
rânduri la început de februarie 
2021.

De ce fac lobby pentru Ion Căr-
pineanu?

Fiindcă el face parte din stolu-
rile de copii, împreună cu care am 
zburat în tinerețea mea pedagogi-
că. Fiindcă, aidoma lui Creangă, aș 
putea zice nostalgic: „Stau câteo-
dată și-mi aduc aminte ce vremi 
și ce oameni mai erau în părțile 
noastre…”.

Acum, când „sunt un ied îm-
bătrânit, întristat și cuminte” 
(Gheorghe Calamanciuc), soția 
mă ia uneori în răspăr: ce tot scrii 
tu despre trecut? Nu ai subiecte 
moderne la îndemână?

În primul rând proza (romanul, 
povestirea etc.), în mare majorita-
te, este efectuată la passé composé, 
în al doilea rând, educația, peda-
gogia este o temă veșnică, precum 
iubirea.

Dar să revenim la Ion Cărpi-
neanu. Pe 14 aprilie 2021 face 40 
de ani. A reușit să fie/este primar 
de Cărpineni din 2010, iată al 11-
lea an. Ce-a realizat în ipostaza de 
voinic al Cărpinenilor? Multe, nu 
degeaba sătenii l-au ales la condu-
cerea satului în patru legislative. 

Vom nominaliza doar trei din 
reușitele lui: construcția sistemului 
de alimentare cu apă potabilă pen-
tru toată localitatea, peste o 100 
de kilometri de rețele magistrale 
(cea mai extinsă rețea de alimen-
tare cu apă potabilă din localitățile 
rurale ale Republicii Moldova); 
construcția sistemului de iluminat 
stradal – 72 de kilometri de străzi 
luminate; crearea Întreprinderii 
Municipale „Cărpineni Servicii”, 
care prestează servicii publice ce-
tățenilor (furnizarea apei potabile, 
serviciul de evacuare a deșeurilor, 
servicii de salubrizare, servicii de 
întreținere a drumurilor locale). 
Doar această scurtă enumerare vă 
va permite să vedeți că în capul 
deștept al lui Ion Cărpineanu există 
cupru berechet…

Mă bucur mult de succesele foș-
tilor mei elevi. O spun fără nici o 
patetică de margarină. În definitiv, 
aceasta este legătura dintre gene-
rații: noi am fost ieri, ei sunt astăzi, 
perpetuând spre mâine, care tre-
buie să fie mai bun și mai fericit.

Ion IACHIM
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Strategii de îngrijire a ridurilor

Indiferent de cauzele genera-
toare și mecanismele de apariție, 
ridurile sunt considerate a fi dău-
nătoare frumuseții și, în consecin-
ță, orice efort care are drept scop 
reducerea acestora este binevenit.

Numărul tehnicilor și metode-
lor de luptă împotriva ridurilor 
este atât de mare încât, frecvent, 
în cadrul consulturilor medicale, 
ni se punea întrebarea: „Domnule 
Doctor, ce și când anume trebuie 
să fac pentru a mă îngriji cel mai 
eficient împotriva ridurilor?”.

Primul și poate cel mai im-
portant lucru de care trebuie să 
ținem cont este profilaxia apariției 
ridurilor, deoarece este mult mai 
ușor să prevenim decât să tratăm. 
Trebuie să respectăm pielea, în 
activitatea zilnică, de așa manieră 
încât să nu-i suprasolicităm posi-
bilitățile de adaptare la agresiunea 
mediului înconjurător. Trebuie 
să facem tot ceea ce ne stă în pu-
teri pentru a trăi într-un mediu 
natural cât mai curat, cu cât mai 
puțini factori poluanți agresori.

Zâmbetul este un factor deose-
bit de important pentru profila-
xia apariției ridurilor de expresie, 

iar încruntarea aduce după sine 
contracția mușchilor pielii care, 
prin repetiție, vor genera ridurile 
de expresie.

Utilizarea mijloacelor de pro-
tecție fizică (pălării, eșarfe, haine 
adecvate anotimpului și gradului 
de insolație sunt de mare folos. La 
acestea se adaugă utilizarea facto-
rilor de protecție fizică și chimică 
conținuți în cremele ecran solar. 
Dacă în urmă cu câteva decenii se 
spunea că gradul de civilizație al 
unei societăți poate fi măsurat și 
după cantitatea de detergenți și 
șampoane utilizate, astăzi, putem 
parafraza, spunând că acest grad 
de civilizație este dependent și de 
cantitatea și calitatea cremelor de 
protecție solară utilizate.

Îngrijirea adecvată din punct 
de vedere cosmetic este de mare 
importanță și ar reprezenta urmă-
torul pas în cadrul preocupărilor 
legate de riduri.

Dimineața, se va utiliza o cremă 
hidratantă și emolientă pentru 
ten normal/uscat/sensibil, apli-
cată după curățarea prealabilă a 
tenului cu o emulsie demachiantă 
pentru ten normal/ uscat/ sensibil 

Ridurile sunt adesea martorii tăcuţi ai 
timpului care s-a scurs peste noi. Frigul, 
vântul, soarele, ploaia, substanţele 
poluante, meseriile şi sporturile 

practicate în aer liber cu expunerea intempestivă 
la factori agresivi fizici, chimici, radiativi sunt 
tot atâtea condiţii favorizante ale apariţiei şi 
dezvoltării ridurilor. Determinismul genetic 
propriu fiecărui organism modulează viteza de 
apariţie şi dezvoltare a ridurilor.

și tonifierea cu o loțiune tonică, de 
asemenea adecvată tipului de ten.

Seara, se impune aplicarea unei 
creme de noapte sau a unei creme 
antirid/antiîmbătrânire cutana-
tă. Aceasta se va aplica doar după 
curățarea cu emulsie demachian-
tă și tonifierea cu loțiune tonică 
adecvată tipului de ten.

Cremele de gomaj blând utiliza-
te din două în două zile sau cremele 
de gomaj profund, aplicate o dată 
sau de două ori pe săptămână, re-
prezintă unul dintre micile mari se-
crete ale îngrijirii adecvate ale unui 
ten pe care dorim să-l protejăm 
de apariția prematură a ridurilor.

Peelingurile chimice superfici-
ale pe bază de acizi alpha hidroxi 
sau de acid mandelic, concepute 
pentru autoîngrijire, sau peelin-
gurile efectuate în centrele de fru-
musețe stau la îndemâna tuturor. 
Superioare peelingurilor chimice 

superficiale sunt peelingurile me-
canice, dublate de cristaloterapie 
și terapie endermologică (de ac-
tivate a drenajului limfatic și a 
circulației prin capilarele arteriale 
și venoase cutanate). Acestea se 
realizează prin tehnicile de mi-
crocriodermabraziune, executate 
de specialiști în cabinete adecvat 
dotate. Microcriodermabraziunea 
poate fi executată în orice ano-
timp, nefiind însoțită de riscurile 
specifice peelingurilor chimice.

Mezoterapia (injectarea super-
ficială în piele a unor amestecuri 
complexe și personalizate de sub-
stanțe active – acid hialuronic, 
X-ADN, microelemente, vitamine 
etc., cu ajutorul unor dispozitive și 
ace speciale, care fac înțepăturile 
complet nedureroase), singură 
sau în asociere cu microcrioder-
mabraziunea, reprezintă un pas 
specializat, de mare eficiență și 

deosebit de util pentru păstrarea 
tenului tânăr și prevenirea îm-
bătrânirii.

Folosirea substanțelor de um-
plere (colagen, acid hialuronic 
etc.), resorbabile sau neresorba-
bile, administrate prin microin-
jectarea sub riduri cu „umplerea“ 
acestora, reprezintă deja o tehnică 
sofisticată, care stă doar la înde-
mâna medicilor specializați.

Cele mai sofisticate tehnici de 
luptă împotriva ridurilor, tehnici 
la limita manevrelor chirurgicale 
(liftinguri), constau în implan-
tarea de fire de polen sau aur cu 
scopul de a remodela, susține te-
nul și șterge ridurile.

În concluzie, primul pas, din 
punct de vedere cosmetologic, în 
profilaxia și tratamentul ridurilor 
îl reprezintă utilizarea cosmetice-
lor adecvate.

saptamanamedicala.ro

Unele persoane susțin că dacă bei apă 
în timpul mesei ai putea să te confrunți 
ulterior cu crampe abdominale, balonare 
și alte tulburări digestive. Dar cât e mit și 
cât e adevăr în această afirmație?

Află mai jos dacă e bine sau nu să bei 
apă în timp ce mănânci.

Ce se întâmplă dacă bei apă 
în timpul mesei

Mitul conform căruia dacă bei apă în 
timpul mesei se diluează sucurile gastrice 
și enzimele digestive, îngreunând astfel 
procesul de digestie, este fals. Asta ar 
însemna ca sistemul tău digestiv să nu 
știe să se adapteze acestei situații, lucru 
complet fals.

Totodată, se spune că lichidele consuma-
te în timpul mesei ar împiedica absorbția 
substanțelor nutritive din alimente și ar 
grăbi eliminarea acestora. Din nou, nu exis-

tă nicio dovadă științifică în 
sprijinul acestei afirmații.

Studiile nu au descoperit 
nicio legătură între faptul 
că bei apă în timpul mesei 
și impactul negativ asupra 
digestiei.

Din contră, lichidele aju-
tă digestia, în sensul că „îm-
ping” mai ușor alimentele 
pe esofag și, ulterior, în sto-
mac. Astfel sunt prevenite 
simptome nedorite precum 
balonarea sau constipația.

Mai mult decât atât, consumând apă în 
timpul mesei, e foarte posibil să mănânci 
mai puțin și, în consecință, să slăbești. 
„Pauza de apă” îi poate oferi creierului un 
moment de respiro în care să decidă dacă 
mai e cazul să mănânci sau ești deja sătul.

Un studiu a arătat că participanții care 
beau 500 de mililitri de apă înainte sau în 
timpul mesei au slăbit cu 2 kilograme mai 
mult decât cei care nu făceau acest lucru. În 
plus, s-a constatat că metabolismul acestora 
era mult mai activ, deci procesul de ardere 
a caloriilor este mai eficient.

Ține cont însă că aceste informații sunt 
valabile pentru consumul de apă în timpul 
mesei. Nu sucuri, alcool sau alte băuturi 
alcoolice ori îndulcite, bogate în calorii și 
deloc indicate, nici în timpul mesei, nici 
după, mai ales dacă suferi de reflux gas-
troesofagian!

bioterramed.ro

Foame emoțională sau foame pe fond 
nervos – un fenomen care se poate instala 
când traversăm perioade stresante.

Cum să recunoşti foamea 
emoţională? 

În pandemie, a explodat numărul 
persoanelor care suferă de tulburări 
alimentare. Zeci de mii de cazuri de bulimie, 
anorexie sau cazuri în care persoanele 
mănâncă pe fond de stres încă așteaptă 
să fie diagnosticate în fiecare colț de lume. 
Iată cum se face diferența între foamea 
reală și foamea emoțională.

Foamea emoțională este un impuls care 
ne face să mâncăm chiar și atunci când nu 
avem nevoie de hrană, ci pentru a ne umple 
golurile şi nevoile emoționale. Se poate 
întâmpla să nu primim mereu iubirea și 
afecțiunea de care avem nevoie, pe care 
le merităm și se creează goluri sufletești. 
În cazul unor persoane, cel mai la îndemâ-
nă este să se calmeze. Mâncarea este un 
substitut care ne dă confort. Și totuși este 
important să recunoști dacă ai tendința 
de a mânca sau nu pe bază de stres, sau 
când ai emoții, temeri, frici. Iată câteva 
caracteristici ale foamei emoționale.

Cum să recunoşti foamea falsă?

Ți se întâmplă să mănânci fără control 
când ești în așteptarea unor mesaje, 
răspunsuri, rezultate.

Foamea emoțională te face să nu fii atent 
la ce consumi. Poți observa că ai terminat 
deja o ciocolată, dar nu îți amintești nici 
când ai ajuns la jumătatea ei.

Multe persoane se trezesc din somn și 
merg în bucătării să mai ronțăie ceva, deși 
au avut cină.

Gândul nu stă decât la mâncare, deși 
observi că jumătate din garderobă a rămas 
mică într-un timp scurt.

Ai mânca oriunde și oricum, oricând 
– un alt semn că ai putea suferi de foame 
emoțională. Nu mai este important pentru 
tine să așezi masa frumos și să mănânci în 
liniște alături de alte persoane.

Nu ești tocmai împlinit în viața perso-
nală ori tocmai ai fost dezamăgit, înșelat 
și singura bucurie pare că a mai rămas 
mâncarea.

csid.ro

Bei apă în timpul mesei – e bine sau 
e rău pentru digestie?

Ți-e foame de mâncare 
sau de iubire (de sine)?
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Anastasia 
Basisto, 
un pas sigur 
spre calificare 
olimpică

Înotătoarea Anastasia Basisto 
este la un pas de calificare pen-
tru Jocurile Olimpice de la Tokyo, 
grație rezultatului realizat la tur-
neul Latvian Open, desfășurat în 
perioada 26-28 februarie curent 
în orașul Riga, Letonia. Astfel, 
atleta din Bălți a reușit în preli-
minarii să parcurgă distanța de 
200 de metri bras în 2:28.53 de 
minute (record al Moldovei), iar în 
etapa finală a obținut medalia de 
bronz. De asemenea, pe podiumul 
de premiere la acest turneu care 
a întrunit sportivi din 9 țări au 
urcat compatrioții noștri Pavel 
Alovațchi (argint la 200 m și la 
400 m stil liber) și Constantin 
Malachi (bronz la 100 metri stil 
liber).

N. Djoković 
îl detronează 
pe R. Federer

Novak Djoković, numărul 1 al 
tenisului mondial, a mai realizat 
un rezultat de răsunet în cariera 
sa marcată de triumf. Astfel, pe 
8 martie a.c. tenismenul sârb a 
stabilit recordul de 311 săptămâni 
aflate în poziția de lider al cla-
samentului mondial ATP. El l-a 
detronat la acest capitol pe elveți-
anul Roger Federer, o altă legendă 
a sportului alb. Pe următoarele 
locuri în această ierarhie se află 
americanul Pete Sampras (286 de 
săptămâni) și cehul Ivan Lendl 
(270), ambii încheindu-și cariera 
sportivă mulți ani în urmă. Primul 
lider mondial în istoria tenisului 
profesionist a fost românul Ilie 
Năstase (40 de săptămâni, între 
23 august 1973 și 2 iunie 1974).

„Campioana 
longevității”, 
desemnată 
să poarte torța 
olimpică

Cea mai longevivă persoană 
din lume, japoneza Kane Tana-
ka, a fost desemnată, la vârsta de 
118 ani, să fie purtătoarea torței 
olimpice la Jocurile de la Tokyo 
ce urmează să se desfășoare în 
această vară. Pe locul 2 în „ier-
arhia sportivă” a longevității se 
află braziliana Aida Gemanque, 
care la vârsta de 106 ani a purtat 
flacăra olimpică la Jocurile de la 
Rio de Janeiro 2016. Kane Tana-
ka a mărturisit că își propune să 
depășească recordul de cea mai 
vârstnică persoană în lume, deți-
nut oficial de franțuzoaica Jeanne 
Louise Calment, care a trăit 122 
de ani.

Domeniul sportului de per-
formanță în Republica Moldova 
este indisolubil legat de activitatea 
acestei școli de un randament de-a 
dreptul impresionant, specializată 
în pregătirea atleților în scopul 
completării selecționatelor pentru 
participare la competiții interna-
ționale printre cadeți și juniori. 

În această instituție de învăță-
mânt cu profil sportiv au studiat și 
s-au antrenat talentați performeri 
de pe întreg teritoriul Moldovei, 
aici ei cizelându-și măiestria și 
maturizându-se din punctul de ve-

dere al pregătirii fizice și instruirii 
tehnico-tactice, procese realizate 
la antrenamente sistematice, ore 
educative și sanitare, meditații 
didactice, activități extracurri-
culare etc. 

Pe parcursul a cinci decenii, 
antrenorii profesori din cadrul 
instituției au pregătit mii de 
atleți în diferite genuri de sport, 
care au reprezentat republica cu 
demnitate și mult succes pe arena 
internațională. Antrenamente-
le desfășurate sub îndrumarea 
unor specialiști de talie mondială 
și talentul pedagogic al acestora 
au constituit acea platformă de 
lansare pentru o pleiadă de atleți 
excepționali, toți elevi ai LIRPS, 
reprezentanți ai mai multor ge-

LIRPS – oază de formare 
a excelenței în sportul 
pentru cadeți şi juniori

nerații ce au dus faima sportivă 
a meleagurilor noastre în lumea 
întreagă. 

Ne referim la marii specialiști 
Vasile Luca, Mihai Ciudin, Marcel 
Trudov (judo); Serghei Mureico, 
Victor Curchin (lupte greco-ro-
mane); Alexandru Afteni, Vera 
Ostapenco (atletism); Vadim Săl-
cuțan (caiac-canoe); Petru Marta, 
Boris Sava (lupte libere); Ghena-
die Amelicichin, Valeriu Răileanu 
(fotbal); Dumitru Catran, Nicolae 
Mereuță (haltere); Grigore Liutîi 
(box); Alexei și Irina Colin (judo 
feminin); Vladislav Mazur, Lud-
mila Iudina (taekwondo WT) ș.a., 
în activitatea lor plină de dăruire 
ei fiind ghidați, începând cu anul 
2012, de neobositul director Ion 
Robu, un manager iscusit, de un 
talent incontestabil.

Strălucirea olimpică

Chiar de la fondare, instituția 
publică de învățământ s-a re-

marcat prin succesele sale, mai 
întâi pe plan unional, iar apoi și 
pe arena internațională. Astfel, 
în perioada 1975-1980 echipa de 
atletism a acesteia se clasa pe po-
ziția a III-a din cele 28 de școli 
de profil ale URSS, iar judoca-
nul Valeriu Corlăteanu devine în 
două rânduri campion european, 
în 1977 printre cadeți și în 1979 
la juniori.

Mai multe generații de discipoli 
educați și formați la această insti-
tuție model au obținut rezultate cu 
adevărat remarcabile la Jocurile 
Olimpice, cel mai prestigios eve-
niment sportiv de pe mapamond. 
Astfel, gimnasta Stela Zaharova 
a devenit campioană olimpică la 
Moscova (1980), iar canotorul Ni-

colae Juravschi – dublu medaliat 
cu aur la Jocurile Olimpice de la 
Seul și o dată cu argint la JO de 
la Atlanta; Igor Dobrovolski s-a 
învrednicit de titlul de campion 
olimpic la Seul, în componența 
echipei de fotbal a URSS; înotă-
torul Iuri Bașcatov a obținut în 
două rânduri distincția de argint 
la ștafeta 4x100 metri, stil liber 
(în 1988 la Seul și în 1992 la Bar-
celona); Serghei Marcoci a fost 
medaliat cu bronz în proba de 
polo pe apă la Seul și la Barce-
lona; Serghei Mureico a intrat în 
posesia medaliei de bronz la lupte 
greco-romane în cadrul Jocurilor 
Olimpice de la Atlanta 1996. 

De asemenea, campioni și pre-
mianți la Mondiale și Europene au 
devenit Victor Peicov, Ghenadie 

Tulbea, Anatol Guidea, Ruslan Bo-
dișteanu (lupte libere); Veronica 
Tataru, Ecaterina Crețu (sambo); 
Valeriu Calancea (haltere); Dan 
Olaru (tir cu arcul); Veaceslav 
Sofroni (fotbal); Nadejda Luca 
(gimnastică), Larisa Andrieș-Ku-
zelenkova, Ion Luchianov (atle-
tism); Valentin Petic (greco-ro-
mane); Anastasia Nichita (lupte 
feminine); Oleg Nuță, Ilie Oprea 
(canoe), Denis Vieru, Eugen Mat-
veiciuc (judo) ș.a

Prezentul ca făuritor 
al viitorului

În prezent, în cadrul liceului 
studiază 516 elevi (cu 20 de ani 
în urmă învățau 425 de copii), 

care practică zece probe sportive, 
dintre care cinci cu grupe de bă-
ieți și fete: atletism, caiac-canoe, 
lupte libere și greco-romane, 
judo, taekwondo, haltere, fotbal, 
handbal și box. Ei sunt pregătiți 
de 56 de specialiști, dintre care 
30 sunt absolvenți ai LIRPS, 
iar 25 dețin titlul de Antrenor 
Emerit al Republicii Moldova. 
În plus, 29 de tehnicieni sunt 
maeștri ai sportului, iar încă 
șase – maeștri internaționali. 
De asemenea, corpul didactic in-
clude 31 de profesori (20 dintre 
aceștia dețin grade didactice) și 
34 de educatori.

Între pereții primitori ai Li-
ceului a fost creată o întreagă 
infrastructură menită să asigure 
buna desfășurare a procesului in-
structiv. Astfel, aici funcționea-
ză un cabinet medical, în cadrul 
căruia activează cinci persoane, 
toți specialiști de forță, cu mare 
dragoste pentru meseria medici-
nei sportive. De asemenea, aici 
este aplicat conceptul celor cinci 
categorii de alimente (în funcție 
de genul de activitate, calorii con-
sumate etc.), bucătarii având grijă 
ca alimentația să fie consistentă 
și sănătoasă. LIRPS dispune de 
un bloc de studii cu 26 de săli de 
instruire, trei cămine (cu circa 550 
de locuri, un etaj fiind rezervat 
unui minihotel), săli de sport ame-
najate în conformitate cu stan-
dardele internaționale, destinate 
probelor de judo, lupte libere și 
greco-romane, box, atletism, tae-
kwondo, haltere, precum și o sală 
de forță. 

Pentru performanțe sportive 
și promovarea valorilor olimpice, 
Liceul a fost decorat cu următoa-
rele distincții: Medalia „Meritul 
Olimpic” (2011), Trofeul Comi-
tetului Internațional Olimpic 
„150 de ani Pierre de Coubertin. 
Sportul – școala vieții” (2013), 
Trofeul „Excelența Olimpică” al 
Comitetului Național Olimpic și 
Sportiv (2016).

Este remarcabil faptul că LI-
RPS este prima instituție de în-
vățământ preuniversitar din R. 
Moldova ce are imn („Sub flamura 
eternei tinereți”, compozitor – Da-
ria Radu, maestru în artă, versuri 
– Dorin Cherchelan), drapel și 
stemă, autori Boris Boguș și Ion 
Comendant.

Liceul Internat Republican cu Profil 
Sportiv din Chişinău (LIRPS) este o 
instituţie care, începând de la fondarea 
acesteia (mai întâi, în 1971, ca Școală-

Internat de opt clase, apoi, din 1972 – Școală-
Internat Republicană cu Profil Sportiv), a lansat 
în sportul mare atleţi de cea mai înaltă clasă, cu 
rezultate răsunătoare obţinute la diferite ediţii 
de Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale şi 
Europene. 

Iulian BOGATU
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T U T T I - F R U T T I

Rubrica „Mica publicitate” din GAZETA de Chişinău îți oferă posibilitatea de a publica anunțuri 
de vânzare-cumpărare.  

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

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

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

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

I n t e g r a m ă

S u d o k u

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

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

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

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

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

Acum și tu poți lăsa un mesaj 
la rubrica „Te caut”. Transmite 
o scrisoare pe adresa redacți-
ei GAZETA de Chișinău, mun. 
Chișinău, 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 îşi caută jumătatea
Are 68 de ani. Locuiește în unul din satele raionului Ialoveni. Vrea 

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

Văduv la 62 de ani
Își 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 îşi caută perechea
Vreau să fac cunoștință cu o femeie cu vârsta cuprinsă între 29 și 

42 de ani, care să mă înțeleagă și să o înțeleg, să mă iubească și să o 
iubesc... Aștept 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 și 
chipeș. Locuiesc în cel mai frumos sat din preajma orașului Căușeni. 
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 și doritoare de a crea o relație bună. Bărbatul locuiește 
la casă lui în raionul Telenești. 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 ”

Scurtmetrajul Olgăi Lucovnico-
va „Nanu Tudor” a câștigat Ursul 
de Aur la a 71-a ediție a Festiva-
lului Internațional de Film de la 
Berlin. Regizoarea este născută în 
1991 în Republica Moldova.

„Curajul ei, împreună cu abi-
litățile sale cinematografice, re-
alizează un film puternic, emoți-
onal și complex”: aceasta a fost 
justificarea juriului Berlinale 
pentru acordarea Ursului de Aur, 
la categoria Scurtmetraj, Olgăi 
Lucovnicova. 

Abuz sexual, tabuuri care în-
văluie acest subiect în societatea 
moldovenească și neasumarea 
responsabilității de către făptaș: 
acesta este „Nanu Tudor”, docu-
mentarul în care regizoarea – vic-
timă în același timp – își confrun-
tă trecutul și trauma produsă de 
unchiul său în copilărie. 

După 20 de ani de tăcere, Olga 
se reîntoarce în locurile în care 
și-a petrecut primii ani de viață. 
Pune întrebări în fața camerei de 
luat vederi mai multor membri 

ai familiei. Unchiul Tudor nu 
regretă nimic. Abuzurile sexuale 
asupra Olgăi, începute de la vâr-
sta de nouă ani, nu par să-i aducă 
remușcări. Copila a fost, până la 
urmă, „vinovată” pentru ceea ce 
i s-a întâmplat. Membrii familiei 
o descriu ca pe un copil obraznic 
și plin de temperament. 

Filmul Olgăi Lucovnicova este 
– dincolo de povestea tragică a 
unei femei, care duce după sine 
durerea abuzului și după două de-
cenii – oglinda societății bolnave 
de tabuuri, de lipsă de implicare 
civică. Într-o astfel de lume, șan-
sele de pedepsire a infractorilor 
rămân minime. 

„Nanu Tudor” este o coproduc-
ție Belgia, Portugalia, Ungaria. 
Olga Lucovnicova a studiat Regie 
la Academia de Muzică, Teatru și 
Arte Plastice din Chișinău. Din 
filmografia regizoarei mai fac par-
te scurtmetrajele „O crenguță de 
scoruș” (2013), „Nu am, moarte, 
cu tine nimic” (2015), „Valurile 
pustiului” (2018) și „Nu e sfârși-
tul” (2019). 

După www.dw.com/ro

- Care e cel mai tare lucru când înveți să mergi 
pe bicicletă? 

- Asfaltul!

I-am spus șefului meu că trei companii se țin 
după mine și că vreau o mărire de salariu. 

- Ce companii? m-a întrebat. 
- De gaz, apă și electricitate.

- Cum se numește când merge totul bine? 
- Halucinații.

- M-am certat cu iubita și mă întrebam daca pot 
să dorm la tine pe canapea?! 

- Știi, sunt căsătorit. 
- Și, ce legătură are? 
- Pe canapea dorm eu.

Un cuplu într-un magazin de bijuterii. Ea probează 
o brățară scumpă: 

- Iubi, cum îmi stă cu brățara asta? 
- Te face grasă!

- Drumul din cabine până în ring mi se pare cam 
prea lung, comentează boxerul. 

- Liniștește-te, îi zice antrenorul. La întoarcere 
vei fi oricum transportat!...

Moldoveanca 
Olga Lucovnicova, 
Ursul de Aur la Berlinale 
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L U M E ,  S O R O ,  L U M E

Reușești să găsești in-
spirația de care ai nevoie 
pentru a finaliza un proiect 
important pentru cariera ta. 
Succesul este de partea ta 
atâta timp cât rămâi persoa-
na consecventă dintotdeau-
na. Lucrurile capătă un nou 
sens pentru tine datorită 
reușitelor de care ai parte. 
Vibrația energetică te ajută 
să crezi în tine.

Interpretările tale asupra 
evenimentelor din jur nu 
sunt întotdeauna dintre cele 
mai bune. Comunicarea din 
relație are de suferit din ca-
uza asta. Ești neliniștit me-
reu și ceri foarte multe de 
la jumătatea ta. Pentru a 
evita disputele, apelează la 
o atitudine diplomată. Co-
ordonarea colegilor e ne-
cesară la locul de muncă.

Simți o mare ușurare 
psihică atunci când lucru-
rile iau forma pe care ți-o 
dorești. Vibrația energetică 
pe care o resimți te ajută să 
îți duci la îndeplinire obiec-
tivele. Chiar dacă unele ne-
ajunsuri emoționale sunt 
încă prezente, alături de cel 
ales reușești să devii o per-
soană mai bună cu fiecare 
zi care trece.

E de preferat să nu vor-
bești despre acțiunile legate 
de carieră. Energia negativă 
pe care o „recepționezi” de 
la cei din jur te poate bloca 
în planul acțiunii. Pentru a 
fi sigur că lucrurile vor lua 
forma pe care ți-o dorești, 
trebuie să rămâi mereu co-
nectat la acele emoții con-
structive care te ajută să îți 
menții intactă motivația.

O perioadă nu tocmai po-
trivită pentru a lua decizii, 
de orice fel. Te simți intimi-
dat de colegi. Nu reușești să 
preiei inițiativa. Evită să fii 
mereu extrem de calculat în 
acțiuni. Riști să îți petreci 
viața într-o monotonie con-
tinuă care, cu siguranță, îți 
va induce la un moment dat 
stări de frustrare.

În urma unor evenimente 
revelatoare, ți-ai dat seama 
care sunt cele mai valoroase 
„părți” ale vieții tale. Acum 
simți nevoia să le arăți celor 
din jur gratitudinea. Dacă te 
gândești la o strategie anu-
me pentru îndeplinirea unor 
obiective, e timpul să mizezi 
pe tot ceea ce ai. Persoana 
iubită este întotdeauna ală-
turi de tine, necondiționat și 
în mod firesc.

Evenimentele care au 
loc în plan profesional te 
ajută să îți creionezi noi 
obiective. Ești mai deter-
minat ca niciodată să atingi 
apogeul propriei cariere. În 
plan personal, faci alegeri 
iraționale și fără sens și 
consecințele nu vor întârzia 
să apară. Venus te va scoate 
din zona de confort.

Venus va fi destul de ac-
tiv în casa familiei și de ace-
ea vei fi nevoit să iei decizii 
importante în acest sector al 
vieții. În fața ta se așterne o 
lume întreagă ce se lasă ex-
plorată. Zilele acestei săp-
tămâni se află sub influența 
lui Venus și Saturn. Energia 
lor va intensifica dorința ta 
de a călători. 

Relația cu părinții devine 
tot mai deficitară din punct 
de vedere emoțional. Și tu, și 
ei acționați prin prisma pro-
priului ego. Îți este mult mai 
ușor să faci lucrurile ghidat 
de ceea ce simți. Nu ești o 
fire rațională, iar cei care te 
cunosc cu adevărat știu acest 
lucru. La birou se întâmplă 
lucruri pentru care ți-ai dori 
să nu te mai consumi.

Este important să te în-
grijești de limitele pe care le 
impui în raport cu anumite 
persoane, dar trebuie să lași 
loc și flexibilității. Sacrifici-
ile pe care le faci în cadrul 
familiei sunt recompensate 
pe măsură. Oamenii cu care 
locuiești sub același acope-
riș reprezintă catalizatorul 
fericirii tale.

Modul în care te-ai 
simțit în ultima perioadă 
te-a ajutat mult să fii mai 
determinat în ceea ce pri-
vește schimbările din viața 
ta. Deși știi că nimic nu se 
întâmplă fără un motiv anu-
me, sunt contexte în care 
parcă nu mai ai răbdare să 
descoperi esența pe care 
acestea o ascund.

Majoritatea relațiilor din 
viața ta îți „acoperă” nevo-
ia de afecțiune și siguranță 
emoțională de care ai nevo-
ie. În plan profesional, ai 
nevoie de mult mai multă 
stabilitate și organizare. 
Este important pentru sta-
rea ta emoțională ca tot ceea 
ce gândești să fie transmis 
către cei din jur într-o ma-
nieră cât mai autentică.

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 Peşti

Iar suferința din dragoste s-a 
ținut și se ține scai de sufletul ei. 
Prin clasa a VII-a s-a îndrăgostit 
nebunește de profesorul de fizică 
– un tânăr frumos de 24 de ani, 
venit de pe băncile universității. 

Era o copilă, avea doar 14 ani, 
dar a încercat un sentiment atât 

de puternic pe care nici până azi 
nu-l poate descrie în cuvinte. Tră-
ia o lume aparte. Iubea în taină 
și păstra tăcere. Cum îl vedea 
intrând în clasă sau trecând pe 
drum, inima ei era gata să ros-
tească cuvinte care te pot tulbura 
o viață întreagă. 

Într-o zi, stătea în casă, pe cup-
tor. Maică-sa torcea fir de tort, 
iar ea – fir de iubire. Cu gândul 
la el se uita pe fereastră și, la un 
moment dat, l-a zărit venind de la 
școală. A sărit săgeată de pe cup-
tor, a înșfăcat căldarea și fuga pe 
ușă afară. Maică-sa striga în urma 
ei: „Ce-i cu tine? Ce te-a apucat? 
Căldarea-i plină!”.  „Mă duc să 
aduc altă apă mai proaspătă”, i-a 
răspuns și a zbughit-o la fântână. 

Scrisori de dragoste 
fără răspuns (1)

Aştepta un semn de la el

Voia să-l mai vadă, să-l salute, 
să-i arate că în cuibul din salcâmul 
de la poartă s-au întors cocostâr-
cii. Dar domnul învățător, sau fi-
zicianul, cum îi ziceau elevii, nu 
s-a mirat de venirea cocostârcilor. 
Scufundat în gândurile sale, a zis 
pe un ton rece: „Să le spunem bun 
venit, Ileană!”. Era primăvară, 
sfârșit de martie, și fata aștepta 
un semn de la el...

La lecțiile lui multă vreme nu 
putea răspunde, era hipnotizată. 
Nu înțelegea nimic din ce preda, 
toată lecția îl urmărea și visa la 
timpurile când vor fi împreună. 
Nu-și rupea ochii de la el nicio cli-
pă. Când o ridica la răspuns, tăcea. 
Ea, care avea la toate disciplinele 
școlare note mari, a ajuns să în-
calece vreo câțiva de „2” la fizică 
(pe atunci nota maximă era „5”). 

Maică-sa a tras-o rău de tot de 
păr când a aflat, lăsând-o aproape 
cheală la ceafă. Profesorul, care 
vedea și înțelegea totul, vrând să 
salveze situația, în ajun de 8 Mar-
tie, le-a zis așa fetelor: „Iată vă dau 
tema cutare. Cine o să răspundă 
pe „3” o să-i pun în catalog „4”, 
cine va răspunde pe „4” îl voi nota 
cu „5”. Ileana, strunită binișor de 
părinți, a învățat de a rupt cartea. 
A învățat pe de rost atât tema dată 
pentru acasă, cât și câteva teme 
care urmau să fie predate. 

În ziua următoare, la ora de 
fizică, a ridicat mâna. Fizicianul a 
scos-o la tablă și ea a demonstrat 
întregii clase că a însușit mate-
ria la perfecție. A luat nota „5”. 
La următoarea lecție a mai luat 
un „5”, apoi încă unul și așa și-a 
corectat cozile, absolvind clasa a 
VII-a cu eminență. Dar de fiorul 
dragostei nu se lecuise. 

La serata de absolvire a 7 clase 
toți elevii au înmânat buchete 
de flori învățătorilor. Ea, roșie 
ca para focului, un pic fâstâcită, 
i-a oferit buchetul profesorului 
iubit. Era fericită. Dar mai mult 
decât fericită avea să fie în clipa 
când acesta a invitat-o la vals. 
Sub privirile unui sat întreg, 
prezent la bal, nu-l vedea decât 
pe El. Nu-și putea ascunde sen-
timentele. Era toată numai fior. 
Ar fi dorit să danseze cu el toată 
seara, toată viața, dar tânărul 
profesor nu i-a oferit decât un 
singur dans. 

Fericirea desăvârşită 
s-a frânt

Balul s-a terminat pe la zori. 
Profesorul, care trăia în gazdă 
la vecinii Ilenei, nu s-a dus să se 
culce acasă ca să nu-i trezească 
pe stăpânii bătrâni. A cerut de la 
Ileana o pătură, a așternut-o în 
via lor de după casă și s-a culcat. 
Fata era atât de fericită! Veghea 

somnul omului drag, urmărindu-l 
de printre tufele de viță-de-vie. 
Apoi s-a dat aproape de el și-l 
sorbea din priviri. Omul dormea 
strâns. 

În răsăritul soarelui chipul 
lui i s-a părut de-o frumusețe 
neobișnuită. Fata și-a trecut 
ușurel degetele prin părul aspru 
și des și era gata să-i ia capul 
pe brațe și să-și apropie buzele 
de buzele lui. În acest moment 
fericirea desăvârșită s-a frânt. 
Ochii lui negri, strălucitori s-au 
deschis surprinși. Ce-o fi șoptit 
ei atunci? Poate își amintiseră de 
o dragoste lăsată în satul lui de 
departe, poate dorea să-i spună 
ceva Ilenei, dar n-a îndrăznit. 

Imediat după serata de ab-
solvire, fizicianul a plecat din 
sat pentru totdeauna. Ileana a 
rămas cu dragostea neîmpărtă-
șită, învăluită în dulcele ei par-
fum. Timp de doi ani i-a scris în 
fiecare zi scrisori de dragoste, pe 
care nu le-a expediat. Le aduna 
într-o cutie. Spera că într-o zi 
se vor întâlni și i le va da să le 
citească. 

Dar acea zi n-a mai venit. Pro-
fesorul s-a căsătorit, iar Ileana 
după absolvirea școlii a fost ad-
misă la facultate, unde o aștepta 
cea mai frumoasă perioadă, plină 
de iubire, din viața ei. 

(va urma)

Ileana a fost „una la părinţi şi mândră-n 
toate cele”, cum zice Eminescu în 
„Luceafărul”. Frumoasă la chip, frumoasă la 
suflet, frumos îmbrăcată, harnică la carte. 

Atât în anii de şcoală, cât şi în anii de facultate, 
purta cele mai frumoase şi mai scumpe rochii. 
Trăia foarte des bucuria îmbrăcării unei haine 
noi, a încălţării unor pantofi sau cizmuliţe 
moderne din piele naturală. Colegele n-o 
invidiau, fiindcă era generoasă şi le împrumuta şi 
lor cu dragă inimă o bluziţă, o fustă sau o rochie, 
când le solicitau pentru anumite evenimente. 
Toate-i mergeau Ilenei ca din apă şi doar în 
dragoste nu i-a mers.

Nina NECULCE
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E p i g r a m e

Pe căciula unuia
(după C. Râuleţ)

Sunt o blană de enot,
Dar mă poartă un netot;
Am făcut, se vede, saltul
De pe-un animal pe altul…

Pagină îngrijită de Gheorghe Bâlici

Săptămânal, publicăm o imagine pe care vă propunem 
să o comentați. Textul, maximum 20 de cuvinte, îl pu-
teți expedia pe adresele: str. Mihai Viteazul 2a, nr. 23, 
Chișinău, Republica Moldova, tel.: 022 358 567, e-mail: 
gazetadechisinau@gmail.com și pe pagina web: gazeta-
dechisinau.md.

Lunar, cele mai spirituale replici vor fi jurizate de con-
siliul redacției, iar autorii câștigători vor fi premiați cu un 
abonament la GdC. Astfel, în februarie, a ieșit învingător 
Vladimir Untilă, Chișinău, care va primi un abonament 
pentru trei luni la GAZETA de Chișinău.

Publicăm comentariile la imaginea de vinerea trecută.
„Ne arată că e făcut cu degetul?...”, Vladimir Untilă, 

Chișinău.
„Țipălăul de altădată a coborât la gesturi obscene...”, 

Silviu Cărăuș, Chișinău.
„Nu demult arăta pumnul unui jurnalist, acum i-a 

rămas doar degetul”, Valentina Suvac, r. Orhei.
„A se lua 

aminte: Când 
lucrurile râv-
nite merg pe 
dos și atmosfera de pe Bâc miroase a tizâc, nu poți fi sfătos 
și plin de zel, dar nici primar obscen”, Dumitru Cernea, 
Chișinău.

Vă rugăm să comentați imaginea alăturată.

I m a g i n e a  c o m e n t a t ă

În jurul mirosului

Iubitule, ceva s-a întâmplat,
Mă tem c-o să ne fie tare greu:
De când parfumul tău m-a 

îmbătat, 
A mirosit ceva bărbatul meu.

Primarul Păcală 
şi electoratul său

- Pentru că ne-ai înşelat,
O să te gonim din sat!
- Eu mă duc și ne-alungat
De m-alegeți deputat!...

Caracteristică

E un lider eminent
Și un manager de clasă,
Cu opt ani în parlament
Minus șapte ani de-acasă.

Zicere cu paharul în mână

Mult îmi place și mi-i dragă
Viața cu paharu-n doi,
Dacă îmi lipsește-o doagă,
O-mprumut de la butoi.

Ion DIORDIEV

Măritiş

– Te măriți c-un Melc, surato?!
Pe o Viespe-am întrebat-o.
– Ce te miri, mi-a zis, țâfnoasă,
E urât, dar are… casă!

Unui tânăr chirurg

Tânăr, vesel, frumușel –
Mor… bolnavii după el!

Frunza

Chiar de brusture să fie,
Rostul biblic nu și-l pierde:
Pentru Eva-i lenjerie,
Pentru-Adam e… foaie verde.

Republica Moldova

Pentru Vestul creditor
Este țara de pe Nistru
Cu un singur cerșetor
Și acela… prim-ministru!

Efim TARLAPAN

A f o r i s m e

• Iepurele romantic mai des ajunge în friptură.
• Flăcăul spunea că-și caută idealul, iar lumea zicea că-l caută pe dracul.
• Fusese avansat la gradul de mareșal, iar la balamuc, ca înadins, nu 
se găseau epoleții respectivi. 
• Făt-Frumos, văzând fata împăratului, l-a lăsat pe zmeu în pace.
• Economia și politica se înțeleg întotdeauna între ele. Să ne mănânce.
• De zgârcit ce era, toată viața n-a ținut la casă nici câine, nici pisică, 
nici șoareci. Îi înlocuia el.
• Cum să nu fie superstițios, dacă exact la al 13-lea pahar cade sub masă!
• Cocoșul mai curând e gata să nimerească în zeamă decât să ajungă 
de râsul găinilor.
• Ciobanul n-a trecut atestarea: nu știa să cânte din fluier.
• Cei preocupați cu adevărat de Cartea Roșie a Naturii demult au 
nimerit în ea.
• Ce pustietate ar fi în Sahara fără nisip!
• Când lupul a vrut să-și schimbe năravul, nu mai erau oi.
• Balaurii au fost exterminați de feți-frumoși, fiindcă aveau mai multe 
capete și toate gândeau diferit.
• De-ar fi să i se dea o a doua viață, ar trăi-o cu totul altfel: n-ar mai 
bea rachiu pe nemâncate.

Vasile NECULCE

Dacă 
tare-tare…
„Şi frumoasă şi urâtă
Are tot atâţia draci
Nu te du la ea cu bâta
Dacă vrei să o dezbraci.”

Ion BOLOCAN

Fata ceea zici că-ți place
Și-ai dori să o dezbraci,
Însă nu știi cum ai face,
Că duduia are draci?

Păi, ascultă-1 pe bunelul…
Dacă tare-tare vrei –
Să mi-o ei cu zăhărelul,
Ca pe-un roi dintr-un știubei.

Să-i cuprinzi cu-ncetișorul
Umerașii mici și goi,
Lin sărută-i obrăjorul,
Ochișorii pe-amândoi.

Netezește-i piciorușul
Pân’ te-apucă un sughiț,
Din ureche cercelușul
Te prefaci că i-l înghiţi…

Urâțică, frumușică,
Cu-un descânt așa frumos,
Bluza-și scoate singurică,
Iar cămașa-i cade jos.

Iar pe urmă, fără teamă,
Cât mai stă lungită-n pat –
Poți s-o-ntrebi și cum o cheamă,
De!... Ca omul… educat!

Titus ȘTIRBU

La împărţirea 
steagurilor 

O zi strălucitoare de 1 Mai, cam 
pe la începutul anilor optzeci ai 
secolului trecut… Ca de obicei, cu 
această ocazie, noi, cei de la „Car-
tea Moldovenească”, împreună cu 
colegii de la celelalte organizații 
„înrudite”, ne aflam adunați în 
fața Casei Editurilor, pentru a 
participa la demonstrație.

După tradiționala procedură 
de repartizare a portretelor con-
ducătorilor Uniunii R.S.S. și a 
drapelelor republicilor unionale 
(atribute nelipsite la manifesta-
ții în astfel de zile), noi înde noi 
apucăm a preciza denumirea cu-
tării sau cutării republici, pe care 
urma s-o „reprezentăm” în cadrul 
demonstrației: unuia, de-o pildă, 
îi nimerise drapelul Estoniei, al-
tuia – al Uzbekistanului, celui de 
al treilea – al Armeniei…

La care, Mihai Mereuță, redac-
tor superior, desfășurând steagul 
Republicii Sovietice Socialiste 
Moldovenești, ține să remarce: 
„Măi băieţi, să nu-mi spuneţi pe 
nume dacă, pe urmă, n-o să se 

găsească cineva care-o să spună 
că-s naţionalist!...”.

Iaca-iaca, n-a mai 
rămas atâta!

Cam prin 1975-1976, un colabo-
rator al Institutului de Cercetări 
Științifice în domeniul Viticulturii 
și Vinificației, doctor în agricultu-
ră, ne prezintă în redacție o lucra-
re intitulată „Aplicarea îngrășă-
mintelor în vii”. În Introducerea la 
manuscrisul vizat, autorul afirmă 
– nici mai mult, nici mai puțin:

„Vinul se bea la bucurii şi la 
necazuri, la botez şi la înmor-
mântări, la nunţi şi după divorţ... 
Vinul era băut în capitalism, se 
bea acum – în socialism, şi sunt 
pornit să cred că va fi băut şi în 
comunism!...”

Asta chiar 
că-i bună!

Mai mulți ani în urmă, Serghei 
Ciuhrii, prim-dirijor și conducător 
al Orchestrei „Fluieraș”, intrase 
pe la Arhiva Republicană de Stat 
cu ceva probleme de serviciu. În 

M i n i a t u r i

P a r o d i e

În pragul clipei celea triste:
„A fost Ion... și nu-i Ion...”,
Mai figura-va prin registre
Și documente la raion.

Apoi l-or scoate. Și în viață
Lăsa-vor un certificat
Subțire ca un vin de piață,
Că insul Zet a decedat.

L-or scoate și din fișa bolii,
Din simplu și curat motiv,
Că dispensarul alcoolic
L-a fost tratat definitiv.

Și-o să-i rămână doar averea:
Un ceas, lăsat ca amanet,
Un vraf de sticle prin unghere
Și datoria la bufet.

același birou, doar că la o altă 
masă, o femeie de la țară venise 
după niște documente, de care 
avea nevoie pentru perfectarea 
pensiei. Vrând-nevrând (cu ure-
chea sa de muzicant!), maestrul 
aude și conversația din preajmă:

Da’ unde-ai lucrat matale pân-
acum?, o întreabă doamna aflată 
în exercițiul funcțiunii.

Am fost cântăreață.
Și unde-anume?
La moară.
Și ce-ai făcut acolo?
Cum ce? Am cântărit…

Pahomie BEJENARU

P o e z i e

Elegie la moartea unui beţiv

Tudor ISTRATI
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Luni, 15 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 Știri
14.50 Vorbește corect!
15.00 Cantec și 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 Știri+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 și poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Femei de 10, bărbați 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 
Timișoara
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.30 Micile vedete în bucătărie
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.10 Serial: Furtună la palat
18.30 Serial: Arta crimei, ep. 16
19.30 Pe datorie
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
21.00 România 9
22.10 Film: Departe de casă

23.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Pe datorie
00.50 Serial: Arta crimei, ep. 16
01.50 Micile vedete în bucătărie
02.15 Film: Departe de casă
03.50 Sport
04.10 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
05.00 Omul și timpul
05.25 In grădina Danei
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 America’s Cup la Yachting
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala 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 minorităților
13.30 Descălecați în Carpați
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialGlasul inimii
17.00 România… în bucate
17.30 Frați de viță
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câștigă România!
21.00 Reteaua de idoli
22.00 Memorialul Durerii
23.00 Serial: Căsătorie imposibilă
23.58 Serial: Cele două fețe ale crimei
01.10 Film: Duios Anastasia trecea
02.45 România… în bucate
03.10 Sport
03.50 E vremea ta!
04.05 Teleșcoala Clasa a XII-a
04.30 America’s Cup la Yachting
06.00 Poate nu știai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.20 La datorie
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)

09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Bună seara!
12.00 F/d
12.30 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi?
14.15 Poezii
14.30 F/d
15.00 Serial Prețul pasiunii
15.50 Respiro
16.00 Zona ARS
16.30 F/d
17.00 Știrile (rus.)
17.15 Concert L. Moraru
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
20.25 Focus. Europa
21.00 Știrile
21.20 Săptămâna sportivă
21.50 Chișinău: ieri și azi
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Prețul pasiunii
23.10 Știri Externe
23.35 Serial La patru ace
01.05 Bună dimineața
02.55 Dimensiunea diplomatică
03.20 Reporter pentru sănătate
03.40 Poezii
03.55 Știri Externe
04.20 Cine vine la noi?
05.15 Mesager

Minimax

06.00 Barbie DreamHouse Adventures
06.30 Ferma Lenei
07.00 Masha și ursul
07.35 Talking Tom și prietenii lui
08.35 Curiosul George 2: un Crăciun 
maimuțesc
09.35 Berry Bees - Albinuțe în misiune
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuțe în misiune
11.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Micul meu ponei - Fetele Eu-
estriei - Sărbătorile de iarnă
14.15 MMicul meu ponei - Cel mai 
frumos cadou
15.00 Barbie DreamHouse Adventures
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
16.00 Talking Tom și prietenii lui
17.00 Lego - Prietenele: puterea 
prieteniei
17.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
18.00 Masha și ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 Barbie și ușa secretă
21.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha și ursul
01.00 Talking Tom și 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 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
08.45 Gusturile se discuță
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Românii au talent
23.30 Film Elysium
01.00 Știrile Pro TV
01.40 Lecții de viața
02.40 La Măruță
04.40 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Românii au talent
23.00 La Bloc
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Românii au talent
05.00 Știrile Pro TV
05.30 Ce se întâmplă, doctore?

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Popcorn Show
10.00 Teleshopping
10.15 Patrula
10.30 Lupta’n bucate
11.30 Inima salbatica

14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.15 Teleshopping
15.30 Concert
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 Триггер
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Vanturile, Valurile

TV8

05.00 Reporter de Gardă
05.15 Întreabă Ghețu
07.00 Știri 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 Știri pe scurt
12.15 Х/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Ghețu
17.00 Știri
17.30 Mercur retrograd
19.00 Știrile TV8
20.00 Cutia neagră
22.00 Новости
22.30 Punct și de la capăt
23.30 Вечер. Настоящее время
00.30 Д/ф
01.40 Пятое время года
02.05 Ждем в гости
02.30 Știrile TV8
03.30 Punct și de la capăt
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
08.15 Film: COȘMARUL MERCENA-
RILOR
11.15 Teleshopping
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 27
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Secretul măștii, ep. 13
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 548
17.15 Serial: Secretul măștii, ep. 14
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 551
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 28
21.00 Film: POVESTE DIN VESTUL 
SĂLBATIC
23.00 Cei șapte ani de masă
01.00 Poamă acră
03.00 Albumul Național
04.45 Vouă
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 16 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 dumnea-
voastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Banii tăi
14.00 Telejurnal Știri
14.50 Vorbește corect!
15.00 Cantec și 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 Știri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 România 9
22.00 Wild Carpathia
22.50 Discover România
23.00 Investiți în România!
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec și poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Dosar România
03.00 Un doctor pentru dumnea-
voastră
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 
Timișoara
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare

13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.30 Micile vedete în bucătărie
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.10 Serial: Furtună la palat
18.30 Serial: Arta crimei, ep. 17
19.30 Pe datorie
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
21.00 România 9
22.10 Telecinemateca Viva Maria!
00.10 Telejurnal Sport Meteo
00.55 Pe datorie
01.00 Serial: Arta crimei, ep. 17
02.00 Telecinemateca Viva Maria!
04.00 Vorbește corect!
04.05 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
04.55 Anchetele comisarului Anto-
nescu
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 America’s Cup la Yachting
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Serial: Eroii nu au vârstă

12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialGlasul inimii
17.00 România… în bucate
17.30 Frați de viță
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câștigă România!
21.00 Destine ca-n filme
22.00 D’ale lu’ Mitică
00.00 Serial: Cele două fețe ale crimei
01.10 Film: Departe de oameni 102’
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
05.00 Mic dejun cu un campion
05.55 Poate nu știai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 La datorie
09.35 Respiro
09.45 Dimensiunea diplomatică
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
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
15.00 Serial Prețul pasiunii
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Unda Bugeacului
17.00 Știrile (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 Știrile
21.20 stil nou
21.50 Respiro
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Prețul pasiunii
23.15 Știri Externe
23.40 Serial Reginele
00.30 Musafirul
01.05 Bună dimineața
02.50 Moldova în eter direct
03.55 Știri Externe
04.20 Cine vine la noi!
05.15 Mesager

Minimax

06.00 Barbie DreamHouse Adventures
06.30 Ferma Lenei
07.00 Masha și ursul
07.35 Talking Tom și prietenii lui
08.35 Curiosul George 2: pe urmele 
maimuței
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuțe în misiune
11.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Incredibila poveste a perei uriașe
15.00 Barbie DreamHouse Adventures
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică

16.00 Talking Tom și prietenii lui
17.00 Lego - Prietenele: puterea 
prieteniei
17.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
18.00 Masha și ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 Barbie: Prințesa perlelor
21.20 Enchantimals: Povești din 
Everwilde
21.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha și ursul
01.00 Talking Tom și 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 Știrile Pro TV
09.00 Teleshoping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.35 Gusturile se discuță
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Las Fierbinți
22.00 Sef sub acoperire
23.00 Film Al 5-lea val
01.30 Știrile Pro TV
02.10 Lecții de viața
03.10 La Măruță
05.00 Las Fierbinți

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile 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 Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 State de România
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

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 Știrile TV8
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 Știri pe scurt
12.15 Х/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Știri
17.30 Mercur retrograd
19.00 Știrile 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 Știrile TV8
03.30 Efect 9.6
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național

08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 28
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Secretul măștii, ep. 14
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 549
17.15 Serial: Secretul măștii, ep. 15
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 552
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 29
21.00 Film: SPARTANUL
23.15 Film: POVESTE DIN VESTUL 
SĂLBATIC
01.15 Nebuni de iubire
03.00 Albumul Național
04.45 Vouă
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 17 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 dumnea-
voastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Frați de viță
14.00 Telejurnal Știri
14.50 Vorbește corect!
15.00 Cantec și 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 Știri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 România 9
21.50 Documentar: Martha Bibescu - 
Doamna cu trandafiri
23.00 Articolul VII 22 ani
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec și poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Memorialul Durerii
03.00 Un doctor pentru dumnea-
voastră
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 
Timișoara
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.30 Micile vedete în bucătărie
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Conviețuiri
17.10 Serial: Furtună la palat
18.30 Serial: Arta crimei, ep. 18
19.30 Pe datorie
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
21.00 România 9
22.00 Adevăruri despre trecut
23.00 Serial: Fantomele fiordului

00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Pe datorie
00.50 Serial: Arta crimei, ep. 18
01.50 Micile vedete în bucătărie
02.15 Serial: Fantomele fiordului
03.06 Ora regelui
03.54 Sport
04.10 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
05.00 Vreau să fiu sănătos!
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 SerialEroii nu au vârstă
11.45 Discover România
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Sănătate cu de toate
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14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialGlasul inimii
17.00 România… în bucate
17.30 Frați de viță
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câștigă România!
21.10 FilmJocul destinului
22.40 Serial: Căsătorie imposibilă
23.40 Serial: Cele două fețe ale crimei
00.30 Film: Jocul destinului
02.00 România… în bucate
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
05.00 Memorialul Durerii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Unda Bugeacului
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Medalion muzical
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 Cine vine la noi!
14.45 F/d
15.00 Serial Prețul pasiunii
16.00 Fii tânăr!
16.30 Svitanok
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Butonul roșu
21.00 Știrile
21.20 Moldova de Patrimoniu
21.50 Chișinău: ieri și azi
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Prețul pasiunii
23.05 Știri Externe
23.30 La noi în sat
00.15 Erudit cafe
00.55 Chișinău: ieri și azi
01.05 Bună dimineața
02.50 Butonul roșu
03.55 Știri Externe
04.20 Cine vine la noi!
05.15 Mesager

Minimax

06.00 Barbie DreamHouse Adventures
06.30 Ferma Lenei
07.00 Masha și ursul
07.35 Talking Tom și prietenii lui
08.35 Curiosul George 3 - Înapoi în 
junglă
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuțe în misiune
11.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie și ușa secretă
15.00 Barbie DreamHouse Adventures
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
16.00 Talking Tom și prietenii lui
17.00 Lego - Prietenele: puterea 
prieteniei
17.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
18.00 Masha și ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 Curiosul George 2: un Crăciun 
maimuțesc
21.00 Berry Bees - Albinuțe în misiune
21.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha și ursul
01.00 Talking Tom și 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 Știrile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Imperiul leilor
23.00 Film Justitie impotriva siste-
mului
00.40 Știrile Pro TV
01.20 Lecții de viața
02.20 La Măruță

04.00 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile 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 Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 State de România
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

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
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
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 Șase
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 Știrile TV8
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Пятое время года

12.00 Știri pe scurt
12.15 Х/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Politiсa
17.00 Știri
17.30 Mercur retrograd
19.00 Știrile TV8
20.00 Politiсa
22.00 Новости
22.30 Regionalii
23.30 Вечер. Настоящее время
00.30 Х/ф
02.30 Știrile TV8
03.30 Regionalii
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 29
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Secretul măștii, ep. 15
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 552
17.15 Serial: Secretul măștii, ep. 16
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 553
20.00 Film: OBLIGAT SĂ UCIDĂ
22.00 Film: LOVITURĂ DE STÂNGA
00.45 Film: SPARTANUL
03.00 Albumul Național
04.45 Vouă
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Joi, 18 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 Adevăruri despre trecut
12.00 Un doctor pentru dumnea-

voastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Parlamentul Romaniei
14.00 Telejurnal Știri
14.50 Vorbește corect!
15.00 Cantec și poveste
16.00 Garantat 100%
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 România 9
22.00 Exclusiv în România
22.50 Discover România
23.00 A doua Românie 7 ani
00.30 România… în bucate
01.00 Cantec și poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Adevăruri despre trecut
03.00 Un doctor pentru dumnea-
voastră
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 Iași
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.30 Micile vedete în bucătărie
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Akzente
17.10 Serial: Furtună la palat
18.30 Serial: Arta crimei, ep. 19
19.30 Pe datorie
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
21.00 România 9
22.00 Anchetele comisarului Anto-
nescu
23.00 Serial: Fantomele fiordului
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Pe datorie
00.50 Serial: Arta crimei, ep. 19
01.50 Micile vedete în bucătărie
02.15 Serial: Fantomele fiordului
03.05 Eu pot!
03.54 Sport
04.10 Telejurnal Știri Sport Meteo
05.00 Profesioniștii…
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Serial: Cireșarii
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Natură și aventură
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Glasul inimii
16.50 Poate nu știai
17.00 România… în bucate
17.30 Frați de viță
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câștigă România!
21.10 Film: Între două lumi
22.50 Serial: Căsătorie imposibilă
00.00 Serial: Cele două fețe ale crimei
01.10 Film: Între două lumi
02.40 România… în bucate
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!
04.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
05.00 Filler călătorie primăvara
05.05 Reteaua de idoli
05.55 Poate nu știai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Svitanok
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 Știință și inovații
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Butonul roșu
12.00 F/d
12.30 Moldovenii de pretutindeni
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.15 F/d
14.55 Serial Prețul pasiunii
15.45 Erudit cafe
16.30 Petalo romano
17.00 Știrile (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 Știrile
21.20 Musafirul
21.50 Respiro
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Serial Prețul pasiunii
23.10 Revizie tehnică

Minimax

06.00 Barbie: Dreamhouse Adventures
06.30 Ferma Lenei
07.00 Masha și ursul
07.35 Talking Tom și prietenii lui
08.35 Echantimals: Secretele din Valea 
Zăpezilor
09.15 Camelot
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuțe în misiune
11.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie
12.30 Curiosul George
13.30 Barbie: Prințesa perlelor
14.50 Enchantimals: Povești din 
Everwilde
15.00 Barbie: Dreamhouse Adventures
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
16.00 Talking Tom și prietenii lui
17.00 Lego - Prietenele: puterea 
prieteniei
17.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
18.00 Masha și ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 Curiosul George 2: pe urmele 
maimuței
21.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha și ursul
01.00 Talking Tom și 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 Știrile Pro TV
09.00 Teleshoping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.35 Gusturile se discuță
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 În Profunzime
22.00 Profu’
23.00 Las Fierbinți
00.00 Știrile Pro TV
00.40 Lecții de viața
01.40 La Măruță
03.40 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 State de România
22.30 La Bloc
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 State de România

04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

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 Secretele Puterii
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 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 Șase

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

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Start show România
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Secretul măștii, ep. 16
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 551
17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 554
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 28
21.00 Film: COMOARA DIN LACUL 
DE ARGINT
23.15 Film: OBLIGAT SĂ UCIDĂ
01.15 Miezul problemei
02.30 Albumul Național
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Vineri, 19 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 și delicatețuri
12.00 Un doctor pentru dumnea-
voastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Parlamentul Romaniei
14.00 Telejurnal Știri
14.50 Vorbește corect!
15.00 Femei de 10, bărbați de 10
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Gala umorului
23.00 Dăruiește Românie! 3 ani
00.30 A doua emigrare
01.00 Ora Regelui
01.55 Engleza la minut
02.00 Dăruiește 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 Iași
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.30 Europa mea
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis   Ucrainenii din 
Chilia Veche
17.10 Serial: Furtună la palat
18.30 Serial: Arta crimei
19.30 Pe datorie
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
21.10 Film: Enigma
23.10 #Creativ
23.40 Fan/Fun urban

00.05 Telejurnal Sport Meteo
00.50 Pe datorie
00.55 Serial: Arta crimei
01.55 Fan/Fun urban
02.20 Film: Enigma
04.15 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
05.05 Garantat 100%
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Repere sacre
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Serial: Cireșarii
11.45 Discover România
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Glasul inimii
16.50 Poate nu știai
17.00 România… în bucate
17.30 Frați de viță
17.58 #NuExistaNuSePoate!
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, bărbați de 10
02.00 România… în bucate
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Poate nu știai
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Artelier
09.45 Art-club (rus.)
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!
14.45 F/d
15.00 Serial Prețul pasiunii
15.55 Ring star
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Bună seara!
21.00 Știrile
21.20 Zona ARS
21.45 Respiro
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Prețul pasiunii
23.05 Știri Externe
23.30 O seară în familie
00.30 Art club (rus.)
01.05 Bună dimineața
00.30 Art-club (rus.)
02.50 Bună seara!
03.55 Știri Externe
04.20 Cine vine la noi!
05.15 Mesager

Minimax

06.00 Barbie: Dreamhouse Adventures
06.30 Ferma Lenei
07.00 Masha și ursul
07.35 Talking Tom și prietenii lui
08.35 LEGO Friends - Haideți pe 
scenă!
10.00 Curiosul George
10.30 Berry Bees - Albinuțe în misiune
11.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
11.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
12.00 Lassie și prietenii
12.30 Curiosul George
13.30 Curiosul George 2: un Crăciun 
maimuțesc
14.30 Berry Bees - Albinuțe în misiune
15.00 Barbie: Dreamhouse Adventures
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
16.00 Talking Tom și prietenii lui
17.00 Lego Elves
17.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
18.00 Masha și ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 Curiosul George 3 - Înapoi în 
junglă
21.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha și ursul
01.00 Talking Tom și prietenii lui
02.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
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noastră
03.00 Transformers: Academia 
Salvatorilor
04.00 Littlest Pet Shop: În lumea 
noastră
05.00 Transformers: Academia 
Salvatorilor

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.15 Teleshopping
13.30 În Profunzime
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV

17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Românii au talent
23.30 Film Din Paris, cu dragoste
01.00 Știrile Pro TV
01.40 Lecții de viața
02.40 La Măruță
04.40 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Românii au talent
23.00 Pe bune?!
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile 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 Страна на вкус
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 Триггер
21.00 Zerodoi pe TV
22.00 Cealalta Basarabie
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 Știrile TV8
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 Știri pe scurt
12.15 Х/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Politiсa
17.00 Știri
17.30 Ultima frontieră
18.00 Mercur retrograd
19.00 Știrile TV8
20.00 Întreabă Ghețu
22.00 Новости
22.30 Что это было?
23.30 Вечер. Настоящее время
00.30 Х/ф
02.30 Știrile TV8
03.30 Что это было?
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 28
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Teleshopping
13.30 Specialiști în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiții de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 552

17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 555
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 29
21.00 Film: B. D. INTRĂ ÎN ACȚIUNE
23.15 Film: LOVITURĂ DE STÂNGA
02.00 Miezul problemei
03.15 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 20 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
11.55 Teatru TV
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Pe urmele istoriei
15.00 Muzici și tradiții în București
16.50 Discover România
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 Știri+Tema zilei
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: Frații Jderi
01.15 Destine ca-n filme
02.05 Film: Frații Jderi
03.50 Discover România
04.20 Gari de poveste
05.10 Telejurnal Moldova
06.05 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 și 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 Cooltura
14.55 Rugby Rugby Europe Champi-
onship
17.00 Festivalul Lucreția 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: Neamul Șoimăreștilor
23.00 Dosar România
00.00 Profesioniștii…
01.00 Dosarele extratereștrilor
01.50 Levintza
02.14 Film: Neamul Șoimăreștilor
03.51 Viața satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Aventurile lui Mark 
Twain
09.00 MotorVlog
09.30 Generația Fit
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Descălecați în Carpați
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbați de 10
17.00 Frați de viță
17.30 MotorVlog
18.00 Zile cu stil
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Cândva, pe-aici trecea 
un râu
22.25 Serial: Păcatul și rușinea
00.10 Distracțiile lui Cazacu
00.40 Zile cu stil
01.35 Film: Cândva, pe-aici trecea 
un râu
03.40 Telejurnal
04.15 Serial: Aventurile lui Mark 
Twain
05.00 D’ale lu’ Mitică
05.55 Poate nu știai
06.00 Generația Fit
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Moldovenii de pretutindeni
06.35 Chișinău: ieri și azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (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 Dor de voi
15.00 MeseriAșii
16.00 Portrete în timp
16.30 În ritmul dansului
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 La noi în sat
18.50 Chișinău: ieri și azi
19.00 Mesager
19.45 Poezii
20.00 O seară în familie
21.00 Știrile
21.15 Bună dimineața
21.20 Film La patru ace
22.50 Știrile (rus.)
23.10 Știri Externe
23.35 Zapovednik
23.50 Concert în Europa
00.35 Reporter pentru sănătate
00.55 Bună dimineața
02.40 La noi în sat
03.55 Știri Externe
04.20 O seară în familie
05.15 Mesager

Minimax

06.00 Filly Fintasia
06.30 Ferma Lenei
07.00 Barbie DreamHouse Adventures
08.00 Barbie în Cele 12 Prințese 
Balerine
09.30 Barbie - Tărâmul Zânelor
10.50 Aventurile Sirenelor H2O
12.30 Polly Pocket - Puterea celor mici
13.30 Curiosul George 2: pe urmele 
maimuței
15.00 Filly Fintasia
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
16.00 Talking Tom și prietenii lui
17.00 Lego Elves
17.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
18.00 Masha și ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 Echantimals: Secretele din Valea 
Zăpezilor
20.40 Camelot
21.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha și ursul
01.00 Talking Tom și 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 Știrile 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: Satul pierdut
14.00 Film Oameni mari și fără minte
16.00 În Profunzime
17.00 Teleshopping
17.15 Românii au talent
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Gusturile se discuță
23.00 Film Mumia
01.00 Știrile Pro TV Chișinău
01.40 Film Un cuplu mortal
03.40 Film O simpla plimbare în parc!

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Lupta’n bucate
09.00 Secretele murdare ale modei
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 Ora Expertizei
17.00 Agricool
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 Ghețu
07.00 Știrile 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 Știri de week-end
19.45 Что это было?
20.45 Х/ф
01.00 Știri de week-end
01.40 Что это было?
02.30 Х/ф
04.10 Mercur retrograd

Național

06.00 Vouă
06.30 Baronii
07.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 553
08.00 Teleshopping
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.00 Din viața romilor
12.00 Stan și Bran - momente de 
exceptie
12.30 Specialiști în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiții de la bunica
14.15 Teleshopping
16.15 Film: COMOARA DIN LACUL 
DE ARGINT
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 556
20.00 Cei 7 ani de masă
22.00 Nebuni de iubire
23.45 Poamă acră
01.45 Albumul Național
03.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Duminică, 21 martie

TVR Moldova

07.00 Universul credinței
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viața satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viața satului
13.00 Discover România
13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Știri
14.30 La un pas de România
15.00 Drag de România mea!
17.00 Politică și delicatețuri
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Conexiuni
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
21.00 Muzici și tradiții în București
22.35 România veritabilă
23.00 Film: Ștefan cel Mare - Vaslui 
1475

00.50 Discover România
01.00 Garantat 100%
02.00 Film: Ștefan cel Mare - Vaslui 
1475
03.50 Discover România
04.00 Politică și delicatețuri
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 Viața satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viața satului
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică și delicatețuri
15.30 Adevăruri despre trecut
16.30 Omul și timpul
17.00 Exclusiv în România
17.45 MomentArt
18.00 Dosar România
19.00 Breaking Fake News

19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Sport
21.00 Festivalul Lucreția Ciobanu 2019 
Ediția 3
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Dosarele extratereștrilor
01.50 Teleenciclopedia
02.40 Cooltura
03.05 #Creativ
03.30 Sport
03.50 Universul credintei
05.30 Omul și timpul
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 și aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Frați de viță
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Raliul
14.45 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: Pădurea de fagi
21.50 Discover România
22.10 Film: Sunshine: afacere de 
familie
00.00 MotorVlog
00.30 Pescar hoinar
01.10 Film: Raliul
02.40 Sport
03.20 Serial: Păcatul și rușinea
05.00 Ferma
05.55 Poate nu știai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele credinței
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring star
11.00 Știrile
11.40 Abraziv
12.00 Antologia adevărului
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 Musafirul
15.30 Erudit cafe
16.10 Codul ECO
16.30 Moldovenii de pretutindeni
17.00 Știrile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chișinău: ieri și azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.05 Orchestra Mugurel
21.00 Știrile
21.20 Prin muzică în Europa
22.20 Știrile (rus.)
22.40 Serial Reginele
23.30 Pasiuni și muzică în stil latino
01.10 Zapovednik
01.25 Bună dimineața
03.10 Evantai folcloric
04.10 Chișinău: ieri și azi
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 - Tărâmul Zânelor
09.20 Barbie în Cele 12 Prințese 
Balerine
10.50 Aventurile Sirenelor H2O
12.30 Polly Pocket - Puterea celor mici
13.30 Curiosul George 3 - Înapoi în 
junglă
15.00 Filly Fintasia
15.30 Micul Meu Ponei: Prietenia Este 
Magică
16.00 Talking Tom și prietenii lui
17.00 Lego Elves
17.30 LEGO Friends: Fetele în Misiune
18.00 Masha și ursul
19.00 Curiosul George
19.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
20.00 LEGO Friends - Haideți pe 
scenă!
21.30 Bebe Șef: Înapoi la treabă
22.00 Cu frații Kratt în sălbăticie
23.00 Vânătorii de troli
00.00 Masha și ursul
01.00 Talking Tom și 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 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
09.50 Teleshopping
10.00 Ce se întâmplă, doctore?
10.30 Arena bucătarilor
11.00 Film Puterea delfinului
13.00 Teleshopping
13.15 Apropo TV
14.15 Gusturile se discuță
15.35 Teleshopping
15.50 Românii au talent
18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Film Curierul 3
23.15 Film Hoata de identitate
01.45 Știrile Pro TV Chișinău
02.25 Film Capitanul America: Primul 
Razbunator

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 Acasă la Români
11.30 Ce spun românii
12.15 Superspeed
12.45 Teleshopping
13.00 Arena bucătarilor
13.30 Lecții de viața
14.25 Știrile Pro TV
14.30 Ce se întâmplă, doctore?
15.00 ApropoTv
16.00 Românii au talent

18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Superspeed
20.30 Las Fierbinți
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 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 State de România

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Zerodoi pe TV
09.00 Agricool
10.00 Teleshopping
10.20 Детали
11.00 Cealalta Basarabie
12.00 Dora Show
14.00 Смотри в оба
14.45 Teleshopping
15.00 Secretele Puterii
17.00 M-Adam
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 Cold Front
03.00 Dora Show

TV8

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

Național

06.00 Vouă
06.30 Baronii
07.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 554
08.00 Teleshopping
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.15 Film: B. D. INTRĂ ÎN ACȚIUNE
12.30 Stan și Bran - momente de 
exceptie
13.00 Start show România
15.45 Stan și Bran - momente de 
exceptie
16.30 Cei 7 ani de masă
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 557
20.00 Film: PLAYBOY
23.15 Start show România
02.00 Albumul Național
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
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Primăvara

Îmi sap grădina pe-apucate
Cu un hârleţ, din hat în hat,
O săptămână, două, poate,
Cât, toamna, vinul mi-am gustat... Gheorghe BÂLICI

,,Orice femeie-i Cosânzeană”
,,Orice femeie e frumoasă”, 

piesa dedicată celor mai gingașe 
ființe din univers. Iubitele mele 
fetițe, domnițe, mame și bunicuțe, 
să fiți împlinite și fericite! Sunteți 
cele mai frumoase!”, a scris Ana 
Cernicova pe o rețea de sociali-
zare.

Într-o emisiune televizată, 
interpreta a menționat că mama 
ei este ca un înger păzitor și că 
face orice pentru ea. Chiar dacă 
la început își făcea griji pentru 
apariția ei în videoclip, neavând 
experiență în sensul acesta, din 
dorința de a o ajuta, i-a reușit, a 
recunoscut Ana Cernicova.

Clipul a adunat numeroase 
aprecieri din partea internauților 
și, de asemenea, multe comentarii. 
,,Cea mai frumoasă interpretare 
la această melodie. Sincere feli-
citări pentru videoclipul senin”, 
a comentat o melomană.

Iar un admirator de-al inter-
pretei a scris: ,,Cu siguranță, 
Grigore Vieru, de acolo sus, vede 
totul, se bucură  de aceste chipuri,  
melodie și voce rafinată. Felicitări, 
Ana, și tuturor femeilor!”.

Piesa ,,Orice femeie e frumoa-
să” a mai fost cântată în trecut de 
interpretele Anastasia Lazariuc, 
Tania Cerga, Irina Rimes ș.a.

Octavian GRAUR

Interviul acordat de Harry şi 
Meghan Markle divizează opinia 
publică din Marea Britanie

Interviul exploziv acordat de 
prințul Harry și soția sa Meghan 
Markle jurnalistei de televiziune 
americane Oprah Winfrey a di-
vizat opinia publică din Regatul 
Unit, potrivit unui sondaj publicat 
marți, relatează AFP.

Potrivit sondajului realizat de 
institutul YouGov, 36% dintre per-
soanele chestionate au declarat că 
îi susțin pe regina Elisabeta a II-a 
și familia regală, în timp ce 22% au 
declarat că sunt în favoarea fostei 
actrițe americane și a soțului ei, al 
șaselea în ordinea succesiunii la 

tronul Marii Britanii, cuplul fiind 
instalat de peste un an în California.

Sprijinul pentru ducele și duce-
sa de Sussex este mai puternic în 
rândul tinerilor cu vârste cuprinse 
între 18 și 24 de ani (48%) decât în 
rândul celor peste 65 de ani (9%).

Prințul Harry și Meghan au 
acuzat presiunea mediatică, ra-
sismul și neînțelegerea din partea 
familiei regale pentru a explica 
plecarea lor în urmă cu un an, 
formulând acuzații explozive 
împotriva monarhiei britanice.

AgerpresFilmul lui Radu Jude câştigă 
Ursul de Aur la Berlinala 2021

Interpreta Ana Cernicova a 
lansat videoclipul la piesa ,,Ori-
ce femeie e frumoasă” chiar pe 8 
martie, de Ziua Internațională a 
Femeii. Astfel a felicitat toate săr-
bătoritele zilei. Muzica piesei a fost 
compusă de către Eugen Doga pe 
versurile poetului Grigore Vieru.

Videoclipul s-a remarcat prin 

prezența fiicei interpretei, Amelia, 
și a mamei sale, Ala Cernicova. 
Trei generații care au încercat să 
transmită cât mai armonios emo-
țiile și mesajul compoziției.   

În ziua lansării producției 
video, interpreta și-a felicitat 
toate admiratoarele, aducându-
le în dar acest produs.

Lungmetrajul „Babardeală 
cu bucluc sau porno balamuc” 
regizat de Radu Jude este ma-
rele câștigător al celei de-a 71-a 
ediții a Festivalului Internați-
onal de Film de la Berlin, fiind 
recompensat cu Ursul de Aur.

Radu Jude câștigă marele 
premiu după șase ani de când 
a primit Ursul de Argint pentru 
regia filmului „Aferim!”.

„Babardeală cu bucluc sau porno balamuc” anali-
zează raporturile dintre individ și societate, având ca 
punct de plecare urmările pe care un clip porno de 
amatori, încărcat de o profesoară de școală generală 
pe un site specializat, le provoacă în viața acesteia.

„Deadline” l-a văzut ca pe „un rechizitoriu nimi-
citor asupra României moderne”. Subliniind umorul 
negru, filmul „este profund inconfortabil și revela-
tor, stimulează gândirea, e jucat bine și își apără 

punctul de vedere cu o claritate 
remarcabilă, având în vedere 
vibratoarele prezentate”.

„Screen Daily” a comentat 
că filmul este „o operă îndrăz-
neață a agentului provocator 
Radu Jude”. Despre lungme-
trajul cineastului, publicația a 
scris că este „cea mai conflic-
tuală lucrare fără remușcări pe 
care am văzut-o de la Jude și, 

probabil, de la oricare regizor român”.
Regizor și scenarist, Radu Jude a câștigat cu 

lungmetrajul său de debut – „Cea mai fericită fată 
din lume” – premiul CICAE, la Berlinala 2009. În 
2012, el a regizat lungmetrajul „Toată lumea din 
familia noastră”, prezentat în premieră mondială 
în secțiunea Forum de la Berlinală.

După rfi.ro
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