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În pandemie, politicienii împing criza in extremis
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care se amână

Harta lumii

Colina
pe care
urcăm… (II)
Adrian CIUBOTARU
În epoca „political correctness“-ului (PC), acest nou
război este, esențialmente, un
război al identităților. Ținta nu
este întotdeauna victoria unei
identități asupra celeilalte, ca,
de exemplu, în cazul adepților
jihadului, ci delimitarea cât
mai netă a unei identități de
toate celelalte, divorțul identitar care, până la urmă, înseamnă și o despărțire de restul
omenirii, izolarea în propria
unicitate, în codurile și cutumele „tribului“, autosuficiența
culturală.
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Anchetă

În timp ce ţara se îneacă în pandemie, iar
Guvernul numără ultimii bănuţi din rezervele
statului pentru procurarea vaccinurilor şi
medicamentelor anti-Covid, Ministerul de
Interne pune la bătaie 20 de milioane de lei
pentru extinderea sistemului electronic de
monitorizare a circulaţiei rutiere.

Monitorizarea
electronică a
traficului rutier şi
interesele ascunse
Noutatea a avut efectul unui trăsnet, după ce mai multe
instituţii ale statului s-au pronunțat asupra ineficienţei
sistemului şi utilizarea sa la limita legalităţii. Totodată, o
simplă analiză a procesului de implementare a sistemului
demonstrează că acesta a fost transformat într-un sector
de interese şi irosire a banului public.
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Tot mai mulți basarabeni
merg să se vaccineze
în România
Basarabenii care și-au redobândit cetățenia română se programează
în România pentru a se imuniza. Programarea se face prin intermediul Platformei naționale de informare despre vaccinarea Covid-19
(https://vaccinare-covid.gov.ro/). Din 15 martie România a început
etapa a treia de vaccinare. La această etapă se pot vaccina și cetățenii
români din Republica Moldova.
Vaccinarea poate fi făcută în orice centru de vaccinare disponibil
de pe teritoriul țării. Nu există restricții în acest sens.
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Parlamentul ratează repetat învestirea
unui Guvern. Vor fi anticipate?
Refuzul deputaților din PSRM,
Partidul „Șor” și al celor din gruparea „Pentru Moldova” de a participa joi, 25 martie, la ședința
în plen a Parlamentului a făcut
imposibilă examinarea echipei
și programului de guvernare prezentate de candidatul desemnat
la funcția de prim-ministru, Igor
Grosu. S-a consumat astfel și cea
de a două tentativă de învestire
a unui nou cabinet de miniștri
deschizându-se calea spre alegeri
anticipate, spun experții solicitați
de „Gazeta de Chișinău”.
Exponenții majorității parlamentare au invocat lipsa unui
interes sincer și real din partea
președintei Maia Sandu de a soluționa criza politică împreună
cu Parlamentul, și-au reiterat
susținerea pentru candidatul lor,
Vladimir Golovatiuc, și au declarat
că nu vor să participe la încă un
„show politic”.
Reprezentanții PDM și ai grupului „Pro Moldova” au acuzat
iresponsabilitatea PSRM și PAS,
iar vicepreședintele Platformei
DA, Alexandr Slusari, a sugerat
chiar existența unei conspirații
din partea celor doi adversari politici – Igor Dodon și Maia Sandu.
Iar analiștii politici constată,

cu regret, că în această situație
Curții Constituționale îi este din
nou atribuit rolul impropriu de
arbitru într-un joc politic.
„Prima concluzie care trebuie
trasă este că echipa Maiei Sandu
nu a avut o determinare categorică
în ceea ce privește votarea pentru
guvernul Grosu. În ultimă instanță, obiectivul principal au fost totuși alegerile anticipate. În ceea
ce privește poziția socialiștilor și
șor-iștilor, ea, în această situație,
era una relativ previzibilă, dacă e
să luăm în considerare faptul că ei
vor încerca să conteste la Curtea
Constituțională faptul că s-au epuizat două încercări de învestire a
guvernului. O concluzie categorică
care poate fi trasă: iarăși Curtea
Constituțională se preface în jucător politic care trebuie să determine cum se va dezvolta mai departe
situația în R. Moldova. Iarăși se
pune totul pe umerii Curții Constituționale”, a comentat, pentru
„Gazeta de Chișinău”, analistul
politic Anatol Țăranu.
Refuzul majorității „PSRM-Șor” de a participa la dezbateri privind echipa și programul
de guvernare al premierului desemnat este stenografiat, inclus în
procesul-verbal al ședinței de joi

a Parlamentului și devine un act
juridic care poate servi președintei Maia Sandu ca motiv pentru
dizolvarea Parlamentului, explică
expertul în drept constituțional,
Alexandru Arseni.

RACURSI

Imagine surpinsă pe șoseaua Scoreni-Strășeni
Foto: Alex Dimitrov

„Președinta, având stenograma
și această declarație, căci acestea
sunt documente care trebuie anexate la decretul care va fi emis,
este obligat să consulte fracțiunile. După consultarea fracțiunilor,
poate să dizolve Parlamentul. În
cadrul acestor consultări, președintele stabilește motivele care
au servit ca temei pentru neacordarea votului. Președintele stabilește dacă acestea sunt motive
subiective, cu caracter de interes
al fracțiunilor, sau obiective. Dacă
sunt subiective, emite decretul
de dizolvare și, împreună cu motivarea respectivă și declarațiile
din Parlament, merge la Curtea
Constituțională, care constată
circumstanțele de dizolvare a
Parlamentului. Dacă sunt constituționale, se numesc alegeri
parlamentare anticipate”, a declarat Alexandru Arseni pentru
„Gazeta de Chișinău”.
Menționăm, în acest context,
că PSRM s-a adresat Curții Constituționale cu o nouă sesizare,
prin care solicită să fie declarat
neconstituțional decretul prin
care președinta Maia Sandu a desemnat-o, pentru prima dată, pe
27 ianuarie, pe Natalia Gavriliță
la funcția de premier. Socialiștii
argumentează că decretul a fost
publicat în Monitorul Oficial abia
după ce candidatura acesteia a
fost respinsă de Parlament.

În opinia lui Arseni, însă,
această sesizare denotă iresponsabilitatea socialiștilor, care ar
dori să se mențină la putere doar
cu scopul de a-și proteja averile
dobândite ilegal. „Ei uită de la
mână până la gură. Decretul de
desemnare a Nataliei Gavriliță
a trecut toate etapele. Ei au avut
posibilitate în cadrul ședinței în
plen a Curții Constituționale să
invoce toate probele. Gata! Curtea
Constituțională pe unul și același
obiect, cu participarea acelorași
părți, nu se pronunță a doua oară.
Asta este regula nr. 1 în procedura
judiciară, în toate instanțele, inclusiv la Curtea Constituțională”,
spune el.
Menționăm că, anterior, Curtea
Constituțională a respins sesizarea
deputaților PSRM care au cerut să
fie declarat neconstituțional decretul Maiei Sandu din 16 martie,
privind desemnarea lui Igor Grosu
în calitate de candidat la funcția
de prim-ministru. Miercuri, 24
martie, acesta a prezentat Parlamentului programul de activitate
a guvernului său, care urma să fie
dezbătut în plen și aprobat sau,
eventual, respins joi, 25 martie,
lucru care nu s-a întâmplat, din lipsă de cvorum, după ce deputații ce
formează majoritatea „PSRM-Șor”
au părăsit sala de ședințe.
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„Ideea unor restricţii severe de Paşte a fost dictată de cele mai bune intenţii. Această greşeală
îmi aparţine doar mie. O greșeală trebuie să fie
numită greșeală și, întotdeauna, trebuie corecta-
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tă. (…) Știu că creează și mai multă incertitudine.
Regret profund și cer scuze de la toți cetățenii.”
Cancelarul german Angela Merkel

Soluții eco pentru a renunța la closetul din fundul curții

UE/ Să avem grijă de mediu

V

echile stații de epurare, construite în
perioada sovietică, au ajuns bune doar
de dat la fier uzat, iar altele fie n-au
fost construite, fie încă nu-s date în
exploatare. În lipsa stațiilor de epurare, oamenii
deversează apele menajere uzate în haznaua din
curte, afectând solul și apele din fântâni. Mai bine
ar fi să-și instaleze o fosă septică, dar sunt foarte
puțini cei care-și permit astfel de investiții.
Natalia MUNTEANU
La Coșernița, sat de pe malul
râului Ichel, localnicii utilizează
apa din fântâni. Apeductul e vechi
și nefuncțional, iar bani pentru
unul nou nu-s. Primarul de Coșernița, Fiodor Tipa, susține că
95% dintre gospodării au fântâni
din care pompează apă potabilă.
„Canalizarea știți cum e, toți au
gropi”, zice Tipa.
Vladimir Ciubotari din Coșernița și-a construit o hazna în curtea
casei sale, săpată adânc în pământ
și betonată. Construcția l-a costat
cinci mii de lei. O dată la trei luni,
plătind 350 de lei, cheamă autospeciala care extrage apele uzate
din bazin și le transportă la stația
de epurare din Bălăbănești. Simt
un miros neplăcut și îi spun asta.
„Nu avem ce face. Dacă astup tubul, iese mirosul în casă”, afirmă
bărbatul.
„Vrem apă!”
Tot la Coșernița, raionul Criuleni, am stat de vorbă cu tanti
Nadejda, pensionară. Femeia și-a
construit un sistem de canalizare
rudimentar. „Dar ce să facem?!
Avem groapă. WC-ul e afară. Vara
nu avem apă potabilă, deoarece
fântâna seacă. Cumpărăm apă de
la magazin. Cel mai mult vrem apă.
Știu că va trebui să o plătim, dar
măcar vom avea oleacă de apă”,
spune femeia, parcă sperând că
cineva o va auzi și-i va îndeplini
dorința de a construi un apeduct
în satul Coșernița.
Și în satul Românești, raionul
Strășeni, unde există apeduct, situația apelor uzate menajere e la fel.
Primarul Isidor Savin susține că
stația de epurare e la ultima etapă.
„Sperăm ca anul acesta să finali-

zăm proiectul demarat în 2005”,
menționează Savin. Beneficiarii
instalației vor fi cele 430 de gospodării, blocurile locative din sat
și fabrica de vinuri din Românești.
Dragostea față de mediu
Foarte puține gospodării din R.
Moldova, aflate în zonele rurale, au
sanitaţie autonomă – când fiecare
casă are propria fosă septică sau
chiar o mini stație de epurare. Costul pentru o fosă septică începe de
la 640 de euro, bani mulți pentru
oamenii de la sat. Sunt moldoveni
pentru care protecția mediului e o
prioritate. Mutați la țară și dorind
să aibă confortul de la oraș, familia
Meșina „a găsit soluția: și-a instalat o mini stație de epurare, care
funcționează pe bază de bacterii”.
Pentru ca bacteriile să aibă
condiții optime de viață, familia
Meșina folosește în gospodărie
detergenți ecologici, oțet și lămâie. Irina Meșina din Dănceni,
Ialoveni, spune că mini stația de
epurare necesită curățare odată
la 5-10 ani, în funcție de cum este
exploatată și ce fel de produse chimice utilizează.
Galina Dragan din Purcari,
raionul Ștefan-Vodă, a ales săși instaleze sistemul de epurare
ca să nu polueze solul. „Aceasta
este o investiție de familie. Stația
de epurare a fost plătită de copiii
noștri, stabiliți peste hotare. Eu cu
soțul ne-am întors recent în satul
de baștină, după ce am locuit în
Chișinău”, spune Galina. Femeia susține că stația a costat 1.500
de euro, fără prețul lucrărilor de
instalare.
Unii basarabeni stabiliți în străinătate, care locuiesc în case neconectate la sistemul centralizat de
canalizare și la stații de epurare din
regiune, și-au montat fose septice.

Instalarea stației de epurare în gospodăria familiei Meșina. Foto: Irina Meșina

Prin această instalație trec toate
apele uzate menajere, care vin din
veceu, baie și bucătărie. Adriana
Rotaru spune că apa care iese din
fosa septică nu-i bună pentru irigare. Femeia stă în comuna Walhain,
în partea Walona a Belgiei, localitate „destul de axată pe soluții eco
și durabile”. Pentru a reduce consumul de apă potabilă, povestește
Adriana, fiecare gospodărie este
obligată să-și adune apă de ploaie
într-o cisternă unită la un sistem
de purificare, după care această
apă se folosește pentru mașina de
spălat, veceu și irigare.
Altă basarabeancă stabilită în
Marea Britanie, Aliona Jones, biolog-chimist de formare, activează
în domeniul agriculturii. Aliona
consideră că „haznaua e o bombă
microbiologică lângă casa omului”.
Riscurile vin de la detergenți și de
la urină care au azot. Hârtia de veceu, zice Aliona, trebuie aruncată
aparte, nu în hazna, deoarece e o
sursă de carbon. „Dacă au posibilitate, omenii ar trebui să cumpere
un amestec de microorganisme
care ar neutraliza substanțele
din hazna. Rumegușul de lemn
balansează amestecul de urină,
fecale etc.”, dă un sfat ea.
Unde (nu) ajung apele
uzate?
Apele uzate, pompate din hazna, ar trebui să ajungă la stația
de epurare, dar se întâmplă să
fie aruncate în fâșiile forestiere.
„E foarte greu să știm unde ajung
apele uzate. Cetățenii care se ocupă
cu evacuarea apelor din haznale ar
trebui să le ducă la stațiile de epu-

rare. Sunt mai multe localități decât inspectori. Nu poți vedea unde
ajung apele uzate din fiecare hazna.
Ei le varsă în fâșiile forestiere, așa
poluează solul, afectează rădăcinile
arborilor și plantelor”, semnalează
Ion Guzun, șeful Inspectoratului
pentru Protecția Mediului din
Criuleni.
„Nu-s bani, hai să le dăm
măcar apă”
Moldovenii ar trebui să-și construiască haznale impermeabile,
din materiale (beton armat, inox,
polietilenă etc.) care nu permit
apelor uzate să ajungă în scoarța
pământului, aflăm de la Veaceslav
Patrașcu, șef adjunct al Direcției
expertiză ecologică și evaluare
de mediu din cadrul Agenției de
Mediu.
„Fosa septică e ceva intermediar, între hazna și stația de epurare.
În fosă au loc procese microbiologice. Sunt componente care dizolvă
fracțiile grosiere. Apele epurate,
prin sistemul de drenaj, se duc în
pământ, unde se absorb, iar cu
microflora din sol se curăță mai
departe”, explică Patrașcu.
De ce avem așa puține stații de
epurare, îl întreb. „Pentru că necesită bani. Dacă ne conducem de
toate regulile, nu poate fi apeduct
fără canalizare și stație de epurare. Ne ținem de varianta moldovenească: nu-s bani, hai să le dăm
măcar apă”, răspunde șeful adjunct
de la Agenția de Mediu. Veaceslav
Patrașcu menționează că „oamenii
construiesc fose din cauza că administrația publică locală nu-și face
treaba. Primarii nu-s sancționați

pentru că așa-i statul. Iar statul
suntem noi”.
„Fosa septică are un grad de
epurare de 70%. Apa obținută
trebuie evacuată în sol, nicidecum
reutilizată. Nu-i bună pentru irigarea plantelor, fructelor sau legumelor. Acolo sunt mari cantități
de nitrați”, menționează Victoria
Graur, director executiv la „Ecologic Group”. Apa post-epurare
poate fi utilizată pentru irigarea
gazonului.
Potrivit Victoriei, fosa septică
funcționează datorită procesului
biologic. „Toate apele care ies din
casa omului sunt hrană pentru stație și n-au nevoie de pastile bio-activatoare pentru a fi întreținute”,
spune ea. Pastilele bio-activatoare
n-au efect dacă se aruncă în hazna.
Aceste pastile se folosesc pentru
urgentarea procesului biologic din
stațiile de epurare. O fosă septică
de 250 de litri costă 640 de euro.
Fântânile sunt poluate
„Agenții economici autorizați
au dreptul să instaleze sistemul lor
pentru hazna. Nu gospodarul să
sape cu hârlețul și să toarne acolo
ce vrea. Haznaua, construită corect
din punct de vedere tehnologic,
are bacterii speciale. În natură,
bacteriile contribuie la tratarea
mediului”, spune Maria Sandu,
doctor în chimie, cercetător științific la Institutul de Ecologie și
Geografie al Academiei de Științe.
„Fântânile la țară sunt practic
toate poluate. Deșeurile depozitate, haznalele și veceurile au dus
la faptul că azi nu avem fântâni
cu apă curată”, afirmă Sandu.
Doctorul în chimie le recomandă
primarilor să organizeze acțiuni
de salubrizare a localităților. „Am
făcut analiza apei la nitrați, undeva la Bălți: 87% din fântâni erau
poluate. După ce au salubrizat
întreg teritoriul satului, inclusiv
în gospodăriile oamenilor, peste
trei ani, 17% dintre ele mai erau
poluate”, mărturisește Sandu.
Aceasta spune că există multe tehnologii expertizate pentru
epurarea apelor uzate. Haznaua,
fie și izolată, nu e singura metodă. E important ca moldovenii să
se documenteze atunci când intenționează să-și construiască o
instalație sanitară.
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Tot mai mulți basarabeni merg
să se vaccineze în România

B

e o cerință, ca să nu fii obligat să
stai în carantină.
Campania de vaccinare din România se află în etapa finală. A
treia etapă a început din 15 martie
2021, care va fi deschisă tuturor
persoanelor care au împlinit 16
ani și care doresc să se vaccineze.

asarabenii care și-au redobândit
cetățenia română se programează
în România pentru a se imuniza.
Programarea se face prin intermediul
Platformei naționale de informare despre
vaccinarea Covid-19 (https://vaccinare-covid.
gov.ro/). Din 15 martie România a început
etapa a treia de vaccinare. La această etapă se
pot vaccina și cetățenii români din Republica
Moldova.

Victoria POPA
Vaccinarea poate fi făcută în
orice centru de vaccinare disponibil de pe teritoriul țării. Nu există
restricții în acest sens.
Medicul Ion Eșanu, lector la
USMF „N. Testemițanu”, Catedra
de chirurgie oro-maxilo-facială
pediatrică și pedodonție „Ion Lupan”, s-a înscris prin intermediul
Platformei să se vaccineze cu vaccinul Pfizer, care, în opinia lui, are
cea mai mare rată de succes și 67%
de succes la tulpina braziliană.
Jurnalistul Vitalie Condrațchi
a optat pentru imunizarea în România deoarece „este disponibil,
în primul rând. De când se făcuse anunțul că România începe
etapa a treia de vaccinare la 15
martie, mă documentasem despre
proceduri și așteptam data să mă

pot înscrie și eu, având cetățenie
română încă din studenție, din
1999.
M-am programat pe platforma
https://vaccinare-covid.gov.ro.
Am ales o localitate din județul
Iași, unde erau mai multe locuri
libere și, respectiv, șanse mai mari
de a prinde vaccinul mai repede.
M-am programat miercuri, iar
duminică deja m-am vaccinat
cu prima doză. Am optat pentru
AstraZeneca, după ce m-am documentat din știrile și deciziile
instituțiilor internaționale și am
consultat mai mulți medici. Am
tras pentru mine concluzia că cel
mai bun vaccin este cel disponibil
acum și mi-am asumat riscul”.
Profesorul de la UTM, Alexei
Leahu, 73 de ani, s-a imunizat
miercuri în România cu vaccinul Moderna. Spune că se sim-

Informație pentru
cetățenii români
din Republica Moldova

țea perfect după două ore de la
vaccinare.
Rezultatul testului la
Covid–19 e obligatoriu?
„Da, mi-am făcut test PCR și
test la anticorpi, ca să pot urmări
evoluția lor. În plus, am tipărit și
programarea, dar se pare că autoritățile române sunt destul de
loiale față de noi. Nu mi-au cerut
în vamă nici un document, cu excepția buletinului de identitate”,
ne-a mărturisit Condrațchi.
Potrivit lui, programarea se
face în baza Codului Numeric
Personal (CNP). Românii cu reședința în R. Moldova pot alege
orice localitate din orice județ din
România. Iar cei care dețin bule-

„Vatra” lui Vlad Negruți e deja în Ceruri

Fratele nostru Vlad Negruți a fost un
om deosebit, un suflet nobil și frumos.
Mare iubitor de artă, mare iubitor de
oameni, a trăit, a muncit, a luptat mereu
pentru binele comun, pentru realizarea
unor proiecte culturale, artistice, care să
ne facă mai frumoși la suflet și pe noi,
prietenii, semenii săi.
De-a lungul anilor, vocea sa catifelată,
suavă, inconfundabilă ne-a încălzit inimile cu alese melodii, imprimate la radioul național, interpretate împreună cu
formația vocal-instrumentală „Paradis”,
apoi în cadrul unor diverse concerte și
manifestări organizate de Societatea
Culturală „Vatra”.
De altfel, chiar Vlad este fondatorul
acestei instituții culturale neguvernamentale. Crearea acestei instituții, acum
treizeci de ani, a însemnat un act de aleasă simţire naţională și dragoste pentru
arta autentică. Vlad Negruți a lansat o
întreagă gamă de activităţi culturale –
programul cultural-cognitiv „Duminica
Mare”, seri de odihnă pentru tineret
desfăşurate pe malul lacului „La izvor”,

programul cultural de revelion „Primiţi
colindători”, „Să ne cunoaştem Ţara”,
„Parada muzicii uşoare”, „Copilărie –
dulce feerie”, „Veniţi cu noi în vis”...
O manifestare cultural-creștină unică
în istoria urbei noastre o reprezintă organizarea anuală la Cimitirul Central din
Chişinău, pe 27 august sau, ulterior, pe
31 august, a unui Te Deum de comemorare a marilor personalități culturale ale
neamului plecate în eternitate, precum
și a martirilor căzuţi în luptele pentru
integritatea republicii. În condițiile de
mizerie în care am trăit toți acești ani
era aproape cu neputință să întreprinzi
o asemenea acțiune, însă Vlad reușea
de fiecare dată să ducă lucrurile la bun
sfârșit. Umbla și se căciulea pe la oamenii
de afaceri, dar și pe la unele instituții de
stat, inclusiv la Primărie, ea contribuind
când mai mult, când mai puțin...
Astfel, întreaga sa viaţă Vlad și-o consacră popularizării valorilor inedite ale
neamului, selectării şi promovării tinerelor
talente, ajutorării invalizilor, orfelinatelor, familiilor nevoiaşe, care beneficiau
de bilete la toate concertele organizate
de Societatea Culturală „Vatra” la Palatul
Național, Filarmonica de Stat și în alte
edificii de cultură... Pe parcursul anilor,
Vlad Negruți a lansat o pleiadă întreagă de
interpreți de muzică ușoară: Vitalie Dani,
Anatol Mârzencu, Rodica Roşioru, Rodica
Gordilă, Stela Argatu, Doinița Gherman...
Păcat că, în virtutea unor circumstanțe
deosebit de triste, în zilele acestei blestemate pandemii, nu a putut nimeni dintre
cei dragi să-i stea la căpătâi. Moartea ni
l-a luat, lăsând în urma lui un gol dureros. Dumnezeu să-l primească și să-l
odihnească în Lumina Sa!
Ion DIVIZA

tinul românesc – orice localitate
din județul de reședință.
Și jurnalista Elena Cioina, la
fel, s-a programat, prin intermediul unui prieten, într-o localitate
din România.
„România oferă această posibilitate cetățenilor săi din afară și,
având în vedere că etapa la care
urmează să fim noi vaccinați e
încă departe, am decis să merg
în România. Nu am optat pentru
un vaccin anumit. În localitatea în
care am reușit să mă programez se
administrează doar AstraZeneca”,
ne-a spus jurnalista.
Elena Cioina va primi prima
doză de vaccin săptămâna viitoare, apoi peste două luni, la 25 mai.
Potrivit informațiilor cunoscute, ea susține că testul la Covid-19

Cetățenii români din Republica Moldova se pot vaccina în
România, chiar dacă nu au buletin. Tot ceea ce contează este
CNP, un număr pe care îl are orice
cetățean român și care apare și
în pașaport.
1. Vă puteți vaccina în orice
centru de vaccinare disponibil
de pe teritoriul țării. Nu există
restricții în acest sens.
2. Pentru a vă vaccina, trebuie
să vă înscrieți pe platforma de
vaccinare.
3. E nevoie de un CNP (în baza
căruia este verificată eligibilitatea) și de un număr de telefon
valabil pe teritoriul României.
Puteți accesa Platforma națională de programare pentru
vaccinarea împotriva COVID-19
aici: https://vaccinare-covid.gov.
ro/platforma-programare/

Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași,
din nou la Chișinău
Naționalul ieșean revine la Chișinău cu un
spectacol ce va marca Ziua Mondială a Teatrului și Ziua Unirii Basarabiei cu România
(în acest an, cu regret, în condițiile dictate de
pandemie), se arată într-un comunicat al Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău.
Sâmbătă, 27 martie, la 18.00, avem onoarea să prezentăm on-line spectacolul de mare
succes „O noapte furtunoasă” de I.L. Caragiale,
regizat de Alexandru Dabija în 2011, cu Călin
Chirilă, Florin Mircea, Petronela Grigorescu,
Haruna Condurache, Cosmin Maxim, Dumitru
Năstruşnicu, Doru Aftanasiu.
Teatrologul Simona Chiţan propune o analiză
subtilă a montării, în revista Adevărul literar şi
artistic: „Degeaba strâmbăm din nas din cauza
idiosincraziilor şifonate; din păcate, actualitatea
lui Caragiale se simte mai bine decât oricând,
în prag de împlinire a 160 de ani de la naşterea dramaturgului. Ne place sau nu, trebuie să
recunoaştem că vulgaritatea şi primitivismul
unor jupâni şi ale unor jupânese din ziua de
azi le întrec cu mult pe cele ale personajelor
caragialiene de odinioară. Râdem homeric, cu
lacrimi, la spectacolul regizorului care l-a montat

cu atâta drag şi pe Creangă la Piatra-Neamţ.
Astfel, Dabija a reuşit performanţa lui Pintilie
din filmul D’ale carnavalului, aceea de a arăta
vivacitatea eternă şi comicul nebun din lumea
lui Caragiale, dincolo de clişee şi prejudecăţi.
De altfel, Alexandru Dabija, care a mai pus în
scenă O noapte furtunoasă şi în 1979, alături de
Schiţe, D’ale carnavalului sau Conu’ Leonida
faţă cu reacţiunea, mărturiseşte în cartea Mirunei Runcan (Habarnam în oraşul teatrului)
că a fost cel mai mult atras la Caragiale de
mecanismele imbecilităţii la români: „Dincolo
de faptul că a scris bine, Caragiale a prorocit”.
Or, se precizează pe site-ul TN Iași, „Caragiale iubea Iașul și teatrul de aici. De aceea,
la scurt timp după ce a scris piesa «O noapte
furtunoasă», a citit-o la Iași. În scrisoarea
către poetul Avram Steuerman-Rodion, în
1907, Caragiale scria: «...eu cu sufletul sunt
mai mult ieşean decât bucureştean, deşi de
fel sunt ploieştean (...). E uşor de explicat: în
Iaşi mi s-a deşteptat mai întâi dragostea de
patrie şi de artă şi de altele ale lumii (...) şi cât
de mult e d-atunci!».
Vizionare plăcută!

Cutia de scrisori

Către redacția ziarului „Gazeta de Chișinău”
Citind articolul „Cine o face pe niznaiul
când e vizat în mod direct”, autorul bine
versat în speță, Iurie Reniță, diplomat și
parlamentar activ, pe care l-am votat și noi,
cei de la motocros, de pe Dealul Schinoasei,
îi taxează în stil diplomatic, fără ură, pe cei
cu musca pe căciulă, privitor la reacția impulsivă a diplomației moscovite la declarațiile
realiste ale ambasadorului SUA la Chișinău,
despre situația politică, creată ad-hoc de
socialiști, șoriști și „resturi”...
În acel moment de lectură, mi-am amintit de

zicala populară ucraineană, adesea folosită de
colegii mei studenți de la Institutul agricol din
orașul Lvov, unde mi-am făcut studiile la facultatea funciară și cadastru, în anii 1968 -1974.
Iată cum suna această zicală cu iz agrar:
„Cia bi korova miceala, Tvoia bi, molceala!”.
Morala: Bată-te-ar focul/ Vecină-vecină
soartă,/ Că mi-ai pătat mereu norocul,/ C-o
roșcată pată.
Dumitru (Fiduță) Cernea, Chișinău,
inginer hotarnic, pensionar, cu un stagiu
de muncă de 57 de ani
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Monitorizarea electronică
a traficului rutier
şi interesele ascunse

Î

n timp ce ţara se îneacă în pandemie,
iar Guvernul numără ultimii bănuţi din
rezervele statului pentru procurarea
vaccinurilor şi medicamentelor antiCovid, Ministerul de Interne pune la bătaie 20
de milioane de lei pentru extinderea sistemului
electronic de monitorizare a circulaţiei rutiere.
Noutatea a avut efectul unui trăsnet, după ce
mai multe instituţii ale statului s-au pronunțat
asupra ineficienţei sistemului şi utilizarea sa
la limita legalităţii. Totodată, o simplă analiză
a procesului de implementare a sistemului
demonstrează că acesta a fost transformat întrun sector de interese şi irosire a banului public.
fiind calificate drept sectoare cu
risc sporit de accidente.
Cum a început
implementarea sistemului
electronic de supraveghere
rutieră

Julieta SAVIȚCHI
Anunţul despre licitaţia privind
achiziționarea de bunuri și servicii
pentru extinderea sistemului de
supraveghere a circulației rutiere
a fost publicat la data de 1 martie
2021 de către Serviciul Tehnologii
Informaţionale al Ministerului
de Interne.
Anunţul MAI
Conform Caietului de sarcini,
MAI intenţionează să procure
cu cele 20 de milioane de lei o
unitate centrală specializată pentru gestiunea și managementul
unităților de supraveghere și de
monitorizare a traficului rutier
și componentelor acestora pentru postul central de dirijare şi
23 de posturi de supraveghere a
circulaţiei rutiere.
Licitaţia este prevăzută pentru
un singur lot. Ofertele urmează a
fi depuse până la data de 11 aprilie
şi evaluate conform criteriilor cel
mai mic preţ, în proporţie de 60
la sută, şi parametri tehnici, de
40 la sută.
În Caietul de sarcini se mai
precizează că posturile de supraveghere trebuie să reprezinte un
sistem de recunoaștere automată
a plăcuțelor de înmatriculare și de
identificare și captare a încălcărilor regulilor de circulație rutieră, atât pe timp de zi, cât și pe
timp de noapte, fără necesitatea
participării operatorilor, precum
și fără necesitatea de utilizare a
iluminării stradale.
Cele 23 de posturi de supraveghere urmează a fi instalate pe
drumurile naţionale, în mai multe localităţi din raioanele Orhei,
Anenii Noi, Ungheni, Hânceşti
şi Ialoveni, precum şi la câteva
intersecţii din Chişinău. Locaţiile
au fost alese de către experţii MAI,

Sistemul de monitorizare video
a traficului a început la finele anului 2010, când Guvernul a aprobat
Strategia naţională pentru siguranţă rutieră prin Hotărârea nr.
1214. Documentul avea ca obiectiv
constituirea unei baze pentru o
politică de siguranţă rutieră eficientă şi durabilă.
La 17 iunie 2012, a fost votată
Hotărârea Guvernului cu privire
la aprobarea Concepției Sistemului automatizat de supraveghere
a circulației rutiere „Controlul
traficului”, iar la 17 noiembrie
2014, Hotărârea Guvernului nr.
965 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și
funcționarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulației
rutiere „Controlul traficului” și
modificarea Concepției Sistemului automatizat de supraveghere
a circulației rutiere „Controlul
traficului”.
Începutul implementării Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere în
municipiul Chișinău a constituit-o semnarea la 25 mai 2011
a Acordului pentru asistenţă în
acest domeniu, între Guvernul
Republicii Moldova și Guvernul
Chinei, în valoare de 5 milioane
de dolari.
Ministerul Afacerilor Interne a
implementat Sistemul automatizat de supraveghere a circulației
rutiere, care include 126 de camere de supraveghere video, 145 de
camere foto și 29 de camere video
panoramice, ce urmau să asigure
monitorizarea traficului rutier pe
126 de direcții de deplasare în 41
de zone de supraveghere (33 de intersecții și opt tronsoane de drum)
din raza municipiului Chișinău.
Jurnaliştii de la „Ziarul de
Gardă” au constatat într-o investigaţie că în vârful afacerii
s-au aflat un afacerist cu dublă
identitate, fostul deputat și secretar general al PLDM, Victor

Roșca, dar și mai mulți intermediari, unii dintre care s-au aflat
în funcții publice.
Filmările au fost
declarate ilegale
După implementarea sistemului de supraveghere video a
circulaţiei rutiere în Chişinău,
conducătorii auto au început să
primească prin poştă procesele-verbale de aplicare a amenzii
pentru încălcarea Regulamentului
circulaţiei rutiere. Fiecare document era însoţit de o poză a vehiculului identificat după numărul
de înmatriculare în momentul
când încalcă regulile.
La 18 decembrie 2014, Judecătoria Chişinău a interzis utilizarea
camerelor de supraveghere a traficului rutier. Instanţa a constatat
că Ministerul Afacerilor Interne
încalcă dreptul cetățenilor la viață
privată.
Potrivit deciziei instanței, filmarea sau fotografierea șoferilor
și automobilelor lor de camerele
staționare constituie o încălcare. Ministerul de Interne a fost
acționat în instanţă de către asociația „Juriștii pentru Drepturile
Omului” pentru nerespectarea
dreptului la viață privată a membrilor asociației. Avocatul Vitalie
Nagacevschi a invocat atunci că
informaţia de pe camerele de supraveghere este folosită pentru a
exercita presiuni asupra concurenţilor politici.
În vizorul
Curţii de Conturi
Curtea de Conturi a constatat,
în aprilie 2017, că supravegherea video a traficului rutier nu
şi-a atins scopul ci, dimpotrivă,
a prejudiciat statul cu peste 250
de milioane de lei. Auditorii Curţii
de Conturi au stabilit că cei care
conduceau Ministerul de Interne
în anul 2012 și instituțiile subordonate au gestionat neglijent
aceste dispozitive şi au oferit
unor firme private dreptul de a
administra sistemul, care urmau
să primească până la 50 la sută
din valoarea amenzilor încasate.
Totodată, pentru a încasa mai

mulţi bani, au fost date amenzi
care nu se încadrează în prevederile Codului Rutier, iar peste
27.000 de contravenţii constatate
au fost şterse, unele amenzi fiind
micşorate după bunul plac.
„Cei care stau în spatele acestor
scheme sau acestor ilegalități deja
urmează să răspundă organelor
competente în investigație. Avem
în față un draft al unui plan, conform căruia noi vom acționa în
unele locuri foarte rapid pentru
eradicarea neregulilor depistate”,
a declarat atunci ministrul de Interne, Alexandru Jizdan.
Au trecut doi ani şi Curtea de
Conturi a constatat că nu a fost
luată nicio măsură şi nimeni nu a
fost pedepsit pentru prejudiciile
aduse statului. Tot atunci au fost
formulate un şir de recomandări
pentru autorităţi.
În octombrie 2019, Curtea de
Conturi semnalează din nou neregulile din sistemul de supraveghere video a traficului rutier
şi constată că recomandările din
2017 au fost ignorate. Potrivit raportului Curții de Conturi, peste
90% din capturile camerelor de
supraveghere ale Sistemului automatizat „Controlul traficului” din
Chișinău sunt rebutate, sistemul
funcționând în ultimii ani cu un
randament de circa 6,5%.
Trecerea în proprietate
privată
La începutul anului 2019, autoritățile au prezentat pentru consultări publice un proiect de hotărâre privind transmiterea către
un investitor privat a drepturilor
și obligațiilor privind gestionarea
sistemului video de monitorizare
a traficului cu condiţia că va efectua investiții din surse proprii în
termen de cel mult 6 ani din data
semnării contractului.
Proiectul prevedea instalarea
camerelor de monitorizare și supraveghere video în locurile de
interes public, crearea sistemului de înregistrare automată a încălcărilor regulilor de circulație
rutieră de drumurile Republicii
Moldova.
Ulterior, despre acest proiect
nu s-a mai comunicat nimic.

Şi din nou despre
modernizarea
supravegherii video
Problema monitorizării video
a traficului rutier este preluată la începutul anului 2020 de
către Guvernul condus de Ion
Chicu. În şedinţa care a avut loc
la data de 3 ianuarie, premierul a solicitat informații despre
funcționarea sistemului de supraveghere rutieră video din Chișinău. Conducerea Serviciului
Tehnologia Informației al MAI a
comunicat că sistemul constă
din 48 de echipamente învechite
și 15 echipamente noi, instalate
în decembrie 2018.
Responsabilii STI au informat
premierul că noile echipamente
au costat circa 9 milioane de lei
și, într-un an de funcționare, au
generat încasări de 14 milioane
de lei, reprezentând 25 la sută din
încălcările procesate. Reprezentanţii MAI au raportat procesul
dificil de constatare a încălcărilor,
lipsa marcajului rutier și funcționalitatea redusă a echipamentelor
învechite.
Conducerea MAI a remarcat în
acelaşi timp că experiența aplicării sistemului de supraveghere video demonstrează efecte pozitive
în comportamentul participanților
la trafic şi reducerea numărului
de accidente rutiere.
La 7 februarie 2020, Ion Chicu a convocat o altă ședință în
care s-a discutat despre modernizarea și extinderea sistemului de monitorizare a traficului
rutier, la care șeful Serviciului
Tehnologii Informaționale al
Ministerului Afacerilor Interne, Adrian Șova, a prezentat
un nou concept de dezvoltare
a sistemului de monitorizare a
traficului rutier, estimat la 237
de milioane de lei. Conceptul
prevede că sistemul de monitorizare existent va fi extins la
nivel național în patru etape,
iar instalarea camerelor de supraveghere în toată republica
va dura cel puțin trei ani.
Acum rămâne de văzut care
firme vor câştiga licitaţia şi conexiunile lor cu anumiţi funcţionari.
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Creșterea
cheltuielilor
bugetare – de
două ori mai
mare decât
a veniturilor
În primele două luni ale
anului în curs veniturile la
Bugetul de Stat au crescut cu
574 milioane lei față de aceeași perioadă a anului trecut.
Cheltuielile s-au majorat cu1,03
miliarde lei. Veniturile au crescut din contul încasărilor mai
mari din accize și taxe vamale
la importuri. De cealaltă parte,
cheltuielile au crescut din cauza
majorării salariilor personalului
medical cu 632 de milioane de
lei, a prestațiilor sociale cu 118
milioane etc. Deficitul Bugetului Public Național a înregistrat
974 milioane lei.

Ce populație
va avea
R. Moldova
peste 15 ani
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Remitențele, marja
bancară și necesitatea
de solidarizare economică

U

nele evoluții legate de economia
moldovenească continuă să surprindă
pe fondul crizei economice, politice și
sanitare în care se afundă tot mai mult
statul Republica Moldova în contextul crizei
pandemice globale.

Ion CHIȘLEA
Aflăm din datele Băncii Naționale că în primele două luni
din 2021, transferurile bănești de
peste hotare efectuate în favoarea
persoanelor fizice prin intermediul băncilor au ajuns în primele
două luni din 2021 la 219 milioane
de dolari.

mele două luni ale anului la cel
puțin 330 de milioane de dolari,
estimează Ioniță.
Suma remitențelor – comparabilă cu veniturile din exporturi
Totuși, în opinia expertului,
creșterea în cea mai mare parte
este determinată de dificultăți de
a transmite bani pe căi neformale.
Potrivit lui, în fapt volumul real
al remitențelor nu a crescut, dar
a crescut doar partea transmisă

în această perioadă de coronacriză
a crescut considerabil.
O bună parte ajung pe piața
imobiliară
Cum influențează acești bani
piețele din Republica Moldova?
Potrivit observatorilor economici,
o bună parte din remiteri ajung pe
piața imobiliară și în alte investiții
pe termen lung. Altfel spus, oamenii, ca să se protejeze de efectele
unei crize economice, care poate
veni după ce vor fi epuizate toate
resursele de menținere artificială
a economiei în țările europene,
vor să rămână măcar cu o proprietate imobiliară procurată acasă.
Chiar dacă numărul tranzacțiilor

le comerciale. Dacă acum un an
această diferență se încadra în valoarea de 10 -15 bani, pe moment
(25 martie), marja bancară variază
între 17 și 27 de bani în cazul Euro,
care este cea mai tranzacționată
valută pe piața valutară moldovenească.
Maia Sandu cheamă
sistemul bancar
să se solidarizeze
cu restul economiei
Deși coronacriza a afectat și
sectorul bancar, profitul băncilor
moldovenești fiind în scădere cu
circa 27% în 2020, acestea sunt încă
într-o situație relativ bună comparativ cu alte ramuri ale economiei.

Record absolut

Republica Moldova ar urma
să aibă în jur de 2,4 milioane de locuitori până în 2035,
estimează un raport al ONU pe
tema îndeplinirii obiectivelor
de dezvoltare durabilă. Reprezentanții Fondului Națiunilor
Unite pentru Populație (UNFPA) susțin că ne aflăm în top 10
state europene din regiune care
se confruntă cu un exod masiv
al populației, transmite Agora.
md. Datele au fost prezentate în
cadrul evenimentului „Analiza
comună de țară a ONU pentru
Republica Moldova 2020”.

Prima scădere
a salariului în
Germania
de după 2007
Salariile nominale în Germania au scăzut în 2020, pentru
prima dată de când s-a început
colectarea datelor, în 2007, a
anunţat miercuri Oficiul federal
german de statistică (Destatis).
Câştigurile nominale au scăzut
cu 0,7% în 2020 comparativ cu
2019. Ţinând cont de evoluţia
inflaţiei, care a fost de 0,5% în
2020, scăderea salariilor este
în medie de 1,1%. Totuşi, datele
nu includ sprijinul financiar
pentru cei cuprinşi în schema
guvernamentală pentru angajaţii cu program de lucru redus,
deşi aceste alocaţii „au atenuat
pierderea câştigurilor pentru
mulţi angajaţi”, în timpul pandemiei de coronavirus, a informat Destatis.

Este un record absolut pentru
Republica Moldova. Recordul anterior a fost în anul 2013, când
pe fundalul unei perioade relativ
prospere în economia mondială
și cea europeană remitențele în
primele două luni au fost de 203
milioane de dolari. În anul 2008,
înainte de criza economică globală, acestea au fost de 194 milioane
de dolari. În perioada de criză ce a
urmat în 2009-2010, acestea au
scăzut simțitor. Un lucru firesc, or
atunci, în urma crizei, au scăzut
salariile mai în toate țările, dar și
locuri de muncă au devenit mai
puține. Iată că, în pofida coronacrizei mondiale, provocate de pandemia de COVID-19, remiterile
moldovenilor sunt în creștere și
țin pe linia de plutire economia
de consum de acasă.
Mai mult ca atât, suma reală al
remiterilor ar fi mai mare de 219
milioane de dolari. Potrivit unui
studiu al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, chiar în condițiile actuale,
prin intermediul băncilor moldovenii transmit acasă cel mult 80%
din banii care ajung în țară de la
și către persoanele fizice. Restul
sunt transmiși, potrivit expertului
IDIS Veaceslav Ioniță prin microbuzele și autobuzele care vin din
țările unde lucrează moldovenii
și prin carduri bancare emise în
străinătate. Dacă ținem cont de
această componentă, volumul de
bani trimiși acasă de moldoveni
mai crește cu încă 55 de milioane
de dolari. La această sumă mai
trebuie adăugate alte 55 de milioane de dolari, care, potrivit
estimărilor IDIS Viitorul, sunt
aduse personal de cetățenii care
vin în vizită. Astfel volumul total
de bani care ar fi intrat în țară
de la cetățenii noștri prin toate
canalele posibile se ridică în pri-

prin bănci dând de înțeles că în
perioada anterioară pandemiei,
când circulația între state era mult
mai lejeră, suma transmisă pe căi
informale și care nu era reflectată
în statisticile BNM ar fi fost mult
mai mare.
Expertul mai amintește că în
2020 volumul total a remitențelor
a ajuns la 1,487 miliarde de dolari,
înregistrând o valoare maximă în
ultimii șase ani. Dacă luăm în calcul cele două luni din anul în curs,
într-un an, din 1 martie 2020 și
până la 28 februarie 2021, adică în
perioadă în care ne aflăm în criza
pandemică, volumul remitențelor
a ajuns la 1,533 miliarde de dolari.
Este o sumă enormă pentru Republica Moldova, care anul trecut
a exportat mărfuri în valoare de
1,9 miliarde de dolari. Altfel spus,
dacă ținem cont de ponderea remiterilor informale, calculate de
IDIS, volumul de bani intrați prin
remitențe în 2020 se apropie de
valoarea exporturilor o bună parte
din care sunt reexporturi cu o valoare adăugată foarte redusă. Deci
putem afirma că remitențele sunt
principalul motor al economiei
moldovenești, iar importanța lor

imobiliare, a creditelor ipotecare,
dar și prețul mediu al locuințelor
a scăzut nesemnificativ în 2020,
cererea de pe piața imobiliară
este încă destul de înaltă grație
banilor intrați de peste hotare.
Mai mult, în viitorul apropiat, din
cauza dării în exploatare a unui
număr tot mai mic de locuințe,
dacă cererea se va menține, am
putea să ne așteptăm la o scumpire a spațiului locativ.
Diferența de curs valutar
a sporit veniturile băncilor
De menționat că sporirea remitențelor se reflectă și asupra volumului operațiunilor de schimb
valutar. Astfel, veniturile băncilor
comerciale moldovenești din diferența de curs valutar în lunile
ianuarie-februarie 2021 au sporit
cu 9,2% sau cu 13,4 milioane de
lei față de aceeași perioadă din
anul 2020 și au constituit 159,23
milioane lei.
Veniturile băncilor au sporit
și din majorarea marjei bancare,
adică a diferenței dintre cursul
de vânzare și cel de cumpărare
a valutei cu care operează bănci-

În acest context, marți, 23
martie, președintele Republicii
Moldova, Maia Sandu, a avut o
întâlnire cu Guvernatorul Băncii
Naționale, Octavian Armașu.
În cadrul discuțiilor, Guvernatorul a prezentat informații recente privind evoluția prețurilor
și a inflației, situația de pe piața
valutară și volumul remitențelor.
O atenție deosebită a fost acordată
sectorului bancar – în mod special, stabilității acestuia și măsurilor
de supraveghere aplicate de BNM.
„Am îndemnat încă o dată reprezentanții sistemului bancar
să-și asume un rol mai activ în
depășirea crizei pandemice și
financiare prin care trec majoritatea agenților economici. Acest
lucru este posibil ajutând întreprinderile mici și mijlocii, mai
ales pe cele din sectorul agricol.
Am menționat, în contextul dat,
posibilitatea de stimulare a creditării, de către bănci, a agenților
economici. Resurse financiare în
băncile comerciale există și acestea trebuie să lucreze pentru creditarea, respectiv salvarea economiei”, a spus președintele Sandu,
chemând la solidaritate.
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În condiții de pandemie, politicienii împing
criza guvernamentală in extremis

R

epublica Moldova se cufundă în incertitudine după respingerea de către
Parlament a candidatului desemnat la funcția de premier de către șeful
statului. Ieșirea din acest hău o poate decide, în opinia comentatorilor
politici, doar Curtea Constituțională. Numai că decizia Înaltei Curți
trebuie să fie precedată de noi consultări dintre șeful statului și fracțiunile
parlamentare.Unii numesc aceste consultări de dizolvare a legislativului, iar alții le
consideră o oportunitate de a accepta candidatura PSRM, Șor, „Pentru Moldova” la
funcția de premier.

Ilie GULCA
Deputații socialiști, cei ai Partidului „Șor” și cei din „Pentru Moldova”
au refuzat, joi, să participe la ședința
legislativului pentru acordarea votului de încredere echipei premierului
desemnat Igor Grosu. PSRM, Partidul
„Șor” și „Pentru Moldova” au boicotat
ședința și, din cauza lipsei de cvorum,
președinta Parlamentului Zinaida Greceanîi a considerat subiectul „epuizat”.
După „epuizarea” subiectului Grosu, majoritatea parlamentară a insistat
în continuare pe candidatul lor, „real
și competent, Vladimir Golovatiuc, și
nu unul fake, ca cel al Maiei Sandu”.
„Domnul Golovatiuc este candidatul care întrunește toate condițiile
politice și constituționale pentru a fi
votat. El nu va putea fi dat la o parte
prin șantaj, nici intern și nici extern.
Deci, Golovatiuc este un candidat veritabil, gata să își asume împreună cu
guvernul său toată răspunderea pentru
a scoate țara din criză”, se menționează
într-un comunicat al PSRM.

„Orice guvern e mai bun decât
niciun guvern”
Totuși situația din cadrul PAS a fost
contagioasă pentru celelalte formațiuni politice. Deputații din Platfor-

voturi nu au vrut să le strângă, s-au
comportat de parcă nu îi interesează
acest lucru sau sunt interesați doar de
un anumit număr de voturi. Echipa
propusă a fost de o singură culoare și
nu putea să suscite entuziasmul celorlalte fracțiuni”, a observat el.
„În același timp, cealaltă parte
nu vrea să dea vrabia din mână. Mă
refer la vrabia puterii executive. Dodon, Șor, Plahotniuc controlează
guvernul Ciocoi și nu vrea să cedeze pe această perioadă de tranziție
executivul.”
La rândul său, observatorul Cornel Ciurea a menționat că majoritatea parlamentară a demonstrat prin
demersul ei de joi că există, refuzând
premierului desemnat Grosu, „acestui
impostor”, să își prezinte programul.
Curtea Constituțională
trebuie să decidă
„În continuare, majoritatea parlamentară va miza pe șansa de a-și
promova propriul candidat – pe Golovatiuc, care, din cauze neserioase,

Franța: pacienții
în reanimare,
din ce în ce mai tineri
De la începutul anului, sub efectul campaniei de
vaccinare, se atestă un recul al pacienților de peste
70 de ani în reanimare. În același timp, numărul celor
care au mai puțin de 60 de ani progresează, un efect
potențial al variantei britanice de COVID-19, scrie lefigaro.fr. Aceasta este una dintre particularitățile „celui
de-al treilea val epidemic” observat de la începutul
anului. Pe măsură ce varianta B.1.1.7 a SARS-CoV-2
(varianta zisă britanică) progresează peste tot în Franța
și presiunea se face tot mai simțită asupra spitalelor,
pacienții admiși în îngrijiri critice sunt tot mai tineri.

Angela Merkel
abandonează ideea unui
„Paște în izolare”
Cancelarul
german și-a cerut scuze de la
toți cetățenii,
miercuri. Beneficiul politic
al acestei „operațiuni” riscă să
fie limitat, scrie
lemonde.fr. „Această idee de Paște în izolare a avut cele
mai bune intenții, dar a fost o greșeală deoarece este
foarte dificil să o aplici. (…) Aceasta este greșeala mea și
îmi asum întreaga responsabilitate”, a declarat Merkel,
miercuri în timpul unei conferințe de presă organizată
de cancelar în ultimul minut. „O greșeală trebuie să
fie numită greșeală și, întotdeauna, trebuie corectată.
(…) Știu că creează și mai multă incertitudine. Regret
profund și cer scuze de la toți cetățenii.”

Polonia înăspreşte
restricţiile
Polonia închide începând de sâmbătă marile centre
comerciale, şcolile, grădiniţele, frizeriile şi limitează serviciile religioase, după ce joi a înregistrat un nou record
zilnic al cazurilor de COVID-19 şi sistemul său sanitar a
ajuns la limită, potrivit declaraţiei premierului Mateusz
Morawiecki, care a atenţionat că nu exclude reintroducerea
stării de urgenţă, relatează agerpres.ro. După cele 34.151
de noi cazuri raportate joi şi 520 noi decese, premierul
polonez a apreciat că se impune restricţionarea şi mai
mult a mobilităţii cetăţenilor şi a activităţii economice.

„Candidatul veritabil”
Totodată, miercuri seară, socialiștii
au contestat la Curtea Constituțională
decretul prin care președinta Maia
Sandu a desemnat-o, pentru prima
dată, pe Natalia Gavriliță la funcția
de premier.
Deputații socialiști Vasile Bolea și
Alexandru Suhodolski au solicitat Înaltei Curți să examineze constituționalitatea decretului din 27 ianuarie 2021
prin care Maia Sandu a desemnat-o
pentru prima dată, pe Natalia Gavriliță, pentru funcția de prim-ministru.
Acest lucru este consumat, relevă
comentatorul Nicolae Negru, deoarece la ședința cu pricina au participat
înșiși socialiștii.
După desemnarea lui Igor Grosu la
funcția de premier și declararea decretului șefului statului drept constituțional, nici măcar în PAS nu a existat
o decizie unanim acceptată privind
învestirea cabinetului respectiv. O parte din membrii acestei formațiuni a
pledat pentru votarea guvernului, în
timp ce a doua a optat pentru alegeri
anticipate.
Cel puțin, premierul desemnat a
declarat că mizează pe votul deputaților celorlalte fracțiuni și chiar a
anunțat un program, „Moldova Sănătoasă”. Igor Grosu îşi propunea drept
priorități imediate gestionarea crizei
pandemice, deblocarea asistenței fi-
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Moldova nesănătoasă

nanciare externe şi curățarea instituțiilor statului.
El a avut marți întrevederi cu deputații democrați, care au publicat un
comunicat după întâlnire unde și-au
exprimat sprijinul pentru „un guvern
funcţional care să rezolve problemele
oamenilor”.
„În ciuda modului în care s-a produs această desemnare unilaterală,
fără dialog şi consultări, vrem să
credem declarațiilor premierului desemnat. N-aş vrea să cred că se merge
în continuare pe scenariul absurd al
anticipatelor în plin război cu pandemia”, a declarat Pavel Filip după
întrevederea cu premierul desemnat.
Președintele democraților s-a declarat convins că „ţara are nevoie de
guvern. Orice guvern e mai bun decât
niciun guvern (aşa cum e acum)”.

7

Victoria PNS, în Scoția,
un nou referendum
asupra independenţei
ma DA s-au declarat, miercuri seară,
surprinși de atitudinea șovăielnică a
foștilor lor aliați din Blocul ACUM.
„Mi se pare că toți colegii din fracțiune am înțeles acest lucru. Nu am
înțeles sincer dacă dumnealui și colegii
lui de la PAS vor învestirea acestui
guvern. Noi nu am primit un răspuns
tranșant la această întrebare și, din
punctul nostru de vedere, este iresponsabilă această abordare”, a spus în
cadrul unei emisiuni TV vicepreședintele Platformei DA, Alexandru Slusari.
Cu alte cuvinte, potrivit surselor
noastre, Platforma DA ar fi fost dispusă să voteze acest guvern cu condiția ca
acesta să fie votat de înșiși cei din PAS.
Ședința de joi a legislativului a
reprezentat „un spectacol politicianist” în opinia comentatorului politic
Nicolae Negru.
„Un spectacol politicianist”
„Cei care s-au pornit să strângă

nu ajunge să fie desemnat premier.”
După expirarea celor două tentative
de formare a unui guvern, în opinia
lui Nicolae Negru, șefa statului poate
să emită decretul de dizolvare a Parlamentului, dar nu înainte de a consulta din nou fracțiunile parlamentare
conform Constituției.
„Evident, Dodon, Șor și Plahotniuc
vor insista ca Maia Sandu să îl desemneze pe Vladimir Golovatiuc la
funcția de premier. Maia Sandu va
refuza și cazul va ajunge la Curtea
Constituțională.”
De cealaltă parte, Cornel Ciurea
consideră că există un singur pas
prevăzut de Constituție, consultările dintre președinte și fracțiunile
parlamentare în vederea dizolvării
legislativului.
„Însă în cadrul acestor consultări,
majoritatea parlamentară are dreptul
să propună propriul candidat, solicitare care nu trebuie ignorată de
președinte.”

Premierul scoţian Nicola Sturgeon a dat asigurări
miercuri că o victorie a partidului său secesionist în
alegerile locale din 6 mai va duce la un nou referendum asupra independenţei, informează AFP, citată
de agerpres.ro. „Va fi un nou referendum asupra independenţei dacă poporul scoţian va vota pentru un
nou referendum asupra independenţei”, a declarat
lidera Partidului Naţional Scoţian (SNP, secesionist)
în Parlamentul de la Edinburgh.

Deficit de vaccin
în regiunile
Federației Ruse
Rusia, producătoare a trei vaccinuri anti-Covid-19,
rămâne în urma multor țări occidentale în ceea ce privește rata de vaccinare. În timp ce criticii afirmă că
autoritățile au eșuat în acest aspect al luptei împotriva
coronavirusului, Kremlinul și guvernul spun că totul
este sub control. Postul TV dojd.ru susține că există o
penurie de vaccinuri în unele regiuni, doar că nu știe
dacă acest fapt este provocat de exportul de medicamente rusești în alte țări sau din cauza altor factori.
I.G.
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Harta lumii

A-politice

Colina pe care urcăm… (II)

Adrian CIUBOTARU
În epoca „political correctness“-ului (PC), acest nou război
este, esențialmente, un război al
identităților. Ținta nu este întotdeauna victoria unei identități asupra celeilalte, ca, de exemplu, în
cazul adepților jihadului, ci delimitarea cât mai netă a unei identități
de toate celelalte, divorțul identitar
care, până la urmă, înseamnă și
o despărțire de restul omenirii,
izolarea în propria unicitate, în
codurile și cutumele „tribului“,
autosuficiența culturală.
E grav când cineva omoară
jurnaliști doar pentru că aceștia
tratează cu umor o chestiune de
credință. Un islamist care îi atacă
pe ziariștii de la „Charlie Hebdo“
nu-i pedepsește pentru „necredința“ lor, ci pentru că nu mai admite
ingerințele Celuilalt în universul
său identitar. Umorul și ironia,
firești pentru omul occidental,
sunt percepute ca invazive și, de
aceea, inadmisibile, pentru un
fundamentalist din Orientul islamic. Eroarea teroristului este că
nu înțelege specificul omului din
Vest. Eroarea occidentalului este
că empatizează cu jignirea pe care
o resimte teroristul, îndreptățind,
în temeiul diferențelor identitare,
gestul criminal al acestuia. Eroarea
tuturor este că se uită de existența
valorilor general-umane, care ar
trebui să fie mai importante decât
cele de grup, clasă, religie, sectă etc.
Războiul identităților nu produce victime propriu-zise în cultură,
dar aceasta nu înseamnă că oamenii de cultură nu sunt afectați de
clivajele identitare. Linia frontului
trece uneori chiar prin capul celor
care, prin însuși statutul lor de cărturari și de creatori, sunt meniți să
atenueze aceste clivaje. Consecințele pentru cultură ar putea fi, pe
termen lung, devastatoare. Dar se
întrevăd încă de pe acum.
Cu ceva timp în urmă, un eveniment ieșit din comun a zguduit
și așa destul de politizata lume a
culturii și literaturii. Totul a început în Țările de Jos, la editura
Lannoo Meulenhoff, care a dorit
să traducă în neerlandeză poemul
„The Hill We Climb“ („Colina pe
care urcăm“), scris și recitat la inaugurarea președintelui Joe Biden
de autoarea afroamericană Amanda Gorman. În acord cu Gorman,
editorul flamand a ales și traducătorul: Marieke Lucas Rijneveld, o
tânără scriitoare care a câștigat, în
premieră pentru Olanda și la numai 29 de ani, prestigiosul premiu
internațional Booker pentru proză.
Literata olandeză îndeplinea toate
condițiile: era tânără ca și colega
ei din America și era apreciată de
specialiștii în domeniu pentru talentul ei scriitoricesc. Mai mult,
despre Marieke se știa că învinsese,
în copilărie, un defect de vorbire…
recitând poezii (!) și că adoptase,
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la maturitate, o identitate sexuală
„nonbinară“ (desemnată de prenumele masculin „Lucas“, adăugat
prenumelui feminin „Marieke“).
Un adevărat „erou al timpurilor
noastre“, nu?
Totuși, în ochii lui Janice Deul, o
„activistă fashion&culture“ (atenție
la formulare!) din Olanda, Marieke are și un mare handicap. Unul
insurmontabil: este albă. Și dacă
e albă, este incapabilă să traducă
un poet negru (o „poetă neagră“?
o „poetă afroamericană“? un „poet
afroamerican femeie“? – chiar nu
mai știi cum să potrivești cuvintele
ca să nu-ți sară nimeni în cap).
Confruntată cu valul de dezaprobare stârnit de Deul, Rijneveld
s-a retras, admițând că nu este în
stare să facă o traducere pe măsură,
date fiind limitele culturale pe care
le datorează rasei sale. Chestiunea
ar fi trecut drept o bizarerie, dacă
nu se întâmpla în altă parte și nu
lua conotații și mai controversate
acolo. Poetul catalan Victor Obiol,
desemnat inițial ca traducător al lui
Gorman de o editură din Barcelona, nu s-a retras benevol, ci a fost
silit să o facă: „Au făcut abstracție
de capacitățile mele, pur și simplu
mi-au zis că își doresc un alt tip de
traducător – femeie, tânără, activistă și, de dorit, neagră“, a declarat
literatul catalan, care a atenționat
că problema nu mai poate fi tratată cu lejeritate. Tot el a definit,
în mare, esența chestiunii: „Dacă
nu pot traduce un poet doar pentru că acesta este o negresă tânără
din America secolului XXI, atunci
nu am dreptul să traduc nici din
Homer, întrucât nu sunt un grec
din secolul al VIII-lea î.Hr. Și nici
din Shakespeare, deoarece nu sunt
un englez din secolul al XVI-lea“.
Problema nu este, desigur, doar
una traductologică. Politizarea culturii, modelarea politicilor culturale și chiar a discursului literar
și artistic în conformitate cu principiile PC, introducerea factorului
identitar în judecata estetică, toate
aceste tendințe nu au cum să facă
bine nici literaturii, nici scriitorilor și nici celor care urmează să se
formeze și să se educe după cărțile
acestora. Dar și așa, am fi încercat
să înțelegem și să iertăm zelul manifestat de Deul și de legiunea ei de
„cancel culture“-iști, dacă poemul
Amandei Gorman era, cu adevărat,
o provocare literară pentru un traducător, un text a cărui unicitate
s-ar fi datorat notelor specifice pe
care le comportă cultura și dramaticul destin al afroamericanilor. Din
nefericire însă, textul e o înșiruire
de locuri comune, pe care l-ar fi
putut scrie oricine (vrea să se emancipeze), de oriunde (a fost oprimat),
despre orice (formă de inegalitate și
asuprire), sărac în imagini, animat
de pasiuni politice și de angajamente civice, dar mai puțin de ceea ce
înțelegem, îndeobște, prin poezie.
Intențiile bune au generat și în
acest caz infernul. Un poem minor
și tezist, mai curând un eveniment
politic decât literar, a devenit sursa
unor noi clivaje. Albul și negrul au
intrat în literatură nu doar metaforic, ci în carnea și oasele lor. Știm
și ce urmează după ce literatura
se supune și devine expresia unei
pasiuni politice. Sau am uitat?

Scenele politicii
moldoveneşti:
eşichier şi tatami

C

unoscutul disident român Dorin Tudoran
scria, mulţi ani în urmă: „În România
se întâmplă mereu lucruri foarte
interesante, pentru că nu se întâmplă
niciodată ce trebuie”. Acelaşi lucru îl putem
spune despre Republica Moldova. Dovadă că
suntem aceiaşi!

Mircea V. CIOBANU
Azi confruntarea politică principială de pe tabla politicii moldoveneşti se dă între „şahistul” sovietic
Igor Dodon şi „harvardista” Maia
Sandu, care joacă însă, în cel mai
imprevizibil stil japonez, un fel de
partidă de go. Iar când confruntările se mută în sala de lupte marţiale, cu o masă (numerică) mai
mică, fără şanse de a-l elimina pe
adversar prin metode de sumo,
Maia Sandu îi aplică adversarului
procedee de judo, cu scoaterea lui
din starea de echilibru şi opunând
forţei supleţea.
După pierderea prezidenţialelor, planul socialiştilor era limpede
ca apa lacului Baikal: evadarea
lui Chicu, debandadă totală, pandemie dezlănţuită şi învinuirea
Maiei de proastă administrare;
tot ea impusă să desemneze un
premier „nou”, dar să fie tot al
socialiştilor. Votat de penali, dar
cu posibilitatea de a lua bani din
fonduri europene. Contabilizând
apoi eventualele succese ca fiind
socialiste şi punând vina eşecurilor
pe seama noului preşedinte. Simplu, ca un şah şi mat în trei mutări.
Dar n-a fost să fie. A citi: Yasunari
Kawabata, Maestru de go.
Potenţialii aliaţi ai Maiei Sandu
ar fi preferat sporturile de echipă.
Egoismul ei (dictat cumva şi de
condiţiile jocului, cu trucuri perfide ale adversarului principal, luate
din arsenalul jocului de cărţi) deocamdată pare a fi soluţia optimă.
Cel puţin, pe moment. Viitorul însă
nu e tot atât de senin şi ignorarea
opiniei aliaţilor se poate răzbuna.
Având însă în vedere susţinerea
pe care o are Maia în Occident,
precum şi cazul de forţă majoră,
aliaţii trebuie să înţeleagă că astea sunt condiţiile jocului şi să-şi
proiecteze viitorul politic pornind
de la aceste date ale problemei.
Iar noi, chemând actorii politici
din prim-planul evenimentelor
„să nu facă politică”, ci „să aibă
grijă de popor” batem apa-n piuă:
grija politicienilor se manifestă
prin acţiuni politice, fie pragmatice, fie populiste. Încercările lor
de a schimba peisajul politic (da,
de grija şi dragul poporului, al reformelor, al luptei cu corupţia) fac
parte şi ele din acest joc.
În contextul precis al situaţiei
de azi, cu un guvern încă socialist
şi o majoritate tot socialistă în parlament, Maia Sandu nu poate să
prezideze decât dacă va fi preşedin-

te jucător. Impunându-şi, la limita
penalizării, propria agendă. Nu o
invidiez. Dar nu pot să nu remarc
cât de bine se mişcă pe eşichier,
spre stupoarea „şahistului” Dodon.
Acesta încă nu a pierdut partida,
dar e nevoit să cedeze poziţii şi să
sacrifice piese. Nici Maiei nu îi este
uşor şi încă nu se ştie cum se vor
răzbuna piesele sacrificate de ea,
unele cu prea mare uşurinţă, de
dragul efectului. Antrenorii şi sfetnicii ei sunt gata să împărtăşească
şi eventualele eşecuri?
Bine, variante nu au fost prea
multe, astfel încât jocul trebuie
continuat din această poziţie, nu
anulat şi pornit de la zero. Mie
unuia, de exemplu, proiectele de
legi şi insistenţa cu care sunt promovate mesajele deputaţilor PPDA
(o echipă foarte bună) mi se par o
mai bună contribuţie la accederea
în viitorul legislativ, mai eficientă
decât desemnarea lui Andrei Năstase la funcţia de prim-ministru,
misiune imposibilă în acest peisaj
politic. Important – pentru toţi –
e să se impună, să acţioneze, să
încerce schimbarea (nu să aştepte
ori să ceară schimbarea condiţiilor
de joc; nu să viseze că adversarii
şi potenţialii aliaţi vor fi alţii sau
vor fi altfel).
Vă amintiţi de episodul din Zbor
deasupra unui cuib de cuci: McMurphi, eroul lui Jack Nicholson,
pune pariu că va smulge o consolă
hidroterapeutică din baia spitalului de psihiatrie. Nu reuşeşte, dar
declară: „eu, cel puţin, am încercat”. Încercarea merită, chiar dacă
iniţial misiunea pare imposibilă.
Caricatura la gazetă

Important –
pentru toţi – e să se
impună, să acţioneze,
să încerce schimbarea
(nu să aştepte ori să
ceară schimbarea
condiţiilor de joc; nu
să viseze că adversarii
şi potenţialii aliaţi
vor fi alţii sau vor fi
altfel).

În finalul filmului lui Forman, uriaşul indian, „căpetenia” Bromden,
a smuls instalaţia. Şi a spart cu
ea geamul, făcându-şi drum spre
libertate...
Analizând toate variantele posibile de ieşire din criză, ca orice
microbişti, putem să fim convinşi
că varianta noastră e mai bună
decât fenta sau lovitura executată
pe teren. Sigur că, după toate variantele analizate (mai ales când
ele sunt multe) avem în minte şi
una care ţine de teoria conspiraţiei. Oricine dintre jucătorii politici ar putea să aibă alte intenţii
şi să fie susţinuţi din umbră de...
umbrele altor forţe... Speculaţiile
astea sunt fără capăt, d-aia ne-a
dat Dumnezeu minte: nu doar să
raţionăm, ci şi să speculăm. De
vreme ce totul e reprezentare, de
ce nu ar exista şi scenarii pe potriva
aşteptărilor noastre, o civilizaţie
a spectacolului, după teoria, deloc
conspiraţionistă, a lui Llosa?
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MREAJA REȚELELOR

Alexandru Stoianoglo este așteptat
din nou în Parlament!

Iurie RENIȚĂ

Cu un an în urmă, pe 23 martie 2020, am publicat o copie a
contractului de împrumut de 1
milion 500 de mii de euro între
“WESTERBY LIMITED” (Bahamas) și „EXCLUSIV MEDIA” SRL
(Republica Moldova). Contractul a
fost semnat de către Zulphy Saday
Santamaria Guerrero și Petru Burduja, actualmente deputat PSRM.
Chiar dacă a trecut un an de zile
de la publicarea contractului și
a altor probe incontestabile ce
ne demonstrează că a fost vorba
de o spălare clasică de bani din
Federația Rusă pentru campania
prezidențială a lui Igor Dodon din
2016, nici până astăzi nu avem o
poziție clară și acțiuni concrete
din partea Procuraturii Generale
(PG).
N-aș vrea să cred că cei de la
PG nu cunosc că Igor Dodon nu
mai este șef de stat. Deputații socialiști Cornel Furculiță, Vasile
Bolea, Petru Burduja și Vladimir
Odnostalco, deopotrivă cu alți 25
fruntași PSRM-iști, implicați în
această spălare de bani în proporții deosebit de mari, trebuie
să răspundă în fața legii. Este absolut neconvingătoare justificarea
PG precum că ar exista probleme
cu convocarea comisiei rogatorii
pentru a confirma implicarea deputaților socialiști în spălarea de
bani. Fără a substitui obligațiile
PG, aș recomanda acesteia, inclusiv procurorului general Alexandru Stoianoglo, să manifeste mai
multă verticalitate și responsabi-

litate profesională, indiferent de
apartenența sau afilierea politică
a unui sau altui deputat.
În cazul în care PG a uitat de
acest document și de alte probe
concludente, pe care le-am publicat și prezentat Autorității
Naționale pentru Integritate și
Procuraturii Generale, le propun
republicarea integrală a acestui
document, în speranța să-l revedem cât mai curând pe Alexandru
Stoianoglo în Parlament. Pentru
aceasta are suficiente motive, dar
și probe incontestabile!
***
Operațiunea „Bahamas”: contract de împrumut de 1 milion 500
de mii de euro între “WESTERBY
LIMITED”(Bahamas) și „EXCLUSIV MEDIA” S.R.L. (Republica
Moldova)
Publicarea anterioară a documentelor ce demonstrează spălarea de bani din Federația Rusă,
prin filiera Bahamas, și finanțarea
ilegală a campaniei prezidențiale
a lui Igor Dodon din 2016 este
acum suplimentată și confirmată
de prezentarea contractului (în
anexe) de împrumut de 1 milion
500 de mii de euro între “WESTERBY LIMITED” (Bahamas)
și „EXCLUSIV MEDIA” S.R.L.
(Republica Moldova). Publicarea
acestui document de referință a
fost o promisiune făcută de deputații Octavian Țâcu, Lilian Carp și
subsemnatul în cadrul conferinței
de presă din 17 martie curent de la
Parlamentul Republicii Moldova.
Fără a pretinde că am substituit
PG, în calitatea noastră de deputați am considerat necesar să prezentăm alegătorilor și cetățenilor
noștri, dar și instituțiilor statului, abilitate cu responsabilități
în domeniul investigațiilor, cum
funcționează mecanismul schemelor de spălare de bani în proporții
deosebit de mari, scheme ce au
compromis procesul prezidențial

electoral din anul 2016, utilizate
de către reprezentanții marcanți
ai PSRM, printre aceștia figurând
Corneliu Furculiță, Vasile Bolea,
Vladimir Odnostalco, Petru Burduja s.a. Importanța deosebită și
actualitatea stringentă a subiectului în chestiune este dictată și de
prezența unui nou ciclu electoral –
campania prezidențială din acest
an. Având în vedere schemele deja
existente de spălare de bani și de
finanțare ilegală a campaniei prezidențiale precedente, beneficiar
principal al carora a fost Igor Dodon, nu putem trece cu vederea
că o situație similară ar putea să
se producă din nou.
Fără a purcede la o analiză
aprofundată a contractului anexat, vom stărui, în mod special,
asupra unui detaliu pe cât de
intrigant, pe atât de important:
contractul dintre cele două persoane juridice din cele două țări
este reglementat nu de legislația
țărilor respective (Bahamas sau
Republica Moldova), dar de cea
a Federației Ruse! Concluziile le
vor trage cetățenii noștri, dar, mai
ales, reprezentanții Procuraturii
Generale. Respectând cu strictețe separarea puterilor în stat,
nu intenționăm să intervenim în
treburile Procuraturii Generale. În
egală măsură cerem Procuraturii
Generale (inclusiv Procurorului
General Alexandru Stoianoglo) să
se ghideze și să se subordoneze în
activitatea sa exclusiv legii, și nu
unor actori politici, indiferent cine
vor fi aceștia, mai ales în cazul
de rezonanță socială „Bahamas”.
Contractul de împrumut de 1
milion 500 de mii de euro a fost
semnat din partea “WESTERBY
LIMITED” (Bahamas) de către
Zulphy Saday Santamaria Guerrero, iar din partea „EXCLUSIV MEDIA” S.R.L. (Republica Moldova)
de către actualul deputat psrm-ist
Petru Burduja.

Sunt profund dezamăgită de întreg
sistemul medical!

Daniela GALEȚCHI
Mama mea a fost internată la
spitalul Sf. Treime. Dezordine,
mită, lipsă de oxigen (când jumătate de spital are necesitate).
Îmi este rușine că am făcut
facultatea de medicină!
Îmi este rușine și strig la cer
– ce țară este aceasta? Țara unde
omul vrea să moară mai bine acasă
decât să ajungă la spital...
Unde pacientul este externat
acasă cu saturația 75 și se scrie
un extras de om absolut sănătos...
Unde omului i se poate pune
diagnostic de boală hipertonică
gr. 2 , insuficiență cardiacă gr.
2, când toată viața suntem hipotonici...
Țara unde se închide oxigenul
pe noapte cu scop de a economisi...

Unde omul are halucinații din
hipoxie...
Unde omul este legat de pat
pentru că are halucinații, iarăși
din hipoxie...
Unde antibioticele se toarnă
cu găleata...
Unde infecția intraspitalicească
înflorește...
Unde omul este externat deshidratat și cu subnutriție de -15 kg
în trei săptămâni...

Unde omul este externat cu
șoc posttraumatic în urma celor
văzute...
Unde omul este externat cu explicația că trăiesc oameni invalizi
și cu saturația de 75 și stau cu oxigenator în spate... toată viața...
Oameni buni, cum se poate?
Cum trăim mai departe?????
Eu vreau să am mamă, iar copilul meu vrea să fie alături de
bunica...
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Rând pe rând,
trec rămășițele
lui Plahotniuc
Lacrimi de durere în sala de conferințe a Parlamentului.
Rând pe rând, rămășițele lui
Plahotniuc trec pe la tribună conștientizând că e una dintre ultimele
dăți când o mai pot face.
PS: Iar după ce a pierdut săptămâna trecută la șah, astăzi (n.r.
25 martie) Dodon a luat masa deja
cu piese de dame și a trântit-o de
pământ, precum un copilandru frustrat și iritat.
Alexandru COZER

Ce urmează?
Știu că ziua de azi e plină de
emoții, totuși, nimeni nu a dat
niciun răspuns la principala
întrebare: ,,Ce urmează?”.
Maia Sandu trebuie să purceadă la procedura de dizolvare
a parlamentului, ar fi bine chiar
mâine. Asta înseamnă declanșarea
anticipatelor? Sigur că nu. Pentru
Dinu PLÂNGĂU
a declanșa anticipate, Parlamentul trebuie să voteze rectificarea
bugetului pentru a aloca bani pentru alegeri. Din start, dezmint
teoriile naive auzite precum că CEC se va împrumuta de la bănci cu
120 de milioane sau că o să vină cineva și o să ne dea bani pentru
alegeri. Cu asemenea teorii abordate serios de anumiți demnitari,
tot mai mult mă conving că Republica Moldova e stat doar pe hârtie.
Parlamentul nu va recurge la rectificarea bugetului și chiar dacă
se vor găsi 51 de deputați care să voteze, e suficient să se găsească
doar un singur deputat care să conteste la CC și toată procedura va
eșua (acest deputat poate fi Nichiforciuc, Andronachi, oricine care
nu face parte dintr-un milion). Am intrat într-un blocaj constituțional prin care parlamentul poate fi dizolvat, dar alegeri anticipate
nu pot fi organizate. Forțele politice care au participat în circul de
azi vor veni cu legi neconstituționale de a întări Guvernul Ciocoi
și a guverna cu un guvern expirat și un parlament dizolvat. Cât va
continua acest absurd? Bună întrebare. Vom asista la o polarizare
și un război regizat pe o perioadă nedeterminată, asta în cazul în
care Curtea Constituțională nu-i ,,va trimite” pe toți printr-o nouă
Hotărâre să se mai consulte și să înceapă de la început.
Cum spune un coleg, ,,măcar acum e clar că nu e clar nimic”. În
asemenea momente, mă gândesc la modul serios să emigrez după
expirarea mandatului și să blochez toate știrile despre politica
iresponsabilă din Republica Moldova.

Credibilitatea
e zero
Cum va începe acest guvern de
pokemoni „curățarea instituțiilor
statului de persoane compromise și corupte”? Într-un stat de
drept astfel de „operațiuni” nu
pot trece fără dovezi. Or se cunoaște care este justiția în RM.
Dacă acest guvern vrea să facă
curățenie având în rândurile sale
Valentin CHILAT CORNACI
persoane apropiate unui fost hoț
condamnat, fondator și lider de
partid, apoi credibilitatea e zero.

Fanatismul te omoară

Violeta COLESNIC
Dacă nu crezi în existența COVID-19, nu cădea în extrema de
a nega vehement orice regulă de
protecție și orice recomandare

din partea medicilor. Documentează-te din mai multe surse. Mai
citește. Mai analizează. Mai GÂNDEȘTE.
Nu înghiți informația morsocată de cineva, ca s-ar putea să
fie otrăvită. Morsoac-o singur,
citind, dar nu doar de pe site-uri
clickbait, care fac bani pe prostia și naivitatea oamenilor.
Nu distribui toată prostia doar
pentru că în titlu scrie „cum ne
omoară oculta” sau „covid-ul este
o răceală, se tratează cu sodă de
mâncare” etc.

S-ar putea prin asta să omori
pe cineva. Prin ignoranța și fanatismul tău.
Mi-a zis cineva din sfera
muzicală că muzicianul de 33
de ani care a decedat ieri (n.r.
– 24 martie) era un anticovidist
convins. Și a decedat din cauza
complicațiilor COVID-19, neavând boli asociate. E trist. Dacă
am fi avut un stat normal, dacă
sistemul medical ar fi gestionat
corect criza, dacă am fi avut
educația filtrării informațiilor,
dacă oamenii ar fi fost informați,

dacă am învăța să deosebim o
informație verificată și adevărată
de una falsă, poate, nu s-ar fi
întâmplat.
Măi, oameni, filtrați informația. Alegeți ce citiți. Analizați!
Gândiți critic!
Și... chiar dacă nu credeți în
existența covidului, ia lăsați loc
acolo de un 5% de: „dar dacă
există?”.
Ai fi tu sceptic, dar dacă totuși există virusul și într-o zi l-ai
înhăța?...
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Scheme în justiție:
martorul
făcut inculpat

G

loria B. are 24 de ani şi a fost
condamnată la 16 ani de închisoare
pentru trafic de copii cu mai bine de un
an în urmă. De atunci tânăra este fugară.
Până să ajungă în vizorul oamenilor legii, tânăra
ducea o viaţă fără griji şi avea în faţă un viitor
promiţător. Mama care muncea la negru în Israel
avea grijă să-i trimită lunar bani, iar Gloria făcuse
cursuri de alungire a genelor şi câştiga destul de
bine. Tânăra visa să ajungă telejurnalistă, era
studentă la facultatea de jurnalism şi ştiinţe ale
comunicării şi făcuse primele reportaje pentru un
post de televiziune din Chişinău.

Gloria susţine că a fost doar
martoră a infracţiunii, că nu are
nicio implicaţie şi că a ajuns pe
banca acuzaţilor după ce a denunţat chiar ea infracţiunea la care a
fost martoră.
Racolarea minorei
Gloria B. a fost învinuită că, în
decembrie 2017, a adus din Călăraşi la Chişinău o adolescentă de
15 ani pe care a silit-o să se prostitueze. Minora traficată provine
dintr-o familie vulnerabilă dintr-un sat din raionul Străşeni, iar
la cei 15 ani reuşise să dea naştere
unui prunc, pe care l-a abandonat
imediat după ce l-a adus pe lume.
Din materialele dosarului penal
reiese că cei care au organizat aducerea minorei la Chişinău sunt cu
totul alte persoane, un cunoscut al
prietenului Gloriei şi o tânără din
Transnistria care în adolescenţă
a făcut şi ea trotuarul. Cei doi,
în complicitate cu un taximetrist
din Chişinău şi cu un verişor de
al Gloriei, au pus la cale, la finele
anului 2017, o reţea de prestare
a serviciilor sexuale contra plată,
racolând în acest scop tinere din
familii vulnerabile din localităţi
rurale. Totodată, ei au plasat şi
un anunţ pe Internet privind
angajarea tinerelor. Ancheta a
demonstrat că gruparea a reuşit
să racoleze trei tinere pentru prestarea serviciilor sexuale.
Din gaşcă mai făcea parte şi
Vitalie B., un tânăr chipeş din
Chişinău, orfan de părinţi, de
care Gloria era îndrăgostită. Fiind în căutarea unui loc de muncă
bine plătit, Vitalie a acceptat să
îndeplinească diferite sarcini ale
proxeneţilor, legate în special de
servicii de transport.
Minora din Străşeni, pe nume
Elena, i-a contactat singură pe
proxeneţi şi i-a rugat să-i găsească de lucru în Chişinău. Peste
o seară, Elena i-a contactat din
nou şi le-a zis că se află la Inspectoratul de Poliţie din Călăraşi. A
ajuns acolo după ce a stat două
săptămâni la un bărbat din oraş.
Poliţia a fost alertată de vecinii
bărbatului pentru că acesta o
bătea cu bestialitate pe tânără.
Pentru că Elena era minoră,
poliţiştii i-au zis că poate pleca
acasă doar dacă va veni cineva
din rude.

Capii reţelei au decis să se
ducă la Călăraşi, iar Oxana, fata
din Transnistria, urma să se dea
drept verişoara mai mare a Elenei.
Sarcina cu transportul i-a revenit lui Vitalie B. Acesta şi-a
amanetat celularul ca să poată
închiria o maşină. Când era pe
punctul de a pleca la Călăraşi,
Gloria s-a arătat geloasă şi i-a
pus condiţia: ori merge şi ea, ori
termină relaţia.
„Îi cunoşteam pe majoritatea
din gaşcă. Erau băieţi veseli, ne
distram în discoteci, baruri. Verişorul meu se întâlnea cu Oxana,
au locuit vreo două săptămâni la
mine, dar i-am alungat. Nu-mi
plăcea cu ce se ocupă ei. Vitalie
e un băiat foarte bun. Ştiam cu ce
se ocupă şi i-am zis să se lase”, îşi
aminteşte Gloria.
Traficarea de la Călăraşi
la Chişinău
Planul proxeneţilor a reuşit,
poliţiştii din Călăraşi i-au permis
minorei Elena să plece cu Oxana,
fără să o verifice pe ultima. Elena
i-a rugat pe proxeneţi să treacă
prin satul ei de baştină ca să-şi ia
lucrurile de acasă. Acolo au fost
întâlniţi de tatăl minorei care, fiind în stare de gravă de ebrietate,
i-a ameninţat cu un topor, astfel
încât Elena nu a putut să-şi ia
măcar o haină.
Fata le-a spus noilor săi „prieteni” că tatăl este un alcoolic
violent, mama a plecat peste hotare cu mai mulţi ani în urmă, iar
ea a ajuns să se culce cu diferiţi
bărbaţi: „M-am gândit să mă duc
la Chişinău ca să fac bani buni
din sex, decât să mă culc pentru
o sticlă de vin”.
La Chişinău, fata a fost cazată într-un apartament închiriat,
unde mai locuiau două tinere care
lucrau pentru gaşcă. Oxana i-a
adus haine, prezervative şi produse alimentare şi i-a zis să aştepte
comenzile.
Elena a fost scoasă la muncă a
doua zi. Din rechizitoriul întocmit
de procurori, rezultă că aceasta a
lucrat pentru gaşca de proxeneţi
trei zile, deservind câţiva clienţi
pe seară, la domiciliul lor. Pentru
o partidă de sex se încasa în jur
de o mie de lei, banii fiind luaţi
de Oxana şi prietenul ei.
A patra seară minora a refuzat

să iasă la muncă pentru că avea
ciclu şi a fost bătută de proxeneţi.
Fata şi-a luat puţinele lucruri şi a
plecat să lucreze pe cont propriu.
Arestul şi denunţul
Gaşca a fost reţinută cu câteva
zile înainte de Revelionul 2018.
Aceștia ajunseseră în vizorul
oamenilor legii pentru proxenetism. Vitalie, Gloria, verişorul ei şi Oxana luau cina când
casa închiriată de Gloria a fost
înconjurată de mascaţi. Au urmat
câteva zile de interogatorii dure.
Ca să scape, Gloria a decis să colaboreze cu ancheta, a solicitat
să facă declaraţii la ofiţerul de
urmărire penală şi a povestit şi
despre Elena din Străşeni. Poliţiştii nu cunoşteau despre acest
caz şi au mai întocmit un capăt
de acuzare pentru trafic de copii,
în care Gloria ajunge învinuită.
Tânăra a fost scutită de acuzaţiile
de proxenetism.
„Dacă nu le-aș fi spus despre
Elena, nu aş fi avut acum probleme. Mie nu mi s-au adus învinuiri de proxenetism. Am avut
încredere în organele de drept şi
le-am povestit totul. Iar pentru
asta am avut de plătit. Am avut
imprudenţa să le spun că mama
lucrează în Israel. După asta s-a
început totul. Din dosar a dispărut
denunţul meu. Apoi din rudele
mele au fost extorcate sute de mii
de lei”, ne-a povestit Gloria.
Gloria a stat timp de un an în
arest preventiv în Penitenciarul
nr. 13. A fost eliberată pentru
că expirase termenul de ţinere
în arest preventiv şi obligată să
poarte brăţară electronică.
Procesul de judecată
şi sentinţa
Procesul de judecată a durat
aproape doi ani. Singura probă
care a condus la condamnarea
Gloriei a fost declaraţia Elenei
care a acuzat-o că a tras-o de păr
şi i-a cerut bani. „Partea vătămată
a ignorat de mai multe ori citaţiile
de a se prezenta în instanţă, iar
declaraţiile făcute erau contradic-

torii. Nu a fost făcută confruntarea. Eu am atras atenţia instanţei
la aceste şi alte momente care arătau că Gloria nu este vinovată, dar
nu am fost auzită”, ne-a declarat
avocata Ludmila Cecan.
Sora Gloriei ne-a pus la dispoziţie o înregistrare avută cu minora Elena. Prima îi reproşează
de ce a dat în instanţă declaraţii
false ca Gloria să fie condamnată. Elena i-a răspuns că nu are
nimic cu Gloria, îi pare rău că a
ajuns la închisoare şi că a făcut
aceste declaraţii fiind obligată
de către procuror. La finalul discuţiei Elena îşi cere scuze de la
sora Gloriei.
Sentinţa a fost pronunţată la
începutul lunii noiembrie 2019.
Cea mai aspră pedeapsă, 16 ani de
închisoare, a primit-o Gloria. Ceilalţi s-au ales cu termene de până
la 12 ani de detenţie, instanţa invocând că la momentul comiterii
infracţiunii aceştia nu atinseseră
vârsta de 21 de ani.
Gloria a părăsit ţara la
scurt timp după pronunţarea
sentinţei. Peste nouă luni a dat
naştere unui băieţel. Este dată
în urmărire generală. Vitalie a
reuşit să plece şi el, mai întâi în
Germania, apoi în Cehia, unde a
fost reţinut şi extrădat autorităţilor de la Chişinău. În detenţie
se mai află încă un membru al
găştii. Verişorul Gloriei şi Oxana,
la fel, au reuşit să dispară fără
urmă, fiind daţi şi ei în urmărire
generală.
Dosarul se află de aproape un
an la Curtea de Apel Chişinău, iar
şedinţele de judecată sunt amâna-

te din cauza lipsei a o bună parte
din inculpaţi.
Cum a fost „ajutată”
Elena de către
autorităţi
Toată asistenţa acordată de
autorităţi minorei din Străşeni
ajunsă în dificultate pare-se că
a luat sfârşit odată cu condamnarea Gloriei. Fata prestează în
continuare servicii sexuale contra
plată, iar portalurile de socializare
abundă în anunțuri publicate de
aceasta, însoţite de poze indecente. Este un personaj cunoscut
printre prostituatele de pe strada
Calea Basarabiei, având poreclele
de „Lenka maloletka” şi „Fura cu
minciuni”.
Am reuşit s-o găsim pe Elena
cu ajutorul unui taximetrist care
spune că a dus-o până la Străşeni
şi înapoi la Chişinău, dar nu i-a
plătit şi l-a ameninţat că-l va da
pe mâna poliţiei. Tânăra se afla
la „vânătoare” de clienţi în apropiere de cafeneaua „Floricica” de
pe strada Calea Basarabiei. Taximetristul a întrebat-o când îi
restituie datoria, iar aceasta l-a
ameninţat că acuşi cheamă vreo
„două canareici” (maşini de poliţie
cu girofar n.r.).
Peste o perioadă am aflat că
Elena a ajuns în arest preventiv pentru trafic de persoane şi
proxenetism. Tânăra nu a fost
ţinută prea mult în izolator. În
acel moment fata încă nu atinsese
majoratul şi a fost eliberată.
Julieta SAVIȚCHI

Necrolog
Cu adâncă tristețe și nemărginită îndurerare, am primit vestea
că în seara zilei de 23.03.2021 a plecat în lumea celor drepți bunul,
blândul, omenosul și sfătosul prieten și rudă Alexandru Gudima, șef
de secție la Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic.
Mereu plin de viață și săritor la nevoie, el insufla încredere
și optimism tuturor celor din preajma sa și era gata mereu să le
întindă o mână de ajutor.
Medic devotat, rudă și prieten apreciat, soț iubitor și tată grijuliu,
bunel generos și plin de bunătate, așa l-am cunoscut și așa îl vom
păstra mereu în sufletele noastre.
Zbor lin spre ceruri, dragă Sașa!
Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace.
Cu regret, rudele și prietenii
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Putem oare deveni germani ori vietnamezi, sau rămânem în continuare nord-coreeni?

Cum poate fi salvată
Republica Moldova?

C

u cât mai mult ne îndepărtăm de anii
adoptării Declarațiilor de Suveranitate
(1990) și de Independență (1991), cu atât,
probabil, rămânem mai puțin suverani și
independenți, cu atât situația socio-economică și
politică involuează mai accentuat din proastă în
mai proastă.

De ce merg prost lucrurile la
noi? Mai prost ca la alții. Cu mult
mai prost. Potrivit cercetărilor socio-economice, cheia succesului
unei entități (întreprinderi, organizații, firme, companii, asociații,
gospodării, instituții etc.) e legată
în proporție de 85-95% de conducerea ei, de calitatea ei profesională, intelectuală, morală, spirituală
etc. Această concluzie este absolut corectă și referitor la funcțiile
publice: deputat, președinte de
comisie parlamentară, ministru,
judecător, procuror, viceministru,
șef de guvern, șef de departament,
consilier de stat, președinte etc.

R. Moldova, țin de calitatea pretendenților și modul de alegere a
organului legislativ, care ulterior
numește guvernul, guvernatorul
BNM etc.
Pot fi numite partid câteva
mii de „mâzgălituri”?
Pentru a genera un organ reprezentativ mai calificat, responsabil,
este nevoie obligatoriu de câteva
acțiuni importante.
Stabilirea de urgență prin lege

formale) necesari pentru înregistrarea unui „partid” să fie de 3-5
ori mai mic decât numărul real de
voturi aferente unui deputat. Pot
oare fi numite partid câteva mii
de „mâzgălituri”? Aceasta doar
dispersează societatea (rușine
autorilor proiectului respectiv de
lege!). Partid ar însemna și vector
de dezvoltare: putem vorbi despre
posibila mișcare „cu succes” a R.
Moldova în vreo 50 de direcții?!
Concluzia e evidentă: e urgent
nevoie de modificarea legislației
în vederea reinventarierii formațiunilor politice, care trebuie să
aibă, cel puțin, numărul de membri
aferent unui deputat (adică 15 mii,
în Federația Rusă sunt doar 30 de
partide la 145 mil.). În felul acesta,
societatea va putea fi treptat coagulată, „sus” vor putea fi generate
anumite echipe relativ calificate,

suficiente ca număr).
Aplicarea „principiului vinovăției” față de persoanele plătite
din bani publici. Această normă
este recomandată de ONU și se
folosește în statele civilizate (de
ex. în Franța). Esența ei constă
în următoarele: nu statul trebuie să-i demonstreze „hoțului” că
acesta fură, ci invers, cel suspectat de hoție trebuie să dovedească că „nu-i hoț”. Cei „cu musca
pe căciulă”, suficienți la număr,
evident se împotrivesc afirmând:
„Prezentați probe”. Dacă „tovarășul hoț” are salariul de 15,0-20,0
mii lei (moldovenești)/lună, însă
casa/ casele, vila/ vilele, loturile,
terenurile, automobilul/ automobilele, călătoriile din „Moldova în
Maldive”, contul/ conturile etc. „de
pe loc”, precum și cele de peste
hotare valorează „X” mil. unități

Atunci când într-o structură lucrurile merg prost, nu sunt
concediați angajații, ci se schimbă
conducătorul/ decidenții cu altul/
cu alții, care anterior a(u) manifestat calități manageriale eficiente,
recunoscute de specialiști. Nu orice
lucrător bun poate deveni automat
și un conducător bun. Poate deveni
doar „cu anii”. Conducătorii buni
reprezintă o mare bogăție națională. Aceștia niciodată nu-s prea
mulți.
În R. Moldova „centrul puterii
de stat” începe de la Parlament. În
condițiile în care există o legislație
deficientă privind „partidele politice” și „alegerile parlamentare”,
în organul legislativ de cele mai
multe ori nu nimeresc cei care ar
merita, dar care în principiu există
în societate.
Fiindcă poporul nu poate fi
schimbat, doar instruit, iluminat
treptat, pentru ameliorarea situației existente urmează a fi substituiți
cei de la cârmă, care nu-s capabili să genereze rezultate publice
palpabile, agreate de societate sau
măcar de majoritatea ei.
Alegerile din 2019 au condus
cu greu la formarea unei „alianțe” politice în ultima zi prevăzută
de lege (a 90-a!). Timp de un an
și jumătate (iunie 2019 – decembrie 2020) la noi au existat trei
executive. În Parlament au existat
tot atâtea „alianțe” etc. Calitatea
parlamentului este o consecință
directă a mecanismului prost de
selectare a candidaților respectivi.
Fără perfecționarea mecanismului,
calitatea următorilor 101 deputați
nu va fi mai bună, din contra.
Așadar, căile principale de
asigurare a stabilității politice și
de ameliorare graduală a situației socio-economice, de salvare a

FOTO: Moldpres

De ce merg prost lucrurile
la noi?

Ședința Parlamentului R. Moldova din 4 martie 2021

a unor cerințe înalte de calificare
pentru funcțiile de bază publice,
începând cu cea de parlamentar.
Candidați calificați, experimentați,
sunt puțini (studii superioare, experiență cu merite/ rezultate recunoscute ale activității pre-parlamentare, calitatea de a vorbi corect
și argumentat, de a gândi sistemic,
de a elabora documente publice
de interes național, cunoașterea
obligatorie a unei limbi europene
etc. Deci, nu poate fi admisă situația în care activitatea de muncă a
„politicienilor” începe cu cea de...
deputat, ministru, ambasador, șef
de departament etc.).
Modificarea Legii privind partidele politice. Partid înseamnă
„parte a societății”. Însă o societate (cca. 1600 de localități cu o
populație în continuă scădere) nu
poate avea circa... 50 (!) de părți
(?!), constituite din câteva „mii de
semnături”. La alegerile din 2014
sau din 2019, unui deputat îi reveneau efectiv circa 15,0 mii de
alegători. Este absurd ca numărul de membri (de fapt, semnături

ulterior și „alianțe”. Reducerea
substanțială a entităților politice
va conduce și la economisirea fondurilor publice, destinate finanțării
acestora. Respectiv, se va micșora
substanțial (de vreo 3-5 ori) și numărul „șomerilor” politici în urma
dispariției (din registre) a peste 30
de pretinși lideri.
Modificarea urgentă a legislației electorale, scrutinul trebuie
să aibă loc pe 101 (sau 100) de
circumscripții teritoriale în două
tururi. Schema utilizată în 1990 a
demonstrat că organul legislativ
poate fi creat din persoane mai
competente, integre. Alegerile pe
liste reprezintă doar alegeri ale
liderului formal, și nu ale alegătorilor. Partidele reformate pot
promova candidaturile lor (dacă
le au) în aceste circumscripții cu
stabilirea relațiilor directe dintre
alegători și aleși. (Știu că unii pretinși „lideri” în cazul acesta nu dispun de „garanții” electorale, însă
dacă ei prezintă cu adevărat valoare, dar nu pot convinge alegătorii,
vor activa în structurile executive,

monetare, toate acestea oare nu-s
„probe”? Aritmetica aici nu-i prea
complicată. Dacă mai adăugăm că
vechimea de „muncă” adeseori este
una simbolică (cazul inspectorului
fiscal principal cu vârsta de 35 de
ani), vedem că sute de oameni
însușesc rezultatele câtorva sute
de mii de angajați. Reducerea la
minim a fraudelor economice ar
permite creșterea substanțială (de
cel puțin două ori) a salariilor, pensiilor, burselor, indemnizațiilor
etc. Într-un termen foarte scurt,
cele menționate ar permite transformarea treptată a Parlamentului
dintr-o sursă de protejare a businessului, loc de jocuri politice,
într-un organ real de gestiune
eficientă, credibilă a R. Moldova.
O direcție sigură de ameliorare
a situației constituie creșterea calității învățământului de toate nivelurile prin sporirea și eficientizarea
finanțărilor în cauză. Cheltuielile
pentru învățământ reprezintă cea
mai bună investiție pe termen lung.
Evident că pentru a realiza
propunerile noastre ele trebuie

conștientizate, asimilate, acceptate. Pentru aceasta este nevoie de
multă responsabilitate, inteligență
și credință în Dumnezeu. Și în toți
sfinții, începând cu Sf. Vasile și
Ștefan și terminând cu Sf. Nicolae
și Andrei.
Câte modele avem
din cele câteva sute
de deputați și miniștri?
Persoanele publice, începând
cu deputații, trebuie să reprezinte modele (pozitive) pentru
tineri, pentru societate. Din 101
de deputați sau dintre miniștrii
de azi – câte modele avem? Sau
câte modele avem din cei peste 20
de prim-miniștri și câteva sute de
miniștri etc.? Pentru mine personal un model atractiv de demnitar
de stat a fost și rămâne Lee Kuan
Yew, ex-premierul Republicii Singapore (etnic chinez, de origine
evreiască), care timp de peste trei
decenii (1959-1990) a fost în fruntea statului, comparabil ca număr
al populației cu R. Moldova, dar
cu mult mai mic ca suprafață (cât
un raion de-al nostru). A reușit
să transforme acest stat, mic ca
suprafață, într-o putere economico-financiară regională, cunoscută
în toată lumea: mare producător
de fructe și legume, cu circa 100
de bănci, majoritatea străine, cu
unul dintre cele mai mari porturi
din lume, cu o monedă liber utilizabilă, cu importante rafinării de
petrol, cu o piață financiară regională performantă, cu un învățământ competitiv, cu conducători
devotați și patrioți. Vom genera
noi oare un Lee Kuan Yew?
Unirea ar fi cea mai scurtă și eficientă modalitate de soluționare a
tuturor problemelor. Însă din acel
milion de deținători de pașapoarte
românești ale basarabenilor până
în prezent nu a fost posibil de identificat, cel mult, o sută de patrioți
(sau cca 0,01% din numărul total
al beneficiarilor) care ar respecta
întocmai jurământul depus la redobândirea cetățeniei. A fost oare
sincer jurământul sau în scop meschin? Putem oare deveni germani
ori vietnamezi, sau rămânem în
continuare nord-coreeni?

Mihai Patraș,
22 martie 2021
P.S. În acest material am încercat să generalizez modesta mea
activitate de conducător pe parcursul a peste trei decenii în diverse
structuri științifice, didactice, politice, publice, obștești (șef de laborator și de secție în cercetare; șef
de secție la CSP/ funcționar public,
echivalentul funcției de viceministru; șef de comisie parlamentară
permanentă, cea mai numeroasă;
șef de catedră; președinte-fondator
al organizației obștești/ AEM etc.)
M.P.
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Speranțele renasc
primăvara, de ziua
Anei Blandiana

N

ăscută pe 25 martie 1942, Ana Blandiana
continuă să ne uimească prin capacitatea
ei de a oferi publicului noi și noi versuri,
misterioase, tulburătoare, pagini de
proză, texte eseistice, păstrându-și imaginea de
poetă mereu tânără, inspirată, antrenată în lupta
pentru libertate.

Îi adresăm și pe această cale
felicitări cordiale cu ocazia zilei
de naștere, dorindu-i sănătate, o
stare de bine, realizarea proiectelor sale de scriitor.
„Soră lume”, un nou
volum de Ana Blandiana,
a apărut la Humanitas
Ținem să le amintim cititorilor
că cel mai recent volum al Anei
Blandiana, „Soră lume”, apărut
la Editura Humanitas spre finalul
anului 2020, este un volum în care
scriitoarea povestește despre deplasările sale în diferite țări (peste
30 de țări), cu prilejul unor evenimente literare sau activități civice.
„Un prim aspect al cărții „Soră
lume” este prezența internațională
extrem de bogată a autoarei ei.
Îndrăznesc să afirm că Ana
Blandiana este, în acest moment, foarte probabil, scriitorul,
dacă nu chiar artistul român în
genere, cu cea mai mare prezență internațională, o prezență în
același timp a poeziei române și
a României în genere”, subliniază
Sorin Alexandrescu în articolul
său „Ana Blandiana: un spirit liber
într-o lume neliberă” publicat în
revista „Observator cultural”.
Ana Blandiana despre
„libertatea leneșă de azi”
După apariția cărții scriitoarea a
fost invitată la TVR 1, răspunzând
la întrebările jurnalistei Mirela
Nagâț în cadrul emisiunii Cooltura. Una din mărturisirile poetei
m-a impresionat în mod deosebit:
„Dacă regret ceva în legătură cu
această carte, este că n-am mai
scris un capitol despre libertatea
leneșă de azi, despre felul în care
lumea de astăzi este dominată de
corectitudinea politică – o formă
de distrugere a libertății în condiți-

ile unor state de drept. Mai precis,
universitățile fac tot ce pot ca să
distrugă libertatea, ca să-și distrugă propria libertate, ca s-o erodeze,
inventând o cenzură care pentru
mine este absolut similară cu ceea
ce numeam înainte cenzura interioară, adică o cenzură pe care să
ți-o impui singur. (...) Îmi mai pare
rău că nu există în carte această
idee privind degradarea libertății
în Occident, în Statele Unite. Este
esențial faptul că nu se naște un
Soljenițîn american, nu există un
mare intelectual american care
să fi protestat împotriva acestui
curent vehement al corectitudinii
politice”.
Din dialogul de la Cooltura am
mai aflat că următoarea carte editată a scriitoarei va fi Jurnalul ei,
scris din momentul când a fost
anunțată că nu mai are voie să
publice – din august 1988, – până
în decembrie 1989. „Nu obișnuiesc
să scriu jurnale, dar acest jurnal
l-am scris gândindu-mă că asta
o să-mi dea un sens zilelor în perioada când am fost interzisă”,
afirmă scriitoarea.
Ana Blandiana a scris peste 25
de volume de poezie, șase cărți
de proză şi numeroase eseuri. A
primit interdicţia de a publica
în perioadele 1959-1964, 1985,
1988-1989. Cărţile ei de poezie şi
de proză au apărut în traducere,
începând din 1982, la prestigioase edituri din Polonia, Germania,
Italia, Marea Britanie, Spania, Estonia, Suedia, Norvegia, Ungaria,
Franţa, Olanda, Bulgaria, Letonia,
Albania, Serbia, Slovenia, Macedonia, China, Coreea de Sud. Poeta a
fost nominalizată la Premiul Nobel
pentru Literatură pe anul 2020.
Iubită și admirată în
Basarabia
Solicitată de publicul de pe di-

ferite meridiane, foarte des invitată la festivaluri internaționale
de poezie, conferințe, întruniri
literare sau la manifestări legate
de activitatea sa de fondatoare,
împreună cu Romulus Rusan, a
Memorialului Sighet și a Academiei Civice, Ana Blandiana a venit
de-a lungul anilor, în repetate rânduri, la Chișinău, în diferite orașe
și sate ale Basarabiei, întâlnirile
cu ea fiind adevărate sărbători
pentru cititorii basarabeni. Exact
cu un an în urmă, înainte de izbucnirea pandemiei, poeta a fost
la Chișinău, la Căușeni, Zaim și
la Sălcuța, în cadrul proiectului
Europei Libere „AntiNostalgia –
Privind spre viitor”.
Într-un interviu pentru timpul.
md, poeta mi-a spus: „Am văzut
școlile din satele Zaim, Sălcuța
care mi s-au părut mult peste
nivelul meu de speranță. Cel puțin Liceul „Meșterul Manole” din
Sălcuța mi s-a părut o adevărată
capodoperă de dăruire, intelectualitate și rigoare, de păstrare a tradițiilor și amintirilor românești,
și, în același timp, de înaintare
spre respectul de sine cuprins în
viitor și de progresul de tip oc-

cidental. Profesorii și elevii de
acolo, mi s-au părut infinit mai
europeni decât politicienii de la
Chișinău”.
Am întrebat-o, când a citit
pentru prima dată poemul „Limba noastră” de Alexei Mateevici și
cum i-a părut Casa-Muzeu „Alexei
Mateevici” de la Zaim și iată ce
mi-a răspuns: „Poemul „Limba
noastră” îl știam din copilărie, de
la tata (Gheorghe Coman, preot,
deținut politic – n.n.). Iar casamuzeu al celui pe care nenorocirile
basarabenilor l-au transformat
într-un fel de sfânt mi s-a părut
înduioșătoare și sfâșietoare prin
efortul spiritual și material al celor
care au creat-o ca pe un punct de
sprijin în universul represiunii.

Întotdeauna mi s-a părut de o covârșitoare și minunată tristețe felul
în care pe malul stâng al Prutului
limba română a fost principala formă de supraviețuire identitară. Dar
în aceeași zi în care am admirat
cultul lui Mateevici în casa-muzeu
de la Zaim, întoarsă la Chișinău și
deschizând televizorul, am aflat că
în parlament propunerea ca limba
oficială a Republicii Moldova să fie
limba română căzuse la vot. Niciodată nimic nu mi s-a părut mai
greu de îndurat decât absurdul”.
O mai așteptăm pe marea poetă
pe meleagurile din stânga Prutului, iar până va putea veni, îi
spunem La mulți ani cu sănătate
și noi împliniri, Ana Blandiana!
Irina NECHIT

La mulți ani, Ana Blandiana!

Întâlnire cu Ana Blandiana la Liceul Teoretic „Meșterul Manole”
din satul Sălcuța, r. Căușeni

În 1980 țineam în mâini, pentru prima dată,
un volum de poezie ,,Ana Blandiana” – carte
cumpărată clandestin de la Cernăuți, așa cum
făceau toți studenții din Chișinău, setoși de
cuvântul românesc! Astfel, am purtat toată viața
interesul pentru cea care, în timp, avea să devină
numele emblematic al CONȘTIINȚEI poetice,

civice și culturale a românilor de PRETUTINDENI!
Nici în cel mai îndrăzneț vis al meu nu puteam
să-mi închipui că, în 2020, Ana Blandiana va calcă
pragul Liceului pe care îl dirijez – școală în care
numele acestui ,,sol al adevărului istoric” a adunat
adepți în juru-i, formând Asociația ,,Memoria vie”!
Fascinantă, sensibilă, curajoasă și neogoită,
Ana Blandiana ne-a vorbit despre ororile comunismului, despre ,,nostalgicii după acele timpuri”...
Noi i-am citit poezii, am pus întrebări, muuuulte
întrebări, și am conștientizat valoarea inestimabilă a preocupărilor actuale ale acestui Mare Om
de cultură.
Ne rugăm de sănătate pentru SCRIITOAREA
NOASTRĂ, care a lăsat în Sălcuța o mulțime de
admiratori și susținători ai dumisale! Cu Doamne
Ajută în Sfânta Osteneală de a ține VIE memoria
anticomunistă a neamului! La mulți ani, dragă
ANA BLANDIANA!
Liuba PLEȘCA, poetă,
directoare a Liceului Teoretic „Meșterul Manole”
din Sălcuța, r. Căușeni

Festivalul Internațional „Matei Vișniec”, în plină desfășurare la București
Muzeul Național al Literaturii
Române din București organizează prima ediție a Festivalului
Internațional „Matei Vișniec”
în perioada 21-27 martie 2021,
marcând două date importante în calendarul cultural – Ziua
Internațională a Poeziei și Ziua
Mondială a Teatrului.
În cadrul secțiunii „Diminețile festivalului” participă poeți
invitați: Anca Mizumschi (Arizona, S.U.A.), Irina Nechit (Republica Moldova), Florin Iaru,
Carmen Veronica Steiciuc, Vlad

Berariu, Teodor Dună (România), Andrei Codrescu (Brooklyn, S.U.A.).
Serile festivalului sunt dedicate
dramaturgiei și cinematografiei.
Piese de teatru de Matei Vișniec,
montate de regizori din România,
Franța, Italia, Spania, Brazilia și
Uruguay, performance-uri, lecturi de tip „maquette” ale actorilor
trupei de teatru L’Échoscène din
Franța, spectacolul de marionete semnat de Eric Deniaud sunt
postate în regim live pe pagina
de Facebook a MNLR, alături de

conferințele susținute de George
Banu, teatrolog, eseist și profesor
emerit la Sorbonne Nouvelle –
Paris.
De asemenea, Teatrul Național
Radiofonic – partener al proiectului – lansează colecția Matei
Vișniec pe site-ul www.eteatru.
ro. Matei Vișniec se află în topul
dramaturgilor cu cele mai multe
piese de teatru radiofonic jucate, alături de nume precum Shakespeare, Cehov și Caragiale.
I. N.
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Ilian Gârneț înscris în „Cartea
de aur a muzicienilor lumii”

B

ăiețelul dolofan, care a uluit lumea
muzicală de la noi când a apărut în
scenă la zece ani, secundat de orchestra
simfonică a Filarmonicii Naționale, Ilian
Gârneț, este astăzi un violonist de notorietate
internațională stabilit la Hamburg și își împarte
timpul, cel real și cel artistic, pe marile scene ale
lumii. Împreună cu performanțele sale artistice,
cu plăcerea talentului său excepțional de a se
identifica cu frumusețea muzicii împreună cu
orchestrele care îl solicită, Orchestra Radio
București sau a Filarmonicelor Praga, Berlin,
Paris, Lisabona, Londra, Budapesta, Bruxelles (iar
lista e prea lungă pentru a putea fi continuată),
orchestre care, notează mass-media, „sunt onorate
să colaboreze cu el”.
nimentul, iar evenimentul devine,
la propriu, viața lui.
„Un foarte atractiv artist
matur”

Rodica IUNCU
Ilian Gârneț este, de fapt, primul violonist profesionist din
stânga Prutului apreciat la scară
mondială (au urmat Alexandra
Conunov, Ala Benderschi, Ionel
Manciu, precedați de Patricia Kopacinskaia, emigrată cu părinții la
12 ani), fiind recunoscută, astfel,
și școala de vioară de la Chișinău,
pe care tânărul interpret, mai întâi
elev, apoi student și masterand,
a absolvit-o câștigând rând pe
rând, iar uneori aproape simultan,
premiile a 30 de concursuri (cifra
merită să fie notificată!) naționale
și internaționale de prestigiu de
pe mapamond.
Frumusețea sunetului viorii
lui, bucuria de a o exprima în cele
mai alese și subtile tente coloristice, izvorâte, în egală măsură, din
virtuozitatea tehnică sclipitoare și
sensibilitatea sa, maniera liberă și
dezinhibată, curajul imaginației
cu care își asumă textul muzical
pentru a-i dezvălui și accentua
efectul de spectacol – inconfundabil, acesta este Ilian Gârneț.
O confirmă succesul său de vârf
la cel mai de temut, mult râvnit,
dificil și faimos concurs „dedicat
muzicienilor dedicați”, Concursul
„Regina Elisabeta” de la Bruxelles,
la care, în competiție cu alți 82 de
concurenți, a luat Premiul III. Iar
de acum înainte, viața scenică a
lui Ilian se va afla în raza magică
și stimulatoare a acestui grandios succes: concerte, timp de trei
ani, în Belgia, în cele mai diferite
componențe, sau la New York, cu
„Virtuozii Rusiei”, sau în calitate
de invitat la Festivalul „George
Enescu” de la București, sau la
aniversarea a 130-a de la nașterea
lui George Enescu, la Bruxelles,
sau în Japonia, cu Orchestra bavareză a Filarmonicii de Stat din
Bamberg, unde, mai nou, deține
funcția de concertmaistru etc.,
etc. – o viață în care domină eve-

Ilian și-a menținut, însă, în
toată această perioadă, aparițiile
sale la Chișinău, oferind adevărate
spectacole ale viorii fie pe scena
Filarmonicii, fie la Sala cu Orgă,
alături de Orchestra Națională de
Cameră dirijată de Cristian Florea. Ilian are, într-adevăr, un mod
al său de a savura frumusețea muzicii şi de a hipnotiza spectatorul,
este interpretul pe care un guru
al viorii, Igor Oistrah (citat ori
de câte ori Ilian se află în vizorul
unui cronicar), îl găseşte ca fiind
„un foarte atractiv artist matur,
un violonist care are o tehnică
perfectă, un ton de mare expresie,
temperament exploziv şi farmec
artistic care trezeşte întotdeauna
simpatia publicului”.
E suficient să-l accesăm și pe
YouTube, în Fantezia de Waxmann inspirată din Carmen de
Bizet, ca să-i admirăm (împreună cu alte mii de vizitatori ai
site-ului), dincolo de acrobațiile
violonistice, tonul limpede, cald al
viorii, cu un discret parfum senzual, vertijul nebunesc ce pendulează în extreme (da, așa este
Carmen!), dar și acel piano abia
perceptibil, care se volatilizează
odată cu acel atac formidabil care
place nu doar pentru că se cântă
„repede și tare”.
Neîndoielnic, Ilian Gârneţ (cu
numele său de afiș Garnetz) este
un maestru al viorii, e sigur pe
el, e degajat, dezlănţuit, subtil,
tandru şi tenace, stimulat de impulsul rafinat al sensibilităţii lui
înnăscute, dar având, în egală
măsură, şi dexteritatea tehnicilor de interpretare asimilate prin
studiu. La acest capitol, el este, cu
siguranţă, produsul școlii Galina
Buinovschi, faimoasa profesoară
de VIP-uri violonistice de la Liceul
de Muzică „Ciprian Porumbescu”,
dar și al mamei sale, Margareta
Cuciuc, care l-a acompaniat la
pian și acasă, și în clasă; la Academia de Muzică din Chișinău,
regretatul profesor și compozitor
Boris Dubosarschi l-a modernizat
şi l-a instruit enciclopedic, oferindu-i spre studiu și interpretare

inclusiv propriile lucrări, mostre
ale unui limbaj modern prin excelență; în Olanda şi la Academia
„Sibelius” din Finlanda, a cunoscut, împreună cu Aleksander Vinitsky, vioara vest-europeană, la
care a adăugat ultimele retuşuri,
subtilităţi şi detalii, luându-şi licenţa la Conservatorul Regal din
Bruxelles, la clasa aceluiaşi Igor
Oistrah.
Un efort îndelung de studiu, de
speranțe, stres, singurătate, exercițiu, chin, dor, sacrificiu, voință,
mobilizare – toate fructificate,
de la un punct, de acel trofeu al
Concursului „Regina Elisabeta”,
care, conform protocolului competiției, îl înscrie în „Cartea de
aur a muzicienilor lumii”. Sună
onorabil, inclusiv pentru autorităţile de acasă, care îi acordă,
la 26 de ani, titlul de „Artist al
Poporului” și „un ajutor material
unic” (25 de mii de lei), fără a-i
schimba, însă, substanțial salariul
modest de solist, la acea oră, al
Sălii cu Orgă.
Pe traseele concertistice
ale lumii
Cu sau fără acest salariu, concertele lui Ilian în Europa, în Extremul Orient, ori peste ocean,
vioara sa Guadagnini datată din
1773 sunt viaţa şi pâinea de zi cu
zi a tânărului muzician şi a familiei sale de la Hamburg, unde e
căsătorit cu o nemțoaică, Laura
Strufing, profesoară de vioară și
engleză, cu care are doi copii. În
țara lui adoptivă, formează un
Trio de pian, violoncel și vioară
cu care face înregistrări la Radio
Stuttgart; componența de Octet,
originală ca sonoritate, deși dificil de organizat, oricum îi surâde
pentru concerte la Baden-Baden
și Nürnberg, în timp ce funcția
de concertmaistru al Orchestrei
Filarmonice de Stat din orașul

bavarez Bamberg îi deschide în
profunzime întreaga panoramă
a orchestrei simfonice și îi oferă perspectiva unor concerte la
Carnegie Hall, la Los Angeles și
Tokyo.
Ilian e mulțumit: „Soarta și
viața îmi oferă frumusețea muzicii sub diferitele ei noi aspecte”,
consideră el, deși cea solistică rămâne, deocamdată, înregistrată
doar pe un singur CD Schubert-Ysaÿe-Brahms, împreună cu pianista Alina Bercu (Casa de discuri
„Fuga Libera”, 2010), CD lansat
la Bruxelles și distins cu premiile
Clé d’Or (Franța) și Golden Label
(Belgia).
Ilian Gârneț se naște în 1983, la
Sankt-Petersburg (atunci Leningrad, URSS), din părinți basarabeni care își făceau studiile, iubindu-se, în orașul de pe Neva, dar
câștigătorul „R.E.” de la Bruxelles
își redobândește cetățenia română
a bunicilor săi, devenind și solistul
frecvent al sălilor de concerte din
România, la Cluj, în special, în serialul „Eu sunt Europa”, împreuna
cu Young Famous Orchestra, ori
în proiectele Institutului Cultural
Român, la Ateneu, sub bagheta lui
Cristian Mandeal, sau a maestrului Micha Katz, de care îl leagă o
veche prietenie, dirijorul și violonistul regăsindu-se împreună,
în cele mai diferite componențe,
în SUA, Spania, Slovacia.
Omniprezent de la un capăt la
altul al lumii, constrâns de rigorile angajamentelor, termenelor
și programelor turneelor sale,
Ilian își oferă, totuși, un respiro
sentimental alături de părinții săi
de la Chișinău: „Savurez o cină
împreună cu părinții, după care
îmi revăd prietenii și profesorii”,
mărturisește el într-un interviu,
cu prilejul participării sale la Festivalul „Regina vioara” de la Sala
cu Orgă („o regină”, precizează
el, deosebit de emoționată în

fața spectatorilor de la Chișinău,
„pentru că, în pofida anilor, mă
simt, totuși, copilul lor”). Ochii
și urechea acelui copil au văzut
și auzit spectacolele tatălui său,
balerin și coregraf clasic, ale mamei acompaniind la pian artiștii
sau elevii supradotați ai Liceului
„Ciprian Porumbescu”, spectacole
în care fierb și se încheagă fibrele
artisticului, ale muzicalității, ale
libertății imaginației, ale expresiei
și frumuseții ei asimilate din instinct și devenite parte a personalității celuia care va fi violonistul
de succes Ilian Gârneț.
În interviurile din presa de
acasă, el e simplu și firesc în
comunicare, își amintește, fără
a avea aerul de personaj înscris
în „Cartea de aur a muzicienilor
lumii”, de „lucrarea smintită”
care l-a făcut, în final, să joace
pe sârmă, dar care i-a adus consacrarea la „R.E.”, concurs, unde
l-a acompaniat la pian mama lui,
își inventariază viitoarele concerte solistice (în 2019: în Slovacia,
apoi la Hamburg, Bad Kissingen,
Geneva, Sanremo), nu-și cruță
nici defectele („Într-o lume întoarsă pe dos, cred că unui artist
nu-i strică un pic de tupeu – să
nu fie ca mine”), își mărturisește tristețile (singur în hoteluri,
avion, skype-ul ca înlocuitor de
îmbrățișare a celor dragi), la fel
și bucuriile sale legate, în special, de noua sa funcție de concertmaistru al orchestrei bavareze:
„Sunt încântat să conlucrez cu
asemenea muzicieni, de dată recentă, în Simfonia a treia Eroica
de Beethoven, o capodoperă care
îmi place la nebunie și m-a făcut
să mă simt fericit”. Să-l fure oare
pasiunea de concertmaistru pe
violonistul-solist Ilian Gârneț?
Din cromatica diferitelor tonalități, și majore și minore, se
compune orice partitură, inclusiv
a vieții noastre, mișcările galopante și lente, sublimul armoniilor și disonanțele dezagreabile,
tandrețea și violența ca explozie
sentimentală – toate conviețuiesc
într-o splendidă alcătuire grație
unei misterioase alchimii a talentului creator. Cu siguranță, se referă și la Ilian Gârneț, la clipele
astrale ale spectacolului viorii lui,
unul frenetic și plin de ardoare,
ce pare să vrea cu tot dinadinsul
să răscumpere păcatele și să sublimeze virtuțile lumii, parte din
care, când grea, când frumoasă,
e și viața lui.
Anul 2019

***
Acest panoramic impresionant
al biografiei concertistice a lui Ilian Gârneț este, astăzi, blocat de
războiul pandemic care a cuprins
întreaga lume. I-a suspendat turneele, angajamentele, spectacolele
pe viu ale viorii lui, fără de care nu
și-a putut imagina că ar putea să
existe. O durere cu atât mai greu
de suportat, cu cât a pierdut-o, recent, și pe mama – mentorul din
umbră, susținătoarea ardentă și pianul sensibil al Margaretei Cuciuc.
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În martie 1918, bunicul meu a votat Unirea (2)

Î

n anul 2018, am sărbătorit 100 de ani de
la Marea Unire a Basarabiei cu Ţara. Un
sentiment de mândrie mă însuflețește,
deoarece bunicul meu, Ion Alexandru
Moraru, a pus şi el în 1918 o cărămidă la Marea
Operă a Întregirii Neamului Românesc.

Alexandru MORARU,
istoric-arhivist, publicist
(urmare din numărul trecut)
Dar să revenim în 1941. Trenul
supraîncărcat îşi urma drumul.
Arestaţii sufereau de frig şi foame,
sete, boli şi păduchi. Câteva zeci de
surghiuniți şi-au dat sufletul, chiar
în tren, fiind aruncați din transport
de către santinelele nkvd-iste.
Copiii lui Ion Moraru din Ustia s-au dovedit tari şi au ajuns în
orăşelul Bîstrîi, regiunea Tiumen.
Întreaga povară a existenţei a căzut pe spatele celor doi fraţi mai
mari – Alexandru şi Valeriu, care
pescuiau. Cei mai mici, Maria şi Nicolae, îndeplineau munci auxiliare
legate de pescuit, cârpirea plaselor
de pescuit, curăţirea peştelui ş.a.
Ziua de muncă ajungea la 17 ore.
Pe la mijlocul anului 1942, Alexandru, sublocotenent al Armatei
Române, învăţător, poet, care în
anii 1938-1940 publica poezii în
revistele „Speranţa” și „Izvorașul”,
„s-a înecat” în condiţii misterioase
în râul Obi. Tatăl meu, Valeriu Moraru, a rămas capul acestei familii
de trei persoane, care îndeplinea
zilnic un volum de muncă supraomenesc, pentru a-și întreţine sora
şi frăţiorul mai mic. Nu o dată a fost
înşelat la cântar: de fiecare dată însă
observa înşelăciunea şi se revolta,
fiind apoi bătut de cei doi mujici
care se considerau brigadieri.

tor al căminului cultural din Ustia,
Criuleni, fost deputat în Parlamentul României în anul 1919 din partea Partidului Ţărănesc, a fost, fără
nicio vină, arestat şi împuşcat. Fiul
Alexandru, poate un viitor poet cu
renume, „înecat” în apele râului
Obi; Valeriu a trăit după pensionare
un singur an, iar Nicolae, nici atât.
Astăzi în viaţă nu mai este nimeni
din ei, deoarece şi Maria, fiica lui
Ion Moraru, obosită, bolnavă şi îmbătrânită înainte de vreme, a plecat
în lumea celor drepţi.
Când erau în viață, nici bunica
mea, Parascovia Teodor Moraru, și
nici tatăl meu nu s-au prea grăbit
să-mi povestească despre bunicul
meu, ca să nu zic că în general a
fost un subiect tabu. Frica și moartea bunicului i-a stăpânit până la
sfârșitul zilelor. Din acest motiv,
cercetările mele privind viața înaintașilor mei se desfășoară cu pași
de melc.
Dar am avut noroc că colegul
meu de facultate și de breaslă, Andrei Grosu, care mi-e și cumnat,
studiind alte subiecte, a depistat

De la dreapta la stânga: soții Parascovia Moraru și Ion Moraru, fiul lor, Alexandru Moraru,
poet, și sora bunicăi, Maria Bejan, învățătoare și ea

Moraru arată că ideile acestea
nebune le-au semănat prin satele
moldovenești dușmanii neamului,
de care trebuie să ne ferim”. (p.
65-66).
Nimeni din cei aleși
n-a protestat contra
Unirii și nu a cerut
revenirea la Rusia”
De asemenea, bunicul a fost șef
al învățământului din județul Orhei,
iar în noiembrie 1919, din circum-

urmările lor.
(...) Ceea ce caracterizează îndeosebi viața politică din Basarabia
este faptul următor: în ultimii zece
ani în Basarabia s-au produs, afară de alegeri parțiale, cinci alegeri
generale pentru parlament pe baza
votului universal și cu reprezentanță proporțională. Ori cu toată
surexcitarea patimilor politice, la
aceste alegeri – în care se disputau
și luptau în mod viguros partide
adverse – nimeni din cei aleși (dăm
mai jos listele lor) n-a formulat

Stigmatul sângeros
al stalinismului
Probabil, datorită efortului epistolar al mamei lor, Parascovia Moraru, și al fratelui ei, Ion Tatarovici,
care au scris o sumedenie de scrisori adresate lui Molotov la Moscova în 1947, toamna târziu, cei trei
fraţi care au supraviețuit s-au întors
în Basarabia. Casa părintească din
Ustia, Criuleni, fiind confiscată de
regimul stalinist de ocupație, s-au
stabilit în casa mamei lor şi a bunicii mele, Parascovia, care locuiau
în satul Jevreni, raionul Criuleni.
Să nu gândiţi însă că aici s-au
terminat pribegiile şi chinurile celor
„trei duşmani ai poporului”. Stigmatul sângeros al stalinismului i-a
urmărit toată viaţa. Important este
că au ştiut să înfrunte cu demnitate
toate încercările sorţii. Au absolvit
toţi Școala Pedagogică din Orhei;
apoi, Valeriu – facultatea de istorie,
iar Maria şi Nicolae – facultatea de
geografie.
Ion Moraru, bun gospodar, om
cu o cultură aleasă, cunoscător al
limbilor rusă şi franceză, întemeie-

Orhei. Clădirea Upravei (Executivului) Județului Orhei, unde s-a votat Unirea Basarabiei cu România la nivel de județ

mai multe materiale legate de
trecutul rudelor apropiate și m-a
informat. Astfel, am aflat că bunelul meu, Ion Alexandru Moraru,
a participat în 1917 la Congresele Învățătorilor (aprilie, mai), iar
la Congresul din luna mai a fost
secretar. Mai mult decât atât, în
procesul-verbal al unei ședințe a
numitului congres, a dat dovadă
că este un bun român și un aprig
apărător al limbii române.
Despre acest caz ne vorbește
cunoscutul cărturar și intelectual
Onisifor Ghibu în volumul său „Pe
baricadele vieții” (Ed. „Universitas”, Chișinău, 1992, pag.197): „Un
alt țăran spune că satul său l-a însărcinat să ceară de la congres ca
școala să fie și mai departe în limba
rusească. La acestea învățătorul

scripția județului Orhei, alături de
Nicolae Iorga și Pan Halippa, a fost
ales deputat în Parlamentul României și bunicul meu, Ion Alexandru
Moraru.
Iată cum descrie acest eveniment Petre V. Cazacu în lucrarea
sa „Moldova dintre Prut și Nistru
1918-1928” (Editura „Știința”, Chișinău, 2019, p. 241-243):
„Unirea a dat Basarabiei o
viață politică națională. Cu toate
defectele ei, ea este puternic mijloc de naționalizare și unificare;
ea canalizează nemulțămirile și
nevoile în curente politice comune și dă posibilități de soluționare
a problemelor politice, sociale și
economice pe căi normale, fără
izbucniri și violențe, care sunt nenorociți și prin ele înșele, și prin

niciodată vreun protest contra
Unirii sau să fi cerut revenirea la
Rusia. (...)”
Deputații aleși în 1919, noiembrie 23 și 24: din Județul Orhei:
preot Pavel Guciujnu, N. Iorga,
V. Bârcă, Pantelem. Halippa,
V. Mucinschi, I. Plămădeală, I.
Zaporojan, Ion Moraru, Anton
Sârbu, Eugen Niță, Chirilă Cunciujna.
Astfel, nu vom greși deloc dacă
vom susține că satul Ustia, plasa
Criuleni, județul Orhei, a avut la
1919 deputatul său în Parlamentul
României.
În revista „Școala Basarabeană” din anul 1938, nr. 4, la pagina
23, găsim o informație prețioasă,
cel puțin pentru mine personal, și
anume despre activitatea bunicu-

lui meu, Ion Alexandru Moraru,
la Congresul Învățătorilor din Basarabia din 25-28 mai 1917, care a
avut loc la Chișinău. La congres au
participat peste 500 de învățători și
alte cadre didactice, care au definitivat românizarea învățământului
de toate gradele din Basarabia.
Articolul se numește „Învățătorii
moldoveni și naționalizarea școlii
din Basarabia 1917-1918”, autor
Gh. Druță. Congresul a avut șapte
ședințe, ținute sub președinția dlui
T.I. Neaga, ca vicepreședinți fiind:
dl Vasile G. Secară, învățător din
Baxani, jud. Soroca, președintele
învățătorilor moldoveni asociați
de la congresul din luna aprilie și
primul redactor al revistei „Școala
Moldovenească”, d-ra Ana Băcănescu, învățătoare din Chișinău, și
preotul Serghie Bejan, iar secretari
fiind domnii I.A. Moraru și Constantin Cujbă, învățători din județul
Orhei, dl Al. Groapă și doamna Elena Zaharov, din județul Chișinău.
„Copiii pot și în limba
lor să învețe atâtea lucruri
frumoase”
În ziarul „România Nouă” (organ de propagandă pentru unirea
politică a tuturor românilor), apărut la Chișinău, nr. 88 din 10 aprilie
1918, în articolul „Din satele Basarabiei” se menționează:
„În stânga Răutului, la vărsarea lui în Nistru, se află așezat satul
Ustie (corect Ustia – Al.M.) în fața
târgului Dubăsari de peste Nistru.
(...) În vatra satului se ridică biserica frumoasă și impunătoare, cu
acoperișul verde, culoarea obișnuită rusească. Slujba aici se face în
mare parte rusește de preotul Vladimir, de cântăreț și cor, care nu-și
dau osteneala ori n-au plăcerea de
a întrebuința limba moldovenească.
În apropierea bisericii, se află
școala, cu două posturi, în care
funcționează dra Maria Bejan
de 28 de ani și doamna Alexandra Moraru, soția învățătorului
Moraru, care este președintele
comitetului școlar de la Orhei.
Amândouă învățătoarele sunt la
înălțime, muncesc pe întrecutele
și-i învață pe copii carte moldovenească. La 18 martie s-a dat în Ustia o serbare la care au luat parte
pe lângă săteni și mulți ofițeri din
Regimentul 10 vânători împreună
cu preotul regimentului V. Ceapă
(ardelean), care a ținut o cuvântare «Despre iubirea limbei și
neamului românesc» îndemnând
sătenii să-și dea copiii la școală,
să învețe cu drag limba moldovenească, contra căreia erau mulți
din ei la începutul învățăturii.
Programul desfășurat a fost bogat în recitări de poezii și dialoguri
românești și cântece patriotice ca:
«Deșteaptă-te, române!», Hora
Unirii etc. Întreg public a fost foarte atins, văzând că copiii pot și în
limba lor să învețe atâtea lucruri
frumoase și că ei nu sunt așa de
ticăloși, după cum le spunea stăpânirea rusească, ci se trag dintr-un
neam mare. Un fior de bucurie și
o rază de nădejde se putea citi în
sufletele lor, o dorință neasemuit
de puternică cuprindea inimile lor,
iubirea limbei și neamului românesc, le părea acum ceva sfânt,
scump, la care să țină mai mult
ca la orice pe lume.”
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Cum au deschis partizanii moldoveni al doilea front românesc, în spatele armatei roșii

Despre rezistența
basarabenilor

E

ste cunoscută pe larg confruntarea
sângeroasă din 8 iulie 1941, între
trupele armatei roșii și ale celei române,
lângă Micleușeni. Sovieticii au reușit o
ambuscadă, doborând câteva sute de români,
care își dorm somnul de veci în cimitirul eroilor
din localitate. Arhivele desecretizate de curând
la Moscova spun că succesul armatei roșii a fost
posibil numai după ce moldovenii încorporați în
armata roșie au fost retrași din unitățile trimise
la atac. Ei refuzau să tragă în frații lor români.

Gheorghe MĂRZENCU
În iunie-iulie 1941, basarabenii așteptau oștirile române eliberatoare și le întâlneau cu flori
și lacrimi în ochi de bucurie. Au
rămas o mulțime de documente
care reflectă acele clipe, în pofida
ascunderii lor prin adânci sertare oficiale. Dar ce se întâmpla cu
cei care se mai aflau sub ciubota
bolșevică?
Recent, în arhivele Moscovei,
am dat de niște documente istorice excepționale! Ele spun că, în
spatele frontului sovietic, basarabenii se răsculau. Se organizau
spontan împotriva ocupanților,
formând detașamente de partizani
ce atacau dispozitivele militare ale
armatei roșii. Tăiau firele de telefon, sabotau transportul feroviar
și cel țărănesc silit să-i slujească pe
militari, returnau bunurile jefuite,
pe care regimul sovietic le aduna
pentru a le transporta peste Nistru,
îi pedepseau pe slugoii regimului
sângeros, difuzau foi volante, îndemnau lumea la nesupunere etc.
Ardea pământul
sub picioarele ocupanților
Cea mai mare răscoală armată
antisovietică a populației basarabene a avut loc în iunie-iulie 1941,
în zona Cimișlia – Gura Galbenei –
Ciadâr-Lunga. Făceau parte din ea
români-basarabeni, dar și găgăuzi
și bulgari. Documentele sovietice nu dau nume de persoane, în
același timp, se referă frecvent la
localitățile nominalizate, precum
și la Tomai, Abaclia etc. „400 de
săbii stau în fața noastră la Gura
Galbenei” – scria jurnalul de luptă
al Armatei 9 sovietice, din 12 iulie
1941. „Luptele cu bandele de culaci
sunt deosebit de grele” – spune
alt document de atunci. „Ostașii
sovietici de legătură (poștași etc.)
nu mai pot apărea solitari prin
localitățile basarabene, fără să fie
atacați” - mai spun arhivele. Etc.
În scopul lichidării răsculaților
româno-bulgari din zona nomina-

aruncat arma strigând (românește): «Nu trageți, eu sunt de al
vostru!»”ю
vostru!»”.
În altă notiță, rusul acesta mai
scrie: „La prima explozie a proiectilelor inamice în divizionul doi,
moldovenii au intrat în panică și
se întrebau unii pe alții: «Fraților, pe unde să trecem în partea
cealaltă?»”. Iar la 14 iulie 1941,
căpitanul mai scrie că a fost primit
ordinul Armatei 9, ca moldovenii
să fie scoși de pe linia frontului.
„În sfârșit, scăpăm de ei!”, exclamă
cronicarul regimentului. Etc.

lizată mai sus, sovieticii au trimis
batalionul special NKVD de la
Bender, dar și alte subunități ale
armatei roșii, retrase direct de pe
câmpul de luptă al frontului. Unul
dintre acestea, trimis să înăbușe
răscoala de lângă Tomai, făcea
parte din Divizia 150 Infanterie,
care ținea piept românilor în zona
Cărpineni.

Comandamentul sovietice
a hotărât retragerea
moldovenilor
de pe linia întâi

Partizanii moldoveni
luptau cu sovieticii și în alte
zone ale Basarabiei
Pe linia Telenești – Sărăteni Căzănești, oamenii din partea locului au atacat cu foc de mitralieră
un dispozitiv sovietic antiaerian,
omorând soldați și distrugând
echipamentul. În zona Sculeni,
după niște acțiuni de difuzare a
foilor volante românești, a fost
destructurată o organizație ilegală în frunte cu directorul Școlii
profesionale din Zagarancea, care
a fost prins și arestat (nu i se dă
însă și numele).
Dintr-un dosar penal al Securității, mai aflăm că și la Tătărești,
Strășeni, odată cu începerea războiului, un grup de patrioți a ocupat
primăria, a alungat cozile de topor
din sat și a schimbat puterea. Luptătorii au distrus simbolica bolșevică, au dat foc portretelor lui
Stalin etc. Din acest grup făceau
parte Vasile Mârzencu (ulterior
arestat și
și condamnat
judecat de de
sovietici
la
arestat
sovietici
1010
ani
dedepușcărie),
la
ani
pușcărie),frații
frații Nicolae
Nicolae
IgnatMârzencu,
Mârzencu,Gheorghe
Gheorghe
Foși Ignat
Focșa
cșa (ulterior
arestat
și judecat de
(ulterior
arestat
și condamnat
sovietici la 25 de ani de pușcărie),
Ion G. Calancea (ulterior arestat
judecat de sovietici
la 10
de
și condamnat
de sovietici
la ani
10 ani
pușcărie),
Dumitru
Vâlcu
etc.etc.
de
pușcărie),
Dumitru
Vâlcu
O rezistență antisovietică asemănătoare se înregistra practic
în fiecare localitate basarabeană
din teritoriul ocupat. Răscoala de
la Cimișlia se desfășura la doar
vreo 20 km de locul bătăliei de la
Țiganca și sustrăgea importante
forțe sovietice de pe linia frontului.
Astfel, mișcarea de rezistență a basarabenilor ajuta trupele române
să înainteze mai ușor.
Moldovenii mobilizați de
sovietici neglijau ordinele
superiorilor și treceau de
partea armatei române
Odată cu răsculații civili, moldovenii mobilizați cu forța în armata roșie și-au manifestat deplinul

Un grup de luptători moldoveni. (Fotografie dintr-un dosar sovietic)

Telegrama strict secretă a Armatei 9 sovietice, din 3 iulie 1941, cu privire la retragerea
a 3.500 de basarabeni de pe linia frontului

atașament românesc, refuzând
să tragă în frații lor de dincolo de
front. Sabotau ordinele superiorilor prin toate mijloacele: se prefăceau că nu pot să învețe a trage, că
nu înțeleg rusește, că le este frică
la război etc. Iar cu prima ocazie,
treceau linia frontului.
În Jurnalul de luptă al Regimentului 648 Artilerie sovietic,
care se forma lângă Orhei, la data
de 25 iunie 1941, găsim notițele
inspirate ale unui căpitan din
statul major, despre moldovenii
recrutați în unitatea respectivă.
„Cu moldovenii e greu de lucrat.

Ei nu execută ordinele, fie că nu
înțeleg rusa, fie că se prefac a n-o
înțelege. La orice cuvânt al superiorilor, aceștia răspund: «Nu știu
rusește!»”
La 10 iulie, după ce regimentul
a ajuns la linia frontului, căpitanul
mai notează: „La primul bombardament, moldovenii s-au repezit
mai întâi să-și salveze rucsacurile (în care țineau merindele),
apoi s-au împrăștiat. [Altădată]
Santinela divizionului 3, ostașul
roșu Gurescu, când l-a văzut pe
căpitanul Pirog apropiindu-se,
a crezut că au venit românii. A

Nici o acțiune a armatei roșii
nu putea să înceapă dacă moldovenii nu erau retrași mai întâi din
dispozitive. În jurnalul de operațiuni al Diviziei 95 Infanterie, zisă
și „moldovenească” deoarece avea
în rândurile sale peste 5 mii de
moldoveni, acolo unde se vorbește
despre renumita luptă de la Micleușeni, câștigată la 8 iulie 1941, se
spune cu text deschis: „Ofensiva
trebuia să înceapă la ora 13. Dar
moldovenii încă nu erau retrași
din unitățile participante. Astfel,
atacul a pornit abia la orele 17”.
Rezultatul acestei lupte este cunoscut. Numai datorită excluderii
moldovenilor din dispozitive, sovieticii au putut să învingă. Circa 300
de ostași români odihnesc astăzi în
cimitirul eroilor din Micleușeni. O
telegramă a Armatei 9 sovietice,
cifrată și strict secretă, dintre cele
care se scriau obligatoriu de către
autorii lor și doar într-un singur
exemplar, spunea la 3 iulie 1941 că
urmează să fie retrași de pe front
circa 3.500 de basarabeni. Dintre
aceștia, 1.500 de ostași fac parte
din Divizia 95 „moldovenească”.
Moldovenii rămași prin unitățile sovietice continuau oricum să
opună rezistență, dezorganizând
rândurile și părăsind locurile de
încorporare. Astfel, relatările de
pe front ale armatei roși nu puteau
să evite factorul moldovenesc, care
bătea simțitor în trupele lui Stalin.
La 17 iulie 1941, statul major al
aceleiași Divizii 95 infanterie, dislocată în pădurea Hârbovăț, lângă
Tighina, își număra pierderile legate de luptele pentru Chișinăul
părăsit: „Divizia înregistrează
300 de morți și 1000 de răniți.
Cifrele nu includ numărul celor
dați dispăruți și al moldovenilor
care au părăsit unitățile”. Evident,
basarabenii retrași de pe front nu
scăpau ușor. Mulți ajungeau în Siberia, iar cei mai mulți erau trimiși
la munci grele militare.
Și în primăvara – vara anului
1944, locuitorii din Basarabia au
opus o rezistență notabilă împotriva armatei roșii, în special la
capul de pod Butor-Șerpeni. Acest
subiect îl vom aborda însă în articolul următor.
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Ce se întâmplă în organismul tău
dacă mănânci un ou pe zi

P

entru sănătatea dumneavoastră,
consumați un ou pe zi! Cu o mențiune:
dacă aveți diabet, valori mari ale
colesterolului sau o boală de inimă,
limitați-vă la cel mult 5 ouă pe săptămână.

Fie că le preferați fierte, omletă
sau ochiuri (dar gătite fără ulei),
ouăle sunt cele mai sănătoase și
ieftine alimente.
Într-un singur ou avem parte de toate substanțele nutritive
esențiale bunei funcționări a organismului: proteine, aminoacizi,
vitamine, minerale, acizi grași
esențiali. Totul cu doar 70 de
calorii!
Slăbește mai ușor mâncând
ouă în fiecare zi
Ouăle sunt bogate în proteine
și grăsimi sănătoase care țin de
foame, așa că sunt alimente de
bază în orice cură de slăbire. De
asemenea, ouăle conțin colină, o
substanță care ajută la accelerarea
metabolismului, deci la arderea
grăsimilor.
Un ou este foarte sățios, motiv
pentru care este recomandat la
micul dejun, alături de legume,

Dulciurile afectează ficatul – alimente, băuturi și medicamente care
cresc riscul de ficat gras și ciroză.
Și creierul are de câștigat
dacă mănânci un ou pe zi

cum ar fi o jumătate de ardei gras,
o roșie, câteva felii de castravete.
Vei avea mai multă energie
Un alt motiv să mănânci un ou
pe zi este faptul că acest aliment îți
asigură energie pe termen mediu și
lung. Datorită vitaminelor și mineralelor pe care le conțin, ouăle sunt
alimente excelente de consumat la
micul dejun, dar și înainte de un
antrenament fizic, pentru că îți
conferă energie și rezistență.
Sistemul tău imunitar
va fi mai puternic
Nu doar vitamina C din portocale te ajută să ai un sistem imunitar de invidiat. Ouăle conțin
niveluri crescute de vitamina A,
D, E, la fel de importante pentru
sprijinirea imunității.
În plus, conțin seleniu, un
mineral cu efect antioxidant și

antiinflamator care ajută la întărirea imunității și ameliorarea
inflamațiilor. Acizii grași Omega 3
din ouă scad riscul de boli cardiovasculare, artrită, diabet zaharat
sau chiar demență.
Ouăle reglează nivelul
de colesterol din sânge
Chiar dacă și-a câștigat, pe nedrept, reputația de aliment care
crește nivelul de colesterol „rău”,
mai ales gălbenușul, lucrurile stau
exact pe dos.
Ouăle consumate cu moderație
mențin nivelul colesterolului, atât

pe al celui „rău” (LDL), cât și pe
al celui „bun” (HDL), în limitele
normale. Iar „cu moderație” înseamnă un ou pe zi.
Din nou, cu mențiunea că persoanele care au deja valori crescute ale grăsimilor în sânge și cele
cu diabet sau boli de inimă diagnosticate trebuie să se limiteze
la 5 ouă pe săptămână.
Așadar, nu evita ouăle de teama colesterolului, ci mai degrabă
ține-te departe de dulciuri, care
sunt greu metabolizate de ficat,
organul care produce aproximativ 70% din necesarul zilnic de
colesterol.

Unele substanțe nutritive
din ou joacă un rol important și
pentru sănătatea creierului. De
exemplu, colina, vitamina B12 și
acizii grași Omega 3 sunt nutrienți
esențiali pentru funcționarea corectă a proceselor cognitive.
Studiile au arătat că deficitul de
vitamina B12 este adesea de vină
pentru tulburările de memorie și
diverse afecțiuni psihice.
Un ou pe zi, sănătate
pentru piele și păr
Nu în ultimul rând, dacă mănânci un ou pe zi, rezultatele se
vor vedea pe părul și pe pielea ta.
Datorită proteinelor, biotinei, vitaminelor, mineralelor și antioxidanților din ouă, părul tău va fi
mai rezistent, mai puțin predispus
ruperii, mai strălucitor, iar pielea
– mai elastică, luminoasă și mai
ferită de riduri.
csid.ro

Afecțiunile tiroidiene și dieta
traindicate pacienților cu hipertiroidism
sau noduli tiroidieni. 100 g miez de nucă
conțin mai puțin Iod decât un ou de găină.
Ele trebuie consumate totuși cu măsură,
pentru că sunt foarte bogate în calorii (600
kcal/100 g) și pot duce ușor la creștere în
greutate.
Le pot consuma cu grijă și pacienții cu
hipotiroidism (indiferent de etiologie) în
tratament de substituție cu levotiroxină
(Euthyrox sau Accu-Thyrox). Se consumă
la câteva ore după administrarea tratamentului, pentru că ele scad absorbția
hormonilor tiroidieni.
Mâncăm sau nu soia?
Atunci când discutăm despre afecțiunile tiroidiene avem în minte, în general,
tulburările funcției tiroidiene: hipotiroidismul și hipertiroidismul, modificări
ale structurii tiroidiene – adică nodulii
tiroidieni și statusul posttiroidectomie
(situația în care glanda tiroidă a fost exclusă chirurgical).
Este nevoie de o dietă specială în cazul
pacienților cu afecțiuni tiroidiene?
Răspunsul este nu. Nu este nevoie de o
dietă specială, pacienții cu boli tiroidiene
pot consuma orice aliment, în cantități
MODERATE.
Recomandările nutriționale generale
pentru menținerea unei greutăți normale
și a unei bune funcționări a organismului
se aplică și în acest caz. Este bine cunoscut
faptul că obezitatea crește riscul apariției
nodulilor tiroidieni, crescând inclusiv riscul
de cancer tiroidian.
Se recomandă o dietă echilibrată, bazată
pe alimente provenind din toate grupele
alimentare – legume și fructe proaspete,
cereale integrale, lactate, leguminoase, peș-

te și carne slabă și alimente cât mai puțin
procesate și sărace în zahăr.
Este sarea iodată recomandată
în afecțiunile tiroidiene?
Se recomandă sarea în afecțiunile tiroidiene? Utilizarea sării iodate la prepararea meselor pentru întreaga familie
(în special copii și gravide) este foarte
importantă.
În lipsa unei cantități suficiente de Iod
scade sinteza de hormoni tiroidieni, glanda
tiroidă crește în volum și, în timp, apar
nodulii tiroidieni.
Situațiile în care sarea iodată este nerecomandată sunt puține. Este vorba în
special de pacienții cu hipertiroidie dezechilibrată. În acest caz pacientul discută
în cabinet cu medicul endocrinolog despre
perioada în care trebuie oprit consumul
de sare iodată.
Doar la pacienții cu tiroida exclusă chirurgical aportul de Iod este indiferent, aceștia
putând consuma orice tip de sare preferă.

Nu sunt interzise legumele crucifere – varza, conopida, broccoli, varza de
Bruxelles).
Ele pot fi consumate în siguranță în
cantități obișnuite – o porție de câteva
ori pe săptămână – și de către pacienții
cu hipotiroidism sau noduli tiroidieni.
Este important, însă, ca acestea să fie
preparate termic și să consumăm suficient Iod (adică să folosim sare iodată
la gătit).
Este adevărat faptul că alimentele din
grupa cruciferelor sunt gușogene – adică
duc la creșterea în volum a glandei tiroide
prin împiedicarea captării Iodului de către
tiroidă. Dar e nevoie de consumarea unor
cantități impresionante pentru apariția
acestei probleme pe fondul unui deficit de
Iod preexistent.
Nucile sunt recomandate
în afecțiunile tiroidiene?
Consumăm nuci când avem afecțiuni
tiroidiene. Nucile românești nu sunt con-

Afecțiunile tiroidiene și dieta – consumăm soia. Este adevărat faptul că isoflavonele din soia (molecule din bobul de soia
asemănătoare estrogenului) pot afecta
sinteza de hormoni tiroidieni în contextul unui consum de Iod insuficient. Asta
înseamnă că pacienții cu hipotiroidism nu
trebuie să renunțe la preparatele din soia,
ci pur și simplu să-și asigure un aport de
Iod suficient.
Preparatele din soia pot însă reduce absorbția de levotiroxină la nivel intestinal,
așa că se recomandă o pauză de câteva ore
între administrarea tratamentului de substituție și o masă pe bază de soia.
Concluzia?
Boala tiroidiană nu trebuie să stea în
calea unei diete echilibrate și a preferințelor
alimentare. Discutați orice nelămurire cu
medicul endocrinolog și împreună veți lua
cea mai bună decizie.
bioterramed.ro
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Nicolai Ambrosi, un
nume asociat cu istoria
Olimpismului național

L

a 26 martie curent Nicolai Ambrosi a
rotunjit frumoasă vârstă de 70 de ani. A
parcurs traseul vieții cu multă demnitate
și seninătate, ghidat de asemenea calități
precum cumsecădenia și dragostea față de muncă
și față de oameni. A știut de mic prețul pâinii
și a preluat de la părinții săi un buchet întreg
de calități, cum ar fi: înțelepciunea, hărnicia,
chibzuința, bunul-simț, omenia.
A străbătut calea de la elev al
școlii din satul natal până la cea
de doctor în științe economice,
conferențiar universitar, lucrător
emerit în domeniul culturii fizice
și sportului din R. Moldova, deținător al Medaliei „Meritul Civic”,
al Ordinului „Gloria Muncii”, al
distincțiilor olimpice: trofeul Comitetului Internațional Olimpic
(CIO) „Promovarea Olimpismului”, Ordinul Olimpic al Comitetului Național Olimpic și Sportiv.
Nicolai Ambrosi trăiește pentru a
fi de folos societății, oamenilor la
care ține mult și pe care îi ajută ori
de câte ori se ivește ocazia. Omenia
este una din virtuțile sale, iar perseverența și tenacitatea – temelia
succeselor sale pe plan profesional
și familial.
Nicolai Ambrosi se poate considera un om norocos. Norocul lui
însă nu are nimic comun cu Măria sa întâmplarea, și nici cu zeița
Fortuna, sau măcar cu vreo ocazie
ivită așa, pe neprins de veste, venită mană cerească, ca din senin.
El se poate considera, totuși, un
norocos, deoarece, la fiecare etapă

a vieții, a avut alături sau a întâlnit
în cale oameni adevărați.
Nicolai a avut norocul de a se
naște în familia Verei și a lui Fiodor
Ambrosi, sau, cum le mai spuneau
consătenii, dezmierdător, Veruța
și Fiodoraș. Oameni de o hărnicie
proverbială, dar și de o frumusețe
și deschidere sufletească cum mai
rar întâlnești. Întreaga lor viață a
fost legată de pământ, de muncile câmpului, de numeroasele griji
pentru cei patru feciori pe care i-au
ridicat și educat cu multă dragoste
și responsabilitate părintească.

Primul în familia Verei și a lui
Fiodor Ambrosi a venit pe lume
Vasile (1948), urmat de Nicolai
(1951), Grigore (1953) și Gheorghe
(1958). Fiul mai mare a fost numit
Vasile, în cinstea bunelului, Vasile
Ion Ambrosi, gospodar de frunte,
primar al satului între 1936-1940,
decorat cu medalia Pentru contribuție școlară, înmânată de regele
Mihai. S-a stins din viață în 1945,
la vârsta de 75 de ani. A avut 12
copii.
Lumina cărții
și sportul ca vocație
Nicolai și frații săi – ca de altfel
întreaga cohortă de copii din acea
perioadă din Țânțărenii Teleneștilor – au moștenit dragostea de
carte de la pedagogi devotați profesiei: Tamara și Gheorghe Tacu,
Vera Popa, Daria Cijevschi, Tatiana
Doibani, Aculina Brădescu, Antonia Popa, Valentina și Petru Căpățină. Ei le-au descoperit tainele
cunoașterii, le-au deschis în față, în
toată plinătatea lor, viitorul, calea
de urmat în ale lor destine. A fost

și acesta un noroc pentru copiii
satului, inclusiv pentru Nicolai.
După absolvirea școlii medii din
Țânțăreni, Nicolai Ambrosi vine la
Chișinău, unde peste puțin timp
susține examenele de admitere la
Institutul Pedagogic „Ion Creangă”, facultatea de educație fizică
(1969-1973). Din 1973 și până nu
demult, când s-a retras din activitate, viața lui Nicolai Ambrosi
s-a contopit cu sportul, precum
fructul cu pomul. Peste 50 de ani
din cei 70 împliniți i-a consacrat
activității pedagogice și sportive.

A deținut mai multe funcții –
profesor la Colegiul de Medicină
din Chișinău, la Consiliul Republican al Sindicatelor din Moldova, vicepreședinte al Consiliului
Republican al Asociației Sportive
de la Sate – până în 1991, când s-a
format Comitetul Național Olimpic
(CNO). De altfel, Nicolai alături
de Alexandru Gheorghiță, Efim
Josanu, Valentin Guțu, Gheorghe
Cuharschi, Nicolae Juravschi, Tudor Casapu, Petru Comendant, Nicolae Piatac, Petru Caduc a pus
bazele Mișcării Olimpice în R.
Moldova.
La primul congres al CNO, desfășurat pe 29 ianuarie 1991, Nicolai
Ambrosi a fost ales secretar general, funcție pe care a deținut-o
până în anul 1997, după care a ac-

tivat în calitate de director executiv
al CNO (1997-2009). Apropo, Nicolai Ambrosi este autorul cu drept
unic al siglei Comitetului Național
Olimpic și Sportiv. A făcut parte
din Statul Major al sportului olimpic național și a fost șef de misiune
al delegației sportive a Republicii
Moldova la Jocurile Olimpice de
Iarnă de la Lillihammer 1994.
Educarea tinerelor
speranțe olimpice
Nicolai are un merit deosebit în

educarea tinerelor speranțe olimpice pe care, în calitate de șef de
misiune al delegațiilor sportive ale
Republicii Moldova, le-a condus
la cele 10 ediții ale Festivalului
Olimpic al Tineretului European,
cuprinse între anii 1993-2009. A
participat la numeroase seminare,
conferințe, congrese, simpozioane
internaționale cu tematică olimpică. A fost director al cursului „Administrație sportivă”, licențiat de
CIO. Nicolai putea fi văzut ținând
lecții nu numai la „Muzeul Olimpic” pe care l-a adunat exponat cu
exponat, l-a amenajat pe compartimente, dar și în multe școli din
centre raionale și din sate.
În localitatea natală, Nicolai
a cunoscut și primul fior al dragostei, aleasa sa, Leonida Dabija,
provenind dintr-o familie de mari
gospodari și oameni deosebiți. Ea
a activat mulți ani la Universitatea
de Stat din Chișinău, unde rector
era Boris Melnic, iar Nicolai a
avut relații rodnice de colaborare
cu Grigore Popovici, două nume
de referință ale neamului nostru.
De la ei, dar și de la Grigore Eremei, Alexei și Ala Rusu, Dionisie
Vasilachi, Andrei Negru, oameni
de vază din țara noastră, tinerii
Nicolai și Leonida au învățat ce
sunt verticalitatea și dragostea
de neam, simțul măsurii în toate
și omenia. Lucruri sfinte pe care
le-au transmis, la rândul lor, celor două fiice – Natalia, doctor în
științe economice, conferențiar
universitar, mamă a trei fete, și
Violeta, stabilită în Statele Unite,
mamă a două fete: cea mai mare
joacă baschet, în acest an devenind
campioană a Universiadei SUA.
Are cinci nepoțele, ca cinci floricele, mândria și bucuria buneilor.
Ferice de asemenea oameni,
care au știut nu numai să păstreze cu grijă și să urmeze povețele,
tradițiile venite de la părinți, ci și
să le transmită urmașilor lor spre
a le spori și perpetua peste ani!
Pavel BRĂDESCU,
Serghei BUSUIOC,
profesor universitar,
doctor în pedagogie

Medalii pentru
Moldova
la Turneul
preolimpic
de lupte
Patru luptători moldoveni
au cucerit medalii de bronz la
Turneul European de calificare
către Jocurile Olimpice de la
Tokyo, însă acest lucru nu a
fost suficient pentru ca ei să
acceadă la cel mai important
eveniment sportiv de pe mapamond. Și asta din cauza că la
Turneul preolimpic, desfășurat
în perioada 18-21 martie curent la Budapesta, Ungaria, în
posesia acreditărilor olimpice
au intrat doar finaliștii. Astfel,
la lupte feminine de „bronz”
s-au învrednicit Iulia Leorda
(categoria de greutate de 53
kg), Mariana Eșanu-Cherdivară
(62 kg) și Irina Rîngaci (68 kg),
iar Piotr Ianulov (86 kg) și-a
adjudecat distincția de aceeași
valoare în proba de lupte libere.
La turneu au participat 280
de atleți din 35 de țări. Până
acum, R. Moldova are o singură
luptătoare calificată la JO de la
Tokyo: Anastasia Nichita (57
kg).

Vivafarm și-a
adjudecat
Supercupa
Moldovei la
minifotbal
Formația Vivafarm a câștigat
Supercupa Moldovei la minifotbal (socca), Amoliga. În meciul
final, desfășurat în data de 19
martie a.c. pe stadionul de minifotbal al Complexului Sportiv
„Futsal Arena FMF” din com.
Ciorescu, echipa din Tiraspol
a învins cu 2-0 lotul celor de la
Geotermal Chișinău, prin golurile marcate în repriza secundă
de Leonid Podlesnov (min. 32)
și Marin Stan (min. 50). Astfel,
Vivafarm va reprezenta în acest
an R. Moldova în cadrul Ligii
Campionilor. Trofeul principal
a fost înmânat formației învingătoare de către Igor Carasiov,
președintele Federației de Minifotbal Socca din Moldova.

Ana Maria
Popescu,
calificată la JO
de la Tokyo
Spadasina Ana Maria Popescu
a acces la Jocurile Olimpice
de la Tokyo ce vor avea loc în perioada 23 iulie – 8 august 2021.
Sportiva din România s-a clasat
prima în ierarhia mondială a
armei, calificându-se astfel la a
V-a sa ediție de Jocuri. Atleta de
35 de ani deține un palmares cât
se poate de impresionant: este
campioană olimpică în 2016 la
Rio de Janeiro, cucerește medalia de argint la Jocurile Olimpice
de la Beijing 2008, iar în 2020
devine cvadruplă deținătoare a
Cupei Mondiale. De asemenea,
a fost declarată cea mai bună
spadasină din lume în anii 2008,
2009 și 2013.

18
GAZETA de Chișinău

TUTTI-FRUTTI

Concursul Internațional
de Canto Academic „Alexei
Stârcea” ediția a XII-a
Drept omagiu creației și personalității marcante
a lui Alexei Stârcea, şi în semn de apreciere înaltă
pentru contribuţia sa considerabilă la dezvoltarea și
promovarea culturii muzicale a ţării, Filarmonica Națională, împreună cu Ministerul Educaţiei, Culturii
şi Cercetării din Republica Moldova, în parteneriat
cu Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu”,
Mobiasbancă OTP Group, Uniunea Muzicienilor din
Moldova, organizează Concursul Internațional de
Canto Academic „Alexei Stârcea”, care anul acesta
se află la cea de-a XII-a ediție.
Evenimentul va fi găzduit de Palatul Republicii și
se va desfășura în două etape: I – 30 martie 2021,
ora 14:00, Sala Orchestrei Simfonice; II – 31 martie
2021, ora 14:00, Sala Orchestrei Simfonice și Gala
Laureaților – 2 aprilie 2021, ora 18:00, Sala Mare.
În cele două etape concurenţii vor prezenta arii,
romanțe semnate de Alexei Stârcea și lucrări vocale
din repertoriul muzical universal.
Concursul va avea loc fără public și va fi transmis în direct pe Moldova 2 și pe pagina oficială de
facebook. Mai multe detalii referitoare la concurs şi
regulament pot fi găsite pe site-ul Filarmonicii Naţionale „Serghei Lunchevici” și pe pagina de facebook
https://www.facebook.com/Filarmonica.Chisinau .

O fetiță se uită la părinții ei cum se îmbracă pentru
petrecere. Când îl vede pe tatăl său cum își îmbracă
costumul, aceasta îi spune:
– Tati, nu ar trebui să porți costumul ăla.
– De ce, scumpa mea?
– Pentru că știi că îți dă dureri de cap în dimineața următoare.

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

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

O femeie își 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 susținător 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 își 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)

Mama mea, cu o singură palmă, a reușit să-mi
deschidă chakerele, să-mi stabilizeze karma, să-mi
curețe aura și să salveze o mulțime de bani de dat
la psiholog!
Baronul țiganilor, la spital, cu fractură de picior.
– Trebuie să punem ghips.
– Pune marmoră, mâncați-aș, că plătesc eu…
Viața este prea scurtă ca să fii serios tot timpul…
Dacă nu poți râde de unul singur, sună-mă! Că
râd eu de tine!
Să nu te simți prost când cineva își dă ochii peste cap în timp ce-i vorbești. Cu siguranță își caută
creierul.
Iubește-ți vecinii, dar nu desființa gardul!

Rubrica „Mica publicitate”
Rubrica „Mica publicitate” din GAZETA de Chișinău îți oferă posibilitatea de a publica anunțuri
de vânzare-cumpărare.
Aici vei găsi anunțuri de larg interes trimise de cititorii GAZETEI de Chișinău și vei putea intra ușor
în legătură cu autorii lor.
Pe „Mica publicitate” te așteaptă informații despre locurile vacante de muncă, vânzarea sau darea
cu chirie a locuințelor, a tehnicii agricole, a mașinilor second-hand etc.
Dacă vrei să vinzi, să cumperi sau să închiriezi ceva, sună și dictează anunțul tău la telefonul taxabil
al redacției: 090010050.
Rubrica „Mica publicitate” va putea fi găsită și pe pagina online a publicației – gazetadechisinau.md.

Sudoku

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)

Carul cu bancuri
Moare unul care distribuia laptele. A doua zi,
rudele angajează un avocat pentru a citi testamentul,
iar acesta începe să-l facă public:
– Fiului meu îi las casele din nord. Fiicei mele,
casele din sud, iar soției mele, clădirile de la centru…
Uimit, avocatul spune:
– Ufff, doamnă! Soțul dumneavoastră a fost tare
bogat…
– Ce bogat! Nici gând! Astea sunt rutele de distribuire a laptelui…
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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)

Integramă
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Scrisori de dragoste fără răspuns (3)

G

lasul inimii a fost acoperit de glasul
rațiunii. Cuprinsă de îndoială, Ileana l-a
invitat pe Vladimir Alexandrovici acasă,
la ea în sat. Părinților le-a plăcut de
cum l-au văzut și l-au auzit vorbind. Era frumos,
inteligent, așezat la vorbă. În timp ce stăteau cu
toții la masă, Vlad s-a ridicat și, printr-un discurs
bine pregătit, a cerut-o în căsătorie.

Ea tăcea, iar maică-sa, cu bucurie în glas, a rostit: „Doamne!
De când aștept eu ziua asta să-mi
văd fata cerută în căsătorie! Sunteți o pereche potrivită. Amândoi
aveți studii superioare, munciți
în aceeași școală. Eu zic să vă fie
într-un ceas bun și cu Doamne
ajută! Tu ce zici, bărbate?”. „Eu
n-am nimic contra, dar să vedem
mai întâi ce zice Ileana”, i-a răspuns acesta.
Se uita la Vlad,
dar îl vedea
pe Georgel
Fata se uita când la Vlad, când
la părinți. În cele din urmă a zis
apăsat: „Dacă voi încuviințați, zic
Da”. Ileana simțea în acele clipe
că nu poate face nicio mișcare. Se
uita la Vlad, dar în fața ochilor îl

FOTO-SIMBOL

Nina NECULCE

vedea pe Georgel și abia de mai
zărea fețele bucuroase ale părinților care îl îmbrățișau pe viitorul
ginere.
Peste două săptămâni, s-a făcut nunta la mireasă. Georgel
învăța într-o grupă cu o domnișoară din satul Ilenei, care
se număra printre invitații la
nuntă. Când aceasta i-a arătat
invitația, el mai n-a leșinat. Cu
inima zdrobită, în ziua nunții a
cumpărat un buchet de crizanteme albe și a plecat spre casa
miresei. Muzicanții cântau în
pragul casei, iar druștele, pe
prag, îi aranjau miresei coronița și beteala.
Flăcăul s-a oprit în fața ei. Sub
privirile lui încordate, nebune,
mireasa a fugit în casă. Iar îndrăgostitul s-a urcat pe prag, a fixat
buchetul în clanța ușii, s-a întors
și a plecat. Mirele încă nu venise
cu nuntașii de la Briceni. Ileana,
lovită ca de trăsnet, stătea întinsă pe pat. În cele din urmă, simți
că o doare atât de tare inima, și
durerea nu venea din interior, ci
de la buchetul de crizanteme cu
parfum îmbătător pe care druștele i-l așezaseră în față. Era ca o
săgeată care i-a străpuns inima
și i-a lăsat o durere pentru toată
viața...

Iubirea nu trebuie
să se teamă de prejudecăți

Inima ei a plâns
mereu după
Georgel
Măritișul iubitei a fost cel mai
dureros moment din viața lui. A lăsat studiile, s-a dus acasă la părinți,
s-a închis în Casa Mare și a început
să fumeze. Nu mânca nimic. Două
săptămâni a stat așa, până când
l-a luat maică-sa la rost: „Ce-i cu
tine? Ești bărbat? Ce, s-a terminat
lumea fetelor? Du-te și învață și fii
cu mintea trează, că dacă ea te-a
refuzat înseamnă că n-a meritat
să fie soția ta”.
Și el așa a și făcut. S-a dus înapoi la institut, a intrat în camera
fetelor din grupa lui și a zis: „Cine
vrea să se căsătorească cu mine?”.
Maria, o fată care era una la părinți, a zis: „Eu!”. În aceeași zi au

plecat la Oficiul Stare Civilă și au
depus o cerere de căsătorie. Au
făcut nuntă mare, li s-au născut
doi copii, dar până la urmă au
divorțat.
Natalia, cea care i-a nimicit
scrisorile din armată și care nu
era căsătorită, s-a bucurat. A
alergat cu sufletul la gură la el,
i s-a destăinuit, crezând că el va
accepta să se căsătorească cu ea.
Când a aflat însă adevărul despre
nimicirea scrisorilor, s-a înfuriat
și a rugat-o să nu se mai arate
în calea lui. Gândurile îi erau la
Ileana. O perioadă i-a tot transmis scrisori de dragoste printr-un
fost elev de-al ei care învăța în
colegiul în care preda el. O implora să divorțeze. Ea însă se afla
în dilemă. Inima îi șoptea: „Da!”,
iar rațiunea: „Nu!”.

„Scrisorile lui aveau un farmec
special. Fiecare cuvânt era plin
de dragoste. Eu le citeam și le
rupeam. În inimă îl purtam și-l
mai port și acum, dar nu aveam
ce face, eram căsătorită, aveam
doi copii, îmi căutam de familie.
Toată viața am tânjit după omul
acesta. Nu știu ce a fost în capul
meu atunci, când am acceptat să
mă căsătoresc cu Vlad.
Rațiunea, care de multe ori ne
este ghid bun, de data aceasta a
dat greș. Sau poate că așa mi-a fost
soarta. Regret că n-am făcut un copil cu omul drag. Ne-am întâlnit de
câteva ori la cursurile de reciclare,
unde stăteam cu săptămânile și
am avut posibilitatea să-i ofer și
să-mi ofere nopți de dragoste, dar
n-am făcut-o și rău îmi pare acum.
Nu zic ba, cu soțul, care a murit
când nu împlinise 54 de ani, am
avut înțelegere în casă. I-am purtat
respectul, dar nu l-am iubit. Toată
viața am trăit din amintiri. Inima
mea a plâns mereu după Georgel. L-am iubit și-l voi iubi până
în ceasul morții. De ce oare n-a
fost să fie așa cum visam în nopțile
noastre de dragoste pe acoperișul
căminului?! Am fi devenit cel mai
minunat cuplu din lume”, și-a încheiat Ileana povestea, suspinând.
P.S. Ileana are acum 77 de ani.
Timp de 42 de ani a predat inspirat în școală lecții de română. A
fost o profesoară de excepție, iubită și adorată de elevi. În prezent,
își îndulcește sufletul cu amintiri
și spune că abia acum a înțeles că
iubirea nu are bariere și nu trebuie
să se teamă de prejudecăți.

HOROSCOP SĂPTĂMÂNAL

Berbec

Taur

Gemeni

Rac

Leu

Fecioară

Indiferent că suntem de
acord sau nu cu acest adevăr, avem puterea să modificăm „șinele” propriului
nostru drum. Chiar dacă
sunt multe acele contexte
care ne aduc dezamăgiri,
nereușite, tristețe, nu trebuie să uităm niciodată că
toate resursele se află în
noi.

Atunci când mizezi cu
totul pe spontaneitate, tot
ceea ce trăiești se învăluie
în autenticitate și profunzime. Nu lăsa pe nimeni să
îți umbrească fericirea! Sunt
persoane care au influență
negativă asupra echilibrului
tău interior. Însă această influență o pot avea doar dacă
tu le vei permite acest lucru.

Dacă te simți nesigur,
trebuie doar să ai răbdare
cu tine. Chiar dacă în trecut
ai făcut multe compromisuri, acum e momentul să
fii mai categoric în raport cu
alegerile pe care le faci. Ești
conștient că nu tu ești responsabil de deciziile celor
din jur, dar asta nu îți anulează starea de disconfort.

Pentru tine, totul se va resimți în plan emoțional. Ai
vrea să ai curajul de a spune
tot ceea ce simți, dar parcă
nu știi de unde să o apuci.
Indiferent de momentul
zilei în care te afli, te simți
vlăguit și fără nicio urmă de
motivație. Diminețile devin
tot mai sumbre din cauza indispoziției pe care o resimți.

Marte îți stimulează creativitatea. Fără să îți dai
seama exact de implicațiile
pe care le are asupra echilibrului tău interior, ești pus
față în față cu unele reușite profesionale pe care ți
le doreai foarte mult. Este
posibil ca în punctul în care
te afli acum să nu te mai
simți atât de sigur.

Toată atenția și grija vor
fi concentrate asupra propriei persoane. Demersurile pe
care le faci în acest sens au
scopul de a te ajuta să îți recapeți vitalitatea și tonusul
psihic. Jupiter este și va rămâne destul de „energic” în
zilele următoare. Tot ceea ce
vei trăi te va ajuta să descoperi lucruri noi despre tine.

Balanță

Scorpion

Săgetător

Capricorn

Vărsător

Pești

Evenimentele din planul profesional te ajută să
îți creionezi noi obiective.
Ești mai determinat ca niciodată să atingi apogeul
propriei cariere. Procesul
de tranziție în care te afli
în această perioadă îți oferă
oportunitatea de a te maturiza din mai multe puncte
de vedere. Începi să înveți
să nu te mai autosabotezi.

Sunt situații pe care nu
le poți controla. Trebuie să
accepți cu maturitate acest
adevăr. Integrarea lor în
viața de zi cu zi te va ajuta,
într-o formă sau alta, să te
întorci către sine. Rămâi la
fel de conectat emoțional la
cei dragi, te ocupi de toate
proiectele pe care le ai în
derulare și reușești chiar și
să te relaxezi.

Relația pe care ai construit-o în timp alături de cel ales
va fi pusă din nou la încercare. Indiferent de context,
este important să acționezi.
Pui în balanță într-un mod
foarte eficient lucrurile astfel încât întotdeauna să obții
ceea ce îți dorești. Prezența
lui Jupiter în zodia ta are o
influență evidentă asupra
lucidității tale.

Ți-ar plăcea să ai mai
multă influență asupra
celor din jur. Deși știi cât
poate fi de dificil uneori să
îți impui punctul de vedere,
știi că de această dată nu
este vorba despre tine. Din
păcate, persoana dragă spre
care îți îndrepți atenția se
află într-un blocaj profund.
Tot ceea ce poți face este să
îi rămâi alături.

Chiar dacă orice compromis pe care îl faci îți oferă
si posibilitatea de a afla lucruri noi despre sine, această dinamică nu trebuie să
devină un laitmotiv pentru
tine. Nu mai vrei să ai parte
de dramă în viața ta. Astrele
sunt destul de agitate din
punct de vedere energetic,
dar pentru tine lucrurile
sunt foarte clare.

Ai persoane care te înțeleg și te susțin, dar schimbarea trebuie să pornească
întotdeauna de la fiecare
dintre noi. Din cauza unei
influențe ciudate pe care o
vei recepționa de la Jupiter,
vei cunoaște persoane care
îți induc din nou nevoia de
a le proteja. Încearcă însă să
te protejezi și pe tine.
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Când ne-am uitat: ce bucurie!
Cu securişti eram vreo mie...

Parodie

Argumentul

Fariseilor
La sfânta slujbă când vă închinaţi,
Cum staţi lipiţi, ateu lângă ateu,
Nu pot răzbi cei drepţi şi luminaţi
Şi-abia de mai încape Dumnezeu...
Gheorghe BÂLICI

Am o soață, drac de soață,
Mă trimite pân’ la piață,
Iar apoi mă ia la rost,
Cică: - Spune, unde-ai fost?
Petru Cărare

Promisiunea
unui parlamentar
Vocea lui solemn răsună
De la orișice tribună:
Bine va trăi poporul…
(El, nevasta și feciorul).

Epigrame
Amintiri din junețea trăită
în socialism
Când înfloreau dulci trandafiri
Și-mi încolțea în suflet dorul
Avui și primele iubiri:
Partidul, Lenin și Poporul.
La vârsta înțelepciunii
Cu-al inimii fragil accept
Și-al minții, ca un vag ecou,
Când văd o babă-s înțelept,
Când o fată-s prost din nou.
Miting de protest
Ne-am adunat o sută-n piaţă
Să protestăm, că nu e viaţă.

Ce mai soață, ce mai pază,
Am, ca soț, de când exist –
Cu-ntrebări mă bombardează
Parcă-ar fi un jurnalist.
M-a trimis mai ieri la piață,
Iar acum mă ia la rost:
Mi-ai venit azi-dimineață?
Bărbățele, unde-ai fost?

Moldovenii la alegeri
(după Petru Zadnipru)
Moldovenii când se strâng
Şi-n alegeri se avântă,
Patru ani pe urmă plâng
Iar aleşii beau şi cântă!
Codru-i frate cu românul
Când vine iarna de departe
Şi-i frig pe-ntregul nostru plai,
Mă duc în codru, bunul frate,
Şi-i spun că am venit să-l tai.
La mormântul unui jude
Cunoscutul magistrat
E-ngropat aici, sub dâmb;
Crucea lui e pusă strâmb,
După cum a judecat.
Ștefan AGACHI

Aforisme
• Nimic nu înalță mai mult o femeie decât bărbatul de sub papucul ei!
• Ce greu îi mai era lui Adam să discute cu Eva, când aceasta se dezbrăca
de frunză!
• Îi spui ca unui om că vei fi la dânsul în 5 minute și el te sună, idiotul, la
fiecare jumătate de oră!
• Bărbatul îi dăruiește întotdeauna flori soției, atunci când amanta nu vine
la întâlnire!
• Medicii fug peste hotare, pacienţii – pe lumea cealaltă.
• Atitudine democratică: capacitatea de a-ţi asculta oponentul fără să-l împuşti.
• Când n-ai la ce cugeta, îţi trec prin cap fel de fel de gânduri.
• Paradox: sperietorile din grădină sunt îmbrăcate tot mai elegant, iar recolta
de legume-i tot mai săracă.
• Ce te încurci neică printre flori, dacă nu mai eşti bun de polenizare!
• Sănătatea n-o cumperi cu bani: atât de scumpă-i la noi medicina!
• Toate fiarele pădurii au votat unanim împotriva articolelor… din piele
naturală.
• Tot ce are mai bun partidul se află în capul sau în buzunarul liderului său.
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Îi răspund într-un minut:
Am trecut o babă strada…
Strada lată, baba-nceată,
Uite-așa m-am reținut.

Proză scurtă

Poetul
Mă întâlneşte într-o zi un cunoscut şi, cum îi moda acum, mă opreşte şi-mi spune cu glas tremurător:
Am scos şi eu o carte de poezii.
Ia vezi, poate scrii vreo două-trei
rânduri...
Am luat cărţulia, cu autograf,
desigur, m-am dus în parc, m-am
aşezat pe o bancă şi am deschis-o.
Nu era voluminoasă, şi cititul nu
mi-a răpit multă vreme. Mai anevoie mi-a fost cu cele două-trei rânduri. Că nu prea aveam despre ce
scrie. Totuşi, le-am ticluit.
Chiar în dimineaţa zilei când a
apărut ziarul cu recenzia, în biroul
meu intră cel cu poeziile, însoţit de
doi vlăjgani, şi se răsteşte la mine:
– Mă calicule, n-ai putut să scrii
măcar o dată „talentat”, „genial”?
Sau, cel puţin, înzestrat?
Cei doi hojmălăi se apropiau
ameninţător de masa mea. Mare
noroc am avut că taman atunci în
birou au intrat doi poliţişti şi unul
dintre ei a întrebat:
– Cine-i Ion Albu?
– Eu, am răspuns.

– Trebuie să mergeţi cu noi.
Vecina dumneavoastră s-a plâns
că aţi violat-o de două ori fără s-o
preîntâmpinaţi.
Era să sar în sus de bucurie. Că
de poliţie mai scapi cumva, dar de
iştia care violează hârtia şi cred că
scriu poezii...

Moldovenească
Eu şi cu vărul Vasile ne-am dus
să prindem peşte. Ne-am ales câte
un locuşor mai ferit de ochii chiticilor şi am aruncat undiţele în
Nistru. Eram la vreo douăzeci de
paşi unul de altul şi n-am putut
să observ cum de a căzut Vasile în
apă. Ori că a adormit, ori că a lunecat… Nu ştiu ce a fost la mijloc,
dar deodată îl aud răcnind cât îl
ţinea gura: „Mă îne-e-ec!”. Zvâcnesc într-acolo şi-l zăresc taman
unde ştiam că este un vârtej. Şi nu
ştia să înoate sărmanul. Dovedise
el să se apuce de o sălcioară foarte
plăpândă şi care era gata-gata să
se rupă.
Dacă văd că treaba-i slută de
tot, o iau puşcă spre casă. M-am

Ochișorii mici și-i hoalbă,
Gura parcă e un laț:
- Hai să zicem c-a fost babă,
Ai ținut-o de vreun braț?
- I-am ținut glezna și mâna,
Șoldul, făr’ să protesteze,
Căci băbuța cu pricina
Era toată din proteze.
Am cărat-o cu bucata,
Fie-n veci ea sănătoasă!
Când o gambă, când o alta,
Și tot astfel pân’ acasă.
Te-ai culcat cu ea, păgâne!
Țipă soața din iatac,
Și-i răspund, ca s-o împac:
- Sunt atât de cast, știi bine,
Încât, dragă, nici cu tine
Nu mă culc de-un sfert de veac!
Efim TARLAPAN
întors pic de sudoare şi abia trăgându-mi sufletul. Dar am reuşit. Sălcioara se rupsese şi Vasile
era tras de vârtej. Şi am reuşit să
aprind lumânărica adusă de mine
şi să i-o ţin. Ca n-aveam să-l las
să moară ca un păgân. Moldoveni
suntem, creştini.
Gheorghe POSTOLACHI

• Un prost mediocru nu poate comite prostii geniale.
• Unii privesc filozofic la lucruri, alţii la lipsa lor.

Imaginea comentată

• Unii spun adevărul numai atunci când nu mai ştiu ce să spună.
• Voia să schimbe lumea. Dar n-a schimbat decât domiciliul – a ajuns la
casa de nebuni.
Ion DIVIZA

Sentințe
• Nu stați în spatele celor mari! Viitorul e în față…
• Nu chiar toate viețile sunt biografii.
• Îndrăgostiții mint numai în șoaptă.
• Bomba atomică ar trebui construită pe principiul bumerangului.
• Bârfa activează de mult timp, dar cât e de modernă!
• Îi aud cum mă laudă și mă întreb: unde am greșit?
• Singurătatea e destul de plăcută când ai cu cine să o împarți.
• Timpul pierdut fără rost nu e niciodată probabil.
• Lipsa celor șapte ani de-acasă nu te face mai tânăr.
• Poți uneori sări peste cal. Dar chiar peste toată herghelia!...
• Un bărbat adevărat nu se lasă cu una, cu două.
• Omului acesta dacă-i dai, de el nu mai dai.
• Stea: corp ceresc ce te obligă să ții capul sus.
• Pentru un trup și-a pierdut… capul.
• Înainte de a alege, rufele se spală în public.
• Vulpea are vizuină cu două intrări, dar ea le zice ieșiri.
• Interesant, cu ce se ocupă astrologii în nopțile fără stele?
Ianoș TURCANU
Pagină îngrijită de Gheorghe Bâlici

Săptămânal, publicăm o imagine pe care vă propunem să o comentați. Textul, maximum 20 de
cuvinte, îl puteți 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: gazetadechisinau.md.
Lunar, cele mai spirituale replici vor fi jurizate
de consiliul redacției, iar autorii câștigători vor fi
premiați cu un abonament la GdC.
Publicăm comentariile la imaginea de vinerea
trecută.
„Batista lui Năstase ar trebui să fie roșie, dar
i-o spală serviciile și Dodon”, Elena Ojog, Tighina.
„Cu batista și țambalul,
Se prostește în tot halul!
Ghici cine e?...”,
Sergiu Caisîn, Chișinău.
„A aruncat batista pe țambal, dar tot socialiștii în
frunte
cu Dodon îi
cântă, iar Andrușa dansează ca ursul țiganului...”,
Silviu P., Chișinău.
„- Cine i-a pus-o?
Băsmăluța e de damă, deci, dacă nu e Maia, e Domnica.
E logic, Watson!”, Vlad Rusu, Bălți.
Vă rugăm să comentați imaginea alăturată.
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15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
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

16.50 Serial: Secretul lui Nok-Du
18.00 Studio UEFA EURO U21
18.53 Live stadion
19.00 Fotbal - UEFA EURO U21 Grupa A
21.00 Telejurnal Ştiri Meteo
21.53 Live stadion
22.00 Fotbal - UEFA EURO U21 Grupa B
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.15 Studio UEFA EURO U21
01.00 Fotbal - UEFA EURO U21 Grupa A
02.50 Fotbal - UEFA EURO U21 Grupa
B Spania U21 - Cehia U21
04.35 Pro Patria
05.00 Ora Regelui
05.55 Vreau să fiu sănătos!

TV8

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Serial: Cireşarii
11.45 Discover România
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Handbal feminin. Liga Florilor
MOL, etapa 14
17.30 Fraţi de viţă
18.00 #NuExistaNuSePoate!
18.55 UEFA EURO U21 Grupa A
21.00 Destine ca-n filme
21.55 UEFA EURO U21 Grupa B
00.00 #NuExistaNuSePoate!
01.10 UEFA EURO U21 Grupa A
03.00 UEFA EURO U21 Grupa D
04.45 Discover România
05.00 Mic dejun cu un campion
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

05.00 Reporter de Gardă
05.15 Întreabă Gheţu
07.00 Ştiri de week-end
07.40 Reporter de Gardă
08.00 Mercur retrograd
09.00 Cutia neagră. Plus
10.00 Efect 9.6
11.00 Dincolo de Nistru
11.15 Teleshopping
11.30 Пятое время года
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Человек ноября
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Gheţu
17.00 Ştiri
17.30 Mercur retrograd
19.00 Ştirile TV8
19.45 Sport
20.00 Cutia neagră
22.00 Новости
22.30 Punct şi de la capăt
23.30 Вечер. Настоящее время
00.30 Х/ф Человек ноября
02.30 Ştirile TV8
03.15 Sport
03.30 Punct şi de la capăt
04.30 Новости
Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Film: FRATELE INVIZIBIL
11.15 Teleshopping
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 31
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 562
17.15 Serial: Secretul măştii, ep. 20
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 565
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale,
ep. 32
21.00 Film: INFERNUL ÎNGHEŢAT
23.30 Cei şapte ani de masă
01.30 Poamă acră
03.30 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii
Marți, 30 martie
TVR Moldova
07.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Dosar România
12.00 Cantec şi poveste
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Adevăruri despre trecut
14.00 Telejurnal Ştiri
14.50 Vorbeşte corect!
15.00 Zestrea românilor
15.30 România… în bucate
16.00 #NuExistaNuSePoate!
16.30 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Dosar România
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
22.00 Sinteza Ştirilor zilei
22.10 Destine ca-n filme
23.00 Documentar: 360°-GEO
00.00 #NuExistaNuSePoate!
00.50 Discover România
01.00 Zestrea românilor
01.30 România… în bucate
02.00 Sănătate cu de toate
02.30 Generaţia Fit
03.00 Cantec şi poveste
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
04.50 Sinteza Ştirilor zilei
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
Timişoara
10.45 Serial: Secretul lui Nok-Du
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Studio UEFA EURO U21
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.09 Maghiara de pe unu
16.45 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula

TVR 2

Moldova 1
06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 La datorie
09.35 Respiro
09.45 Vector european
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Evantai folcloric
11.45 F/d
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi?
14.15 Poezii
14.30 F/d
15.00 Serial Preţul pasiunii
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Găgăuz ogea
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct

21.00 Ştirile
21.20 stil nou
21.50 Respiro
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.10 Ştiri Externe
23.35 Serial Reginele
00.25 Musafirul
00.55 Chişinău: ieri şi azi
01.05 Bună dimineaţa
02.50 Moldova în eter direct
03.55 Ştiri Externe
04.20 Cine vine la noi?
05.15 Mesager
AgroTV
07:00:00 ȘTIRI Program Informativ
07:30:00 TELEMAGAZIN
07:45:00 GĂTIM ÎMPREUNĂ CU MARTA Program de divertisment
08:00:00 INTILNIREA DE LA 8
Emisiune cu personalitati. Program
Educațional/Cultural
09:00:00 ȘTIRI Program Informativ
09:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT
talk show
10:30:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN
11:15:00 LUCRU MANUAL Program
de divertisment
11:40:00 DECORURI PENTRU SALON
Program de divertisment
11:55:00 Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN
14:00:00 ȘTIRI Program Informativ
14:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT
talk show
15:30:00 DATINA STRĂBUNĂ Emisiune despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 LUCRU MANUAL Program
de divertisment
17:40:00 DECORURI PENTRU SALON
Program de divertisment
18:00:00 BAȘTINA - Magazin agricol
18:30:00 VIN LA TINE Program de
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divertisment
19:00:00 ȘTIRI Program Informativ
19:30:00 Să ne cunoaștem Țara Educațional/Cultural
20:00:00 INTILNIREA DE LA 8
Emisiune cu personalitati. Program
Educațional/Cultural
21:00:00 DESIGN HORTICOL Program de divertisment
21:30:00 SEZONUL DE RECOLTARE
Program de divertisment
21:45:00 GĂTIM ÎMPREUNĂ CU MARTA Program de divertisment
22:00:00 ȘTIRI Program Informativ
22:30:00 DATINA STRĂBUNĂ Emisiune despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ȘTIRI Program Informativ
02:30:00 MUZICA PETNTRU TOTI
03:15:00 Program AGRO TV România
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV
09.00 Teleshoping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.35 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Las Fierbinţi
22.00 Sef sub acoperire
23.00 Film Al 5-lea val
01.30 Ştirile Pro TV
02.10 Lecţii de viaţa
03.10 La Măruţă
05.00 Las Fierbinţi

13.00 Ştiri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Secretul măştii, ep. 20
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 563
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 566
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale,
ep. 33
21.00 Film: AMERICAN NINJA
23.00 Film: INFERNUL ÎNGHEŢAT
01.00 Nebuni de iubire
02.45 Albumul Naţional
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Miercuri, 31 martie
TVR Moldova
07.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Printre cuvinte-R
10.00 Obiectiv comun
10.55 Studio handbal
11.05 Handbal feminin - Liga Florilor
Mol-Etapa 14 -Gloria Buzau-Gloria
Bistrita
12.35 Natură şi aventură
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Europa 360

ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 State de România
22.30 La Bloc
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 State de România
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa
Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Marea excursie americana
10.30 Paganel
10.45 Teleshopping
11.00 Страна на вкус
12.00 Ora Expertizei
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Business Plan
18.00 Zerodoi pe TV
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Vanturile, Valurile
22.00 Pablo Escobar: Baronul raului
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Dora Show
01.30 Lampa fermecată
02.00 Marea excursie americana
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Secretele Puterii
TV8
05.00 Новости DW
05.15 Cutia neagră
07.00 Ştirile TV8
07.45 Sport
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Можно только представить
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştiri
17.30 Mercur retrograd
19.00 Ştirile TV8
19.45 Sport
20.00 Politiсa
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.30 Вечер. Настоящее время
00.30 Х/ф Можно только представить
02.30 Ştirile TV8
03.15 Sport
03.30 Efect 9.6
04.30 Новости
Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale,
ep. 32
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping

14.00 Telejurnal Ştiri
14.50 Vorbeşte corect!
15.00 Zestrea românilor
15.30 România… în bucate
16.00 #NuExistaNuSePoate!
16.30 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Profesioniştii…
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
22.00 Sinteza Ştirilor zilei
22.10 Memorialul Durerii
23.00 Documentar: 360°-GEO
00.00 #NuExistaNuSePoate!
00.50 Discover România
01.00 Zestrea românilor
01.30 România… în bucate
02.00 Un doctor pentru dumneavoastră
03.00 Cantec şi poveste
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
04.50 Sinteza Ştirilor zilei
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
Timişoara
10.45 Serial: Secretul lui Nok-Du
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Studio UEFA EURO U21
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Convieţuiri
17.00 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
17.15 Serial: Secretul lui Nok-Du
18.20 Studio UEFA EURO U21
18.53 Live stadion
19.00 Fotbal - UEFA EURO U21 TBA
21.00 Telejurnal Ştiri Meteo
21.53 Fotbal - UEFA EURO U21 TBA
00.00 Telejurnal Meteo
00.15 Studio UEFA EURO U21
01.00 Fotbal - UEFA EURO U21 TBA
04.35 Telejurnal Ştiri Meteo
05.20 Levintza
05.55 Politică şi delicateţuri
TVR 2
07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Serial: Cireşarii
11.45 Discover România
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Handbal Feminin Liga Florilor
MOL etapa 13
17.30 Fraţi de viţă
18.00 #NuExistaNuSePoate!
18.55 UEFA EURO U21
21.00 Reteaua de idoli
21.55 UEFA EURO U21
00.00 #NuExistaNuSePoate!
01.10 UEFA EURO U21 Grupa B
03.00 UEFA EURO U21 Grupa C
04.45 Discover România
05.00 Memorialul Durerii
06.10 Teleshopping
Moldova 1

22
GAZETA de Chișinău
06.05 Găgăuz ogea
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Chişinău: ieri şi azi
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?
14.30 F/d
14.55 Serial Preţul pasiunii
15.45 F/d
16.00 Fii tânăr!
16.30 Svitanok
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Butonul roşu
21.00 Ştirile
21.20 Moldova de Patrimoniu
21.50 Cântec, dor şi omenie
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.05 Ştiri Externe
23.30 La noi în sat
00.15 Erudit cafe
00.55 Chişinău: ieri şi azi
01.05 Bună dimineaţa
02.50 Butonul roşu
03.55 Ştiri Externe
04.20 Cine vine la noi?
05.15 Mesager

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

AgroTV

TV8

07:00:00 ȘTIRI Program Informativ
07:30:00 TELEMAGAZIN
07:45:00 GĂTIM ÎMPREUNĂ CU MARTA Program de divertisment
08:00:00 DESIGN HORTICOL Program de divertisment
08:30:00 HAND MADE Program de
divertisment
08:45:00 SEZONUL DE RECOLTARE
Program de divertisment
09:00:00 ȘTIRI Program Informativ
09:30:00 Să ne cunoaștem Țara Educațional/Cultural
10:00:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN
11:15:00 LUCRU MANUAL Program
de divertisment
11:40:00 DECORURI PENTRU SALON
Program de divertisment
11:55:00 Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN
14:00:00 ȘTIRI Program Informativ
14:30:00 Să ne cunoaștem Țara Educațional/Cultural
15:15:00 DATINA STRĂBUNĂ Emisiune despre folclor
16:15:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 LUCRU MANUAL Program
de divertisment
17:40:00 DECORURI PENTRU SALON
Program de divertisment
18:00:00 GOSPODARII MOLDOVEI
Emisiune despre oamenii de succes din
domeniul Agrar
19:00:00 ȘTIRI Program Informativ
19:30:00 ABC FERMIERULUI Program educational
20:00:00 DESIGN HORTICOL Program de divertisment
20:30:00 SEZONUL DE RECOLTARE
Program de divertisment
20:45:00 HAND MADE Program de
divertisment
21:00:00 Show 9ow! Program de
divertisment
21:45:00 GĂTIM ÎMPREUNĂ CU MARTA Program de divertisment
22:00:00 ȘTIRI Program Informativ
22:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT
talk show
23:00:00 DATINA STRĂBUNĂ Emisiune despre folclor
23:55:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ȘTIRI Program Informativ
02:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT
talk show
03:00:00 ABC FERMIERULUI Program educational
03:30:00 Program AGRO TV România

05.00 Новости DW
05.15 Politiсa
07.00 Ştirile TV8

ProTV
06.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Imperiul leilor
23.00 Film Triplu atac
00.40 Ştirile Pro TV
01.20 Lecţii de viaţa
02.20 La Măruţă
04.00 Vorbeşte lumea
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping

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 Şase
01.00 Ora de Ras
02.00 Marea excursie americana
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Cabinetul din umbră

07.45 Sport
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Пятое время года
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Запятнанная репутация
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Politiсa
17.00 Ştiri
17.30 Mercur retrograd
19.00 Ştirile TV8
19.45 Sport
20.00 Politiсa
22.00 Новости
22.30 Regionalii
23.30 Вечер. Настоящее время
00.30 Х/ф Запятнанная репутация
02.30 Ştirile TV8
03.15 Sport
03.30 Regionalii
04.30 Новости
Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale,
ep. 33
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Rebelul
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 564
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 567
20.00 Film: ROB-B-HOOD
22.45 Film: BLESTEMUL COMORII
00.45 Film: AMERICAN NINJA
02.45 Albumul Naţional
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Joi, 1 aprilie
TVR Moldova
07.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Printre cuvinte
10.00 Obiectiv comun
10.55 Studio handbal
11.05 Handbal feminin - Liga Florilor
Mol - Etapa 14 - HC Zalau-Rapid
Bucuresti
12.35 Descălecaţi în Carpaţi
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 La un pas de România
14.00 Telejurnal Ştiri
14.50 Vorbeşte corect!
15.00 Fraţi de viţă
15.30 Micile vedete în bucătărie
16.00 #NuExistaNuSePoate!

PROGRAME TV
16.30 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Documentar: 360°-GEO
22.00 Sinteza Ştirilor zilei
22.10 Garantat 100%
23.00 România 9
00.00 #NuExistaNuSePoate!
00.50 Discover România
01.00 Fraţi de viţă
01.30 Micile vedete în bucătărie
02.00 Un doctor pentru dumneavoastră
03.00 Cantec şi poveste
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
04.50 Sinteza Ştirilor zilei
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 Iaşi
10.45 Serial: Secretul lui Nok-Du
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Studio UEFA EURO U21
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Akzente
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Secretul lui Nok-Du
18.25 Handbal masculin Liga Zimbrilor
etapa 20
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
21.00 România 9
22.00 Dispăruţi fără urmă
23.00 Serial: Fantomele fiordului
00.00 Telejurnal Meteo
00.45 America necunoscută, 4 eps
01.45 Serial: Fantomele fiordului
02.45 Eu pot!
03.35 Vorbeşte corect!
03.40 Izolaţi în România
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
05.00 Profesioniştii…
05.55 România 9
TVR 2
07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Reteaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Serial: Cireşarii
11.45 Discover România
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Handbal Feminin Liga Zimbrilor
etapa 20
17.30 Fraţi de viţă
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.10 FilmÎngeriI păzitori
23.00 #NuExistaNuSePoate!
00.10 UEFA EURO U21 Grupa
02.00 Film: ÎngeriI păzitori
03.50 E vremea ta!
04.05 Teleşcoala Clasa a XII-a
05.00 Filler călătorie primăvara
05.05 Reteaua de idoli

07:45:00 GĂTIM ÎMPREUNĂ CU MARTA Program de divertisment
08:00:00 INTILNIREA DE LA 8
Emisiune cu personalitati. Program
Educațional/Cultural
09:00:00 ȘTIRI Program Informativ
09:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT
talk show
10:00:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN
11:15:00 LUCRU MANUAL Program
de divertisment
11:40:00 DECORURI PENTRU SALON
Program de divertisment
11:55:00 Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN
14:00:00 ȘTIRI Program Informativ
14:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT
talk show
15:00:00 PRODUS AUTOHTON Program de divertisment
15:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 LUCRU MANUAL Program
de divertisment
17:40:00 DECORURI PENTRU SALON
Program de divertisment
18:00:00 BAȘTINA - Magazin agricol
18:30:00 Să ne cunoaștem Țara Educațional/Cultural
19:00:00 ȘTIRI Program Informativ
19:30:00 DE LA TRAPA, LA SAPA
Program de divertisment
20:00:00 INTILNIREA DE LA 8
Emisiune cu personalitati. Program
Educațional/Cultural
21:00:00 VIN LA TINE Program de
divertisment
21:45:00 GĂTIM ÎMPREUNĂ CU MARTA Program de divertisment
22:00:00 ȘTIRI Program Informativ
22:30:00 DATINA STRĂBUNĂ Emisiune despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ȘTIRI Program Informativ
02:30:00 MUZICA PETNTRU TOTI
03:15:00 Program AGRO TV România
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV
09.00 Teleshoping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.35 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 În Profunzime
22.00 Las Fierbinţi
23.15 Film În mijlocul furtunii
01.00 Ştirile Pro TV
01.40 Lecţii de viaţa
02.40 La Măruţă
04.20 Vorbeşte lumea
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 State de România
22.30 La Bloc

Moldova 1
06.05 Svitanok
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 Ştiinţă şi inovaţii
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Butonul roşu
12.00 F/d
12.30 Moldovenii de pretutindeni
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi?
14.15 Cântec, dor şi omenie
14.30 F/d
15.00 Serial Preţul pasiunii
15.45 Erudit cafe
16.30 stil nou
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.20 Musafirul
21.50 Chişinău: ieri şi azi
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.10 Ştiri Externe
23.35 Prin muzică în Europa
00.35 Fii tânăr!
01.05 Bună dimineaţa
02.50 Moldova în eter direct
03.55 Ştiri Externe
AgroTV
07:00:00 ȘTIRI Program Informativ
07:30:00 TELEMAGAZIN

23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 State de România
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa
Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Marea excursie americana
10.30 Paganel
10.45 Teleshopping
11.00 Страна на вкус
12.00 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 Şase
01.00 Ora de Ras
02.00 Marea excursie americana
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Dora Show
TV8
05.00 Новости DW
05.15 Politiсa
07.00 Ştirile TV8
07.45 Sport
08.00 Mercur retrograd
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09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Пятое время года
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Нас двое
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Politiсa
17.00 Ştiri
17.30 Mercur retrograd
19.00 Ştirile TV8
19.45 Sport
20.00 Politiсa
22.00 Новости
22.30 Cutia neagră. Plus
23.30 Вечер. Настоящее время
00.30 Х/ф Нас двое
02.30 Ştirile TV8
03.15 Sport
03.30 Cutia neagră. Plus
04.30 Новости
Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.30 Start show România
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Rebelul
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 565
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 568
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 32
21.00 Film: WINNETOU: ULTIMUL
RENEGAT
23.00 Film: ROB-B-HOOD
01.45 Miezul problemei
03.00 Albumul Național
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii
Vineri, 2 aprilie
TVR Moldova
07.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Printre cuvinte
10.00 Obiectiv comun
10.55 Studio handbal
11.05 Handbal masculin - Liga Zimbrilor - Etapa 20 - CSM Bacau-Steaua
Bucuresti
12.35 Drumuri aproape
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Europa mea
14.00 Telejurnal Ştiri
14.50 Vorbeşte corect!
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Exclusiv în România
21.50 Discover România
22.00 Credo Via Crucis
23.30 Cap Compas
00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
02.00 Reţeaua de idoli
02.50 Discover România
03.00 Cântec şi poveste
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
04.50 Sinteza Ştirilor zilei
TVR 1
06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Iaşi
10.45 Serial: Secretul lui Nok-Du
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.30 Europa mea
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Secretul lui Nok-Du
18.30 Serial
19.30 Pe datorie
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
21.10 Film: Secretul de la Cold Creek
Manor NoQR
23.05 #Creativ
23.40 Fan/Fun urban
00.05 Telejurnal Sport Meteo
00.50 Pe datorie
00.55 Serial
01.55 Fan/Fun urban
02.20 America necunoscută
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei
Sport
05.00 Garantat 100%
06.00 Teleshopping
TVR 2
07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping

09.00 Teleşcoala
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Serial: Cireşarii
11.45 Discover România
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Serial
17.00 România… în bucate
17.30 Concert Alexandra Coman

18.05 #NuExistaNuSePoate!
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Gala umorului
22.00 CredoVia Crucis
23.30 Drag de România mea!
01.30 Femei de 10, bărbaţi de 10
03.10 Telejurnal
03.40 E vremea ta!
04.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Portrete în timp
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Artelier
09.45 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!
14.15 Respiro
14.30 F/d
15.00 Serial Preţul pasiunii
15.55 Ring star
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Bună seara!
21.00 Ştirile
21.20 Zona ARS
21.45 Cântec, dor şi omenie
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.10 Ştiri Externe
23.35 O seară în familie
00.35 Art club (rus.)
01.05 Bună dimineaţa
00.35 Art-club (rus.)
02.50 Bună seara!
03.55 Ştiri Externe
04.20 Cine vine la noi!
05.15 Mesager
22.20 Serial Dragoste de ochii lumii
AgroTV
07:00:00 ȘTIRI Program Informativ
07:30:00 TELEMAGAZIN
07:45:00 GĂTIM ÎMPREUNĂ CU MARTA Program de divertisment
08:00:00 DESIGN HORTICOL Program de divertisment
08:30:00 HAND MADE Program de
divertisment
08:45:00 SEZONUL DE RECOLTARE
Program de divertisment
09:00:00 ȘTIRI Program Informativ
09:30:00 GOSPODARII MOLDOVEI
Emisiune despre oamenii de succes din
domeniul Agrar
10:30:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN
11:15:00 LUCRU MANUAL Program
de divertisment
11:40:00 DECORURI PENTRU SALON
Program de divertisment
11:55:00 Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN
14:00:00 ȘTIRI Program Informativ
14:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT
talk show
15:30:00 DATINA STRĂBUNĂ Emisiune despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 LUCRU MANUAL Program
de divertisment
17:40:00 DECORURI PENTRU SALON
Program de divertisment
18:00:00 BAȘTINA - Magazin agricol
18:30:00 PRODUS AUTOHTON Program de divertisment
19:00:00 ȘTIRI Program Informativ
19:30:00 VERDE-N OCHI talk show
20:30:00 ZONA VERDE Program de
divertisment
21:00:00 DESIGN HORTICOL Program de divertisment
21:30:00 SEZONUL DE RECOLTARE
Program de divertisment
21:45:00 GĂTIM ÎMPREUNĂ CU MARTA Program de divertisment
22:00:00 ȘTIRI Program Informativ
22:30:00 VERDE-N OCHI talk show
23:00:00 DATINA STRĂBUNĂ Emisiune despre folclor
23:55:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ȘTIRI Program Informativ

PROGRAME TV

GAZETA de Chișinău
02:30:00 VERDE-N OCHI talk show
03:15:00 Program AGRO TV România
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.15 Teleshopping
13.30 În Profunzime
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Românii au talent
23.30 Film Deadpool
01.00 Ştirile Pro TV
01.40 Lecţii de viaţa
02.40 La Măruţă
04.40 Vorbeşte lumea
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Românii au talent
23.00 Pe bune?!
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Românii au talent
05.00 Pe bune?!
Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Marea excursie americana
10.20 Paganel
10.45 Teleshopping
11.00 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
17.30 Business Plan
18.00 Ora de Ras
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
TV8
05.00 Новости DW
05.15 Politiсa
07.00 Ştirile TV8
07.45 Sport
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф Посвященный
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Politiсa
17.00 Ştiri
17.30 Ultima frontieră
18.00 Mercur retrograd
19.00 Ştirile TV8
19.45 Sport
20.00 Întreabă Gheţu
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Х/ф Голубая игуана
01.30 Ştirile TV8
02.15 Sport
02.30 Х/ф Посвященный
04.30 Новости
Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 32
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Teleshopping
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 566
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 569
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 33
21.00 Film: B. D. LA MUNTE ŞI LA
MARE
23.15 Film: BLESTEMUL COMORII
01.15 Miezul problemei
02.30 Albumul Național
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii
Sâmbătă, 3 aprilie
TVR Moldova
07.00 Mic dejun cu un campion
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07.50 Discover România
08.00 Documentar: Bucuria credinţei
08.30 Cap Compas
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 1, 2, 3 şi afli tot ce vrei!
10.00 Ferma
10.50 Discover România
11.00 Exclusiv în România
11.50 Discover România
12.00 Gala umorului
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 MotorVlog
15.00 Muzici şi tradiţii în Bucureşti
16.00 Reţeaua de idoli
16.50 Discover România
17.00 Lectia de istorie
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Retrospectiva săptămânii
19.30 Documentar: Între cer şi mare
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
20.00 Telejurnal TVR2
20.30 Credo Vigilia Pascala
22.20 Reţeaua de idoli
23.00 Film: Osânda
01.00 Destine ca-n filme
02.00 Film: Osânda
04.00 Retrospectiva săptămânii
04.30 Documentar: Între cer şi mare
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie
TVR 1
07.00 Tezaur folcloric
08.00 Serial: Fram, ep. 1
09.00 1, 2, 3 şi afli tot ce vrei!
09.35 Eu pot!
10.35 Vreau să fiu sănătos!
11.30 Levintza
12.00 Petmania, ep. 3
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Exclusiv în România
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Cooltura
16.00 Lumea azi
16.30 Banii tăi
17.00 Festivalul Lucreţia Ciobanu 2019
Ediţia 3
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: Mihai Viteazul. Prima parte:
Călugăreni
23.00 Dosar România
00.00 Profesioniştii…
01.00 Dosarele extratereştrilor
01.50 Film: Mihai Viteazul. Prima parte:
Călugăreni
03.30 Sport
03.40 Meteo
03.45 Viaţa 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 Generaţia Fit
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Descălecaţi în Carpaţi
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Fraţi de viţă
17.30 MotorVlog
18.00 Distracţiile lui Cazacu
18.30 Zile cu stil

19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Documentar: Miresme la
mormant
20.30 CredoVirgilia Pascală
22.25 Serial: Păcatul şi ruşinea
00.15 Distracţiile lui Cazacu
00.40 Zile cu stil
01.15 Telejurnal
01.45 E vremea ta!
02.00 Serial: Păcatul şi ruşinea
03.45 Discover România
04.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
05.00 D’ale lu’ Mitică
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Generaţia Fit
06.25 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Moldovenii de pretutindeni
06.35 Chişinău: ieri şi azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Fii tânăr!
11.20 stil nou
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.30 Respiro
12.40 Codul ECO
13.00 Miezul zilei
13.30 Trei decenii cu Teatrul Național
Satiricus
15.15 Cântec, dor şi omenie
15.25 MeseriAşii

16.00 Artelier
16.30 În ritmul dansului
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 La noi în sat
19.00 Mesager
19.45 Poezii
20.00 O seară în familie
21.00 Ştirile
21.15 Bună dimineaţa
21.20 Film La patru ace
22.50 Ştirile (rus.)
23.10 Ştiri Externe
23.35 Zapovednik
23.50 Concert în Europa
00.20 Moldova de Patrimoniu
00.50 Poezii
01.05 Bună dimineaţa
02.50 La noi în sat
03.35 Reporter pentru sănătate
03.55 Ştiri Externe
04.20 O seară în familie
05.15 Mesager
AgroTV
07:00:00 ȘTIRI Program Informativ
07:30:00 TELEMAGAZIN
07:45:00 GĂTIM ÎMPREUNĂ CU MARTA Program de divertisment
08:00:00 MUZICA PETNTRU TOTI
09:00:00 ȘTIRI Program Informativ
09:30:00 VERDE-N OCHI talk show
10:30:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN
11:15:00 CALATORII CU GUST Program de divertisment
11:35:00 DATINA STRĂBUNĂ Emisiune despre folclor
12:35:00 MUZICA PETNTRU TOTI
14:00:00 ȘTIRI Program Informativ
14:30:00 Program AGRO TV România
15:00:00 ZONA VERDE Program de
divertisment
15:30:00 VERDE-N OCHI talk show
16:30:00 TELEMAGAZIN
16:45:00 Program AGRO TV România
17:45:00 TELEMAGAZIN
18:00:00 ACTUALITATEA LA RAPORT
talk show
19:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII Stiri, Informativ/Analitic
20:00:00 DE LA TRAPA, LA SAPA
Program de divertisment
20:30:00 Să ne cunoaștem Țara Educațional/Cultural
21:00:00 LOST IN MOLDOVA Serial
de comedie
22:00:00 VIN LA TINE Program de
divertisment
22:30:00 RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNII Stiri, Informativ/
Analitic
23:30:00 DATINA STRĂBUNĂ Emisiune despre folclor
00:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII Stiri, Informativ/Analitic
03:00:00 MUZICA PETNTRU TOTI
04:50:00 Program AGRO TV România
ProTV
07.00 Ştirile Pro TV
08.45 O seară perfectă
09.50 Teleshopping
10.05 I like IT
10.35 Superspeed la Pro TV
11.00 isănătate
12.00 Teleshopping
12.15 Film Câinele, adevăratul meu
prieten
14.00 Film Duminica, la Tiffany
16.00 În Profunzime
17.00 Teleshopping
17.15 Românii au talent
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Gusturile se discuţă
23.00 Film Parteneri neobisnuiti
01.00 Ştirile Pro TV Chişinău
01.40 Film Câinele, adevăratul meu
prieten
03.40 Film Duminica, la Tiffany
ProTV InterNațional
06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 La Măruţă
11.30 Acasă la Români
12.45 Teleshopping
13.00 Ştirile Pro TV
13.15 ApropoTv
14.00 Lecţii de viaţa
15.30 Arena bucătarilor
16.00 Românii au talent
18.00 I likeIT
18.30 Superspeed
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Arena bucătarilor
20.30 Las Fierbinţi
21.30 State de România
22.30 Acasă la Români
23.45 Teleshopping
00.15 Lecţii de viaţa
01.00 I likeIT
01.30 Superspeed
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 State de România
04.45 Acasă la Români
Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Lupta’n bucate
09.00 Asfalt de Moldova
10.00 Teleshopping
10.20 Savoare la Maximum
11.00 M-Adam
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 Gheţu
07.00 Ştirile TV8
07.45 Sport
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 Х/ф Все только начинается
17.00 Х/ф Помпеи
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Что это было?
20.45 Х/ф Точка невозврата
23.00 Х/ф Рабство
01.00 Ştiri de week-end
01.40 Что это было?
02.30 Х/ф Все только начинается
04.10 Mercur retrograd
Național
06.00 Vouă
06.30 Baronii
07.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 567
08.00 Teleshopping
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor
12.00 Stan şi Bran - momente de
exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.15 Teleshopping
16.15 Film: WINNETOU: ULTIMUL
RENEGAT
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 570
20.00 Cei 7 ani de masă
22.00 Iubire şi secrete
23.45 Poamă acră
01.45 Albumul Naţional
03.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Duminică, 4 aprilie
TVR Moldova
07.00 Universul credinţei
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viaţa satului
13.00 Credo Urbi et orbi
13.35 Documentar: Miresme purtand au
venit la mormant
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Retrospectiva săptămânii
15.00 Drag de România mea!
17.00 Remix
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Breaking Fake News
19.00 Conexiuni
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Muzici şi tradiţii în Cişmigiu
22.50 Discover România
23.00 Teatru TV
00.50 Portret - Carmen Stanescu
01.20 Garantat 100%
02.10 Teatru TV
04.00 Remix
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Conexiuni
TVR 1
07.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.00 In grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viaţa satului
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică şi delicateţuri
15.30 Adevăruri despre trecut
16.00 Ai luat plasă!, sez. 1, ep. 4
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
21.10 Festivalul Lucreţia Ciobanu 2019
Ediţia 5
22.25 Garantat 100%
23.25 Replay
00.25 Dosarele extratereştrilor
01.05 Teleenciclopedia
02.05 Cooltura
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02.30 Lumea azi
02.55 Meteo
03.00 Telejurnal Sport
03.50 Universul credintei
05.30 Banii tăi
06.00 Ai luat plasă!, ep. 4
TVR 2
07.00 Teleshopping
07.30 Documentar: Miresme la
mormant
08.00 Repere sacre Duminica Învierii
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Fraţi de viţă
12.30 Sănătate cu de toate
13.00 CredoUrbi et orbi
13.40 Film: Tufă de Veneţia
14.50 Discover România
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Reteaua de idoli
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 FilmGrăbeşte-te încet
21.50 Discover România
22.10 Film: Asediul iubirii 90’
00.00 MotorVlog
00.30 Pescar hoinar
01.10 Film: Tufă de Veneţia
02.15 Telejurnal
02.45 Film: Grăbeşte-te încet
04.20 Serial: Aventurile lui Mark Twain
05.05 Ferma
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Cuvintele credinţei
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring star
11.00 Ştirile
11.40 Abraziv
12.00 F/d
12.30 Recital. Gabriela Comaneci
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă

NII Stiri, Informativ/Analitic
23:00:00 DATINA STRĂBUNĂ Emisiune despre folclor
00:00:00 Program AGRO TV România
02:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII Stiri, Informativ/Analitic
03:00:00 Să ne cunoaștem Țara Educațional/Cultural
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
09.50 Teleshopping
10.00 Ce se întâmplă, doctore?
10.30 Arena bucătarilor
11.00 Film Larry de la cablu
13.00 Teleshopping
13.15 Apropo TV
14.15 Gusturile se discuţă
15.35 Teleshopping
15.50 Românii au talent
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Film Jurassic World: Un regat
în ruina
23.15 Film Apel de urgenta
01.45 Ştirile Pro TV Chişinău
02.25 Film Larry de la cablu
04.10 Film Jurassic World: Un regat
în ruina
ProTV InterNațional
06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 Acasă la Români
11.30 Ce spun românii
12.15 Superspeed
12.45 Teleshopping
13.00 Arena bucătarilor
13.30 Lecţii de viaţa
14.25 Ştirile Pro TV
14.30 Ce se întâmplă, doctore?
15.00 ApropoTv
16.00 Românii au talent
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Superspeed
20.30 Las Fierbinţi
21.30 State de România
22.30 Acasă la Români
23.30 ApropoTv
00.15 Teleshopping
00.45 Ce se întâmplă, doctore?
01.15 România, te iubesc!
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
Jurnal TV

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 Ştirile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinău: ieri şi azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.00 Orchestra Folclor
21.00 Ştirile
21.20 Orchestra Folclor
22.20 Ştirile (rus.)
22.40 Serial Reginele
23.40 Zapovednik
23.55 Purtătorii de cultură
00.25 Tezaur
00.55 Chişinău: ieri şi azi
01.05 Bună dimineaţa
02.50 Evantai folcloric
03.50 Musafirul
04.30 Concert în Europa
05.00 Mesager
AgroTV
06:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII Stiri, Informativ/Analitic
07:00:00 Să ne cunoaștem Țara Educațional/Cultural
07:30:00 TELEMAGAZIN
08:00:00 GOSPODARII MOLDOVEI
Emisiune despre oamenii de succes din
domeniul Agrar
09:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII Stiri, Informativ/Analitic
10:00:00 ACTUALITATEA LA RAPORT
talk show
11:00:00 TELEMAGAZIN
11:15:00 CALATORII CU GUST Program de divertisment
11:45:00 LOST IN MOLDOVA Serial
de comedie
12:30:00 MUZICA PETNTRU TOTI
14:00:00 BAȘTINA - Magazin agricol
14:45:00 ȘTIAȚI CĂ?Program educational /Informativr
15:00:00 ZONA VERDE Program de
divertisment
15:30:00 ABC FERMIERULUI Program educational
16:00:00 PRODUS AUTOHTON Program de divertisment
16:30:00 TELEMAGAZIN
16:45:00 Program AGRO TV România
17:45:00 TELEMAGAZIN
18:00:00 BAȘTINA - Magazin agricol
18:30:00 MUZICA PETNTRU TOTI
19:00:00 VERDE-N OCHI talk show
20:00:00 Să ne cunoaștem Țara Educațional/Cultural
20:30:00 VIN LA TINE Program de
divertisment
21:00:00 Show 9ow! Program de
divertisment
22:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-

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
03.00 Dora Show
05.00 Ora Expertizei
TV8
05.00 Regionalii
06.00 Что это было?
07.00 Ştiri de week-end
07.40 Reporter de Gardă
08.00 Autoblog
08.30 Ждем в гости
09.30 Iubeşte viaţa
10.30 Dincolo de Nistru
11.00 Serial Familia
12.45 Teleshopping
13.00 Politiсa
15.00 Teleshopping
15.15 Punct şi de la capăt
16.00 Х/ф Мэрайа Мунди и шкатулка
Мидаса
18.00 Кулинарные жемчужины
Европы
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Cutia neagră. Plus
20.45 Х/ф Гнев
23.00 Х/ф Быть Флинном
01.00 Ştiri de week-end
01.40 Cutia neagră. Plus
02.30 Х/ф Мэрайа Мунди и шкатулка
Мидаса
04.10 Iubeşte viaţa
Național
06.00 Vouă
06.30 Baronii
07.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 568
08.00 Teleshopping
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.15 Film: B. D. LA MUNTE ŞI LA
MARE
12.30 Stan şi Bran - momente de
exceptie
13.00 Start show România
15.45 Stan şi Bran - momente de
exceptie
16.30 Cei 7 ani de masă
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 571
20.00 Film: FRATELE INVIZIBIL
22.45 Start show România
01.30 Poamă acră
03.30 Albumul Național
05.00 Ştiri Naţional TV
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CĂRĂBUȘI & WOW!

Uniți în numele muzicii

Au muncit din greu câteva luni
pentru a scoate un produs muzical pe măsura așteptărilor lor,
dar și a admiratorilor. Este vorba
de Cornelia Ștefăneț și Dumitru
Mîțu, care și-au unit vocile și au
lansat recent un cover la piesa
„The Prayer”. Melodie ce este
interpretată de tenorul italian,
Andrea Bocelli, și de cântăreața
canadiană, Celine Dion.
Deși au lansat-o în martie,
Cornelia Ștefăneț ne-a spus că
au înregistrat piesa iarna, atunci
când a căzut cea mai mare zăpadă.

„Nu ne-a oprit nici zăpada
pentru că suntem dornici de a
crea, de a fi aproape de publicul
nostru care ne lipsește acum atât
de mult. Am muncit câteva luni
ca într-un final să ne bucurăm
cu toții de acest produs muzical
de calitate!”, a declarat Cornelia
pentru GAZETA de Chișinău.
Interpreta speră că melodia
va fi pe placul tuturor, ținând
cont de dăruirea cu care a fost
înregistrată și de echipa de profesioniști cu care s-a lucrat. De
aranjamentul muzical s-a ocupat
Serghei Ivanov, iar de mixaj și

mastering, Marcel Ștefăneț.
„Este greu să faci un cover la
o piesă cântată de doi titani ai
muzicii, Celine și Andrea, dar
sperăm mult că ne-a reușit să
fim la nivelul așteptărilor tuturor ascultătorilor noștri pe care îi
salutăm cu multă prețuire și dor”,
ne-a mărturisit artista.
Dumitru Mîțu ne-a comunicat că această piesă va fi actuală
mereu, dar mai ales acum, când
omenirea traversează o perioadă
mai dificilă.
,,Dacă analizăm versurile piesei, înțelegem cât de actuală este.
O rugăciune pentru o lume mai
bună, o lume unde vom fi cu toții în siguranță, unde ne ajutăm
reciproc. Am făcut până la urmă
o versiune diferită de original,
varianta noastră este viziunea și
simțirea noastră în această piesă,
am apelat la original doar pentru
a ne inspira”, a menționat interpretul.
Melodia „The Prayer” a răsunat pentru prima dată puțin
peste două decenii în urmă, deține ,,Globul de Aur” pentru cea
mai bună melodie originală și o
nominalizare la „Oscar”.
Octavian GRAUR

Cel mai cunoscut portret al lui Dante
Alighieri, întinerit după restaurare
Portretul cel mai cunoscut
al lui Dante Alighieri, realizat
de pictorul renascentist toscan Andrea del Castagno şi
păstrat la Galeria Uffizi din
Florenţa, şi-a regăsit tinereţea pe care o pierduse în urma
intervenţiilor succesive, graţie unor noi lucrări de restaurare care au fost prezentate
joi, relatează EFE.
Lucrările de restaurare,
care au avut loc la împlinirea
a 700 de ani de la moartea
poetului italian, au dezvăluit
imaginea senină şi liniştită a
lui Alighieri, foarte diferită de ceea ce se vedea până
acum, a explicat muzeul într-un comunicat.
Directorul Galeriei Uffizi, Eike Schmidt, a precizat
că „este, poate, imaginea cea mai faimoasă a lui Dante,
un simbol legat de cultura şi de spiritul italienilor”.

Potrivit muzeului, culorile
care au suferit efectul de întunecare au adăugat un aspect
de îmbătrânire chipului lui
Dante, dându-i o înfăţişare
mai sumbră decât în mod
normal.
Lucrările de restaurare au
fost realizate de specialişti ai
muzeului în tehnici avansate de curăţare, care „au redat
operei lejeritatea tipică a unei
picturi murale, redescoperind
un chip al lui Dante luminos
şi cu o prospeţime juvenilă
complet nouă”.
Andrea del Castagno a pictat între 1447 şi 1449 un
ciclu de portrete reprezentând personalităţi importante ale culturii, precum Dante Alighieri, Petrarca
şi Boccaccio.
Agerpres
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La despărțire
Când un amic îmi spune la șosea:
„Sărută-ți soața și din partea mea”,
Eu mă întreb, la anii mei destui:
Dar oare care este partea lui?...

Gheorghe BÂLICI

Calul înțelege mai bine dacă
i se vorbește ca unui bebeluș

Un studiu publicat luni în Franţa arată că este benefic ca unui cal
să i se vorbească pe tonul folosit în
cazul unui bebeluş, relatează AFP.
„Caii sunt mai atenţi şi par să
ne înţeleagă mai bine intenţiile”
atunci când tonul folosit de călăreţ
este „mai ridicat”, iar acesta din
urmă foloseşte „intonaţii exagerate”, se arată în studiul realizat
de Institutul naţional de cercetare
pentru agricultură, alimentaţie
şi mediu (Inrae) Val de Loire şi
Institutul francez de echitaţie
(IFCE).
Caricatura la gazetă

Cailor cărora li s-a vorbit ca
unor bebeluşi „au răspuns mai
favorabil, au fost mai liniştiţi, s-au
uitat mai mult la experimentator şi au răspuns la gesturile de
îngrijire ale acestuia, gesturi pe
care (caii) nu le fac dacă limbajul
folosit este unul neutru, ca în cazul
adulţilor”, a mai spus Inrae.
În cazul celui de-a doilea test,
oamenii de ştiinţă au descoperit că
ordinele pentru obţinerea hranei
erau cel mai bine urmate de cai
dacă le erau comunicate pe un ton
copilăresc.

