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A-politice

Unionismul
cotidian (I)
Mircea V. CIOBANU
Deşi voiam să scriu despre
asta mai devreme, am ţinut o
pauză, lăsând să se consume
evenimentul 27 martie, ca să nu
mi se interpreteze textul ca unul
conjunctural, ocazional şi festiv.
Despre unire ar trebui să discutăm pragmatic, nu doar emotiv şi
cu prilejul unor sărbători. Sigur
că foarte mult contează istoria
şi comunitatea de neam, culturală şi spirituală, dar las unirea
nostalgică pe seama bunilor mei
colegi, propunând să abordăm
cealaltă perspectivă: unirea
întru viitor. Citind istoria pentru
a ne proiecta viitorul.

8

52 de deputați își
salvează pielea
M E T E O / C H I Ș I N Ă U

Societate

Mariana Rotari, o tânără mămică din
Şoldăneşti, a trăit calvarul vieţii ei atunci
când a dat naştere celui de al treilea copil
la Maternitatea din Orhei. După ce a fost
externată de la Orhei, Mariana a fost dusă
de soţul ei direct la Institutul Mamei şi
Copilului, deoarece în timpul naşterii
bebeluşul a fost traumatizat la o mânuţă.

Calvarul
unei femei la
Maternitatea
din Orhei
De atunci au trecut mai bine de două luni, iar
tânăra mămică aproape că nu prea a fost pe
acasă, mai mult fiind internată în spitale.
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Ecologie

UE/Poluare cu amoniu
și alte substanțe chimice
pe râul Ichel
De ce sunt atât de periculoase apele gârlei
În râul Ichel sunt deversate ape reziduale și meteorice fără epurare,
contaminate cu dejecții animale și materii fecale. Apele gârlei sunt
foarte poluate cu azot de amoniu, ioni de magneziu, ioni de sodiu și
potasiu, arată rezultatele analizelor de laborator realizate la mijlocul
lunii martie de GAZETA de Chișinău.
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Săptămânal independent

Jecmăneală pe timp
de pandemie
În timp ce statele europene impun restricții și stabilesc condiții
concrete de trai pentru cetățeni,
cu scopul de a evita răspândirea
molimei, și vaccinează în masă
populația pentru a salva vieți
omenești, instituțiile medicale
private din R. Moldova, care ar
trebui să fie solidare cu cele de
stat, fac bani pe seama populației chinuite și sărăcite pe timp de
pandemie. Acestea funcționează
după regulile proprii pe timp de
pandemie.
Pe data de 25 martie 2021 am
sunat la câteva laboratoare private pentru a-mi programa fiica la
testul anti-Covid, pe care trebuie
să-l aibă la trecerea graniței. E
studentă la una din universitățile
din afara statului.
E de menționat faptul că, atunci
când a venit acasă, la fel, avea testul anti-Covid făcut, doar că studenții care-și fac studiile în Franța
nu plătesc pentru test. Testarea
este gratuită pentru studenți.
La toate cele trei laboratoare
am fost anunțată că nu există niciun loc în următoarele trei zile
pentru a face testul PCR cu plată,
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care costă 800 de lei.
Un test se face în maximum 5
minute. Într-o oră se fac circa 12
teste, dar într-o zi lucrătoare 100.
În două zile – 200 de teste. 200
de teste făcute la privat în două
zile la prețul de 800 de lei ar fi
160.000 de lei. Acestea sunt făcute

și la prețul de 2000 de lei per test.
Menționez că testul e valabil
timp de 72 de ore din momentul
prelevării, iar biletele pentru călătorie erau deja cumpărate.
La unul din centrele de diagnosticare private am fost informată de către angajata care făcea

RACURSI

Refolosirea hainelor vechi: țoluri din cordele, țesute la război
Foto: Natalia Munteanu

programările la telefon că nu este
în următoarele două zile niciun
loc pentru a face testul la prețul
de 800 de lei, care oferă rezultatul timp de o zi. Vestea bună e că
sunt disponibile locuri pentru a
face testul ARN SARS-CoV-2 și
a primi rezultatul în trei ore, la
prețul de 2000 de lei.
Așadar, cu 800 de lei nu sunt,
iar cu 2000 de lei, poftim, testați-vă! Legea cererii și a ofertei,
nimic personal.
Menționez că, pe parcursul
unui an de pandemie, R. Moldova a primit din partea mai multor
state donații de teste anti-Covid-19.
Îți dai seama că te afli într-o situație când ești obligat
să plătești pentru că nu există
alte soluții pe moment, mai ales
într-un stat unde totul este nefuncțional și haotic, iar legea nu
se respectă.
Am expediat o solicitare în scris
la Ministerul Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale ca să comenteze situația. Timp de trei zile,
responsabilii de la ministerul de
resort nu au reușit să ofere un
răspuns. Responsabila de la Serviciul de informare și comunicare
cu mass-media, Diana Blănaru,
mi-a spus că sunt multe solicitări
și nu au un răspuns pentru mine.
„Gazeta de Chișinău” va publica
răspunsul ministerului de resort
îndată ce-l va primi.
Victoria POPA

Dodon și
Krasnoselski,
la Moscova,
după
Sputnik V
Ex-președintele Igor Dodon și liderul separatist de la
Tiraspol, Vadim Krasnoselski,
se află, concomitent, la Moscova, pentru a negocia aducerea
vaccinului rusesc Sputnik V. Nu
se cunoaște pe ce cale au ajuns
ei acolo, însă, așa cum remarcă
Europa Liberă, miercuri, 31
martie, atunci când cei doi au
anunțat că merg în Federația
Rusă, a existat o singură cursă
de avion care a decolat de la
Chișinău spre Moscova, la ora
18.10. Singura opțiune pentru
reprezentanții administrației
transnistrene de a ajunge la
Moscova este prin aeroportul Chișinău, punctează sursa
citată.
Dodon a anunțat pe Facebook că vizita sa va dura două zile,
fără să ofere însă și alte detalii,
cum ar fi agenda și lista oficialităților cu care ar urma să se
întâlnească.
Spre deosebire de liderul
socialiștilor de la Chișinău, care
nu deține nicio funcție în stat,
administrația separatistului
Krasnoselski menționează că
acesta va discuta cu persoane
din cadrul administrației prezidențiale de la Kremlin, cu deputați și senatori din Parlamentul
Federației Ruse, precum și cu
responsabili de la Ministerul de
Externe de la Moscova.
Krasnoselski afirma încă la
începutul acestui an că Rusia va
livra în Transnistria 30 de mii
de doze de vaccin anti-COVID de
producție proprie, însă de atunci
Moscova nu a confirmat niciodată nici cantitățile, nici termenele
de livrare. În aceste condiții, în
regiunea separatistă vaccinarea a început abia de luni, 29
martie, cu serul AstraZeneca
repartizat în regiune cu mai bine
de două săptămâni în urmă de
autoritățile constituționale de
la Chișinău, din lotul de vaccinuri oferit gratuit R.Moldova de
România.
Anterior, și Krasnoselski, și
Dodon au învinuit-o pe președinta Maia Sandu că ar împiedica aducerea vaccinului Sputnik
V în R.Moldova.
În același timp, șefa statului
a discutat despre procurarea
vaccinului din Rusia cu ambasadorul Oleg Vasnețov, fiind
dur criticată pentru această de
unii experți de la București.
Valeriu CAȚER
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„...nomenclaturiștii din anii ‘89 au devenit businessmenii și
politicienii anilor 2000. Evident, ei și-au asigurat cumva un
trai decent și, cel mai important, imaginea. Ei, atâta timp cât
vor rămâne în funcție, evident orice inițiativă va fi blocată.
Problema deportărilor este minimalizată, deci, societatea nu
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vede în asta o problemă, în general. Dacă nu vede o problemă
în general, ea nu vede nici necesitatea lustrației. Atâta timp
cât vom fi la același statut, nu o să fie nicio lege a lustrației.”
Avocatul Alexandru Postica, Promo-LEX
https://moldova.europalibera.org/a/alexan-

Cum să facă față un agricultor moldovean consecințelor secetei, datoriilor,
pandemiei și citațiilor trimise de poliția lui Voicu

Agricultorii, chemați să dea socoteală
la poliție pentru protestul din 2020

D

upă doi ani de secetă se confruntă cu
grave probleme financiare. Au datorii
la bănci, nu au bani de motorină,
fertilizanți, iar din cauza datoriilor
nici nu pot accesa alte credite. Este situația
disperată a mai multor agricultori aflați în pragul
lucrărilor agricole de primăvară. În pofida
acestui fapt, mulți din ei s-au pomenit citați în
luna martie la Direcția generală urmărire penală
a Inspectoratului General de Poliție de pe str.
Columna 130 din capitală.

Svetlana COROBCEANU
Oamenii au aflat că pe numele
lor au fost deschise dosare penale,
pe lângă altele, contravenționale,
pentru faptul că au participat la
protestele agricultorilor din decembrie 2020.
Dumitru Rotaru, agricultor din
satul Leușeni, Hâncești, a participat la protestele agricultorilor
organizate vara, la marginea Chișinăului, iar în decembrie a venit
în centrul capitalei cu două tractoare. „La finele lunii februarie,
mi-au aplicat o amendă de 800
de lei, pentru că în timpul protestului din decembrie aș fi încălcat regulile de circulație. Zilele
acestea m-a contactat un polițist
de la Inspectoratul de poliție Ialoveni, care mi-a cerut să vin, să
explic de ce am mers cu tractorul
la protestul agricultorilor care a
avut loc în august 2020. Pe lângă
aceasta, am mai primit o citație,
în martie, să mă prezint deja la
Direcția generală urmărire penală
a IGP că figurez într-un proces penal, deși nu am rănit pe nimeni și
nu am deteriorat nimic. Consider
că aceste acțiuni ale poliției au
scopul de a ne intimida, cineva
se răzbună pentru faptul că am
participat la ACELE proteste”,
susține agricultorul.
Gata să-și scoată
iar tractoarele la protest
Când a mers la anchetatorul
Ion Doni, acesta l-a informat că
figurează într-un proces penal,
pentru că la 16 decembrie ar fi

participat la ciocnirile dintre polițiști și agricultori. „Mi-au spus că
am împins poliția în fața clădirii
Parlamentului, fapt care se vede
dintr-o fotografie, și că protestul
a fost autorizat în PMAN, nu și
în scuarul Parlamentului. Nu am
discutat mult. Trebuie să-mi iau
un avocat și să mă prezint încă
o dată la anchetator. Am achitat
deja o amendă, nu am greșit cu
nimic, sunt dispus să mă apăr în
instanță, iar dacă voi pierde sunt
gata să scot iar tractoarele la protest, pentru că această guvernare
face tot posibilul ca să ne alunge
din RM”, susține fermierul.
Agricultorul în vârstă de 25 de
ani are 600 de hectare. A muncit
zi și noapte timp de mai mulți ani.
„Acum toată tehnica agricolă este
pusă gaj la bănci. Am peste un milion de lei datorii. Cea mai mare
problemă cu care ne confruntăm
pe moment este criza financiară,
nu avem de unde împrumuta bani,
iar prețul la motorină între timp s-a
dublat. În plus, ei ne mai poartă pe
drumuri”, afirmă Dumitru Rotaru precizând că în situația sa sunt
foarte mulți proprietari de terenuri.
Mihail Cristea din Hâncești deține 50 de hectare. La 16 decembrie 2020, în timpul protestului
din fața clădirii Parlamentului,
tractorul acestuia a urcat pe scări.
„Mi-au zis să mă prezint la anchetator și mi-au recomandat să-mi
iau avocat. Mi-au deschis dosar
penal pentru faptul că am urcat
cu tractorul pe scări și aș fi împins
cordonul de polițiști. Dar nu am
împins și nu am atins pe nimeni,
pentru că în fața tractorului se
aflau oamenii noștri. Nu am avut
avocat și mi-au zis că-mi vor da
unul din oficiu și să mă prezint joi.
Oare nu există probleme mai grave
de investigat acum în RM încât cogeamite Direcție care trebuie să se
ocupe de infracțiunile economice
grave să se lege de agricultori?”,
se întreabă antreprenorul.
Mihail Cristea ne spune că în

urma protestului a primit o sumă
foarte mică pentru culturile de grupa a doua compromise de secetă și
având o gospodărie țărănească cu
mai puțin pământ, nici măcar nu a
beneficiat de ajutorul de motorină
din donația de la ruși. „E strigător la cer ce se întâmplă. N-avem
motorină, n-avem bani pentru îngrășăminte, am mers la protest ca
să ne apărăm drepturile, dar noi,
aceștia fără pile, nu ne-am ales cu
nimic. Peste 120 de mii de lei am
datorii doar față de bănci. Și cât
am cheltuit pe drumuri ca să pot
să protestez, plus amenda și dosarul penal pentru care până la urmă
va trebui să-mi iau un avocat, voi
cheltui mai mult decât ne-a ajutat
acest stat în urma pierderilor uriașe
pe care le-am suportat în urma secetei”, constată întristat fermierul.
O afacere acasă,
cu bani de peste hotare
Un alt agricultor, Vadim Condrea de la Căușeni, ne spune că
a primit zilele acestea citație, în
care e solicitat să se prezinte la
același anchetator, Ion Doni. Încă
n-a fost la audieri. „Sunt învinuit
că mi-aș fi parcat ilegal tractorul
în centrul capitalei. Din câte știu,
a fost o acțiune de protest autorizată la care am participat din
cauza situației grele în care neam pomenit din cauza secetei. În
toată lumea agricultorii în astfel
de situații au beneficiat de sprijin din partea statului. Am 395 de
hectare. De pe 70 ha semănate cu
grâu am strâns anul trecut doar
20 de tone de grâu, iar orzul a fost
100% compromis. După protest,
am primit compensații pentru
culturile de grupa a doua, bani
care mi-au ajuns să cumpăr iar
orz pentru a semăna pământul”,
ne spune agricultorul.
Fermierul a lucrat mulți ani
peste hotare, iar banii pe care

i-a câștigat, peste 100 de mii de
euro, i-a investit în agricultură.
„Am adunat cu greu acei bani și azi
regret că am investit în pământ.
De fapt, ni se creează toate condițiile ca să ne luăm iar lumea în
cap. Am impresia că nu au cu ce
se ocupa și de aceea se leagă de
noi”, mai spune Vadim Condrea.
Acuzați de huliganism și că
ar fi opus rezistență poliției
Unul din organizatorii protestelor, Ion Plămădeală, de la
Asociația producătorilor din raionul Leova, ne informează că, din
citațiile pe care le-au primit, au
înțeles că pe numele lor a fost deschisă o cauză penală conform art.
287 al. 3, adică pentru huliganism
agravat, săvârșit cu aplicarea unor
obiecte care ar fi dus la vătămarea
integrităţii corporale sau sănătăţii. Totodată. agricultorii sunt
învinuiți în baza art. 349 alin1(I)
al CP, că ar fi aplicat violența faţă
de persoane cu funcţie de răspundere, aflate la datorie.
„Reprezentanții acestei Direcții
de urmărire penală ar putea să
se ocupe de infracțiuni economice grave, nu de agricultorii care
mai fac ceva în statul acesta și mai
deschid niște locuri de muncă. În
timpul protestului din fața Parlamentului nu a fost rănit nimeni și
acest fapt ne-a fost confirmat de
medici. Tractorul care a urcat pe
scări era înconjurat de protestatarii noștri. Nu am fărâmat nicio
bucată de scară de la Guvern ori
de la Parlament. Sunt și eu citat.
Încă nu am discutat cu anchetatorul. Consider că ne cheamă
în baza imaginilor foto și video
făcute atunci. I-a deranjat anume protestul agricultorilor, dar
am discutat și cu ceilalți colegi
și suntem dispuși să ne apărăm
drepturile până la capăt”, ne-a
spus Ion Plămădeală.

Răspuns evaziv al IGP
Am încercat să aflăm și opinia
șefului Direcției urmărire penală a Inspectoratului General al
Poliției, Alexandru Ciobănaș, ce
dosare au fost deschise pe numele
agricultorilor, de ce oamenii sunt
citați după trei luni de la proteste,
ce li se incriminează și câți agricultori figurează în aceste dosare.
Iată care a fost răspunsul oferit de
șeful Direcției prin intermediul
serviciului de presă al IGP:
„În urma protestelor din 16 decembrie 2020 au fost inițiate procese penale în cadrul cărora până
la acest moment au fost efectuate
acțiuni de urmărire penală pentru
stabilirea tuturor circumstanțelor.
La această etapă continuă acțiunile de urmărire penală inclusiv
prin audierea participanților la
acțiunea de protest”. În încercarea de a afla mai multe detalii,
am fost informați că acestea nu
pot fi date publicității la etapa de
urmărire penală.
Amintim că la protestele agricultorilor din anul 2020 au participat fermieri din 14 raioane.
Atunci, după o vară secetoasă, în
care oamenii au suferit pierderi
uriașe, unele culturi fiind compromise în proporție de 100%, în
loc să subvenționeze agricultorii,
Guvernul a decis să majoreze cota
TVA de la 8 la 12 la sută.
Protestele agricultorilor au
început vara, apoi s-au intensificat în decembrie, când aceștia au
decis să-și aducă tehnica agricolă
în Piața Marii Adunări Naționale, iar la 16 decembrie au mers în
fața Parlamentului. Altercațiile
dintre agricultori și polițiști s-au
produs pe 16 decembrie în fața
clădirii Parlamentului. Mai mulți
agricultori au urcat cu tractoarele
pe scările din fața legislativului,
iar poliția a recurs la gaze lacrimogene.
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De ce sunt atât de periculoase apele gârlei

UE/Poluare cu amoniu și alte
substanțe chimice pe râul Ichel

Î

n râul Ichel sunt deversate ape reziduale
și meteorice fără epurare, contaminate
cu dejecții animale și materii fecale.
Apele gârlei sunt foarte poluate cu azot
de amoniu, ioni de magneziu, ioni de sodiu și
potasiu, arată rezultatele analizelor de laborator
realizate la mijlocul lunii martie de GAZETA de
Chișinău.

Natalia MUNTEANU
GAZETA de Chișinău a prelevat cinci probe de apă din
Coșernița, Făurești, Cricova,
Porumbeni și Românești, localități situate pe râul Ichel. Probele de apă colectate din Ichel
au fost aduse, pentru analiza a
20 de parametri fizici și chimici,
la laboratorul Întreprinderii de
Stat Expediția Hidrogeologică
„EHGeoM”.
Analizând datele obținute la
testarea probelor de apă, Elena
Culighin, cercetător la Institutul de Chimie, a observat că doar
indicele de hidrogen (pH) corespunde cerințelor pentru clasa
întâi de calitate a apei, pentru
toate probele de apă. Azotului de
amoniu, ionilor de sodiu și potasiu li se atribuie clasa a cincea,
care înseamnă apă foarte poluată,
notează Elena Culighin. Cercetătoarea de la Institutul de Chimie
susține că pentru sulfați, magneziu și duritate se dau clasele trei
și cinci, ceea ce arată că apa e

poluată moderat și foarte poluată.
„Conținutul mare de sulfați poate
fi determinat de factorii naturali,
cum sunt rocile (ghipsul)”, spune
Elena.
Concentrație mare de amoniu.
„Dintre elementele azotului, cea
mai mare cantitate o au compușii
amoniacali (amoniac și ionii de
amoniu), probele de apă au valori
caracteristice clasei a cincea. Nivelul crescut de ioni de amoniu în
apă este un indicator important
de poluare cu mase fecale sau dejecții de animale. Valoarea înaltă
a parametrului oxidabilitate indică prezența compușilor de origine
organică, atât biodegradabili, cât
și nebiodegradabili. De asemenea, nivelul de fier în apă este
mare”, explică Elena Culighin,
manager de program la Centrul
Național de Mediu.

Colectăm apă din Ichel, în apropiere de satul Coșernița. Foto: Natalia Munteanu

De ce miroase urât
în preajma Ichelului
Te izbește mirosul puternic de
canalizare, care vine dinspre râu
atunci când mergi prin satul Făurești. O spumă tulbure plutește
pe râul care trece prin Cricova.
O femeie din Hrușova, care locuiește pe malul râului Ichel, spune
că dimineața nu poate deschide
geamurile din cauza mirosului
neplăcut de la Ichel, iar culorile apei se schimbă de la maroniu până la albastru. Mirosul și

Ionii de clor, ionii de sulfați,
ionii de magneziu, hidrocarbonații și calciul sunt responsabili
de mineralizare, mai aflăm de la
Ana Șeico. Rezultatele analizelor arată că substanțele chimice
sunt în cantități excesive. Medicul igienist susține că „ele provoacă iritații gastro-intestinale,
afecțiuni digestive sau afecțiuni
ale sistemului osteo-articular”.
Aceste maladii pot fi provocate
dacă oamenii folosesc apa râului
Ichel pentru irigarea legumelor,
fructelor, prin consumul de pește
sau dacă se scaldă în râu.
Uitându-se peste rezultatele
analizelor, Ana Șeico consideră
că sursele de poluare a râului
sunt apele reziduale fără epurare, care se deversează în Ichel.
Alte surse de poluare sunt apele
meteorice care de asemenea nu
sunt epurate, salubrizarea necorespunzătoare a teritoriului
localității, nerespectarea zonei
de protecție sanitară a bazinului
acvatic și amplasarea obiectivelor
poluante în zona de protecție a
râului. Apele meteorice sau pluviale sunt apele care provin din
precipitaţii atmosferice (ploi, topirea zăpezii de pe acoperișuri,
terase, platforme industriale și/
sau curți interioare).
„Sodiul distruge
solul”

Sinteza analizelor de la laboratorul „EHGeoM”.
Tabel întocmit de Elena Culighin

culoarea au explicații. Potrivit
rezultatelor de laborator, parametrilor organoleptici: pentru
miros li se atribuie clasele patru
și cinci, ceea ce înseamnă poluat
și foarte poluat, iar pentru culoare – clasele doi și cinci. Clasa
a doua, care este bună, pare a
se datora izvoarelor de apă care
curg din stâncile ce înconjoară
satul Făurești. Apa cristalină de
izvor diluează ușor culoarea apei
poluate a râului.
Calitatea apei se apreciază
după clasele de calitate, nu în
baza concentrației maxime admise a parametrilor, ne explică Ana
Șeico, medic igienist la Agenția
Națională de Sănătate Publică
(ANSP). Există cinci clase de calitate a apei. Toate probele de apă
colectate din cele cinci localități
de pe Ichel, corespund clasei a
cincea de calitate a apei, deoarece
cel puțin un parametru e foarte
poluat. „La un parametru e clasa
întâi, la altul e clasa a treia etc.
Dacă măcar un indice dintre cei
douăzeci analizați corespunde
clasei a cincea, deja proba de apă

se încadrează la clasa a cincea
care-i foarte poluată”, ne lămurește Ana Șeico.
Clasa a cincea înseamnă devieri majore ale valorilor fizico-chimice și biologice de la
fondul natural al calității apei,
din cauza activității umane, potrivit Regulamentului cu privire
la cerinţele de calitate a mediului
pentru apele de suprafaţă. „Apa
aceasta poate fi folosită pentru
generarea energiei hidro-electrice sau transport”, menționează Ana Șeico, medic igienist la
ANSP.
Riscurile pentru
sănătate
Dacă apa se încadrează în clasa
a patra, atunci „aceasta poate fi
folosită în scopuri industriale sau
în diferite procese tehnologice
pentru răcire, la transport și la
energia hidroelectrică. Mai poate
fi utilizată în industriile care necesită apă de calitate echivalentă,
care nu corespunde parametrilor
de apă potabilă”, zice Șeico.

Și Maria Sandu, doctor în chimie, cercetător științific la Institutul de Ecologie și Geografie al
Academiei de Științe, susține că,
„în general, apa râului Ichel este
poluată deoarece prevalează ionii
de amoniu și ionii de magneziu,
parametri care se încadrează în
clasele patru și cinci”.
În cazul clasei a patra, condiţiile pentru familia ciprinidelor
nu mai pot fi asigurate. Apele nu
corespund cerinţelor pentru apa
potabilă fără aplicarea metodelor
de tratare avansată. Maria Sandu
precizează că familia ciprinidelor înseamnă biota acvatică sau
micro-organismele (lipitori, raci
etc.) din apă. „Azotul de amoniu
distruge tot ce-i în apă. Distruge
biota acvatică. Omul nu se poate
scălda în apa asta. Animalele și
păsările nu pot bea această apă”,
afirmă Maria Sandu.
Ionii de sodiu și potasiu ajung
în râu de la cei care deversează
apele reziduale. „Ei folosesc săruri de magneziu, săruri de sodiu, care nimeresc în râu. Sodiul
e foarte periculos pentru irigare,
distruge solul”, conchide doctorul
în chimie, Maria Sandu.
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Calvarul unei femei
la Maternitatea din Orhei

M

ariana Rotari, o tânără mămică din
Şoldăneşti, a trăit calvarul vieţii
ei atunci când a dat naştere celui
de al treilea copil la Maternitatea
din Orhei. După ce a fost externată de la Orhei,
Mariana a fost dusă de soţul ei direct la Institutul
Mamei şi Copilului, deoarece în timpul naşterii
bebeluşul a fost traumatizat la o mânuţă. De
atunci au trecut mai bine de două luni, iar tânăra
mămică aproape că nu prea a fost pe acasă, mai
mult fiind internată în spitale.
Primul argument a fost că bebeluşul nu este mare. Apoi i-a reproşat că nu avea de la Şoldăneşti
trimitere pentru cezariană. Un alt
motiv a fost că anesteziologul a
plecat, apoi că nu este pe loc nici
şefa secţiei. „Îmi dădeam seama
că sunt supusă unui risc enorm
şi nimănui nu-i pasă de mine.”
Julieta SAVIȚCHI

Femeia în vârstă de 32 de ani
dă vina pe medici şi spune că doreşte ca povestea ei să fie o lecţie
pentru alţi medici, ca să nu mai
fie traumatizați la naştere femei
şi bebeluşi. Şi chiar dacă a fost
obligată să semneze un document
că nu are nicio pretenţie faţă de instituţia medicală, Mariana spune
că oricum va depune plângeri la
Ministerul Sănătăţii şi la organele
de drept.

Am crezut că mor şi eu,
şi copilul
Pe la ora 13:00 la Mariana a
venit doctorul Aurelia Belibov

Bebeluşul, traumatizat
la naştere
Mariana povesteşte că, din cauza
durerilor, nici nu şi-a dat seama
când copilul ei a venit pe lume. A
simţit deodată ceva călduţ la piept,

„Am avut încredere
în medici”
La 27 ianuarie, cu două zile înainte de naştere, Mariana Rotari
(foto) a primit bilet de trimitere de
la medicul de familie ca să nască
la Maternitatea din Orhei.
Maternitatea din Şoldăneşti s-a
închis chiar în ziua când aceasta a
născut. „Mi-au spus la ecografie că
bebeluşul este măricel, are peste
patru kilograme şi îmi era, într-un
fel, frică, mă temeam că nu voi
face faţă la spitalul din Şoldăneşti.
Deşi aveam o presimţire, nu m-am
lăsat cuprinsă de panică, mai ales
că trecusem înainte prin două naşteri. Şi aveam încredere în medici.” Astfel, Mariana a fost dusă
să nască la o distanţă de peste 60
km de casă.
Au refuzat să-i facă
cezariană
De data aceasta Mariana Rotari
a avut un travaliu mai lung şi mai
chinuitor. „La ora 23:45, s-au rupt
apele și la ora 01:20 eram deja la
Maternitatea din Orhei. M-au internat și la ora 05:00, spre dimineaţă,
au început nişte dureri pe care nu
le putem suporta. La ora 09:00, am
fost dusă la ecografie unde mi-au
spus că fătul cântăreşte cel mult 3,7
kg, nu este chiar mare şi că va face
faţă unei naşteri pe cale naturală”,
îşi aminteşte tânăra mămică.
Femeia spune că nu mai putea
suporta durerile şi a cerut să i se
facă cezariană. Doctoreasa însă
a refuzat-o, găsind o sumedenie
de motive.

şi a zis că-i va deschide manual
uterul ca să-i reducă din durata
travaliului şi să nască mai repede.
„Ştiu că pentru astfel de cazuri,
sunt diferite preparate, se fac
perfuzii. Pe mine însă au început
să mă desfacă ca pe un animal.
Simţeam o durere imensă și greu
de suportat... Urlam, îmi venea să
sar de pe masa de naștere. Le-am
rugat din nou să-mi facă cezariană, dar mi-au zis că dacă nu este
scris în trimitere, înseamnă că nu
este nevoie. Am fost silită să nasc
cu masca la gură. Mă sufocam.
Când şi-au dat seama că bebeluşul este măricel, au început să mă
desfacă şi mai tare. Au încercat să
tragă copilul cu mâinile, apoi l-au
scăpat înapoi. Doctoreasa a strigat la moașă și la pediatru să mă
apese pe burtă cu coatele. Ele au
început să apese din toate puterile
lor pe burtă în jos, iar doctoreasa
a strigat ca să apese şi sub piept.
Striga că o să-l scoată prin vacuum
mort şi că dacă ştia că e aşa de
mare, mă dădea la operație. Am
crezut că mor şi eu şi copilul”, îşi
aminteşte cu groază Mariana.
Femeia spune că a fost tratată
urât, doctoreasa şi asistentele strigau la ea, o insultau şi o acuzau
de naşterea grea.

era copilul ei pe care i-l pusese moaşa. Dar i l-au luat repede. Copilul
nu dădea semne de viaţă.
„Doctorul a strigat repede să-i
taie buricul, după ce i l-au tăiat,
l-a luat de pe masa unde îi erau
pregătite hăinuțele. Am întrebat de
ce nu plânge, la care doctoreasa a
strigat la mine că eu sunt vinovată
și răspunsul să-l caut la mine. Peste
un minut a început să plângă copilașul meu. Plângeam şi eu în glas
de bucurie că e viu, că am scăpat
amândoi vii după toate chinurile pe
care le-am tras”, îşi aminteşte Mariana de calvarul prin care a trecut.
Apoi doctorul Belibov i-a arătat
medicului pediatru ceva la mânuţa
copilului. A doua zi a venit un alt
pediatru şi i-a zis că bebeluşul s-a
ales cu o traumă la mânuţă, însă
i-au legat mânuţa cu un scutec şi
i-au dat asigurări că peste o săptămână va fi totul bine.
Nu a scăpat fără traume nici
mama. În urma „ajutorului” acordat de medicii din Orhei s-a ales
cu un os rupt la bazin.
I-au cerut scutecul înapoi
şi au pus-o să semneze
că nu are pretenţii
Deşi se simţea foarte rău, cei

de la Maternitatea din Orhei au
decis să o externeze în a patra zi.
O infirmieră i-a cerut să restituie
pelincuţa cu care era fixată mânuţa bebeluşului. A zis că este
inclusă în lista de inventariere
şi poartă răspundere materială
pentru pelincuţă. „Soţul era acasă,
nu aveam pe nimeni în Orhei care
să mă ajute. Atunci i-am zis că
pelincuţa o va întoarce doctoreasa care mi-a traumatizat copilul.
Infirmiera i-a raportat Aureliei
Belibov şi aceasta m-a invitat la ea
în cabinet. Îmi era foarte frică, îmi
tremurau genunchii. Îmi închipuiam că îmi va face o injecţie, apoi
va scrie că am decedat de Covid.
Dar de data aceasta a vorbit calm.
A încercat să mă convingă şi să
se asigure că nu mă voi plânge.
La externare am semnat o declaraţie că nu am pretenţii faţă de
instituţie. Nu eram de acord, dar
am semnat fără să scot un cuvânt
pentru că îmi era frică”, ne-a spus
Mariana Rotari.
Fracturi, probleme
neurologice şi perioadă
îndelungată de reabilitare
Ajunși la Institutul Mamei şi
Copilului, medicii au constatat
că pe lângă faptul că mânuţa
copilului a fost ruptă, mai avea
întins şi muşchiuleţul, din care
cauză nu putea mişca deloc mânuţa. Mai mult, medicii de la
Chişinău au stabilit că osul nu
a fost fixat corect, i-au tras mâna
şi i-au fixat osul din nou. Apoi
peste trei săptămâni Mariana
cu nou-născutul au fost internaţi în secţia de neurochirurgie.
Din cauza traumelor de la naştere, copilul s-a ales şi cu unele
probleme neurologice. Deşi au
fost externaţi, mama Mariana şi
băiețelul ei sunt nevoiţi să circule de la Şoldăneşti la Chişinău
pentru proceduri de reabilitare.
Ce spun medicii
Am încercat să o contactăm
pe Aurelia Belibov pentru o declaraţie. Doctoreasa s-a interesat
mai întâi ce ne interesează, iar
după ce i-am spus ne-a răspuns
sec: „Tot ce se referă la activitatea

mea în cadrul IMSP SR Orhei puteţi întreba de conducerea spitalului sau de purtătorul de cuvânt
al instituţiei”.
L-am contactat pe Andrei
Stratulat, directorul interimar al
Spitalului Raional Orhei. Acesta
ne-a spus că nu cunoaşte nimic
despre acest caz şi că nu există o
plângere în acest sens: „Nu pot
să spun nimic, chiar nu ştiu. Lasă
să scrie o plângere, noi o vom
examina”.
Malpraxisul, noţiune
străină pentru
Republica Moldova
În Republica Moldova lipseşte
o statistică a cazurilor de malpraxis, iar noţiunea respectivă
nu se regăseşte nici în legislaţie.
În Codul penal este prevăzută pedeapsa pentru erorile medicale
comise din neglijență de către
un lucrător medical, erori care au
adus daune sănătății pacientului
sau au dus la decesul acestuia. Nu
este prevăzută însă răspunderea
penală pentru cauzarea de daune
pacientului în cazul când starea
pacientului este de gravitate
medie și ușoară. La fel, nu sunt
prevăzute mecanisme eficiente
de protecție de malpraxis.
Medicii condamnaţi pentru
neglijenţă în serviciu pot fi număraţi pe degete. Demonstrarea
vinei în cazurile de malpraxis
medical este un proces anevoios, iar probatoriul îl reprezintă
concluziile unei comisii de experţi desemnată de Ministerul
Sănătăţi. Dar, din câte cunoaştem, breasla medicilor este una
destul de unită.
În Parlament se află un proiect de lege cu privire la malpraxisul medical, elaborat de către
socialistul Ştefan Gațcan, în care
se defineşte noţiunea de malpraxis, sunt prevăzute instrumente
de răspundere civilă a medicului
faţă de pacient, precum şi asigurarea obligatorie de răspundere
civilă a personalului medical.
Dar, judecând după interesele
abordate de actualul legislativ,
probabil că acest proiect nu va
fi inclus degrabă în agenda Parlamentului.
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Record:
Datoria
externă
a ajuns la
8,36 miliarde
de dolari
Datoria externă brută a Republicii Moldova a crescut pe parcursul
anului 2020 cu peste 941 milioane
de dolari, sau cu 12,7%, și a totalizat 8,357 miliarde de dolari. Potrivit
datelor Băncii Naționale a Moldovei, cel mai mult a crescut datoria
externă publică şi public garantată.
Aceasta a sporit cu 26,6%, ajungând
la 2,43 miliarde de dolari, ceea ce
reprezintă 29,1 la sută din totalul
datoriei externe. Datoria externă
privată negarantată s-a majorat cu
7,8% și a urcat la circa 5,93 miliarde
de dolari.

Premier
Energy
cumpără
electricitate de
100 milioane
de dolari din
Transnistria
Compania Premier Energy (fosta
Union Fenosa), a semnat un nou contract de achiziție a energiei electrice
cu Centrala electrică de la Cuciurgan
(ЗАО Молдавская ГРЭС) pentru
perioada 01.04.2021 – 31.03.2022
în valoare de peste 100 milioane de
dolari. Anterior, compania anunțase
că noul preț de procurare a energiei
electrice constituie 0,0535 dolari
pentru un kWh, în creștere cu circa
10% față de prețul actual de 0,04865
dolari. Volumul anual procurat de
Premier Energy se ridică la peste
două miliarde kWh.

Cui îi folosește starea
de urgență adoptată de
Parlament

D

eși nu are prerogative în acest sens,
Parlamentul a adoptat miercuri, 31
martie, la solicitarea premierului
interimar Aureliu Ciocoi, decizia de
instituire a stării de urgență, care va dura cel
puțin două luni, până la 31 mai. Legalitatea
acestei decizii urmează încă a fi stabilită, ea
având mai degrabă o motivare politică decât una
economică sau de ordin sanitar și care ar urma
să tergiverseze declanșarea procedurii alegerilor
anticipate.
de urgență nu prea are șanse de
izbândă să localizeze și să ia sub
control epidemia.
În acest context, măsurile votate de cei 52 de deputați socialiști,
ai Partidului „Șor” și ai platformei
Pentru Moldova, care au susținut
inițiativa, arată cel puțin neconvingător.
Ion CHIȘLEA

Solicitarea stării de urgență a
fost motivată cu evoluția dramatică a epidemiei de COVID-19 în
Republica Moldova, numărul infectărilor zilnice depășind cifra de
2000, iar cel al deceselor trecând
de 40 de cazuri zilnice. O stare

Guvernul interimar
are prea puține pârghii
de gestionare
a stării de urgență
În perioada stării de urgență
de două luni, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii
Moldova va putea emite dispoziții

de comportare în timpul situației
excepționale etc.
Măsurile ce ar putea afecta activitatea economică sunt și mai
vagi și mai generale. Ele prevăd
stabilirea unui regim special de
lucru pentru toate entitățile (inclusiv companiile), modificarea
procedurii de numire în funcție
și de destituire a conducătorilor
agenților economici și ai instituțiilor publice și interzicerea demisiei
lucrătorilor, cu excepția cazurilor
prevăzute de actele normative,
pentru această perioadă. Modificarea procedurii de numire în
funcție și de destituire a conducătorilor agenților economici
arată destul de ciudat, or chiar și
în situații extreme această procedură îi vizează doar pe proprietarii
entităților private (cel puțin nu
s-a văzut vreo specificare că ar fi
vorba doar de entitățile publice).
Aureliu Ciocoi:
„Nu avem prevăzuți acești
bani în Legea Bugetului”
Interzicerea demiterii lucrătorilor pare o prevedere destul de
rațională pentru a evita pauperizarea populației și creșterea ratei

FMI:
Economia
mondială,
afectată grav
de pandemie,
însă mai puțin
decât în 2008
Producţia economică globală
ar urma să fie cu aproximativ 3%
mai scăzută în 2024 decât se estima înaintea pandemiei de coronavirus, dar impactul pe termen
mediu nu va fi atât de sever ca
în timpul crizei financiare globale din 2008 - 2009, se arată
într-o postare publicată miercuri
pe blogul Fondului Monetar Internaţional, transmite Reuters.
Instituţia financiară avertizează
că perspectivele de înrăutăţire a
actualei crize rămân substanţiale,
chiar dacă presiunile financiare
sistemice şi pagubele economice
asociate pe termen lung au fost în
mare parte evitate, după ce guvernele au adoptat măsuri fiscale de
aproximativ 16.000 de miliarde
de dolari.

săptămâni, avem nevoie de 500
de milioane de lei, pentru două
săptămâni – un miliard. Noi nu
avem prevăzuți acești bani în
Legea Bugetului”, a menționat
Ciocoi.
Măsuri generale și fără
consistență, prezentate
Parlamentului
Starea finanțelor publice nu
oferă prea mult spațiu de manevră executivului în vederea
limitării activității economice,
așa cum s-ar preta în cazul unui
lockdown. Deficitul bugetar de
14 miliarde de lei, adoptat de
guvernul Chicu la finele anului
trecut în cadrul unui buget extrapopulist cu tentă electorală și
ruperea relațiilor cu organismele
financiare internaționale, care ar
fi putut finanța acest deficit, reduce la zero posibilitatea finanțării pierderilor provocate de unele
eventuale măsuri de lockdown.
De aceea și aceste măsuri generale și fără consistență, prezentate
Parlamentului. Însă, dacă nu va
fi restricționată masiv circulația
și instituită carantina (cel puțin
în Chișinău), care este aproape
imposibil de aplicat fără a sista
activitatea agenților economici,
luarea sub control a epidemiei
nu va fi practic posibilă. Drept
urmare, se pierde și justificarea
sanitară a stării de urgență. Și
rămâne doar justificarea politică despre care vorbește opoziția.
Starea de urgență a fost decisă
de cei 52 de deputați pentru a
evita sau tergiversa declanșarea
alegerilor anticipate.
Însă, în contextul actual, doar
un Guvern plenipotențiar, numit
de un Parlament credibil, ar putea
depăși profunda situație economică, sanitară și politică în care ne
aflăm. Altfel vorbind, starea de
urgență instituită de parlament
nu este o soluție, ci o piedică în
soluționarea situației curente.
Maia Sandu:
„O decizie goală”

de urgență ar avea menirea de a
stăvili acest val de infectări, iar coroborată cu o amplă campanie de
vaccinare, ar putea fi și eficientă.
Doar că Guvernul interimar
condus de Aureliu Ciocoi are foarte puțin spațiu de manevră și foarte puține pârghii pentru a gestiona
eficient această stare de urgență.
Numărul vaccinurilor care ajung
în Republica Moldova prin donații
și programe umanitare internaționale este foarte limitat, iar situația
economică este mult prea șubredă
pentru a rezista unor eventuale
sistări ale activității economice,
care ar trebui să fie una din principalele componente ale stării de
urgență. Fără un lockdown starea

în vederea punerii în executare a
mai multor măsuri destul de generale, care, în mare parte, pot
fi aplicate și fără instituirea unei
stări excepționale.
Acestea prevăd instituirea unui
regim special de intrare și ieșire
din țară, instituirea unui regim
special de circulație pe teritoriul
țării, introducerea regimului de
carantină și luarea altor măsuri
sanitaro-antiepidemice obligatorii, interzicerea desfășurării adunărilor, manifestațiilor publice și
a altor acțiuni de masă, dispunerea, la necesitate, a raționalizării
consumului de alimente și de alte
produse de strictă necesitate, familiarizarea populației cu regulile

șomajului. Însă această prevedere
ar trebui susținută cu subvenții
din partea statului. Agenții economici, dacă vor fi obligați să-și
sisteze activitatea sau să funcționeze într-un regim special, nu vor
putea să-și îndeplinească obligațiile salariale. În acest context,
Aureliu Ciocoi, răspunzând la
sugestia deputaților din opoziție
de a plăti 1000 de lei săptămânal
angajaților disponibilizați pe perioada lockdown-ului, a menționat
că statul nu poate să-și permită
astfel de cheltuieli.
„În Republica Moldova avem
circa 500 mii de angajați în sectorul privat. Pentru a-i subvenționa pe toți pe parcursul unei

Referindu-se la subiect, președintele Maia Sandu a menționat în
cadrul unei emisiuni TV că decizia
deputaților nu reprezintă un semn
de grijă față de sănătatea și viața
oamenilor, calificând-o drept o
decizie goală.
„Nu are nimic în ea care să spună foarte clar ce înseamnă starea
de urgență, cum aceste măsuri,
care lipsesc, măsurile din starea
de urgență, vor conduce la micșorarea numărului de oameni care se
infectează, cum vor fi compensați
cei care de pe urma acestor măsuri
vor avea de pierdut anumite venituri și cum le va compensa bugetul. Doar niște oameni speriați și
disperați pot să vină cu asemenea
decizii, care nu sunt nici justificate, nici explicate, poate un pic
să amâne rezolvarea problemei”,
a declarat Maia Sandu.
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Rusia îşi sporeşte
prezenţa militară la
graniţa cu Ucraina
Rusia concentrează în prezent forţe armate în
apropiere de frontierele Ucrainei dinspre sud, est
şi nord, ceea ce constituie o ameninţare la adresa
securităţii ucrainene, a declarat marţi comandantul-şef al armatei ucrainene, general-colonelul
Ruslan Homceak. El acuză Moscova de continuarea
unei „politici agresive” faţă de Kiev, relatează Reuters şi Ukrinform, citate de agerpres.ro. În declaraţii făcute în Rada Supremă, Homceak i-a acuzat pe
rebelii proruşi separatişti din estul ţării, sprijiniţi
de Moscova, de încălcarea sistematică a armistițiului din Donbas convenit în iulie 2020.

PSRM, Partidul „Șor” și Platforma Pentru Moldova au instituit starea
de urgență pentru a amâna dizolvarea Parlamentului

„Planul B” pentru socialiști

S

eful statului, Maia Sandu, intenționează să atace, în decurs de o săptămână,
decizia Parlamentului privind instituirea stării de urgență. Între timp,
Curtea Constituțională trebuie să se pronunțe pe marginea sesizării
președintelui despre dizolvarea Parlamentului. De cealaltă parte, PSRM,
Partidul „Șor” și Platforma Pentru Moldova sunt „pe scenariul B”, considerând că
un guvern demisionar, cu competențe sporite, este mai bun decât o „catastrofă”.
Deputații din opoziție consideră această acțiune a majorității parlamentare drept
un tertip pentru tergiversarea dizolvării legislativului.

,

Ilie GULCA
Parlamentul a decis, miercuri, instituirea stării de urgență în Republica
Moldova pentru 60 de zile. Actuala
majoritate parlamentară, formată din
52 de deputați, a votat pentru această
decizie, invocând situația gravă provocată de Pandemia de Coronavirus.
Autorii proiectului – deputații
PSRM, Bolea, Suhodolski și Dolința
– propun raționalizarea consumului
de alimente și alte produse de strictă necesitate; coordonarea activității
mass-media; chemarea cetățenilor
pentru prestări de servicii în interes
public, rechiziții de bunuri în scopul
prevenirii și lichidării consecințelor
situațiilor care au impus declararea
stării de urgență etc.
Drept reacție, deputatul Platformei
DA, Igor Munteanu, a calificat ședința
de miercuri drept „o scenă tristă” în
care „un guvern demis cere atribuții
mai mari decât poate duce, iar partidele serioase își aruncă pisica în brațe unul altuia numai să nu răspundă
pentru faptele lor”.
„Un guvern demis cere
atribuții sporite”
„Care-i sensul înlocuirii unei stări
excepționale de sănătate publică (legea
10/2009) cu o altă situație de asediu
(212/2004) în condițiile în care solicitantul acestui regim special nu
are plan de acțiuni, nu știe cum își
va folosi atribuțiile pe care le cere”,
a scris parlamentarul pe pagina sa de
Facebook.com.

„Orice restricții de carantină ar trebui să fie aplicate numai localizat, diferențiat, pentru ca infecția se difuzează
acolo unde sunt aglomerări urbane,
unde nu se respectă izolarea și lipsește
accesul la vaccin. În rest, starea de urgentă nu trebuie să fie folosită politic.”
În opinia expertului în drept constituțional, Nicolae Osmochescu, această
decizie a Parlamentului, ca orice altă
hotărâre emisă de legislativ, poate să
fie atacată la Curtea Constituțională.
„Parlamentul nu poate să fie
dizolvat în stare de urgență”
În acest context, în cazul în care
decizia privind instituirea stării de
urgență nu este atacată la Curtea Constituțională, subliniază Osmochescu,
sesizarea Curții Constituționale de
către șeful statului privind constatarea circumstanțelor constituționale
de dizolvare a Parlamentului rămâne
în vigoare.
„Numai că în cazul unui răspuns
favorabil din partea Curții Constituționale pentru șefa statului, dizolvarea nu
poate să fie realizată deoarece Constituția prevede expres că Parlamentul nu
poate să fie dizolvat în perioada stării
de urgență, asediu sau de război”, a
explicat Nicolae Osmochescu.
„Curtea Constituțională
trebuie să se pronunțe”
Potrivit lui Vladislav Gribincea,
președintele Centrului de Resurse
Juridice, Curtea Constituțională va
lua o decizie în cazul sesizării șefului
statului despre dizolvarea Parlamentului.
„Curtea Constituțională are două
sesizări acum pe rol. Prima ține de
învestitura doamnei Natalia Gavriliță,
și cred că această sesizare nu are nicio
șansă... Impresia mea este că a fost
depusă doar cu scopul de a tergiversa
discuțiile politice, nu mai știu ce. Și a
doua este sesizarea președintei Maia

Sandu de a dizolva parlamentul”, a declarat expertul într-un interviu pentru
Europa Liberă.
Șeful statului a menționat după decizia legislativului că, dacă, în decurs
de o săptămână, nu vor fi întreprinse
acțiuni care să demonstreze că starea
de urgență a fost introdusă „pe bune”,
și nu pentru tergiversarea dizolvării
Parlamentului, va depune un demers
la Curtea Constituțională în care va
demonstra că decizia este ilegală.
„Noi am vrut două luni de stare de
urgență în care statul să vină cu sprijin concret pentru agenții economici
și pentru persoanele angajate care
nu își pot desfășura activitatea. Să le
acordăm acestor oameni un sprijin
cel puțin să poată supraviețui. Socialiștii însă nu au acceptat”, a declarat
deputatul PAS, Lilian Carp.
„Socialiștii au încălcat
procedura”
Parlamentarul a subliniat că inițiativa privind instituirea unei stări de
urgență poate să vină fie de la Guvern,
fie de la Președinte, și nu de la un
grup de deputați. „Acesta este un lucru
ilegal”, a insistat el.
„Ei caută șmecherii juridice pentru
a întinde cât mai mult posibil această
situație pentru a permite guvernului
să mai facă niște privatizări.”
Comentatorul politic Cornel Ciurea
admite conotațiile politice ale deciziei
legate de instituirea stării de urgență,
doar că, spune el, această hotărâre nu
poate să fie ruptă de contextul pandemic ce are dimensiuni foarte grave.
„Este evident că Parlamentul nu
vrea să fie dizolvat, dar în același
timp majoritatea parlamentară vrea
să avem guvern, fie sub forma unui
executiv plenipotențiar, varianta ideală, pe care o blochează Maia Sandu,
fie sub forma unui guvern interimar,
dar cu competențe sporite din cauza
pandemiei. Acesta este scenariul B,
mai bun decât scenariul catastrofă.”

Vaccinul Sputnik V
face să cadă premierul
în Slovacia
Premierul Slovaciei, Igor Matovici, s-a decis să
demisioneze marți, la o lună după ce comandase
în secret două milioane de doze de vaccin rusesc
Sputnik V, în ciuda opoziției partenerilor săi de
coaliție și în absența focului verde din partea Agenției Europene a Medicamentelor, scrie lefigaro. „În
ajunul săptămânii mari, pe care noi o sărbătorim ca
un simbol al suferinței, al sacrificiului și al iertării,
am decis să cer iertare persoanelor care au cerut
politic demisia mea din funcția de prim-ministru”,
a anunțat el duminică, cu un sens asumat al dramaturgiei, înainte de a-l formaliza marți.

Navalnîi intră în greva
foamei, Peskov
nu comentează
Opozantul rus, Aleksei Navalnîi, a publicat pe
Instagram o declarație adresată șefului Închisorii
nr. 2 din regiunea Vladimir, Aleksandr Muhanov,
scrie meduza.io. Politicianul a solicitat administrației penitenciarului în care se află să permită medicilor să îl vadă, anunțând că intră în greva foamei
până când cererea sa nu va fi îndeplinită. Meduza
citează întregul text al declarației lui Navalnîi. „Cer
să mi se permită să mă vadă un medic, dar până
când se întâmplă acest lucru, sunt în greva foamei”.
Secretarul de presă al președintelui Federației
Ruse, Dmitri Peskov, nu a vrut să comenteze gestul
lui Navalnîi.

A trădat pentru că „avea
probleme cu banii”
Un ofiţer italian, arestat marţi pentru spionaj în
favoarea Rusiei, „nu reuşea să facă faţă” cheltuielilor zilnice doar din salariul său, afirmă soţia lui
într-un interviu publicat joi de cotidianul „Corriere della Sera”, informează AFP, citat de agerpres.
ro. Salariul său de „3.000 de euro nu era suficient
pentru o familie cu patru copii, patru câini (...), cu
1.200 de euro rată lunară la un credit imobiliar”,
explică Claudia Carbonara, soţia lui Walter Biot,
arestat în timp ce transmitea documente clasificate
unui ofiţer rus în schimbul sumei de 5.000 de euro.

În Franţa, şcolile
se închid pentru
trei săptămâni
Franţa va închide şcolile la nivel naţional pentru
trei săptămâni ca urmare a creşterii numărului de
cazuri de infecţie cu noul coronavirus, a anunţat,
miercuri seară, preşedintele Emmanuel Macron,
relatează dpa, citată de agerpres.ro. Va fi o săptămână de învăţământ la distanţă, urmată de o
vacanţă de primăvară de două săptămâni. Este pentru prima dată în acest an şcolar când şcolile vor fi
închise în Franţa.
I.G.

8
Vineri / 2 aprilie / 2021

RUBRICARZI

Harta lumii

Globul cu
înjurături
a lui Usatâi care să nu le lase cu
o definiție de penitenciar și nu-i
ieșire a lui Dodon care să nu stârnească interesul specialiștilor în
argotologie – un viitor dicționar
al „fenei“ ruso-române („феня“,
în rusă, e un fel de „latină a hoților“, vocabularul vulgar distinctiv
al declasaților) ce se vorbește azi
Adrian CIUBOTARU
în spațiul public moldav ar fi cu
certitudine incomplet fără perleNu știu dacă își mai aduce aminle bilingve ale acestor adevărați
te cineva că Republica Moldova
creatori de limbaj!
este, de fapt, un glob și că acest
Discursul de ieri din Parlament
glob are 380 de grade. Descoperial deputatului Vasile Bolea ar fi
rea îi aparține lui Dumitru Moțpan,
oripilat o societate normală, în RM
vicepreședinte al Parlamentului în
însă a stârnit mai curând aprobări
anii ’90 și autorul celebrului dicton
și dezaprobări de ordin semiotic,
despre patrie, care „începe de la
mai puțin etic (semiotica, recubuhaiul satului”. Moțpan s-ar fi
nosc, e și ea foarte tentantă în acest
învrednicit, cu timpul, de titlul de
caz, doar că nu poate substitui
Cernomîrdin al
examenul etic,
Moldaviei, dacă
care ar trebui
insista mai abisă primeze).
tir pe creativiIntraductibila
Ceea
tatea lui lingsintagmă a lui
vistică. Pe acest
Bolea
(poadrum al gloriei,
te: „frecangii
ce contează cu
a fost concurat
terminați?“) a
adevărat e că
la greu de colestrâmbat multe
azi, în politica
gii din PDAM,
nasuri, dar nu
moldovenească,
dar l-a oprit
a deranjat cu
se pare că nu se
altceva: ironia
adevărat. Dacă
mai poate altfel
necruțătoare
ar fi deranjat,
și că prozaismul
a celor din jur
s-ar fi vorbit
exprimării normale și
și
dinamica
nu atât despre
respectuoase este total
schimbărilor
cazul particular
contraindicat dacă
politice
înal oratorului
vrei să ai succes la
tr-un mediu
socialist, cât
„norod“.
social încă stădespre fenopânit de niște
men în general.
reguli etice și
Iar fenomenul
deontologice
a luat deja o
elementare.
amploare atât de mare, încât îl mai
Odată cu venirea lui Vladimir
pot opri doar niște legi sau măVoronin la putere, politicienii și-au
car ordonanțe cu măsuri (amenzi,
pierdut efectiv decența. Aproape
sancțiuni, popriri la leafă etc.) ce
nimeni nu s-a mai arătat stânjenit
le-ar tăia deputaților și demnitaride gafele verbale comise în spalor pofta de a vorbi într-o manieră
țiul public, iar limbajul licențios
descalificantă la TV sau la tribuna
s-a încetățenit, devenind normă.
legislativului.
Înjurătura golănească și argoul
La o analiză superficială, se crecvasibanditesc, sudalma de mahala
ează impresia că o bună parte din
și slangul coțcăresc au ajuns parte
mediul politic moldovenesc și-a
organică a comunicării, la televimodelat, în irepetabilii ani ’90, crizor și mai ales la întâlnirile live cu
teriile de viață și regulile conviețuelectoratul. Cei care ar fi părut, pe
irii sociale după etica „pațanilor“,
vremuri, excentrici și marginali,
moștenită de la anumite forme de
niște inși demni de milă, bârfă
subcultură din țara-matușkă, prosau batjocură, se situează acum
movate sârguincios de aceasta prin
nu la periferia, ci chiar în centrul
filme și emisiuni televizate. La o
vieții politice. Mai mult, e privit
analiză mai detaliată, se va observa
cu suspiciune tocmai politicianul
însă că de la „pațani“ și alți „eroi“
care nu recurge măcar la cuvințele
sau „antieroi“ ai lumii criminale
pipărate, dacă nu chiar la ditamai
sovietice și postsovietice ai noștri
ocările.
au moștenit doar gusturile și exNu se știe ce a fost mai întâi
presiile, nu și etica propriu-zisă,
(s-o afle sociologii și lingviștii viicare, oricât de rudimentară, intorului!): degradarea moravurilor
terzicea totuși anumite exhibiții
publice, care s-a răsfrânt în modul
verbale și comportamentale în
acesta asupra clasei politice sau
spațiul public.
degenerarea politicienilor, care
Singura scuză pe care o putem
a atras după sine relaxarea, iar
găsi în cazul domnului Bolea este
mai apoi, declinul moral al obștii.
că inimoasa lui cuvântare a fost
Ceea ce contează cu adevărat e
jalonată de intenții bune (haideți
că azi, în politica moldoveneassă o admitem și pe asta, căci nu
că, se pare că nu se mai poate
ne trece prin cap că deputatul PSaltfel și că prozaismul exprimăRM-ist s-ar fi gândit și la altceva
rii normale și respectuoase este
decât sănătatea nației), și că a extotal contraindicat dacă vrei să ai
primat, în fond, adevărul despre
succes la „norod“. Nu-i dezvăluire
cei cărora li s-a adresat.

Săptămânal independent
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Unionismul
cotidian (I)

D

eşi voiam să scriu despre asta mai
devreme, am ţinut o pauză, lăsând să
se consume evenimentul 27 martie, ca
să nu mi se interpreteze textul ca unul
conjunctural, ocazional şi festiv. Despre unire ar
trebui să discutăm pragmatic, nu doar emotiv şi
cu prilejul unor sărbători.

Mircea V. CIOBANU
Sigur că foarte mult contează
istoria şi comunitatea de neam,
culturală şi spirituală, dar las
unirea nostalgică pe seama bunilor mei colegi, propunând să
abordăm cealaltă perspectivă:
unirea întru viitor. Citind istoria pentru a ne proiecta viitorul.
Aici nu putem să evităm discuţiile
despre politică, oricât de indezirabil şi tot mai dizgraţios ni se
pare acest spectacol fără final
(or nouă ni se pare că urmărim
analize, discuţii şi decizii privind
prezentul şi viitorul comunităţii,
dar în realitate avem un soi de...
reality-show, cu oameni care îşi
rezolvă propriile probleme).
Citisem adineaori (pe reţele,
da) un fel de mărturisire-doleanţă, care, pe de o parte, ţine
de domeniul fantasticului, dar
pe de alta, la o bună aranjare a
stelelor, poate deveni realitate.
Prietenul de reţele mărturisea
că e gata să susţină prin vot o
formaţiune unionistă (oricare
ar fi ea), ce ar lua trei sau patru
zeci de mandate în parlamentul
Republicii Moldova. De ce nu,
de vreme ce avem tot mai multă
lume care înţelege că antiunionismul nu e decât o consecinţă
a ignoranţei? Mai deschizi nişte
cărţi şi lucrurile se limpezesc. Mai
asculţi nişte oameni înţelepţi şi
înţelegi că pur-raţional (nu mai
vorbesc acum de legăturile de
suflet) unirea e soluţia salvării.
De sărăcie, de pandemie, de viaţă
fără viitor.
Nu vom putea evita discuţiile
despre paradoxul de azi: creşterea numărului de aderenţi ai ideii
unirii, dar şi prăbuşirea formaţiunilor politice unioniste. Nu putem
evita nici discuţiile despre profitori, or, un timp, martirajul şi
patriotismul românesc au devenit
profitabile în mai multe sensuri,
fie pecuniare, fie pentru cariera
personală. Dar să nu exagerăm
cu criticile. Or noi avem această
tară intelectuală, împrumutată
de la femeia care iartă, fie şi din
milă, toate păcatele unui ticălos,
dar este excesiv de chiţibuşară şi
exigentă faţă de un bărbat cumsecade. Simplu spus, nu avem
nevoie de o echipă foarte pură
şi de alegători la fel de puri, toţi
români verzi, toţi aleşi pe sprânceană, dar care vor lua trei la sută
din voturi. Avem nevoie de treizeci de mandate, nu mai puţin,
pentru a fi în politica reală, nu
pentru a face figuraţie politică.
Iar asta înseamnă coagularea
tuturor ideilor, tuturor oameni-

lor şi tuturor formaţiunilor, fie şi
doar formal existente; implicarea
politicienilor unionişti marginalizaţi altă dată, cooptarea tuturor
unioniştilor activi în teritoriu şi
în centru, implicarea celor din
afara politicului (dar şi din afara
RM), angajarea masivă a tinerilor. Ştiu că fiecare are rezerve
faţă de câte vreo categorie din
cele enumerate, dar cred că eu
însumi am greşit atunci când
propuneam ca – de vreme ce
formaţiunile unioniste au cam
dat faliment – să se retragă toţi
pensionarii politicii unioniste în
favoarea tinerei generaţii. Din
păcate, nu a ieşit mare treabă, fie
că regimul Plahotniuc şi-a şters
picioarele de ei (amintiţi-vă de
marşurile unioniste), fie că ei au
fost dirijaţi de aceiaşi profitori,
care au rupt nişte avantaje personale). Dar, ziceam, trecem peste
erori, păcate, cazuri particulare,
altfel nu vom putea avansa.
Dincolo de situaţia din politica
moldovenească, destul de încâlcită azi, mă miră cum, neavând
un partid unionist în parlamentul
moldovenesc actual, unioniştii
de serviciu de pe reţelele de socializare se alătură vehementei
campanii împotriva unor noi
alegeri, promovate de socialişti.
Cu majoritatea din parlamentul
moldovenesc de azi, nu putem
avea decât încă un guvern socialist. Dar îl avem deja! Un alt guvern, ne-socialist, este imposibil
azi. De ce ar trebui să pierdem
vremea cu menajarea lui Dodon
şi a fricii lui de alegeri? Nu e mai
bine să ne gândim la şansa de a
accede în parlament? Cu orice
primă ocazie!
Cea mai bună şansă ar trebui
să aibă unioniştii (fără reprezentare, azi, în legislativ), decât o
prăbuşire atât de evidentă a guvernării socialiste, după ce toată
lumea s-a convins că singurul ajutor şi sprijin real pe care îl au şi
Caricatura la gazetă

Nu vom
putea evita discuţiile
despre paradoxul de
azi: creşterea numărului
de aderenţi ai ideii
unirii, dar şi prăbuşirea
formaţiunilor politice
unioniste. Nu putem
evita nici discuţiile
despre profitori, or,
un timp, martirajul şi
patriotismul românesc
au devenit profitabile
în mai multe sensuri,
fie pecuniare, fie pentru
cariera personală. Dar
să nu exagerăm cu
criticile. Simplu spus,
nu avem nevoie de o
echipă foarte pură şi de
alegători la fel de puri,
toţi români verzi, toţi
aleşi pe sprânceană, dar
care vor lua trei la sută
din voturi.

îl vor avea moldovenii în viitorul
previzibil va veni din România şi
Uniunea Europeană? Cum să nu
valorifici politic această situaţie
atât de limpede? Mai ales că şi
aici intră şi toate acţiunile anti-pandemice.
Cine sabotează unionismul?
Nu sunt singurul care am impresia că multe acţiuni pretins
unioniste sunt inspirate în laboratoarele securităţii (post?)
sovietice şi chiar dirijate de acolo. Ca să nu intru şi eu pe lista
conspiraţioniştilor: vorbesc nu
despre „mâna Moscovei”, ci despre percepţie. Nu sunt convins că
cineva este agentul Kremlinului.
Remarc doar că unii acţionează
de parcă... ar îndeplini o misiune
străină. Vom reveni.
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Trufie, deșertăciunea deșertăciunilor...

Leo BUTNARU

Mormântul lui Ioan Mânăscurtă este vecin cu cel al lui Aureliu
Busuioc și al doamnei sale Tanți.
Deocamdată, peste locul de veci
al lor e o lespede mare de granit
negru, cu inscripțiile numelor.
Din păcate, cât au săpat la un alt
mormânt, groparii au pășit peste
dala neagră, lăsând urme (în ajun
plouase). Iar unele persoane, venite aici pentru omagiu, nici nu
au observat că sub tălpile lor era
mormântul familiei Busuioc.
O altă ploaie va curăța granitul,

apoi cred că va fi înălțată acolo
vreo cruce, vreo stelă.
Nu știu dacă e de remarcat, dar
totuși: mormântul importantului
scriitor și om de spirit Aureliu
Busuioc e oarecum în adâncurile
cimitirului, iar după intrarea în
cimitir se înghesuie fel de fel de
figuri ale foștilor nomenclaturiști
comuniști, apoi, în fața lor, scoși
„mai de-ai noștri”, dar și printre
ei destule figuri dubioase, care au
colaborat cu partidele reacționare, antinaționale, au cenzurat pe
la radio, televiziune, însă mahării
de pe atunci i-au plasat și pe ei
printre cei din frișca „neamului”. Îmi spunea ieri Arcadie că,
la o precedentă înmormântare,
Vladimir Beșleagă, arătând spre
„fruncea” prim-planului de morminte și stele ale cimitirului, întrebă: „Acesta o fi... prezidiul?”.
Cam așa e, prezidiile din diferite
vremuri, amestecate, ale comu-

niștilor cu cele ale patrioților
vociferanți, ale turnătorilor de
cândva cu ale nomenclaturiștilor
comuniști intrați și în nomenclaturile de partid ale „democraților”. Unuia din aceștia mai să i
se facă mormântul în pragul Bisericii Tuturor Sfinților, din zelul
de a-l ține cât mai în frunte, cât
mai în văzul lumii! Culmea trufiei post-mortem, a deșertăciunii
deșertăciunilor...
Deloc puțini din cei plasați în
prezidiul cimitirului central, ca
personalitate, ca prestanță, ca
importanță mai că nici nu există
pe lângă ce au însemnat în cultura
română dintre Prut și Nistru un
George Meniuc sau Nicolai Costenco, un Vasile Vasilache sau
Gheorghe Vodă, un Serafim Saka
sau Vasile Levițchi și atâți alții, pe
care nomenclaturiștii timpului,
inculți și ostili, i-au ascuns prin
colțuri de țintirim.

Despre data Paștelui

Petru Mihail PRUTEANU
Trăind în Occident, deseori sunt
întrebat cine sărbătoreşte corect
Paştile: romano-catolicii (pe 4
aprilie) sau ortodocşii (pe 2 mai)?
Răspunsul este cât se poate de
simplu şi evident: cel puţin anul
acesta (2021), cei care sărbătoresc
corect Paştile, în conformitate cu
hotărârile Sinodului I Ecumenic,
sunt romano-catolicii, iar ortodocşii pur şi simplu aplică o schemă
calendaristică, care nu are nici o
legătură cu realitatea astronomică
şi nici religioasă.
1) Echinocţiul de primăvară a

avut loc pe 20 martie;
2) Prima duminică cu lună plină
după echinocţiu a fost 28 martie;
3) Pentru că în acea zi a fost
Paştele iudaic, paştele creştinilor
se decalează cu o săptămână şi va
fi pe 4 aprilie.
4) Pe 27 aprilie (într-o zi de
marţi) avem a doua lună plină
după echinocţiu, iar duminica
următoare este 2 mai.
Pentru că ortodocşii au un echinocţiu al lor (pe 21 martie pe stil
vechi, echivalent cu 3 aprilie după
calendarul real), adică la două săptămâni după ce ziua a fost egală cu
noaptea şi a avut loc echinocţiul
real, suntem nevoiţi să aşteptăm
a doua lună plină (contrar Sinodului I Ecumenic!). Deci prima
eroare este că nu ne mai uităm la
cer, ci la cărţile noastre, despre
care nu acceptăm că ar putea avea
şi greşeli, mai ales atunci când se
referă la lucruri atât de omeneşti

şi fără legătură cu credinţa cum
este calendarul!
Mai mult decât atât, în unii ani
noi aşteptăm şi un paşte iudaic
imaginar, ţinut tot „după carte”,
deşi iudeii şi-au corectat calendarul şi, în realitate, au paştele mult
mai devreme. Dar, dă mă rog, noi
ştim mai bine când ar fi trebuit ei
să-l ţină, ca noi să-l ţinem şi mai
târziu. Deci cum se numeşte toată
treaba asta dacă nu prostie?!
Şi, vă rog, nu mă luaţi cu „argumentul” luminii de la Ierusalim, că
aia „vine” când o chemi, nu după
un calendar demodat. Dacă preotul
slujeşte Liturghia la o altă oră decât cea tradiţională (ceasul III din
zi, aprox. 9h00), nu înseamnă că
Duhul Sfânt stă în aer şi aşteaptă
ora pentru a sfinţi darurile sau vine
mai devreme, când darurile poate
încă sunt la proscomidiar. Nu, Duhul vine atunci când este chemat.
La fel şi lumina din Ierusalim!

Guvernarea Dodon-Chicu ne lasă fără
60 de milioane de euro din România

Iurie RENIȚĂ
Nu există nicio justificare din
partea tuturor structurilor guvernamentale de la Chișinău pentru
ratarea intenționată a celor 60 de
milioane de euro din partea României. Ca persoană care a participat
la elaborarea, negocierea și semnarea a patru protocoale adiționale
(2010-2015) la Acordul de ajutor
financiar nerambursabil în valoare
de 100 de milioane de euro acordat
de România Republicii Moldova,
confirm existența unei reticențe
cronice a autorităților de la Chișinău față de acest gest generos din
partea poporului român. Chiar și în
perioada guvernărilor europeniste
(2010-2015) au fost tentative de a
direcționa pe alt făgaș acest ajutor
financiar nerambursabil, printre

care aș menționa insistența ca suma
de 100 de milioane de euro să fie
inițial transferată la Chișinău, iar
apoi „noi ne vom descurca ce facem
cu ei, căci noi știm mai bine”.
Semnarea Acordului în 2010 a
fost expresia existenței unei puternice voințe politice la București și
Chișinău. Doar în aceste condiții
a fost posibilă semnarea acestui
document de asistență financiară
frățească. Ratarea intenționată de
către Chișinău a celor 60 milioane
de euro ne demonstrează că guvernarea Dodon-Chicu detestă tot ce-i
românesc, chiar și ajutoarele atât
de necesare cetățenilor noștri în
perioada pandemiei. Numai cât face
întâmpinarea „frățească” de către
„românul” Chicu a ajutoarelor de
2,5 milioane de euro sub podul de
la Telecentru! Aceasta-i fața adevărată a guvernării anti-naționale
și anti-românești a tandemului
Dodon-Chicu.
Amenințările valetului lui Dodon că va face publice „adevăratele motive”, pentru care n-a fost
semnat cel de-al șaselea protocol al
Acordului, denotă, o dată în plus,
ipocrizia, dar și impertinența in-

credibilă a lui Chicu de a plasa vina
eșecului cu cele 60 de milioane de
euro pe spatele Bucureștiului. Nesimțirea, aroganța și nerecunoștința tandemului Dodon-Chicu față
de ajutoarele românești, inclusiv
a Acordului de 100 de milioane
de euro, trebuie clar disociată de
recunoștința sinceră a majorității
absolute a cetățenilor noștri. Este
mult prea evident că acești pioni
ai Moscovei (Dodon-Chicu și toată
gașca lor guvernamentală și parlamentară) au blocat intenționat, din
considerente politice, posibilitatea
valorificării celor 60 de milioane de
euro din România.
În încheiere voi reitera că semnarea și implementarea Acordului
de 100 milioane de euro a fost expresia unei voințe clare și ferme
atât la București, cât și la Chișinău.
Motivele ratării celor 60 de milioane de euro trebuie căutate exclusiv
la Chișinău, chiar și sub podul de
la Telecentru! Sunt sigur că cetățenii noștri recunoscători (din
care nu fac parte Dodon-Chicu și
slugile lor) vor trage concluziile de
rigoare și vor proceda în consecință
la viitoarele alegeri parlamentare
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„Eliberarea statului
din captivitate”,
un obiectiv
politic perfect

George DAMIAN

Este eliberată Republica Moldova din captivitate sau este din
nou capturată? Lingviștii Vasile
Bahnaru și Constantin Tănase
scriau cu mai bine de 30 de ani
în urmă că amețeala numită limba
moldovenească a tulburat profund
mințile basarabenilor și a produs
o tâmpire în masă. Nimeni de la
Chișinău nu ar putea explica într-un mod coerent ce înseamnă
„stat capturat” și cum se produce

capturarea unui stat.
Dar asta nu înseamnă că expresia nu a devenit element de campanie
electorală și obiectiv politic. La fel și termenul de ocară „oligarhul”;
bunul-simț ne spune că într-o oligarhie sunt mai mulți participanți.
Dacă e unul singur se numește tiran, despot, dictator sau ceva de
genul. Dar în Republica Moldova avem recordul oligarhului unic
(alături de piticul sovietic, cel mai mare pitic din lume). Și oligarhul unic e bun, pentru că a fugit. Dacă erau mai mulți oligarhi ar
fi trebuit legați, dar așa am scăpat de probleme, am avut un singur
oligarh și ăla a fugit.
Cum ziceam, „eliberarea statului din captivitate” este un obiectiv
politic perfect: nimeni nu știe cum se face asta, deci o putem întinde
la nesfârșit. Și scopul scuză mijloacele, putem face orice ca să „eliberăm statul din captivitate”. Tot ce se întâmplă la Chișinău indică
faptul că Maia Sandu tinde spre un regim de autoritate personală.
Nu are șanse să reușească, problema e că această încercare deschide
ușa spre un viitor regim de autoritate personală, dar cu alt moț în
vârful grămezii.

Citații publice
În conformitate cu art. 8 CPC RM, Judecătoria municipiului
Chișinău (sediul Centru), invită pe Borș Cristina să participe la
examinarea cauzei civile la cererea de chemare în judecată depusă
de OCN „Fagura Marchetplace” către Borș Cristina, privind încasarea datoriei, cheltuielilor pentru asistența juridică și taxa de stat
în cadrul ședinței de judecată la data de 08.06.202, ora 14.40, în
incinta Judecătoriei mun. Chișinău (sediul Centru), bd. Ștefan cel
Mare 162, bir. 108.
Judecător – Daria Sușchevici
Judecătoria Chișinău (sediul Centru), solicită prezentarea lui Petru Ghenița, cu ultimul domiciliu în mun. Chișinău, or. Sângera, str.
Primăverii, nr. 3, în ședința de judecată care va avea loc la data de 22
aprilie 2021, ora 10.00, bir. 309, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162, mun.
Chișinău, în legătură cu examinarea cauzei civile nr. 2 – 15138/20,
pornită la cererea de chemare în judecată depusă de Dan Vacarciuc
împotriva Întreprinderii Mixte C.I.A. „Transelit” SA, O.C.N. „Mogo
Loans” și a lui Petru Ghenița, cu privire la încasarea prejudiciului
material și a cheltuielilor de judecată.
Judecător – Alina Brăgaru
Judecătoria Ungheni (str. Națională nr.10/1) solicită prezența în
calitate de pârât a cet. Andrei Esicov, cu ultimul domiciliu cunoscut în
s. Sculeni, r. Ungheni, la ședința de judecată din data de 12.05.2021,
ora 11.00, sala de ședințe nr. 21, în cauza civilă la cererea de chemare
în judecată înaintată de Miroslav Căuș în cadrul cauzei civile la cererea
de chemare în judecată depusă de către avocatul stagiar Maria Foltea,
în interesele reclamantului Miroslav Căuș împotriva lui Andrei Esicov,
privind încasarea datoriei și a cheltuielilor de judecată.
S-a stabilit pârâtului termen până la data de 16 aprilie 2021, inclusiv, pentru prezentarea referinței scrise. Termenul acordat este de
decădere în prezentarea ulterioară de probe. Se explică pârâtului că
depunerea referinței este obligatorie. În cazul nedepunerii ei în termenul stabilit de instanță, pârâtul este decăzut din dreptul de a mai
prezenta probe, dacă legea nu prevede altfel, iar cauza este examinată
în baza materialelor anexate la dosar.
Judecător – Valentina Stratulat
Judecătoria Chișinău (sediul Centru) comunică Anei Gulii și lui
Vasile Bahtin cererea de chemare în judecată cu valoare redusă înaintată de Asociația de Economii și Împrumut Grătiești împotriva Elenei
Cebotari, Anei Gulii, Vasile Bahtin, cu privire la încasarea datoriei și
compensarea cheltuielilor de judecată.
Se stabilește pârâților termen de 30 de zile din momentul publicării prezentului aviz în cadrul căruia urmează să prezinte instanței
judecătorești pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt
162, bir. 711, și reclamantului referința, precum și copiile de pe înscrisurile necesare.
Se explică pârâților Anei Gulii și lui Vasile Bahtin că neprezentarea
în termen a referinței nu împiedică soluționarea cererii în baza
materialelor anexate la dosar.
Judecător – Ecaterina Silvestru
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Când va începe vaccinarea generală a populației?

Moldovenii care vor să se vaccineze
împotriva COVID-19 nu au cu ce

A

proape un procent din populația
Republicii Moldova a fost vaccinată
împotriva Covid-19. Coordonatorii
campaniei de vaccinare încă nu știu
când va începe imunizarea generală a populației.
cacitatea vaccinurilor. „Nu pot
spune concret. Mă uit pe facebook
unde mulți scriu că au alergii de
la vaccin. Sper că totul va fi bine”,
zice Vladimir, 45 de ani.
Încrederea moldovenilor
în vaccinuri
Natalia MUNTEANU
GAZETA de Chișinău a ieșit în
stradă să afle dacă vor sau nu moldovenii să se vaccineze. Din spusele oamenilor, am aflat că aceștia
ar fi oricând gata să fie imunizați.
„Vreau să mă vaccinez cu Sputnik,
dar, dacă nu-i, ce să-i faci?! Am
o cunoscută care s-a vaccinat cu
altul. Nu a avut reacții adverse.
Vrem să mai trăim oleacă”, spune Ion în vârstă de 73 de ani. La
același colț de stradă, două femei
îmi spun sigur că „se vor vaccina
doar cu Sputnik (n. r. – vaccinul
din Rusia)”.
Vaccinul e singura soluție. „Da.
E unica soluție pentru a ieși din
pandemia de Covid-19. Doar vaccinul ne poate salva. Toate vaccinurile sunt la același nivel. Nu
cred că Sputnik e mai bun decât
celelalte”, consideră Olesea care
are 37 de ani.
„Atunci când va fi vaccinul pe
care-l vreau. Altă ieșire nu-i. Oamenii nu prea vor să se vaccineze
pentru că se uită la televizor și văd
cum AstraZeneca a dat reacții adverse la trei-patru oameni”, menționează Alexandru, 60 de ani.
„Dacă îmi va da voie medicul, o
să mă vaccinez. Eu am niște boli.
Toate vaccinurile le-am făcut până
acum. Și pe acesta vreau să-l fac.
Toți vor să se vaccineze. Cei care
au bani nu se uită cât costă – plătesc, numai să se vaccineze”, crede
Valentina care are 70 de ani.
Am întâlnit și moldoveni indeciși: unii mi-au zis că încă nu
s-au gândit dacă se vor imuniza
sau nu, iar alții se îndoiesc de efi-

43% din moldoveni nu s-ar vaccina sub nicio formă împotriva
Covid-19, în timp ce 21% sunt gata
să se imunizeze cât mai repede
cu putință. Aceste lucruri le relevă datele unui sondaj realizat de
IMAS Chișinău în martie 2021.
Potrivit cercetării, 34% dintre
respondenți așteaptă o perioadă
pentru a vedea eficiența vaccinului. Totodată, studiul arată că
31% au încredere într-un vaccin
produs în Rusia, iar 10% într-un
ser produs în Occident (Pfizer,
AstraZeneca). Pe de altă parte,
42% spun că nu au încredere în
nici un vaccin, în timp ce 9% au
încredere în toate.
Potrivit datelor prezentate de
Ministerul Sănătății și ANSP,
40.321 de persoane au fost vaccinate, dintre care aproximativ 870
de oameni au avut reacții adverse,
iar 78 dintre aceștia au fost testați
pozitiv la Covid-19 la câteva zile
după administrarea primei doze.
„Aceste persoane fie au fost vaccinate în perioada de incubație a
infecției, când nu aveau semne de
boală, fie s-au infectat pe parcurs.
După prima doză de vaccin nu-i
oferită protecție, nu-s anticorpi
de protecție contra bolii, de aceea
trebuie respectate toate măsurile
contra Covid-19”, susține Laura
Țurcan, medic epidemiolog la
Agenția Națională de Sănătate
Publică (ANSP).
Deși suntem abia la prima
etapă de vaccinare, unul dintre coordonatorii campaniei de
vaccinare susține că am avea un
nivel bun de imunizare. „1% din
populație a fost vaccinat. Putem
cataloga procesul ca fiind foarte

Germania:
31 de cazuri
de cheaguri de
sânge în creier
la persoane
vaccinate cu
AstraZeneca
Autoritatea germană din domeniul vaccinurilor
a anunțat marți că a înregistrat 31 de cazuri de cheaguri de sânge în creier, dintre care 9 s-au soldat cu
decese, la persoane care au primit vaccinul contra
Covid-19 produs AstraZeneca, potrivit Reuters.

bine organizat”, a spus Alexei Ceban, medic epidemiolog la ANSP.
Potrivit lui, în regiunea transnistreană au fost vaccinate aproape
100 de persoane.
La cea de-a doua etapă urmează
să se vaccineze persoanele de peste 60 de ani, care au alte maladii,
iar abia la etapa a treia se vor putea programa online ceilalți moldoveni, au declarat reprezentații
Ministerului Sănătății și ANSP.
În Republica Moldova, campania de vaccinare împotriva
Covid-19 a început la 2 martie,
după ce la Chișinău au ajuns peste
21.600 de doze de vaccin AstraZeneca, donate de România prin
intermediul Mecanismului European de Protecție Civilă.
La 4 martie, autoritățile R.
Moldova au recepționat un alt
lot cu 14.400 de doze de vaccin
AstraZeneca, prin intermediul
COVAX, o platformă care oferă
doze de vaccin gratuite statelor
sărace. Prin COVAX, R. Moldova
a mai recepționat alte 24.570 de
vaccin Pfizer, un parteneriat dintre CEPI, Gavi, UNICEF și OMS.
România a mai donat încă
50.400 de doze de vaccin produs
de compania AstraZeneca. Lotul
a ajuns sâmbătă, 27 martie, în R.
Moldova. „Este o donație gene-

Institutul Paul Ehrlich Institute (PEI) a
spus că până acum a consemnat 31 de cazuri
de cheaguri în venele cerebrale – cunoscute și
drept tromboze ale sinusului venos cerebral
CVST – iar în 19 dintre acestea a fost vorba de
un deficit de trombocite (Trombocitopenia),
transmite Reuters.
În nouă dintre cazuri, persoanele au
murit. Cu excepția a două cazuri, toate au
fost la femei cu vârste între 20 și 63 de ani.
Cei doi bărbați afectați aveau 36 și 57 de ani.
Agenția Europeană a Medicamentului a
declarat pe 18 martie că vaccinul Astra Zeneca
este eficient și sigur, dar recomandă modificarea informației despre produs care să conțină efecte secundare foarte rare ca emboliile
observate în ultimele săptămâni.
rfi.ro

roasă din partea României, care
a fost posibilă datorită eforturilor Guvernului român pentru a le
achiziționa. Este un gest imens
de solidaritate, este modalitatea

A fost extinsă
campania
de vaccinare
împotriva
COVID-19
Autoritățile din sănătate au anunțat
trecerea la etapa a doua a campaniei
de vaccinare împotriva COVID-19, care
presupune imunizarea persoanelor cu
vârsta de peste 60 de ani și a celor cu
boli grave.
În același timp, continuă vaccinarea
lucrătorilor medicali și a personalului

noastră prin care dorim să sărbătorim ziua Unirii Basarabiei cu
România”, a menționat Ambasadorul României în Republica
Moldova, E.S. Daniel Ioniță.

și beneficiarilor din cadrul azilurilor și
centrelor de plasament temporar sau
de lungă durată, informează Ministerul
Sănătății.
Agenția Națională pentru Sănătate Publică a distribuit 14 400 doze
de vaccin împotriva COVID-19 către
instituțiile medico-sanitare publice
din teritoriu, din lotul de 50 400 doze
de AstraZeneca, donate de România.
Restul vaccinurilor sunt securizate
pentru administrarea celei de-a doua
doze, se mai arată într-un comunicat
al ministerului.
Până miercuri au fost vaccinate
împotriva COVID-19 40 de mii 321 de
persoane.
radiochisinau.md
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De ce nu se face dreptate
pentru Marius Borş

M

arius Borş avea 15 ani şi un viitor
promiţător. Locuia cu părinţii în
Irlanda, era pasionat de electronică
şi visa să-şi continue studiile în
domeniu. Tatăl i-a aranjat şi un atelier în care
Marius se dedica pasiunii sale.
Julieta SAVIȚCHI
Ziua de 26 august 2018 a fost
una fericită pentru el. Împreună
cu familia şi prietenii a vizitat mai
multe locuri pitoreşti şi istorice
din R. Moldova, iar peste o zi urma
să revină în Irlanda.
Această zi a fost ultima din
viaţa lui Marius. Un automobil
de marca BMW s-a ciocnit violent
de maşina în care se afla adolescentul şi tatăl său. Tânărul a fost
aruncat la vreo 20 de metri şi se
pare că nici nu şi-a dat seama ce
s-a întâmplat în ultimele clipe ale
vieţii sale.
Organele de drept au pornit un
dosar penal în legătură cu acest
caz, iar de doi ani şi jumătate ancheta bate pasul pe loc. În timp
ce părinţii lui Marius Borş acuză
organele de drept de tergiversarea premeditată a dosarului, oamenii legii dau vina pe experţi.
Iar tânărul învinuit de comiterea
accidentului, un fost angajat al
sistemului penitenciar, a plecat
la muncă în Marea Britanie.
Ultima destinaţie turistică
a familiei Borş a fost castelul
Mimi. Seara, pe la ora 9, familia revenea la Chişinău, dar au
decis să treacă mai întâi pe la o
rudă din Băcioi ca să-şi ia rămas
bun, deoarece peste o zi urmau
să zboare în Irlanda. Cu ei mai
era o familie din România, cu
care se aflau de mai mulţi ani în
relaţii de prietenie. La întoarcere, în maşina de model Mazda 6,
condusă de Sergiu Borş, a urcat
Marius, iar Viorica Borş şi cei
doi copii mai mici au urcat în
maşina prietenilor din România.
Impactul
Sergiu Borş a ajuns cu vreo
cinci minute înainte la intersecţia de la Băcioi şi a decis să facă
cotitura şi să-i aştepte pe ceilalţi.
„Am scăzut viteza până la vreo
cinci km pe oră şi am cotit spre
Băcioi. Era linişte, nu se auzea
nicio maşină, nu se vedea nicio
lumină. Apoi am simţit parcă un
şuierat, mai mult nu ţin minte
nimic. Când mi-am revenit, am
văzut două maşini făcute zob, iar
alături corpul neînsuflețit al fiului.
Aveam mai multe traume, câteva
coaste rupte, dar nu simţeam durerea. Urlam de disperare când
mi-am dat seama că copilul meu
este mort”, îşi aminteşte Sergiu
Borş.
Impactul a fost atât de puternic
încât automobilul în care se aflau
Sergiu cu Marius s-a rotit de câteva ori şi a zburat la câţiva metri.
Lovitura principală a fost dată din
partea în care era adolescentul.

Mama victimei,
lovită şi înjurată
de învinuit
Maşina în care se afla Viorica
Borş a ajuns aproximativ peste
cinci minute de la comiterea accidentului. „Am văzut lume adunată, mai multe maşini şi am zis
să oprim să vedem ce se întâmplă.
L-am văzut pe Sergiu urlând, iar
Marius al meu zăcea fără mişcare.
Atunci nu am mai realizat ce se
întâmplă, am fost ruptă de realitate”, îşi aminteşte printre lacrimi
femeia. Viorica ne-a spus că s-a
apropiat de celălalt şofer implicat
în accident, l-a apucat de piept şi
a început să-l zgâlțâie în neştire:
„Cum ai putut?!”. Potrivit femeii,
tânărul a avut un comportament
nu prea bărbătesc. A luat-o pe Viorica la palme, a înjurat-o şi i-a
zis unui martor ocular: „Filmaţi-o
pe nebuna asta!”.

Alexandru Stepanciuc

Marius Borş

Prima expertiză

Cea de a doua expertiză

Asupra cazului a fost pornit
un dosar penal pentru comiterea accidentului rutier soldat cu
deces. Statut de învinuit în dosar
îl are Alexandru Stepanciuc care
în acea seară ar fi participat la
curse de maşini. Acesta se afla la
volanul unei maşini decapotabile de model BMW, cu numere de
înmatriculare sugestive „BOSS
5”. Stepanciuc s-a ales cu câteva
traume uşoare.
În cadrul urmăririi penale a
fost dispusă o expertiză tehnică,
finalizată în luna mai 2019. Experţii au ajuns la concluzia că Alexandru Stepanciuc conducea cu
viteza de 138 de km pe oră. „Am
arătat experiza unui specialist
în domeniu din Irlanda. Acesta
a cercetat atent toţi parametrii
tehnici şi a spus că este făcută
profesionist. Eu personal cred că
viteza ar fi fost mai mare, judecând după impact. Închipuiţi-vă,
maşina mea cântărea 1,7 tone şi
a fost dusă pe sus câţiva metri.
Acolo șoseaua trece peste un deluşor, iar vizibilitatea drumului
este pe o lungime de cca 200 de
metri. Dacă eu nu am văzut nici
un transport, apoi am fost lovit
peste vreo 2 secunde, înseamnă
că avea o viteză nebună. Acest
Stepanciuc nu e la prima abatere. A postat chiar el pe reţelele
de socializare un video în care
se lăuda cum conduce cu 200
km pe oră. Este şi un martor al
accidentului care confirmă că
maşina decapotabilă se deplasa
cu viteză excesivă, în timp ce limita în perimetrul respectiv este
de 50 km pe oră”, ne-a declarat
Sergiu Borş.

La patru luni de la efectuarea
expertizei, la solicitarea apărării,
organul de urmărire penală a mai
dispus efectuarea unei expertize
tehnice. Ordonanţa de efectuare
a expertizei a ajuns la Centrul
Naţional de Expertize Judiciare
în decembrie 2019, iar de atunci
dosarul a fost „pus la murat”. „Au
apărut nişte neconcordanțe care
urmează a fi explicate de experţi.
Nu putem merge înainte fără
această expertiză. Dosarul este
foarte complicat”, ne-a explicat
procurorul Grigore Belîi.
„Sunt învinuit în baza unei expertize falsificate. Eu aveam viteza
de cel mult 55 de kilometri pe oră.
Ei au scris că maşina mea cântărea
1,4 tone, dar ea cântăreşte aproape
1,7 tone. Au falsificat totul ca să
mă găsească pe mine vinovat”,
susţine Alexandru Stepanciuc.
Pe de altă parte, avocatele succesorilor părţii vătămate consideră că cea de a doua expertiză a
fost numită pentru a tergiversa
dosarul şi a permite învinuitului
să se eschiveze de la răspundere.
„Au fost puse nişte întrebări alogice, de exemplu, dacă putea să
zboare automobilul Mazda, fiind
propulsat de propriul motor. Apoi
au invocat diferite pseudo-argumente că nu are cine face expertiza, au dat vina şi pe pandemie”,
ne-a spus apărătoarea Mariana
Talmaci.
Avocata Ala Raievschi susţine
că există temeri că cea de a doua
expertiză ar putea fi falsificată.
„Din comisie a fost exclus expertul Ghenadie Cozlovschi care este
un profesionist. Deţin informaţii
că Mihail Tverdohleb, şeful Cen-

trului de expertize, este cumătru
cu Alexandru Luca, avocatul lui
Alexandru Stepanciuc”, a precizat
apărătoarea.
Stepanciuc dă vina pe tatăl
adolescentului decedat
Alexandru Luca şi clientul său
ne-au prezentat un alt tablou al
accidentului în care şi-a pierdut
viaţa Marius Borş. „Clientul meu
pledează nevinovat. Şi eu am o
opinie separată privind învinuirile aduse lui. Se efectuează o
expertiză detaliată şi aşteptăm
rezultatele”, a declarat avocatul.
Am reuşit să vorbim cu Alexandru Stepanciuc. Tânărul ne-a
spus că se află în Anglia, dar nu
se eschivează de la anchetă şi vine
de fiecare dată când este chemat.
Stepanciuc îl declară vinovat
pe Sergiu Borş pentru că nu i-ar fi
cedat trecerea. „În toată lumea are
prioritate conducătorul auto care
se deplasează pe banda principală. Eu mergeam cu viteză redusă,
căci eram aproape de intersecţie.
Brusc, din faţă, mi-a apărut automobilul Mazda. Nu am frânat
pentru că nu am avut timp. Mi-a
ieşit direct în faţă în timp ce eu
mă deplasam! Impactul a fost
puternic pentru că nu am frânat
deloc. Pe urmă nu mai ţin minte.
Am fost rănit puternic la cap. Dacă
aş fi avut exces de viteză, nu mai
eram viu nici eu. Nu erau niciun
fel de competiţii, nu era nimeni
în maşină, era doar câinele meu
de 2 kilograme. Nu a păţit nimic”,
a precizat Stepanciuc.
Tânărul neagă că ar fi agresat-o
verbal şi fizic pe Veronica Borş şi
susţine că de fapt femeia l-a bătut pe dânsul. „De ce nu a depus

atunci o plângere la poliţie? Ea
m-a lovit, dar eu, ca un bărbat,
am răbdat pentru că înţeleg că era
în stare de afect şi nu am depus
plângere. Am şi eu frate decedat
şi înţeleg ce înseamnă să pierzi
pe cineva apropiat”, a spus Alexandru.
Învinuitul şi-a expus poziţia şi
pe reţelele de socializare, acuzându-i pe părinţii lui Marius că au vizitat „toate beciurile din Moldova”
şi că Sergiu Borş trebuie să facă
puşcărie pentru moartea fiului.
Precizăm că ambii conducători auto au fost supuşi testului
de alcoolemie şi nu s-a constatat
că cineva din ei a condus în stare
de ebrietate.
Întrebat dacă regretă moartea
lui Marius, Alexandru Stepanciuc
a declarat că regretă toate decesele, inclusiv cele provocate de
Covid-19.
Tergiversarea dosarului
Pe parcursul celor doi ani şi
șapte luni de la tragedie, s-au
schimbat ofițerii de urmărire
penală, dar şi procurorii. Iniţial,
cazul a fost investigat de poliţistul
Adrian Acciu, care a ţinut la el
dosarul mai bine de un an. Apoi
dosarul a fost preluat de Denis
Matcovschi. Ofiţerul a refuzat să
ne vorbească despre caz. Mai vorbăreţ a fost procurorul Belîi, care
a preluat dosarul de la fostul său
coleg Baraliuc. „Ştiu că se insinuează că am tergiversa procesul.
Dar există o procedură legală şi
trebuie să o respectăm. Eu chiar
am încercat să intervin ca să se urgenteze expertiza. Dar nu am prea
reuşit. Nu au nici lucrători, mai
este şi pandemia. Dar vă asigur că
nu se pregăteşte nicio muşamalizare”, a argumentat omul legii.
Pe de altă parte, Mariana
Talmaci susţine că pregăteşte o
plângere privind tergiversarea finalizării dosarului, iar drept argumente sunt răspunsurile primite
de la oamenii legii.
Iar Sergiu şi Mariana Borş, care
încă nu şi-au revenit după pierderea fiului lor şi vorbesc printre
lacrimi despre el, spun că vor face
tot posibilul ca vinovatul să fie
pedepsit.
Şi mai este ceva. Mai este un
suflet de copil care nu a avut nicio
vină şi căruia trebuie să i se facă
numaidecât dreptate.
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Interviu cu Valeria Glibiciuc, studentă la Colegiul de Arte Plastice „A. Plămădeală”

„Arta abstractă mă fascinează
din copilărie”

Î

n martie curent, Centrul de dezvoltare a
industriilor creative Artcor din Chișinău a
găzduit expoziția „Comunicări” ce a inclus
lucrări semnate de tinerii pictori Valeria
Glibiciuc și Sergiu Ciochină, studenți la Colegiul
de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”, discipoli
ai cunoscutului artist plastic Veaceslav Fisticanu.
„Frumusețea iluzorie care ne înconjoară e peretele
invizibil ce ne desparte de noi înșine” – acesta este
motto-ul expoziției. Vă propunem în continuare
un interviu cu Valeria Glibiciuc, premiantă a
expoziției-concurs „Noi: tineretul creator” 2021,
o foarte tânără pictoriță, curajoasă și sensibilă,
aflată în căutarea unor noi concepte și forme de
reprezentare abstractă a realității.

– Dragă Valeria Glibiciuc,
când ai descoperit pictura?
M-am născut în satul Baimaclia, raionul Cantemir. Desenez de
când mă știu. Am studiat la Școala
de Arte „Valeriu Hanganu” din
satul meu natal Baimaclia.
– Păstrezi desenele din
copilărie?
Desigur, le păstrez. Se pare că
încă de mică îmi plăcea maniera
abstractă de a picta. Uneori mă
gândesc să fac niște tablouri după
desenele mele din copilărie.
– În curând vei absolvi
Colegiul de Arte Plastice
„Alexandru Plămădeală”.
Ce ne poți spune despre
metoda de predare a mentorului vostru Veaceslav
Fisticanu?
Da, sunt în anul 4 la Colegiul
„A. Plămădeală”, mă pregătesc
de proiectul de diplomă. Am avut
norocul să studiez în clasa pictorului Veaceslav Fisticanu. În
primul rând, îi apreciez răbdarea,
el ne-a ghidat cu multă atenție,
ajutându-ne să înțelegem, treptat, complexitatea unui proces

artistic. Ne-a însoțit pas cu pas,
ne-a arătat cum putem dezvolta
o idee artistică. Există o mulțime
de etape și tehnici de bază care,
odată asimilate, pot fi combinate
într-o manieră proprie. Sub îndrumarea pedagogului, învățăm
să ne formăm stilul individual. Dl
Fisticanu are darul de a comunica cu noi, de a ne oferi libertate
în procesul de creație. Îi simțim
mereu sprijinul, fapt pentru care
îi sunt foarte recunoscătoare.
– Găsești ușor pânze, vopsele de calitate în Chișinău?
Da, în Chișinău sunt mai multe
magazine cu materiale profesioniste pentru artiștii plastici, de
exemplu, ArtAtribut. Șasiurile
pentru pânză, de regulă, sunt
făcute la comandă, în funcție de
dimensiunile solicitate.
– La ce expoziții ai participat în anii de studenție?
Am participat la mai multe
expoziții-concurs, cele mai importante fiind „Jan Matejko” și
„Noi: tineretul creator”. Recenta expoziție ,,Comunicări” de la

Artcor este prima mea personală.
De fapt, suntem doi protagoniști
– am expus lucrări alături de cele
ale colegului meu Sergiu Ciochină.
– Câte lucrări ai expus la
Artcor?
Am prezentat publicului 17
lucrări. Tablourile „Seducere”,
„Rătăcit”, „Frică iluzorie” au fost
cele mai apreciate de privitori.
– Cum îți găsești temele?
Toată inspirația mea este în
conexiune cu societatea, mă interesează natura umană în diversele
ei manifestări. Văd în jurul meu
un flux continuu de personaje,
caractere, stări, emoții care îmi
provoacă dorința de a le reproduce. Prezint omul într-o postură
complexă, diferit decât în realitate, îi pun în lumină trăirile și
stările ascunse.
– Cum ți-a părut spațiul expozițional de la Centrul de
industrii creative Artcor?
Este locul care merită toate aprecierile, ne-am bucurat de o atmosferă confortabilă și am descoperit
o echipă prietenoasă. E un spațiu
modern și original, am cunoscut
persoane creative cu ajutorul cărora
totul a fost la cel mai înalt nivel.
– Ce mari muzee din Europa ai vizitat?
Nu am avut ocazia să vizitez
mari muzee ale lumii, este un
vis al meu. Primul muzeu unde
aș dori să ajung este Centrul de
Artă Contemporană Pompidou.
– Cum îi ajută pe tinerii
pictori internetul?
Datorită internetului interacționăm foarte ușor cu alți artiști, cu
amatorii de artă. E un flux mare
de oameni pe internet. Picturile
noastre pot fi vizualizate în orice

colț al lumii. Avem o liberă comunicare cu orice cumpărător sau
galerie.
– La ce alte expoziții vei
mai participa anul acesta?
Este preconizată o expoziție de
grup pentru prezentarea lucrărilor
noastre de diplomă, rămâne să
precizăm data și spațiul pentru
vernisare.

îl realizez.
– Ce vei face după absolvirea Colegiului?
După Colegiu vreau să merg
mai departe la studii peste hotare,
am nevoie de o altă comunitate și
de un mediu nou de dezvoltare.
Este ceva important pentru artist,
este o necesitate de a cunoaște noi
cercuri de oameni și noi forme de
inspirație.

– Visezi la o personală?
Desigur, încep o nouă serie de
lucrări care cred că va fi una mai
reprezentativă pentru mine. Am
început un alt concept și visez să

– Mulțumesc pentru interviu și mult succes în continuare!
Interviu de Irina NECHIT

Centenarul Teatrului Național „Mihai Eminescu”, sub
patronajul Președintelui României și al Republicii Moldova

Teatrul Național din Chișinău a activat în clădirea Clubului Nobilimii, în perioada interbelică

Cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului și la împlinirea a 100 de ani
de la înființarea Teatrului „Mihai
Eminescu” din Chișinău, Președintele României, Klaus Iohannis,

a acordat Înaltul Patronaj programului Anul Centenar 2021 al
Teatrului „Mihai Eminescu” din
Chișinău. Evenimentul se desfășoară și sub patronajul Președin-

telui Republicii Moldova, Maia
Sandu.
Demersul Președintelui Klaus
Iohannis are loc în contextul celebrării Zilei Basarabiei și marchează, totodată, 30 de ani de relații
diplomatice între România și
Republica Moldova.
„Evenimentele culturale dedicate Centenarului Teatrului Național
„Mihai Eminescu” din Chișinău se
vor desfășura sub Înaltul Patronaj
al Președintelui României, Klaus
Iohannis. E o veste care ne onorează
și ne conferă încredere și speranță.
Într-o lume în care suntem răvășiți
zilnic de vești cumplite, într-o lume
măcinată de îndoieli, această știre
venită pe 27 martie, de ziua Unirii
Basarabiei cu România, de ziua
Internațională a teatrului, ne încurajează să rămânem pe scândura

scenei și să facem teatru. Istoria
teatrului românesc din Chișinău
este istoria oamenilor de la est de
Prut, care au trecut nu numai prin
momente de strălucire și înălțare,
dar, mai ales, prin timpuri de încercări chinuitoare, de teroare și
pericol. Teatrul a supraviețuit prin
energiile limbii române și prin forța
artei. Ne exprimăm recunoștința
pentru înalta onoare acordată!”,
declară Petru Hadârcă, directorul
Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău.
Decizia Președintelui României Klaus Iohannis a fost
salutată de omologul de peste
Prut. „În ianuarie, am acordat
patronajul Președinției Teatrului
Național „Mihai Eminescu”, care
împlinește în acest an 100 de ani
de la fondare. Astăzi, 27 martie, de

ziua Unirii Basarabiei cu România, am aflat cu bucurie intenția
Președintelui României, Klaus
Iohannis, de a acorda Înaltul
său Patronaj programului Anul
Centenar 2021 al Teatrului „Mihai
Eminescu” din Chișinău”, a scris
Maia Sandu, pe Facebook.
Ea a apreciat că decizia președintelui Iohannis „consemnează
înfrățirea de creație și unitatea
culturală a țărilor noastre”.
„Avem nevoie de proiecte comune – și în domeniul culturii, și
de infrastructură, și în economie.
România ne-a sprijinit mereu, sincer și cu generozitate, atunci când
am avut nevoie de ajutor – așa
cum o face și acum, în criza pandemică. Mulțumim, România!”,
subliniază Maia Sandu.
I.N.
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Basarabeanca din țara lalelelor
„Pentru mine brodatul iei înseamnă găsirea unei identități pe care nu știam că o am”

O

lga Bostan (24 de ani), originară din
comuna Ciorescu, municipiul Chișinău,
este asistentă la Universitatea Maastricht
din orașul Maastricht, Olanda. Ea predă
cursul de literatură și istorie medicală. Este
o tânără preocupată de predare, voluntariat,
intership și științe sociale având și un hobby
special – brodarea iilor. De fapt, Olga brodează
o ie de Vlasca, specifică zonei de sud a României,
utilizând culorile bordo și maro închis. Motivele
acesteia sunt inspirate din natură, dar au o
interpretare stilizată, compoziția fiind preluată
dintr-un album de planșe cu ii de sărbătoare din
România, colectat de Elisa Brătianu în 1943.
Tudorița Postolachi,
studentă la Jurnalism, USM
A plecat de acasă la vârsta de 17
ani. A ajuns să fie asistent universitar
după mai multe schimburi de experiență avute în SUA, la Capital High
School, Washington, și un semestru
complet în Canada.
Tânăra vine dintr-o familie cu trei
copii. Mama este medic ginecolog,
iar tata, economist. Olga a absolvit
Liceul Teoretic „Ion Creangă” din
Chișinău, după care a plecat la București la facultate.
Nu a ales de la început o universitate europeană pentru că nu avea
redobândită cetățenia română, fapt ce
complica înscrierea la o facultate în
UE, dar și costurile erau prea mari.
„Decizia de a mă stabili în Olanda
a fost mai mult una spontană, decât
planificată. Vizitasem Olanda mai
devreme și am rămas impresionată
de țara lalelelor, iar când a apărut
oportunitatea de a aplica la o bursă în
Olanda, nu am ezitat, deși erau doar
cinci locuri. Așa a început aventura
mea olandeză, iar după ce am absolvit
universitatea am decis să mai rămân”,
ne-a mărturisit tânăra.
Pandemia a schimbat
prioritățile în procesul
de predare
Pe tot parcursul anilor de
studenție bursa de merit obținută pentru rezultate la studii îi
ajungea să-și acopere cheltuielile
pentru viață. Locuia în campusul
universitar.
După absolvirea studiilor, și-a
găsit un job, în sfera filosofiei, științelor sociale.
„Am văzut un post vacant la
universitate, am candidat și am
fost selectată”, ne-a explicat ea.
Olga Bostan predă la Facultatea Bachelor’s Programmes de la
Universitatea Maastricht, la un
program complex, interdisciplinar
pentru studiile de licență.
„În cadrul acestuia sunt anumite cursuri de bază obligatorii, iar
studenții își aleg cursurile opționale de pe o anumită listă, iar eu
le predau la unele din ele. Inițial,
am început cu filosofia științei,
care e unul dintre cursurile mele
preferate, după care sociologia
digitală și cursul de film documentar. În prezent, predau literatura
și istoria medicală și un studiu
despre construirea teoriilor și metodelor științifice”, ne-a povestit
Olga despre activitatea ei.

Olga Bostan consideră că a avut
norocul să facă parte dintr-un program internațional în care atât
cadrele didactice, cât și studenții
sunt din diferite state.
„Predatul aici e o plăcere, mă
bazez pe comunicare și discuție,
nu mă ocup de disciplinarea studenților. Dificil mi-a fost să mă
adaptez acestei libertăți de exprimare, dreptului la opinie, la
critică, pentru că acasă așa ceva
nu exista deloc, mai ales în liceu”,
ne-a explicat ea unele dificultăți
prin care a trecut.
Olga observă că pandemia a
schimbat prioritățile cursului.
„Odată ce am trecut pe online,
am dat importanță și confortului psihologic, am acordat timp
pentru discuțiile cu studenții despre felul în care ar putea să treacă
mai ușor peste carantină, despre
problemele lor, cum îi pot ajuta
eu și cum se pot ajuta ei între ei.
Le trimiteam mai des email-uri cu
explicațiile temelor, uneori chiar
predam aceleași subiecte de mai
multe ori. O altă schimbare a fost
înregistrarea și filmarea materialelor de curs, dar și oferirea mai
multor ore individuale de suport”.
Modalitatea de predare a cursurilor online a implicat ajutor și
susținere din partea administrației, nu a fost schimbat nici locul de
muncă și nici salariul, din contra,
universitarilor li s-a oferit ajutor
emoțional și practic.
„Au fost compensate toate
cheltuielile suportate de cadrele
didactice pentru munca de acasă, costurile pentru electricitate,
pentru dispozitivele tehnice, dar
ne-am și întrunit online împreună
cu colegii discutând despre soluțiile la diverse probleme.”
Olga ne-a mărturisit că se simte
bine în țara lalelor și crede că va
mai rămâne acolo pentru încă vreo
câțiva ani. Cu prima ocazie le va
face o vizită celor dragi de acasă.
Din dorința de a împărtăși
din valorile comunității din care
face parte, Olga, de câte ori vine
acasă, aduce cu ea și un prieten.
De-a lungul timpului la ea au fost
oaspeți din țări precum: Malaezia,
Belarus, Italia, Polonia, România,
Suedia. Fiecare oaspete este primit cu multă căldură din partea
rudelor, a familiei. Oaspeții beneficiază de excursii prin orașele și
satele noastre, pentru a le arăta nu
doar frumusețile, ci și viața reală
de la noi, gropile de pe drumuri,
sărăcia și mizeria.

dare, voluntariat, intership. Are
un hobby special – brodarea iilor.
Pasiunea pentru implicarea
în viața socială a comunității din
care face parte a determinat-o să
se implice activ în grupul de iniţiativă „Noroc, Olanda”. Acesta
a fost fondat în 2012 în Regatul
Țărilor de Jos având la bază câteva scopuri bine definite: de a
dinamiza comunitatea de moldoveni stabilită în Olanda pentru
trai permanent sau temporar, de a
promova R. Moldova prin exemple
creative și pozitive. De-a lungul
anilor grupul de inițiativă a demarat mai multe campanii sociale,
de binefacere pentru moldovenii
de acasă, cu strângeri de fonduri
care ulterior au servit ca ajutoare
umanitare, dar și diferite întruniri
pentru moldovenii din Olanda.
O ie pentru
Ziua națională a Iei

Se implică în diferite proiecte de caritate, sociale, pentru că
crede că potențialul intelectual
din diasporă va putea într-o zi
contribui direct la schimbările
spre bine de acasă și speră că se
va găsi și o metodă de a colabora
cu guvernanții locali.
Olanda are un sistem
social dezvoltat
Olanda o fascinează prin cultura, modul de trai, posibilitățile și
mentalitatea pe care le au oamenii

de acolo, aceștia fiind punctuali și
de încredere. Ei sunt prietenoși,
dar și mult mai direcți decât moldovenii, nu ezită și, cu ușurință,
spun lucrurilor pe nume. Totodată, instituțile statului sunt mereu
la dispoziția oricui care are întrebări sau necesită ajutor, având
și un sistem social dezvoltat. Un
punct forte este infrastructura
bine organizată pentru bicicliști.
Olandezii merg pe bicicletă oriunde au nevoie. Pentru ei mersul cu
bicicleta e un mod de viață.
Olga este preocupată de pre-

„La Festivalul Ambasadelor la
Haga am avut emoții frumoase.
Olandezii au fost fascinați de cele
povestite de mine despre Republica Moldova. Ei își doresc să ne
viziteze”.
Din cauza pandemiei, nu poate
reveni deseori acasă. De la începutul restricțiilor impuse, Olga
și-a găsit refugiu în broderie. O
pasionează ia națională, coloristica și simbolistica ei, de care s-a
îndrăgostit. De aproape un an lucrează la propria ie.
„Am studiat și învățat mai multe despre această parte a portului
nostru național, după care mi-am
comandat materialele necesare
din România și de mai bine de
zece luni îmi brodez ia pe care
sper să o port pentru prima dată
de Ziua Națională a Iei. Pentru
mine acest lucru înseamnă găsirea
unei identități pe care nu știam că
o am, iar în timpul acestui proces
mă simt mai conectată ca niciodată la tot ce înseamnă acasă”, ne-a
mărturisit Olga Bostan.
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Povara românității (1)

S

ituaţia reală din RSS Moldovenească de
la începutul anilor ’70 se oglindeşte în
documentul pe care îl publicăm. L-am
descoperit în Arhiva organizaţiilor socialpolitice a Republicii Moldova (fosta Arhivă a CC
al PCM), poartă titlul „Despre măsurile privind
intensificarea activităţii ideologice în rândul
populaţiei RSS Moldoveneşti” şi face parte din
Procesul-verbal nr. 111, din 16 noiembrie 1970, al
şedinţei Biroului CC al PCM din aceeași zi.

Alexandru MORARU,
istoric-arhivist, publicist
În istoria fostei RSS Moldoveneşti, anii ’70 ai secolului trecut
s-au înscris drept ani de evidentă
ascensiune naţională. Pentru prima dată de la 1944, când Basarabia a fost ocupată a doua oară de
sovietici, în funcţii de răspundere
încep să fie numiţi şi unii băştinaşi.
Cartea în limba română fiind
interzisă tacit, studenţii instituţiilor de învăţământ superior din
RSSM aduceau în republică mii de
volume în limba română de la Moscova, Kiev, Cernăuţi, Odesa şi alte
oraşe. Erau cărţi de Nicolae Iorga,
Mircea Eliade, Mihai Eminescu,
Vasile Alecsandri, Constantin C.
şi Dinu C. Giurescu, Nicolae Bălcescu, Adrian Păunescu, George
Coşbuc, Lucian Blaga, Mihail Sadoveanu şi alţii.
Discuri ale formaţiilor „Mondial”, „Savoy”, „Sincron”, „Coral”,
sau ale cunoscuților interpreți:
Dan Spătaru, Margareta Pâslaru,
Constantin Drăghici, Irina Loghin
luminau minţile şi sufletele tineretului studios, trezind sentimente
patriotice, de mândrie naţională.
Sentimentul naţional în deceniului şapte al secolului trecut a
fost promovat nu numai de poeţi,
scriitori, muzicieni, pictori sau cineaşti, dar şi de unele oficialităţi de
stat şi de partid din rândul românilor basarabeni, care au susţinut
apariţia şi difuzarea unor cărţi,
articole, filme, melodii. În
aparatul de conducere al republicii se conturase „o aripă
de dreapta” a nomenclaturii. De
unii dintre aceştia depindeau finanţarea, aprobarea şi lansarea
unor opere literare, muzicale, cinematografice sau din domeniul
artelor plastice.
Desigur, această deşteptare a
demnităţii naţionale, a mândriei
de a fi român nu putea trece neobservată de Moscova, cu atât mai
mult cu cât ea era permanent informată de organele KGB-ului şi ale
Miliţiei de la Chişinău. În perioada
amintită a avut loc o mobilizare
totală a uneltelor ideologice şi de
forţă pentru a stăvili pătrunderea
adevărului istoric pe acest petic
de pământ românesc, ocupat de
ruşi (1812-1918), apoi de sovietici
(1940-1941, 1944-1991).
Nu în zadar în anii 1970-1990
de sub pana istoricilor sovietici din

RSS Moldovenească (în mod preponderent reprezentanţi ai minorităţilor naţionale şi unii rătăciţi din
Transnistria) au apărut câteva tone
de maculatură istorică, pretinse
monografii sau cercetări ştiinţifice.
Ca să devii pe atunci „savant istoric”, era de ajuns să scrii cât mai
multe calomnii la adresa României
şi a tot ceea ce era românesc. Grabnic primeai titlu ştiinţific, serviciu
la catedră, apartament gratuit de
la stat şi alte facilităţi. Aceasta era
politica oficială!
Situaţia reală din RSS Moldovenească la începutul anilor ’70 se
oglindeşte şi în documentul care
urmează. L-am descoperit în Arhiva organizaţiilor social-politice
a Republicii Moldova (fosta Arhivă a CC al PCM), poartă titlul
„Despre măsurile privind
intensificarea activităţii ideologice în rândul populaţiei
R.S.S. Moldoveneşti” şi face
parte din Procesul-verbal nr. 111,
din 16 noiembrie 1970, al şedinţei
Biroului CC al PCM din aceeași zi.
Traducerea din limba rusă ne
aparţine. Din document am eliminat unele pasaje nesemnificative, care nu pot schimba esența
lucrurilor.
„Comitetele orăşeneşti, comitetele raionale, multe organizaţii primare de partid
din republică îndeplinesc o
anumită muncă de educaţie
comunistă a oamenilor muncii şi au reuşit să ridice activismul de muncă şi politic.
Cu toate acestea, din cauza
unor lacune în organizarea
educaţiei populaţiei în spiritul patriotismului sovietic
şi al prieteniei popoarelor
URSS, precum şi sub influenţa propagandei burgheze,
în republică au loc cazuri de
orientări şi atitudini naţionaliste, prooccidentale, sioniste, antisovietice etc.
Partea română foloseşte
din ce în ce mai activ literatura, radioul, televiziunea, călătoriile cetăţenilor români
în Moldova şi vizitele cetăţenilor noştri în RSR pentru a
propaga printre oamenii noştri cursul politic „deosebit“
[al României], neprietenos
faţă de URSS. Organizaţiile româneşti trimit turişti
preponderent în Moldova,
stăvilind călătoriile în alte
zone ale URSS.
În 1969, republica a fost vizitată de 14,4 mii de români,
iar în România au călătorit
5 mii de cetăţeni de ai noştri.
În 10 luni ale anului curent,
călătoriile din ambele părţi
au înregistrat aproximativ 10
mii de persoane. Unii cetăţeni
români se exprimă deschis

Dragoș Vasiliu „Mondial”: „Am trăit niște
momente de neuitat în turneul din URSS.
La Teatrul Verde din Chișinău, care avea
7.000 de locuri, veneau în fiecare seară
câte 12.000 de oameni. Nu mai voiau să
iasă din teatru. După primul spectacol
ne-au mutat la motelul «Struguraș», care
se afla la opt kilometri de Teatrul Verde.
Autorităților le-a fost frică de reacția publicului. Moldovenii voiau să ne conducă,
cu miile, pe străzi.”

referitor la pretenţiile teritoriale ale României faţă de
Basarabia şi Bucovina. Au
fost depistate cazuri când
turiştii români se ocupau cu
specula, vânzând mărfuri de
larg consum.
Din România şi prin teritoriul ei ajunge la noi multă
literatură duşmănoasă, inclusiv chineză şi albaneză.
În 10 luni ale anului 1970, la
punctele vamale ale republicii, grănicerii au confiscat
de la străini 2.815 exemplare de asemenea produse. În
RSS Moldovenească se răspândesc multe publicaţii periodice. În anul curent, au
venit din România 2.377 de
exemplare, în timp ce România are doar 615 abonamente
la gazete şi reviste moldoveneşti.
În scopul intensificării de
mai departe a muncii ideologice de educaţie a oamenilor
muncii în spiritul patriotismului sovietic şi al internaţionalismului proletar, al
contracarării propagandei
duşmănoase şi în conformitate cu Hotărârea CC al PCUS
din 5 noiembrie 1970, „Despre
măsurile privind intensificarea muncii ideologice în
rândul populaţiei RSS Moldoveneşti şi a regiunii Cer-

năuţi din RSS Ucraineană”,
Comitetul Central al Partidului Comunist al Moldovei
hotărăşte:
1. Comitetele orăşeneşti,
raionale, Consiliul Republican al Sindicatelor, CC al
ULCTM [Uniunea Leninistă
Comunistă a Tineretului din
Moldova], Ministerul Culturii
din RSSM, Ministerul Învăţământului din RSSM, Comitetele de Stat ale Consiliului
de Miniştri al RSSM pentru
televiziune şi radiodifuziune, presă şi învăţământul
profesional-tehnic, Prezidiul Academiei de Ştiinţe a
RSSM, redacţiile gazetelor şi
revistelor republicane sunt
obligate să-şi modifice esenţial activitatea ideologică în
rândul populaţiei republicii,
să ridice nivelul educativ al
oamenilor muncii, în primul
rând al tineretului şi intelectualității în spiritul internaţionalismului proletar, al
prieteniei popoarelor URSS,
al patriotismului sovietic, al
unui spirit politic accentuat.
Să stăvilească pătrunderea
ideologiei burgheze şi altei
ideologii duşmănoase în rândurile oamenilor sovietici,
să acuze public şi să-i tragă
la răspundere pe purtătorii
acestor ideologii.

(punctul 2 omis de mine –
Al.M.)
3. Comitetul de Stat al Consiliului de Miniştri al RSSM
pentru televiziune şi radiodifuziune este însărcinat să
întocmească un ciclu de măsuri în scopul îmbunătăţirii
calităţii emisiunilor radio
şi TV, pregătirii şi perfecţionării cadrelor de creaţie
de la radio şi televiziune. Se
propune CC al PCM, în coordonare cu Comitetul de Stat
al Consiliului de Miniştri al
URSS pentru radio şi televiziune, majorarea timpului
de antenă pentru emisiunile în limba moldovenească,
destinate radioascultătorilor din Republica Socialistă
România.
4. Se obligă Prezidiul Academiei de Ştiinţe a RSSM să
prezinte CC al PCM propuneri
aprobate de institutele corespunzătoare ale Academiei de
Ştiinţe a URSS privind desfăşurarea diferitor conferinţe
şi sesiuni ştiinţifice pe probleme ale istoriei Moldovei, formarea naţiunii moldoveneşti,
istoria relaţiilor ruso-române şi sovieto-române.
5. Consiliul Moldovenesc
Republican al Sindicatelor,
Direcţia de lucru cu turişti
străini de pe lângă Consiliul de Miniştri ai RSSM, CC
al ULCTM vor elabora măsuri de îmbunătăţire a relaţiilor turistice cu România
în scopul informării opiniei
publice din România despre
viaţa poporului moldovenesc,
realizările lui în anii puterii
sovietice. Împreună cu organele de partid şi sovietice orăşeneşti, raionale se va stabili
o procedură de selectare mai
riguroasă a turiştilor sovietici, care vor călători în RSR
pentru ca aceştia să fie supuşi
unui instructaj adecvat.
(va urma)

social-politic

IN MEMORIAM

de atitudine

Orfani de Tudor Iașcenco
Tudor Iașcenco s-a născut la 9
iunie 1948 și a decedat la 26 martie
2021. În 1974, a absolvit Facultatea
de Filologie, secţia Jurnalism a Universității de Stat din Moldova. Din
1968 pâna în 1995, a muncit la ziarul
raional din Rezina, „Farul nistrean”,
inclusiv 19 ani în calitate de redactor-șef.
Fiind sensibil la transformările
din societate și o fire inovativă, cu
verticalitate, corect și principial, neînfricat, a refuzat să facă o publicație
de buzunar, care doar să lustruiască
imaginea celor de la putere, dosindu-le fărădelegile și greșelile. S-a situat pe val, a înfruntat necunoscutul,
a învățat din mers, înregistrând în
anul 1995 primul ziar regional independent din Moldova – „Cuvântul”.
Echipa l-a urmat aproape în întregime. În curând l-au urmat și cititorii
fideli, care-i purtau stimă și respect.
În anul 1997, domnul Tudor Iașcenco, împreună cu alți șapte colegi
din presa regională și națională, a
fondat Asociația Presei Independente
(API) și a fost președintele API pe
durata mai multor mandate.
A fost un jurnalist de vocație, devotat valorilor profesiei, care nu a
făcut compromisuri profesionale cu
autoritățile și politicienii, un luptător
înflăcărat pentru adevăr și dreptate
și unul din cei mai buni jurnaliști
din țară.
A muncit cum i-a dictat inima, neîntrerupt, harnic, competent, profesionist, mai mult de jumătate de veac.
Munca sa a fost apreciată de sute de
mii de cititori din țară și de peste
hotare, iar asociațiile profesionale
din domeniul mass-media i-au oferit
cele mai prestigioase premii jurnalistice (peste 50 de premii la concursuri
naționale de creație profesională).
A fost responsabil până în ultima-ultima clipă. Față de familie, față
de colegi, față de cititori. Înainte de a
intra în boxa unde avea să-și chinuie

de unul singur ultimele zile, ne-a telefonat la fiecare din echipă în parte.
Nu și-a luat adio (sau poate cine știe
ce a mai spus din ceea ce nu am înțeles, pentru că abia de mai respira, dar
nu am rugat să repete – nimic nu mai
conta în acea clipă. Era dus la terapie
intensivă pentru a fi intubat. Îl știam
puternic, luptător, iubitor de viață
peste măsură, responsabil și purtător
de grijă pentru toți: familie, colectiv,
prieteni. Ne rugam toți zi și noapte
să scape. Vestea pur și simplu ne-a
devastat. Toată lumea ne transmite
neîntrerupt condoleanțe – sute, sute
de mesaje.
Un om ilustru, talentat, un mentor
iscusit pentru colegii mai tineri, dar și
sufletist, spiritual, de o cumsecădenie
rară. Modestia, profesionalismul și
delicatețea dumnealui, ca și verticalitatea, intransigența, calitatea de a
face orice lucru foarte bine și până
la capăt au fost exemple pentru cei
care l-au cunoscut.
A rămas orfană familia. Nu o să
mai auzim în redacție râsul zglobiu
al celor două nepoțele și să alergăm
să le privim pe ecran. Nu știu dacă nu
supărăm că zicem și noi, CUVÂNT-iștii, că am rămas cu adevărat orfani.
Ne-a știut întotdeauna bucuriile la
fiecare, dar și problemele, știa co-

piii fiecărui angajat din redacție și
din tipografie, se interesa sincer şi
permanent de succesele lor, trăia ca
o rudă apropiată momentele când
cineva se întâmpla să aibă probleme
– îl sprijinea, îl sfătuia. Avea grijă ca
fiecare angajat să aibă unde trăi. Avea
grijă să ne promoveze pe fiecare și
să ne îndemne să progresăm, să ne
valorificăm potențialul la maximum.
Avea grijă să venim la serviciu cu
tragere de inimă și să plecăm acasă
bucuroși. Era mândru de echipa lui.
Era mândru că redacția noastră are
6 titluri „Jurnalistul anului” – patru
îi aparțineau; că dacă am fi adunat
toate premiile pe care le-am obținut
în concursurile de creație, ar fi fost
câteva sute.
Cu inimile cernite, transmitem
sincere condoleanțe soției Lidia, fiicelor Natalia și Renata, ginerilor Antoine și Alexandru, nepoților Anton,
Pauline și Nicole, rudelor îndoliate,
colegilor, prietenilor. Întotdeauna am
știut că avem un îndrumător înțelept,
un coleg grijuliu, un prieten devotat.
De azi suntem orfani. Drum lin în
Ceruri! Îngerii să Vă deschidă poarta
Raiului. Iar noi toți ne-am deschis
inimile și V-am făcut loc alături de
cele mai scumpe ființe.
Redacția „CUVÂNTUL”
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„Vine o vreme,
vine o vamă...”
Întotdeauna m-a mirat curajul și temeritatea unora
de a fonda un ziar, ceea ce nu am reușit să fac oricât
mi-aș fi dorit. Altceva e că, în timp, nu toți mi-au
trezit și menținut respectul pentru ceea ce au reușit să
facă, și aici nu mă refer neapărat la calitatea produsului lor.
Am fost o perioadă destul de îndelungată membră a
Consiliului de administrație al API, acolo l-am cunoscut mai bine pe Tudor Iașcenco. Nefiind manager al
instituției pe care o reprezentam, ci redactor-șef – e
ușor să-i judeci din această postură pe directori, proprietari de ziare până la urmă, veți spune și veți avea
poate dreptate –, săream la ședințe cu remarci acide
(păi nu aveam de dat salarii și de înfruntat Fiscul și
toate celelalte instanțe de stat).
Tudor, cel care a ținut până ieri cel mai vechi ziar
de serie nouă din Basarabia, intervenea ca un arbitru imperturbabil, scotea din servieta sa un maldăr
de hârtii de pe la Fisc, „Poșta Moldovei” etc., etc. și
înainta cu forța argumentelor, lăsând parcă fără atenție demersurile idealiste ale colegei. Ei, dar acestea
erau mofturi, ifose pe lângă adevăratele probleme pe
care știe să le insinueze politicul în presă după ce o
despoaie în toate sensurile și o aruncă, preș, pentru a
o folosi, de data aceasta ca pe o proprietate...
Au fost uneori situații în care am rămas în doi-trei
față în față cu ceilalți. În viața mea de jurnalist am
învățat să prețuiesc umărul de camarad. După aceste
lămuriri tranșante de atitudine, revenea la relația caldă, umană, deschisă, de dinainte de discuția aprinsă,
cu toată lumea. Nu am văzut un om mai puțin resentimentar ca Tudor Iascenco. Cel care disecase adineaori fără milă nedreptăți, ilegalități, înfierase poziții
duplicitare ale unor oameni din breaslă, trăgea linia,
te privea deschis și reînnoda firul pe care nu-l lăsa să
se rupă.
Păstrez în amintire o călătorie cu trenul la București (mergeam la o reuniune jurnalistică) în care am
avut tot timpul să discutăm, să gustăm din plăcintele
nemaipomenite ale soției sale, din țuica de Valea Crucii și din vinul alb făcut de Tudor, mi-a vorbit despre
nepotul de la Chișinău, nepoțelele din Franța încă nu
se născuseră, dar erau tare așteptate...
Și acum, Tudore, ești pornit pe drumul cel fără de
întoarcere. Pentru el nu se urează drum bun, ci răspuns bun.
Adio, Tudor!
Rodica MAHU

Ioan Mânăscurtă: „M-am simțit
întotdeauna răspunzător de tot ce se
întâmplă în lume”

Ioan Mânăscurtă
28.IV.1953 – 27.III.2021
În aprilie 1992, prietenul Ioan Mânăscurtă îmi
spunea într-un interviu:
„Nu cred că a existat în mediul nostru o personalitate care să mă fi influențat covârșitor, ca să
mă pot considera discipol al acelei personalități.
Alta e că am avut norocul să-mi fac prieteni printre
acei de la care ai ce învăța. Pe unii i-am căutat
conștient, spre alții m-a condus intuiția... Cred
că am tot învățat să nu mă supăr pe nimeni, mai
exact, să nu port ură nimănui. Pot să mă cert, pot
să fiu în conflict cu cineva – e firesc, dar nu port
pică nimănui și orice supărare se spulberă repede.

Vendetele, răzbunările, răfuielile
cu orice preț îmi trezesc repulsie și
mă întristează. A fi îngăduitor nu
înseamnă a fi lipsit de principii. Abia
în clipa în care ierți devii om. Și din
iertare în iertare omul se omenește.”
***
„Vreau să-ți mai fac o confidență: într-un mod aproape mistic
m-am simțit întotdeauna răspunzător de tot ce se întâmplă în lume.
Sună paradoxal, dar așa este. În
copilărie nu dormeam nopțile, mă
temeam că în lipsa mea – și somnul
era o lipsă a mea din această lume
– ar putea să se producă cine știe ce
cataclism, cine știe ce nenorocire.
Stăteam treaz și aveam sentimentul
că atâta timp cât veghez eu asupra
lumii nu se poate întâmpla nimic
rău. Adormeam spre dimineață,
când se trezeau ceilalți și luau
lumea în primire. Cred că atunci
când s-a întâmplat ceva rău în lume
n-am fost destul de atent, cineva
mi-a sustras atenția sau mi-a slăbit
vigilența.”
Leo BUTNARU

Adio, Ioan Mânăscurtă! Cale luminată! Pun aici
această imagine de la înălțime, deasupra satului meu
natal din codrii Călărașilor, unde tu erai deosebit de
inspirat și te ascultam cu atâta nesaț. Era vara anului
2009. Întotdeauna te-au atras înălțimile, te-au sedus
mereu cerurile, te-au fascinat stelele. Așa ne-a surprins
regretatul Nicolae Răileanu pe acele locuri înalte; un
grup de scriitori vrăjiți de vorbele unui coleg. Așa te
voi păstra în amintire, ca pe un mare povestitor al
marilor altitudini! Ce dor ne va fi de tine, frate Ioan!!!
Nicolae POPA

Mi-e greu să cred, să realizez... Nu mi-am revenit
bine dintr-o pierdere irecuperabilă, și... iată, o alta.
IOAN MÂNĂSCURTĂ mi-a
fost vecin – peste două sate
și două drumuri care se intersectează (ca și destinele
noastre!), e satul lui - Popeștii de Sus. Îl admiram:
cum scrie, cum gândește...
Acum câțiva ani am fost într-o deplasare frumoasă cu el și cu Iulian Filip, la
baștinile noastre - întâi am
poposit la Popești, apoi la
Cotova... Am trecut pe la
casa lui Ioan – singuratică
și tristă. Am strâns nuci,
ne-am amintit de mamele
noastre, care s-au cunoscut într-un salon de spital
(la Zgurița), apoi, ne-am
copilărit, amintindu-ne de
cea mai frumoasă vârstă...
Claudia PARTOLE
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Obiceiuri de zi cu zi care
îți deteriorează părul

D

acă părul tău nu arată așa cum ți-ai
dori, poate că ar trebui să fii mai atentă
la rutina de îngrijire a părului tău.
Există unele obiceiuri de zi cu zi care îți
deteriorează părul fără să realizezi!

De la folosirea elasticelor de
păr nepotrivite până la a-ți înfășura părul într-un prosop după baie
pot fi doar două dintre obiceiurile
care îți pot deteriora părul. Deși
aceste greșeli sunt ușor de făcut
și pot părea inofensive la început,
ele pot avea consecințe de lungă
durată asupra părului tău.
Iată 7 obiceiuri de zi cu zi care
îți deteriorează părul:
Porți lână
Paltoanele din lână îți țin de
cald pe vreme rece, dar acest material poate dăuna părului. Lâna
acumulează electricitate statică,
ceea ce înseamnă că părul se electrizează lipindu-se de ea, ducând
în cele din urmă la ruperea lui.
Când părul se udă în zilele ploioase, devine și mai fragil și se
rupe și mai ușor.
Mănânci ton
Deși tonul este foarte hrănitor și e o sursă excelentă de oligoelemente, acesta conține, de
asemenea, niveluri ridicate de
mercur. Acest metal greu este
toxic și poate provoca probleme
grave de sănătate, mulți specia-

liști recomandând consumul cu
moderație. Consumul de mercur
poate fi, de asemenea, o cauză a
căderii părului.
Folosești un prosop
sau un foehn pentru
a-ți usca părul
Cele mai multe dintre noi
suntem obișnuite să ne înfășurăm părul într-un turban realizat dintr-un prosop după duș,
dar prosoapele din bumbac pot
încreți părul și pot provoca ruperea lui. De asemenea, pot provoca
despicarea vârfurilor.
Pe de altă parte, folosirea unui
uscător de păr poate contribui la
fragilitatea părului. Pentru a-ți
usca părul corect, ține foehnul la
aproximativ 6 centimetri distanță.
Folosești elastice
pentru păr
Coafurile bine strânse, cum ar
fi cozile de cal sau cocurile, pot
provoca daune părului tău. Răsucirea elasticelor de păr pune
presiune asupra părului, ceea ce,
pe termen lung, poate duce la ruperea lui. Dacă îți place să porți
părul în coadă, optează pentru

elastice de cauciuc acoperite cu
o țesătură sau elasticele spiralate.

Folosești șampon
uscat prea des

Aplici balsam de păr
de la rădăcină

Șamponul uscat este foarte
util atunci când ești în criză de
timp. Dar, folosirea acestuia prea
des poate provoca mâncărimi,
uscăciune și mătreață la nivelul
scalpului. La rândul său, scalpul
cu astfel de probleme poate provoca căderea părului și împiedicarea
creșterii firelor noi de păr.
Deoarece șamponul uscat nu
curăță de fapt părul, poate duce
în cele din urmă la mătreață.

Balsamul este o necesitate pentru menținerea sănătății și frumuseții părului, dar poate avea efecte
nedorite atunci când e folosit greșit. Dacă îl aplici de la rădăcină,
părul se va îngreuna, iar rădăcinile
se vor îngrășa. Pentru a menține
părul moale și strălucitor, aplică
balsamul pe lungime și vârfuri.

Îți pui
ochelarii
de soare pe cap
Dacă îți pui ochelarii de soare
pe cap, cu siguranță te va ajuta
să nu îi pierzi, dar, dacă o faci
frecvent, poate duce în cele din
urmă la subțierea părului. Faptul că aceștia stau strâns pe cap
reduce fluxul de sânge la nivelul
scalpului și poate încetini creșterea părului.
eva.ro

Strategii de îngrijire a ridurilor
Ridurile sunt adesea martorii tăcuţi ai
timpului care s-a scurs peste noi. Frigul,
vântul, soarele, ploaia, substanţele poluante, meseriile şi sporturile practicate în aer
liber cu expunerea intempestivă la factorii
agresivi fizici, chimici, radiativi sunt tot
atâtea condiţii favorizante ale apariţiei şi
dezvoltării ridurilor. Determinismul genetic
propriu fiecărui organism modulează viteza
de apariţie şi dezvoltare a ridurilor.
Indiferent de cauzele generatoare şi mecanismele de apariţie, ridurile sunt considerate a fi dăunătoare frumuseţii şi, în
consecinţă, orice efort care are drept scop
reducerea acestora este binevenit.
Numărul tehnicilor şi metodelor de luptă
împotriva ridurilor este atât de mare încât,
frecvent, în cadrul consulturilor medicale,
ni se punea întrebarea: „Domnule Doctor,
ce şi când anume trebuie să fac pentru a mă
îngriji cel mai eficient împotriva ridurilor?”
Primul şi poate cel mai important lucru
de care trebuie să ţinem cont este profilaxia
apariţiei ridurilor, deoarece este mult mai
uşor să prevenim decât să tratăm. Trebuie
să respectăm pielea, în activitatea zilnică,
de aşa manieră încât să nu-i suprasolicităm posibilităţile de adaptare la agresiunea
mediului înconjurător. Trebuie să facem
tot ceea ce ne stă în puteri pentru a trăi
într-un mediu natural cât mai curat, cu
cât mai puţini factori poluanţi agresori.
Zâmbetul este un factor deosebit de im-

portant pentru profilaxia apariţiei ridurilor
de expresie, iar încruntarea aduce după
sine contracţia muşchilor pielii care, prin
repetiţie, vor genera ridurile de expresie.
Utilizarea mijloacelor de protecţie fizică
(pălării, eşarfe, haine adecvate anotimpului
şi gradului de insolaţie sunt de mare folos.
La acestea se adaugă utilizarea factorilor
de protecţie fizică şi chimică conţinuţi în
cremele ecran solar. Dacă în urmă cu câteva
decenii se spunea că gradul de civilizaţie
al unei societăţi poate fi măsurat şi după
cantitatea de detergenţi şi şampoane utilizate, astăzi, putem parafraza, spunând
că acest grad de civilizaţie este dependent
şi de cantitatea şi calitatea cremelor de
protecţie solară utilizate.
Îngrijirea adecvată din punct de vedere cosmetic este de mare importanţă şi ar
reprezenta următorul pas în cadrul preocupărilor legate de riduri.

Dimineaţa se va utiliza o cremă hidratantă şi emolientă pentru ten normal/uscat/
sensibil, aplicată după curăţarea prealabilă
a tenului cu o emulsie demachiantă pentru
ten normal/ uscat/sensibil şi tonifierea
cu o loţiune tonică de asemenea adecvată
tipului de ten.
Seara se impune aplicarea unei creme de
noapte sau a unei creme antirid/antiîmbătrânire cutanată. Aceasta se va aplica doar
după curăţarea cu emulsia demachiantă
şi tonifierea cu loţiunea tonică adecvată
tipului de ten.
Cremele de gomaj blând utilizate din
două în două zile sau cremele de gomaj
profund, aplicate o dată sau de două ori pe
săptămână, reprezintă unul dintre micile
mari secrete ale îngrijirii adecvate a unui
ten pe care dorim să-l protejăm de apariţia
prematură a ridurilor.
Peelingurile chimice superficiale pe
bază de acizi alpha hidroxi sau de acid
mandelic, concepute pentru autoîngrijire, sau peelingurile efectuate în centrele
de frumuseţe stau la îndemâna tuturor.
Superioare peelingurilor chimice superficiale sunt peelingurile mecanice, dublate
de cristaloterapie şi terapie endermologică (de activate a drenajului limfatic şi
a circulaţiei prin capilarele arteriale şi
venoase cutanate). Acestea se realizează
prin tehnicile de microcriodermabraziune, executate de specialişti în cabinete

dotate adecvat. Microcriodermabraziunea
poate fi executată în orice anotimp, nefiind însoţită de riscurile specifice peelingurilor chimice.
Mezoterapia (injectarea superficială
în piele a unor amestecuri complexe şi
personalizate de substanţe active – acid
hialuronic, X-ADN, microelemente, vitamine etc., cu ajutorul unor dispozitive şi
ace speciale, care fac înţepăturile complet
nedureroase), singură sau în asociere cu
microcriodermabraziunea, reprezintă un
pas specializat, de mare eficienţă şi deosebit
de util pentru păstrarea tenului tânăr şi
prevenirea îmbătrânirii.
Folosirea substanţelor de umplere (colagen, acid hialuronic etc.), resorbabile sau
neresorbabile, administrate prin microinjectarea sub riduri cu „umplerea“ acestora,
reprezintă deja o tehnică sofisticată, care
stă doar la îndemâna medicilor specializaţi.
Cele mai sofisticate tehnici de luptă
împotriva ridurilor, tehnici la limita manevrelor chirurgicale (liftinguri), constau
în implantarea de fire de polen sau aur
cu scopul de a remodela, susţine tenul şi
şterge ridurile.
În concluzie, primul pas, din punct de
vedere cosmetologic, în profilaxia şi tratamentul ridurilor îl reprezintă utilizarea
cosmeticelor adecvate.
saptamanamedicala.ro

social-politic

17

SPORT

de atitudine

Vineri / 2 aprilie / 2021

Gladiatorul
C

u o nouă realizare de răsunet și-a
bucurat suporterii Ștefan Roșca, care
a intrat în posesia trofeului suprem la
Cupa Mondială de Para-Powerlifting,
desfăşurată în perioada 25-28 martie curent în
oraşul Manchester, Marea Britanie, competiție
ce a întrunit peste 180 de atleți din 25 de țări.
Mai întâi sportivul nostru, care a evoluat în
categoria de greutate de 97 de kilograme, a reușit
performanța să ridice de la piept, din poziția
culcat spate, haltera de 188 kg.

Iulian BOGATU
Din tentativa a doua, atletul
din Sadaclia, Basarabeasca, a „îmblânzit” greutatea de 194 kg, asigurându-și astfel medalia de aur.
Reamintim că turneul reprezintă
o etapă de calificare la Jocurile
Paralimpice de la Tokyo.
„Am demonstrat încă o dată că
noi, moldovenii, suntem aidoma
unor gladiatori care reușesc, în
cele mai grele condiții, în cele
mai dificile situații, să obțină
performanțe dintre cele mai înalte, aducând medalii de la competiții internaționale de cel mai
înalt rang”, a menționat Ștefan
Roșca. De remarcat că la aceste
întreceri tricolorul a fost ridicat
pe catargul performanței și pentru
conaționalul nostru Denis Raiul,
care în cadrul aceleiași categorii
de greutate a urcat pe treapta a
III-a a podiumului de premiere,
cu rezultatele de 155 și 165 de kilograme. O evoluție meritorie la
Cupa Mondială de la Manchester
a avut-o și compatrioata noastră
Larisa Marinenkova, clasată pe
poziția a V-a. Ținem să subliniem
că acești trei sportivi sunt nu doar
pregătiți în sală, ci și susținuți în
viața lor de zi cu zi, una marcată
de sacrificii și nebănuite suferințe,
de antrenorii Dumitru Prodan şi
Zinaida Iov.
Istoria unei renașteri
și ascensiuni
Într-o dimineață de august a
anul 2007, cu trei zile înainte de
ziua lui de naștere, Ştefan Roşca
se antrena alergând în compania
unei colege pe traseul din preajma
satului de baștină Sadaclia. Avea
16 ani și era campion național la
box printre juniori. Simțea că toată
lumea este a lui și că urmează să-și
canalizeze forțele, prezente în el
din abundență, întru escaladarea
culmilor sportului și ale studiului...
Lacrima
În acele timpuri, aproape pe
fiecare stâlp de înaltă tensiune de
la periferia localității, exista câte
un cuib în care se aciuau familii de

cocori, un fenomen care a devenit
destul de rar pe ale noastre meleaguri; căci aceste păsări nobile
au o memorie fenomenală, și în
cazul în care le-ai provocat vreo
neplăcere, revenind din țările calde ele niciodată nu o să-și facă
cuibul la locul lor tradițional. Vor
căuta o altă localitate, care poate fi
situată chiar și la mii de kilometri
de vechea lor casă...
La un moment dat Ștefan văzu
că unul dintre cocostârci atârna
cu capul în jos, zbătându-se cu
picioarele încâlcite în firele electrice de înaltă tensiune. Probabil
că de mult timp se afla în această
prinsoare, căci observă cum se
prelinge o lacrimă din ochiul păsării, deasupra acesteia făcând
cercuri vreo trei cocori, parcă cerând și ei ajutor. „Chiar și păsările
au spirit de compasiune, oare un
ditamai om să nu poată interveni”, constată pentru sine Ștefan.
Apoi începu să urce pe tijele de
metal al stâlpului de beton de linii
electrice.

„Cuvinte imaginare”
„Ca niște săgeți otrăvite mă

Într-un interval de timp de
șapte zile selecționata Moldovei a disputat trei meciuri în
cadrul preliminariilor Campionatului Mondial de fotbal. Însă
pregătirea fizică dezastruoasă
le-a permis să evolueze meritoriu doar pe parcursul a două
reprize din șase: în meciul de
debut, desfășurat pe 25 martie curent, cu reprezentativa
Insulelor Feroe (1-1, 1-0 pentru
Moldova în primul mitan) și cea
a Israelului (1-4, 1-1 după prima
repriză), disputat de asemenea
pe Stadionul „Zimbru”, în data
de 31 martie. Iar la 28 martie
tricolorii au înregistrat cea
mai usturătoare înfrângere din
istorie, cedând în deplasare cu
8-0 în fața echipei Danemarcei,
campioană europeană în 1992.
De remarcat că golul lui Ion
Nicolaescu, marcat în min. 9
al primului meci, se dovedi o
adevărată capodoperă: a deposedat de minge un adversar,
l-a driblat maiestuos pe un
alt apărător, intrând în careu
și executându-l cu sânge rece
pe portar. Golul din meciul cu
formația Israelului a fost înscris
de Cătălin Carp.

Medalii pentru
Moldova
la Cupa
Mondială
de sambo

Săgeți otrăvite
Luă cu sine și un toiag pentru a
elibera cocorul, însă nu mai apucă
să-l mânuiască. Fusese electrocutat fără să se atingă de fire, de la
distanță, voltajul înalt al liniilor
luându-l în stăpânire cu o forță de
nestăvilit. Căzând pe spate, dintr-o dată picioarele i s-au pomenit
lipite de firele electrice, carbonizându-se pe loc. Stătea atârnat cu
capul în jos, sus pe stâlp, de un
cui metalic. La început nu simțea nimic din cauza șocului, însă
ceea ce vedea părea că se petrece cu altcineva. Nu-i venea să-și
creadă ochilor, nu poate să i se
întâmple așa ceva..., nimănui nu-i
poate reveni o încercare atât de
groaznică...
Nu mai ține minte cât a stat
atârnat în această poziție – a
pierdut pentru moment senzația
timpului – însă auzea deslușit cum
mulțimea de consăteni, adunată
la locul cu pricina (probabil, tot
satul se afla acolo), căuta ieșirea
din această situație ce se dovedea
cu fiecare clipă trecută absolut
fără nicio ieșire. Auzi clar, cu o
limpezime ce răsuna în urechi,
cum cineva rosti aceste vorbe grele: „Să fie lăsat să moară acolo,
căci oricum va muri în scurt timp,
fiindcă nu mai scapă; de ce atunci
să mai riște și alții?”

Punctul
cu gust amar
al tricolorilor

Ștefan Roșca

chinuiau atunci acele vorbe, însă
nu puteam nici striga, nici spune nimic – voiam să zic că nu-i
adevărat, că voi supraviețui –,
iar gura îmi părea pecetluită,
eu aflându-mă parcă într-o altă
dimensiune existențială. În mod
imaginar mă adresam către consătenii de acolo, însă ei nu mă
auzeau, pentru că oamenii n-au
învățat să audă cuvinte imaginare”, se confesează Ştefan Roşca în
jurnalul său; pentru eroul acestor
rânduri deprinderea scrisului a
devenit cu timpul o ocupație ce
ține de supraviețuire. De aceea
cele înșiruite de el pe hârtie – ideile, sentimentele și năzuințele –
mustesc de profunzime, înțelepciune, tragic, dar și de dragostea
nestăvilită față de viață, de dorința
de a trăi...
A doua naștere
Până la urmă fu salvat de tatăl său, când veni în fugă la fața
locului. Sfidând orice risc, fiind
și el electrocutat, l-a aburcat pe
fiul său pe umeri și l-a coborât
pe pământul salvator. Ambulanța veni peste o oră. Iar medicii
i-au spus să se pregătească de

înmormântare... Însă peste trei
zile, pe 6 august, de ziua lui de
naștere, Ștefan – avea picioarele
amputate – a început să-și revină
miraculos.
Lacrima din ochiul cocostârcului a continuat să curgă din ochii
celor apropiați; lacrimă pe care
Ștefan, în pofida durerii sufletești ce-l măcina, a șters-o de pe
obrazul celor care-l iubeau, prin
decizia luată – de o fermitate de
nestrămutat – de a se împlini ca
om, de a face carieră în sport, de
a absolvi facultatea. A făcut două
facultăți: de sport și de drept. Și a
devenit dublu campion continental și recordman european. S-a
calificat la Jocurile Paralimpice
de la Londra 2012, Olimpiada fiind cea mai importantă competiție de pe mapamond, neexistând
un alt eveniment sportiv de un
prestigiu mai mare. În prezent,
ridică în total câte 15 tone la un
antrenament, iar dorința lui de
a trăi și credința pe care o are
în Dumnezeu sunt o sursă inepuizabilă de inspirație pentru
generațiile tinere, cărora viața
lui Ștefan Roșca le servește drept
un veritabil exemplu de stoicism
și omenie.

Natalia Budeanu (65 kg) şi
Nicolai Gîsca (98 kg) s-au învrednicit de medalii de bronz la
Cupa Mondiala de sambo, desfășurată în zilele de 25 și 26 martie a.c. la Moscova. Turneul este
consacrat memoriei lui Anatoli
Haralampiev, unul dintre fondatorii acestei probe de luptă,
care vizează autoapărarea fără
utilizarea armelor. Competiţia a
fost găzduită de Sala Sporturilor
a Complexului sportiv „Lujniki”
și a întrunit în jur de 300 de
sportivi din 21 de ţări.

Anatoli
Kaigorodov,
membru al
Comitetului
de Arbitri
al AIBA
Comitetul de arbitri al Federației Internaționale de Box
(AIBA) a aprobat noua componență. Astfel, în premieră
pentru boxul moldovenesc, un
membru al Federației naționale
de box a fost acceptat în rândurile acestei structuri internaționale de prestigiu, ce include 16
experți din Europa, America,
Asia, Oceania și Africa. Anatoli
Kaigorodov este Maestru al
sportului, arbitru de categorie
unională, deține cea mai înaltă categorie internațională de
3 stele, fiind referee al ligilor
profesioniste WSB și APB și
arbitrând o finală la Jocurile
Olimpice de la Beijing 2008.

18
Vineri / 2 aprilie / 2021

TUTTI-FRUTTI

Vaccinurile Pfizer şi Moderna
reduc riscul de infectare cu 80% la
două săptămâni după prima doză
Vaccinurile anti-COVID-19 dezvoltate de alianţa
Pfizer-BioNTech şi compania Moderna reduc cu
80% riscul de infectare cu noul coronavirus la două
săptămâni după administrarea primei doze, potrivit
datelor obţinute dintr-un studiu realizat în timpul
campaniei de vaccinare din Statele Unite, ale cărui
rezultate au fost publicate luni, informează Reuters.
Riscul de infectare cu SARS-CoV-2 a scăzut cu
90% la două săptămâni după administrarea dozei
de rapel, au adăugat autorii acestui studiu, realizat
pe un grup de aproape 4.000 de persoane vaccinate în Statele Unite, care au făcut parte din rândul
personalului medical şi al profesiilor aflate în prima
linie de luptă împotriva pandemiei de COVID-19.
Studiul, realizat de Centrul pentru Prevenirea şi
Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite, a evaluat capacitatea acestor două vaccinuri de a proteja
împotriva infectării cu noul coronavirus, inclusiv
împotriva infecţiilor care nu cauzează simptome.
Studiile clinice realizate de cele două companii au
evaluat eficacitatea vaccinurilor lor în ceea ce priveşte
prevenirea dezvoltării formelor grave de COVID-19.
Descoperirea făcută în noul studiu, realizat prin
folosirea în condiţii reale a celor două vaccinuri
care folosesc tehnologia ARN mesager, confirmă
eficacitatea demonstrată în studiile clinice controlate, care au fost realizate înainte ca serurile să

fie autorizate de Administraţia pentru Alimente şi
Medicamente (Food And Drug Aministration - FDA)
din Statele Unite.
Studiul CDC a analizat eficacitatea vaccinurilor
Pfizer şi Moderna pe un eşantion de 3.950 de participanţi din şase state federale americane, monitorizaţi timp de 13 săptămâni în perioada 14 decembrie
2020 - 13 martie 2021.
“Vaccinurile anti-COVID-19 autorizate, bazate pe tehnologia ARN mesager, oferă o protecţie
timpurie, substanţială şi reală împotriva infectării
pentru personalul din sistemul nostru naţional de
sănătate, angajaţii din profesiile aflate în prima
linie de combatere a pandemiei şi salariaţii din sectoarele esenţiale”, a declarat Rochelle Walensky,
directoarea CDC.
Agerpres

Carul cu bancuri
Dacă nu vă place cum conduc, dați-vă de pe trotuar!
- Cum a fost copilăria ta?
- Și cu bune și curele.
- Vai, dragă, ce a slăbit soțul tău!
- De la pescuit i se trage.
- Nu știam, pescuitul slăbește?
- Păi mănâncă ce prinde...
Doi ciobani:
- Ioane, am găsit o modalitate ca să nu-ți mai
miroasă urât ciorapii!
- Care, mă?
- Nu-i mai porți!
Un bâlbâit și cu încă un tip, mergeau pe stradă.

La un moment dat bâlbâitul zice:
-Uuuuuiiittte oo ott oot o tipă mișto!
Celălalt, ofticat:
- Bă, până spui tu, trece baba cu colacii!
- Îmmmii parrrrer er rău!
Mai merg ei ce merg și iar începe bâlbâitul:
- Uiitttte ooo tippă mișșșto!
- Unde?
- Dddddă acaccumm colțțțull.
- Bă, până spui tu, îmi crește barba. Data viitoare
să arăți cu degetul.
Mai merg ei puțin și bâlbâitul începe iar:
- Uuuiiitt...
- Bine, bine, am văzut!
- Attuncci dec decc de ce ai călcccat în el?
Doi tipi merg prin deșert. Unul zice:
- Lasă-mă și pe mine să merg în mijloc!...

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

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

„Caut o femeie cu sufletul bun”
Un bărbat de 65 de ani, înălțimea 176 cm, din centrul Moldovei.
„Sunt în căutarea unei femei gospodine, harnice, care ar dori să treacă
cu traiul la mine. Rog seriozitate”. (03)
O femeie își caută jumătatea
Are 68 de ani. 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)
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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Dragoste pe săturate după căsnicii ratate (1)

Ș

Nina NECULCE
Străini sub acelaşi
acoperiş
Victoria, prima soţie a lui Anton, provenea dintr-o familie de
profesori. Drăguţă, deşteaptă, i
s-a părut flăcăului perechea lui
ideală. Mai ales că pusese ochiul
pe ea încă din fragedă copilărie,
căci au învăţat într-o clasă. Când
s-au căsătorit, Anton era în anul
III de facultate, iar Victoria tocmai
absolvise universitatea (Anton întrase la studii după satisfacerea
serviciului militar).
Toate rudele şi prietenii salutau
alegerea sa. Părinţii lui îl lăudau
că a ales o fată inocentă, bine
crescută, cu studiile încheiate.

La nuntă invitaţii le-au urat casă
de piatră, sperând că viaţa lor în
comun va înflori. Dar n-a fost să
fie. Victoria nici pe departe nu era
soţia ideală pe care şi-o dorise Anton. Zgârcită la vorba de dragoste,
rece şi indiferentă în pat, ţinând
cont la luarea deciziilor numai de
sfaturile mamei sale, ea îşi vedea
mai mult de cariera pedagogică,
decât de soţ.
Când s-a născut Victoraş, părinţii lui Anton, care observaseră
înstrăinarea dintre soți, credeau
că apariţia copilului va consolida
căminul. Şi poate l-ar fi consolidat
dacă nu se amesteca în viaţa lor
mama Victoriei. Anton dorea săşi crească feciorul într-un mediu
familial intim, dar a fost lipsit de
acest drept. Mama şi-a luat fiica
acasă cu tot cu copil din căminul
lor de la Chişinău, aducând următorul argument: „Dar ce el o
să spele sau o să calce scutecele?
Cine s-o ajute pe Victoria?”.
Iar după un an, fără să-şi anunţe ginerele, care fusese repartizat
la lucru la o uzină din Chişinău şi
care obţinuse cu mare greu angajarea Victoriei la o şcoală din ca-

FOTO-SIMBOL

i-au unit destinele după 20 de ani de
zbucium sufletesc. Anton, după ce şi-a
distrus sănătatea mai bine de 10 ani cu
o soţie, apoi cu a doua. Mariela, după
ce a îndurat batjocura unui soţ alcoolic. De 18
ani culeg amândoi bucuriile vieţii într-un cămin
liniştit, plin de dragoste şi înţelegere. Mariela, pur
şi simplu, sărută pământul pe care calcă Anton,
iar Anton nu mai conteneşte să se întrebe cum de
n-a observat-o pe aleasa inimii lui încă din anii de
şcoală, când învăţau în clase paralele?

pitală, mama decide să-i dea fiicei
orele ei de română şi s-o transfere
în orășelul copilăriei. Astfel Anton
se văzu nevoit să lase Chișinăul și
să plece lângă soţie şi copil. De la
o zi la alta viaţa lui devenea tot
mai apăsătoare în casa soacrei.
Victoria încearcă
să-şi pună capăt zilelor
Pentru a fi cât mai departe de
„aripa protectoare” a mamei, Victoria şi Anton decid să închirieze
un apartament în alt colţ al orăşelului. Dar lucrurile aproape că nu
s-au schimbat – tot ce se petrecea în viaţa celor doi rămânea sub
controlul ochiului al treilea – ochi
de soacră. În loc să contribuie la

armonizarea relaţiilor din familie,
ea, dimpotrivă, îi îndepărta unul
de altul, ascultând tot felul de
bârfe şi transmițându-i-le fiicei.
Iar atunci când Anton a adus vorba de al doilea copil, mama-soacră
a sărit ca friptă: „Încă un copil?
Ferească Sfântul! Dar pentru ce
i-am mai cedat eu orele la şcoală?
Vă ajunge unul, că nu v-ați căsătorit să plodiți copii!”. De fapt,
vorba rea nu era numai pe buzele
soacrei, dar şi pe ale soţiei! Nu era
vina lui Anton că avea în colectiv
mai multe femei frumoase. Însă
cum se reţinea puțin la serviciu,
când intra în casă, ea îl lua la trei
parale: „Iar ai fost la curve! Numai
de fustele lor te ţii!” şi tot aşa cu

vorbe tot mai deocheate şi mai
deocheate, până când copilul începea să plângă.
Unica lui bucurie rămânea uzina la care muncea. Avea succes,
se bucura de respectul colegilor.
El era sufletul mai multor acţiuni
frumoase din colectiv. Şi iată că,
într-o zi, când Natalia, o bună
colegă şi prietenă de familie, îşi
marca ziua de naştere, mama,
care avea informatori peste tot,
a alergat într-un suflet la fiică şi
a trimis-o urgent la clubul uzinei.
Zis şi făcut.
Ajunsă în ușa cantinei, ce avea
să vadă Victoria? Pe Natalia, îmbrăcată într-o rochie frumoasă, și pe
Anton, cu bucurie în priviri, valsând
în cel mai grațios mod posibil. Valsul lor amintea de balurile luxoase
de altădată. Era un dans sublim, dar
Victoriei atâta i-a trebuit. N-a mai
aşteptat vreo explicaţie, s-a întors
pușcă acasă. Şi chiar în acea seară,
cuprinsă de gelozie şi disperare, a
plecat la maică-sa. N-a putut închide un ochi toată noaptea. În zori s-a
sculat, a luat un pumn de pastile de
paracetamol şi le-a înghiţit cu un
pahar de apă.
Mama, care tocmai se trezise, a
găsit-o fără cunoştinţă. A chemat
ambulanța. Din fericire, doza nu a
fost fatală. Despre gestul necugetat al soţiei Anton a aflat la spital,
după ce mama-soacră l-a făcut cu
ou şi cu oţet la telefon. Medicii
i-au spus că Victoria e în afara
oricărui pericol şi el a rugat-o
frumos să se întoarcă acasă. Ea
s-a încăpățânat cu înverşunare.
Aceasta a fost picătura ce a umplut
paharul. Divorţul devenise inevitabil şi ruptura s-a produs oficial.
(va urma)

HOROSCOP SĂPTĂMÂNAL

Berbec

Taur

Gemeni

Rac

Leu

Fecioară

Maniera în care te raportezi constant la toate
situațiile tensionate de la
birou face din tine un coleg desăvârșit. Deși îți este
destul de frică de ceea ce
îți rezervă ziua de mâine,
încerci să nu te lași atras în
această negură a propriilor
gânduri. Zilele de weekend
se anunță intense din punct
de vedere emoțional.

Simți că ești destul de
tensionat din punct de vedere psihic și vei încerca
să cauți ajutor la cei dragi.
Unele persoane vor veni
înaintea ta și te vor ajuta
să te regăsești, iar altele îți
vor face mult mai mult rău.
Atunci când alegi să vorbești despre ceea ce simți,
asumă-ți că emoțiile sunt
doar ale tale.

Energia negativă pe care
o resimți îți adâncește starea de apatie. Chiar dacă
unele neajunsuri emoționale sunt încă prezente, alături de cel ales reușești să
devii o persoană mai bună
cu fiecare zi care trece. Ești
extrem de influențabil. Orice proces decizional este o
adevărată corvoadă pentru
tine.

Nimic din ceea ce ar încerca să facă unii nu îți va
putea distrage atenția de
la obiectivele stabilite. Începutul acestei săptămâni
aduce o îmbunătățire a tonusului psihic. Vitalitatea
care te caracteriza își „reintră” în drepturi. Nimic din
ceea ce urmează să trăiești
nu va fi la voia întâmplării.

Te simți dornic de a te
face remarcat de anumite
persoane. Săptămâna îți
va aduce multe provocări,
dar și reușite, mai ales în
plan profesional. Alegerile
și acțiunile pe care urmează
să le faci te vor ajuta să găsești un nou sens al propriei
vieți. Lucrurile simple au
fost dintotdeauna importante pentru tine.

O schimbare bruscă a
dispoziției psihice te va
agita și te va face să îți
dorești să faci lucrurile să
funcționeze, indiferent de
obstacole. Insiști pe unele chestii care știi că nu
vor fi niciodată așa cum
îți dorești. A te „dezlega”
de anumite promisiuni te
poate ajuta să îți regăsești
liniștea interioară.

Balanță

Scorpion

Săgetător

Capricorn

Vărsător

Pești

Relația pe care o ai devine din ce în ce mai încordată. Dai întotdeauna de înțeles celor din jur că tu deții
controlul asupra propriei
vieți, chiar dacă simți că te
„prăbușești”. Nu ești pregătit să faci față încă unui
eșec profesional. Vibrația
energetică pe care o resimți
te ajută însă să îți accepți cu
maturitate emoțiile.

Ești foarte ambițios şi
te lași condus de ceea ce
simți, indiferent de riscurile pe care este posibil
să ţi le asumi. Săptămâna
care urmează este importantă pentru tine din punct
de vedere profesional. În
prezent, ești pe post de observator pentru a putea lua
decizii înțelepte.

Nimic din ceea ce faci
sau simți nu este în van.
Trebuie să te încrezi mai
mult în propria intuiție. În
plan profesional, cu siguranță ești capabil de reușite
extraordinare. Sunt mulți
cei care au încredere în tine.
Deşi frustrările pe care le-ai
acumulat în plan personal
nu te lasă să simţi asta, meriţi şansa de a fi fericit.

Acțiunile pe care le întreprinzi în această perioadă
sunt dictate de ceea ce simți. Cu toate astea, ești mereu
pregătit ca cei din jur să nu
răspundă așa cum îți dorești
inițiativelor pe care le ai. Este
important pentru tine totuși să
o faci. Toată această tevatură
te ajută să găsești răspunsuri
confortabile la unele întrebări
esențiale pentru tine.

Zilele acestei săptămâni
aduc zâmbete şi culoare în
viaţa ta. Dacă este vorba
despre carieră, astrele se
„agită” să îţi ofere oportunităţi interesante. Tot ceea
ce trebuie să faci este să fii
receptiv și să atragi șansele
de partea ta. Consideri că
nu ai nevoie de nimeni pentru a reuși să îți regăsești
echilibrul.

Fără să îți dai voie să accepți acest lucru, ești blocat
în esența anumitor întâmplări de care ai avut parte.
Încă acționezi prin prisma
lor. Vei încerca să aprofundezi cât poți de mult înțelesul anumitor relații din
viața ta. Atunci când vine
vorba de lucruri delicate, nu
îți place să exagerezi starea
de fapt.
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Unor hocheiști
Au o viață…
De bani-gheață

Ion Teodor MEREACRE
Frumoasele
noastre
Icoane dulci ale iubirii,
La care pururea te-nchini,
Femeile-s ca trandafirii
La flori şi, mai ales, la spini.

Epigrame
Unor
arheologi
Dimineaţa iată-i sapă,
La amiază dau de apă,
Seara dorm buştean pe-un clin –
Este clar – au dat de vin.

Mafia noastră
E gravă rău discuţia,
De parcă-ar fi război –
Luptăm noi cu corupţia
Sau luptă ea… cu noi?
Microbistul
Jubilează suporterul –
Şi acasă e pe rol,
Când deschide frigiderul…
Totdeauna strigă: Go-o-o-l!
Vladimir COJOCARU

Aforisme
• Moldoveanul nostru, mereu însetat de cunoștințe, nici în beci nu
coboară fără o carte.
• Muza mea se laudă că-i un înger, dar o surprind uneori călare
pe mătură.
• S-a gândit oare cineva că n-are cu ce gândi?!
• Vorba unui basarabean: La noi, oamenii îs buni; norodu-i rău!
• Oricât l-ar educa guvernarea pe cetățean, el totuna va dori să
trăiască bine!
• E ușor să iubești o „capră”. Mai greu e, după asta, să crești trei iezi!
• Mulți oameni mă fac să mă simt fericit. Mai ales, prin lipsa lor.
• Potrivit ultimelor evaluări ale savanților darwiniști, 90 la sută
din maimuțe au simulat evoluția.
• Avem șanse reale să ne salvăm pielea, dacă ne-o vindem!
• Nefiind capabil să gândească, îi judecă pe alții...
• Nepoțelul meu e un băiețel atât de educat... La patru anișori, deja
are șapte ani de-acasă!
• Ca să devii prietenul omului, nu e neapărat să fii câine.
• E foarte riscant să fii Epigramistul Anului, fiindcă urmează ce e
mai greu: să scrii ca Epigramistul Anului!
• Un tricou perfect trebuie să se muleze pe sânii femeii atât de
strâns încât să i se taie respirația... Bărbatului.
• Trebuie să știi foarte bine ce lucruri preferă soția, ca să nu ajungi
cu ea prin locurile unde le poate cumpăra.
Ion DIVIZA

Parodie

Proză scurtă

Ţiganii şi bomba atomică
Nu a fost destul că ne bătuse
Dumnezeu chiar imediat după război, prin ’47, cu o foamete cumplită! Pe lângă toate, apăruse şi altă
grijă, altă pacoste pe capul oamenilor: bomba atomică! Şi unde mai
pui că s-a zvonit că americanii se
pregătesc s-o arunce chiar peste
ţara noastră! Vă închipuiţi?!...
Doamne fereşte!...
Ei, şi ca să nu se întâmple o
asemenea urgie, toţi activiştii de
partid au fost mobilizaţi la colectarea de semnături, din partea populaţiei, în susţinerea unui Apel
de nerăspândire a armei nucleare.
Trebuia adunate cat mai multe
semnături. În acest scop sosi la
Ursari şi Ştefan Burcă, proaspăt
dospit învăţător în satul Bahmut,
convins că toată omenirea se uita
anume la el, plină de nădejde şi
speranţă, că el, tânăr comunist,
va isprăvi repede însărcinarea încredinţată de comitetul raional de
partid, lucru care-l va acoperi de
mândrie şi glorie.
Escapada prin satele călărăşene se încunună de succes. Dar nu
şi la Ursari. Acest cătun de ţigani
din zona Călăraşilor era o cetate
de necucerit şi primul asalt întreprins de activistul nostru eşuă lamentabil. Tânărul bătu, prudent,
în retragere şi merse la partid să
ceară întăriri.
Reluă asaltul peste câteva zile,
după ce se înarmă cu mai multe
indicaţii strategice, oferite protocolar de un şef mare de la partid,
care strategie însă se rezuma la
un sfat: pun’-te bine cu bulibaşa. Dacă l-ai cucerit pe acesta, ai
rezolvat treaba!
Cum intră în cătun, fără a ezita o clipă, Ştefan Burcă întrebă
primul ţigan întâlnit în cale cam
pe unde o fi trăind bulibaşa lor şi
porni hotărât într-acolo.
Bulibaşa, împreună cu alţi câţiva ţigani, bea vin în faţa casei şi
nu dădu deloc semne de emoţie la
apariţia agitatorului, care, salutându-i respectuos pe cei prezenţi,
le expuse laconic cauza vizitei şi-l
rugă pe bulibaşă să-şi îndemne
consătenii să semneze numaidecât
Apelul, bineînţeles, cu sugestia că
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chiar el, bulibaşa, în mod onorabil şi la loc de cinste, să-şi pună
iscălitura primul, că aşa-i frumos!
- Eu unul, nu iscălesc, îi luă
vorba în seamă bulibaşa.
- Dar de ce?! Dumneata vrei ca
americanii să dea peste noi bomba
atomică?!
- Nu, nu vreau, dar nici nu iscălesc.
Ştefan Burcă simţi că-i fuge
pământul de sub picioare.
- Mata poate nu ştii cât de
straşnică-i bomba atomică şi de
ce sunt în stare americanii! Dar
eu ştiu şi de aceea vă rog frumos
să semnaţi Apelul!
- Şi dacă m-oi iscăli, n-o să ne
dea boamba ceea?...
- Bineînteles că nu! Dacă vom
semna cu toţii, toti cetăţenii, apoi
garantat că nu!, învăţătorul simţi
cum carul parcă s-a urnit din loc.
- Eu nu mă iscălesc, zise bulibaşa hotărât. Carul se înglodă
din nou.
- Dacă mătăluţă doreşti ca americanii să dea bomba, atunci aşa
şi spune, dar nu-i opri pe ceilalţi!
Mai bine aşa şi spune, că vrei s-o
dea pe capul nostru!
- D-apoi de ce au făcut-o? Bineînţeles, ca s-o dea!, nu se lăsa
ţiganul.
- Cum s-o dea, omule? ’Neata
ştii ce distrugeri face ea?... Prăpădenie, nu alta!, se aprinse de-a
binelea agitatorul.
- D-apoi ştiu că n-o s-o dea pe
Ursari!
- Chiar aşa!, au dat afirmativ
din cap ceilalţi ţigani prezenţi la
discuţie.
- Cum aşa, bre? Ori poate voi
nu ştiţi cu ce se pot termina asemenea vorbe? Nu şuguiţi, nu vă
jucaţi cu statul! Credeţi-mă pe
cuvânt, că de nu semnaţi, o veţi
păţi rău de tot. Mai în scurt, eu vă
întreb pentru ultima dată: semnaţi
ori ba?
- Chiar să dea boamba atomică,
că eu nu iscălesc şi nici unul n-o
să iscălească! Bulibaşa arătă cu
mâna spre ceilalţi ţigani, căci, între timp, în ogradă intrase aproape tot satul.
- Da de ce zici, bre, asa? Poate

Misterul
anulat
„Am o pată drept în frunte…”
Iurie Badicu
Am o pată drept în frunte,
Toți îmi spun că-i semn divin…
Chiar așa, o pată-n frunte
Nu dispare din senin!
Doamne, ce dumnezeire,
Cât miracol, cât mister!
Este clar c-o nemurire
Mi s-a pregătit în cer.
Ce succes se întrevede!
Muza mă răsfață-n vers…
Parcă nici nu-mi vine-a crede –
Tocmai eu să fiu ales!
M-am gândit s-o-ntreb pe mama,
Ce și cum s-a întâmplat?
Numai dânsa, vă dați seama,
Poate ști cu-adevărat.
- Semnul ce îl porți cu anii,
Râde ea, e-ntâmplător,
Pur și simplu, dragul mamei,
Ai căzut de pe cuptor.
Alexandru-Horațiu FRIȘCU

s-a găsi vreunul mai conştient şi
o să iscălească?!, făcu disperat
Ştefan Burcă.
Ţiganul dădu negativ din cap:
- N-o să iscălească nici unul,
iaca. Pentru că nici unul nu ştie
carte!
- A-a-a! iată care-i cauza!, se
înveseli pe loc activistul. Bine,
atunci se rezolvă. Atunci puneţi
degetul în dreptul numelui, sau
faceţi o cruciuliţă. Aşa ceva puteţi
face?...
- Garantat că putem, cum să
nu putem?! Cruce putem pune pe
Apelul matale!
Într-o jumătate de oră, lista
întocmită de Ştefan Burcă era
acoperită de cruciuliţe pe toate
părţile, pe care, apoi, văzându-le
americanii, s-au lăsat păgubaşi şi
n-au mai dat bomba aceea atomică
nici pe Ursari, nici pe alte sate din
Basarabia.
Valeriu BULAT

Imaginea comentată

Fabulă
Rugina şi fierul
Îi zise Fierului Rugina maronie:
- Hai să fim frați, de azi,
pentru vecie!
Şi Fierul se lăsă înduplecat,
Pe loc acordul lor a fost semnat;
Astfel, Rugina se îndatora
Că zi și noapte îl va apăra,

Iar Fierul promitea s-o întrețină
Întotdeauna ca pe o regină.
Trecut-au ani, Rugina a-nflorit,
Iar Fierul, ros de ea, a ruginit.
MORALA:
Morala-i clară: nu vă mai grăbiţi
Cu un viclean să vă-mprieteniţi.
Valentin PORTAS

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.
„Trebuie înrămată în niște gratii”, Agafia Cazan, Nisporeni.
„A intrat în memoria mea prin promisiunea făcută în campania precedentă a alegerilor parlamentare, conform căreia, dacă votăm Partidul
„Șor”, vom avea salariul de 2500 de euro pe lună. Da, da, sper că și
Dvs. ați auzit bine: pe Lună, nu pe Pământ”, Alexei Leahu, Chișinău.
„Marina, Marina, pentru frauda bancară, ai să stai tu la dubală,
pentru că ești cu pufuȘor pe botiȘor”,
Liviu Zagrencu, Chișinău.
„U-ȘOR, puiule, u-ȘOR,/ Nu-mi trimite-atâta dor!...”, Vladimir Untilă, Chișinău.
„Noi cu gândul la tine trăim,/ Nu-asudăm, nu-alergăm, nu muncim;/
Ca un soare pe cer luminezi/ Și la binele nostru veghezi!...”, Silviu Cărăuș,
Chișinău.
„Icoana «făcătoare de minuni» la care se închină Tauber și ciracii săi.
Chiar dacă banul e ochiul dracului...”, Elena, Tighina.
Vă rugăm să comentați imaginea alăturată.

social-politic

de atitudine

Luni, 5 aprilie
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 Conexiuni
12.00 Cantec şi poveste
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Banii tăi
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Zestrea românilor
15.30 România… în bucate
16.00 #NuExistaNuSePoate!
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 Câştigă România!
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR
Moldova
22.10 Reţeaua de idoli
23.00 România 9
00.00 #NuExistaNuSePoate!
00.50 Discover România
01.00 Zestrea românilor
01.30 România… în bucate
02.00 Vreau să fiu sănătos!
03.00 Cantec şi poveste
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
04.50 Sinteza Ştirilor zilei-TVR
Moldova
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

11.00 Bună seara!
12.00 F/d
12.30 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi?
14.15 Poezii
14.30 F/d
15.00 Serial Preţul pasiunii
15.50 Respiro
16.00 Zona ARS
16.30 F/d
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Concert. L. Moraru
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Vector european
21.00 Ştirile
21.20 Săptămâna sportivă
21.50 Chişinău: ieri şi azi
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.10 Respiro
23.15 Ştiri Externe
23.40 Serial La patru ace
AgroTV
07:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNIIStiri, Informativ/Analitic
08:00:00 TELEMAGAZIN
08:15:00 SEZONUL DE RECOLTARE
Program de divertisment

06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Cluj
10.45 Serial: Secretul lui Nok-Du
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.30 Micile vedete în bucătărie
13.45 Discover România
14.00 Telejurnal ȘtiriSport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Secretul lui Nok-Du
18.30 Exclusiv în România
19.20 Discover România
19.30 Pe datorie
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
20.00 Telejurnal ȘtiriTema zilei Sport
21.00 România 9
22.10 Film: Aripa morţii
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Pe datorie
00.50 Exclusiv în România
01.40 Micile vedete în bucătărie
01.55 Film: Aripa morţii
03.35 Levintza
04.00 Meteo
04.10 Telejurnal ȘtiriTema zilei Sport
05.00 Breaking Fake News
05.25 In grădina Danei
05.55 România 9

08:30:00 DE LA TRAPA, LA SAPA
Program de divertisment
09:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII Stiri, Informativ/Analitic
10:00:00 Să ne cunoaștem Țara Educațional/Cultural
11:00:00 TELEMAGAZIN
11:15:00 Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN
14:00:00 VERDE-N OCHI talk show
15:00:00 INTERVIURI CU SOROCENI
16:20:00 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 DESPRE NOI, ALTFEL Program de divertisment
18:45:00 STIATI CA? Program Educațional /Informativ
19:00:00 ȘTIRI Program Informativ
19:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT
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 ACTUALITATEA LA RAPORT
talk show
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ȘTIRI Program Informativ
02:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT talk show
03:30:00 Program AGRO TV România

TVR 2

ProTV

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial
08.50 Teleshopping
09.00 Serial
09.50 Ziua cu stil
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Serial: Cireşarii
11.50 Discover România
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Descălecaţi în Carpaţi
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Serial
17.00 Glumeţii PREMIERĂ
17.30 România… în bucate
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.00 Reteaua de idoli
22.00 Memorialul Durerii
23.00 #NuExistaNuSePoate!
23.50 Ziua cu stil
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: Asediul iubirii 90’
02.45 România… în bucate
03.10 Sport
03.50 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

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

TVR 1

Moldova 1
06.05 Tezaur
06.35 Abraziv
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii

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
22.30 La Bloc
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Românii au talent
05.00 Ştirile Pro TV
05.30 Ce se întâmplă, doctore?
Jurnal TV
07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Popcorn Show
10.00 Marea excursie americana
10.45 Teleshopping
11.00 Patrula
12.00 Триггер
13.00 Lupta’n bucate
14.00 Lampa fermecată
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PROGRAME TV
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

17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Secretul lui Nok-Du
18.25 Handbal masculin Liga Zimbrilor. Etapa 21
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
20.00 Telejurnal ŞtiriTema zileiSport
21.00 România 9
22.10 Telecinemateca Zorro
00.10 Telejurnal Sport Meteo
00.55 America necunoscută, 4 eps
01.55 Vorbeşte corect!
02.00 Revizie tehnică
06.05 România 9

TV8

TVR 2

05.00 Reporter de Gardă
05.15 Întreabă Gheţu
07.00 Știride 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 Știripe scurt
12.15 Х/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Gheţu
17.00 Ştiri
17.30 Mercur retrograd
19.00 Ştirile TV8
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
02.30 Ştirile TV8
03.15 Sport
03.30 Punct şi de la capăt
04.30 Новости

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial
08.50 Teleshopping
09.00 Serial
09.50 Ziua cu stil
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Serial
15.50 Handbal masculin. Liga Zimbrilor etapa 21
17.30 România… în bucate
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.00 Destine ca-n filme
22.00 D’ale lu’ Mitică
23.00 #NuExistaNuSePoate!
23.50 Ziua cu stil
00.00 Câştigă România!
01.00 Primăvara amintirilor
02.00 Revizie tehnica
06.00 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Film: BĂRBAŢI DE OCAZIE
11.15 Teleshopping
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 33
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. 569
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 572
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale,
ep. 34
21.00 Film: CAVALERUL DE OŢEL:
SÂNGE ŞI ONOARE
23.15 Cei şapte ani de masă
01.15 Nebuni de iubire
03.00 Albumul Național
04.45 Vouă
05.00 ȘtiriNațional TV
05.30 Baronii
Marți, 6 aprilie
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
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Zestrea românilor
15.30 România… în bucate
16.00 #NuExistaNuSePoate!
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 Câştigă România!
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR
Moldova
22.10 Destine ca-n filme
23.00 România 9
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-TVR
Moldova
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
TVR 1
06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Cluj
10.45 Serial: Secretul lui Nok-Du
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.30 Micile vedete în bucătărie
13.45 Discover România
14.00 Telejurnal ȘtiriSport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu

Moldova 1
06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Abraziv
09.35 Respiro
09.45 Vector european

10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Evantai folcloric
12.00 F/d
12.30 Tezaur
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi?
14.15 F/d
14.30 Săptămâna sportivă
15.00 Serial Preţul pasiunii
15.50 Respiro
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Unda bugeacului
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
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.05 Ştiri Externe
23.30 Serial Reginele
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 STRABUNA 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 CALATORII CU GUST Program de divertisment
18:30:00 VIN LA TINE Program de
divertisment
19:00:00 ȘTIRI Program Informativ
19:30:00 Să ne cunoaștem Țara Educa-
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țional/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 STRABUNA 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 Justitiarul
01.30 Ştirile Pro TV
02.10 Lecţii de viaţa
03.10 La Măruţă
05.00 Las Fierbinţi
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 State de România
22.30 La Bloc
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 State de România
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa
Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Marea excursie americana
10.30 Paganel
10.45 Teleshopping
11.00 Страна на вкус
12.00 Ora Expertizei
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Business Plan
18.00 Zerodoi pe TV
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Vanturile, Valurile
22.00 Pablo Escobar: Baronul raului
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Dora Show
01.30 Lampa fermecată
02.00 Marea excursie americana
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Secretele Puterii
TV8
05.00 Новости DW
05.15 Cutia neagră
07.00 Ştirile TV8
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 Știripe scurt
12.15 Х/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştiri
17.30 Mercur retrograd
19.00 Ştirile TV8
19.45 Sport
20.00 Politiсa
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.30 Вечер. Настоящее время
00.30 Х/ф
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. 34
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. 570
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 573
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale,
ep. 35
21.00 Film: AMERICAN NINJA 2:
CONFRUNTAREA
23.00 Film: CAVALERUL DE OŢEL:
SÂNGE ŞI ONOARE
01.15 Nebuni de iubire
03.00 Albumul Național
04.45 Vouă
05.00 ȘtiriNațional TV
05.30 Baronii
Miercuri, 7 aprilie
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 masculin - Liga Zimbrilor-Etapa 21 - Dinamo Bucuresti-HC
Zalau
12.35 Natură şi aventură
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Europa 360
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Zestrea românilor
15.30 România… în bucate
16.00 #NuExistaNuSePoate!
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 Câştigă România!
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR
Moldova
22.10 Memorialul Durerii

23.00 România 9
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-TVR
Moldova
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
TVR 1
06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Cluj
10.45 Serial: Secretul lui Nok-Du
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.30 Micile vedete în bucătărie
13.45 Discover România
14.00 Telejurnal ȘtiriSport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Convieţuiri
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Secretul lui Nok-Du
18.30 Handbal feminin Liga Florilor
MOL. Etapa 15
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zileiSport
21.00 România 9
22.00 Adevăruri despre trecut
22.30 Istorii ascunse
23.00 Serial: Blochin: La graniţa legii,
ep. 1
00.00 Telejurnal Meteo
00.45 America necunoscută, 4 eps
01.45 Micile vedete în bucătărie
02.00 Telecinemateca Zorro
04.00 Vorbeşte corect!
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
05.00 Politică şi delicateţuri
05.55 România 9
TVR 2
07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial
08.50 Teleshopping
09.00 Stelele circului din Beijing:
Legenda lui Mulan
09.50 Ziua cu stil
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Serial
16.00 Handbal feminin. Liga Florilor
MOL etapa 15
17.30 România… în bucate
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
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19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: Drumul lui Wendy
22.55 #NuExistaNuSePoate!
23.50 Ziua cu stil
00.00 Câştigă România!
01.10 Primavara amintirilor
02.20 România… în bucate
03.10 Sport
03.50 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Memorialul Durerii
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Unda bugeacului
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
08.30 Domnului să ne rugăm
10.00 Poezii
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
15.00 Serial Preţul pasiunii
15.45 Chişinău: ieri şi azi
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 Pur şi simplu
21.50 Chişinău: ieri şi azi
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.05 Ştiri Externe
23.30 Evantai folcloric

ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 State de România
22.15 La Bloc
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 State de România
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa
Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Marea excursie americana
10.30 Paganel
10.45 Teleshopping
11.00 Страна на вкус
12.00 Vanturile, Valurile
14.00 Lampa fermecată
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

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 INTERVIURI CU SOROCENI
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 ACTUALITATEA LA RAPORT
talk show
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 STRABUNA 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 MUZICA PETNTRU TOTI
03:30:00 Program AGRO TV
România

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 Пятое время года
12.00 Știripe scurt
12.15 Х/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Politiсa
17.00 Ştiri
17.30 Mercur retrograd
19.00 Ştirile TV8
19.45 Sport
20.00 Politiсa
22.00 Новости
22.30 Regionalii
23.30 Вечер. Настоящее время
00.30 Х/ф
02.30 Ştirile TV8
03.15 Sport
03.30 Regionalii
04.30 Новости

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 Cursa mortala
00.40 Ştirile Pro TV
01.20 Lecţii de viaţa
02.20 La Măruţă
04.00 Vorbeşte lumea

Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale,
ep. 35
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. 571
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 574
20.00 Film: JAFUL DE PE BAKER
STREET
22.45 Film: GAMER: JOCUL SUPRAVIEŢUIRII
01.00 Film: AMERICAN NINJA 2:
CONFRUNTAREA
03.00 Albumul Naţional
04.45 Vouă
05.00 ȘtiriNaţional TV
05.30 Baronii
Joi, 8 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

PROGRAME TV
11.05 Handbal feminin - Liga Florilor
Mol - Etapa 15 - Rapid Bucuresti-SCM
Ramnicu Valcea
12.35 Descălecaţi în Carpaţi
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 La un pas de România
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Fraţi de viţă
15.30 Micile vedete în bucătărie
16.00 #NuExistaNuSePoate!
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 Câştigă România!
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR
Moldova
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-TVR
Moldova
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

15.00 Serial Preţul pasiunii
15.45 Erudit cafe
16.30 Petalo romano
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 Cântec, dor şi omenie
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.10 Ştiri Externe
23.35 L. W. Beethoven
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
10:00:00 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

TVR 1
06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Craiova
10.45 Serial: Secretul lui Nok-Du
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.30 Micile vedete în bucătărie
13.45 Discover România
14.00 Telejurnal ȘtiriSport 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 22
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: Blochin: La graniţa legii,
ep. 2
00.00 Telejurnal Meteo
00.45 Rusia necunoscută, 4 eps
01.45 Micile vedete în bucătărie
02.00 Serial: Blochin: La graniţa legii,
ep. 1
02.50 Serial: Blochin: La graniţa legii,
ep. 2
03.40 Istorii ascunse
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 Serial
08.50 Teleshopping
09.00 Stelele circului din Beijing:
Legenda lui Mulan
09.50 Ziua cu stil
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Serial
15.50 Handbal masculin. Liga Zimbrilor etapa 22
17.30 România… în bucate
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: Insula dorinţelor
22.40 #NuExistaNuSePoate!
23.35 Ziua cu stil
23.45 Câştigă România!
00.45 Film: Drumul lui Wendy
02.20 Primavara amintirilor
03.10 Sport
03.50 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Filler călătorie vara
05.05 Reteaua de idoli
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
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
09.40 Respiro
09.45 Tezaur
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Butonul roşu
12.00 F/d
12.30 Pur şi simplu
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi?
14.15 F/d

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 CALATORII CU GUST Program de divertisment
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 STRABUNA 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 Foc incrucisat
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
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 State de România
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa
Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Marea excursie americana
10.30 Paganel
10.45 Teleshopping
11.00 Страна на вкус
12.00 Secretele Puterii
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping

Săptămânal independent
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
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Пятое время года
12.00 Știripe scurt
12.15 Х/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Politiсa
17.00 Ştiri
17.30 Mercur retrograd
19.00 Ştirile TV8
19.45 Sport
20.00 Politiсa
22.00 Новости
22.30 Cutia neagră. Plus
23.30 Вечер. Настоящее время
00.30 Х/ф
02.30 Ştirile TV8
03.15 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. 572
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 575
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 34
21.00 Film: WINNETOU: POTECA
BANDIŢILOR
23.00 Film: JAFUL DE PE BAKER
STREET
01.45 Miezul problemei
03.00 Albumul Național
04.45 Vouă
05.00 ȘtiriNațional TV
05.30 Baronii

17.15 Serial: Secretul lui Nok-Du
18.25 Handbal masculin Liga Zimbrilor. Etapa 23
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
21.10 Film: Luna comanşilor
23.00 #Creativ
23.30 Fan/Fun urban
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Rusia necunoscută, 4 eps
01.45 Fan/Fun urban
02.10 Film: Luna comanşilor
03.45 #Creativ
04.10 Telejurnal ȘtiriTema zilei Sport
05.00 Garantat 100%
06.00 Teleshopping
TVR 2
07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial
08.50 Teleshopping
09.00 Festivalul de circ de la Monte-Carlo Ediţia 42
09.50 Ziua cu stil
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Serial
15.50 Handbal masculin. Liga Zimbrilor etapa 23
17.29 România… în bucate
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Gala umorului
22.00 Drag de România mea!
00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
02.00 România… în bucate
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 Documentar: 360°-GEO
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Portrete în timp
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Artelier
09.45 În ritmul dansului
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Moldova de Patrimoniu
13.00 Miezul zilei
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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 22 - Dobrogea Sud-Minaur
Baia Mare
12.35 Drumuri aproape
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Europa mea
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10.
Prima parte
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 Sinteza Ştirilor zilei-TVR
Moldova
22.10 Gala umorului
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
Moldova
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
TVR 1
06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Craiova
10.45 Serial: Secretul lui Nok-Du
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.30 Europa mea
14.00 Telejurnal ȘtiriSport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.00 Vorbeşte corect!

13.20 Cine vine la noi!
14.15 Respiro
14.30 F/d
15.00 Serial Preţul pasiunii
15.50 Chişinău: ieri şi azi
16.00 Ring star
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Bună seara!
21.00 Ştirile
21.20 Zona ARS
21.45 Cântec, dor şi omenie
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.10 Ştiri Externe
23.35 O seară în familie
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 STRABUNA Emisiune despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 LUCRU MANUAL Program

social-politic

de atitudine

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 STRABUNA Emisiune despre folclor
23:55:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ȘTIRI Program Informativ
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 Goodzila
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
03.45 America
06.00 Zerodoi pe TV
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 Știripe scurt
12.15 Х/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Politiсa
17.00 Ştiri
17.30 Ultima frontieră
18.00 Mercur retrograd
19.00 Ştirile TV8
19.45 Sport
20.00 Întreabă Gheţu
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Х/ф
01.30 Ştirile TV8
02.15 Sport
02.30 Х/ф
04.30 Новости
Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 34
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. 573
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 576
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 35
21.00 Film: BUREBISTA
00.00 Film: GAMER: JOCUL SUPRAVIEŢUIRII
02.15 Miezul problemei
03.30 Albumul Național
05.00 ȘtiriNaţional TV
05.30 Baronii
Sâmbătă, 10 aprilie
TVR Moldova
07.00 Mic dejun cu un campion
07.50 Discover România
08.00 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 Breaking Fake News
15.00 Muzici şi tradiţii în Cişmigiu
16.50 Discover România
17.00 Lectia de istorie
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Politică şi delicateţuri
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film
01.00 Destine ca-n filme
02.00 Film
04.00 Politică şi delicateţuri
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie
TVR 1
07.00 Tezaur folcloric
08.00 Serial: Fram, ep. 2
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. 4
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 4
18.50 Teleenciclopedia Ivan Aivazovski
19.45 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
20.00 Telejurnal Sport
21.10 Film: Mihai Viteazul. Partea a
doua: Unirea
23.00 Dosar România
00.00 Profesioniştii…
01.00 Dosarele extratereştrilor
01.50 Film: Mihai Viteazul. Partea a
doua: Unirea
03.35 Sport
03.45 Meteo
03.50 Viaţa satului
06.00 Teleshopping
TVR 2
07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Strada sperantei
08.45 FillerEngleză la minut
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 Pe pământuri
anatoliene
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!
20.10 Film: Dincolo de prerie
21.50 Ziua cu stil
22.10 Serial: Păcatul şi ruşinea
00.00 Distracţiile lui Cazacu
00.30 Zile cu stil
01.10 Film: Dincolo de prerie
02.45 Telejurnal
03.20 Serial: Păcatul şi ruşinea
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
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PROGRAME TV
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!
11.00 stil nou
11.30 Musafirul
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.30 Chişinău: ieri şi azi
12.40 Codul ECO
13.00 Miezul zilei
13.30 Concert L. Moraru
14.30 F/d
15.00 MeseriAşii
16.00 Artelier
16.30 Art-club (rus.)
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 La noi în sat
19.00 Mesager
19.45 Poezii
20.00 O seară în familie
21.00 Ştirile
21.15 Bună dimineaţa
21.20 Film La patru ace
22.50 Ştirile (rus.)
23.10 ȘtiriExterne
23.35 Zapovednik
23.50 Concert în Europa
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 STRABUNA Emisiune despre folclor
12:30:00 INTERVIURI CU SOROCENI
13:30:00 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 SĂPTĂMÂNIIStiri, 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 PRODUS AUTOHTON Program de divertisment
21:30:00 ZONA VERDE Program de
divertisment
22:00:00 VIN LA TINE Program de
divertisment
22:30:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNIIStiri, Informativ/Analitic
23:30:00 DATINA STRABUNA Emisiune despre folclor
00:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNIIStiri, 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 Povesti de adormit copii
14.00 Film Barbati în negru 2
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 Salt
01.00 Ştirile Pro TV Chişinău
01.40 Film Povesti de adormit copii
03.40 Film Barbati în negru 2
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
19.00 Știride week-end
19.45 Что это было?
20.45 Х/ф
01.00 Ştiri de week-end
01.40 Что это было?
02.30 Х/ф
04.10 Mercur retrograd
Național
06.00 Vouă
06.30 Baronii
07.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 574
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: POTECA
BANDIŢILOR
18.30 Știri+ Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 577
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 ȘtiriNaţional TV
05.30 Baronii
Duminică, 11 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 Discover România
13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Retrospectiva săptămânii
15.00 Drag de România mea!
17.00 Remix
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Retrospectiva săptămânii
19.00 Conexiuni

19.56 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
21.00 Discover România
21.10 Best of O DATĂ-N VIAŢĂ Sala
Palatului
22.50 Teatru TV
00.50 Portret-In memoriam Amza
Pellea
01.20 Garantat 100%
02.10 Teatru TV
04.15 Remix
05.05 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 Handbal masculin Liga Zimbrilor. Etapa 24
17.30 Vorbeşte corect!
18.00 Dosar România
19.00 Breaking Fake News
19.35 Sport
19.51 Meteo
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19.56 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
20.00 Telejurnal Sport
21.10 Best of O DATĂ-N VIAŢĂ Sala
Palatului
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Dosarele extratereştrilor
01.50 Teleenciclopedia
02.40 Cooltura
03.10 Lumea azi
03.40 Meteo
03.45 Universul credintei
05.25 Banii tăi
05.55 Vreau să fiu sănătos!
TVR 2
07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre Duminica a II-a a
Pastelui
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Handbal masculin. Liga Zimbrilor etapa 24
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Tudor
14.50 Discover România
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Reteaua de idoli
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Tudor
21.45 Primavara amintirilor
22.10 Film: Tesla 102’
00.00 MotorVlog
00.30 Pescar hoinar
01.10 Film: Tudor
02.45 Telejurnal
03.20 Serial: Strada sperantei
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Ferma
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Cuvintele credinţei
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring star
11.00 Ştirile
11.40 La datorie
12.00 Ştiinţă şi inovaţii
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
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 Dor de voi
21.00 Ştirile
21.20 Prin muzică în Europa
22.20 Ştirile (rus.)
22.40 Film Gluma mortală

04:00:00 Program AGRO TV România
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 Beethoven
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 Un asasin nemilos
23.15 Film Personalitati multimple
01.45 Ştirile Pro TV Chişinău
02.25 Film Beethoven
04.10 Film Un asasin nemilos
ProTV InterNațional
06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 Acasă la Români
11.30 Ce spun românii
12.15 Superspeed
12.45 Teleshopping
13.00 Arena bucătarilor
13.30 Lecţii de viaţa
14.25 Ştirile Pro TV
14.30 Ce se întâmplă, doctore?

15.00 ApropoTv
16.00 Românii au talent
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Superspeed
20.30 Las Fierbinţi
21.30 State de România
22.30 Acasă la Români
23.30 ApropoTv
00.15 Teleshopping
00.45 Ce se întâmplă, doctore?
01.15 România, te iubesc!
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 State de România
05.00 Acasă la Români
Jurnal TV
07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Zerodoi pe TV
09.00 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

AgroTV

TV8

06:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNIIStiri, 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 SĂPTĂMÂNIIStiri, Informativ/Analitic
10:00:00 ACTUALITATEA LA RAPORT
talk show
11:00:00 TELEMAGAZIN
11:15:00 CALATORII CU GUST Program de divertisment
11:35:00 MUZICA PETNTRU TOTI
12:30:00 INTERVIURI CU SOROCENI
13:30:00 MUZICA PETNTRU TOTI
14:00:00 BAȘTINA - Magazin agricol
14:45:00 STIATI CA? Program Educațional /Informativr
15:00:00 ZONA VERDE Program de
divertisment
15:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR
Program de divertisment
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 SĂPTĂMÂNIIStiri, Informativ/Analitic
23:00:00 DATINA STRABUNA Emisiune despre folclor
00:00:00 Program AGRO TV România
02:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNIIStiri, Informativ/Analitic
03:00:00 Să ne cunoaștem Țara Educațional/Cultural
03:30:00 BAȘTINA - Magazin agricol

05.00 Regionalii
06.00 Что это было?
07.00 Știride week-end
07.40 Reporter de Gardă
08.00 Autoblog
08.30 Ждем в гости
09.30 Iubeşte viaţa
10.30 Dincolo de Nistru
11.00 Serial Familia
12.45 Teleshopping
13.00 Politiсa
15.00 Teleshopping
15.15 Punct şi de la capăt
16.00 Х/ф
18.00 Кулинарные жемчужины
Европы
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Cutia neagră. Plus
20.45 Х/ф
01.00 Știride week-end
01.40 Cutia neagră. Plus
02.30 Х/ф
04.10 Iubeşte viaţa
Național
06.00 Vouă
06.30 Baronii
07.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 575
08.00 Teleshopping
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Vouă
09.30 Film: BUREBISTA
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. 578
20.00 Film: VEER Războinicul
23.30 Start show România
02.15 Albumul Național
04.00 Baronii
05.00 ȘtiriNaţional TV
05.30 Baronii
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CĂRĂBUȘI & WOW!

Povești ascunse-n note muzicale

Natalia Barbu își ține în suspans admiratorii. Aceasta a publicat pe rețelele de socializare
câteva clipuri în care a interpretat
frânturi din noile sale melodii sau
povești, așa cum le-a denumit interpreta, din recentul său album
de studio. Pe lângă asta, Natalia
a postat și câteva fotografii de la
o ședință foto mai specială. Iar
după cum ne-a spus artista, una
din fotografii va fi și coperta albumului.
Contactată de GAZETA de Chi-

șinău, Natalia ne-a mai comunicat
că își dorește ca albumul să apară
în două săptămâni.
„Lansez albumul la mijlocul
lui aprilie, l-am încărcat pe toate platformele, dar mai durează
verificarea. O să fac cu ceva timp
înainte anunțul, o să fie un fel de
lansare online”, a declarat cântăreața.
În videourile pe care le-a făcut
pe rețelele de socializare, Natalia a
menționat că albumul se numește
„La Capătul Cerului”. Piesele pe

care oamenii au putut deja să le
asculte sunt „Nu sau Da”, „Amintiri” și „Imaginează-ți”.
Inițiativa Nataliei de a interpreta fragmente din piesele sale
a fost pe placul admiratorilor.
Oamenii au felicitat-o pentru
noile sale producții și s-au arătat
nerăbdători să asculte cântecele
integral, dar și să audieze albumul
la care a muncit mult interpreta.
„Ce dor mi-a fost de vocea ta,
mi-a plăcut mult piesa! Aștept cu
nerăbdare să ascult tot albumul”,
a scris o admiratoare. „Bravo,
foarte frumos. Mă bucur nespus
de mult de realizările tale, Natalia,
succese în continuare, te îmbrățișez cu dor”, un alt comentariu
lăsat artistei.
Pe parcursul carierei sale, Natalia Barbu a abordat mai multe
genuri muzicale precum: pop,
pop-rock, muzică ușoară și populară. Primul album, intitulat
„Între ieri și azi”, a fost lansat încă
în anul 2001. Iar până în prezent,
cântăreața și cantautoarea continuă să-și bucure admiratorii de pe
ambele maluri ale Prutului cu noi
producții muzicale. Una din cele
mai recente realizări ale Nataliei
este videoclipul pentru piesa ,,Iubește-mă azi”.
Octavian GRAUR

Ciobănescul preşedintelui
Joe Biden a muşcat din nou
Major, ciobănescul preşedintelui american Joe Biden, a muşcat din nou, victima necesitând
asistenţă medicală, au indicat
pentru CNN două persoane aflate la curent cu cele întâmplate.
Incidentul, care a implicat
un angajat al agenţiei pentru
parcurile naţionale, National
Park Service, a survenit luni
după-amiaza pe aleea sudică a
Casei Albe. Angajatul în cauză
era în timpul serviciului şi a trebuit să se întrerupă pentru a fi
tratat de unitatea medicală a Casei Albe (WHMU).
Michael LaRosa, secretarul de presă al Primei
Doamne Jill Biden, a explicat că Major, un ciobănesc german de trei ani adoptat în 2018, este „încă
în proces de adaptare la noul mediu”.
„Da, Major a înhăţat pe cineva în timp ce se afla
la plimbare. Din extraprecauţie, respectivul a fost

consultat de WHMU şi apoi a
revenit la lucru nevătămat”, a
spus LaRosa.
Potrivit Casei Albe, Major a
urmat ore de dresaj în ultimele două săptămâni, după un alt
incident similar la începutul lui
martie.
Pe 8 martie, Major l-a rănit pe
un angajat al Serviciului secret
de la Casa Albă, suficient cât să
necesite tratament din partea
aceleiaşi WHMU. Secretara de
presă a Casei Albe Jen Psaki a
calificat acel incident ca fiind „minor”, atribuind
comportamentul câinelui procesului de „adaptare
la un mediu nou şi oameni noi”.
Major şi celălalt ciobănesc german al soţilor Biden,
Champ, au fost trimişi atunci imediat la locuinţa
cuplului din Wilmington, în statul Delaware.
Agerpres

Alegeți

„GAZETA
de Chișinău”
în 2021!
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Săptămânal independent

Egalitate pentru masele populare
Deși nu sunt mai de elită,
Nici nu-s înscris în vreun partid,
Azi, cu seringa pregătită,
Mă-nscrie-un doctor la covid...

Gheorghe BÂLICI

Vinul își păstrează
calitățile chiar și după
14 luni petrecute în spațiu
Cercetători de la
Universitatea din Bordeaux au examinat un
vin franţuzesc, care s-a
aflat pe Staţia Spaţială
Internaţională (ISS),
pentru a determina
dacă şi-a schimbat
cumva proprietăţile în
urma perioadei de timp
petrecută în spaţiu, informează vineri DPA.
Vinul roşu premium
Petrus, din districtul
viticol Pomerol, a rămas în continuare „un vin foarte bun”, după
perioada de 14 luni în care s-a aflat la bordul ISS, conform cercetătorilor francezi.
Petrus este una dintre mărcile de prestigiu din regiunea Bordeaux,
cu preţuri care pot ajunge până la 5.000 euro pe sticlă, în funcţie de
vechime.
Experţii au degustat vinul şi l-au comparat şi cu un sortiment Petrus Chateau, scoţând în evidenţă unele diferenţe în gust şi culoare.
Studiul cercetătorilor, care include şi culturile viticole, are ca scop
pe termen lung creşterea rezistenţei culturilor agricole la influenţele
externe, precum modificările de climat.
Agerpres
Caricatura la gazetă

