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Frica în 
Occident

Un foarte bun prozator și eseist 
englez, G.K. Chesterton, deplân-
gea, în 1905, dispariția „idealurilor 
generale“ în politică, „alungate de 
strigătul eficienței“. Rezultatul ar 
fi o „politică de dragul politicii“, în 
care nimeni nu mai pare preocupat 
de scopuri (visuri, idealuri), ci de 
procese. Analogia cu corpul uman 
e grăitoare: atunci când „corpul 
cuiva se destramă, acea persoană 
începe, dintr-odată, să vorbeas-
că despre sănătate“. Concluzia: 
„Organismele energice nu vorbesc 
despre procese, ci despre scopurile 
lor“, „repudierea cuvintelor și a vi-
ziunilor înalte“ aducând invariabil 
în politică „o rasă de oameni mici“.
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E c o l o g i e

În satul Boșcana, raionul Criuleni, din 1.126 de 
gospodării doar 374 de locuințe au contracte de 
salubrizare, care plătesc lunar pentru ca o mașină să 
vină să le ia gunoiul de la poartă. Unii săteni spun că 
prețul de 30 de lei pe lună e derizoriu, iar alții se plâng pe 
localnicii care refuză să încheie contract de salubrizare 
și aruncă gunoiul pe un teren de la marginea satului. 

Adrian CIUBOTARU
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Oricine s-a plimbat prin localitățile din 
Republica Moldova a văzut râuri inundate 
de gunoaie, gropi de deșeuri improvizate sau 
ambalaje aruncate aiurea. Aceste gunoaie  
degajă substanțe nocive care contaminează 
solul și apa, îmbolnăvind oamenii. 
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Așa-numita „limbă moldovenească” cu alfabet rusesc, 
inventată de sovietici cu aproape un secol în urmă, nu a 
dispărut de pe teritoriul Republicii Moldova, ci continuă să 
fie predată în satele controlate de regimul neconstituțional 
din stânga Nistrului și la așa-numita Universitate Nistreană 
„Taras Şevcenko” din Tiraspol. 
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„Dosarul «7 aprilie» 
pur și simplu nu există”

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

papers and News Publishers

R A C U R S I

Unde ești, soare de primăvară?... Foto: Alex Dimitrov

După 12 ani de la demonstra-
țiile violente din 7 aprilie 2009, 
când peste 600 de persoane au 
fost maltratate, toate persoanele 
cu funcție de răspundere au fost 
achitate sau scoase de sub urmă-
rire penală, se spune într-un apel 
comun al organizațiilor de apărare 
a drepturilor omului. Cel puțin 
cinci persoane și-au pierdut viața 
în condiții suspecte, iar statul și-a 
asumat doar un singur deces, mai 
scrie în demers. 

Procuratura a înregistrat și 
examinat 108 sesizări cu privire 
la infracțiunile comise de facto-
rii de decizie și ofițerii de poliție 

pentru abuzurile comise. În 31 de 
cazuri procurorii s-au autosesizat 
din materiale apărute în presă sau 
din declarații. În 71 de cazuri au 
fost pornite dosare penale, dintre 
care 42 pentru tortură și 19 pen-
tru exces de putere sau depășirea 
atribuțiilor de serviciu. Curtea Eu-
ropeană pentru Drepturile Omului 
a condamnat R. Moldova în opt 
cauze, cu referire la dosarul „7 
aprilie 2009”, iar alte peste 40 de 
cereri sunt în curs de examinare, 
conform Asociației Promo-Lex. 

Într-un interviu pentru Radio 
Chișinău, Alexandru Postica, con-
silier pentru Dezvoltare Strate-

gică la Promo-Lex, a declarat că 
„starea dosarului „7 aprilie” pur 
și simplu nu există. Fiindcă a în-
cetat de mult timp, atunci când 
ultimul funcționar de rang înalt 
a fost achitat sau a fost sancțio-
nat pentru alte acțiuni decât cele 
pentru care era învinuit. În acest 
moment, dosarul „7 aprilie” nu 
mai este activ”.

În opinia consilierului Alexan-
dru Postica, nu mai sunt șanse ca 
acest dosar să fie revăzut, pentru 
că nu există nici voință politică și 
nici juridică. 

Natalia MUNTEANU

O cunoscută comunitate 
analitică de la București a ce-
rut Guvernului României să-i 
includă pe toți cetățenii R.Mol-
dova în programul românesc 
de imunizare anti-COVID. „În 
acest moment, Republica Mol-
dova nu oferă acces la vaccinare 
cetățenilor ne-esențiali, deci va 
exista adresabilitate bună pentru 
oferta românească de vaccinare 
o lungă perioadă de timp după 
adoptarea măsurii, în rândul 
tuturor categoriilor sociale, in-
diferent de regiune, grup etnic 
sau orientare politică. În același 
timp, infrastructura românească 
și importurile semnificative de 
vaccinuri ar permite României 
să asiste Republica Moldova în 
aceste momente dificile”, ar-
gumentează Asociația „Expert 
Forum” (EFOR), într-o scrisoare 
adresată miercuri, 7 aprilie, pre-
mierului Florin Cîțu, vicepremi-
erului Dan Barna, ministrului 
de Externe, Bogdan Aurescu și 
ministrului Sănătății, Vlad Vo-
iculescu.

În completare, președintele 
EFOR, Sorin Ioniță, specifică pe 
Facebook că există și alte motive 
pentru a-i include pe toți cetă-
țenii R.Moldova, nu doar pe cei 
care dețin și cetățenie română, 
ca până acum, în programul de 
vaccinare dezvoltat la București.

„Cel mai important este fap-
tul că ar fi absurd să generăm 
chiar noi fracturi artificiale în 
societatea moldovenească, între 
vaccinați și nevaccinați, uneori 
chiar în cadrul aceleiași familii 
în care unii membri au dublă ce-
tățenie iar alții nu”, scrie Ioniță.

Menționăm în acest context 
că premierul interimar de la Chi-
șinău, Aureliu Ciocoi, i-a îndem-
nat, într-un interviu la „Europa 
Liberă”, pe moldovenii cu dublă 
cetățenie să profite de ocazie și 
să se vaccineze în România, de-
oarece R.Moldova se află abia la 
începutul procesului de imuni-
zare și nu dispune de suficient 
ser pentru a asigura în timpul 
apropiat imunitatea colectivă. 

Valeriu CAȚER

Experți din România 
cer Guvernului să 
dea vaccinuri pentru 
toți basarabenii
 

Ministerul de Externe (MAE-
IE) de la Chișinău a emis joi, 8 
aprilie, o circulară prin care in-
terzice misiunilor diplomatice 
ale R.Moldova din străinătate 
să-și pună sediile la dispoziția 
unor politicieni. Directiva vine 
după ce liderul PSRM, Igor 
Dodon, a difuzat din Ambasa-
da R.Moldova de la Moscova, 
vinerea trecută, un nou episod 
din emisiunea pe care o ține 
săptămânal pe vlogul său de pe 
YouTube. MAEIE, care a solicitat 
mai întâi explicații în legătură 
cu acest fapt, a dispus acum că 
„spațiile misiunilor diplomatice 
nu pot fi puse la dispoziția per-
soanelor terțe pentru înregistra-
rea sau transmiterea în direct a 
reportajelor sau a emisiunilor 
de autor”.

De asemenea, Ministerul a 
indicat în circulară că sediile mi-

siunilor diplomatice și a oficiilor 
consulare nu pot fi folosite în 
scopuri politice și nu pot fi puse 
la dispoziția (chirie, comodat sau 
altfel) politicienilor pentru în-
tâlniri cu alegătorii.

„Delegațiile oficiale, aflate în 
misiuni de serviciu peste hotare, 
vor putea beneficia de asistența 
misiunilor diplomatice în limi-
tele programului oficial și cu 
respectarea cadrului normativ 
în vigoare. (...) Interviurile sau 
alte modalități de comunicare 
publică cu mass-media națională 
sau din statul de reședință și în 
scop de promovare a imaginii 
Republicii Moldova, pot fi rea-
lizate cu autorizarea șefului mi-
siunii și în coordonare cu Biroul 
de presă al Ministerului”, se mai 
arată în document.

V.V.

Dodon bea ceai 
la ambasada 
RM de la Moscova
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Funcționarii de la Biroul de Re-
integrare au anunțat săptămâna 
aceasta că au apostilat 407 diplo-
me de studii eliberate de Univer-
sitatea „Taras Șevcenko”.

Potrivit autorităților de la Chi-
șinău, au fost apostilate diplome 
cu destinația Italia (89), SUA (56), 
Bulgaria (48), Israel (35), Polonia 
(32), Franța (28) și alte state.

Amintim că apostilarea diplo-
melor este posibilă după ce execu-
tivul de la Chișinău a aprobat la 
7 februarie 2018 o hotărâre care 
permite aplicarea apostilei pe ac-
tele de studii emise în regiunea 
transnistreană. Mai exact este 
vorba de recunoașterea actelor 
de studii „eliberate începând cu 
anul 1992, de către instituțiile de 
învățământ din stânga Nistrului și 
mun. Bender, inclusiv cele elibera-
te de Universitatea „T. Șevcenko”. 

La baza procesului stau negoci-
erile în formatul 5+2 care au avut 
loc la 25 noiembrie 2017 la Viena, 
Chișinăul fiind reprezentat atunci 
de ex-deputatul Eugen Carpov. 
Partea transnistreană a solicitat 
apostilarea diplomelor eliberate 
de Tiraspol în schimbul redu-
cerii taxei de chirie pentru cele 
opt instituții cu predare în limba 
română (taxă majorată anterior 
arbitrar și ilegal).

Întors de la negocieri, Eugen 
Carpov a declarat că a avut mai 
multe semne de întrebare legate 
de apostilarea diplomelor și că 
„nu s-au depășit liniile roșii”. 
„Nu a fost recunoscută calitatea 
studiilor acestor instituții, nu a 
fost recunoscută curricula; prin 
apostilare doar se certifică exis-

tența unei asemenea instituții și a 
unor diplome eliberate de aceasta. 
Și este la latitudinea deja a par-
tenerilor noștri internaționali să 
accepte sau să nu accepte aceste 
diplome”, afirma atunci negoci-
atorul.

Transformați într-o 
rezervație rusească

Directorul Liceului „Lucian 
Blaga” din Tiraspol, Ion Iovcev, 
spune că este foarte dezamăgit 
de decizia autorităților de la Chi-
șinău, cu atât mai mult cu cât în 
școlile, dar și la Universitatea din 
Tiraspol nu găsești o carte ori un 
manual în limba română. Potrivit 
lui, în stânga Nistrului are loc un 
proces de rusificare fără prece-
dent. Numărul copiilor a scăzut 
drastic. Totodată, nu există nicio 
grădiniță pentru copiii vorbitori 
de română.

„Pentru mine personal această 

universitate („T. Șevcenko” – n.a.) 
nu exista, ci doar universitatea 
de la Tiraspol evacuată în 1992 
cu automate kalașnikov la Chi-
șinău. O mulțime de angajați ai 
Universității și-au pierdut atunci 
locul de muncă, au plecat lăsând 
totul: case, baza materială a uni-
versității, laboratoare. Pe când 
liceul nostru nu are sediu acum, 
nu avem sală de sport. Le creăm 

Politica de înstrăinare din stânga 
Nistrului, legalizată la Chișinău

„O vârstă rotundă, 80, doar un număr! Unii ar spune că e 
mult, poate, dar dragostea de neamul meu și de muzica acestuia 
nu are vârstă! Dumnezeu mi-a dat un țel și un drum și slavă Lui 
am reușit, cu umilul meu talent și o imensă cantitate de muncă și 
dăruire totală, să-i împlinesc vrerea! Sper să mi se mai îngăduie 

să vă împărtășesc din toate darurile și harurile mele și pentru 
asta doar să mă iubiți! Eu vă iubesc imens! Vă mulțumesc pentru 
bucuria de a-mi fi alături, de o viață! Gheorghe Zamfir.”

#Aniversare , pagina de Facebook a naistului 
Gheorghe Zamfir, 6 aprilie 2021
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Așa-numita „limbă moldovenească” cu 
alfabet rusesc, inventată de sovietici cu 
aproape un secol în urmă, nu a dispărut 
de pe teritoriul Republicii Moldova, ci 

continuă să fie predată în satele controlate de 
regimul neconstituțional din stânga Nistrului 
și la așa-numita Universitate Nistreană „Taras 
Şevcenko” din Tiraspol. Guvernul de la Chișinău, 
în loc să contribuie la lichidarea acestui proces 
de analfabetism și deznaționalizare (conform 
ultimului recensământ, în stânga Nistrului 31% 
din populație sunt moldoveni), de trei ani deja îi 
atribuie o alură de legalitate.  

condiții ca ei să facă ce vor. Eu nu 
înțeleg o astfel de politică”.

În 2014, fiind reținut ilegal 
la așa-numita vamă, cu salariile 
pentru profesori, fiind acuzat de 
„contrabandă cu valută”, Ion Io-
vcev a fost dus la Procuratura din 
Tiraspol. Acolo a făcut cunoștință 
cu șefa catedrei de filologie „mol-
dovenească”, Elena Oprea, care 
i-a fost prezentată în calitate de 
traducător. 

„Atunci am aflat că există o ast-
fel de catedră, dar nu sunt doritori 
de a ajunge profesori de „limba 
moldovenească”, pe care s-o pre-

dea ulterior în grafia chirilică. Nu 
au pe cine trimite în școli. Ca re-
zultat, aproape întreg procesul de 
studii are loc în limba rusă. Astfel, 
regiunea este transformată într-o 
rezervație rusească. Totodată, în 
cadrul acestei universități se fac 
seminare cu cei mai reacționari 
mentori ai Kremlinului, adepți ai 
moldovenismului, stataliști, sepa-
ratiști. Măcar acest lucru ar fi tre-

buit să pună în gardă autoritățile 
de la Chișinău”, spune Ion Iovcev.

Potrivit profesorului, la școala 
din Slobozia pe timpuri învățau 
peste 2000 de copii. Acum sunt 
circa 100 de elevi. Școala care se 
numea „moldovenească”, a fost 
transformată în școală mixtă, 
unde copiii vorbesc doar în lim-
ba rusă. La fel se întâmplă și la 
Caragaș. „Acest proces are drept 
scop distrugerea învățământului 
în limba română din stânga Nis-
trului. Noi, profesorii celor opt 
școli, suntem categoric împotriva 
acestui proces de recunoaștere a 
diplomelor”, conchide Ion Iovcev.

Chișinăul susține 
politica de înstrăinare 
a Tiraspolului

Aceeași poziție o împărtășește 
și Eugenia Halus, directorul sin-
gurului liceu cu predare în limba 
română din Râbnița. „Noi ne-am 
mirat de ce Chișinăul a acceptat să 
apostileze documentele celor care 
absolvă instituții de învățământ cu 
predare în grafie chirilică. Nu este 
corect în raport cu ceilalți copii. 
Totodată, acest proces este în de-
favoarea instituțiilor cu predare în 
limba română deoarece împiedică 
copiii să învețe după programa 
elaborată de Ministerul Educației 
de la Chișinău”. Potrivit Eugeniei 
Halus, elevii care învață la insti-
tuțiile subordonate autorităților 
de la Tiraspol studiază „Istoria 
Rusiei”, „Istoria Ținutului Natal”, 
în școlile din satele de moldoveni 
copiii învață limba română din 
manuale în grafie chirilică.

„Tiraspolul promovează o poli-
tică de înstrăinare și această pro-

Svetlana COROBCEANU

gramă de studii nu este taxată, ci 
din contra, absolvenții mai au și 
privilegii. La noi vin copii din Jura 
și Ofatinți care până a se înscrie la 
liceu au învățat în grafia chirilică. 
Este grav nivelul acestor cunoștin-
țe”, a declarat directorul liceului.

Ex-viceministrul Educației, de-
putatul Igor Grosu, a declarat an-
terior referitor la această proble-
mă că prin aplicarea apostilei pe 
actele de studii emise în regiunea 
transnistreană Guvernul a creat 
un precedent periculos – oricine 
ar dori o diplomă de studii supe-
rioare ar putea să o obțină, fără 
efort, contra unei sume modice. 

În același timp, Universitatea 
„T. Șevcenko” ar trebui să par-
curgă procesul de acreditare a 
programelor de studii la Agen-
ția de evaluare și acreditare a 
învățământului profesional din 
Republica Moldova, așa cum fac 
toate instituțiile din R. Moldova. 
Altfel, prin acest gest le este adusă 
o ofensă tuturor universităților 
care au trecut ori sunt în proces 
de evaluare și acreditare a pro-
gramelor de studii. 

„Kievul nu ar fi admis 
un astfel de proces”

Solicitat de GAZETA de Chi-
șinău, Ion Manole, director exe-
cutiv al Asociației „Promo Lex”, 
a declarat că autoritățile de la 
Chișinău prin astfel de decizii 
doresc să demonstreze că mani-
festă deschidere, dar, pe de altă 
parte, încalcă drepturile copiilor 
la un proces de studii de calita-
te. „Acest proces ar fi de înțeles 
dacă ar fi temporar și pe parcurs 
ar fi îmbunătățit. Copiilor le sunt 
asigurate drepturi egale, dar în-
tre timp problema trebuie să fie 
analizată. Nu cred că Kievul, care 
are regiuni ocupate, ar permite 
apostilarea unor diplome în aceste 
condiții”, a spus expertul.

Directorul Asociației a mai adă-
ugat că, din păcate, de multe ori s-a 
confruntat cu reticența și nepăsa-
rea autorităților de la Chișinău în 
cazurile de apărare a drepturilor 
omului din această regiune. De re-
gulă, autoritățile de la Chișinău in-
vocă unul și același răspuns la toate 
problemele: nu cunosc, deoarece 
autoritățile constituționale nu 
controlează acea regiune și vom  
propune soluții după rezolvarea 
pașnică a conflictului.

„În acest caz, considerăm că 
e nevoie de dialog, trebuie să fie 
consultați profesorii de la cele opt 
instituții cu predare în limba ro-
mână, pentru a veni cu soluții care 
ar contribui la aducerea în albia 
normalității a acestui proces”, a 
mai spus Ion Manole.
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Cum are loc în Chișinău 
imunizarea cadrelor didactice 

A început cea de-a doua etapă a 
campaniei de imunizare contra 
Covid-19 în Republica Moldova. 
Aceasta presupune că vor fi vaccinate 

persoanele cu comorbidități, adulții cu vârstă 
mai mare de 60 de ani, angajații structurilor de 
menținere și asigurare a ordinii publice, apărării 
și securității statului, lucrătorii sistemului 
penitenciar, cei din domeniul educației și din 
cadrul serviciilor sociale. În acest sens, cadrele 
didactice, profesorii și învățătorii fac parte din 
grupele prioritare care beneficiază de procedura 
de imunizare.

S O C I E T A T E

au refuzat să se vaccineze și speră 
să se aducă cât mai curând alte 
doze. Alții mai curajoși și dornici 
de a se reîntoarce în clasele de 
studii au acceptat. 

„Personalul e foarte loial 
și răbdător cu pacienții”

Cornelia Simcov, învățătoare la 
clasele primare, Liceul de Limbi 
Moderne și Management, s-a vac-
cinat și ea cu AstraZeneca. Speră 
că imunizarea învățătoarelor de 
clasele primare să accelereze re-
întoarcerea copiilor în clase și a 
declarat că a avut anumite reacții, 
cum ar fi febră, frisoane, dureri 
musculare, articulare, dar, fiind 
informată de medici că sunt reacții 
normale, nu și-a făcut griji.  

„Personalul e foarte loial și răb-
dător cu pacienții. În încăpere e 
curat, aerisit, steril totul. Atât per-
sonalul medical, cât și pacienții 
purtau mască și respectau distan-
ța socială. Am primit și indicații 
despre starea sănătății, reacțiile 
pe care e posibil să le avem după 

vaccinare. Anume ținând cont de 
aceste indicații, am putut depă-
și mai ușor simptomele de după 
vaccinare” . 

Nici specialiștii nu neagă po-
sibilitatea apariției anumitor 
reacții adverse, care sunt semne 
că organismul uman inițiază un 
răspuns imun și în acest fel for-
mează anticorpi. Aceste efecte 
apar de obicei după prima zi de 
la vaccinare și pot dura până la 
șapte zile, în descreștere. 

Într-o conferință de presă, 
organizată pe 6 aprilie de către 
Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale a fost anunțat 
public numărul exact de doze de 
vaccin existent în prezent în depo-
zitul național de vaccinuri. Astfel, 
la Agenția Națională de Sănătate 
Publică se păstrează la tempera-
turi de -60 grade circa 12 mii de 
doze de vaccin Pfizer Bionteh, care 
sunt dozele securizate pentru doza 
a doua a persoanelor care deja au 
fost vaccinate, și 36 de mii de doze 
AstraZeneca. 

„Sunt sceptică față de acest 
proces de imunizare”

Cu toate acestea, multe cadre 
didactice nu s-au înscris în liste-
le de vaccinare și nici nu se gră-
besc să ia o decizie în acest sens. 
Dubiile sunt cauzate de originea 
dozelor de vaccin, dar și de frica 
de reacțiile adverse. „Am refuzat, 

Tudorița POSTOLACHI, 
Facultatea de Jurnalism, USM  

Conform datelor furnizate de 
către Agenția Națională de Sănă-
tate Publică pentru această eta-
pă este preconizată deschiderea 
treptată a peste 300 de centre de 
vaccinare. Centrul municipal de 
imunizare este amplasat în incinta 
edificiului din str. Petru Rareș 18 
și cuprinde o suprafață totală de 
peste 400 m². Am aflat de la câți-
va învățători care sunt condițiile 
acolo și cum s-au simțit ei după 
administrarea vaccinului. Majo-
ritatea dintre aceștia au rămas 
mulțumiți de serviciile medicale 
prestate, de dotarea cabinetelor, 
precum și de atitudinea medicilor. 

„Fiecare trebuie 
să se consulte cu medicul 
de familie”

Natalia Bernaz, învățătoare 
la Instituția Privată Liceul „Da 

Vinci” din Chișinău, se numără 
printre primii beneficiari din ca-
tegoria cadrelor didactice cărora 
le-a fost administrată prima doză 
de vaccin. Ne-a mărturisit că a 
avut emoții înainte de vaccinare, 
deoarece a auzit multe informa-
ții care pun la îndoială calitatea 
și eficiența vaccinului produs de 
Universitatea Oxford. 

„Inițial, m-am simțit foarte 
bine, deși aveam impresia că-mi 
sare inima din piept de frică: to-
tuși despre AstraZeneca au fost 
multe informații. A doua zi am 
avut frisoane, febră și dorință de 
a dormi mai mult decât de obicei. 
Ceea ce pot recomanda este ca fi-
ecare să se consulte cu medicul 
de familie, care cu siguranță știe 
mai bine indicațiile medicale ale 
fiecăruia! Una știu sigur: suntem 
în „război” cu un dușman invizibil, 
dar crud, și vaccinul este arma 
noastră cu care ne putem apăra.” 

Pentru a beneficia de vaccin 
cadrele didactice au completat în 
prealabil niște liste, în care au in-
dicat numele, prenumele, vârsta și 
comorbiditățile de care suferă. Ul-
terior, acestea au fost trimise că-
tre instituțiile responsabile, după 
care au fost anunțate zilele și orele 
la care sunt programate. Mulți din 
cei care fuseseră înscriși la început 
în listele de așteptare, aflând că nu 
se va administra Pfizer BionTeh, 

sunt sceptică față de acest proces 
de imunizare, mai ales că unicul 
vaccin disponibil este AstraZe-
neca. Pentru mine contează mult 
calitatea acestora și mă pune pe 
gânduri faptul că R. Moldova ad-
ministrează și operează doar cu 
vaccinurile donate, fie din Româ-
nia, fie din Europa. Am rude care 
s-au vaccinat cu Pfizer în Europa 
și nu au avut nicio reacție, pe când 
cei care s-au vaccinat la noi cu 
AstraZeneca au avut febră mare 
și frisoane”, ne-a mărturisit profe-
soara de dans din Chișinău, Maria 
Munteanu.

Primarul general al capitalei 
Ion Ceban, a declarat pe 7 aprilie 
într-o postare publică pe facebo-
ok că, de la deschiderea primului 
Centru municipal de vaccinare, 
unde s-a optat prioritar pentru 
imunizarea cadrelor didactice, au 
fost vaccinate peste 2000 de per-
soane din cei circa 12 mii de pro-
fesori. În prima zi s-a înregistrat 
un număr de 159 de profesori, iar 
în a șasea 680. 

Partenerul de încredere 
în businessul agricol!

AGRO TV (www.agrotv.md) este prima televiziune specializată 
în promovarea agriculturii din Republica Moldova. Mediatizând 
evenimentele și progresele înregistrate în această ramură, în timp 
scurt a reușit să câștige audiență pe întreg teritoriul țării, cu aco-
perire de ~ 90 la sută. A fost inclusă în grila celor mai importanți 
operatori de rețea atât în zona urbană, cât și în cea rurală. Totodată, 
este o prezență eficientă în social media și oferă zilnic informații 
corecte și de interes comun producând emisiuni ce au un conținut 
informativ și analitic.

Extinderea postului AGRO TV, atât geografic, cât și în spațiul 
de emisie al produsului autohton, se explică prin politica editorială 
echidistantă pe care o are. 

AGRO TV promovează bunele practici din sectorul agroindus-
trial, informează corect despre realitățile din domeniu și despre 
activitatea producătorilor.

AGRO TV Moldova este un partener media profesionist al eve-
nimentelor cu tematică agricolă.

Date de contact: Șos. Hâncești 38/B, MD-2028.Tel.: +373 68 
200 844.

www.agrotv.md
www.Youtube.com/agrotvmoldova
www.facebook.com/agrotvmoldova 
www.instagram.com/agrotvmoldova 

Am primit răspuns de la ministerul 
de resort la solicitarea de informație 
privind textul „Jecmăneală pe timp 
de pandemie” (din 02.04.21), în care 
scriam că la unele laboratoare private 
din Chișinău nu era niciun loc pentru 
a face un test anti-Covid-19 la prețul 
de 800 de lei, dar pentru prețul de 
2000 de lei erau locuri. Laboratorul 
privat care mi-a cerut 2000 de lei 
pentru un test anti-Covid-19 a pre-
levat de la începutul pandemiei până 
acum 115.145 de probe. 

Conform prevederilor legale, în-
treprinderea are dreptul să stabileas-
că prețurile și tarifele la producția 
fabricată, ne-a informat ministerul.

Instituția ne mai informează că 
de la începutul pandemiei Ministerul 
Sănătății al R. Moldova a achiziționat 
640.000 de teste PCR, alte 42.368 de 
teste au fost donate. Prețul pentru un 
test este de 150-350 de lei.

Totodată comunicăm că MSMPS, 
prin intermediul Centrului de Achi-

ziții Publice Centralizat în Sănătate, 
a beneficiat de 300.000 de teste de 
diagnostic rapid, dintre care 100 de 
mii au fost distribuite către instituțiile 
medicale de profil.

Potrivit prevederilor din Legea 
ocrotirii sănătății, Catalogul de tarife 
unice pentru serviciile medico-sa-
nitare prestate contra plată de către 
instituțiile medico-sanitare publice, 
precum şi pentru serviciile acoperite 
din fondurile asigurării obligatorii de 
asistență medicală, prestate de pre-
statorii publici și privați de servicii 
medicale, se elaborează de ministerul 
de resort şi se aprobă de Guvern.

„Or, Ministerul de resort elabo-
rează și monitorizează prețurile/
tarifele la serviciile de diagnostic 
de laborator al infecției cu SARS-
CoV-2 efectuate contra plată de către 
instituțiile medico-sanitare publice, 
precum şi pentru serviciile acoperite 
din fondurile asigurării obligatorii 
de asistență medicală, prestate de 
prestatorii publici și privați de ser-
vicii medicale.”

Conform prevederilor legale, „în-
treprinderea are dreptul să stabilească 
prețurile și tarifele la producția fabri-
cată. Or, prețurile/tarifele la serviciile 
de diagnostic de laborator al infecției 
cu SARS-CoV-2 efectuate de presta-
torii de servicii medicale privați se 
reglementează în baza principiilor de 
funcționare a economiei de piață”, 
ne-a informat ministerul.

În Republica Moldova activează 
13 laboratoare (șapte de stat și șase 
private) implicate în diagnosticul 
COVID-19.

Amintesc că, la 25 martie 2021, 
am sunat la câteva laboratoare private 
pentru a-mi programa fiica la testul 
anti-Covid, pe care trebuia să-l aibă 
la trecerea graniței.  

La toate cele trei laboratoare am 
fost anunțată că nu există niciun loc 
în următoarele trei zile pentru a face 
testul PCR cu plată, care costă 800 
de lei.  

La unul din centrele de diagnos-
ticare private am fost informată că 
nu este în următoarele două zile 
niciun loc pentru a face testul la 
prețul de 800 de lei, care oferă re-
zultatul timp de o zi. Vestea bună era 
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.

„De la începutul pandemiei până 
la data 31 martie 2021, inclusiv cu 
repetate, au fost efectuate 854.343 
probe total investigate (2.946 – AN-
TIGEN, 8.118 – ANTIGEN Transnis-
tria, 191.346 –ANSP, 65.791 – Me-
dExpert, 107.413 – Invitro, 101.384 
– CSP Bălți, 28.084 – SDMC, 
101.665 – CRDM, 67.810 – Trans-
nistria, 35.817 – CSP Cahul,7.007 – 
AnaliticMed, 15.334 –ClinicaSante, 
6.483 – Micromed, 115.145 – AlfaDi-
agnostic)”, scrie în răspunsul oficial.

Un test costă 150-350 de lei, 
dar e vândut cu 800-2000

Victoria POPA
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Armele din afara legii

O categorie de arme care nu sunt supuse 
înregistrării și nu necesită permis de 
port-armă sunt în ultimul timp tot 
mai des folosite de către unii indivizi 

la comiterea infracțiunilor. Aceste arme se 
regăsesc în anunțurile de vânzări și chiar în 
piețe. Deși legea interzice purtarea acestor 
arme în alte scopuri decât de agrement, la ele 
are acces oricine, inclusiv minori și persoane cu 
antecedente penale. Este vorba de o categorie de 
arme cu aer comprimat sau cu gaze sub presiune 
(pneumatice), despre care legislația prevede că 
pot fi folosite doar la competiții sportive sau în 
scop de agrement.

O zi liniștită pe strada Miori-
ța din Chișinău. Într-o farmacie 
amplasată lângă un supermarket 
își fac apariția doi tineri cu măști 
medicale pe față. Indivizii nu par 
să fie deranjați de alți oameni. Ei 
cer de la farmacistă să le vândă 
medicamente cu efect psihotrop. 
Desigur, fără rețetă. Femeia refuză 
să le dea. Atunci cei doi tineri, 
posibil consumatori de droguri, 
încearcă să convingă farmacista 

în felul lor. Unul din ei scoate un 
pistol și amenință farmacista. 

Femeia reușește să apese buto-
nul de alarmă și în scurt timp în 
farmacie își fac apariția doi agenți 
de la Bercut care îi rețin pe cei doi 
potențiali consumatori de droguri. 
Un agent le ia pistolul care s-a 
dovedit a fi un așa-zis „starter”, 
din cele folosite la competițiile 
sportive. 

Infracțiuni cu arme 
pneumatice

Cât cei patru așteaptă pe scările 
farmaciei să vină poliția, unul din 
tinerii reținuți le explică curioși-
lor că pistolul lor nu este o armă 
interzisă și că poate să-l procure 
oricine are bani.

Nu cunoaștem care a fost fina-

litatea acestei istorii la care am 
fost martori involuntari, dar se 
știe că nu este singura tentativă de 
a comite o infracțiune cu o armă 
aflată în afara controlului legal.

Vom aminti în context cazul 
a doi studenți din Chișinău, cu 
vărsta de 19 și 20 de ani, origi-
nari din Călărași, care, înarmați 
cu un pistol pneumatic, au comis 
câteva jafuri. Ei au fost reținuți 
după ce au atacat în stradă două 
domnișoare, amenințându-le cu 
un pistol pneumatic, și le-au depo-
sedat de geanta în care se afla un 
telefon mobil și mijloace bănești. 

Utilizarea acestor arme are 
consecințe tragice

În cadrul acțiunilor de urmări-
re penală bănuiții și-au recunos-
cut vina, declarând cu amănunte 
cum au atacat victimele, într-un 

parc din sectorul Botanica. În acel 
moment, aveau asupra lor două 
pistoale pneumatice cu care au 
amenințat fetele în caz că vor stri-
ga după ajutor. Desigur, studenții 
nu au mai revenit în aule.

Tot cu un pistol pneumatic a 
fost comis un jaf la o alimentară 
din sectorul Botanica. Individul 
a intrat în magazin în timp ce 
erau mai mulți cumpărători, a 
tras două focuri în aer, apoi a luat 
din casă 1850 de lei și a dispărut.

Alți cinci tineri, cu vârsta cu-
prinsă între 20 și respectiv 24 de 
ani, au ajuns în custodia poliției 
după o serie de tâlhării comise în 
Hâncești și Dondușeni. În urma 
perchezițiilor la domiciliile și în 
automobilele suspecților, poli-
țiștii au depistat armele pe care 
indivizii le-au folosit la comiterea 

infracțiunilor: un pistol pneuma-
tic, un pistol ,,pugaci”, un cuțit și 
un baston.

Deși este considerată inofen-
sivă, utilizarea acestor arme are 
consecințe tragice. Câțiva ani în 
urmă, un barbat de 26 de ani, care 
petrecea cu prietenii într-un bar 
din Florești, a ajuns pe mâna poli-
ției după ce a tras dintr-un pistol 
pneumatic. Înainte de a folosi pis-
tolul, atât el, cât și soția sa, au fost 
snopiți în bătăi. Până ca poliția să 
ajungă la fața locului, bărbatul, 
fiind doborât la pământ, a tras 
din pistolul pneumatic în direcția 
agresorilor, nimerindu-l pe unul 
drept în ochi.

Ajunși la fata locului, oamenii 
legii au ridicat pistolul și au con-

dus persoanele prezente la audieri 
în comisariatul din localitate. Pe 
numele celui care a folosit pistolul 
pneumatic a fost pornit un dosar 
penal pentru depășirea limitelor 
de autoapărare.

Armele pneumatice, 
vândute ca 
„ridichea la piață”

Portalurile de vânzări abundă 
de anunțuri privind comercializa-
rea pistoalelor cu aer comprimat 
sau cu gaze sub presiune. Prețul 
unui astfel de pistol variază de 
la 1000 la 3000 de lei. La piața 
universală de pe strada Ismail 
din Chișinău pot fi găsite liber 
muniții pentru aceste arme. Vân-
zătorii își laudă marfa cum știu 
ei mai bine, iar de cele mai multe 

ori principalul argument este că 
arma seamănă foarte mult cu una 
de foc.

Cunoaștem și un caz când un 
minor în vârstă de 15 ani a cum-
părat un pistol pneumatic de la 
un ins în vârstă de cca 30 de ani. 
Copilul câștigase o mie de lei la 
ziua sa de naștere și a fost ajutat 
de un tânăr din cartier să ia legă-
tura cu vânzătorul. Inspirat din 
filmele de acțiune, adolescentul 
a solicitat, când a dat banii, o 
garanție, să se asigure că arma 
nu a fost furată sau nu s-a comis 
cu ea o infracțiune. Vânzătorul a 
scris pe un petic de hârtie că de 
bună seamă i-a vândut pistolul, 
apoi a semnat simplu: „Alexan-
dru”. Achiziția a fost depistată 
repede de părinții adolescentului, 
care l-au deposedat de armă. Ti-
pul pe nume Alexandru însă nu 
a fost găsit.

Ce prevede legea

Regimul armelor și al muniții-
lor cu destinație civilă este regle-
mentat de Legea nr. 130 din iunie 
2012. Conform legii, armele sunt 
împărțite în patru categorii.

Din categoria A fac parte ar-
mele de foc și munițiile interzise. 
Acestea sunt lansatoarele cu efect 
exploziv, armele de foc automate, 
armele de foc camuflate sub forma 
unui obiect, munițiile cu proiec-
tile, orice dispozitiv conceput sau 
adaptat pentru a reduce zgomotul 
provocat de tragerea unui foc de 
armă.

În categoria B au fost incluse 
armele de foc supuse autorizării. 
Acestea sunt armele de foc scurte 
sau lungi, semiautomate sau cu 
o singură lovitură, pistoalele cu 
proiectile din cauciuc, precum și 
muniția aferentă.

Din categoria C fac parte arme-
le care urmează să fie declarate la 
poliție. În această categorie au fost 
incluse armele scurte sau lungi cu 
propulsie cu aer comprimat care, 
pentru aruncarea proiectilului, 
folosesc forța de expansiune a ae-
rului comprimat sau a gazelor sub 
presiune cu energia la gura țevii 
mai mare de 7,5 J, pistoalele cu 
gaze nocive, armele de asomare, 
armele cu tranchilizante, precum 
și muniția aferentă, dispozitivele 
destinate pescuitului cu harpon, 
arbaletele și arcurile destinate ti-
rului sportiv, pistoalele de sem-

nalizare, precum și armele vechi.
Din categoria D fac parte arme-

le nesupuse autorizării ca armele 
scurte sau lungi cu propulsie cu 
aer comprimat care, pentru arun-
carea proiectilului, folosesc forța 
de expansiune a aerului compri-
mat sau a gazelor sub presiune cu 
energia la gura țevii mai mică de 
7,5 J, armele dezactivate, pistoale-
le de start folosite în competițiile 
sportive, armele cu cartușe de tip 
Flobert, cu energia la gura țevii 
mai mică de 7,5 J, dispozitivele 
industriale, precum și muniția 
aferentă, dispozitivele electroșoc, 
spray-urile cu gaze lacrimogene 
sau iritante.

Deși nu sunt supuse înregistră-
rii sau declarării la poliție, legea 
interzice portul armelor din cate-
goria D. La fel, este interzisă folo-
sirea și aplicarea în locuri publice 
a armelor cu aer comprimat sau 
cu gaze sub presiune (pneumati-
ce), precum și cu o altă destinație 
decât pentru agrement și pentru 
practicarea sportului pentru a nu 
pune în pericol integritatea cor-
porală și viața persoanelor.

Ce spune poliția

Inspectoratul General de Po-
liție susține că există un control 
strict al armelor pneumatice din 
categoria C, care pot fi comerci-
alizate doar în magazinele spe-
cializate și se declară la poliție 
obligatoriu în termen de 10 zile. 
Armele din categoria D, nesupuse 
autorizării, chiar dacă nu sunt 
declarate la poliție, la fel urmea-
ză a fi procurate din magazinele 
specializate.

În evidența poliției se află 
65.686 de persoane fizice care de-
țin 77.394 de arme din categoria 
C, dintre care: arme pneumatice 
–1.369, pistoale de semnaliza-
re – 69, pistoale de start – trei, 
pistoale cu cartușe de tip Flobert 
– cinci.

Totodată, au fost inițiate în 
total 1.470 de proceduri contra-
venționale pentru încălcarea 
termenului de înregistrare a 
armelor letale și neletale sau de 
vizare a permisului de armă sau a 
permisului de deținere a armelor, 
încălcarea regulilor de păstrare, 
deținere, transport, port și folosi-
re sau aplicare a armelor, precum 
și a armelor nesupuse autorizării.
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Ion CHIȘLEA 

Igor Dodon și obsesia 
față de rezervele BNM

Ex-președintele Igor Dodon, actualmente 
lider al Partidului Socialiștilor din 
Republica Moldova (PSRM), continuă 
să vehiculeze ideea că rezervele Băncii 

Naționale a Moldovei (BNM) ar fi potrivite 
pentru finanțarea unor proiecte mai mult sau 
mai puțin populiste. 

E C O N O M I E

Vinerea trecută, în cadrul vi-
deo blog-ului său săptămânal, 
acesta a spus că statul ar trebui să 
ia un împrumut de la Banca Na-
țională a Moldovei (BNM) pen-
tru a ajuta cetățenii și agenții 
economici în perioada stării de 
urgență impusă miercurea trecută 
de majoritatea parlamentară de 
la Chișinău.

În căutarea banilor 
pentru lockdown

„De ce să nu fie o decizie a 
Comisiei pentru Situații Excep-
ționale? Să ia de la BNM un îm-
prumut de 10-15-20 de miliarde 
de lei, pentru asta e BNM – să 
ajute oamenii și banii să fie ori-
entați pentru susținerea agenților 
economici și a populației. Lucrul 
acesta trebuie făcut acum, nu 
peste o lună sau trei”, a declarat 
Dodon.

Prin această declarație, liderul 
PSRM de fapt recunoaște indirect 
că Starea de Urgență, instituită 
săptămâna trecută, nu poate avea 
prea mari sorți de izbândă fără 
măsuri mai drastice de caranti-
nare care necesită și o oarecare 
blocare a activității economice. 
Or măsurile care au fost anunțate 
după decizia Parlamentului sunt 
foarte subțiri și nu sunt în măsură 
să creeze un cadru suficient de 
restricții pentru ca situația pan-
demică să fie luată sub control. 
În plus, decizii corespunzătoare 
puteau fi luate și în cadrul Stării 
Excepționale de Sănătate publică, 
care a funcționat până săptămâna 
trecută, dar și, în mod separat, de 
unele autorități locale în locali-
tățile mai afectate de pandemie. 

Evident, faptul că nu au fost 
introduse măsuri de carantinare 
pe potriva împuternicirilor Gu-
vernului central denotă că Starea 
de Urgență instituită este una in-
utilă, iar scopul ei este altul decât 
grija față de sănătatea poporului. 
Dodon este conștient că pentru a 
depăși această impresie, ar trebui 
impuse restricții mai dure. Însă 
atunci statul ar avea nevoie de 
finanțe suplimentare, care pur 
și simplu nu există, din cauza că 
aceeași majoritate parlamentară, 
controlată de socialiști și Dodon, 
a adoptat pentru acest an un bu-

get populist în care cheltuielile 
depășesc cu 14 miliarde de lei 
veniturile și, în plus, a stricat 
relațiile cu toți potențialii finan-
țatori externi.  

Soluția – rezervele BNM

Economistul Dodon crede că 
cea mai bună soluție o repre-
zintă rezervele Băncii Naționa-
le. Nu este pentru prima dată 
când el se uită cu jind la rezer-
vele BNM. Înainte de campania 
electorală pentru prezidențialele 
din noiembrie 2020, acesta de 
asemenea declara că o parte din 
rezervele Băncii Naționale tre-
buie utilizate pentru investiții 
în infrastructură. 

„Noi avem trei miliarde de do-
lari rezerva valutară a statului. 
Aceste trei miliarde știți unde 
se află, pe cont la Washington. 
Tot la americani stau. Hai să 
luăm o parte din banii aceștia și 
să-i vârâm în economie. Să fa-
cem drumuri, să facem ceva să 
lucreze economia”, a declarat la 
acel moment Igor Dodon.

Evident, declarația a stârnit 
atunci comentarii critice ale ex-
perților și oamenilor de afaceri, 
care o calificau drept infantilă și 
populistă, făcută să placă „spon-
sorilor” lui Dodon de la Moscova, 
care nu pregetă să distorsioneze 
realitatea astfel încât să pună în-
tr-o lumină negativă și Statele 
Unite ale Americii.

„Rezerva valutară a statu-
lui este destinată stabilității 
macroeconomice, inclusiv a 
valutei naționale. Axiomă. De 
ea, de rezervă, nu se atinge ni-
meni. Acest lucru este garan-
tat prin independența BNM. 
Vine locatarul președinției și îm-
prăștie ceea ce nu-i aparține”, 
comenta  ex-premierul Ion Sturza 
pe pagina sa de Facebook. 

Ex-ministrul finanțelor, exper-
tul Veaceslav Negruța, declara 
în aceeași cheie că mesajele lui 
Dodon reprezintă un pericol asu-
pra băncii centrale și atentează 
grav la independența instituției.

Negruța spunea că o astfel de 
acțiune este puțin probabilă, dar 
dacă s-ar retrage 1-1,5 miliarde de 
dolari din rezervele valutare, leul 
moldovenesc ar fi afectat grav, 
urmând să se deprecieze până la 
25-28 de unități pentru un euro.

Asupra efectelor macroecono-
mice ale extragerii unui miliard 
de dolari de pe conturile BNM s-a 
pronunțat și directorul executiv 
al Expert-Grup, Adrian Lupușor.

„Avem un nivel confortabil de 
rezerve valutare, fapt pentru care 
trebuie să mulțumim migranti-
lor (remiterile), exportatorilor 
și politicii destul de echilibrate 

a BNM cu privire la intervenții-
le pe piața valutară. Însă acesta 
nu este un motiv pentru a utiliza 
aceste resurse pentru proiecte 
de infrastructură și alte politici 
ale Guvernului. Pe lângă faptul 
ca asemenea practică este pur 
și simplu ilegală și contravine 
principiilor recunoscute inter-
național privind independența 
autorităților monetare, aceasta 
va depriva Moldova de principa-
la pernă de siguranță împotriva 
șocurilor macroeconomice”, co-
menta Lupușor care a ținut și să 
combată câteva mituri legate de 
rezervele valutare.

Rezervele nu sunt prea 
multe pentru 
Republica Moldova 
cu o piață atât 
de volatilă  

Rezervele, potrivit expertului, 
acoperă puțin peste patru luni de 
importuri. Este un nivel optim 
pentru o țară cu datorie externă 
de circa 7,3 miliarde dolari, (8,3 
miliarde pe moment), de 2,5 ori 
mai mare decât rezervele valuta-
re, deschisă din punct de vedere 
comercial și foarte expusă șocu-
rilor externe. 

Lupușor a explicat cum sunt 
utilizate rezervele de către BNM 
pentru a atenua fluctuațiile valu-
tare excesive: când crește cererea 
de valută, banca centrală vinde 
valută din rezerve pentru a preve-
ni deprecierea bruscă a leului, și 
viceversa, când crește cererea de 
lei (de exemplu, de sărbătorile de 
iarnă, Paște sau vara, când revin 
migranții acasă), banca intervine 
prin procurări de valută pentru 
a preveni aprecierea bruscă a 
leului. 

„Un specific al țării noastre 
este că piața valutară este destul 
de volatilă, iar fără un nivel con-
fortabil de rezerve, BNM nu ar fi 
putut atenua aceste fluctuații, iar 

cursul leului ar putea ieși ușor de 
sub control, cu consecințe nega-
tive pentru creșterea economică”, 
spunea expertul.  Pierderea unei 
bune părți din rezerve (o treime, 
dacă e vorba de 20 miliarde de 
lei, cum vrea Dodon) va duce la 
deprecierea leului, creșterea pu-
ternică a inflației și descurajarea 
activității investiționale private, 
plecarea din țară a investițiilor 
și depunerilor private de teama 
inflației și volatilității macroeco-
nomice”, spunea Lupușor. 

Ce s-a schimbat 
din august 2020?

Criza pandemică nu s-a ter-
minat, iar în Republica Moldova 
chiar se pare că autoritățile au 
pierdut controlul asupra ei. Avem 
un buget cu un deficit enorm de 
14 miliarde de lei, care pur simplu 
nu are sursă de finanțare. Rela-
țiile cu organizațiile finanțatoare 
externe sunt suspendate. Și toate 
acestea, în condițiile unui guvern 
interimar fără împuterniciri, 
care nu poate nicidecum influ-
ența situația. În aceste condiții, 
a fost formalizată o majoritate 
parlamentară din care fac parte 
forțe politice obscure, necredibile 
pentru partenerii de dezvoltare 
ai Republicii Moldova. Iată că 
această majoritate obscură intro-
duce Starea de Urgență doar pen-
tru a amâna alegerile anticipate, 
care ar fi acum singura soluție 
pentru ca Republica Moldova să 
poată fi scoasă din groapa în care 
s-a pomenit. În schimb, Igor Do-
don, ex-președinte și economist 
de profesie, insistă pe scoaterea 
banilor din rezerva BNM pen-
tru a „sponsoriza” această stare 
de urgență, fapt ce ar adăuga la 
nevoile pe care le avem acum și 
o inflație galopantă, o depreciere 
puternică a leului și, drept conse-
cință, o sărăcire și mai profundă 
a moldovenilor. 

FMI: România 
va avea în 
2021 a doua 
cea mai mare 
creștere 
economică 
din UE

Fondul Monetar Internațional 
și-a îmbunătățit semnificativ esti-
mările privind evoluția economiei 
românești, care ar urma să înre-
gistreze în acest an un avans de 
6%, iar în Europa va fi devansată 
doar de Spania, care va înregistra 
o creștere economică de 6,4%, 
arată cel mai nou raport „World 
Economic Outlook”, publicat 
marți de instituția financiară in-
ternațională. Dacă în luna octom-
brie a anului trecut, FMI estima 
că România va înregistra în 2021 
o creștere de 4,6%, conform 
noilor previziuni publicate marți, 
Produsul Intern Brut al României 
va crește cu 6% în acest an.

Fermierii ar 
putea rămâne 
fără subvenții

Agricultorii, practic, rămân 
anul curent fără subvenții, dacă 
nu vor fi rectificări bugetare. 
Afirmația aparține vicepreședin-
telui Parlamentului, Alexandru 
Slusari. „Am analizat informația, 
parvenită de la Agenția pentru 
Intervenții și Plăți în Agricultură. 
Din 1,1 miliarde de lei ai Fondului 
de Dezvoltare a Agriculturii circa 
800 de milioane vor fi achitate 
pentru datoriile anului 2020. 
Încă peste 200 de milioane de lei 
sunt destinate startup-urilor și 
dezvoltării rurale. Pentru sub-
venționarea activităților agricole 
în anul curent rămân sub 100 de 
milioane de lei”, a scris Slusari pe 
pagina sa de Facebook.

Ministerul 
Finanțelor: 
Plățile pentru 
primul 
trimestru sunt 
îndeplinite

Ministerul Finanțelor a ra-
portat îndeplinirea tuturor obli-
gațiilor de plată pentru ianua-
rie-martie, finanțând integral 
plățile. Veniturile bugetului de 
stat s-au cifrat la 10,5 mld lei, 
fiind cu 1,2 mld mai mari decât 
în aceeași perioadă a anului 
precedent. Cheltuielile au fost 
executate în valoare de 11,7 mld 
lei, cu 1,5 mld lei mai mult față 
de perioada similară a anului 
trecut. Executarea bugetului de 
stat s-a încheiat cu un deficit în 
valoare de 1,2 mld lei.
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Când Moldova este un sat

Răpirea fostului judecător ucrainean, Mikola Ceaus, de la Chișinău trebuie 
să o trezească pe președinta Moldovei, Maia Sandu, din romantismul 
și seducția președintelui ucrainean Volodymyr Zelenski. Chișinăul este 
obligat să reacționeze ca stat suveran, după cum pretinde să fie, și nu ca 

un sat în care poate să răpească oricine pe cine poftește. Acestea sunt concluziile 
comentatorilor politici după ce fostul magistrat ucrainean a fost răpit de „cetățeni 
străini” din capitala Republicii Moldova. 

Deși există un soi de romantism 
între Kiev și Chișinău la nivel, cel 
puțin, de președinți, în ultima săp-
tămână am asistat la răpirea unui 
cetățean ucrainean de pe teritoriul 
Republicii Moldova.

Fostul judecător Mikola Ceaus 
a fost răpit pe 3 aprilie de lângă o 
sală de sport din Chișinău, unde se 
antrenează fecioru-său. Ministerul 
Afacerilor Interne al Republicii Mol-
dova a declarat că fostul magistrat, 
care a emis decizii blânde pentru 
răpitori de oameni și pentru vânză-
tori de droguri, Ceaus, a fost răpit 
de către „cetățeni străini”.

Fostul procuror general al Ucrai-
nei, Ruslan Reaboșapka, a declarat 
pentru presa de la Kiev, că răpirea lui 
Ceaus este o consecință a refuzului 
instituțiilor de drept din R. Moldova 
să colaboreze.

„Situația a căpătat 
un caracter ilegal”

„Am încercat să îl aducem legal 
pe Ceaus în Ucraina, însă procurorul 
general al Moldovei, apropiat fostu-
lui președinte al Moldovei [Alexandr 
Stoianoglo], nu ne-a sprijinit. Acum 
situația a căpătat un caracter penal”, 
a scris Reaboșapka.

Chiar dacă structurile de forță din 
Ucraina nu vor să recunoască, fostul 
judecător a apărut duminică și luni 
în niște fotografii publicate de blo-
ggerul ucrainean Anatoly Shariy pe 
canalele sale de telegram.

Președinta Republicii Moldova, 
Maia Sandu, a avut pe 5 aprilie o 
postare pe Facebook în care a cri-
ticat dur inacțiunea structurilor de 
profil. 

„Cer acțiuni imediate din partea 
conducerii Ministerului Afacerilor 
Interne, instituția principală res-
ponsabilă de asigurarea securității 
cetățenilor, și Serviciului de Infor-
mații și Securitate pentru a clarifica 
această dispariție îngrijorătoare a 
unui cetățean străin de pe teritoriul 
Republicii Moldova”, a solicitat șefa 
statului fără să acuze statul vecin de 
organizarea unui comando.

„O acțiune 
sfidătoare”

Comentatorul politic Cornel Ciu-
rea este convins că răpirea lui Mi-
kola Ceaus ar trebui să aibă impact 
asupra dialogului dintre Chișinău și 

Kiev deoarece acțiunile autorităților 
ucrainene „sunt sfidătoare la adresa 
statului Republica Moldova”.

„Orice stat care se respectă, in-
clusiv șeful statului, este obligat să 
reacționeze. Este corect, în opinia 
mea, Maia Sandu a solicitat o anche-
tă. Din punctul meu de vedere, ea s-a 
lăsat cumva influențată de șarmul 
lui Zelenski și este obligată acum 
să revină la o politică rece”, a spus 
observatorul politic.

Și comentatorul politic Nicolae 
Negru consideră că, în mod normal, 
răpirea lui Ceaus ar trebui să aibă 
niște consecințe, „dacă nu au existat 
înțelegeri între Chișinău și Kiev”.

„Dacă este vorba de un comando 
ucrainean, lucrul ăsta este inaccep-
tabil într-un stat democratic și, mai 

cu seamă, între două state ai căror 
președinți au relații foarte bune”, 
a relevat comentatorul, calificând 
drept absolut incorectă comparația 
între cazurile Ceaus și profesorii 
turci.

„Atunci au acționat serviciile 
speciale din Moldova, a existat o 
înțelegere între Erdogan, Dodon 
și Plahotniuc. A fost un târg pur și 
simplu. În cazul de față, nu putem 
presupune un asemenea târg și, în 
mod normal, Chișinăul trebuie să 
reacționeze.”  

Nicolae Negru susține că răpirea 
lui Ceaus va afecta, cu certitudine, 
dialogul dintre Chișinău și Kiev, dar 
nu în măsura să împiedice rezolvarea 
problemelor mai importante.

„Noi avem lucruri serioase de 
rezolvat în relația cu Kievul. Pur și 
simplu, justiția moldovenească și cea 
ucraineană trebuie să își facă trea-
ba. Acest lucru se poate face. Asta 
este problema, nici justiția noastră, 
nici justiția lor nu sunt la nivelul 
adecvat.”   

Moștenirea lui Plahotniuc

Mikola Ceaus a lucrat între 2002 
și 2017 la o judecătorie din Kiev. El 
este cunoscut pentru deciziile de 
condamnare emise în cazul mani-
festanților Maidan, pentru scoaterea 
de sub urmărire a fostului deputat al 
Partidului Regiunilor, Iuri Ivaniuș-
cenko, fost apropiat al președintelui 
fugar, Viktor Ianukovici, și pentru 
decizia emisă în cazul adjunctului ad-
ministrației de stat al regiunii Dne-
propetrovsk, Ghenadi Korban.

Ceaus l-a condamnat pe Korban 
la un an și șase luni cu suspendare 
pentru răpirea unui deputat al Radei 
Supreme de la Kiev. În 2016, Biroul 
Național Anticorupție din Ucraina l-a 
prins în flagrant pe Ceaus în timp ce 

a luat mită 150.000 de dolari, puse 
în două borcane. 

Ceaus ar fi luat banii pentru o de-
cizie în cazul Svetlanei Sasevici, în-
vinuită pentru vinderea de substanțe 
narcotice. Procurorii au cerut atunci 
în cazul acestei femei șapte ani de 
închisoare, iar Ceaus a condamnat-o 
la cinci ani cu suspendare.

După asta, în 2016, judecătorul, acu-
zat de luare de mită, ajutat de anturajul 
fostului președinte Poroșenko, și de 
oameni ai lui Plahotniuc, Dorin Damir 
și Veaceslav Turcu, a fost transportat 
ilegal la Chișinău. Aici a încercat să 
obțină azil politic, dar nu a reușit.   

Problema Nistrului este o altă aface-
re în care Kievul s-a comportat unilate-
ral în ultimii ani. Invocând interesele 
sale energetice, Ucraina este în proces 
de instalare a celei de-a patra turbine 
în Hidrocentrala de Acumulare a Com-
plexului Hidroenergetic Dnestrovsk.

Acest fapt va intensifica procesul 
de înnămolire a Nistrului, segmentul 
dintre Naslavcea și Otaci fiind extrem 
de afectat.

 M a p a m o n d

Pashinyan, în căutarea 
sprijinului rusesc 

Ca toți ceilalți care îl întâlnesc pe Vladimir Putin 
tête à tête, Nikol a fost supus unei carantine stricte de 
aproape o săptămână, înainte să fie primit miercuri 
la Moscova de președintele rus. Aceasta înseamnă că 
premierul armean a mers în această vizită în poziție de 
slăbiciune, estimează lefigaro.fr. Din 28 martie, el nu 
mai este decât un premier interimar. Pentru a încerca 
să dezlege profunda criză politică în care Armenia s-a 
scufundat după umilitorul eșec în fața Azerbaidjanului, 
Pashinyan a anunțat că ar demisiona la sfârșitul lui 
aprilie pentru a provoca alegeri anticipate prevăzute 
pentru 20 iunie. 

Vaccinarea, obligatorie 
„într-o societate 
democratică” 

Vaccinarea obligatorie este „necesară într-o societate 
democratică”, consideră Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului (CtEDO), sesizată de părinții unor copii cărora 
li s-a refuzat înscrierea la grădiniță în Republica Cehă 
pentru că nu erau vaccinați, transmite agerpres.ro, după 
AFP, citând o hotărâre a Marii Camere publicată joi. 
„Această decizie vine să întărească posibilitatea unei 
obligații de vaccinare în condițiile pandemiei actuale de 
COVID-19”, a comentat pentru France Presse Nicolas 
Hervieu, jurist specialist al CtEDO, subliniind „marja 
de apreciere lăsată de Curte statelor în politica lor de 
vaccinare”.

Bloggerii ruși dau de gol 
trupele rusești 

Conflict Intelligence Team este un grup de bloggeri 
independenți din Rusia, care investighează conflictele 
militare după date deschise. Bloggerii au stabilit, după 
analiza fotografiilor publicate pe rețelele de socializare, 
că trupele ruse, concentrate la hotarul cu Ucraina, sunt 
dislocate într-un loc din regiunea Voronej, la apro-
ximativ 250 de kilometri de granița cu Ucraina. În 
2014-2015, trupele militare rusești au fost dislocate 
mult mai aproape de graniță, spun anchetatorii, pre-
cizează tvrain.ru. „Evident că dislocarea trupelor ruse 
în regiunea Voronej are caracter mai curând ofensiv 
decât defensiv”, susțin bloggerii.

Kremlinul vrea 
alternative rusești 
pentru Zoom 

Kremlinul a criticat miercuri aplicația americană 
pentru conferințe video Zoom, acuzată că vrea să limi-
teze accesul pentru sectorul public rus, și a îndemnat la 
dezvoltarea de soluții alternative ruse, informează AFP, 
citat de agerpres.ro. „Instituțiile publice ruse, institu-
țiile de învățământ superior (din Federația Rusă) sunt 
private de posibilitatea de a-și prelungi contractele” 
cu această companie, a declarat purtătorul de cuvânt 
al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Poliția olandeză 
l-a arestat pe hoț, 
dar fără tablouri  

Un bărbat de 58 de ani suspectat că a furat anul 
trecut o operă a pictorului Vincent van Gogh și un 
tablou al maestrului Frans Hals din muzee din Țările 
de Jos a fost arestat marți, a anunțat poliția olandeză, 
relatează lemonde.fr. Operele „Grădina presbiteriului 
din Nuenen primăvara” (Vincent van Gogh) și „Doi 
băieți râzând cu o ulcică de bere” (Frans Hals) nu 
au fost deocamdată găsite. Expertul în artă olandez 
Arthur Brand, supranumit „Indiana Jones din lumea 
artei” datorită investigațiilor sale, a declarat anul 
trecut că a primit fotografii cu tabloul de Vincent 
van Gogh. 

I.G.

Moștenirea lui Vladimir Plahotniuc și Petro Poroșenko în relațiile 
dintre Chișinău și Kiev

Ilie GULCA

,
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Frica în Occident
A - p o l i t i c e

Un foarte bun prozator și eseist englez, 
G.K. Chesterton, deplângea, în 1905, 
dispariția „idealurilor generale“ 
în politică, „alungate de strigătul 

eficienței“. Rezultatul ar fi o „politică de dragul 
politicii“, în care nimeni nu mai pare preocupat 
de scopuri (visuri, idealuri), ci de procese.

Analogia cu corpul uman e gră-
itoare: atunci când „corpul cuiva 
se destramă, acea persoană începe, 
dintr-odată, să vorbească despre 
sănătate“. Concluzia: „Organis-
mele energice nu vorbesc despre 
procese, ci despre scopurile lor“, 
„repudierea cuvintelor și a viziu-
nilor înalte“ aducând invariabil în 
politică „o rasă de oameni mici“.

Axarea pe eficiență și procese 
în dauna idealurilor și a scopurilor 
i-a costat pe occidentali: al Doilea 
Război Mondial, de pildă, a fost 
rezultatul direct al unei gândiri 
birocratice care presupunea că 
Răul poate fi oprit prin negocieri 
și cedări rezonabile. Chamberlain, 
fluturând acordul de la München și 
declarând „Eu v-am adus pacea!“, 
este imaginea emblematică a aces-
tei mentalități de funcționar timo-
rat și întruchiparea desăvârșită 
a mediocrității în marea politică. 

Cu timpul, mediocritatea s-a 
generalizat, azi fiind poate mai 
greu ca oricând să găsești (acolo 
unde încă mai contează, adică în 
Occident) lideri politici animați 
de năzuințe înalte și capabili de 
fapte mari. Retorica idealurilor 
și scopurilor a fost privatizată de 
populiști și autocrați care aburesc 
mintea mulțimilor cu false visuri 
de mărire și cu iluzia propriei lor 
importanțe. Și care subminează 
în continuare acea stare de spirit 
unică ce a făcut posibilă civilizația 
occidentală, din interiorul sau din 
afara acesteia.

De la alegerea lui Herman van 
Rompuy ca Președinte al Con-
siliului UE încoace, degradarea 
politicianului paneuropean pare 
a fi ireversibilă. Lucrurile nu stau 
mai bine nici în statele-membre, 
dar nici în SUA, cuirasat al civi-
lizației vestice devenit de curând 
manej de circ.

Europa pare să lupte acum doar 
cu efectul de seră. Marea miză e 
eradicarea unui dușman invizibil, 
ipotetic, comod politic – antihris-
tul climatic –, pe când amenință-
rile reale (regimurile autoritare și 
iredentiste gen Putin sau Erdogan, 
expansionismul chinez, ocuparea 
forței de muncă în era digitalizării 
etc., dar și poluarea cu deșeuri, 
singura problemă ecologică reală, 
globală, incontrolabilă, deocamda-
tă fără abordări și soluții de dura-
tă) au parte doar de un răspuns 
convențional. Liderii europeni se 
bat, într-adevăr, doar cu morile 
de vânt. Sau în numele acestora, 
dacă ne gândim la cât de repede se 
însămânțează acum vechiul conti-
nent cu centrale eoliene.

Anul 2020 i-a luat pe neprins 
de veste pe toți acești contabili ai 
fericirii molcome, al căror unic 
vis e conservarea statu quo-ului, 
oricare ar fi acesta. Pandemia de 

A fi român e un fapt al con-
științei mele (o întâmplare a 
ființei mele, zicea poetul). Nu 
motiv de mândrie sau de ocară, 
nici pretext de onoruri și favo-
ruri. E un amănunt identitar 
pe care îl cunosc și îl recunosc. 
Acest fapt identitar mi-a fost 
interzis un timp, recunoașterea 
lui (care sfida establishment-ul 
şi mainstream-ul) implicând, 
pe vremuri, și o mică doză de 
eroism (pe care, apoi, mulți și-
au etalat-o în culori exagerat 
de îndrăznețe). Azi nu trebuie 
să-mi cer voie de la politicienii 
din dreapta sau din stânga Pru-
tului, nici de la cei din Bruxelles, 
Moscova sau Washington. Nu 
am nevoie de pașaport românesc 
ca să-mi certific calitatea. Iar 
având în vedere că meseria mea 
presupune, inevitabil, discernă-
mânt, privesc lucid faptele unor 
confrați, criticându-i, după caz, 
fără să-i etichetez doar pentru că 
au o altă opinie; fără să atentez 
la identitatea lor și fără să mi-o 
declin pe a mea.  

Spre deosebire de mine însă, 
politicianul pretins unionist tre-
buie să cultive o religie ecume-
nică, să-şi accepte fraţii întru 
credinţă aşa cum sunt. Să-şi 
adune cât mai mulţi adepţi. Dacă 
insistă neapărat pe o triere rigu-
roasă, cu ortaci aleși pe sprân-
ceană, nu are decât să coboare 
alături de mine, la parterul spec-
tatorilor capricioși, abandonând 
tribuna politicii decizionale. 
Abandonând-o în favoarea ce-
lor toleranți, care pot să adune, 
nu să dezbine lumea, tolerând 
opiniile comilitonilor, care pot 
fi diferite de ale „liderului”. De 
vreme ce pretinde a fi politician, 
unionistul trebuie să facă casă 
bună cu alteritatea. El nu va 
repeta același discurs pentru 
aceiași ortaci, consumându-se 
împreună în sucul propriu, ci – 
într-un discurs repetitiv-concen-
tric – va lărgi permanent aria/ 
auditoriul/ bazinul de influență, 
convertindu-l pragmatic în bazin 
electoral. În beneficiul tuturor: 
al mișcării, al națiunii, al comu-
nității, al lumii.

Paradoxul ascensiunii seg-
mentului unionist în sondaje pe 
fundalul prăbușirii formațiunilor 
unioniste politice se explică, în 
esență, simplu: nu mai există 
segmentul românesc monocolor, 
gata să-l voteze pe oricine se de-
clară partid unionist... Unionis-
mul basarabean nu doar e deza-
măgit de prestația unor lideri, el 
s-a și diversificat. Nu e numai 
cel făcut pe modelul exclusivist 
promovat cândva de Roșca, Ma-

tei, Ghimpu. Unionismul de azi 
este și nostalgic-sămănătorist, și 
conservator, și creștin ortodox, 
dar și modern, și ecumenic, și 
liberal, și prooccidental, și pro 
NATO, și proamerican, și glo-
balist. Iar mișcarea (de vrea să 
fie Mișcare) își are rostul numai 
dacă le acceptă pe toate.

Având în vedere că unionis-
mul nu trebuie să depindă de 
partidul care guvernează ac-
tualmente în România, soluția 
imediată ar putea fi o coaliție 
pur-electorală, fiecare formați-
une păstrându-și autonomia și 
legăturile spirituale (şi politice) 
cu partidele din Țară. Coaliția 
nu va impune segregații auto-
distructive pe dihotomii: na-
țional-global; ortodox-catolic, 
creștin-ateist; român-cosmopolit 
etc. Insistând pe o „purificare” a 
mișcării până la distilare totală, 
doar asta vom obține: apă disti-
lată. Chestiunea majoră nu e uni-
rea unioniștilor dintotdeauna, ci 
lărgirea bazinului de aderenţi. 
Fără capricii privind puritatea 
rasei sau a viziunii. V-o spune un 
individ intransigent pe vremuri, 
care a tot segregat și purificat, 
alături de colegi, până la dispa-
riție totală a mişcării din care a 
făcut parte. Trădată nu de agenții 
din afară, ci chiar de liderul ei, 
verde-infailibil. 

Ce va face un partid unionist 
într-un parlament „separatist”? 
Va demonstra că are politicieni 
consecvenți și buni gestionari ai 
treburilor comunității; că poate 
să colaboreze cu alte forțe (e ab-
surd să vrei unirea cu frații de 
dincolo și să te cerți cu verișo-
rii de aici); că membrii lui sunt 
culți și corecți; că ei pot găsi, mai 
lesne decât alții, limbaj comun 
cu partenerii din România și cu 
cei din Occident. Intermitent, ei 
vor rosti, la momentele potrivite, 
discursuri argumentate privind 
necesitatea unirii. 

Fiecare are în minte modelul 
său de unionism. Eu mă gân-
deam la unul modern, integrat 
în cultura europeană și economia 
mondială, deschis colaborării cu 
națiunile civilizate, într-o soci-
etate deschisă și democratică. 
Unionismul de grotă, izolat de 
lume din teama „pierderii iden-
tității” nu mă tentează, el și-a 
demonstrat inconsistența prin 
politica de segregare și dezbi-
nare. Cine preferă paradigma 
obscurantismului și a izolațio-
nismului, promovată de Sputnik 
pe calapodul „ortodox” al „lumii 
ruse”, e voia lor. Dar ca politician 
unionist nu i-aș respinge nici pe 
unii, nici pe alții.

În fine, fără niciun regret, sunt 
gata să-mi retrag toate propune-
rile, până la ultima virgulă, dacă 
cineva aduce ideea salvatoare mai 
bună, care să adune în puşculiţa 
electorală a viitorului parlament 
toate voturile unioniștilor. Deși, 
după câte se pare, va câștiga echi-
pa care va fi cea mai prezentă, 
cea mai activă în dorința de a 
(mă) convinge. Abia aștept.

H a r t a  l u m i i

Unionismul 
cotidian (II)

Covid-19 i-a îndemnat să ia decizii 
grele, pentru care nu au fost gata 
nici moral, nici mental. Totuși, ca-
rantinarea, oricât de controversată 
în implementarea și „eficiența“ ei, 
a putut fi acceptată de cetățeni, 
întrucât era justificată de aștepta-
rea imunizării. Dar iată că a venit 
anul 2021 și a început vaccinarea 
în masă a populației, iar odată cu 
ea, a apărut o altă problemă: efec-
tele adverse. Reacția clasei politice 
occidentale a fost, șocant pentru 
unii, previzibil pentru alții, sto-
parea vaccinării cu serul care le 
generase. Vaccinare reluată după 
verdictul OMS și restricționată 
din nou de câteva guverne după 
recenta concluzie a specialiștilor 
de la EMA (Agenția Europeană a 
Medicamentului), care a confir-
mat posibilitatea unei conexiuni 
între administrarea AstraZeneca 
și unele cazuri grave de tromboze.

Statistica arată că riscurile pe 
care le prezintă vaccinul cu pricina 
(în jur de două sute de cazuri docu-
mentate de tromboze ale sinusuri-
lor și venelor cerebrale la peste 32 
de milioane de doze administrate) 
se încadrează în marjele norma-
le (și naturale) de risc pe care le 
prezintă orice vaccin. E destul să 
consulți pagina OMS (cdn.who.
int) ca să constați evidența: 0,76 
de șocuri anafilactice la 100 000 
de doze de vaccin antiantrax, 1,6 
– la un milion de doze de vaccin 
tetravalent diftero-tetano-pertus-
sis acelular-poliomielitic și între 
1,56 și 4,29 de cazuri letale (după 
măsurări diferite) la un milion de 
doze de vaccin BCG. Ș.a.m.d.

Totuși, datele nu par a fi des-
tul de convingătoare pentru unii 
politicieni din Vest care, sub 
presiunea opiniei publice, re-
stricționează repetat (parțial sau 
integral) imunizarea cu cel mai 
ieftin vaccin de pe piață (conceput 
și vândut, apropo, pe bază non-
for-profit). De ce se ghidează? De 
înțelepciunea colectivă? Dacă am 
fi ascultat-o de fiecare dată când 
se speria de efectele adverse ale 
vreunui vaccin, am fi avut și azi 
mortalitate de 30-40% de la va-

riolă și tifos. Ce nu înțeleg acești 
politicieni? Că orice întârziere a 
vaccinării înseamnă adâncirea cri-
zei economice și sociale și șanse 
tot mai mici pentru o relansare 
rapidă? 

Cred că nu e vorba aici de igno-
rarea datelor statistice și nici a 
celor economico-sociale, ci de o 
elementară frică. Frica de a lua 
decizii dificile și, da, neunivoce, 
deseori pe contrasensul isteriei pu-
blice și al sentimentului personal. 
E vorba, mai curând, de o „rasă de 
oameni mici“ care a populat azi 
coridoarele puterii în Occident 
și care acționează exclusiv după 
principiul „zero risk“, evitând orice 
responsabilitate majoră. Ce mani-
festă ei nu este în niciun caz grija 
față de oamenii care vor avea de 
suferit de pe urma vaccinării, ci 
refuzul de a-și asuma acest preț 
pentru soluționarea tranșantă a 
unei probleme ce vizează soarta 
întregii omeniri. Mintea lor, axată 
pe „procese“ imediate și „eficien-
te“, acceptă consecințele în caz de 
inacțiune (incidența nu scade de 
la sine în țările cu vaccinarea la 
pământ), dar nu este capabilă să 
taie nodul gordian printr-un gest 
curajos și impopular. De fapt, o 
minte ca aceasta definește mai de-
grabă un cetățean de rând decât un 
om de stat, omul de stat fiind ales 
de cetățenii de rând tocmai pentru 
a lua deciziile de care aceștia din 
urmă nu sunt în stare. 

Multe țări din Occident sunt 
conduse azi de oameni de rând, 
nu de oameni de stat, spre de-
osebire de țările din Europa de 
Est, de exemplu (Serbia, Româ-
nia etc.), care au scos la iveală, 
paradoxal pentru mulți, oameni 
politici ceva mai responsabili. Și 
nu ar fi o problemă chiar globală, 
dacă restul lumii nu s-ar călăuzi, 
în continuare, de ideile și de 
moralul celor care reprezintă 
Vestul civilizat. Cum i-am putea 
îndemna pe cetățenii noștri să în-
țeleagă beneficiile globale și co-
vârșitoare ale imunizării, dacă nici 
cei care conduc destinele lumii nu 
le înțeleg până la capăt?

Adrian CIUBOTARU

Mircea V. CIOBANU

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă
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Biblioteca din casa părintească

Sunt dependent de citit. Citesc 
nu numai literatură, ci și dicți-
onare, culegeri de probleme de 
șah, manuale de grădinarit, cărți 
de astronomie, lucrări de istorie 
a matematicii. Pe vremuri, când 
plecam în concediu, luam în valiză 
15-20 de cărți pe care le căram cu 
greu, blestemându-mi zilele. De 
mai mulți ani, când plec în con-
cediu (sau... la spital), îmi iau în 
valiză 10.000 de cărți. Mai exact, 
iau un iReader de 100 de grame 
în memoria căruia sunt stocate 
10.000 de cărți. 

Tatăl meu avea un cult pentru 
literatură. Era inspector financiar, 
dar în timpul studenției fusese de 
câteva ori la la cenaclul lui E. Lo-
vinescu, din curiozitate. De altfel, 
încă de pe vremea copilăriei sale, 
petrecute în Herța lui G. Asachi 
şi B. Fundoianu, îi plăcea foarte 
mult să citească literatură (spre 
exasperarea părinților lui, de care 
trebuia să se ascundă, când citea, 
în podul casei). Așa se explică de 
ce în casa noastră a existat de când 
mă ştiu o bibliotecă. Înainte ca eu 
să învăţ citesc, el lua din rafturile 
bibliotecii câte o carte şi mi-o citea 
cu glas tare, răbdător, bucuros că 
îl ascult cu interes.

După ce am aflat, în clasa I, 

că din însumarea sunetelor o şi 
i rezultă cuvântul oi, după ce am 
înțeles cum din litere se constituie 
cuvinte, am început să explorez 
biblioteca pe cont propriu. Multă 
vreme am citit... cotoare. Alătura-
rea a numeroase titluri verticale 
fără nici o legătură între ele, de 
la Creșterea albinelor la Război şi 
pace şi de la Teoria deschiderilor 
în şah la Venea o moară pe Siret, 
îmi crea o impresie stranie, de 
bric-à-brac esoteric, de mesaje 
oculte care se bruiază reciproc. 
Am citit în câțiva ani toate cărțile 
din bibliotecă, la întâmplare. De 
la un manual de algebră dinainte 
de război am trecut fără mari pro-
bleme de adaptare la amintirile lui 
George Panu de la „Junimea”, apoi 
la Concert din muzică de Bach, 
apoi la o traducere din versurile 
lui Baudelaire, apoi la O tragedie 
americană de Th. Dreiser ş.a.m.d. 
În ciuda avertismentelor date de 
pedagogi, le-am înţeles pe toate 
şi nu m-am simțit deloc derutat.

Tata îmi spusese de multe ori 
versuri din Eminescu şi îmi vor-
bise despre el. Dar când am dat 
eu însumi peste o ediție a poezi-
ilor lui (una apărută în colecția 
„Biblioteca pentru toți), am fost 
şi mai impresionat. Cuvintele 
tipărite îmi dădeau certitudinea 
că Eminescu a existat, ceea ce mi 
se părea extraordinar (în timpul 
studenției aveam să fiu şocat în 
sens invers de ingenioasa poezie a 
lui Marin Sorescu, Eminescu n-a 
existat). Mă uimea faptul că din 
cuvinte obișnuite, cunoscute de 
toată lumea, poetul scotea un fel 
de muzică de trăiri venită parcă 
din ceruri. „Adormind de armo-

nia/ Codrului bătut de gânduri,/ 
Flori de tei deasupra noastră/ Or 
să cadă rânduri-rânduri.”

De atunci şi până azi am tot citit 
Eminescu, fără să mă plictisesc 
vreodată. Eminescianismul a intrat 
în chimia sufletului meu şi, după ce 
voi muri, în cenușa care va rezulta 
din incinerare, vor putea fi găsite 
particule din această substanță. 
Receptivitatea mea se explică poate 
şi prin faptul că natura din zona 
Sucevei, orașul în care am copilă-
rit, seamănă foarte mult cu aceea 
din împrejurimile Ipoteștiului. Pă-
durile solemne de fagi şi dumbră-
vile delicate de mesteceni, lacurile 
„rupte de mișcări de valuri ca de 
bulgări de lumină”, fluturii, greierii 
şi... fetele blonde şi jucăușe, care 
ştiu să mai şi tacă, visătoare (nu ca 
acelea din București!), totul m-a 
educat astfel încât să primesc în 
suflet poezia lui Eminescu.

Am citit, bineînțeles, numeroa-
se alte cărți şi, treptat, am început 
să fac ordine (ceea ce fac şi azi!) 
în ceea ce citeam. Mi-a trecut prin 
mână tot ce se tradusese până în 
anii aceia din Jules Verne, Jack 
London, Mark Twain, Dickens, 
dar şi Victor Hugo, Dostoievski, 
Tolstoi, Gogol. I-am citit pe Sa-
doveanu, pe Cezar Petrescu, pe 
Petru Dumitriu. „Fiind băiet, pă-
duri cutreieram”, dar şi citeam cu 
nesaț, uneori de dimineața până 
seara. Niciun autor nu-mi dădea 
telefoane ca să scriu despre el. 
Mama, doar, insista pe la 10 seara 
să sting lumina şi să mă culc. Era 
mirată că mă conformez de fiecare 
dată, ca un copil cuminte. Nu ştia 
că am o lanternă şi că, ascuns sub 
plapumă, citesc în continuare.

Antonina Sârbu ne-a înfrumu-
sețat toate Întâlnirile și discuții-
le, cu venerația ei pentru talente, 

O continuă mirare și încântare pentru 
oamenii talentați

Ana Lucia CULEV

Răpirea cetățeanului ucrainean 
Ceaus creează câteva bătăi de cap 
pentru Președintele Sandu. 

- Chiar dacă nu are nicio treabă 
cu răpirea lui Ceaus, forțele politice 
pro-ruse vor specula pe ideea că 
Președintele Sandu ar face favoruri 
omologului său ucrainean Zelensky, 
a cărui lupta anti-corupție ținteș-
te în sistemul servil anterior lui 
Poroshenko. Vor fi trase paralele 
între răpirea lui Platon pe timpul 

regimului oligarhic al lui Plahotniuc. Aceste speculații deja circulă, iar 
pentru a le combate Maia Sandu are nevoie de infirmare din partea 
Kievului, pe care ea nu a solicitat-o în mod public, spre dezavantajul 
său. Având o relație bună cu Zelensky, cu care s-a înțeles să constituie 
un Consiliu bilateral la nivel de președinți, Sandu trebuie să întreprindă 
acțiuni în această direcție.

- Operațiunea de răpire a fost 
organizată, aparent bine, deoa-
rece implică vehicule cu numere 
diplomatice și o cunoaștere sufici-
entă a particularităților legate de 
trecerea frontierei. Deci, dacă nu 
sunt implicate serviciile străine, 
atunci este un caz de crimă organi-
zată. Ambele denotă probleme de 
securitate – siguranța cetățenilor 
străini în Moldova și operațiuni 
transnaționale, cu posibilitatea 
de a părăsi țara. Astfel, pe lângă 
sechestrarea cetățenilor moldo-
veni de către regimul separatist 
transnistrean (frecventă), pot fi 
răpiți și cetățeni străini (contează 
mai puțin că este investigat pentru 
corupție în Ucraina) de către făp-
tași necunoscuți. Totodată, dacă 
se identifică urmele unor servicii 
de securitate externe, este lovit 
Președintele Sandu, deoarece domeniul competențelor reale (conform 
Constituției) include securitatea. 

- Nu trebuie să excludem și scenarii care ar părea să fie ieșite din 
comun, precum cel al implicării serviciilor secrete ruse, inclusiv cu 
mâini moldovenești. Moscova ar beneficia de o deteriorare a rela-
țiilor dintre Chișinău și Kiev. Mai mult ca atât, cazul Ceaus este util 
și pentru discreditarea lui Sandu pe intern. Adițional, acest lucru 
poate avea și repercusiuni asupra imaginii lui Zelensky în Ucraina, 
inclusiv în dialogul cu Occidentul pe marginea activizării militare a 
Rusiei în Donbas și la frontiera estică, în general. Deocamdată, presa 
pro-Kremlin nu a acoperit acest subiect. De aceea, această versiune a 
evenimentelor încă nu are probe univoce. 

În orice caz, după cum am scris mai sus, aceasta „răpire” va fi folosită 
împotriva Maiei Sandu de către diverse forțe, inclusiv cele pro-ruse 
(care se pregătesc de anticipate), iar ea trebuie să fie pro-activă pentru 
a obține răspunsuri pe intern și de la Kiev.

Printre altele

Alex ȘTEFĂNESCU

valori, marile frumuseți. Ea mi-a 
vorbit prima despre „Vara în care 
mama a avut ochii verzi” a Tatianei 
Țîbuleac, ca despre o carte extraor-
dinară: „Nu s-a mai scris așa ceva pe 
la noi”. Despre colega ei de facultate, 
Nina Bolboceanu, spunea că nu s-a 
săturat niciodată să-i admire chipul 
delicat. Prietenia ei cu colegele mele 
vrednice – Rodica Afanasiev și Vio-
leta Mursa, îmi întărea convingerea 
că sufletele nobile se găsesc. Și dis-
cutam cât discutam și tot la Andrei 

Judecătoria Chișinău, sediul Centru, solicită prezentarea cet. Talam-
buța Ion în calitate de pârât, domiciliat în r-nul Fălești, com. Ciolacu 
Nou, str. Ion Creangă, în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, 
bd. Ștefan cel Mare 162, bir. 313, judecător – Natalia Russu, în legă-
tură cu examinarea cauzei civile nr. 2-4425/21, intentată la cererea 
de chemare în judecată depusă de O.C.N. „FAGURA MARKETPLACE” 
S.R.L., prin intermediul avocatului Cașu Teodor, împotriva lui Talam-
buța Ion cu privire la încasarea datoriei și a cheltuielilor de judecată.

Se explică cet. Talambuța Ion că din momentul publicării pre-
zentului aviz publicitar, ultimul are dreptul, în termen de 30 de zile, 
să primească copia de pe cererea de chemare în judecată și de pe 
înscrisurile anexate la ea, termen în care ultimul are dreptul de a 
prezenta instanței judecătorești și reclamantei o referință, copii de pe 
înscrisurile necesare, precum și o cerere reconvențională în condițiile 
art. 172 și 173 Cod de procedură civilă, doar dacă valoarea acțiunii 
reconvenționale nu depășește valoarea admisibilă și condițiile legale 
de exercitare a cererii inițiale cu valoare redusă. 

Se explică pârâtului că neprezentarea referinței, precum și copiile 
de pe înscrisurile necesare în termen de 30 de zile din momentul 
publicării prezentului aviz, duce la soluționarea cererii în baza materi-
alelor anexate la dosar, fără convocarea părților în ședință de judecată.

Judecător – Natalia Russu

Judecătoria Edineț, sediul Briceni, solicită prezentarea lui Alexandr 
Ilie Andonii, domiciliat în s. Bulboci, r. Soroca, în calitate de pârât la 
ședința de judecată, preconizată pentru data de 28 aprilie 2021, ora 
9.00, în sediul Briceni, sala de ședințe nr. 1, etaj 1, pentru participare 
la examinarea cauzei civile la cererea de chemare în judecată înain-
tată de Olesea Andonii împotriva lui Alexandr Ilie Andonii privind 
desfacerea căsătoriei și încasarea pensiei de întreținere a copilului.

În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în lipsa Dvs.
Judecător – Aurelia Procopișina

C i t a ț i i  p u b l i c e

Dionis CENUȘĂ

Cazul Ceaus 

este util și pentru 
discreditarea lui Sandu 

pe intern. Adițional, 
acest lucru poate avea 
și repercusiuni asupra 
imaginii lui Zelensky 

în Ucraina, inclusiv în 
dialogul cu Occidentul 
pe marginea activizării 

militare a Rusiei în 
Donbas și la frontiera 

estică, în general.

Una din „întâmplările” 
minunate ale vieții mele

Doru PETRUȚI

Cu mare regret am aflat că 
Antonina Sarbu a fost răpusă de 
Covid. A fost o doamnă jurnalist 
și scriitoare, dar eu am cunos-
cut-o în cu totul alt context, în 
câteva întâlniri și discuții despre 
tablourile și viața pictorului An-
drei Sârbu. 

A fost una din „întâmplările” 
minunate ale vieții mele și așa 
am ajuns să îi promit că voi avea 
grijă și dragoste, că tablourile lui 
Andrei vor fi salvate, prețuite și 
că vor trăi. 

 
Condoleanțe familiei!

Sârbu ajungeam, dragul ei soț. Mi-a 
mai povestit de băiatul lor, Cristi, 
de nepoata ei, Laurenția, pe care 
nu i-am întâlnit până acum, dar 
i-am îndrăgit mult. Marea actriță 
Constanța Târțău a fost o constan-
tă în discuțiile cu Antonina Sârbu. 
De asemenea, familia scriitorului 
Nicolae Esinencu; maestrul Nico-
lae Răileanu… Câți interlocutori 
ai zilelor noastre mai au această 
continuă mirare și încântare față 
de oameni talentați? 

Antonina a plecat la Andrei...
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Medicină la Orhei: 
Cordul confundat 
cu apendicita

Iurie Apostol (foto) a fost pus 
pe picioare de către medicii de la 
Institutul de Medicină Urgentă 
din Chișinău, unde a fost adus de 
soția sa peste două săptămânii 
într-un hal fără de hal. Bărbatul 
a depus o plângere la poliție, care 
în cele din urmă a ajuns în arhivă.

Inima și apendicita

Iurie Apostol a ajuns în Secția 
de internare a Spitalului Raional 
Orhei în dimineața de 2 iunie 
2020: „M-am trezit din cauza 
durerilor. Mă durea stomacul și 
burta. Durerile deveneau tot mai 
greu de suportat și am chemat 
ambulanța”.

În Secția de internare Iurie a 
fost consultat de către chirurgul 
Valeriu Slutu. Acesta a declarat 
că pacientul nu are patologii chi-
rurgicale. Ulterior, Iurie a fost 
consultat de un medic cardiolog, 
care a constatat că avea pulsul și 
tensiunea arterială ridicate și a 
dispus internarea pacientului în 
Secția de cardiologie.

Primul medic care a suspectat 
că Iurie are apendicită a fost car-
diologul Margarita Șehter. 

„Îmi amintesc bine despre acest 
caz pentru că a fost unul ieșit din 
comun. La 3 iunie el a mai fost 
examinat o dată de medicul Slutu 
care a exclus apendicita acută și a 
fost trimis înapoi în cardiologie. 
Văzându-l pe Iurie Apostol, eu 
l-am examinat, l-am diagnosticat 
cu apendicită acută și l-am trimis 
la chirurg. Chirurgul a exclus apen-
dicita acută și l-a trimis din nou 
în secția de cardiologie. La data de 
04.06.2020, examinându-l din nou 
pe Iurie Apostol, l-am diagnosticat 
cu apendicită acută, iar când mi-a 
spus că urinează sânge, mi-am dat 
seama că apendicele s-a spart și a 
făcut peritonită. I-am comunicat 
despre aceasta pacientului, apoi 
i-am telefonat lui Slutu și am in-
sistat ca pacientul să fie operat de 
urgență”, a declarat doctorul Șeh-
ter, fiind audiată de către ofițerul 
de urmărire penală.

Proceduri fără anestezie

Iurie a fost operat de către 
Valeriu Slutu la ora 15.30, inter-

venția chirurgicală fiind de o oră 
și jumătate. De obicei, la 12 ore 
după operația de apendicită, paci-
enții încep să meargă și în câteva 
zile sunt externați. Nu a fost și în 
cazul lui Iurie Apostol care, în loc 
să se facă bine, se simțea tot mai 
rău. Locul operației era șters cu 
șervețele de unică folosință, pe 
care i le aducea soția.

La 11 iunie, Iurie a fost pus din 
nou pe masa de operații. Doar că 
de această dată fără anestezie: 
„Am întrebat de ce nu-mi fac 
anestezie, iar Slutu mi-a răspuns 
că așa se face la ei. Medicul mi-a 
tăiat ațele, a desfăcut rana și a 
făcut spălături. Asistenta sa, pe 
nume Dorina, a spus că ar trebui 
de folosit betadină. La care chirur-
gul i-a răspuns că preparatul este 
scump și se poate face și cu apă 
fiartă. De durere, mi-am pierdut 
cunoștința de câteva ori”.

La 13 iunie, starea de sănătate 
a lui Iurie se înrăutățise și mai 
mult. Disperată, soția sa Nina a 
cerut ca soțul ei să fie transpor-
tat la Chișinău. „Valeriu Slutu a 
strigat la mine, m-a numit urât. 
A zis că, în loc să-i mulțumesc că 
i-a salvat viața, noi îi punem ima-
ginea în joc, îi lezăm demnitatea. 
Atunci i-am zis că, dacă nu ne dă 
bilet de trimitere pentru Chișinău, 
voi scrie o plângere la Ministe-
rul Sănătății. Doar așa ne-a fost 
eliberată trimiterea”, ne-a spus 
Nina Apostol.

Au refuzat să-l transporte 
cu ambulanța

Seara, după ce a fost acceptat 
transferul lui Iurie la Chișinău, 
soția sa i-a telefonat Elenei Pa-
lanciuc, director adjunct al Spi-
talului Raional Orhei, privind 
transportul. Elena Palanciuc i-a 
spus să se adreseze lui Valeriu 
Slutu pentru că ea nu poate să-i 
ofere o ambulanță, deoarece toate 
sunt infectate cu Covid. În cele 
din urmă, Iurie a fost transpor-
tat la Chișinău de un prieten, 
cu mașina personală. „Cu două 
tuburi de drenaj după el, Iurie 
a stat semiculcat pe bancheta 
din spate. Fiind un bărbat înalt 
și bine făcut, cu rana deschisă, 
transportarea lui Iurie în astfel 

Iurie Apostol, un bărbat de 30 de ani din 
Orhei, a trăit o adevărată dramă din cauza 
unei simple apendicite. Totul s-a întâmplat la 
Spitalul Raional Orhei, unde medicii chirurgi 

au constatat că bărbatul are probleme cu inima 
și a fost internat în Secția de cardiologie. Timp de 
aproape trei zile cât a fost tratat incorect, Iurie a 
fost nevoit să suporte dureri inimaginabile, iar 
chirurgii s-au decis să-l opereze a treia zi spre seară, 
după ce i s-a spart apendicele și a făcut peritonită. 

de condiții a fost o tortură pentru 
el”, ne-a spus Nina Apostol.

Infectat cu Covid-19

Ajuns la Institutul de Medici-
nă Urgentă din Chișinău, Iurie a 
fost preluat imediat de medici. 
La internare i-au fost prelevate 
pentru prima dată probe pentru 
testarea la Covid-19, iar rezultatul 
a fost pozitiv. Cu toate acestea, 
chirurgii au efectuat patru inter-
venții, de fiecare dată Iurie fiind 
supus anesteziei generale. Într-o 
săptămână, bărbatul a scăpat și 
de coronavirus, fără ca să-i fie 
afectați plămânii.

Iurie Apostol a fost externat la 
2 iulie. „Chirurgul Victor Gafton 
nu mi-a spus prea multe la exter-
nare. A zis că se bucură că a făcut 
ca un tată să se întoarcă la copii”, 
ne-a declarat Nina Apostol.

Cercul vicios al birocrației

Iurie Apostol a depus plângeri 
la poliție și la Ministerul Sănătă-
ții, Muncii și Protecției Sociale. 
Plângerea depusă la minister a 
fost remisă pentru examinare 
conducerii spitalului din Orhei. 
În răspunsul oferit de Andrei 
Stratulat, directorul interimar al 
Spitalului Raional Orhei, se arată 
că Valeriu Slutu a acționat con-
form protocolului, iar complicați-
ile postoperatorii după apendicită 
nu sunt ieșite din comun. Stratulat 
a mai scris că comportamentul 
abuziv al chirurgului Slutu nu a 
putut fi confirmat, deoarece acesta 
a respins acuzațiile.

Iurie Apostol a depus o plân-
gere repetată la Ministerul Sănă-

tății, iar de data aceasta s-a decis 
examinarea plângerii de către o 
comisie specială. Concluzia a fost 
că acțiunile medicilor de la Orhei 
corespund protocoalelor, iar „con-
duita postoperatorie a pacientului 
a corespuns volumului operației 
și complicațiilor survenite”. Co-
misia a explicat complicațiile de 
sănătate ale lui Iurie Apostol prin 
alte maladii grave de care ar fi 
suferit acesta, cum ar fi diabetul și 
problemele cardiovasculare. Nina 
Apostol neagă însă că soțul său ar 
fi suferit de aceste boli.

Ofițerul de urmărire penală, 
Igor Morozan, care a investigat 
plângerea lui Iurie Apostol, a dis-
pus și o expertiză medico-legală. 
Expertiza a repetat concluziile 
comisiei speciale de la Ministe-
rul Sănătății.

În baza expertizei medico-le-
gale, Igor Morozan a dispus ne-
începerea urmăririi penale, fără 
ca să-l anunțe pe Iurie Apostol 
despre decizia luată.

„Polițistul ne-a spus că dosa-
rul e în arhivă. Ne-am adresat 
câtorva avocați din Orhei ca să 
ne ajute, dar ne-au refuzat. Unul 
chiar m-a sfătuit să-mi caut avo-
cat la Chișinău pentru că la Orhei 
niciun avocat nu se va apuca de 
acest caz”, ne-a comunicat Iurie 
Apostol.

Ce spun persoanele vizate

Elena Palanciuc ne-a declarat 
că nu își amintește de acest caz. 
„Cu situația pe care o avem azi, 
nu mai țin minte cui dăm și cui nu 
dăm mașini. Nu pot să vă răspund 
așa, trebuie ridicate și studiate 
materialele. Făceți un demers”, 

ne-a spus vicedirectoarea Spita-
lului Raional Orhei.

Valeriu Slutu susține că a fă-
cut tot posibilul pentru a-i salva 
viața lui Iurie Apostol. „De ce mă 
întrebați, vreți să mă jelui? Nu mă 
jelui, că nu știu ce va ieși până la 
urmă din aceasta. Am fost și eu 
infectat cu Covid. Mă simt foarte 
rău. Trăim acum vremuri foarte 
grele. Nu vreau să vorbesc mai 
mult despre acest caz. Nu știu ce 
vreți să vă spun. Eu am făcut tot 
ce am putut”, ne-a spus chirurgul 
Slutu.

Întrebat de ce a renunțat la 
investigarea cazului, polițistul 
Igor Morozan ne-a spus că nu își 
amintește. „Pare-se că a fost anul 
trecut. Eu am venit cu propunerea 
de neîncepere a urmăririi penale. 
Nu îmi amintesc din ce motive. 
Dacă a acceptat procurorul, în-
seamnă că a fost corect”, a precizat 
Morozan.

Comentariul juristului

Avocatul Alexandru Iachim-
ciuc ne-a declarat că a avut mai 
multe cazuri de malpraxis medi-
cal, însă puține au avut finalita-
te. Potrivit apărătorului, motivul 
este că expertiza reprezintă proba 
principală în astfel de dosare, iar 
medicii evită să-și expună colegii 
de breaslă: „Nu poate un procuror 
sau un avocat să spună că este 
vorba de malpraxis în afara unei 
expertize care este făcută tot de 
medici. Cunosc mai multe cazuri 
când s-au făcut expertize în Ucrai-
na sau România și s-a constatat că 
medicul nu a acționat corect. Iar 
expertiza de la noi arăta că acesta 
nu a încălcat nimic”.

O altă dificultate o reprezin-
tă și cheltuielile. „Aceste dosare 
sunt foarte costisitoare. Pe lângă 
onorariile avocatului, mai sunt și 
cheltuielile pentru expertize care 
de multe ori urmează a fi efectuate 
în afara țării. Dacă inițiaal petiți-
onarii aveau curaj, până la urmă 
refuzau din cauza cheltuielilor”, 
a precizat avocatul.

Alexandru Iachimciuc ne-a 
mai spus că și reprezentanții or-
ganelor de drept sunt rezervați la 
examinarea cazurilor de neglijență 
medicală, în special în localitățile 
mai mici. „Polițistul, medicul, pro-
curorul, judecătorul se gândesc 
probabil că ar putea să ajungă 
la acești medici și le este într-un 
fel frică. În special acest lucru se 
observă în centrele raionale, unde 
oamenii se cunosc mai bine între 
ei. Este o chestiune foarte delicată. 
Dar până la urmă depinde de cu-
rajul și ambiția părții vătămate”, 
a declarat Iachimciuc. 

Julieta SAVIȚCHI



11

Vineri / 9 aprilie / 2021social-politic      de atitudine

UE/Lupta pentru un sat curat

Oricine s-a plimbat prin localitățile din 
Republica Moldova a văzut râuri inundate 
de gunoaie, gropi de deșeuri improvizate 
sau ambalaje aruncate aiurea. Aceste 

gunoaie degajă substanțe nocive care contaminează 
solul și apa, îmbolnăvind oamenii. 

În satul Boșcana, raionul Criu-
leni, din 1.126 de gospodării doar 
374 de locuințe au contracte de 
salubrizare, care plătesc lunar 
pentru ca o mașină să vină să le 
ia gunoiul de la poartă. Unii să-
teni spun că prețul de 30 de lei 
pe lună e derizoriu, iar alții se 
plâng pe localnicii care refuză să 
încheie contract de salubrizare 
și aruncă gunoiul pe un teren de 
la marginea satului. La Boșcana 
resturi menajere, ambalaje, alt 
gunoi menajer zac în mormane 
pe marginea drumurilor din apro-
pierea localității.

Galina beneficiază de servi-
ciul de colectare a gunoiului. Din 
deșeurile vegetale și dejecțiile 
păsărilor face compost. Plasti-
cul îl duce la tomberonul special, 
amplasat lângă magazinul din 
sat. Femeia spune că localnicii, 
care refuză încheierea contrac-
tului de salubrizare, duc noaptea 
gunoaiele la gunoiștea neautori-
zată. „Cum vrem noi în UE?”, se 
întreabă Galina. 

Sătenii care au contract de 
salubrizare sunt mulțumiți de 
serviciu. „Nu avem încotro. Ești 
sau nu mulțumit – ce să faci, să 
sari în cap la oameni?! Nu e mult, 
nici puțin. Fiecare cum socoate. 
30 de lei nu-s bani”, consideră 
Alexandru și Oleg, doi bărbați 
pe care i-am întâlnit pe drumul 
principal din satul Boșcana. Băr-
bații spun că deșeurile care nu-s 
acceptate de serviciul de colec-
tare, cum ar fi frunzele, mate-
rialele de construcții, crengile, 
materiile fecale de la animale și 
păsări, le transportă individual 
la gunoiștea de la Budești pentru 
care plătesc 200 de lei. 

Bătălia pentru curățenie

Iurie de la Boșcana ne arată 
gunoiștea neautorizată. „Lumea 
aduce aici gunoiul. Această gu-
noiște e formată de oameni, de 
15 ani. Omul așa s-a obișnuit. 

Toți aduc aici gunoiul, chiar și 
cei care plătesc”, povestește Iu-
rie. Bărbatul crede că oamenii 
nu-s informați. „Toți vor să le 
ia gunoiul de la poartă, dar fără 
să plătească. Dar ce-s azi 30 de 
lei?! Ce poți cumpăra cu acești 
bani? Lumea nu vrea să plătească 
pentru că nu vrea să plătească!”, 
susține Iurie. 

De la Primăria Boșcana aflăm 
că „mulți locuitori spun că n-au 
deșeuri menajere. Unii le aruncă 
în coșurile de gunoi de pe teri-
toriul satului, iar alții le aduc la 
Chișinău și le aruncă undeva”, 
mărturisește Aliona Chetrașcu, 
secretară. Potrivit Alionei, au-
toritățile informează cetățenii cu 
privire la importanța abonării la 
acest serviciu. 

„E 30 de lei de gospodărie, nu 
de persoană. Asta e o luptă pentru 
că majoritatea gospodăriilor nu 
vor să contracteze serviciul. Ei 
depozitează deșeurile menajere 
pe un teren agricol, deoarece e 
spațiu public. Primăria face do-
cumente pentru a vinde terenul 
sau a-l da în arendă”, notează 
Aliona Chetrașcu. 

Chiar dacă la Boșcana sunt 374 
de gospodării abonate la servi-
ciu, Maria Bucătari, șefa Î. M. 
„Gospodăria Comunal-Locativă 
Boșcana”, spune că doar jumătate 
dintre acestea plătesc taxa pentru 
strângerea gunoiului. „Nu-i pot 
convinge pe toți să se aboneze la 
acest serviciu. Spun că n-au gu-
noi. Sunt persoane cărora le pare 
scump 30 de lei. Unii spun: eu mi 
l-am dus la Chișinău”, zice ea.

Cheltuielile 
acoperite 
de tarif

Se lasă greu convinși. „Am 
mers prin sat, din poartă în poar-
tă, și le-am vorbit: Hai, vă rog, 
încheiați contractul. E atât de 
benefic acest serviciu. Vă ia gu-
noiul de la poartă. E atât de curat 
și sănătos. Lumea e obraznică și 
nu vrea să înțeleagă”, zice Maria. 

Din ce constă un abonament 
lunar, o întreb. „În acești bani – 
30 de lei, intră motorina pentru 
tractor, salariile tractoristului, 
hamalilor și al administrației. 
Întreprinderea suportă cheltu-
ieli de contabilitate și tipărirea 
bonurilor de plată. Dacă ar fi 
mai mulți abonați, prețul ar fi 

mai mic. Tractoristul e plătit cu 
600 de lei, iar un hamal primește 
300 de lei pentru o zi de încăr-
cat saci de gunoi”, anunță Maria 
Bucătari. Șefa menționează că în 
luna ianuarie s-au adunat 750 de 
lei, iar în februarie – 2.370 de lei, 
bani plătiți de localnici pentru 
acest serviciu. 

Satul care și-a convins 
locuitorii să plătească 
pentru gunoi

Toți locuitorii din Hrușova, 
Ciopleni și Chetroasa au contrac-
te de salubrizare. La Ciopleni în 
zi de miercuri primul lucru care 
ne-a sărit în ochi au fost pu-
belele scoase special la fiecare 
poartă. Câțiva săteni ne-au spus 
că în fiecare lună achită zece lei 
de persoană, de la mic la mare. 
„Zece lei nu-i mult. Oamenii ăștia 
lucrează. Au tractor, au nevoie de 
motorină”, argumentează Vitalie. 
„În alte sate prețurile sunt mai 
mari decât la noi. E convenabil. 
Sănătate să fie. Pensia la oameni 
e mică, dar ce să-i faci, așa-i via-
ța”, intervine în discuție nenea 
Toader. 

Ecaterina Strijac, secretara 
Primăriei Hrușova, afirmă că 
oamenii erau identificați după 
bonurile de plată care ajungeau 
la gunoi. „Ce era să facem, trebuia 
să fie ordine în sat. Toți plătesc. 
Avem teren pentru gunoi. Tur-
năm deșeurile, se pune pământ, 
tractorul nivelează și tot așa în 

straturi”, povestește Ecaterina 
Strijac. 

La Hrușova se organizează 
anual acțiuni de salubrizare. Au 
plantat 400 de puieți pe malul 
râului Ichel. Unii oameni iau 
amenzi pentru că dau foc la de-
șeurile vegetale. „Îi preîntâmpi-
năm. Dacă nu se conformează, 
le aplic amendă”, afirmă Pavel 
Roșca, primar de Hrușova. Con-
form Codului contravențional al 
R. Moldova, valoarea amenzii 
pentru arderea vegetalelor e de 
la trei la șase mii de lei. 

Ce (nu) prevede legea

Oamenii pot fi amendați dacă 
aruncă gunoiul în locurile neau-
torizate. Persoanele nu pot fi 
obligate să încheie un contract 
de salubrizare, aflăm de la Iulia-
na Cantaragiu, director adjunct 
la Centrul Național de Mediu 
(CNM). Cetățenii au două opțiuni: 
fie duc singuri deșeurile la groapa 
de gunoi, fie plătesc lunar pentru 
acest serviciu, așa cum achită pen-
tru energia electrică, internet etc. 

Primarul poate încheia proces 
contravențional, aplicând amen-
dă, doar dacă îl prinde pe om în 
flagrant, astfel demonstrând că 
anume localnicul respectiv este 
cel care a aruncat gunoiul la în-
tâmplare. „Legea nu obligă omul 
să încheie contractul. Asta este o 
lacună care trebuie remediată”, 
consideră Iuliana Cantaragiu. 
Șefa CNM susține că „gestionarea 

deșeurilor trebuie făcută conform 
Strategiei naționale de manage-
ment al deșeurilor, dar procesul 
de implementare este foarte lent. 
Primarii se descurcă cum pot. Mai 
bine să colecteze gunoiul și să-l 
pună într-un singur loc decât să 
fie împrăștiat prin toate râpile, 
fiind o sursă de poluare extinsă”.

Comunicarea e elementul che-
ie. Cum ai convinge oamenii să se 
aboneze? „Sănătatea. Omului îi e 
frică de moarte. Sănătatea omului 
depinde de calitatea mediului. 
Mâncarea depinde de calitatea 
solului și a apei. Impactul unui 
mediu poluat asupra sănătății se 
vede în timp, prin diferite boli. 
Poți face ciroză în urma consu-
mului de apă cu valori depășite 
la nitrați și amoniac. Eu cunosc 
două cazuri. Aceste substanțe chi-
mice ajung în fântâni, din cauza 
deșeurilor. Amoniacul vine de 
la bălegar. Cojile de cartofi, în 
procesul de fermentare, elimină 
un lichid care curge din punga 
de gunoi. Lichidul e amoniac și 
nitrați”, răspunde Iuliana. 

Deșeurile generate de popu-
lație sunt în declin, însă în con-
tinuare acestea constituie peste 
65% din gunoaiele totale, arată 
studiul realizat în 2021 de CNM 
și Expert-Grup. R. Moldova este 
pe locul doi în Europa după can-
titatea de gunoi generată pe cap 
de locuitor în fiecare zi, aceasta 
fiind de 3.12 kilograme, scrie în 
„Analiza comună de țară a ONU 
pentru R. Moldova în 2020”. 

Natalia MUNTEANU

Marius Borş

Cum convingem oamenii să nu mai arunce gunoiul la întâmplare

Iurie în timp ce ne arată gunoiștea neautorizată de la marginea satului Boșcana

E C O L O G I E
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O revărsare de dragoste 
și durere la plecarea 
Antoninei Sârbu

Trăim vremuri de doliu, covidul 
răpește oameni zi de zi, lăsându-
ne tot mai triști, mai însingurați. 
Duminica trecută, am rămas și 
fără Antonina Sârbu, una dintre 
cele mai luminoase și generoase 
Doamne ale culturii naționale. 
Cunoscuta jurnalistă, scriitoare, 
promotoare a valorilor spirituale, 
a plecat subit, virusul ucigaș a do-
borât-o în doar câteva zile. 

Antonina Sârbu: 
„Cartea «Vulpea argintie» 
mi-a adus multă bucurie, 
foarte mulți cititori”

Greu, foarte greu m-am decis să 
recitesc mesajele pe care ni le-am 
scris cu mai multe luni în urmă, 
când era sănătoasă și scria mult, 
publica, una după alta, cărți de 
proză, de memorii, de evocare 
a unor personalități culturale. 
Avusesem o discuție destul de 
lungă și despre primul ei roman, 
„Vulpea argintie”, un roman de 
succes, pe care mi l-a dăruit cu 
multă căldură. 

Iată ce mi-a scris despre eroi-
na romanului, Sonia, un personaj 
conturat precis, cu pasiune: „So-
nia a fost fericită! Ea a iubit, a trăit 
ceea ce dă sens vieții! Dumnezeu 
i-a dat această rază de lumină... 
pe care o jinduim, o așteptăm, la 
unii se întâmplă, la alții nicioda-
tă… E o ţesătură mai complexă 
scriitura aceasta... am pus mult 
sens în vise, semne. Uneori mă 
gândesc că Sonia s-a lipit de mine, 
m-a strâns de mână şi mi-a şoptit: 
„povestește-mă!”... nu neapărat 
frumos, povestește-mă adevărat... 
şi așa am fixat-o pe Sonia în isto-
ria literaturii... poate e prea tare 
spus, nu ştiu... Dar cartea mi-a 

adus multă bucurie, foarte mul-
ți cititori, nici nu am bănuit... şi 
multe istorii, confesiuni din care 
pot scrie alte cărți”.

Firul vieții i s-a rupt când era 
într-o permanentă fervoare cre-
ativă. Vasile Gârneț își deplânge 
prietena și colega de breaslă: „Îmi 
va lipsi mult acest om sensibil și 
generos, de o bunătate și de o 
blândețe cum rar am cunoscut. 
A scris și a publicat în anii din 

urmă câteva cărți, oferindu-le 
cititorilor săi două destine, două 
povești artistice remarcabile: So-
nia, în „Vulpea argintie”, Zets, în 
„Fiica zețarului”. Am fost „mar-
torul intim”, privilegiat al aces-
tor scrieri, i-am făcut sugestii de 
redactare, pe care le-a apreciat și 
le-a acceptat. Îmi pare rău că am 
ratat și am amânat atâtea întâl-
niri. Odihnește-te în pace, suflet 
bun și luminos!”.

Un suflet bun și luminos

Foarte mulți oameni au măr-
turisit pe rețelele de socializare 
cât de mult i-a ajutat, susținut, 
încurajat Antonina Sârbu. A fost 
o revărsare de dragoste și durere. 
Jurnalista și poeta Luminița Dum-
brăveanu a scris pe facebook: „Om 
plin de viață și de iubire pentru 
aproapele, prezență feminină deli-
cată, inteligență sclipitoare, talent 
scriitoricesc nativ... După Expo-
ziția organizată pe 17 decembrie 
2020 în cinstea sufletului ei pere-
che, pictorul Andrei Sârbu, a doua 
sau a treia zi m-a invitat să-mi dă-
ruiască ultima ei carte și să revăd 
vernisajul „Metaforme”. Am stat 
mai mult de vorbă, în voie, avea 
atâtea planuri frumoase pentru 
acest an și următoarea perioadă 
a vieții... Lucra la o nouă carte și 
avea deja înțelegere cu editura la 
care a apărut „Atelierul din strada 
Patrice”, să sperăm că a reușit să 
predea manuscrisul, fie și „crud”, 
pe bucăți sau în prima lectură”...

O promotoare a picturii 
lui Andrei Sârbu, 
a artei ca expresie 
a divinului din noi

Președintele țării, Maia San-
du, a semnat un necrolog dedicat 
jurnalistei și scriitoarei Antoni-
na Sârbu. „Pe 4 aprilie, a plecat 
dintre cei vii Antonina Sârbu – 
scriitoare, jurnalistă, iubitoare 
de frumos și promotoare a artei 
din țara noastră. Deși fragilă în 
aparență, a știut să stea dârz de 
partea luminii și a dreptății, și a 
avut generozitatea de a pune me-
reu pe alții în prim-plan.

După absolvirea Facultății 

de Jurnalism la Universitatea 
de Stat din Moldova, Antonina 
Sârbu a lucrat mai mulți ani la 
diverse publicații din Republica 
Moldova, între care „Moldova 
Suverană“, „Capitala”, „Ziarul 
de Gardă“, dar și la Euro TV. 
Timp de câțiva ani a condus 
Departamentul de programe 
pentru femei la Fundația Soros 
Moldova. Debutează ca scriitoare 
în 1984. Semnează mai multe 
volume de proză și poezie, printre 
cele mai cunoscute fiind romanul-
confesiune „Vulpea argintie”, în 
2018.

Antonina Sârbu a știut mereu 
să recunoască talentul și să 
susțină binele. Am admirat 
devotamentul și dăruirea ei în 
promovarea operei celui care i-a 
fost soț și suflet pereche – pictorul 
Andrei Sîrbu, artist ce a contribuit 
la înnoirea limbajului plastic din 
spațiul basarabean, promotor al 
accentelor moderniste în pictură.

Expoziția „Metaforme”, pe care 
a conceput-o și lansat-o la finele 
anului 2020, a fost un rezultat 
extraordinar al efortului său de 
a aduna, din colecții publice și 
private, întreaga operă a artistu-
lui Andrei Sîrbu în același spațiu. 
Urma o expoziție similară și la 
București, însă boala nu i-a mai 
permis să realizeze acest proiect.

Condoleanțe sincere familiei, 
prietenilor și celor care au ținut la 
ea. Dumnezeu să o odihnească”, se 
arată în necrologul președintelui 
R. Moldova.

Multe, multe cuvinte frumoase 
despre Antonina Sârbu s-au spus 
săptămâna aceasta. Din păcate, e 
prea târziu.

Irina NECHIT

S-a stins Boris Bechet
Uniunea Teatrală din Moldova 

este profund îndurerată de trecerea 
la cele veşnice a Maestrului BORIS 
BECHET, actor de teatru şi film, Ar-
tist Emerit al Republicii Moldova, 
Cavaler al Ordinului Gloria Muncii. 

În anul 1975, a absolvit Institutul 
de Arte, Facultatea de Actorie. A fost 
actor la Teatrul Muzical-Dramatic 
„Vasile Alecsandri” (în prezent – Tea-
trul Național „Vasile Alecsandri”) 
din Bălți (1977-1985), apoi la Tea-
trul Poetic (astăzi – Teatrul „Alexei 
Mateevici”) din Chișinău. A realizat 
pe scena teatrală peste 50 de roluri, 
dintre care amintim de Dragomir în 
„Năpasta”, Ion în „Odochia”, Panfilov 
în „Moara Fericirii”, Candidatul în 
„D’ ale carnavalului”, Edighei în „Mai 
lungă clipa decât veacul” ș.a.

În anul 1983, debutează la studi-
oul „Moldova-film”. A jucat în filme-
le: „Să-ţi cânte cucul în față”, 1983 
(Ştefan), „Nesfârșita lună a căușului”, 
1984 (Ion), „Un pichet liniștit”, 1985 

(maiorul Steblov), „Corespondentul 
vostru special”, 1987 (căpitanul Ne-
gară), „Miorița”, 1987 (Ungureanu), 
„Medeea-80”, 1987 (bărbatul), „Cor-
bii prada n-o împart”, 1988 (Stratan), 
„Cursa”, 1989 (părintele Vladimir), 
„Ulița felinarelor stinse”, 1991 (le-
gionarul), „Troița”, 1991 (Nicanor) 
ş.a. A colaborat cu regizorii de film 
Vasile Pascaru, Nicolae Ghibu, Boris 
Conunov, Valeriu Gagiu ş.a.

Producător, regizor a 15 filme do-
cumentare, producător şi regizor a 
20 de emisiuni televizate: „Sunt copil 
ca toți copiii”, „Nistrule, pe Malul 
tău” ș.a.

Cu mare tristețe pentru pierderea 
suferită, suntem alături de actrița 
Margareta Nazarchevici și familia 
îndoliată, în această grea încercare.

Dumnezeu să-l odihnească în 
pace!

Uniunea Teatrală 
a Republicii Moldova

Un Actor 
dăruit 
cu har

Îl cunosc de foarte mulți 
ani pe Boris Bechet, încă 
de când activa la Teatrul 
Național „Vasile Alecsandri” 
din Bălți, unde a jucat 
în mai multe spectacole, 
printre ele fiind și „Napasta” 
de I. L. Caragiale în regia 
lui Mihai Volontir. Despre 
cariera sa teatrală și cine-
matografică se poate vorbi 
la nesfârșit! A fost un Actor 
dăruit cu har care și-a ales 
cu grijă rolurile, lăsând 
asupra fiecăruia amprenta 
talentului său. Drum lin 
spre stele, Boris!

Să-ți fie amintirea veș-
nică!

Larisa UNGUREANU

Antonina Sârbu la lansarea romanului său „Vulpea argintie”, 
Tărgul de Carte Gaudeamus, 2019
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- Ai impresionat publicul 
cu prestația ta sublimă la 
emisiunea „Românii au 
talent”. Ropotul înconti-
nuu de aplauze spune tot 
și, desigur, comentariile 
entuziaste ale membrilor 
juriului. Lumea vrea să știe 
de unde vine acest talent. 
M-am născut în orășelul Criu-

leni, dar am studiat la Liceul 
Republican de Muzică „Ciprian 
Porumbescu”, pe atunci Școala de 
Muzică „E. Coca”, de la vârsta de 
cinci ani. Datorită mamei mele, 
am ajuns să învăț la această școa-
lă-internat. Ea a sacrificat multe 
în viață de dragul meu, decizia 
de a face muzică îi aparține în 
totalitate.

- Cine ți-a predat pianul?  
După cum mi-a povestit mama, 

nu voiam să stau la școală și nici 
pianul nu-mi plăcea la început. 
Cel mai amuzant a fost atunci 
când, în primele zile de școală, am 
mers la cantina școlii să mănânc. 
Mi-a plăcut mâncarea. Așa am de-
cis să rămân la căminul liceului, 
unde erau cazați copiii aleși să 
facă muzică, din toată republica.

La prima vedere, pianul mi s-a 
părut enorm, cu clapele lui care nu 
se mai terminau. Totuși sunetul 
său, când am început să apăs pe 
clape, m-a frapat. Cum zicea Maria 
Tănase, e un har, cu asta te naști, 
cred că am avut o presimțire sau o 
atracție față de acest instrument, 
fără să-mi dau seama. 

Timp de 12 ani de zile lecțiile de 
pian mi-au fost predate de Tatia-
na Monastârschi, o profesoară cu 
har, cu răbdare și cu niște calități 
deosebite de dascăl. Grație per-
severenței și insistenței sale, prin 
toate exersările și exercițiile făcute 
zilnic, am devenit o pianistă bună.  

- Copiii care învățau la 
acest liceu erau selectați ri-
guros...

E adevărat, era un concurs 
prin care treceau toți copiii care 
voiau să facă muzică, organizat 
în trei etape în care se testau 
ritmul, vocea și auzul. La două 
din ele am avut nota 5, așa era 
sistemul sovietic de evaluare, dar 
la proba de voce am luat nota 4. 
Mama îmi cumpărase înghețată 
și asta mi-a jucat festa. Probele 
erau serioase pentru că veneau 
foarte mulți copii pe atunci, din 
toată R. Moldova. Se selectau cei 
mai talentați.

- Erau anii 90, ani grei, și 
să duci un copil de cinci ani 
la o școală-internat era o 
decizie îndrăzneață.
Mama e un titan, îi mulțumesc 

mamei pentru tot ce a făcut. Îmi 
amintesc că, cu 36 de ruble pe 
lună, trebuia să plătesc mâncarea, 
drumul și alte cheltuieli. E puțin 
spus sacrificiu, a fost o decizie 
asumată a mamei. Ideea de a mă 
duce la această școală i-a dat-o 
mamei educatoarea mea de gră-
diniță. Mă închin în fața mamei.  

- Sora mea, Olesea Bălan, 
care a studiat la aceeași 
școală, își amintea că pia-
nul de fapt juca în mâinile 
tale. Asta se dobândește 
prin multă muncă sau prin 
predispoziții moștenite de 
la părinți?
Dintr-o parte se vede mai bine 

(zâmbește). Mă bucur că am ales 
pianul. Mă simt foarte bine când 
cânt la pian, el mi-a vindecat orice 
situație dificilă. În momentul când 
mă așez la pian, oriunde ar fi – pe 
scenă, la restaurant, la un eveni-
ment privat –, și încep să cânt, 
am întotdeauna o stare euforică. 
Este un talent dat de Dumnezeu 
și trebuie să-l duc mai departe. 
Cu asta mă mândresc. 

- După absolvirea liceului, 
unde ai urmat studiile?
Am făcut cinci ani la Academia 

de Muzică, Teatru și Arte Plastice 
din Chișinău, tot la pian. Mi-a fost 
profesoară de pian Iulia Rivilis. A 
fost un om deosebit în viața mea, 
primul om care mi-a deschis lu-
mea muzicii de jazz. Atunci, în 
anul 2000, cu ea îl ascultam pe 
Oscar Peterson și alți interpreți de 
jazz, despre care nu știam nimic. 
Ea avea pick-up, plăci de vinil. 
De atunci am început să cochetez 
cu jazzul. 

- Îmi amintesc din copilă-
rie că ai o voce superbă. Ai 
făcut ore de canto?
Nu, nu am făcut ore de canto 

sau, mai ales, de jazz. Nu mi-am 
permis să-mi dezvolt vocea. Mi 
se părea că sunt oameni mult mai 
talentați decât mine. Și nu voiam 
să ies în evidență. Cred că eram 
prea timidă. Nu puteam să ies pe 
scenă, în schimb, în cameră, în 
fața colegilor, îmi permiteam să 
cânt, să improvizez.

- Ai cântat în trupa „Edict”. 

Ce rol a jucat această trupă 
în viața ta de muzician? 

În 2001-2002, am fost invi-
tată să cânt în trupa de muzică 
pop-rock „Edict”, care atunci era 
la nivelul formației „Millenium”. 
Erau niște trupe bune. Am fost 
pianistă și backing vocals. Am 
fost invitați la multe concur-
suri și festivaluri în România. 
Am avut experiențe frumoase cu 
această trupă. După ce am intrat 
în „Edict” mi s-au deschis multe 
oportunități pe plan profesional. 
Experiență pe scenă, colaborare 
între muzicieni. Cu trupa „Edict” 
am venit la Constanța, impresa-
rul căreia era bucureșteanul Paul 
Nanca, care ne-a oferit un loc de 
muncă și de trai în Constanța. 
Nu toți au rămas și peste o pe-
rioadă trupa s-a împrăștiat. Era 
în 2008. Eu am decis să rămân. 
La sectorul de poliție din Con-
stanța mi s-a spus că, dacă vreau 
să rămân, fie mă căsătoresc, fie 
fac o facultate. Am ales-o pe a 
doua. M-am înscris la Facultatea 
pedagogie muzicală la Conser-
vatorul din Constanța pentru a 
studia și a-mi echivala diploma 
de la Conservatorul din Chiși-
nău. Într-un an am reușit. 

- Cum au fost primii ani la 
Constanța?
Noi ne deosebeam de cei de 

aici. Eram educați prea rigid. 
La Constanța lumea era mai de-
gajată, mai liberă, mai demo-
cratică. Sunt o luptătoare, de 
aceea am rămas. Mi-a fost greu 
prima perioadă. Am și plâns. 
Nu prea înțelegeam glumele 
unora. Dar am întâlnit oameni 
buni care m-au ajutat. Mi s-a 
deschis o portiță și, în 2011, am 
plecat pentru doi ani pe un vas 
de croazieră german cu o trupă 
alcătuită din muzicieni de aici 
și din Basarabia. Eu, în calitate 
de pianistă și solistă. A fost o 
experiență inedită, am vizitat 

jumătate de lume. Așa am câș-
tigat ceva bani.  

- De ce ai ales pentru acest 
concurs anume o piesă a 
Aurei Urziceanu? 
Aura Urziceanu este una din 

cântărețele mele preferate, deoa-
rece cântă jazz. Dintotdeauna m-a 
surprins prin vocea ei, prin profe-
sionalism, o ascult cu mare drag. 
Piesa aceasta este preferata mea, 
când o cânt, îmi vine să plâng. Are 
mult suflet, pasiune, sentimente... 
Nu poți să cânți această piesă pur 
și simplu. Cred că mi se potrivește. 

- La ce visezi? Unde vrei 
să ajungi? 
Nu m-am gândit nicio secundă 

la acest premiu. Pentru mine con-
tează mai mult ca mesajul piesei 
să ajungă la sufletele oamenilor. 
Asta e cea mai mare satisfacție a 
unui muzician. Tu vii să cânți, să 
aduci un mesaj de suflet pentru 
public. Iar eu vreau să fiu o inter-
pretă pentru sufletul oamenilor.

- Spune-ne, dragă Elena, ai 
avut emoții puternice când 
ai ieșit pe scenă la „Româ-
nii au talent”? 
Aoleu! Am ceva timp de când 

cânt publicului. Dar, în momen-
tul când m-am așezat la pian, nu 
mai știam cum cânt și ce cânt. Mi 
s-au înfundat urechile. Nu pot să 
descriu acel moment. Nu aveam 
emoții din cauza juriului, dar 
aveam emoții pentru toți oame-
nii care urmau să mă asculte. Îmi 
place să le transmit emoții. Când 
am revăzut emisiunea, am retrăit 
aceleași emoții, pe care le-am avut 
pe scenă. Nu-mi ajungea aer. Când 
a fost apăsat butonul, mi s-a pus 
un nod în gât. 

- Cine te-a determinat să 
mergi la „Românii au ta-
lent”?
A fost colegul meu, Lucian Co-

lareza. El a insistat să merg. Dacă 
nu era el, nu mai mergeam. Cred 
că alții au nevoie să se manifeste 
mai mult și să meargă la concur-
suri, poate sunt mai talentați, 
încerc să ofer oportunități celor 
din jur. Așa am ajuns să văd cum 
Andra apasă pentru mine butonul 
Golden Buzz și toate steluțele aurii 
cad peste mine.

- Ce faci în prezent? Cum 
îți câștigi pâinea?
Colaborez cu Teatrul de Stat 

Constanța la niște spectacole 
muzicale deosebite, unul dintre 
care este „Viața Mariei Tănase”. 
Și sunt solistă a trupei „Black 
sea Orchestra”. Liviu Mărculescu 
m-a invitat. El a fost mentorul 
meu pe plan vocal. Practic, m-a 
obligat să cânt, eu fiind foarte 
timidă. El îmi spunea: „Tu poți 
să cânți la pian și cu vocea”. 
Mai activez într-o trupă de jazz 
„Balkanamera jazz Q” de vreo 
șapte ani. Cu această trupă am 
participat la multe festivaluri 
din România.

- Familia ta sunt mama, 
Vera Gatcin, și fiul, Ale-
xandru Gatcin (șapte ani). 
Atunci când te-au văzut la 
TV, ce ți-au spus? 
Fiul m-a îmbrățișat și mi-a zis 

că mă iubește. Mama m-a sunat 
și plângea de bucurie, de fericire, 
de împlinire...

- Fiul merge pe urmele 
mamei?
Fiul meu merge la Liceul de 

Arte „Regina Maria” din Constan-
ța și face pianul. A mers întot-
deauna cu mine la repetiții. Este 
ca un burețel, pentru că absoarbe 
toată muzica auzită în jur. La pi-
anul din locuința noastră cântăm 
amândoi. 

Interviu realizat 
de Victoria POPA

Elena Gatcin (38 de ani) din Criuleni, 
stabilită la Constanța, a luat Golden 
Buzz la emisiunea „Românii au talent”, 
impresionând atât juriul, cât și publicul 

cu interpretarea extraordinară a unei piese din 
repertoriul Aurei Urziceanu. Astfel, Elena Gatcin 
este așteptată în semifinală la „Românii au talent”. 
GAZETA de Chișinău a realizat un interviu cu 
muziciana de origine basarabeană. 

„Vreau să fiu o interpretă 
pentru sufletul oamenilor”

Interviu cu Elena Gatcin, o interpretă ajunsă în semifinala emisiunii „Românii au talent”
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Povara românității (2)

(urmare din numărul trecut)

6. Ministerul Afacerilor 
Interne al RSSM va întocmi 
măsuri de evidență a invi-
tațiilor cetățenilor români 
în Moldova și a plecărilor 
cetățenilor noștri în Româ-
nia; va contribui esențial 
la micșorarea numărului 
vizelor particulare. Se va 
stabili un control riguros 
al comportamentului cetă-
țenilor români în perioada 
aflării lor în republică, felul 
cum respectă aceștia legile 
sovietice și regulamentele 
stabilite de cazare a străi-
nilor în URSS. 

8. Ministerul Telecomuni-
cațiilor al RSSM, Comitetul 
de Stat al Consiliului de Mi-
niștri pentru presă, comite-
tele orășenești, raionale de 
partid vor lua măsuri pen-
tru limitarea pătrunderii 
și răspândirii în republică 
a literaturii române și a 
presei periodice românești.

9. Comitetul de Stat pen-
tru Planificare (Gosplan) 
al RSSM, Ministerul Tele-
comunicațiilor al RSSM, 
Comitetul de Stat al Con-
siliului de Miniștri pentru 
radio și televiziune al RSSM 
sunt obligate ca până la 1 
decembrie 1970 să adrese-
ze Consiliului de Miniștri 
propuneri concrete privind 
dezvoltarea de mai depar-
te a rețelei de televiziune, 
a asigurării unui semnal 
TV de calitate pentru două 
programe de TV cu acope-
rire pentru întreg teritoriul 
republicii.

10. Ministerul Construc-
țiilor din RSSM, Ministerul 
Construcțiilor Rurale din 
RSSM și Ministerul Tele-
comunicațiilor din RSSM 
sunt obligate să finiseze 
construcția și să dea în ex-
ploatare la termen stațiile 
de retransmisie radio prin 
cablu Bălți-Edineț, stația de 
retransmitere pentru tele-
viziune din orașul Edineț și 
emițătorul radio de 150 kW 
pentru unde medii.

Situația reală din RSS Moldovenească 
la începutul anilor ’70 se oglindește în 
documentul care urmează, „Despre 
măsurile privind intensificarea 

activității ideologice în rândul populației RSS 
Moldovenești”. L-am descoperit în Arhiva 
organizațiilor social-politice a Republicii Moldova 
(fosta Arhivă a CC al PCM) și face parte din 
Procesul-verbal nr. 111, din 16 noiembrie 1970, al 
ședinței Biroului CC al PCM din aceeași zi.

Pentru a justifica ocupația Ba-
sarabiei, iar apoi și a Bucovinei, 
atât autoritățile țariste, cât și 
cele sovietice au dus o politică de 
falsificare a istoriei, de cultivare 
a minciunii și a zvonurilor ten-
dențioase, de susținere a tot felul 
de aberații la adresa României și 
a conducătorilor ei. Cetățeanul 
Rusiei țariste, apoi cel din URSS 
a fost educat în spiritul formării 
unei atitudini dușmănoase sau 
cel puțin rezervate față de Ro-
mânia și români.

Pentru realizarea acestor 
scopuri imperiale au fost folo-
site toate metodele de înjosire 
și violență împotriva români-
lor basarabeni care au fost uciși, 
deportați, băgați de vii în gropi 
cu var, au fost arse bibliotecile 
și închise bisericile, a fost cre-
at un mecanism propagandistic 
fără egal care includea știința, 
literatura și arta ș.a.

Cu toate acestea, teama că cei 

rămași în viață, copiii și nepoții 
celor uciși sau deportați, vor afla 
în cele din urmă adevărul i-a 
făcut pe ocupanți să întreprin-
dă tot felul de măsuri pentru a 
stăvili pătrunderea adevărului 
istoric în Basarabia. 

Turiștii din RSSM care ur-
mau să viziteze România erau 
selectați extrem de riguros. De 
fapt, erau reprezentanți ai mi-
norităților naționale, plus câteva 
procente din populația autohto-
nă – țărani sau muncitori, necu-
noscători de istorie și politică. 
Dar și aceștia erau trecuți prin 
filtrul KGB-ului și prin tot felul 
de instructaje. 

Fiecare grup de turiști din 
RSSM era însoțit de un condu-
cător (în majoritatea cazurilor 
funcționari de partid sau ai 
comsomolului). Pentru o mai 
bună siguranță, în componen-
ța fiecărui grup era inclusă și 
o persoană, a cărei identitate 

Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist

11. Se atenționează Mi-
nisterul Construcțiilor din 
RSSM (tov. Lubența D.E.), 
Comitetul de Stat al Consi-
liului de Miniștri din RSSM 
pentru presă (tov. Jmereniț-
caia E.F.) asupra lucrărilor 
de construcție a tipografi-
ei centrale în orașul Chiși-
nău și se obligă să ia toate 
măsurile pentru finisarea 
construcției și darea ei în 
exploatare în 1972.

12. Să se țină cont că CC 
al PCUS a dat dispoziție ca: 

a) organele locale „Soiu-
zpeceati“ [organizație de 
stat, care se ocupa de abo-
narea și difuzarea presei, 
inclusiv a celei din străină-
tate] să realizeze abonarea 
la gazetele și revistele din  
RSR numai pentru locuitorii 
respectivului oraș, regiune, 
ținut. Se exclude posibili-
tatea de a remite abona-
mentul din alte regiuni ale 
țării [URSS] locuitorilor 
Moldovei;

b) Comitetul pentru pre-
să de pe lângă Consiliul de 
Miniștri al URSS să întoc-
mească comanda anuală de 
cărți din Republica Socialis-
tă România pentru a fi dis-
tribuite în RSSM numai cu 
acordul Comitetului pentru 
presă al republicii [RSSM];

c) Să se analizeze posibi-
litatea de înlocuire a emiță-
toarelor de televiziune situ-
ate în RSS Moldovenească 
la frontieră cu România cu 
altele de o capacitate mai 
mare;

d) Academia de Ştiin-
țe a URSS, Institutul de 
Marxism-Leninism de pe 
lângă CC al PCUS, revistele 
„Voprosî istorii”, „Novaia i no-
veișaia istoria”, „Voprosî istorii 
SSSR”, „Mejdunarodnaia jizni” 
să sporească publicarea 
articolelor și materialelor 
despre rolul Kominternului 
în istoria mișcării comunis-
te și muncitorești, să abor-
deze problemele privind is-
toria relațiilor ruso-române 
și sovieto-române, politi-
ca autorităților române în 
perioada de până la război 
și altele, care sunt tratate 
tendențios în istoriografia 
română.

13. Sunt nominalizate 
instituțiile de mai sus și se 
decide ca până la 1 aprilie 
1971 să se raporteze CC al 
PCM despre îndeplinirea 
prezentei hotărâri.”

Documentul de mai sus ne-
cesită câteva minime precizări. 

nu o cunoștea nimeni, dar care 
nu era altcineva decât un kgb-
ist sociabil și curios. Uneori, 
prerogativele de supraveghere 
erau transmise conducătorilor 
de grup. 

Turiștii români sosiți în RSS 
Moldovenească erau luați în 
evidență de organele KGB și de 
partid, începând cu controlul ba-
gajelor, al persoanelor cu care 
au intrat în contact etc. Dacă 
vreun turist român îndrăznea 
să aducă vreo carte sau ilustrații 
cu caracter istoric, acestea erau 
imediat confiscate. Turiștilor din 
România li se schimbau foarte 
puțini bani în ruble sovietice, 
probabil, pentru a-i sili să vândă 
mărfuri de larg consum aduse 
din România, pentru ca apoi să 
fie învinuiți de speculă.

Vânzarea cărților în limba ro-
mână în RSSM era interzisă. În 
Chișinău era o librărie, „Drujba“ 
(Prietenia), unde se vindeau cărți 
din străinătate, dar la comparti-
mentul literatură română, de obi-
cei, se aflau vreo 30-40 de cărți 
cu o tematică strict profesională: 
creșterea grâului în Transilvania, 
tratarea bolilor cardiovasculare 
la iepuri, unele opere ale lui Le-
nin sau Marx. Cei mai norocoși 
puteau procura uneori vreun 
dicționar rus-român, român-rus, 
francez-român, român-francez, 
german-român etc.

Abonarea la ziarele și revistele 
din România se afla în aceeași 
situație cu vânzările de carte. 
Locuitorii din alte republici uni-
onale, precum Federația Rusă, 
Ucraina, Bielorusia, Tadjikistan, 
Gruzia, Armenia etc. se puteau 
abona la presă din România, fără 
restricții, pe când în RSSM acest 
lucru era extrem de dificil. În 
afara unor biblioteci și a câtorva 
zeci de scriitori, artiști, oameni 
de știință credincioși sistemului, 
nimeni nu se putea abona la vreo 
publicație românească.

Românii din Basarabia găsi-
seră o modalitate de a procura 
presa periodică din România 
prin intermediul rudelor, prie-
tenilor, cunoscuților stabiliți în 
alte colțuri ale URSS. Peste vreo 
3-4 ani organele KGB din RSSM 
au descoperit aceste „grave încăl-
cări” și au fost luate toate măsu-
rile de a închide pătrunderea în 
țară a gazetelor și revistelor din 
România pe această cale. 

Cuvântul român a fost trans-
format de autoritățile comunis-
te într-un cuvânt de ocară, de 
înjosire, de pericol social etc. 
Funcționarii de stat, organele 
de partid, securitatea hotărau 
ce nume să poarte copilul și în 
ce limbă să vorbească acasă și 
în societate, ce să citească cetă-
țeanul din RSSM, ce spectacole și 
concerte să urmărească, ce filme 
să vizioneze. La începutul anilor 
’70, în toată URSS a rulat filmul 
românesc „Columna”; în RSSM 
a fost interzis printr-o hotărâ-
re a Biroului CC al PCM, fiind 
considerat dăunător. Structurile 
de partid și de stat din RSSM au 
făcut totul pentru ca faptul de a 
fi român în Basarabia să devină 
o povară. Dar, slavă Domnului, 
nu au izbutit! 

Publicații și cărți românești care ajungeau anevoios în RSSM. 
Revista de satiră și umor „Urzica”

Volume din colecția BIBLIOTECA PENTRU TOȚI, Editura MINERVA
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

S O C I E T A T E

La sfârșitul lunii martie, a de-
cedat de noul coronavirus un 
tânăr și foarte promițător ar-
tist din Moldova. Mai mulți 
internauți au comentat în 
rețelele sociale că artistul 
nega existența COVID-19. 
Într-adevăr, pe pagina sa 
de Facebook erau distri-
buite video-uri și imagini 
cu mesaje că infecția nu ar 
exista sau că pandemia ar fi 
regizată de Bill Gates sau de 
alte persoane interesate să se 
îmbogățească. La fel, tânărul 
promova mesaje împotriva 
vaccinării. 

Nu ar fi crezut în existența 
noului coronavirs nici inter-
preta de muzică lăutărească 
din România, Cornelia Catan-
ga. Cunoscuta artistă în vârstă 
de 63 de ani a murit la Spi-
talul Universitar de Urgență 
București, iar potrivit presei 

din România, ea a preferat 
să se trateze acasă, deși avea 
simptome specifice infecției. 

Scepticismul și dezin-
formările l-au omorât și pe 
Dmitriy Stuzhuk, un tânăr 
influencer din Ucraina. Nici 
el nu credea în existența 
COVID-19 și a murit la 33 de 
ani după ce s-ar fi infectat în 
timpul unei vacanțe în Turcia.

Negarea a luat amploare 
La un an de la începutul 

pandemiei, când numărul 
deceselor este în continuă 
creștere, mulți oameni încă 
neagă infecția, cred în dife-
rite speculații și nu vor să se 
vaccineze. Galina Chiriacov, 
șefa Secției Terapie Inten-
sivă de la Spitalul de boli 
infecțioase „Toma Ciorbă” 
din Chișinău, a remarcat 
că în ultima vreme teoriile 

conspirației sunt promovate 
în mare parte de tineri: „Să 
știți că această negare a luat 
amploare în ultimele luni. 
Dacă vara trecută nu prea 
erau pacienți sceptici, acum 
vin tot mai mulți care nu cred 
în infecție. Este regretabil că și 
unii tineri nu cred în infecție, 
nu știu ce se întâmplă cu ei...”.

La rândul său, Sergiu Ro-
tari, medic-șef la Spitalul Cli-
nic din Bălți, spune că scep-
ticii își schimbă percepțiile 
doar atunci când ajung în 

spital și sunt în stare gravă. 
„Prin spitalul nostru au trecut 
cam 4500 de pacienți timp 
de un an. După ce nimerește 
aici, mai ales în stare gravă, 
pacientul deja nu mai neagă 
virusul. Toată lumea ar trebui 
să înțeleagă că această infecție 
nu este o glumă. Ar trebui să 
fim foarte atenți cu toții, să ne 
vaccinăm cât mai repede ca 
să scăpăm de infecție. La fel 
de important este să scăpăm 
și de dezinformări”, afirmă 
medicul de la Bălți. 

Întins pe un pat de 
spital cu perfuzii în 
vene, încetezi să mai 
fii anticovidist

Violeta Colesnic, jurnalistă 
la portalul Sanatateinfo.md, a 
realizat câteva reportaje din 
zona roșie a spitalelor unde se 
tratează pacienții cu COVID-19 
și s-a convins că unii oameni 
își pierd viața din cauza că 
au negat existența virusului 
ucigaș: „Fiecare anticovidist 
care a ajuns în secția COVID, 
întins pe un pat de spital și cu 
perfuzii în vene, încetează să 
mai fie anticovidist. Cu mas-
ca de oxigen pe față și văzând 
cum moare cineva pe patul de 
alături, deja nu mai poate nega 

realitatea. Unii acceptă 
adevărul prea târziu... 
Însă moartea putea fi 
evitată dacă, prin toată 
învălmășeala de gânduri, 
și-ar fi pus o întrebare 
logică: „Și dacă, totuși, 
virusul ucide?”. 

„Este greu să găsești 
adevărul printre atâtea ne-

adevăruri despre pandemie, 
virus sau vaccinuri. Iar ca să-l 
descopere, oamenii ar trebui să 
se documenteze din mai mul-
te surse, să analizeze, să pună 
la îndoială și să verifice. S-ar 
putea ca cineva, intenționat, 
să vrea să-i dezinformeze. Să 
citească și să gândească critic”, 
recomandă Violeta Colesnic.

Pentru a vă informa des-
pre COVID-19, dar și despre 
vaccinare, consultați surse ofi-
ciale: platforma Organizației 
Mondia le  a l  Sănătăț i i 
(www.who.int), site-urile 
Ministerului  Sănătăț i i , 
Muncii și Protecției Sociale 
(www.msmps.gov.md), al 
Agenției Naționale pentru Sănă-
tate Publică (www.ansp.md), dar 
și surse mass-media cunoscute 
și credibile. Pe portalul Stopfals.
md sunt publicate dezmințiri 
ale unor falsuri la aceste teme.  

Dezinformarea 
care ucide

NEGAȚIONIST – o persoană care refuză să accepte ceva 
care este considerat un fapt confirmat.

Sursa: Collinsdictionary.com

De la începutul pandemiei, în fi ecare zi auzim cifre 
și date înspăimântătoare despre decesele cauzate de 
infecția de COVID-19. Mor oameni simpli, dar și 
persoane publice: scriitori, jurnaliști, artiști... Unele 
din aceste decese au survenit deoarece oamenii cred în 
diferite teorii ale conspirației, sunt convinși că virusul 
nu există sau el nu este atât de periculos. În consecință, 
se adresează târziu la medic, fi ind răpuși de boală... 

22 de elevi și eleve de la patru colegii cu profi l pedagogic 
din Republica Moldova, specialitatea „Învățământ 
primar”, au participat la prima ediție a taberei de 
primăvară „Stopfals_PedCamp”, organizată de Asociația 
Presei Independente (API) și portalul Stopfals.md. 
Viitorii învățători și învățătoare au fost implicați în 
diferite activități teoretice și practice de dezvoltare a 
gândirii critice la copii, cunoștințe care îi vor ajuta să 
analizeze și să evalueze riguros și rațional informațiile pe 
care le primesc și situațiile pe care le întâmpină.

 Elevii au recunoscut că este pen-
tru prima oară când participă 
la o astfel de activitate destinată 
viitorilor pedagogi. Radu Țuțu, 
elev la Colegiul Pedagogic „Ale-
xei Mateevici” din Chișinău, 
spune că gândirea critică este 
esențială în activitatea unui pe-
dagog, deoarece această abilitate 
antrenează capacitatea copiilor 

de a reflecta și trece prin sită 
orice tip de informație. La rân-
dul său, Alina Domenco, elevă 
la Colegiul Pedagogic „Mihail 
Ciachir” din Comrat, consideră 
că este necesar ca în curricula 
școlară, indiferent de disciplină, 
să fie incluse mai multe activități 
care le-ar dezvolta copiilor spi-
ritul critic.

În opinia instructoarei tabe-
rei Silvia Cricovan, învățătoare la 
Liceul Teoretic „Alexandru Ioan 
Cuza” din Chișinău, indiferent 
de disciplinele de studiu, pedago-
gul trebuie să fie inventiv în fața 
discipolilor săi. „Noi, învățătorii, 
formăm și educăm persoane 
cu putere de decizie, cu simțul 
răspunderii și al responsabilității, 
cu o gândire critică, care nu se 
realizează la o singură lecție, ci 
zi de zi!”, i-a îndrumat Silvia 
Cricovan pe viitorii învățători 
și învățătoare.

După instruirea de la tabără, 
pe parcursul lunii aprilie, elevii 
organizează câte o lecție practică 
de promovare a gândirii critice în 
școala unde își desfășoară stagiul 
de practică. 

Elevi și eleve de la patru colegii cu profil pedagogic din Republica Moldova au participat la prima ediție a 
taberei „Stopfals_PedCamp”. Sursa: API

Ca să fii la curent cu dezinformările din mass-media și de pe rețelele sociale, 
astfel încât să te poți proteja de manipulare, accesează portalul 

www.stopfals.md, gestionat de Asociația Presei Independente (API). 
Jurnaliștii portalului dezmint informațiile false și elaborează un top lunar al 

dezinformărilor din spațiul public. Tot aici poți semnala informațiile pe care le 
consideri false,  iar colaboratorii API le vor verifica și vor publica rezultatele.

Pagină realizată de Lilia Zaharia

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

Nr. 7, martie 2021

Tabără de dezvoltare a gândirii critice 
„Stopfals_PedCamp” la prima ediție

Imagini cu postările tânărului din Moldova care a murit de coronavirus. Colaj
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Îmbătrânirea activă se corelează 
mult mai bine cu longevitatea 
și speranța de viață

Indiferent de vârstă, putem 
avea un rol important în societate 
și ne putem bucura de un bun nivel 
de trai, chiar și la vârste înainta-
te. Provocarea constă în a folosi la 
maxim potențialul enorm de care 
vârstnicii dispun.

Gerontopsihologia are menirea 
pregătirii unei senescențe active și 
demne. Cercetările gerontologice 
au demonstrat influența favorabilă 
asupra bătrâneții, asupra prelungi-
rii vieții active, a diferitelor forme 
de activitate socială. S-a constatat 
că involuția intelectuală, diminu-
area facultăților mintale nu se da-
torează numai pierderii de celule 
nervoase sau îmbătrânirii acestora 
(senilitate), ci în 70% din cazuri 
această stare este produsă de pier-
derea antrenamentului intelectual, 
prin „neexersarea“ creierului, prin 
izolarea persoanei vârstnice și a 
pierderii contactului cu problemele 
vieții care îi pot solicita permanent 
gândirea, judecata și activitatea 
intelectuală.

Desigur, există destule persoane 
în vârstă care reușesc să-și conser-
ve luciditatea și echilibrul psihic 
general și rămân active, cooperan-
te, deschise la nou, se păstrează pe 
un palier de bună adaptare vreme 
îndelungată. Nu există oameni cu 
o absență a îmbătrânirii psiho-
logice, dar există persoane care 

chiar la vârstele cele mai avansate 
păstrează o bună adaptabilitate a 
funcțiilor psihice.

Modalitățile de trăire a timpu-
lui la vârsta înaintată variază în 
funcție de starea timică și de tră-
săturile personalității. Persoanele 
vârstnice active, trăind cu teama 
de a nu-și termina proiectele, au 
impresia accelerării timpului. Per-
soanele depresive, izolate, lipsite 
de ocupație trăiesc, dimpotrivă, un 
sentiment de încetinire a timpului.

Înaintarea în vârstă reduce 
contactele sociale extrafamiliale 
(profesionale și culturale) și, prin 
urmare, relațiile familiale ajung 
să ocupe locul cel mai însemnat. 
Relațiile interpersonale din familie 
sunt deosebit de importante pen-
tru echilibrul psihic al persoanelor 
vârstnice, chiar simpla apartenență 
la un mediu familial constituie un 
factor pozitiv în menținerea sănă-
tății mentale.

Omul fiind o ființă integrată 
în mediul social, psihismul său 
va exprima interacțiunile sale cu 
acest mediu. În îmbătrânire survin 
dereglări de integrare din cauze 
diferite: schimbări de rol-statusuri, 
lipsa de înțelegere a anturajului, 
scăderea capacității de adaptare a 
vârstnicului, toate acestea având 
ecou la nivelul psihismului.

Schimbările, în raporturile per-

Îmbătrânirea normală se referă la un nivel 
al performanțelor și al activității și al stării 
de sănătate care corespunde majorității 
populației vârstnice. Îmbătrânirea activă 

înseamnă înaintarea în vârstă în condiții optime 
de sănătate, un rol activ în societate și împlinirea 
pe plan profesional, dar și autonomie în viața de 
zi cu zi și implicare în activități civice.

soanei vârstnice cu societatea, au 
importante efecte psihologice și, de 
asemenea, un răsunet important 
asupra stării sale de sănătate.

Îmbătrânirea demografică pre-
supune o serie de provocări: pentru 
piața muncii, pentru sistemele de 
sănătate, dar și pentru calitatea 
vieții după pensionare. Prin în-
cetarea activității profesionale, 
dezangajarea socială a vârstnicului 
(încetare, de regulă, bruscă, fără o 
pregătire în perioada preretragerii) 
are loc o nivelare socială, persoana 
vârstnică își pierde sentimentul de 
utilitate socială, pierde rolul social 
activ, pierdere ce se constituie în-
tr-un stres care acționează ca un 
veritabil agent patogen generând 
în multe cazuri ceea ce s-a numit 
„patologie de retragere”.

Demisia din viața activă impusă 
de societate, firească, dar aplicată 
fără o pregătire adecvată, este echi-
valentă pentru unele persoane (în 
special pentru bărbați) cu o dramă, 

cu o „moarte socială”. La pierderea 
rolului social productiv se adaugă 
pierderea prestigiului social câș-
tigat de-a lungul anilor, pierde-
rea de roluri și statute în familie 
(marginalizarea vârstnicului), prin 
urmare alți factori psiho-sociali cu 
efect stresant și senectogen. Pregă-
tirea psihică pentru acceptarea și 
adaptarea la pensionare presupune 
etape sintetizate în:

faza de prepensionare, în care 
cei activi sunt sprijiniți emoțional 
pentru a accepta ideea retragerii 
– familiarizarea cu ideea pensi-
onării;

faza imediat următoare pensi-
onării, în care persoana își reca-
pătă plăcerea de a petrece timpul 
satisfăcându-și unele hobbyuri 
– excursii, sporturi, colecții, dar 
și alte preocupări – creșterea ne-
poților etc.

Criza intereselor se exprimă ca 
o antrenare mai mare pe primul 
plan a dorințelor latente culturale 

și de loisir-uri. Casa, căminul își 
recapătă centrul de greutate. Încep 
să se organizeze hobbyuri. Adapta-
rea la situația de a fi pensionar în-
seamnă a găsi o variantă prin care 
persoana să-și satisfacă necesitatea 
de a fi activă din punct de vedere 
social, adică reorientarea vârstni-
cilor spre activități care să permită 
obținerea satisfacțiilor emoționale 
și financiare prin exersarea tuturor 
abilităților deținute.

A-ți accepta îmbătrânirea și a 
o pozitiva permite să reușești mai 
bine și este de datoria persoanelor 
în vârstă de a schimba imaginea 
negativă pe care societatea o poate 
avea despre ele.

Ce putem face în această si-
tuație? Să promovăm un mediu 
de viață în care „a îmbătrâni” nu 
este sinonim cu „a fi dependent de 
ceilalți” – pe scurt, „îmbătrânirea 
activă” să devină o realitate pentru 
noi toți!

saptamanamedicala.ro

Există câteva schimbări în stilul alimen-
tar care te pot ajuta să ameliorezi simpto-
mele care apar după vaccin. Iată ce poți 
face înainte sau după vaccinare.

Până în prezent, peste 1 milion de ro-
mâni au fost imunizați cu cele două doze de 
vaccin și, cu siguranță ai auzit până acum 
că mulți dintre ei au prezentat reacții atât 
după prima, cât și după cea de-a doua doză. 

Potrivit Centrului de Prevenție și Control al 
Bolii, printre reacțiile adverse ale vaccinului 
sunt incluse durerile, roșeața sau inflamarea 
zonei în care s-a produs înțepătura, febră, 
dureri de cap, stări de oboseală, stări de 
greață și dureri musculare. Toate aceste 
simptome sunt, de fapt, un semn bun care 
arată că organismul își construiește imu-
nitatea, iar acestea vor trece în câteva zile.

Există totuși câteva lucruri pe care le 
putem face pentru a ameliora aceste reacții 
adverse, iar ele sunt strâns legate de dieta 
noastră. Este foarte important ca după vac-
cinare să te odihnești și să dormi suficient.

După vaccin, bea ceai de ghimbir pentru 
a scăpa de senzația de greață.

Ghimbirul are reputație excelentă și este 
un remediu tradițional pentru problemele 
gastrointestinale. Este ușor de preparat, 
iar rețetele se găsesc la tot pasul.

Hidratează-te cu multe fluide

Apă, ceai, apă minerală, important 
este să consumi fluide care să te ajute să 
te hidratezi corespunzător. Vaccinul poate 
produce deshidratare.

Mănâncă sănătos. 
Urmează o dietă mediteraneană

Încearcă să ai un stil alimentar sănătos 
cu cel puțin câteva săptămâni înainte de 
vaccinare. O dietă mediteraneană are 
efecte antiinflamatorii și pune accentul 

pe consumul de fructe, legume, cereale 
integrale, grăsimi mononesaturate și ome-
ga-3, pește, carne de pui, leguminoase și 
ouă. Consumul de carne roșie și produse 
lactate este limitat.

Înainte de vaccin, urmează o dietă 
cu un indice glicemic scăzut

Câteva zile de la vaccinare încearcă să 
urmezi o dietă cu un indice glicemic scăzut. 
Cercetările făcute asupra diabeticilor arată 
că un nivel scăzut al glicemiei tinde să fie 
antiinflamator. În general, alimentele care 
mențin un indice sănătos sunt legumele, 
leguminoasele, cerealele integrale, fructele 
precum fructele de pădure și merele și, 
bineînțeles proteina slabă, ouăle și nucile.

Cel mai cunoscut remediu: supa

Supa, de legume sau de pui, este cu-
noscută pentru efectele sale, dar și pentru 
faptul că ajută la hidratare și digestie.

csid.ro

Ce să mănânci înainte și după vaccin
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Formația 
APSM 
a câștigat 
Turneul 
din Egipt

Formația Asociației Presei 
Sportive din R. Moldova și-a 
adjudecat titlul de campioană în 
cadrul ediției a 8-a a Turneului 
Internațional de fotbal printre 
jurnaliști ce s-a desfășurat în 
perioada 1-3 aprilie curent la 
Sharm El-Sheikh, Egipt. Echi-
pa cronicarilor noștri sportivi, 
conduși în teren de căpitanul 
Eduard Ciobanu, președintele 
APSM, în primele meciuri a învins 
selecționatele Armeniei (3-1) și 
Ucrainei (1-0), ca apoi să cedeze 
în fața reprezentativei Kazahsta-
nului (0-3). Ulterior băieții noștri 
au surclasat echipa gazdă (2-1) și 
formația Belarusului (1-0). Astfel, 
echipa presei sportive din Mol-
dova a completat seria de succese 
obținute în 2019, când a câștigat 
Campionatul Țărilor Est-Euro-
pene și Balcanice de la Siofok, 
Ungaria, și Turneul Internațional 
printre jurnaliști, desfășurat la 
Druskininkai, Lituania. 

Succese în 
România 
pentru 
tenismeni 
din Moldova 

Trei tineri tenismeni din R. 
Moldova au obținut rezultate 
de rezonanță la diferite turnee 
desfășurate pe 3 aprilie a.c. în 
România, în confruntări cu repre-
zentanții gazdelor. Astfel, Xenia 
Trifoi a câștigat Trofeul muni-
cipiului Brăila, în categoria de 
vârstă Under-18. O altă compatri-
oată de-a noastră, Simona Cucu, 
s-a clasat pe locul III premiant în 
categoria U-16 la Cupa Primăve-
rii, turneu derulat la Iași. Iar la 
băieți, Mark Vainberg s-a situat 
pe poziția a III-a la categoria U-12 
în cadrul turneului Trofeul Allianz 
Țiriac, ce a avut loc la București. 

Echipa 
de sabie 
a României, 
bronz la CM 

Selecționata feminină de sa-
bie a României și-a adjudecat pe 
5 aprilie a.c. medaliile de bronz 
la Campionatul Mondial de 
scrimă printre juniori. Turneul 
se desfășoară în perioada 3-11 
aprilie la Cairo, Egipt. Echipa de 
peste Prut, alcătuită din Ilinca 
Pantiș, Felicia Iacob, Mihaela 
Chițu și Maria Matei, antrenor 
Cosmin Hăncianu, a învins for-
mațiile Turciei (45-40), Uzbekis-
tanului (45-44) și Franței (45-
39), în semifinale cedând în fața 
reprezentativei SUA (42-45).

Conaționalul nostru, campion 
european în 2020, a evoluat pe 
2 aprilie curent în categoria de 
greutate 73 kg, dând dovadă de un 
apetit extraordinar pentru victorii 
și demonstrând agilitate în miș-
cări, precum și promptitudine în 
luarea deciziilor. În prima sa par-
tidă de la acest turneu, judocanul 
nostru de 21 de ani dădu piept cu 
mult mai experimentatul algeri-
an Fethi Nourine, dublu campion 
continental, premiant cu bronz la 
Campionatul Africii 2020. 

Paradă prin ippon

Victor Sterpu încheie conturile 
în primul minut al meciului, în-
vingând prin ippon, după o arun-
cătură spectaculoasă executată 
prin întoarcere, în stilul luptelor 
greco-romane. În runda a doua, 
atletul originar din Bulboaca, Ane-
nii Noi, s-a ciocnit de o rezistență 
dârză din partea mexicanului Gil-
berto Cardoso, un judoka de mare 
perspectivă, medaliat cu bronz la 
Campionatul Panamerican 2020. 
Compatriotul nostru s-a impus ia-
răși prin ippon, după ce a executat 
ca la carte un procedeu de răsucire 
aplicat la brațul adversarului, opo-

 „Bronz” pentru Victor Sterpu 
la Grand Slam Antalya

nentul fiind nevoit să abandoneze 
din cauza acestui artificiu tehnic 
extrem de dureros.

În faza sferturilor, Victor a ce-
dat în fața redutabilului judoka 
din Italia, Fabio Basile, campion 

olimpic în 2016 la Rio de Janei-
ro și viitorul câștigător al Grand 
Slam-ului din Antalya. În reca-
lificări, discipolul școlii moldo-
venești de judo l-a surclasat pe 
belgianul Jeroen Casse, învingân-
du-l înainte de expirarea timpului 
regulamentar de 4 minute, prin 
executarea, într-un interval de 40 
de secunde, a două procedee de 
waza-ari: primul prin aruncare cu 
răsucire, care a devenit cartea de 
vizită a lui V. Sterpu, și al doilea 

prin fructificarea unei prize efec-
tuate la talia adversarului. 

În lupta pentru medalia de 
bronz, una încrâncenată și de uzu-
ră, judocanul nostru s-a impus în 
fața polonezului Adam Stodolski, 
deținător al locului 3 la Openul de 
la Sofia 2020. Astfel, la sfârșitul 
timpului regulamentar, Victor 
Sterpu a reușit să aplice în stil 
magistral procedeul său preferat 
– ridicarea adversarului de la sol 
și aruncarea lui prin răsucire –, 
câștigând prin ippon.  

Calificarea olimpică

„După Campionatul European 
am luat o mică pauză, iar această 
medalie îmi oferă mai multă încre-
dere în forțele proprii și motivare 
de a evolua cu succes la Jocurile 
Olimpice de la Tokyo”, a specificat 
Victor Sterpu, angajat al Inspec-
toratului General de Carabinieri, 
pregătit de antrenorii Victor Goro-
beț, Marcel Trudov, Andrei Luca 
și selecționerul Valeriu Duminică.

„Grație acestei medalii, Victor 
Sterpu nu mai poate rata partici-
parea la Jocurile Olimpice ce vor 
avea loc vara viitoare în capitala 
niponă, plasându-se în top 20 al 
ratingului mondial. Competiția 
din Turcia a fost penultima pentru 
el înainte de Olimpiadă. Urmă-
toarea întrecere de anvergură la 
care va participa lotul național de 
judo este Campionatul European, 
programat a se desfășura în peri-
oada 16-18 aprilie a.c. la Lisabona, 
Portugalia”, a menționat Valeriu 

Duminică, selecționerul echipei 
naționale.

La Grand Slam-ul din Antalya, 
în clasamentul neoficial pe me-
dalii pe primele două locuri s-a 
situat echipa Italiei și, respectiv, 
cea a Japoniei, cu câte două me-
dalii de aur și două de argint în 
palmares, urmate de reprezentati-
va Canadei (1-2-2). La competiție 
au luat parte 432 de judoka (263 
la masculin și 169 la feminin) din 
91 de țări.

Judocanul Victor Sterpu a cucerit medalia 
de bronz la Grand Slam-ul din Antalya, 
Turcia, asigurându-și prin acest succes 
calificarea la Jocurile Olimpice de la 

Tokyo, ce se vor desfășura în perioada 23 iulie – 
8 august 2021.

Iulian BOGATU

De o evoluție de succes au parte halterofilii 
moldoveni la Campionatul European ce se 
desfășoară în perioada 3-11 aprilie curent la 
Moscova, Rusia. De menționat că acesta este 
primul turneu major la haltere de la declan-
șarea pandemiei. Inițial, campionatul a fost 
programat să aibă loc în luna aprilie a anului 
trecut, apoi fiind amânat în repetate rânduri. 

Primul conațional de-al nostru care a reușit 
să exceleze pe podiumul instalat la Palatul de 
gimnastică artistică „Irina Viner-Usmanova” 
din capitala Federației Ruse a fost Daniel Lun-
gu, care în data de 4 aprilie a cucerit medalia 
de aur la stilul smuls în cadrul categoriei de 
greutate de 55 kg, una olimpică. El s-a impus 
cu 113 kg, devansându-l pe turcul Muammer 
Șahin (112 kg) și pe bulgarul Anghel Rusev 
(111 kg). 

De rezultate de-a dreptul remarcabile s-a 
învrednicit și compatriotul nostru Marin Robu, 
care a intrat în posesia a două medalii de argint 
în categoria olimpică de 73 kg. Pe 6 aprilie, el a 
devenit vicecampion european la stilul smuls, 

cu 156 kg (record european la Under-23, al 
șaptelea în palmaresul său!), fiind devansat 
de reprezentantul Turciei, Daniyar Ismayilov 
(160 kg), medaliat cu argint la Jocurile Olim-
pice de la Rio de Janeiro 2016; podiumul de 
premiere a fost completat de sportivul din 
Bulgaria, Bojidar Andreev, deținător al „bron-
zului” mondial în 2019. 

La total, halterofilul nostru a acumulat 339 
de kilograme, urcând pe treapta a doua a po-
diumului de premiere și devenind, în premieră, 
vicecampion european printre seniori. Medalia 
de aur i-a revenit sportivului de origine turk-
menă Daniyar Ismayilov (341 kg), iar albanezul 
Briken Calja, campion european în 2018, și-a 
adjudecat distincția de bronz.

La Europenele de haltere de la Moscova 
participă peste 500 de atleți din 40 de țări, 
dintre care 9 halterofili din R. Moldova, 5 la 
masculin și 4 la feminin. În următoarele zile 
în concurs vor intra sportivii noștri Tudor 
Bratu, Artiom Grițenco și Elena Cîlcic.

Iulian BOGATU

Victor Sterpu pe podiumul de premiere (al doilea din dreapta)

Trei medalii pentru Moldova la 
Campionatul European de haltere
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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.

I n t e g r a m ă

S u d o k u

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

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

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

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

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

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

Te  c a u t !

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

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

O femeie 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 sus-
ținător bun pe parcursul vieții”. (04)  

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

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

Bărbat de 27 de ani 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)

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

Un studiu realizat de Reuters în SUA ara-
tă că închiderea școlilor a afectat grav sănătatea 
mintală a copiilor care au fost nevoiți să învețe 
online și nu au mai avut posibilitatea de a soci-
aliza cu colegii lor, scrie www.stiripesurse.ro. 
Studiul desfășurat de Reuters a cuprins 74 de distric-
te școlare din SUA și a încercat să evalueze impac-
tul pe care îl are închiderea școlii asupra sănătății 
mintale a elevilor.

Potrivit acestei cercetări, 74% dintre districtele 
participante au raportat existența mai multor indi-
catori care arătau o creștere a nivelului de presiuni 
asupra sănătății mintale în rândul elevilor, peste 

50% au raportat o creștere a acțiunilor de consi-
liere a elevilor, iar 90% dintre districtele școlare 
participante la studiu au semnalat un grad mare 
de absenteism și de lipsă de implicare în procesul 
educațional.

Conform rezultatelor acestui studiu, nu doar 
sănătatea mintală a elevilor a fost afectată. 57% 
dintre districte au raportat o creștere a acțiunilor 
de consiliere și sprijin pentru personalul unităților 
de învățământ.

Dimitri Christakis, directorul Centrului pentru 
Sănătatea, Comportamentul și Dezvoltarea Copilului 
din cadrul Institutului de Cercetare Pediatrică din 
Seattle susține că a avut această îngrijorare încă din 
momentul în care școlile au trecut la învățământul 
online. „Le-am făcut copiilor noștri un mare deser-
viciu”, susține specialistul.

Potrivit cercetării, sunt mai multe cauze care au 
atentat în această perioadă la sănătatea mintală a 
elevilor: anxietatea apărută din cauza că un părinte 
și-a pierdut job-ul, decesul sau boala prin care a trecut 
un membru de familie din cauza infectării cu Covid, 
tot mai multe cazuri raportate de depresie, tulburări 
de alimentație, abuzuri emoționale, fizice sau sexuale, 
cazuri care puteau fi observate mult mai ușor dacă 
elevii ar fi frecventat școala.

Înjuratul după ce te lovești reduce durerea până 
la 50%…

– De ce îl iubeau elevii pe profesorul Klaus Iohannis?
– Pentru că, până făcea el prezența, se termina ora.

Soția pleacă în interes de serviciu, lăsându-și soțul să 
se ocupe de casă. Soțul îl scoală pe copilaș de dimineață, 
îi face micul dejun și îl ia de mână să îl ducă la grădiniță. 
La grădiniță, educatoarea îi spune că acest copil îi este 
necunoscut. Îl duce la o altă grădiniță și apoi la a treia. 
Când ies de la a patra grădiniță, copilul îi spune:

– Tăticule, încă o grădiniță și eu astăzi chiar că 
întârzii la școală.

– Tati, de ce leul nu mai are nicio putere în Ro-
mânia?

– Pentru că s-au înmulțit șacalii, fiule!

La cofetărie:

– Ce aveți fără zahăr și fără grăsimi?
– Șervețele…

Azi, mi s-au întâmplat două chestii ciudate: prima 
dată, am găsit o pălărie plină cu bani, iar după, mă 
urmărea unul cu un acordeon.

O domniță frumoasă purta în brațe un pisoi. Vă-
zând-o, un tânăr o abordează:

– Eheee, ce mi-ar plăcea să fiu în locul acestui 
pisoi! Unde îl duci?

– Să-l castrez!

Niciun film porno nu are scenariul atât de pervers 
ca mintea unei femei în timp ce soțul nu-i răspunde 
la telefon!

Pffffff… Mă face să râd când mi se spune: „Te 
cunosc perfect”.

Nici eu nu mă cunosc, în fiecare zi vin cu noi tâmpenii.

Închiderea școlilor a afectat 
sănătatea mintală a copiilor
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Sensul anumitor în-
tâmplări ți se va revela la 
momentul oportun. Dacă 
îți dorești decizii asumate, 
este important să acorzi 
timp și răbdare procesului 
de alegere. Nu mai grăbi 
lucrurile! Demersurile pe 
care le faci, cu consecven-
ță, pentru recâștigarea 
încrederii în sine, dau re-
zultate.

Reușești să te repoziți-
onezi și să îți creionezi noi 
obiective legate de carieră. 
Familia va fi susținătorul 
tău principal, indiferent de 
ceea ce urmează să trăiești. 
Această dinamică pe care o 
ai în raport cu cei dragi îți 
oferă confort psihic. Prima 
planetă care va aduce schim-
barea în viața în perioada 
următoare este Saturn.

În mai multe contexte 
sociale, vei acționa conform 
prejudecăților. Confruntă-
rile și lipsa de timp petrecut 
alături de partener v-a adus 
într-un punct critic. Mer-
cur, gardianul tău astral, te 
va acompania pe orice drum 
alegi să pășești. Vacanța de 
primăvară pe care o plani-
fici te va ajuta să îți recapeți 
vitalitatea.

Modul în care se alini-
ază planetele te va face să 
pierzi controlul asupra pro-
priului echilibru. Ești mult 
prea categoric cu anumite 
persoane, deși știi că acest 
comportament atrage după 
sine doar reacții negative. 
Chiar dacă te simți con-
strâns de anumite reguli, 
este esențial să îți dai seama 
de importanța lor.

Simți pe propria piele 
vibrația pe care ți-o trans-
mit anumite persoane când 
lucrurile iau o formă asemă-
nătoare cu ceea ce îți dorești. 
Niciodată nu ai fost mai 
confuz decât acum. Deși 
primești multe sfaturi de 
la persoane apropiate, ești 
conștient că tu ești singurul 
responsabil de schimbările 
care vor apărea în viața ta.

Indiferent că este vorba 
de carieră, de viața persona-
lă, de relațiile cu cei din jur, 
vei reuși să îți asculți intu-
iția și să întreții o stare de 
echilibru profund. Perioada 
următoare este pentru tine 
pretextul perfect pentru a te 
dedica celor dragi. Tot ceea 
ce faci pentru cei din jur are 
la bază sentimente profunde 
de afecțiune și recunoștință.

Ai nevoie de apreciere 
constantă din partea celor 
din jur pentru a fi în armo-
nie cu propria persoană. 
Această condiționare este 
periculoasă pe termen lung. 
Încă de la începutul săptă-
mânii, la birou ai de luat de-
cizii importante. Acestea ar 
putea să îți afecteze viitorul 
profesional. Îți dorești să fii 
remarcat.

Reușești mereu să lucrezi 
în paralel la mai multe pro-
iecte. Pentru tine termenele 
de predare „strânse” sunt 
tot ceea ce ai nevoie pentru 
a-ți demonstra abilitățile. 
Anxietatea colectivă pe care 
o recunoști în dinamica 
propriei familii are drept 
sursă experiența de viață a 
fiecărui membru care face 
parte din ea.

În viața ta nu accepți 
nimic forțat. Dificultăți-
le de comunicare pe care 
le întâmpini în raport cu 
anumiți membri ai familiei 
te fac să îți dai seama că ai 
nevoie să te retragi pentru o 
perioadă din mijlocul aces-
tor contexte. Unele situații 
de la birou te forțează să îți 
pătezi integritatea.

Nu există o perioadă 
mai bună a anului în care 
să îți îndrepți atenția către 
familie și propriile nevoi 
emoționale. Dincolo de dez-
amăgiri, nu trebuie să uităm 
niciodată că toate resursele 
se află în noi. Indiferent că 
suntem de acord sau nu cu 
acest adevăr, avem puterea 
să modificăm „șinele” pro-
priului drum.

Zile destul de dificile din 
cauza situațiilor ciudate în 
care te vei afla. Indiferent 
de prognoza meteo, tu o să 
te afli mereu în mijlocul na-
turii. Anumite evenimente 
care au loc îți dau tot mai 
multe indicii că ceea ce 
trăiești nu este tocmai au-
tentic, iar oamenii din jur 
se raportează într-un mod 
total diferit la tine.

Prezența Soarelui rămâ-
ne destul de activă în zodia 
ta. De multe ori, alegi doar 
să vorbești, iar acțiunile tale 
nu susțin nimic în acest 
sens. Chiar și atunci când 
cei din jur încearcă să vină 
spre tine, știi că nu vei ac-
cepta decât ceea ce îți adu-
ce împlinire. Acum reușești 
foarte bine să îți recunoști 
emoțiile.

H O R O S C O P  S Ă P T Ă M Â N A L

Berbec Taur Gemeni Rac Leu Fecioară

Balanță Scorpion Săgetător Capricorn Vărsător Pești

Dar nebănuite sunt încer-
cările omului. Dorind o viață 
de familie normală, Anton s-a 
mai fript o dată, căsătorindu-se 
nereușit cu o rusoaică, venită 
din Ekaterinburg la uzina lor. 
O chema Iulia. Era frumoasă, 
atrăgătoare. S-au cunoscut în 
anticamera directorului. Ochii ei 
albaștri străluceau ca niște pietre 
prețioase de diamant. 

S-a îndrăgostit nebunește la 
prima vedere. Trecea greu peste 
divorț și credea că o nouă dra-
goste îl va ajuta să învingă orice 
obstacol din calea lui. Și ea se 
arăta îndrăgostită de el. Aventu-
ra lor sentimentală îl entuzias-
ma, făcându-l să creadă că merge 
pe drumul cel bun. După câteva 
luni de dragoste pasională, a ce-
rut-o în căsătorie. Era fericit că 
Iulia a acceptat să se mărite cu 

el și avea toată încrederea că va 
putea construi o familie trainică 
cu ea. 

O altă căsnicie 
nereușită

Au făcut o nuntă deosebită, 
cu mulți invitați. Iulia a purtat o 
rochie de culoare albastră bleu-
marin, care exprima și mai multă 
delicatețe și feminitate, iar An-
ton – un costum de un albastru 
închis. Frumoși mirii, frumoși 
nașii, frumos localul. Frumoasă 
le-a fost și viața de familie vreo 
jumătate de an. 

Apoi atmosfera plăcută și caldă 
din casa lor a prins a se șubrezi 
pe motiv că Iulia își permitea să 
plece serile cu voie și fără voie 
prin cluburi de noapte, alte loca-
luri. Zicea că merge la activități cu 
doamnele din „Clubul femeilor”, 
dar adevărul era altul, mergea cu 
amanții la distracții. A conviețuit 
Anton câțiva ani într-o stare ten-
sionată cu ea. 

Cu „hâr” și „ham”, li s-au năs-
cut doi copii. Mai întâi o fetiță, 
care a murit la câteva luni de la 
naștere, apoi și un băiețel pe care 
Anton îl iubește la fel de mult ca 
și pe Victor. Pornită pe calea des-
frâului și aventurii, Iulia lipsea 

Dragoste pe săturate după 
căsnicii ratate (2)

cu zilele de acasă, lăsând micuțul 
de numai un anișor în grija tată-
lui. Erau prea diferiți ca să poată 
conviețui și, într-o zi, ea a fost cea 
care a renunțat și la căsnicie, și la 
copil, și l-a părăsit. 

Dusă de val cu absolut oricine, 
a ajuns să fie amanta unui influent 
om de afaceri din Ucraina. După 
ce l-a curățat binișor de bani, 
având acces la contul lui bancar, a 
dat bir cu fugiții. Peste doi ani și-a 
pus capăt zilelor, otrăvindu-se. A 
recurs la acest gest când a aflat 
că este dată în urmărire interna-
țională.

O întâmplare 
fericită

 Rămas cu feciorașul Daniel, 
Anton zile întregi era dominat de 
o tristețe copleșitoare. Întâmpla-
rea face ca în cadrul unei confe-
rințe a formațiunii politice al cărui 

membru este, să se întâlnească cu 
Mariela. Atât Mariela, cât și An-
ton și-au spus necazul și au rămas 
surprinși când au descoperit că 
nici ea n-a avut parte de un soț 
cumsecade, dar nici el de o soție 
vrednică alături de care să poată 
face tot binele. 

Au mers împreună ca doi colegi 
de școală și confrați de suferință 
la grădiniță după Daniel. Atitu-
dinea Marielei față de micuț l-a 
înduioșat. A doua zi i-a telefonat. A 
treia zi s-au întâlnit și au mers din 
nou împreună la grădiniță după 
micuț. Iar după câteva săptămâni 
Anton era convins că Mariela îi va 
fi și soție credincioasă și blândă, și 
mamă bună și iubitoare la copil. Își 
zicea: „Cred că a treia oară inima 
nu mă înșală”. 

În cadrul unui concert de bi-
nefacere, susținut de artiști de la 
Chișinău au descoperit că iubesc 
aceeași muzică. Atunci și-au atins 

Însă starea tensionată a mai continuat până 
când Victor, la care Anton ținea și ține foarte 
mult și cu care se întâlnea pe furiș, s-a făcut 
mare. (Victoria i-a interzis lui Anton să se 

întâlnească cu fiul). 

Nina NECULCE
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mâinile și s-au simțit mai apropi-
ați ca oricând. După concert Anton 
i-a propus să-și unească destinele. 
Mariela a acceptat.

 Fire veselă și iubitoare, Mariela 
reușește de 18 ani să-l binedispună 
pe Anton cu glume și vorbe fru-
moase, iar pe Dănuț, cu calde și 
dulci mângâieri. Afacerea pe care 
a pornit-o cu Anton e în ascensiu-
ne. Bărbatul se consideră împlinit. 
Are tot sprijinul moral ce i-a lipsit 
ani în șir. La rândul ei, Mariela se 
simte măgulită și foarte bucuroasă 
că mereu îi cere sfatul un bărbat 
deștept ca Anton, considerat în 
școală cel mai deștept dintre deș-
tepții școlii. 

Sunt bucuroși că Daniel crește 
un copil dezghețat și că le aduce 
mult soare în casă. Viața lor s-a 
schimbat tot mai mult în bine în 
acești 18 ani. Mariela și-a dat cei 
doi copii din prima căsătorie pe la 
casele lor. Are nepoței deja. Victor 
al lui Anton e și el căsătorit. Lo-
cuiește la Chișinău și are o slujbă 
destul de bine plătită. 

Iar povestea minunată a căsni-
ciei lor înflorește. Se iubesc păti-
maș de parcă nici n-ar fi trecut de 
50 de ani. În nopțile de dragoste 
când bărbatul mângâie corpul 
femeii, iar femeia îi răspunde cu 
mângâieri fierbinți, se minunează 
de sângele ce le clocotește în vene 
ca la 18 ani. Își rezolvă problemele 
cu înțelegere și răbdare, tot între-
bându-se: „De ce a trebuit să tre-
cem prin atâtea încercări, când am 
fi putut de la început să ne clădim 
o viață frumoasă?!”. 
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Transnistria
La Nistrul meu, la mărgioară,
Cu tancu-și face înc-o ţară
Pe-o limbă-ngustă, de ți-i milă
Cum stă Ivan într-o şenilă.

Integrare europeană
 la Chișinău
Înregistrăm, cu noul parlament,
Succese mari pe arii mai extinse:
Moldova a ajuns în Occident...
La depărtarea unei mâini întinse.

Armă strategică la Chișinău
Oricât s-ar afla de tare,

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: gazetadechi-
sinau@gmail.com și pe pagina web: gazetadechisinau.md.

Lunar, cele mai spirituale replici vor fi jurizate de con-
siliul redacției, iar autorii câștigători vor fi premiați cu un 
abonament la GdC. 

Câștigător pentru luna trecută este declarat Dumitru 
Cernea din Chișinău, care s-a ales cu un abonament pentru 
trei luni la „Gazeta de Chișinău”.

Publicăm comentarii-
le la imaginea de vineri, 
2 aprilie.

„Cel ce va fi sacrificat/ 
Ca unicul nevinovat...”, 
Vladimir Untilă, Chișinău.

„Democrația în fața 
prădătorilor...”, Silviu 
Cărăuș, Chișinău.

„O, mielușică bălăioa-
ră,/ Acuma ești doar secretară, /Iar când vei da și din codiță,/ Precis, 
ajungi și primăriță”, Mina Vornic, Edineț.

„- Un-te duci tu, mielule?/ - Chiar la Maia, domnule./ - Ce-o să-i 
spui tu, mielule?/ - Să nu doarmă, domnule!”, Mitrofan Prisăcaru, 
Râșcani.

Vă rugăm să comentați imaginea alăturată.

I m a g i n e a  c o m e n t a t ă

Nu ne-ar bate hoarda slavă,
Dacă n-ar avea-n dotare
Coada de topor moldavă.

La steaua... basarabenilor
(după M. Eminescu)

Lumina care vine lin
Din zariștea adâncă,
Fiind a stelei din Kremlin...
Ne urmărește încă.

Ion DIVIZA

După 20 de ani de 
la Podul de flori
Moldoveanul cel cu piatra-n sân
Doar pe jumătate-a fost român;
Azi, când fără țară nu mai poate,
Este un român și jumătate!

Presa românească
Trecând-o toată în revistă,
Scuzat să-mi fie iarăși bancu’,
Concluzia-i ca la nea Iancu:
Sublimă e, dar nu există!...

Către Ovidiu
De ai citi poemele de azi
Din cărți, de prin ziare și 

reviste,
Ai fi cuprins de-amar și de necaz,
Iar Tristele le-ai scrie 

și mai triste!...

Mihai CIMPOI

A f o r i s m e

Două curci

O curcă o-ntrebă pe altă curcă:
- Ai auzit ce bine se descurcă
În treburi de afaceri, de comerț
Curcanul, fost vecin al nostru 

de coteț?!
Câștigă saci de bani
Pe care-i ține
În bănci din țară
Și în bănci străine.
Și-a cumpărat castel, mașină,
Un magazin și o piscină…

- Cum să n-aud?!
Mă bucur, dragă,
Că gheața sărăciei a putut 

s-o spargă
Și a ieșit, pe-aripile visării,
Sub cerul de azur al prosperării…

M-am și gândit
Să pun pe dânsul mâna,
Să fie-al meu, 
Doar eu să-i fiu stăpâna.
Ca unei vechi prietene-ți 

pot spune
Că am de-acum și-un plan

 de acțiune:
O să-i întind o cursă,
O capcană,
La munte să plecăm, la vreo 

cabană…

- Ești bravo!
Pui la cale bună treabă,
Dar nu-nțeleg de ce atâta grabă?!

- Păi, soră dragă, vrei și o morală:
Ca mâine, vor să-l pună la dubală!

Vladimir RUSNAC

Nicolai Costenco:
Să fie-al naibii
Cel care nu bea!

O, beciuri pline, slăbiciunea mea ...
Să fie-al naibii cel care nu bea!
Veniți încoace, butii pântecoase,
Se dă războiul între două clase:
O clasă bea paharele pe toate,
Iar alta numai cât pe jumătate.
O, beciuri pline de vinuri și beții!
Strămoșii noștri s-au născut în vii
Și-n loc de sân, în loc de lapte dulce
Ei tulburel se învățau a suge.
Și parcă văd și azi cum la războaie
Sar moldovenii noștri din butoaie
Și hoardelor ce seamănă pârjol,
Cu chiote le-ntind paharul gol,
Iar veneticii, dornici de petreceri,
Cad toți grămadă, fără să-i mai seceri ...
O, vinule, pe unde doar n-ai fost! – 
Și-n chihnițe ascuns la adăpost,
Și-n cazemate de stejar, mai fine,
Și pretutindeni n-ai scăpat de mine ...
Tragi un ulcior, tragi două, trei ulcioare
Și dint-odată parcă ți se pare
Că însuşi globul pământesc e un butoi
Cu cepul în republică la noi!

Petru CĂRARE

- Băieți, le spunea tatăl feciorilor, eu nu prea am făcut 
carte, c-așa erau vremurile, dar voi trebuie să ajungeți 
învățați. N-ar strica să putem cânta și la vreun instru-
ment muzical.

Bietul tată se străduia din răsputeri să câștige bani, 
să-și vadă băieții cărturari și muzicanți. 

Într-o zi îi spune celui mare:
- Hai, c-am vorbit cu învățătorul de la școala de muzică. 

Chiar de mâine poți să te duci. S-alegi trompeta, auzi?
Învățătorul îi dădu o trompetă veche. Să vadă dacă va 

ieși muzicant dintr-însul, urmând ca mai apoi taică-său 
să-i cumpere una nouă.

Băiatul merse vreo două zile la școala de muzică și 
numai a cânta nu-i era când auzea cum bat mingea co-
legii lui pe stadion.

- De ce nu cânți? – îl întrebă odată învățătorul.
- Suflu, dacă nu-mi iese nimic. Ceva nu-i în regulă cu 

trompeta asta.
Învățătorul luă instrumentul și suflă o dată, de două 

ori. Nu-i reușea nici lui.
- Într-adevăr, băiatul are dreptate. Se mai gândi un 

pic, apoi întoarse instrumentul cu gura în jos și-l ciocăni 
de masă. De acolo sări o ceapă mare-mare. Acum era clar 
ce preferințe muzicale avea băiatul.

De atunci și până azi taică-său îi zicea cam în glumă, 
cam în serios:

Tu, măi băiete, ești bun de suflat în alt loc!

Maria MEȘINĂ

P r o z ă  s c u r t ă

P a r o d i e

F a b u l ă

Muzicantul

Misterul anulat

• Amenințare: „Te previn, încă o discuție ca asta și n-o să mai ai nevoie de 
periuță de dinți!”.
• Visul idiotului: toți dinții să-i fie de minte!
• Dacă extragi un dinte pe fundalul unei melodii plăcute, medicul nu va 
simți nicio durere.
• Un lucru care nu se rezolvă de la sine în 30 de zile, nu merită să te ocupi 
de el.
• Dacă muncești toată ziua, când mai câștigi bani?
• Până își găsește prostul un loc sub soare, se face întuneric.
• De s-ar vinde mintea, te-ai mira de ar cumpăra-o vreun prost!
• Nu fiece prost știe pentru care prost să voteze.
• Prostia poate fi tratată. Toată reclama profită de această afirmație.
• Proștii se unesc, pentru a se apăra; de aceea ei adesea ne conduc.
• Cel mai mult ne deranjează proștii care ne consideră de-al lor.
• Ce timpuri nebune! Au început să-și iasă din minți chiar și acei care n-o au.
• Mai rău decât prostul poate fi doar un prost cu inițiativă.
• Ca să nu iei foc în timpul dragostei – transpiră!
• Aceea-i adevărată partidă de sex, după care ies și vecini la balcon să fumeze!
• Soarta moldoveanului e schimbătoare: zilele rele se schimbă cu cele foarte 
rele.
• Acela-i bărbatul pierdut întru totul care își spală și își calcă șorțul cu 
mânuțele sale.
• A greși e omenește; a da vina pe alții este și mai omenește.

Teodor POPOVICI

Necazul 
– Ce-i cu tine, Ioane? De ce ești așa 

de amărât? 
– Nu pot bea, bre! Nici tu bere, nici 

tu vin, nici tu rachiu… Nu merge nimic! 
Cum d– Mda! Ai încurcat-o rău, băiete! 

– Numaidecât c-așa-i! Nici nu-ți poți 
închipui cât de mult sufăr! Nu mă pot 
duce la o nuntă, la o cumetrie, la o zi de 
naștere… Toți se veselesc, spun bancuri, 
mai fac din ochi altor neveste, iar eu 
șed treaz-trezuț și, crede-mă, parcă-s 
din altă lume… Nici cu prietenii nu mă 
pot întâlni. Spun că eu nu cinstesc îna-
dins, ca mai apoi să fac haz pe seama 
lor. Într-o seară unul chiar a vrut să-mi 
ardă una. Acum mă duc la medic. Poate 
găseşte el vreun leac, să fiu în rând cu 
oamenii…  

Gheorghe POSTOLACHE   

M i n i a t u r ă
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Luni, 12 aprilie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
07.55 Dor în zbor
08.00 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
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 Timi-
șoara
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 Vorbește corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Vorbește corect!
17.15 Serial: Secretul lui Nok-Du

18.30 Serial: Dragul de Raymond
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: Intangibilul
23.45 Discover România
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Pe datorie
00.50 Serial: Dragul de Raymond
01.50 Micile vedete în bucătărie
02.05 Film: Intangibilul
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

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Film: Misterele Aurorei 
Teagarden: clubul detectivilor amatori
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Descălecaţi în Carpaţi
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialGlasul inimii
17.00 Glumeţii
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: Tudor
02.35 Glumeţii
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.35 La datorie
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa

08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Bună seara
12.00 F/d
12.30 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.15 F/d
15.00 Serial Preţul pasiunii
15.50 Chişinău: ieri şi azi
16.00 Zona ARS
16.30 F/d
17.00 Știrile (rus.)
17.15 Concert L. Moraru
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Dimensiunea diplomatică
20.25 Focus. Europa
21.00 Știrile
21.20 Săptămâna sportivă
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Prețul pasiunii
23.05 Știri Externe
23.30 Serial La patru ace
01.00 Chișinău: ieri și azi
01.10 Bună dimineața
02.55 Dimensiunea diplomatică
03.25 Reporter pentru sănătate
03.45 Magia naiului
03.55 ȘTIRIExterne
04.20 Cine vine la noi!
05.15 Mesager

AgroTV

07:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIStiri,  Informativ/Analitic
08:00:00 TELEMAGAZIN  
08:15:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program de divertisment
08:30:00 DE LA TRAPA, LA SAPA  
Program de divertisment 
09:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIStiri,  Informativ/Analitic
10:00:00  Să ne cunoaștem Țara  Educa-
tional/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  DELICIILE Program de 
divertisment
18:00:00 DESPRE NOI, ALTFEL   Pro-
gram de divertisment
18:45:00 ȘTIAȚI CĂ?Program educatio-
nal /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  Pro-
gram de divertisment 
21:30:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program de divertisment
21:45:00  DECORURI PENTRU SALON   
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

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
08.45 Gusturile se discuță
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 Miami Bici
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
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

15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
22.00 Pablo Escobar: Baronul raului
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
01.00 Lampa fermecată
02.00 Триггер
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Vanturile, Valurile

TV8

05.00 Reporter de Gardă
05.15 Întreabă Ghețu
07.00 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 Ghețu
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

Național

06.00 Albumul Național
07.45 Film: BĂRBAŢI DE OCAZIE
11.15 Teleshopping
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 35
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiții de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 576
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 579
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 36
21.00 Film: JOC MORTAL
23.30 Cei șapte ani de masă
01.30 Poamă acră
03.30 Albumul Național
04.45 Vouă
05.00 ȘTIRINațional TV
05.30 Baronii

Marți, 13 aprilie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
07.55 Dor în zbor
08.00 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
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 Timi-
șoara
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 Vorbește corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Vorbește corect!
17.15 Serial: Secretul lui Nok-Du
18.30 Serial: Dragul de Raymond
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 Telecinemateca Omul cu mască 
de fier
00.20 Telejurnal Sport Meteo
01.00 Pe datorie
01.05 Serial: Dragul de Raymond
02.00 Telecinemateca Omul cu mască 
de fier
04.10 Telejurnal ȘTIRITema zilei Sport
05.00 Dispăruți fără urmă
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Cap compas

14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialGlasul inimii
16.50 Ziua cu stil
17.00 Glumeţii
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!
01.10 Film: Tesla 102’
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 Documentar: 360°-GEO
05.00 Mic dejun cu un campion
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 La datorie
09.35 Chişinău: ieri şi azi
09.45 Dimensiunea diplomatică
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Evantai folcloric
12.00 F/d
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Preţul pasiunii
15.45 F/d
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Găgăuz ogea
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 Știrile
21.20 stil nou
21.50 Respiro
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Prețul pasiunii
23.10 Știri Externe
23.35 Serial Gluma mortală
01.10 Bună dimineața
02.55 Moldova în eter direct
03.55 ȘTIRIExterne
04.20 Cine vine la noi!
05.15 Mesager

AgroTV

07:00:00  ȘTIRI    Program Informativ 
07:30:00 TELEMAGAZIN 
07:45:00  DECORURI PENTRU SALON   
Program de divertisment 
08:00:00  INTILNIREA DE LA 8    
Emisiune cu personalitati. Program 
educational/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 DELICIILE 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    Emisi-
une despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN 
17:15:00 LUCRU MANUAL   Program 
de divertisment
17:40:00 DELICIILE Program de 
divertisment
18:00:00 CALATORII CU GUST Pro-

gram 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-
tional/Cultural
20:00:00  INTILNIREA DE LA 8    
Emisiune cu personalitati. Program 
educational/Cultural
21:00:00  DESIGN HORTICOL  Pro-
gram de divertisment 
21:30:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program de divertisment
21:45:00  DECORURI PENTRU SALON   
Program de divertisment 
22:00:00 ȘTIRI    Program Informativ   
22:30:00 DATINA STRABUNA    Emisi-
une 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 Știrile 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 Zona de pericol
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 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Vanturile, Valurile
22.00 Pablo Escobar: Baronul raului
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Dora Show
01.30 Lampa fermecată
02.00 Marea excursie americana
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Secretele Puterii

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Cutia neagră
07.00 Știrile TV8
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. 36
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri

13.15 Vouă
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. 577
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 580
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 37
21.00 Film: AMERICAN NINJA 3: 
VÂNĂTOARE SÂNGEROASĂ
23.00 Film: JOC MORTAL
01.30 Iubire și secrete
03.15 Albumul Național
05.00 ȘTIRINațional TV
05.30 Baronii

Miercuri, 14 aprilie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
07.55 Dor în zbor
08.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte-R
11.00 Mostenirea clandestina
12.00 Cantec şi poveste
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
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR 
Timişoara
10.45 Serial: Secretul lui Nok-Du
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.30 Micile vedete în bucătărie
13.45 Discover România
14.00 Telejurnal ȘTIRISport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Conviețuiri
17.00 Vorbește corect!
17.15 Serial: Secretul lui Nok-Du
18.30 Serial: Dragul de Raymond
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
22.00 Adevăruri despre trecut
22.30 Istorii ascunse
23.00 Serial: Blochin: La granița legii, 
ep. 3
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Pe datorie
00.50 Serial: Dragul de Raymond
01.50 Micile vedete în bucătărie
02.05 Serial: Blochin: La graniţa legii, 
ep. 3
02.55 Ora Regelui
03.45 Sport
04.05 Meteo
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: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialGlasul inimii
17.00 Glumeţii
17.30 România… în bucate
17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal

P R O G R A M E  T V
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19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: Parfumul iubirii
22.45 Veniţi de gustaţi!
23.00 #NuExistaNuSePoate!
23.50 Ziua cu stil
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: Parfumul iubirii
02.40 Glumeţii
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Memorialul Durerii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Găgăuz ogea
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Chişinău: ieri şi azi
09.45 stil nou
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Focus. Europa
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Preţul pasiunii
16.00 Fii tânăr!
16.30 Russkii mir
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Butonul roşu
21.00 Ştirile
21.20 Moldova de Patrimoniu
21.50 Cântec, dor şi omenie
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Prețul pasiunii
23.10 Știri Externe
23.35 La noi în sat
00.20 Erudit cafe
01.05 Bună dimineața
02.50 Butonul roșu
03.55 Știri Externe
04.20 Cine vine la noi!
05.15 Mesager

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI    Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN  
07:45:00  DECORURI PENTRU SALON   
Program de divertisment 
08:00:00  DESIGN HORTICOL  Pro-
gram 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  Educa-
tional/Cultural  
10:00:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 LUCRU MANUAL   Program 
de divertisment
11:40:00 DELICIILE 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  Educa-
tional/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 DELICIILE 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  Pro-
gram 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  DECORURI PENTRU SALON   
Program de divertisment 
22:00:00 ȘTIRI    Program Informativ   
22:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
23:00:00  DATINA STRABUNA    Emisi-
une 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

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La 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: Infernul
00.40 Ştirile Pro TV

01.20 Lecţii de viaţa
02.20 La Măruţă
04.00 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Marea excursie americana
10.30 Paganel
10.45 Teleshopping
11.00 Страна на вкус
12.00 Vanturile, Valurile
14.00 Lampa fermecată
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 One Way Ticket
01.00 Ora de Ras
02.00 Marea excursie americana
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Cabinetul din umbră

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Politiсa
07.00 Știrile TV8
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 ȘTIRI pe scurt

12.15 Х/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Politiсa
17.00 Știri
17.30 Mercur retrograd
19.00 Știrile TV8
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

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 37
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
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. 578
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 581
20.00 Film: CEI 12 INVINCIBILI PRE-
MIERĂ PE ȚARĂ
23.00 Film: OSTATICUL
01.15 Film: AMERICAN NINJA 3: 
VÂNĂTOARE SÂNGEROASĂ
03.15 Albumul Național
05.00 ȘTIRINațional TV
05.30 Baronii

Joi, 15 aprilie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
07.55 Dor în zbor
08.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte

11.00 Memorialul Durerii
12.00 Cantec şi poveste
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
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Iași
10.45 Serial: 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 Vorbește corect!
15.10 Akzente
17.00 Vorbește corect!
17.15 Serial: Secretul lui Nok-Du
18.30 Serial: Dragul de Raymond
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
22.00 Dispăruți fără urmă
23.00 Serial: Blochin: La granița legii, 
ep. 4
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Pe datorie
00.50 Serial: Dragul de Raymond
01.50 Micile vedete în bucătărie
02.05 Serial: Blochin: La granița legii, 
ep. 4
02.55 Eu pot!
03.45 Sport
04.05 Meteo
04.10 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
05.00 Profesioniștii…
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialGlasul inimii
16.50 Ziua cu stil
17.00 Glumeţii
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: Umbra unei dorinţe
22.45 Veniţi de gustaţi!
23.00 #NuExistaNuSePoate!
23.50 Ziua cu stil
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: Umbra unei dorinţe
02.40 Glumeţii
03.05 Sport
03.45 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 Russkii mir
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 Ştiinţă şi inovaţii
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Butonul roşu
12.00 F/d
12.30 Moldovenii de pretutindeni
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.15 F/d
15.00 Serial Prețul pasiunii
15.50 Erudit cafe
16.30 Tezaur
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii

19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 Știrile
21.20 Musafirul
21.50 Chișinău: ieri și azi
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Prețul pasiunii
23.05 Știri Externe
23.30 Concert simfonic
00.45 Poezii
01.05 Bună dimineața
02.50 Moldova în eter direct
03.55 ȘTIRIExterne
04.20 Cine vine la noi!
05.15 Mesager

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI    Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN 
07:45:00  DECORURI PENTRU SALON   
Program de divertisment 
08:00:00 INTILNIREA DE LA 8    
Emisiune cu personalitati. Program 
educational/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 DELICIILE Program de 
divertisment
11:55:00  Program AGRO TV România

13:45:00 TELEMAGAZIN
14:00:00 ȘTIRI    Program Informativ    
14:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show 
15:00:00 PRODUS AUTOHTON    Pro-
gram de divertisment
15:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 LUCRU MANUAL   Program 
de divertisment
17:40:00 DELICIILE Program de 
divertisment
18:00:00 CALATORII CU GUST Pro-
gram de divertisment  
18:30:00 Să ne cunoaștem Țara  Educa-
tional/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 
educational/Cultural
21:00:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
21:45:00  DECORURI PENTRU SALON   
Program de divertisment 
22:00:00 ȘTIRI    Program Informativ   
22:30:00 DATINA STRABUNA    Emisi-
une 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
23.00 Profu’
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film Fantastic 4
02.00 Lecţii de viaţa
03.00 La Măruţă
05.00 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 State de România
22.30 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
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17

17.30 Business Plan
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cabinetul din umbră
22.00 Pablo Escobar: Baronul raului
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 One Way Ticket
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 Știri
17.30 Mercur retrograd
19.00 Știrile 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 Știrile 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 Vouă
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. 579
17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 582
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 36
21.00 Film: WINNETOU: PRINTRE 
VULTURI
23.15 Film: CEI 12 INVINCIBILI
02.15 Miezul problemei
03.30 Albumul Național
05.00 ȘTIRINațional TV
05.30 Baronii

Vineri, 16 aprilie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
07.55 Dor în zbor
08.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.05 Ora Regelui
12.00 Cântec şi poveste
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Europa mea
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Exclusiv în România
21.50 Discover România
22.00 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
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Iaşi
10.45 Serial: Secretul lui Nok-Du
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.30 Europa mea
14.00 Telejurnal ȘTIRISport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.00 Vorbește corect!
17.15 Serial: Secretul lui Nok-Du
18.30 Serial: Dragul de Raymond
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
21.10 Film: Luna comanșilor
22.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula

23.00 #Creativ
23.30 Fan/Fun urban
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Pe datorie
00.50 Serial: Dragul de Raymond
01.50 Fan/Fun urban
02.15 Film: Luna comanşilor
03.45 Sport
04.05 Meteo
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
05.00 Garantat 100%
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialGlasul inimii
16.50 Ziua cu stil
17.00 Glumeţii
17.30 România… în bucate
18.00 Festivalul internaţional de circ de 
la Monte-Carlo. Ediţia 42
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
02.30 Glumeţii
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 Art-club. (rus.)
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Moldova de Patrimoniu

13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.15 F/d
15.00 Serial Preţul pasiunii
15.45 Chişinău: ieri şi azi
15.55 Ring star
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Bună seara!
21.00 Ştirile
21.20 Zona ARS
21.45 Cântec, dor şi omenie
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.10 Ştiri Externe
23.35 O seară în familie
00.35 Art-club. (rus.)
01.05 Bună dimineața
02.50 Bună seara!
03.55 ȘTIRIExterne
04.20 Cine vine la noi!
05.15 Mesager

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI    Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN 
07:45:00  DECORURI PENTRU SALON   
Program de divertisment 
08:00:00  DESIGN HORTICOL  Pro-
gram 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 DELICIILE 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    Emisi-
une despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 LUCRU MANUAL   Program 
de divertisment
17:40:00 DELICIILE Program de 
divertisment

P R O G R A M E  T V
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18:00:00 BAȘTINA   - Magazin agricol     
18:30:00 PRODUS AUTOHTON    Pro-
gram 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  Pro-
gram de divertisment  
21:30:00 SEZONUL DE RECOLTARE  
Program de divertisment
21:45:00  DECORURI PENTRU SALON   
Program de divertisment 
22:00:00 ȘTIRI    Program Informativ   
22:30:00 VERDE-N OCHI   talk show
23:00:00 DATINA STRABUNA    Emisi-
une 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 Știrile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.15 Teleshopping
13.30 În Profunzime
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Românii au talent
23.30 Film Tatal
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 Știrile 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 Știri
17.30 Ultima frontieră
18.00 Mercur retrograd
19.00 Știrile TV8
19.45 Sport
20.00 Întreabă Ghețu
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. 36
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiții de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 580
17.15 Miezul problemei

18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 583
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 37
21.00 Film: DRUMUL OASELOR
23.45 Film: OSTATICUL
02.00 Miezul problemei
03.15 Albumul Național
05.00 ȘTIRINațional TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 17 aprilie

TVR Moldova

07.00 Mic dejun cu un campion
07.55 Dor în zbor
08.00 Documentar: religios 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 Gheorghe Zamfir 80
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: Extemporal la dirigenţie

00.30 Breaking Fake News
01.00 Destine ca-n filme
02.00 Film: Extemporal la dirigenţie
03.30 Cap Compas
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. 3
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. 5
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 Ai luat plasă!, sez. 1, ep. 5
18.00 Handbal feminin
19.40 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Sport
21.10 Film: Buletin de Bucureşti
22.50 Dosar România
23.50 Profesioniştii…
00.50 Dosarele extratereştrilor
01.40 Film: Buletin de Bucureşti
03.10 #Creativ
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
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 Veniţi de gustaţi!
22.10 Serial: Păcatul şi ruşinea
00.00 Distracţiile lui Cazacu
00.30 Zile cu stil
01.10 Film: Dincolo de prerie
02.40 Telejurnal
03.10 E vremea ta!
03.25 Serial: Păcatul şi ruşinea
05.05 D’ale lu’ Mitică
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Generaţia Fit
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Moldovenii de pretutindeni
06.35 Chişinău: ieri şi azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.10 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor

10.00 Respiro
10.30 stil nou
11.00 Fii tânăr!
11.30 Musafirul
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.40 Codul ECO
13.00 Miezul zilei
13.30 Concert. L. Moraru
14.30 F/d
15.00 MeseriAșii
16.00 Portrete în timp
16.30 În ritmul dansului
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 La noi în sat
19.00 Mesager
19.45 Poezii
20.00 O seară în familie
21.00 Știrile
21.15 Bună dimineața
21.20 Film La patru ace
22.50 Știrile (rus.)
23.10 ȘTIRIExterne
23.35 Zapovednik
23.50 Concert în Europa
01.05 Bună dimineața
02.50 La noi în sat
03.35 Reporter pentru sănătate
03.55 ȘTIRIExterne
04.20 O seară în familie
05.15 Mesager

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI    Program Informativ  
07:30:00 TELEMAGAZIN   
07:45:00  DECORURI PENTRU SALON   
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 MUZICA PETNTRU TOTI
12:00:00 CALATORII CU GUST Pro-
gram de divertisment
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 SĂPTĂMÂ-
NIIStiri,  Informativ/Analitic 
20:00:00 DE LA TRAPA, LA SAPA  
Program de divertisment
20:30:00 Să ne cunoaștem Țara  Educa-
tional/Cultural
21:00:00 PRODUS AUTOHTON    Pro-
gram 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    Emisi-
une despre folclor
00:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIStiri,  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
10.00 I like IT
10.30 Superspeed la Pro TV
11.00 isănătate
12.00 Teleshopping
12.15 Film Mincinosul mincinosilor
14.00 Film Oameni mari şi fără minte 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 Sarutul Dragonului
01.00 Ştirile Pro TV Chişinău
01.40 Film Mincinosul mincinosilor
03.40 Film Oameni mari şi fără minte 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
22.00 One Way Ticket
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 Știri de week-end
01.40 Что это было?
02.30 Х/ф
04.10 Mercur retrograd

Național

06.00 Vouă
06.30 Baronii
07.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 581
08.00 Teleshopping
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.00 Din viața romilor
12.00 Stan și Bran - momente de 
exceptie
12.30 Specialiști în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiții de la bunica
14.15 Teleshopping
16.15 Film: WINNETOU: PRINTRE 
VULTURI
18.30 ȘTIRI+ Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 584
20.00 Cei 7 ani de masă
22.00 Iubire și secrete
23.45 Poamă acră
01.45 Albumul Național
03.30 Baronii
05.00 ȘTIRINațional TV
05.30 Baronii

Duminică, 18 aprilie

TVR Moldova

07.00 Universul credinţei
07.55 Dor în zbor
08.00 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
23.00 Teatru TV
01.25 Garantat 100%
02.15 Teatru TV
04.40 Pescar hoinar
05.05 Telejurnal Moldova
05.30 Retrospectiva săptămânii
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 Handbal masculin Liga Zimbrilor. 
Etapa 25
17.10 Exclusiv în România
17.55 MomentArt
18.00 Dosar România
19.00 Breaking Fake News
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Sport
21.10 Concert Sala Palatului
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Dosarele extratereştrilor
01.50 Vreau să fiu sănătos!
02.40 Cooltura
03.10 Lumea azi
03.40 Meteo
03.45 Universul credintei
05.25 Banii tăi
05.55 Ai luat plasă!, sez. 1, ep. 5

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre Duminica a III-a a 
Pastelui
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură

11.00 Handbal masculin Liga Zimbrilor, 
etapa 25
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Mireasa din tren
14.40 Primavara amintirilor
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: Fructe de pădure
21.50 Veniţi de gustaţi!
22.10 Film: Dina 124’
00.30 Pescar hoinar
01.10 Film: Mireasa din tren
02.35 Glumeţii
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Serial: Strada sperantei
04.45 FillerEngleză la minut
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
11.40 Abraziv
12.00 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 Prezintă orchestra Folclor
21.00 Ştirile
21.20 Prezintă orchestra Folclor
22.10 Ştirile (rus.)
22.30 Serial În pielea unei blonde
00.10 Zapovednik
00.25 Purtătorii de cultură
00.55 Chişinău: ieri şi azi
01.05 Bună dimineaţa
02.50 Evantai folcloric
03.50 Viaţa mea
04.15 Concert în Europa
05.00 Mesager

AgroTV

06:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIStiri,  Informativ/Analitic  
07:00:00 Să ne cunoaștem Țara  Educa-
tional/Cultural
07:30:00 TELEMAGAZIN   
08:00:00 GOSPODARII MOLDOVEI    
Emisiune despre oamenii de succes din 
domeniul Agrar
09:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIStiri,  Informativ/Analitic 
10:00:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  
11:00:00 TELEMAGAZIN     
11:15:00 MUZICA PETNTRU TOTI
12:00:00 CALATORII CU GUST Pro-
gram de divertisment
12:30:00  INTERVIURI CU SOROCENI
13:40:00 MUZICA PETNTRU TOTI
14:00:00 BAȘTINA   - Magazin agricol
14:45:00 ȘTIAȚI CĂ?Program educatio-
nal /Informativr  
15:00:00  ZONA VERDE  Program de 
divertisment  
15:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR   
Program de divertisment 
16:00:00 PRODUS AUTOHTON    Pro-
gram 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  Educa-
tional/Cultural 
20:30:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
21:00:00 Show 9ow!     Program de 
divertisment
22:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIStiri,  Informativ/Analitic
23:00:00 DATINA STRABUNA    Emisi-
une despre folclor
00:00:00 Program AGRO TV România
02:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂ-
NIIStiri,  Informativ/Analitic
03:00:00 Să ne cunoaștem Țara  Educa-
tional/Cultural
03:30:00 BAȘTINA   - Magazin agricol
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 2
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 Jack Reacher: Un glont la 
tinta
23.15 Film Domnul Glass
01.45 Ştirile Pro TV Chişinău
02.25 Film Beethoven 2
04.10 Film Jack Reacher: Un glont la 
tinta

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
22.00 One Way Ticket
23.00 Patrula
00.00 Pablo Escobar: Baronul raului
02.00 Angels of revolution
03.00 Dora Show
05.00 Ora Expertizei

TV8

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 Iubește viața
10.30 Dincolo de Nistru
11.00 Serial Familia
12.45 Teleshopping
13.00 Politiсa
15.00 Teleshopping
15.15 Punct și de la capăt
16.00 Х/ф
18.00 Кулинарные жемчужины 
Европы
19.00 Știri 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 Iubește viața

Național

06.00 Vouă
06.30 Baronii
07.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 582
08.00 Teleshopping
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Vouă
09.45 Film: DRUMUL   
OASELOR
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. 585
20.00 Film: PRIETENII MEI ELE-
FANŢII
00.00 Start show România
02.45 Albumul Naţional
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

P R O G R A M E  T V
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Alegeți 
„GAZETA 
de Chișinău” 
în 2021!

Unui poet

Constat, și nu din răutate,
Că el să scrie nu prea poate,
Deși ne spune-n poezie
Că nu mai poate să nu scrie.... Gheorghe BÂLICI

„Am rămas același Ionel”
Interpretul nu va mai lansa 

albume, însă speră ca după pan-
demie să scoată un produs muzical 
nou, care să fie pe placul admi-
ratorilor săi.

„Albume nu mai lansez deoare-
ce, în 2021, toate piesele pe care le 
realizăm sunt plasate pe diferite 
platforme. O piesa nouă și un vi-
deoclip voi lansa după pandemie. 
Cred că admiratorii mei, cei cărora 
le place muzica mea, se vor bucura 
foarte mult”, a menționat Ionel.

Artistul a recunoscut că trece-
rea anilor nu l-a schimbat, dar a 
reușit să se dezvolte și să adune 
experiență. Acum, ca și zece ani 
în urmă, muncește cu aceeași ar-
doare, spune el.

„Nu cred că m-am schimbat 
tare mult, poate că am acumulat 
mai multă experiență. Am deve-
nit mai matur în gândire, în tot 
ceea ce fac. Am rămas același Io-
nel, cu multă pasiune și dragoste 
pentru tot ceea ce fac”, a conchis 
cântărețul.

Printre cele mai cunoscute me-
lodii ale lui Ionel Istrati sunt: ,,Eu 
numai, numai”, „Poate”, „Te caut”, 
„Dor de mamă” și altele.

Octavian GRAUR

O boală necunoscută îi 
transformă pe urșii din SUA 
în animale prietenoase

O afecțiune a fost depis-
tată la mai mulți urși tineri 
din două state americane, 
relatează BBC citând Dai-
ly Star. Puii de urs pierd 
orice teamă de oameni și 
devin foarte prietenoși. 

Afecțiunea, despre care 
medicii veterinari cred 
că este o formă de ence-
falită, este însă fatală și a 
fost comparată cu „virusul 
zombie” care afectează că-
prioarele, acestea având 
un comportament agresiv 
și necoordonat.

Deși boala încă nu a 
afectat multe exemplare, 
numărul cazurilor în creș-
tere îi îngrijorează pe cei de la Departamentul pentru pești și animale 
sălbatice din California (CDFW). 

În luna februarie a acestui an, specialiștii CDFW au fost chemați 
să intervină în cazul unui pui de urs care era prea mic ca să umble 
singur și care avea un „comportament asemănător câinilor”. Ursulețul 
nu era însă într-o stare prea bună, deoarece mergea legănat și avea 
o stare monotonă.

digi24.ro

Cântăreața de muzică lăutărească 
Gabi Luncă a încetat din viață

A început să cânte încă din co-
pilărie, iar primul său album l-a 
lansat în anul 2011. Este vorba 
de interpretul Ionel Istrati care 
marchează un deceniu de la lan-
sarea albumului de debut, „The 
Singles Collection”. Multă muncă 
și pasiune se află în spatele unei 
asemenea realizări profesionale. 
De altfel, artistul ne-a mărturisit 

că și astăzi muncește cu aceeași 
dăruire ca acum zece ani. 

Cele douăsprezece melodii ale 
primului album au fost alese pe 
sprânceană. Un exemplu ar fi 
piesa „Люблю тебя” (Te iubesc), 
cea care, potrivit interpretului, l-a 
făcut cunoscut și la nivel interna-
țional, a comunicat Ionel Istrati 
pentru GAZETA de Chișinău.

Cântăreața de muzică lău-
tărească Gabi Luncă a încetat 
din viață, la vârsta de 83 de ani, 
ea fiind internată de două săp-
tămâni în spital cu COVID-19, 
anunță Partida Romilor „Pro 
Europa”.

Devine cunoscută încă de la 17 
ani, când era angajată la Orches-
tra Flacăra Prahovei din Ploiești. 
Încă de atunci, artista şi-a definit 
foarte clar genul muzical: muzica 
orășenească lăutărească. Doi ani 
mai târziu, primește o telegra-
mă din partea casei de discuri 
Electrecord, în care este invitată 
să înregistreze primul ei album, 
cu doar patru piese. Melodia de 
rezistență a fost „Dă-mi drumul, 
nevastă,-n casă”.

În 1955, înregistrează prima dată la Radiodifu-
ziunea Română, unde debutează cu melodia „Pe 
deasupra casei mele”, acompaniată de Orchestra de 

muzică populară Radio dirijată 
de Victor Predescu.

În 1959, este invitată de Ionel 
Budișteanu să înregistreze prima 
oară la Electrecord, printre care şi 
piesele „Am un pom în bătătură” 
şi „M-am jurat că nu mai beau”.

În 1964, se căsătorește cu acor-
deonistul Ion Onoriu, alături de 
care începe să înregistreze din 
1970. Începând cu 1973, toate în-
registrările de până la sfârșitul 
carierei sunt realizate alături de 
formația lui Ion Onoriu, orches-
tră căreia se alătură mai târziu 
clarinetistul Mieluță Bibescu, 
trompetistul Costel Vasilescu şi 
ţambalistul Toni Iordache.

În 1990, organizează împreună 
cu Ion Onoriu cel mai mare con-

cert de muzică lăutărească urbană (mahala) din 
istoria României, pe stadionul Dinamo.

Agerpres

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă


