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A-politice

Maia Sandu
şi criticii ei
Mircea V. CIOBANU
Primele o sută de zile ale unei
demnităţi publice nu sunt un termen decretat sau, neapărat, o perioadă de graţie. Cine a vrut i-a
spălat demnitarului toate oasele
din chiar prima oră a desemnării
sale. Suta de zile e o perioadă de
acumulare de informaţii, pentru ca
discursul critic să aibă consistenţă.
Socialiştii, necruţătorii critici
de serviciu, m-au dezamăgit! Vasile Bolea, d.e., constată că „pe
cât de mari erau așteptările, pe
atât de mari sunt dezamăgirile”
(Bolea avea „mari aşteptări” de
la Sandu?). Colegii lui constată că
„gestionarea situației pandemice
este mai defectuoasă”.
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Ecologie

Guvernul a contractat creditul în valoare
de 100 de milioane de euro, oferit de Banca
Europeană de Investiții (BEI), pentru
a implementa Strategia Națională de
Gestionare a Deșeurilor, deși oportunitatea
exista din 2015, dar abia în 2019 a fost
semnat Acordul de finanțare.

UE/Cum iese
Republica Moldova
de sub gunoaie?
Prima tranșă e de 25 de milioane de euro. Imediat
cum îi solicită Guvernul, banii vin și începe să se
calculeze dobânda. Trebuie să-i cerem atunci când
suntem gata să-i investim. Procesul de pregătire este
foarte lent. Acesta presupune punerea la punct a
unității de implementare: cine gestionează banii, unde
se vor investi primii bani etc.
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Șanse egale

„Mă descurc suficient
de bine singură”
Dacă statul ar crea condiții și posibilități de angajare a
persoanelor cu dizabilități, acestea nu ar mai aștepta pomeni sociale de la el, susține Elena Rățoi, ofițer în cadrul
programului „Reducerea barierelor în calea Abilitării
Economice a Femeilor”, o inițiativă a Asociației Barourilor Americane pentru Supremația Legii (ABA ROLI),
condusă de către consorțiul Women and Girls Empowered
(WAGE) și finanțată de Oficiul Secretariatului pe Problemele Globale ale Femeilor al Departamentului de Stat al
SUA. GAZETA de Chișinău i-a solicitat un interviu.
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În Transnistria sunt mobilizați
rezerviștii, blindate rusești sunt
concentrate pe aeroportul din Tiraspol
Administrația separatistă de la
Tiraspol mobilizează rezerviștii,
sub pretextul unor instrucții militare în cadrul așa-ziselor „forțe
de menținere a păcii” din Transnistria. În paralel, surse neoficiale
raportează o creștere a prezenței
trupelor ruse în zona aeroportului
din Tiraspol, la numai 13 kilometri distanță de granița cu Ucraina. Toate acestea se întâmplă pe
fundalul unor acțiuni militare
ale Kremlinului la frontiera de
est a Ucrainei, care amenință cu
declanșarea unui nou război în
Donbas și îi îngrijorează atât pe
experți, cât și pe exponenții marilor puteri.
Potrivit unui comunicat difuzat
de agenția oficială a regimului de
la Tiraspol, „Novosti PMR”, bărbații cu vârsta de până la 55 de
ani, apți pentru serviciul militar,
sunt „invitați” să participe la un
exercițiu militar timp de trei luni,
începând de la 1 iunie.
„Participanților le vor fi asigurate echipamentele, cazarea și
mâncarea. Indemnizația lunară
achitată acestora va fi de cel puțin 2.500 de ruble transnistrene
(aprox. 150 USD – n.red.)”, se
arată în comunicat.

În același timp, canalul de Telegram NEXTA, cunoscut pentru
reflectarea protestelor din Belarus, publică imagini cu blindate
din dotarea Grupului Operațional de Trupe Ruse (GOTR) din
Transnistria, care se deplasează
în zona aeroportului din Tiraspol.
Acesta a fost până la destrămarea URSS aerodromul militar al

fostei Armate a 14-cea. „În ciuda
teritoriului său mic, a populației
reduse și insolvenței economice,
Transnistria are o poziție strategică importantă, ca o fâșie îngustă
de 10-15 km (până la 30 km) întinsă de-a lungul întregii granițe
moldo-ucrainene, care reprezintă
un cap de pod ideal pentru o ofensivă surpriză în spatele armatei

RACURSI

13 aprilie 2021. Satul Chetroasa, raionul Criuleni. Foto: Natalia Munteanu

ucrainene”, scriu jurnaliștii de la
NEXTA.
Totodată, Ministerul rus al
Apărării a anunțat că în cadrul
GOTR, pe parcursul acestei săptămâni, a fost desfășurat un control
al disponibilității contingentului
de a trece testele programate pentru 2021.
Menționăm că acțiunile administrației separatiste de la
Tiraspol, coordonate cu cele ale
comandamentului trupelor ruse
dislocate ilegal în Transnistria,
au loc în paralel cu desfășurarea
demonstrativă de către Rusia a
unităților sale militare în Crimeea
și în regiunile din est ale Ucrainei,
unde se presupune că ar pregăti o
nouă invazie în Donbas. O analiză
realizată de BBC arată că e puțin
probabil ca Moscova să decidă
un atac direct în Ucraina, însă
califică drept foarte probabilă
invazia „omuleților verzi”, așa
cum s-a întâmplat în 2014, când
militari fără însemne de grad și-au
făcut apariția în Crimeea, preluând controlul asupra peninsulei
ucrainene.
În acest context, unii experți
avertizează că Kremlinul ar putea
ajunge până la granița cu România,
pentru a „debloca Transnistria”, iar
liderul administrației separatiste
de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski,
declara zilele trecute că Transnistria are armată pentru a se apăra
de un presupus atac din partea
Chișinăului și că „pacificatorii”
ruși vor rămâne în regiune.
Valeriu Cațer

România mai
trimite la
Chișinău
132 de mii de
doze de vaccin
anti-COVID
România va livra la Chișinău
încă 132 de mii de doze de vaccin anti-COVID, din cele 200
de mii oferite gratuit Republicii
Moldova. Anunțul a fost făcut
de premierul de la București,
Florin Cîțu, cu puțin timp înaintea ședinței de joi, 15 aprilie,
a Guvernului României. Astfel,
printre actele normative care
nu suportă amânare, se numără și o hotărâre privind „ajutorul umanitar, cu titlu gratuit,
pentru Republica Moldova, din
rezerva Ministerului Sănătății
și care constă în acordarea a
132.000 de doze vaccin împotriva COVID 19, din numărul
de doze achiziționate de Ministerul Sănătății și livrate de
către Compania AstraZeneca”,
a scris Cîțu pe Facebook.
Menționăm, în acest context, și o altă donație – 300 de
concentratoare de oxigen – din
partea Germaniei.
„Echipamentele, oferite cu
sprijinul financiar al Guvernului Germaniei și livrate în
coordonare cu Organizația
Mondială a Sănătății și inițiativa Echipa Europa, au sosit
de curând la Chișinău. Ele vor
fi distribuite în secțiile care
tratează pacienții infectați de
Covid-19, mai ales pacienții
internați în stare gravă. Echipamentele vor ajuta medicii
din Moldova să salveze cât mai
multe vieți omenești”, a anunțat președinta Maia Sandu,
exprimându-și recunoștința
pentru acest ajutor generos.
De asemenea, amintim că
până în prezent în R. Moldova au fost livrate 70 de mii de
doze de AstraZeneca, care fac
parte din donația de 200 de
mii de doze de vaccin anti-COVID oferite de România. Alte
14.400 de doze de AstraZeneca
și 24.570 de doze de Pfizer/
BioNTech au venit în republică prin intermediul platformei
COVAX.
Conform datelor oficiale, la
această dată în R. Moldova au
fost administrate 78665 de doze
de vaccin, adică au fost imunizate în prima etapă ceva mai
mult de 2% din populația țării.
V.V.
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ECOLOGIE

„Sau suntem parte a NATO, contribuind astfel ca
Europa să devină mai puternică și mai sigură de forțele
sale, sau nu ne rămâne decât o singură opțiune: să ne
înarmăm și, probabil, să ne gândim cum să ne recăpătăm statutul de țară dotată cu arme nucleare. În caz
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contrar, cum am putea să garantăm securitatea țării
noastre?”
Andriy Melnyk, ambasadorul Ucrainei
în Germania, într-un interviu pentru
deutschlandfunk.de

UE/Cum iese Republica Moldova
de sub gunoaie?
Interviu cu Iuliana Cantaragiu, director adjunct la Centrul Național de Mediu

G

uvernul de la Chișinău a obținut 100
de milioane de euro pentru investiții
în managementul deșeurilor, însă
implementarea proiectului bate pasul
pe loc. GAZETA de Chișinău a stat de vorbă cu
Iuliana Cantaragiu, de la care am încercat să
aflăm de ce statul se mișcă atât de lent și cine
trebuie să plătească pentru gestionarea gunoiului.
- Iese Republica Moldova
de sub gunoaie?
Iese. Încet, dar iese. Oamenii
devin mai interesați de subiectul
deșeurilor. Conștientizarea problemei e 50% din soluție. Primarii
caută soluții. Lucrurile se mișcă
foarte lent, dar există șanse să
ieșim din gunoaie.
- De ce, la noi, problema
deșeurilor e atât de gravă?
Nu este o problemă prioritară
pentru țară. Guvernul a contractat creditul în valoare de 100 de
milioane de euro, oferit de Banca Europeană de Investiții (BEI),
pentru a implementa Strategia
Națională de Gestionare a Deșeurilor, deși oportunitatea exista
din 2015, dar abia în 2019 a fost
semnat Acordul de finanțare.
Pe timpul Guvernului Filip n-a
prea fost interes. A apărut această oportunitate, au început să se
miște lucrurile, au început să se
elaboreze studiile de fezabilitate
pe zonele de gestionare a deșeurilor. Totul s-a oprit când ex-ministrul Finanțelor, Octavian Armașu,
care acum e guvernatorul Băncii
Naționale a Moldovei, a spus că
deșeurile nu sunt o prioritate pentru R. Moldova. S-au reluat discuțiile pe timpul Guvernului Sandu.
La BEI opțiunea e valabilă patru
ani. Dacă în patru ani Guvernul
nu-și manifestă interesul pentru
a semna un asemenea acord, BEI
îl anulează și oferă posibilitate
altor țări. Acum se mișcă lent. De
atunci a trecut un an și jumătate.
- Banii de la BEI încă n-au
venit?
Banii vin când îi cere Guvernul
(Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului – n.a.).
Prima tranșă e de 25 de milioane
de euro. Imediat cum îi solicită

Guvernul, banii vin și începe să
se calculeze dobânda. Trebuie să-i
cerem atunci când suntem gata
să-i investim. Procesul de pregătire este foarte lent. Acesta presupune punerea la punct a unității
de implementare: cine gestionează
banii, unde se vor investi primii
bani etc. La nivel local trebuie creat operatorul regional. Ulterior,
începe investiția în infrastructură
care se realizează de la poligon.
- De ce avem nevoie să construim un sistem de management al deșeurilor?
Aici apar diferite provocări. La
nivel de regiune, toată activitatea
de salubrizare a teritoriului intră
în sarcina directă a autorităților
publice locale. Trebuie să se lucreze foarte mult cu populația.
Oamenii și agenții economici
trebuie să plătească pentru gestionarea deșeurilor. Trebuie să fie
de acord să plătească pentru ele,
altfel întreprinderea de salubrizare dă faliment și toată investiția
este absolut inutilă.
E o provocare imensă pentru
primari. Dacă în zonele urbane,
mai mult sau mai puțin, există niște servicii de salubrizare și oamenii
s-au obișnuit să plătească pentru
ele, în sat oamenii s-au obișnuit să
nu plătească. Există percepția că
totul trebuie să fie pe gratis. Cineva
de sus, de la stat, să le plătească, că,
„vai de mine, suntem necăjiți”. În
zonele rurale trebuie să-i motivezi
ca ei, în primul rând, să nu ducă
gunoiul la râpă.
Omul, dacă nu vrea să plătească, începe să se eschiveze:
„Eu nu fac gunoi”; îl ascunde,
iar noaptea îl aruncă undeva. În
majoritatea localităților nu există
disponibilitate de a plăti pentru
acest serviciu. Autoritățile locale
au provocări imense în încheierea

contractelor cu beneficiarii. Nu-s
bani mulți: zece lei de persoană.
Trebuie găsită o posibilitate în
legislație de a impune obligativitatea de a plăti pentru serviciul
de salubrizare. Altfel, tot timpul
vor fi animozități. Deșeul e responsabilitatea cetățeanului. În
momentul în care ai cumpărat
marfa, ai utilizat-o, resturile tot
sunt ale tale, responsabilitatea
ta e să le elimini din mediu încât
să nu producă poluare. Trebuie
reîntoarse materialele în circuitul
economic.
- Ce ar trebui să urmeze
după procesul de colectare a deșeurilor de la populație?
Mai departe gunoiul trebuie să
meargă la sortare. În mod ideal,
sortarea se face la sursă, adică la
cetățeni acasă. Cel mai important
e să scoți partea organică din
deșeuri. Partea organică, adică
resturile menajere, murdărește
celelalte fracții și calitatea lor
scade. Ele nu mai sunt rentabile
pentru reciclare. Scopul nostru e
să creștem cât mai mult ponderea
materialelor care pot fi reciclate.
Trebuie să fie implementat elementarul: să existe un tomberon, să
fie o mașină care vine să le preia, să
existe o linie de sortare la poligon.
Strategia Națională de Gestionare
a Deșeurilor creează acest lucru
elementar. La noi nu există baza.
- După implementarea

Strategiei, scăpăm de gunoiști?
Da, acesta e scopul. Trebuie să
fie un poligon pentru câteva raioane. Iar la nivel de localități, se fac
stații de transfer ce sunt aceleași
gunoiști care sunt temporare. În
Finlanda se depozitează doar 2%
dintre deșeuri. În rest, totul poate
fi prelucrat și transformat în alt
material, în energie, în biogaz.
Compostul de la nămol se împrăștie în spațiile verzi, nu acolo unde
se produce hrană pentru oameni.
Deșeurile sunt o resursă. Noi
trebuie să le privim ca resursă.
Ceea ce aruncăm în tomberon nu-i
deșeu, acolo-s tot felul de resurse. Atâta timp cât poți să produci
altceva din ele nu sunt deșeuri.
- Înțeleg că până nu se
pornește Guvernul, efectiv autoritățile publice locale stau pe loc. De ce nu
e implementată Strategia
Națională de Gestionare a
Deșeurilor?
Nu știu de ce (râde). Sincer, nu
știu ce nu le ajunge. De ce le-a luat
atâta timp să semneze Acordul de
finanțare cu BEI. La scurt timp
a fost dat jos Guvernul Sandu, a
doua zi a fost instaurat Guvernul
Chicu. De ce le-au trebuit șase luni
să scrie un alineat, să aprobe proiectul de lege pentru aprobarea
Acordului.
- Proiectul e mai sensibil
din punct de vedere soci-

al-politic?
Aduce dividende politice.
Există cerere pe piață, oamenii
întreabă, înseamnă că există dividende politice. Supermanul care
rezolvă problema e cel mai iubit
de oameni. Eu cred că e un subiect
neînțeles. Sunt tot felul de fantezii: oamenii care-s în acest proces
au auzit că din asta se fac bani.
Cum se fac bani, ei nu știu. Dar
vor să facă bani. Aici se produce
un blocaj enorm. N-au cunoștințe,
resurse ca să înțeleagă cum se fac
banii din gestionarea deșeurilor.
În domeniul gestionării deșeurilor, profit nu se face în realitate.
Cheltuielile se acoperă din plata
pentru gestionarea deșeurilor de
la beneficiari. Averi poți face dacă
ridici la nivel de nesimțire plata
percepută de la oameni.
- CNM, împreună cu Expert-Grup, a lansat recent
studiul „Implementarea
mecanismelor de responsabilitate extinsă a producătorilor pentru asigurarea reciclării deșeurilor”.
Ce prevede conceptul de
Responsabilitate Extinsă
a Producătorilor (REP) și
cum ar contribui la diminuarea deșeurilor?
Scopul acestui instrument de
REP este de a crește cât mai mult
ponderea materialelor reciclate,
diminuând ponderea deșeurilor
care sunt îngropate. Instrumentul
trebuie să responsabilizeze și producătorul, care să-și regândească
modul de a-și vinde produsele.
Agentul economic plătește taxa
de mediu pentru ambalaje. Cei
care vând produse electronice și
electrice nu plătesc taxe de mediu. Ei vor progresa mai repede
decât cei cu ambalajele. A apărut
o asociație unde sunt 40 de agenți
economici.
Scopul mecanismului REP,
privit macroeconomic, este de a
scoate de pe piață deșeuri care
pot fi reciclate. Cea mai vastă experiență o au statele UE. La ei de
această problemă importantă nu
se ocupă statul, care nu este întotdeauna cel mai bun gestionar.
Interviu realizat
de Natalia MUNTEANU
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Reacția IMSP Spitalul raional Orhei
în urma materialului publicat, ,,Calvarul unei femei la Maternitatea din Orhei’’
În urma materialului publicat de săptămânalul independent Gazeta de Chișinău,
„Calvarul unei femei la Maternitatea din Orhei”, la data
de 2 aprilie 2021, autor – Julieta
Savitchi, conducerea Instituției
Medico-Sanitare Publice Spitalul
raional Orhei a inițiat o anchetă
de serviciu pe cazul dat, ordinul
nr. 24 din 05.04.2021.
După examinarea cazului dat,
Comisia de anchetă a prezentat
următoarea concluzie:
1. Planul de conduită a nașterii a fost corect, corespunzător
situației obstetricale și conform
protocolului RPM și naștere cu
făt macrosom.
2. Prima perioada a nașterii a
decurs fiziologic, fără date de distocie de obstacol. Durata primei
perioade, a fost de 8 ore.
3. Perioada a doua a nașterii
a durat 55 min, cu perioada de
scremete de 35 min fără date de
distocie de obstacol.
4. La expulzia căpșorului,
nașterea s-a complicat cu distocia umerașelor, posibil cauzată
de comportamentul neadecvat
al parturientei (nu colabora cu
personalul medical) şi posibil făt
macrosom.

5. Pe parcursul aflării în maternitate pacienta nu a prezentat
plângeri la adresa actului medical
şi a personalului medical.
6. Serviciul de anestezie şi sala
de operație activează 24 din 24 de
ore, accesibil pentru efectuarea
operațiilor în mod urgent.
7. Toți medicii din maternitate posedă tehnica unei operații
cezariene.
8. Operațiile cezariene se efectuează la indicații strict medicale.

Totodată, informăm în care cazuri operația cezariană este strict
necesară:
„Operația cezariană electivă
trebuie luată în seamă pentru
reducerea mortalității și morbidității neonatale. În același timp
unica situație clinică în care se
recomandă operația cezariană este
cazul femeilor cu Diabet Gestaţional și suspecții cu făt macrosom
4500 g și mai mare, sau în cazul
femeilor fără Diabet Gestaţional

cu greutatea estimată la naștere
– 5000 g.”.
Ca argument că nașterile pe
cale naturală cu feți macrosomi
este o practică des aplicată, prezentăm unele date statistice:
nașteri cu făt macrosom pentru
3 luni ale anului 2021, în maternitatea din Orhei, s-au înregistrat 38, sau 14% din numărul
total de nașteri. Menționăm, nici
una din ele nu a fost însoțită de
complicații. Dintre aceste naș-

teri, feți a căror greutate a fost de
4000–4200 g s-au înregistrat 13,
primipare – 5 și nașteri repetate
– 8. Iar rezolvarea nașterilor cu
feți macrosomi prin operații cezariene – 5 nașteri. De asemenea,
în primele 3 luni ale anului 2021
s-au înregistrat 7 nașteri cu feți
având greutatea de 4200–4400 g,
dintre ele rezolvate prin operație
cezariană – 3. Iar nașteri cu feți
de 4400 g și mai mari – 8 nașteri,
și numai o naștere prin operație
cezariană.
Angajații secției de Maternitate din cadrul Spitalului Raional
Orhei regretă perceperea emotivă a actului de naștere de către
parturientă. Însă conștientizează
faptul că femeia pe perioada sarcinii nu a fost pregătită pentru
conduita dânsei în cazul nașterii
cu făt macrosom. Pacienta din
start fiind axată pentru nașterea
prin cezariană, dar fără a avea
indicația medicului.
Specificăm, pacienta nu s-a
aflat la evidența medicilor din
Orhei și a fost spitalizată la adresarea directă în secția obstetrică
din cadrul spitalului.
Director interimar,
Andrei STRATULAT

social-politic

ANCHETĂ

de atitudine

5
Vineri / 16 aprilie / 2021

Trei evenimente care
au clătinat tandemul
Stoianoglo-Platon

Î

n ultima lună au avut loc trei evenimente
care i-au adus mai aproape de marginea
prăpastiei pe cei doi presupuşi prieteni,
procurorul general Alexandr Stoianoglo
şi controversatul afacerist Veaceslav Platon. În
cele din urmă, Stoianoglo a fost nevoit să facă şi
o cedare în defavoarea lui Platon, despre care
experţii din domeniu susţin că a fost făcută
de ochii lumii pentru a distrage atenţia de la
alte probleme mai grave, cum ar fi presupusa
complicitate a lui Stoianoglo în pregătirea
Laundromatului rusesc.

Julieta SAVIȚCHI
În ultimul an, Alexandr Stoianoglo a şocat de mai multe ori opinia publică cu favorurile făcute lui
Slava Platon, despre care se spune
că i-ar lega o prietenie mai veche,
încă înainte ca cei doi să ajungă
deputaţi, în vara anului 2009. Este
vorba de eliberarea lui Platon, desemnarea neformală a afaceristului
în calitate de expert în frauda bancară, eliberarea din închisori a mai
multor persoane din anturajul lui
Platon, dar şi trecerea cu vederea
a unor „şotii” de ale lui Slava, cum
ar fi cazul Moldasig.
Care sunt cele trei evenimente
care pare să fi afectat într-o oarecare măsură relaţia dintre şeful
Procuraturii şi un afacerist? Este
vorba despre presupusa implicare a lui Stoianoglo în pregătirea
Laundromatului, dezvăluită de
preşedinta comisiei parlamentare de profil, solicitarea deputatei
Inga Grigoriu privind suspendarea
din funcţie a lui Stoianoglo pentru
verificarea faptelor expuse într-o
anchetă a jurnaliştilor ucraineni,
precum şi semnarea de către şeful Procuraturii Generale a unei
ordonanţe prin care două clădiri
din centrul Capitalei, acaparate de
Platon, au revenit în proprietatea
omului de afaceri Vladimir Russu.
Stoianoglo şi spălătoria
rusească
În 2011, pe când era şef al comisiei parlamentare securitate şi
ordine publică, Alexandr Stoianoglo a promovat un amendament la
Legea privind combaterea spălării
banilor şi finanţării terorismului,
care a făcut posibilă spălarea nestingherită a miliardelor ruseşti
prin sistemul bancar moldovenesc.
Este vorba de introducerea sintag-

mei „având efect suspensiv” sau,
cum au numit-o mai pe înţelesul
tuturor cei de la CNA, „dezactivarea butonului roşu”, adică imposibilitatea de a stopa fluxurile
financiare de către responsabilii de
la Serviciul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Acuzaţiile
au fost aduse în cadrul unei conferinţe de presă de către deputata
Inga Grigoriu, preşedinta comisiei
„Laundromat”.
„Amendamentul a fost introdus la articolul 14 alineatul 12
din Legea nr. 190/2007 cu privire la prevenirea și combaterea
spălării banilor și finanțării terorismului. Acest amendament
a permis suspendarea deciziilor
de blocare a conturilor pe care
veneau transferurile din Federația Rusă, în proporții deosebit
de mari. Schema era una destul
de simplă. Reprezentanții companiilor implicate în procesul
de spălare a banilor înregistrau
recursul la Curtea de Apel, apoi
prezentau la bancă copia documentului, iar instituția bancară
debloca tranzacția”, a explicat
Grigoriu în conferinţa de presă.
Astfel, au fost suspendate cel
puţin 46 de decizii de blocare a
tranzacţiilor suspecte din Federaţia Rusă, aplicate de Serviciul de
Prevenire şi Combatere a Spălării
Banilor.
Potrivit deputatei Grigoriu, iniţiativa ar fi venit chiar din partea
unor responsabili de la Serviciul
respectiv, iar Stoianoglo a fost cel
care a făcut lobby pentru ea.
„Din analiza dosarelor din
anul 2011 privind modificările la
Legea vizată, în sinteza amendamentelor am descoperit că însăși
CCCEC, instituția din care făcea
parte atunci Serviciul de prevenire
şi combatere a spălării banilor
și care ar fi trebuit să combată
acest fenomen, neavând drept de
inițiativă legislativă, a propus sintagma „având aspect suspensiv”,
susținută apoi de comisia parlamentară raportoare prezidată
de Alexandr Stoianoglo. În anii
2017-2018, ex-directorul adjunct
al CNA (succesorul de drept al CCCEC), Cristina Țărnă, a utilizat în
comunicarea publică sintagma

„dezactivarea butonului roșu la
CNA”, invocând că modificarea în
legea vizată a venit la inițiativa
unei persoane cu interese în sectorul bancar, consiliată de Mihail
Gofman (ofițer al CCCEC, director
adjunct al SPCSB). De asemenea,
a specificat că amendamentul în
cauză a fost activ timp de câțiva
ani. Sintagma introdusă abuzuv în
2011 a dispărut în 2014, în urma
asumării de răspundere în fața
Parlamentului a Guvernului condus de Iurie Leancă”, a precizat
Grigoriu.
Amintim că Procuratura Anticorupție a emis, în septembrie 2020,
ordonanţe privind scoaterea de sub
urmărire penală a judecătorilor
învinuiţi pentru complicitate la
spălarea de bani în dosarul „Laundromat”.
La finele anului trecut, Alexandr
Stoianoglo a declarat într-un interviu pentru postul de televiziune
TV 8 că nu există probe în dosarul Laundromat. După ce a fost
acuzat de mai mulţi deputaţi că
ar muşamaliza dosarul respectiv,
în martie anul curent procurorul
general a anunţat că dosarul Laundromatului a fost inclus în lista
celor prioritare.
Amintim în context că Veaceslav Platon a fost învinuit, neoficial, că ar fi autorul schemei
Laundromatului rusesc. Învinuirile
au fost respinse de afacerist. Dar
nu poate fi neglijat faptul că Platon,
Stoianoglo şi Iurie Cheptine au fost
singurii deputaţi care în 2010 s-au
opus lichidării instanţelor economice, despre care se vorbea că ar
fi implicate în diferite scheme de
atac raider puse la cale de Platon.
Ancheta ucrainenilor
La începutul lunii curente, un
portal din Ucraina a publicat o
investigaţie în care se arată că
Alexandr Stoianoglo ar avea tangență cu anumite companii afiliate
lui Veaceslav Platon. Jurnaliştii
ucraineni menţionau în ancheta lor
că Platon l-ar fi plătit cu $5,5 mil.

pe Stoianoglo pentru eliberarea sa.
Ucrainenii au făcut referire şi la
declaraţiile fostului şef al Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari,
de la începutul anului curent, că
Platon a trecut pe numele soției
lui Stoianoglo două companii care
dețineau acțiuni Moldindconbank.
Procuratura Generală nu a
întârziat să vină cu o reacţie la
ancheta jurnaliştilor ucraineni,
invocând că este un fals pus la cale
de cei care se opun investigării
fraudei bancare. „Procuratura dispune de probe pertinente și concludente că mai multe persoane,
urmărind scopul amestecului în
activitatea de înfăptuire a justiției
și de urmărire penală în cauzele
penale vizând frauda bancară și
altor infracțiuni comise de organizația criminală „Plahotniuc” și
grupul criminal „Șor” din cadrul
organizației, acționând coordonat, prin înțelegere prealabilă cu
persoane publice din Republica
Moldova și Ucraina, au realizat un
plan prin care să creeze aparența
existenței unor legături între cetățeanul Veaceslav Platon și membrii familiei Procurorului General,
Alexandr Stoianoglo, prin care l-ar
discredita personal, responsabilii
de anchetă, dar și investigațiile
propriu-zise, derulate în dosarul
„frauda bancară” și altele”, se
menţionează în document.
Deputata Inga Grigoriu a depus
o solicitare la Consiliul Superior al
Procurorilor privind suspendarea
lui Alexandr Stoianoglo din funcția de procuror general şi numirea unui procuror care să verifice
informațiile apărute în presa din
Ucraina. Solicitarea a fost transmisă la PCCOCS, instituţie aflată
în subordinea lui Stoianoglo.
Istoria clădirilor declarate
corpuri delicte
De această dată, Alexandr Stoianoglo a luat o decizie care l-a
afectat pe Platon, fiind vorba de
prima de acest fel de la eliberarea
controversatului afacerist. Este

vorba de anularea a șase ordonanțe
emise de Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze
Speciale prin care două imobile ale
omului de afaceri Vladimir Russu
au fost recunoscute drept corpuri
delicte și sechestrate. În baza ordonanţelor emise de către procurorii
PCCOCS, au fost emise încheieri
judecătoreşti prin care Casa Modei și fosta clădire ASITO au fost
transmise lui Veaceslav Platon.
„Decizia procurorului general
este întemeiată pe constatările în
ordine de control ierarhic superior,
potrivit cărora, soluțiile procuraturii specializate au avut la bază
interpretarea și aplicarea incorectă
a normelor procesual penale și au
intervenit neîntemeiat în dreptul
fundamental de proprietate”, se
arată într-un comunicat al Procuraturii Generale.
Vladimir Russu a acuzat, în
martie 2021, magistrații Judecătoriei Chișinău că au emis decizii
prin care cele două imobile au
fost repartizate, pentru păstrare
și folosință lui Veaceslav Platon:
„Rugăm instituțiile de conducere
ale statului R. Moldova: Președinția, Parlamentul, Guvernul,
Misiunile Diplomatice și organizațiile internaționale acreditate
la Chișinău să ia atitudine față
de acest act de injustiție și să
condamne acest „furt în amiaza
mare”.
Pe de altă parte, Platon susţine
că sunt activele sale pe care Plahotniuc i le-a furat de la Victoriabank prin partenerul său Vladimir
Russu şi a contestat în instanţă
acţiunile procurorului.
Experţii în domeniu susţin
că abuzurile procurorilor de la
PCCOCS erau prea evidente, iar
aşa-zisa prietenie Stoianoglo-Platon devenise prea proeminentă şi
procurorul general nu a avut încotro, decât să anuleze cele șase
ordonanţe emise de PCCOCS. Alţii
consideră că ar fi vorba de un tertip
al lui Platon. Deciziile instanţei
de judecată vor arăta cine a avut
dreptate.
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Săptămânal independent

Datoria
Transnistriei
la gazul rusesc
a ajuns la
6,8 miliarde
de dolari
Restanțele consumatorilor de
pe malul drept al râului Nistru
pentru gazele naturale furnizate
de Gazprom se ridică la 715 milioane de dolari cu penalități, pe
când datoria regiunii separatiste
transnistrene a ajuns la 6,8 miliarde de dolari. Datele vin de la
președintele CA al SA Moldovagaz, Vadim Ceban. Datoriile malului drept al Nistrului revin în
special întreprinderilor termoelectrice și există un mecanism de
stingere a datoriilor într-o perioadă foarte scurtă. În ce privește
partea stângă a Nistrului, datoria
constituie aproape 6,8 miliarde
de dolari, care aparține în special
SRL „Tiraspoltransgaz”.

Metalferos
a obținut anul
trecut un
profit de
13,8 milioane
de lei
Întreprinderea unde statul deține 78,28% din capital, însă care
ar fi controlată informal de unele
grupuri oligarhice, a înregistrat
anul trecut un profit net de 13,78
milioane lei, chiar dacă în prima
jumătate a anului raporta o scădere cu circa 32% a cifrei de afaceri şi pierderi de 2,7 milioane de
lei. Potrivit raportului financiar
anual al întreprinderii, în 2020
Metalferos a înregistrat o cifră
de afaceri de 1,24 miliarde lei, în
creștere cu 4% față de 2019.

Cum să scoți
„de la ciorap”
600 de
miliarde
de euro
ale seniorilor
europeni

Pentru ca zona euro să îşi
poată relansa creşterea economică printr-un boom al consumului este nevoie ca o întreagă
generaţie de cetăţeni, care în mod
normal pun bani deoparte, să
înceapă să îşi cheltuiască economiile, transmite Bloomberg.
Explicaţia are legătură cu faptul
că masa de economii acumulată
de gospodăriile înstărite, blocate în casă fără a putea merge
la restaurant sau în vacanţă în
perioada crizei coronavirusului,
este concentrată în rândul seniorilor europeni, care sunt mai
puţin dispuşi să deschidă portofelele, comparativ cu generaţiile
mai tinere.

Criza grâului: se pregătește o
scumpire artificială a pâinii?

L

a 12 aprilie a expirat interdicția
exportului de grâu alimentar, introdusă
pe 31 martie de Cabinetul de Miniștri
la recomandarea Consiliului Suprem
de Securitate. Imediat au apărut speculații și
prognoze care de care mai sumbre, potrivit
cărora, securitatea alimentară a statului poate
fi afectată dacă nu va fi interzis în continuare
exportul. De cealaltă parte, companiile
specializate în exportul de cereale spun că au
de îndeplinit contracte semnate anterior, în caz
contrar, riscă penalități.

Ion CHIȘLEA
Colac peste pupăză, la ultima
ședință Guvernul a permis eliberarea a 20,8 mii tone de grâu din
rezerva de stat ca parte a procedurii de reîmprospătare a rezervei
de stat.
Potrivit explicațiilor executivului, grâul, al cărui termen de
valabilitate expiră în acest an va
fi furnizat sub garanţie bancară
sau financiară unor companii, care
vor fi obligate să restituie aceeași
cantitate după recoltare, dar nu
mai târziu de 1 octombrie 2021.
Această decizie, dar și refuzul
executivului de a prelungi interdicția de export au stârnit dispute
și noi prognoze nefaste privind o
posibilă criză pe piața grâului.
Pâine mai scumpă
de Paște?
Spre exemplu, vicepreședintele
Parlamentului, deputatul Platformei Demnitate și Adevăr, Alexandr Slusari, presupune că prețul la
pâine ar putea crește semnificativ
de Paște.
„Guvernul R. Moldova trebuie
să prelungească interdicția la ex-

portul de grâu, indiferent că acesta
provine sau nu din rezervele de
stat. În caz contrar, riscăm ca în
preajma sărbătorilor de Paște să
avem scumpiri la produsele de
panificație”, menționează acesta
într-o postare pe pagina sa de
Facebook.
Slusari afirmă că Serviciul de
Informații și Securitate (SIS) este
la curent cu aceste riscuri și e singura instituție care s-ar împotrivi
scoaterii grâului, în pofida presiunilor din partea altor instituții de
stat, dar și ale omului de afaceri
Vaja Jhashi, conducătorul holdingului „Trans-Oil”, care deține poziția dominantă pe piața cerealelor.
„La ora actuală există un risc
sporit ca grâul din rezerva de stat
să fie exportat. În această perioadă am avut o comunicare foarte
bună cu serviciile speciale din R.
Moldova, care depun eforturi ca să
nu fie pusă în pericol securitatea
alimentară. În perioada 15-21 martie curent, până la scandalul din
Portul Giurgiulești, 14 mii de tone
au fost transportate în liniște în
Portul Giurgiulești de către o companie a grupului „Trans-Oil”. Pe
29 martie, încă trei mii de tone au
fost transportate. La ora actuală,
în Portul Giurgiulești sunt stocate
17 mii de tone de grâu, dintre care
14 mii provin din rezerva de stat.
Știm că în spatele tranzacției stă
„Trans-Oil” și Vaja Jhashi”, spune
Slusari.
Totodată, el menționează că
nava maritimă „Invanka”, care nu
este admisă în portul Giurgiulești,
ar aștepta ridicarea interdicțiilor

pentru a putea prelua o cantitate
de grâu pentru export.
Stocurile de grâu sunt
deținute de companiile
exportatoare
„Am analizat cifrele oferite
de SIS și am constatat că majoritatea stocurilor de grâu sunt la
companiile specializate în export.
Am sesizat riscul potrivit căruia
în următoarea perioadă, mai ales
înainte de Paște, poate să apară
un deficit de grâu în țară, în pofida bravadei reprezentanților
Ministerului Agriculturii și altor
exponenți ai guvernării iresponsabile”, declară acesta, specificând
că organele guvernamentale nu au
mai prezentat cifre exacte privind
rezervele de grâu și cine le deține.
„Vaja Jhashi, care este cetățean
al mai multor țări, inclusiv SUA, a
întreprins mai multe acțiuni pentru a influența Guvernul și Președinția R. Moldova prin diferite
metode.
Slusari spune că a fost implicat
factorul intern și cel extern, pentru
a face lobby în favoarea reluării
exportului de grâu care parțial le-a
reușit, or interdicția a expirat pe
12 aprilie, iar alte interdicții nu
au fost introduse. În toată această
perioadă, nava „Ivanka” nu a plecat, dar a stat ancorată la 10 km
de Portul Giurgiulești.
El mai menționează că o întreprindere care face parte din grupul
Trans-Oil ar fi solicitat de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) intrarea navei
„Ivanka” în port pentru inspecție
sanitară. Adică pentru a o pregăti
să încarce grâul.
Perju spune că există
grâu suficient...
În replică lui Slusari, ministrul
agriculturii, Ion Perju, spune că
Republica Moldova este asigurată
cu grâu alimentar și furajer până la
următoarea recoltă, iar unii politicieni exploatează subiectul grâului
în scopuri politice.
Acesta spune că, în pofida unui

an agricol foarte dificil, anul trecut
a fost obținută o recoltă de 570
de mii de tone, din care până în
prezent au fost exportate 120 de
mii de tone. Ar rămâne, astfel, 450
de mii de tone, la care se adaugă
16 mii de tone intrate din partea
stângă a Nistrului și alte 37 de mii
de tone importate. Prin urmare,
pe moment ar exista în Republica Moldova stocuri de peste 500
de mii de tone de grâu, pe când
piața internă, pe parcursul unui
an întreg, consumă circa 700 de
mii de tone. Astfel, în cele patru
luni rămase până când va apărea
grâul din noua recoltă, ar fi nevoie
de circa 230 de mii de tone.
...dar uită că e deținut
de exportatori
Doar că ecuația nu e chiar așa
de simplă cum vrea să pară ministrul Perju, or marea majoritate a
stocurilor este deținută de către
companiile exportatoare care au
obligații contractuale cu partenerii
comerciali. Astfel, dacă acestea vor
exporta o cantitate mai mare de
270 de mii de tone în următoarele luni, am putea avea un deficit
de grâu alimentar. Drept urmare,
ar scădea oferta și ar spori prețul
grâului procurat de brutării. De
regulă, când se produc astfel de
situații, statul intervine prin scoaterea pe piață a grâului din rezerve
și stabilizează prețul. Acum, că se
face această înnoire a rezervelor,
pe care o promovează insistent guvernul demisionar, statul ar putea
rămâne fără acel instrument de
stabilizare a prețului.
Până la urmă, nu se poate întâmpla să rămână Republica Moldova
fără grâu pentru făină. Dacă apare
deficit pe piața internă, grâul este
importat de pe piețele mondiale
unde există stocuri suficiente. Doar
că prețurile vor fi semnificativ mai
mari decât cele actuale, fapt ce ar
genera scumpirea produselor de panificație. Și este de menționat că necesarul de grâu ar putea fi importat
de aceleași companii exportatoare,
doar că la un preț semnificativ mai
mare decât cel actual.
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Pentru a afla data alegerilor anticipate, Înalta Curte trebuie să se pronunțe
în cazul constituționalității hotărârii privind instituirea stării de urgență

Alegeri anticipate,
dar când?

C
,

urtea Constituțională a constatat joi existența circumstanțelor care
justifică dizolvarea Parlamentului Republicii Moldova. Astfel, președinta
R. Moldova, Maia Sandu, urmează să dizolve Parlamentul și să anunțe data
la care urmează să fie organizate alegerile parlamentare anticipate.
Trebuie spus că Partidul Acțiune și
Solidaritate a contestat la Curtea Constituțională Hotărârea privind instituirea stării de urgență. Prin urmare,
Înalta Curte trebuie să se pronunțe și
în acest sens.
Cum s-au derulat evenimentele
Ilie GULCA

„Curtea Constituțională a decis:
Se constată drept circumstanță care
justifică dizolvarea Parlamentului –
imposibilitatea formării Guvernului”,
a menționat președinta Curții Constituționale, Domnica Manole.
Deși PSRM nu a avut o reacție la
decizia Înaltei Curți, comentatorul
politic Cornel Ciurea a calificat hotărârea „extrem de politizată”, „care
vine în contradicție cu argumentele
prezentate de cei din Parlament, ce

Pe 23 decembrie 2020, în scopul declarat al declanșării alegerilor
parlamentare anticipate, Ion Chicu, în
prezența președintelui Parlamentului
Republicii Moldova, și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru.
Acest lucru a implicat demisia întregului Guvern. Pe 28 decembrie 2020,
șeful statului a organizat consultări cu
fracțiunile și grupurile parlamentare
în vederea desemnării unui candidat
pentru funcția de prim-ministru.
Niciuna dintre fracțiunile parlamentare nu a înaintat candidat la
funcția de prim-ministru. Toate au

nal decretul Președintelui Republicii
Moldova nr. 32-IX din 11 februarie
2021 privind desemnarea candidatului
pentru funcția de prim-ministru.
Totodată, Curtea a dispus că fracțiunile parlamentare şi președintele
Republicii Moldova trebuie să recurgă
la noi consultări.
Pe 16 martie 2021, șeful statului
a organizat noi consultări cu fracțiunile și grupurile parlamentare în vederea desemnării unui candidat pentru
funcția de prim-ministru. În aceeași
zi, constatând retragerea candidatului
susținut de majoritatea parlamentară,
Mariana Durleșteanu, președintele a
emis decretul nr. 47-IX, prin care l-a
desemnat pe Igor Grosu în calitate de
candidat la funcția de prim-ministru.
La 17 martie 2021, grupul de
deputați din PSRM, Partidul Șor și
Pentru Moldova a depus o sesizare
prin care au solicitat Curții Constituționale controlul constituționalității
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Final de misiune
pentru statele NATO
în Afganistan
După anunțul retragerii trupelor americane, alte
forțe angajate încă în Afganistan și-au confirmat
plecarea, transmite lefigaro.fr. Secretarul de stat
american, Anthony Blinken, a comunicat personal
noutatea aliaților săi din cadrul NATO. „A venit
momentul”, a declarat el în timpul sosirii de miercuri la sediul Alianței Atlantice din Bruxelles. „Noi
am atins obiectivele pe care le-am fixat. Și acum, e
timpul să ne luăm forțele acasă”, a spus el, confirmând retragerea, în septembrie curent, a trupelor
din Afganistan.

Putin, somat să reducă
forțele la hotarul
cu Ucraina
NATO susține Kievul, confruntat cu o nouă
amenințare din partea Moscovei, încercând să evite
o confruntare mai largă, scrie lemonde.fr . După terenul militar, unde se desfășoară ostilități sporadice,
conflictul din Donbass se extinde pe scena diplomatică. Este vorba de o confruntare între Moscova și
Occident. Miercuri, 14 aprilie, în timpul unei conferințe de presă la sediul NATO, la Bruxelles, Antony
Blinken, secretarul de Stat american, și-a declarat
„profunda îngrijorare” față de importantele mișcări
ale trupelor rusești la frontierele ucrainene.

SUA au informat Turcia
că au anulat trecerea
navelor lor
în Marea Neagră
SUA au notificat Turcia că au anulat trecerea
navelor lor de război în Marea Neagră, scrie tvrain.
ru. Ministrul Afacerilor Externe al Turciei, Mevlüt
Çavuşoğlu, a declarat că dacă navele americane nu
trec prin strâmtorile Bosfor și Dardanele pe 15 aprilie,
SUA vor fi obligate să solicite din nou trecerea. Conform Convenției de la Montreux (1936), țările sunt
obligate să avertizeze Turcia cu 15 zile înainte despre
intenția de a intra în Marea Neagră. Planurile SUA de
a trimite nave de război în Marea Neagră au devenit
cunoscute pe 8 aprilie. Drept reacție, Rusia a trimis la
Marea Neagră 15 nave de război ale Flotilei Caspice.

Rusia: Percheziții
la sediul unui
ziar studenţesc

s-au inspirat din hotărârile Curții”.
„Mi se pare o decizie a unei Curți
Constituționale, care este neconstituțională. Nu înțeleg cum ar putea să
intre în vigoare dacă au votat doar trei
judecători.”
„Parlamentul nu poate
fi dizolvat imediat”
Parlamentul, a adăugat el, oricum
nu poate să fie dizolvat din cauza situației excepționale. „Fie va fi o confruntare în continuare între Președinte și
Parlament, fie va fi identificată o cale
de mediere agreată de ambele părți.”
Expertul în drept constituțional Nicolae Osmochescu a declarat pentru GAZETA de Chișinău că, „în cazul unui răspuns
favorabil din partea Curții Constituționale pentru șefa statului, dizolvarea nu
poate să fie realizată deoarece Constituția
prevede expres că Parlamentul nu poate
să fie dizolvat în perioada stării de urgență, asediu sau de război”.

indicat că pledează pentru alegeri
parlamentare anticipate.
În lipsa oricăror acțiuni din partea
fracțiunilor parlamentare, la 27 ianuarie 2021, Maia Sandu a emis Decretul
nr. 25-IX prin care a desemnat-o pe
Natalia Gavriliță în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru.
Pe 11 februarie 2021, în ședința
plenară a Parlamentului, candidatul
desemnat a prezentat programul de
activitate și întreaga listă a Guvernului, iar Parlamentul nu a acordat
vot de încredere guvernului propus.
La 11 februarie 2021, au avut loc
noi consultări potrivit art. 98 alin.(1)
din Constituție. La finalizarea acestora,
prin decretul președintelui Republicii Moldova nr. 32-IX din 11 februarie
2021, a fost desemnată repetat Natalia
Gavriliță în calitate de candidat pentru
funcția de prim-ministru.
Ulterior, prin Hotărârea Curții
Constituționale nr. 6 din 23 februarie
2021, a fost declarat neconstituțio-

decretului prin care Igor Grosu a fost
desemnat în calitate de candidat pentru funcția de Prim-ministru. Iar la 22
martie 2021 Curtea Constituțională
a recunoscut constituțional decretul
în cauză.
La 25 martie 2021, deși a fost
inclusă pe ordinea de zi a ședinței
plenare, examinarea subiectului cu
privire la acordarea votului de încredere listei și Programului de activitate
a Guvernului a eșuat din cauza neîntrunirii cerinței de cvorum.
Fracțiunile parlamentare PSRM și
Partidul „Șor” (incluzând platforma
„Pentru Moldova”) au blocat deliberat
şedinţa plenară prin părăsirea sălii
legislativului.
Președintele Parlamentului a
anunțat, în două rânduri, că lipsa
cvorumului echivalează cu eșuarea
tentativei de învestitură a Guvernului sau, în sensul art. 85 alin.(2) din
Constituție, cu respingerea solicitării
de învestitură.

Poliția rusă a percheziţionat miercuri redacţia ziarului studenţesc „Doxa” şi domiciliile a patru din redactorii săi, care realizaseră o înregistrare video despre
represiunea împotriva susținătorilor opozantului aflat
în închisoare, Aleksei Navalnîi, transmite AFP, citat de
agerpres.ro. Într-un comunicat, „Doxa” a anunţat că
percheziţiile au avut loc la ora 6 dimineaţa la redacţie
şi în apartamentele a patru tineri jurnalişti. Cei patru
sunt urmăriţi penal pentru „incitarea minorilor la
participarea la acţiuni ilegale periculoase” şi riscă o
pedeapsă de trei ani de închisoare.

Baza militară rusă din
Armenia va fi extinsă
Premierul armean Nikol Pashinyan a anunţat
miercuri că doreşte desfășurarea mai multor trupe
pe teritoriul Armeniei, ceea ce ar putea duce la o
consolidare şi mai mare a rolului crucial al Moscovei ca garant al securității acestui stat din Caucazul
de Sud, potrivit France Presse, citată de agerpres.
ro. „Alianţa militară armeano-rusă este esențială
pentru asigurarea securității Armeniei”, a declarat
Pashinyan într-un discurs susţinut în parlament,
în care a evidențiat îndeosebi „sistemul comun de
apărare aeriană”.
I.G.
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Joaca de-a
războiul

Adrian CIUBOTARU
După escaladarea tensiunilor
în estul Ucrainei, Kremlinul
a trimis trupe suplimentare
la granița cu regiunile separatiste, sporindu-și totodată
prezența militară în Crimeea,
și așa destul de mare. Circa
80 000 de militari în total,
conform oficialilor de la Kiev.
Aceiași oficiali declară că, în
primele trei luni ale anului,
și-au pierdut viața 26 de soldați
ucraineni în confruntările cu
separatiștii (pentru comparație:
în 2020, au fost răpuși 50 de
ostași). Autoritățile autoproclamatelor republici din Donețk și
Luhansk deplâng, la rândul lor,
moartea a 20 de combatanți,
dar cât de credibilă este această
cifră, nu știe nimeni.
Rusia susține că navele de
desant și de război aduse în
Crimeea urmează să desfășoare niște exerciții de rutină,
pe când concentrarea de forțe
pe uscat ar fi un răspuns la
provocările trupelor ucrainene în Donbas. Ucraina afirmă
contrariul: rușii își mențin în
continuare unitățile speciale în
regiunile separatiste și tot ei se
află la originea noului episod
de confruntări.
Retorica Moscovei e aceeași de acum șapte ani, când a
izbucnit conflictul: autoritățile
„fasciste“ de la Kiev urmăresc
„genocidul“ populației rusofone din estul țării, iar Rusia
este datoare să-i protejeze pe
etnicii ruși din alte țări de orice
amenințare. Unii oficiali și
comentatori politici din Ucraina spun că totul e un trucaj,
menit să justifice o eventuală
invazie de proporții în sudul și
în estul țării, pentru a împlini
visul „Novorossiei“. Dar majoritatea analizelor, din Ucraina
și de aiurea, înclină spre o altă
ipoteză.
Spiritele mai puțin impresionabile și ceva mai lucide cred
că mișcarea trupelor ruse este,
de fapt, o mișcare electorală și,
totodată, una diplomatică, dar
și strategică, în spiritul Realpolitik-ului rus de azi. Electorală, pentru că în septembrie
urmează alegerile prezidențiale
în Rusia, iar Putin cu clica
lui ar fi interesați acum de o
consolidare a electoratului lor
tradițional în fața „amenințării externe“, întruchipată
de Ucraina și, din culise, de
NATO. O amenințare pe care
ar putea-o stăvili, firește, doar
președintele actual al țării,

Săptămânal independent

după cum a făcut-o și în 2014.
Diplomatică, pentru că vine ca
o replică aproape imediată la
portretul verbal pe care i l-a făcut acum o lună lui Putin noul
președinte american într-un
interviu acordat jurnalistului
George Stephanopoulos de la
ABC News. Și „realpolitică“,
pentru că o retensionare a
situației în Ucraina de Est și
de Sud ar fi, în același timp, un
test major pentru disponibilitatea (voința, curajul, capacitatea) administrației Biden de a-l
înfrunta pe Putin într-o măsură mai convingătoare decât au
făcut-o Trump și Obama.
Este aproape sigur că
Kremlinul l-ar fi încercat de
minte pe Biden și fără ca acesta
să se lanseze în diatribe la
adresa lui Vladimir Vladimirovici. Epitetul de „killer“, pe care
Stephanopoulos i l-a atribuit
lui Putin și pe care Biden l-a
aprobat fără prea multe ezitări,
l-a iritat pe purtător și, probabil, a grăbit manevrele, dar o
dislocare de anvergură a trupelor ruse într-un an electoral ca
acesta (umbrit de arestarea lui
Navalnîi și de protestele subsecvente) era inevitabilă.
Orice ar afirma comentatorii
și oficialii de la Kiev, Moscova, Bruxelles și Washington,
întrebarea dacă va fi sau nu
un război în toată legea între
Ucraina și Rusia rămâne fără
un răspuns univoc. Căci nimeni
nu știe cum va gândi Putin și
eminențele lui cenușii peste o
lună sau chiar peste o săptămână. Și asta pentru că nici ei nu
prea știu. Toată politica externă
rusească din 2008 încoace a
fost guvernată de strategii de
scurtă durată, de provocări
tactice și invazii oportune,
diplomații, GRU-ul și armata
profitând de fiecare dată de
slăbiciunile statelor-victime ale
agresiunii (propagandistice sau
militare) și ale susținătorilor
lor din Occident.
Vestul, de asemenea, nu
prea știe cum să reacționeze
în cazul unei noi intervenții
armate în Ucraina. Știm că
trupele ucrainene s-au ales, pe
vremea lui Trump, cu rachete antitanc „Javelin“, dar nu
e deloc sigur dacă asistența
financiară și militară a SUA
și a partenerilor din NATO va
spori substanțial în cazul unui
conflict de proporții. Dată fiind
situația actuală, e mai firesc să
presupunem că nu. În tot cazul,
Biden a făcut deunăzi un pas
înapoi și a propus o întâlnire la
nivel înalt cu Putin. O victorie
mai importantă pentru regimul
de la Moscova, zic eu, decât o
eventuală descindere a desantului în Mariupol și Odessa.
Și o speranță în plus pentru
ucraineni azi, chiar dacă un
semn de prost augur pentru ei
mâine.

Maia Sandu
şi criticii ei

P

rimele o sută de zile ale unei demnităţi
publice nu sunt un termen decretat sau,
neapărat, o perioadă de graţie. Cine a
vrut i-a spălat demnitarului toate oasele
din chiar prima oră a desemnării sale. Suta de zile
e o perioadă de acumulare de informaţii, pentru
ca discursul critic să aibă consistenţă.

Mircea V. CIOBANU
Socialiştii, necruţătorii critici
de serviciu, m-au dezamăgit!
Vasile Bolea, d.e., constată că
„pe cât de mari erau așteptările,
pe atât de mari sunt dezamăgirile” (Bolea avea „mari aşteptări” de la Sandu?). Colegii
lui constată că „gestionarea
situației pandemice este mai
defectuoasă”. Dar „gestionarea”
e responsabilitatea guvernului
lor, convocat în şedinţe conduse
de Zinaida Greceanîi, ca şi „starea de urgenţă” (cu „măsuri”
numai bune de (s)pus în bancuri), decretată tot de majoritatea socialistă. Iar auzind reproşul major că Maia Sandu „încă
n-a scos gardul din fața sediului
Președinției, precum promitea
că va face”, am înţeles că Maia
Sandu e pe drumul bun.
Din păcate, nici replica preşedinţiei nu e lipsită de vulnerabilităţi. Raportul celor o sută
de zile trebuia făcut pe grila
programului electoral. În loc de
această formulă, simplă şi limpede, au fost contabilizate toate
activităţile (multe dintre ele:
pe calapod ONG-ist), raportate
frumos, cu imagini alăturate,
ca o prezentare promoţională.
Deh, pentru preşedinţie, asta
chiar e o acţiune de promovare.
Ca să fiu în consens cu criticii: ce n-a reuşit noul preşedinte? Nu a realizat Unirea, nu
ne-a integrat în Uniunea Europeană şi nici măcar un guvern
plenipotenţiar, unionist sau euro-integrator, nu ne-a asigurat.
Şi nici... Stop! – va zice cititorul, bănuind că-l iau în băşcălie.
Nu există în programul Maiei
Sandu lucrurile pe care i le cer.
Oponentul meu îl va cita pe Igor
Dodon: suntem o republică parlamentară; formarea guvernului
e prerogativa parlamentului. Şi
va avea dreptate: preşedintele
doar desemnează candidatul
la funcţia de prim-ministru
(urmând ca acesta să fie votat
de parlament). Ergo: azi avem
un guvern socialist care, în
configuraţia politică actuală,
poate fi înlocuit numai cu un
alt guvern socialist.
Ca să fim convingători în
exerciţiul nostru critic, trebuie
să citim programul preşedintelui şi să bifăm inconsecvenţele. Citim: din cinci priorităţi
naţionale, doar prima şi ultima
sunt prerogativele preşedintelui: „Dreptate, ordine și
disciplină” (vizând reforma
justiţiei); respectiv: „Scoaterea

Moldovei din izolare și apropierea de Uniunea Europeană”.
Celelalte (crearea locurilor de
muncă, pensia minimă, finanţarea proiectelor de modernizare
a satelor) nu sunt din raza ei
directă de acţiune.
Bine, mie, unuia, îmi sunt
suficiente, deocamdată, punctele 1 şi 5 din program. Dar
amestecul de responsabilităţi de
pe toate sectoarele configurează
şi un ciudat tablou al evaluării:
promiţând binefaceri, raportezi
acţiuni respective, iar criticile,
în context, sunt inevitabile.
Dacă programul promite lucruri
pe care trebuie să le facă guvernul, iar apoi raportează performanţe din registrul acţiunilor
obşteşti, de ce să nu fie criticat
pentru fapte ce nu intră în competenţa preşedintelui?
Mergând strict pe program,
bifăm cam puţine puncte îndeplinite. Apropo, ca să fiu în
asentimentul criticilor: programul nu spune nimic de anticipate, de unde râvna noului
preşedinte şi miza pe această,
singură, carte? Fie şi imperios necesare, anticipatele sunt
mijloc, nu scop în sine. Dar pe
de altă parte, dacă vrem să fim
şi solidari cu eforturile de a
schimba faţa politicii de la noi
(orice i-ai reproşa, nu poţi să nu
recunoşti că aici Maia Sandu e
sinceră şi consecventă), atunci
trebuie să fim de acord şi cu
paşii necesari îndeplinirii lor.
Despre succes, scurt. Guvernarea Dodon a administrat atât
de prost şi ineficient treburile
cetăţii, de la izolarea internaţională la acţiunile anti-pandemice, încât orice acţiune a Maiei
Sandu e binevenită, fie că e
vorba de refacerea relaţiilor cu
vecinii şi cu partenerii occidentali, de utilajele medicale aduse
din România şi din alte ţări
ale UE şi de primele doze de
Caricatura la gazetă

Citim:
din cinci priorităţi
naţionale, doar
prima şi ultima
sunt prerogativele
preşedintelui:
„Dreptate, ordine
și disciplină”
(vizând reforma
justiţiei);
respectiv:
„Scoaterea
Moldovei
din izolare și
apropierea
de Uniunea
Europeană”.

vaccin (din România, apoi prin
programul Covax), demarând
propriu-zis dificila campanie de
vaccinare a medicilor, profesorilor, persoanelor în etate şi a
celor cu comorbidităţi.
Nu sunt un observator impasibil. Nu-mi fac iluzii, nici nu-s
foarte concesiv. Dar, dincolo
de aspiraţii înalte, oamenii au
dreptul, azi, la existenţă decentă. Cât trăim prost, criticile sunt
iminente. Asta e povara demnităţii publice: oricine (!), expert
în domeniu, neisprăvit pus pe
gâlceavă; adeptul privind-o cu
speranţă, sau eternul adversar,
pe care îl face fericit orice eşec,
oricât de mic – oricine, zic,
îşi poate permite s-o critice.
În public, în mass-media, în
intimitatea bucătăriei sau în
cafenea, analizând tradiţional,
cu prietenii, „situaţia politică”.
E crucea pe care o duce orice
persoană publică.

social-politic
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de atitudine

Îl evoc cu mândrie
pe Liubomir Iorga

Ana Lucia CULEV
Mai țineți minte când în centrul
Chișinăului, lângă leii din fața Sălii cu Orgă, un personaj fascinant
– marele artist Liubomir Iorga, ne
oferea spectacole de mare clasă la
fluier, ocarină, cimpoi, drâmbă,
tilincă, frunză de copac sau chiar

solz de pește? Vizitatorii străini
stăteau cu orele și-i aplaudau reprezentațiile.
Președintele american Bill
Clinton, un împătimit al saxofonului, l-a invitat la Casa Albă
împreună cu delegația oficială a
R. Moldova. În cele trei minute,
pe care le-a avut la dispoziție,
Liubomir Iorga a cântat la opt
instrumente! Și-a cerut voie să
rupă o frunză din lămâiul aflat
la reședință și a interpretat “Besame mucho” la frunza de lămâi!
La sfârșit i-a dăruit Președintelui
american instrumentul conceput
de el – iorgafonul.

Doru PETRUȚI
Printre altele:
În decursul ultimului deceniu,
relațiile cu vecinii estici au fost
deteriorate de contacte oligarhice
(Plahotniuc-Poroshenko) și personalizarea relațiilor cu Moscova
(Președinția lui Dodon).
Acum, când unele lucruri pot fi

A dansat 25 de ani în Ansamblul „Joc” și l-a iubit și susținut
pe conducătorul său, Vladimir
Curbet, și pe colegii săi, marii
dansatori Spiridon Mocanu și Ion
Furnică, originari și ei din Sudul
Basarabiei. Alături de ei a cucerit
numeroase trofee, medalii de aur,
dar si milioane de inimi, ca soliști
ai suitei „M-am pornit la Chișinău”. În 1971, Emil Loteanu l-a
filmat în filmul „Lăutarii”.
Îl evoc cu mândrie pe Liubomir Iorga, născut într-un miez de
april 1932, în satul Vadul lui Isac,
Cahul. Să-i păstrăm luminoasă
amintirea!

politici din țară.
Investigarea răpirii lui Ceaus
trebuie derulată în mod transparent, iar Președinția Moldovei
are posibilitatea să demonstreze
un exemplu comunicând regulat și comprehensiv cu privire la
rezultatele dialogului cu oficiul
Prezidentului Zelensky, care actualmente este în deplasări (Paris,
printre altele).
Mai multă transparență ajută mai mult decât obscurizarea.
Vedem dacă se găsesc urmele
serviciilor secrete ruse sau nu.
Până atunci, autoritățile trebuie
să comunice la timp și mai comprehensiv decât actorii privați cu
interese înguste.

Împuținarea cuvintelor
va continua năprasnic procesul
de imbecilizare

Florin IARU
Omenirea se „prostește”. E un
fapt. Toate studiile arată că IQul general al omenirii a scăzut în
ultimii 30-40 de ani.
S-au încercat mai multe explicații. Eu, unul, am crezut că
scăderea provine din „comodi-

tatea” civilizației actuale. Cu cît
necesitățile îți sînt mai repede
satisfăcute, cu atît ești mai puțin
obligat să le rezolvi.
Însă am citit de curînd o altă
teorie, pe care o consider seducătoare. Ea sună așa: simplificarea
și standardizarea limbajului afectează grav dezvoltarea deplină a
creierului. Cu cît cuvintele sînt
mai puține și cu cît își pierd o
funcție fundamentală (conotația,
adică puterea de a sugera lucruri
mai complexe și mai diverse), cu
atît creierul se simplifică, se netezește. Nu mai există nici al doilea
înțeles, nici sensul contrar și nici
un sens nou. Nu trebuie să existe

decît unul singur, universal acceptat. Gîndire (substitut de gîndire)
de-a gata.
Creierul e scutit și de muncă,
și de sport. Doar că…
Țin minte titlul unei lucrări a
profesorului H. Wald: „Ideea vine
vorbind”. E foarte adevărat.
Împuținarea cuvintelor și reducerea lor la un înțeles standardizat, strict denotativ, va continua
năprasnic procesul de imbecilizare.
Vă recomand „Galapagos”, a lui
Vonnegut. Specia umană descoperă că cel mai mare dușman al ei
e propria inteligență. Prea multă
minte strică.

Moartea prințului Philip
în mentalul colectiv al popoarelor

Valentin BUDA
Moartea prințului Philip în
mentalul colectiv al popoarelor:
SUA: Mai există prinți? Sau

o fi vreun membru al trupei lui
Prince? And where the f... is
UK?
Franța: Oare Macron ce simte
știind că regina e acum liberă?
Italia: Prinț consort, ce viață
de merda pentru un bărbat...
Germania: S-a dus și nu a aflat
măcar ce e o bere bună!
Africa: Un rasist mai puțin!
Australia și Canada: Serios?
No bullshit, era și al nostru?
India: Acum nu va mai putea
să îl ignore pe Ghandi.
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Mai multă transparență ajută mai mult
decât obscurizarea
îmbunătățite măcar în relația cu
Kievul, „cineva” încearcă să bage
bețe în roate cu scopul de a certa
cele două case. Comunicarea oficială atentă pe acest caz, inclusiv cu
mass-media este de o importanță
excepțională. Asta ar trebui să excludă ingerințe din partea unor
actori dubioși ca Usatîi care pe
canale neoficiale (adică ilegale)
intră în posesia corespondenței
diplomatice dintre Kiev și Chișinău. Așa ceva este inadmisibil, la
fel ca și folosirea de către Dodon a
sediului Ambasadei moldovenești
de la Moscova. Dar reacțiile publice din R. Moldova au loc doar dacă
e vizat PSRM-ul. E politizată până
la absurd monitorizarea actorilor
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Ungaria: Ăsta era de origine maghiară, de fapt, îl chema
Fülöp și a emigrat cu Kossuth,
după eșecul revoluției. Nu mai
contează care revoluție, la noi
toate au eșuat.
România: Oare Harry și Meghan vor trimite măcar o coroană?
Rep. de lângă Moldova: Matincă rejina a s’ahuiască făcând
găluști și pregătind pomeni pîntru atâta norod.

Acel moment când un loc istoric se întâlnește cu un proiect
istoric. Muzeul de Literatură are
sediu nou. În acest moment, desigur, nu arată prea ospitalier,
dar am toată încrederea în Maria
Șleahtițchi și în întreaga echipă
că, în scurt timp, vor reuși să facă
din Mateevici 79 una dintre cele
Angela BRAȘOVEANU
mai importante adrese culturale
ale capitalei, locul unde veți dori
să reveniți săptămână de săptămână. Pentru că nu va fi doar un
muzeu al literaturii în sensul cum a fost perceput până acum, ci va
fi un loc viu, unde se va întâmpla tot ce v-ați dorit până acum să se
întâmple și n-a fost chip.
Are locul acesta o aură, are o magie și un vino-ncoa (pe care unii
l-au perceput literalmente, dar bine că nu le-a mers (măcar) de această
dată), are ceva ce încă n-a fost spus până la capăt, e un portal unde
documentul se împletește cu povestea, povestea cu zvonul, zvonul
cu pânza de păianjen și tot așa…
…Vila inginerului Pronin, așa cum arată ea în documente, a fost
construită la începutul secolului al XX-lea pentru regina Serbiei,
originară din Chişinău, Natalia Obrenovici, născută Cheşco (una din
casele pe care le-a mai frecventat viitoarea regină a Serbiei se află
chiar în curtea Academiei de arte și film, asta ca să vă faceți drum
și să o vedeți). În anii interbelici a fost sediul Fundaţiei Regale, în
care s-a aflat sediul Institutului Român de Sociologie, filiala din
Basarabia. Din păcate, somptuoasa și eleganta vilă, zisă și palat, a
fost avariată în timpul războiului. Deși, după aparențe, putea fi lesne
reconstruită, acest lucru nu s-a mai întâmplat. S-au păstrat, slavă
cerurilor, două dintre imobilele adiacente palatului, care, cu puțin
efort și injectări financiare, pot fi folosite aproape imediat. Altele
vor fi puse în valoare treptat.
Au supraviețuit, apropo, cei patru pini seculari ce străjuiesc intrarea în parcul Valea Morilor și monumentul Doinei și al lui Ion
Aldea-Teodorovici. Lucru care mi se pare formidabil.
Felicitări, dragă Maria Șleahtițchi, felicitări întregii echipe și să
vă fie într-un ceas bun!

Minciuna
și manipularea –
arma principală
a PSRM
Ofensiva PSRM-ului de a discredita oponenții politici a atins
turații maxime. Tot ce este național și proeuropean este combătut
cu vehemență, în termeni simpli
aceasta însemnând că minciuna
și manipularea este pusă din nou
în aplicare ca armă principală a
ortacilor socialiști. Au rămas zile
Iurie RENIȚĂ
numărate când Curtea Constituțională va decide soarta actualului
parlament – alegeri anticipate sau
continuarea activității acestuia. Frica lui Dodon și a partidului său
că actualul parlament ar putea fi dizolvat îi motivează la acțiuni
disperate și chiar ridicole. Ce ar avea în comun PSRM-ul moscovit
al lui Dodon cu Consiliul Europei? De unde și de când?
Doar disperarea totală și dorința acerbă de a se menține cu
orice preț la putere a făcut PSRM-ul să se adreseze prestigioasei
instituții europene în domeniul respectării drepturilor omului și a
statului de drept. În context apare fireasca întrebare: de ce nu s-au
adresat, în prealabil, Consiliului Europei când au votat atâtea legi
anticonstituționale pe la mijlocul nopții la sfârșitul anului trecut?
Răspunsul este foarte clar: minciuna și manipularea sunt elemente
indispensabile ale activității PSRM-ului; doar prin acestea mai
supraviețuiește politic.
În stilul tradițional ce-i caracterizează (PSRM), speakerița
Greceanâi interpretează după bunul lor plac Scrisoarea Secretarului General al Consiliului Europei Marija Pejčinović Burić
privind oportunitatea legală a dizolvării actualului parlament,
în care, evident, nu figurează expres faptul că „parlamentul nu
poate fi dizolvat dacă există majoritate parlamentară”. Chiar să
fi primit doamna Greceanâi o versiune a Scrisorii și în limba
rusă, în care este stipulat explicit că actualul parlament nu
poate fi dizolvat?
E la latitudinea exclusivă a Curții Constituționale decizia privind
constatarea circumstanțelor legale pentru dizolvarea parlamentului. S-a ajuns până aici, deoarece „este esențial, într-un stat
democratic, ca toate instituțiile sale să coopereze în mod loial în
exercitarea prerogativelor constituționale ale acestora” (din Scrisoarea Secretarului General al Consiliului Europei). Iată unde ar
trebui identificate adevăratele motive ale impasului politic actual,
și nu pe la Consiliul Europei și încă de PSRM!
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Drama unui „tutelat”:
aruncat în stradă
şi rămas fără picioare

V

ictor Pahomis are peste 40 de ani şi
este cu dizabilităţi severe de intelect din
copilărie. Cu două luni în urmă lui Victor
i-au fost amputate ambele picioare mai
jos de genunchi din cauza hipotermiei. Recent,
bărbatul a fost externat din spital şi dus la Centrul
de găzduire a persoanelor fără adăpost de pe strada
Aleea Gării din Chişinău. Picioarele lui Victor au
degerat pentru că nu a avut unde să se adăpostească
de ger şi a fost nevoit să doarmă în stradă, unde a şi
fost găsit de un echipaj de poliţie şi dus la spital.
Victor Pahomis a avut casă,
pe strada Bulgară, intersecţie cu
strada Bucureşti din Chişinău,
dar i-a fost vândută de o femeie
străină care, ajutată de autorităţi,
a perfectat acte de tutelă asupra
lui Victor Pahomis. De atunci, Victor a ajuns să hoinărească, trăind
mai mult din cerşit. Deseori venea
la locul unde a fost casa în care
s-a născut şi a copilărit, pe locul
căreia se află un imobil cu două
niveluri. Şi dacă Victor putea să
muncească înainte ca să-şi câştige o bucată de pâine (mătura sau
ducea gunoiul), după amputarea
membrelor nu va mai avea această
posibilitate.
A găsit casa distrusă,
iar în locul ei - un şantier
Pe Victor Pahomis l-am cunoscut în luna august a anului 2018.
Bărbatul a fost adus la redacţie
de către o vecină de a sa, căreia
i s-a făcut milă când l-a văzut că
şi-a petrecut noaptea pe pragul
unui magazin. Victor fusese externat din Spitalul de psihiatrie
la 19 august, iar când a revenit,
a găsit casa distrusă, iar în loc un şantier la care lucrau câţiva
muncitori. Victor nu a mai găsit
nici urmă din puținul mobilier și
lucrurile personale. O vecină i-a
spus că imobilul a fost vândut.
Victor a povestit că a fost dus
de o femeie pe numele Valea într-un sat, unde „a măturat și a săpat”, apoi nu mai ține minte cum
a ajuns din nou în stradă, de unde
a fost dus de poliție la Spitalul de
psihiatrie. Bărbatul nu știe cât a
stat acolo, dar într-o zi medicii
i-au spus că poate să plece acasă.
Victor nu a putut să ne comunice nimic mai mult despre misterioasa pe nume Valea, atât doar
că uneori îi zicea mamă.
Cum a fost lipsit Victor
de locuinţă
Casa de pe strada Bulgară nr.
15/4 a aparținut inițial bunicii lui
Victor, apoi a trecut prin moștenire în proprietatea mamei sale. În
martie 2016, mama lui Victor, infirmieră la o policlinică din Chişinău, a decedat. La jumătate de an
după decesul femeii, proprietari
ai imobilului au devenit cei doi fii

ai săi, Pahomis Victor și Culizmin
Andrei. Ultimul, frate mai mic al
lui Victor de pe mamă, a moştenit
de la tatăl său un apartament cu
trei odăi în sectorul Râşcani al Capitalei. Acesta nu-l vizita şi nici
nu se interesa de soarta fratelui
său mai mare.
Locatarii care l-au cunoscut pe
Victor de mic spun că acesta îşi
ducea traiul în mizerie şi consuma
alcool. Cu toate acestea, vecinii îl
agreau pe Victor pentru caracterul paşnic şi bunăvoinţa sa. Cei
mai miloşi îi dădeau haine şi de
mâncare.
Casa nr. 4 de pe strada Bulgară 15 a fost procurată de către
Gheorghe Dombrovschi, un tânăr
polițist din Orhei, în decembrie
2017. Bărbatul spune că a găsit pe
un site de anunțuri informația că
se vinde în Chișinău o casă cu 16
mii de euro, iar în urma negocierilor au convenit la 13 mii de euro.
Dombrovschi a precizat că a
negociat tranzacția cu Valentina
Vezetiu, care a semnat contractul în locul lui Victor Pahomis.
Contractul a mai fost semnat și
de către Andrei Culizmin, fratele lui Victor. Noul proprietar al
casei ne-a mai comunicat că la
tranzacție a asistat și Victor, însă
semnătura lui n-a fost obligatorie,
deoarece era declarat persoană
fără discernământ. Totodată, Valentina Vezetiu a prezentat notarului documente de la Pretură că
este tutorele lui Victor și că acesta
acceptă vânzarea imobilului.
„Casa era debranșată de la
electricitate și apeduct. Dna Valentina mi-a spus că Victor nu mai
poate să locuiască în așa condiții
și urmează să-i procure o altă locuință”, ne-a comunicat tânărul.
Gheorghe Dombrovschi a mai
spus că după încheierea tranzacției a avut probleme cu Valentina
Vezetiu: „După ce a luat banii, Dna
Valentina a zis că trebuie să plece
urgent, că cineva s-a îmbolnăvit și
astfel nu a semnat un document
la notar. A trebuit să o caut vreo
patru luni, ca, în cele din urmă, să
semneze la notar toate actele și eu
să pot intra în posesia imobilului”.
Şi Andrei Culizmin ne-a spus
că Valentina nu i-a dat toţi banii
pentru jumătatea sa de imobil, dar
cu vreo 700 de euro mai puţin. „A
zis că are nevoie de perfectarea

unor documente, apoi îmi va restitui banii. Dar nu a mai răspuns”,
ne-a spus Culizmin.
Noi am asistat la o întâlnire
dintre cei doi fraţi. Andrei a ţipat la Victor şi i-a zis că nu vrea
să mai audă de el şi să se ducă la
„maică-sa” Valea.
Cine este misterioasa Valea
În 2016, Valentina Vezetiu era
proprietara unui mic magazin de
rochii de mireasă de pe strada
Bulgară. L-a cunoscut pe Victor
Pahomis, care făcea curăţenie pe
lângă magazinele din apropierea
casei sale.
„Nu era o femeie simplă, se
vedea că este bogată, venea cu
mașină frumoasă, avea șoferul
ei personal. Ea era tare bună cu
Victor, i-a dăruit un covoraș, haine, îi cumpăra de mâncare. Pe
urmă Victor a dispărut, dar nici
pe Valea nu am văzut-o”, ne-a
declarat o vecină.
Noi am reuşit să aflăm cine este
Valentina Vezetiu. Este vorba de
fosta soţie a lui Nicolae Vizitiu,
secretarul Federaţiei de Handbal
din Moldova, arbitru de talie internaţională, în trecut jucător de
handbal şi ministru al sportului
în perioada sovietică.
Deşi erau divorţaţi oficial, în
2016 cei doi locuiau într-un apartament dintr-un cartier rezidenţial de lux, situat peste drum de
Pretura sectorului Centru, unde

au fost perfectate şi documentele
de tutelă ale Valentinei Vezetiu
asupra lui Victor Pahomis.
Nicolae şi Valentina Vizitiu
sunt socrii lui Eduard Bănăruc.
Acesta a ajuns în atenţia presei
ca un apropiat al lui Vlad Filat,
fiind şi directorul societăţii pe
acţiuni IPTEH care aparţinea
fostului lider al PLDM. După ce
Filat preia în 2009 conducerea cabinetului de miniştri, Eduard Bănăruc este numit secretar adjunct
al Guvernului. Fostul funcţionar
are statut de învinuit în dosarul
de corupţie a ex-directorului de
la Fisc, Nicolae Vicol, care acum
se află la rejudecare la Curtea de
Apel Chişinău.
Judecând după deciziile instanţelor de judecată, Victor Pahomis
nu este singurul nevoiaş pe care
Valentina Vezetiu l-a deposedat
de locuinţă.
Centrul de găzduire
apelează la organele
de drept
În august 2018, ca să nu mai
doarmă în stradă, l-am dus pe
Victor Pahomis în Centrul de găzduire din Chişinău. Totodată, am
raportat cazul la Institutul pentru
Drepturile omului din Moldova
care s-a oferit să-i acorde lui Victor asistenţă juridică gratuită în
procesul de recuperare a imobilului. Victor însă a fost luat în scurt
timp de la Centrul de găzduire de

către Valentina Vezetiu care a prezentat documente confirmative că
i-a procurat lui Pahomis o casă în
Transnistria şi a dat asigurări că
va avea grijă de el.
Ulterior, pe parcursul anilor
2019-2020 am fost contactaţi de
către foștii vecini ai lui Victor care
ne-au spus că acesta doarme din
nou pe scările magazinelor de pe
strada Bulgară.
Un an în urmă, ne-a telefonat
Mariana Ciobanu, psiholog la Centrul de găzduire, care ne-a spus că
Victor Pahomis a ajuns din nou la
ei. Atunci am reuşit să vorbim cu
Valentina Vezetiu. Aceasta ne-a
dat asigurări că Victor are imobil
în Tiraspol, este întreţinut în condiţii excelente, dar deseori fuge
de acolo pentru că „nu-i judecă
capul”. După discuţia avută, Valentina Vezetiu l-a luat pe Victor
Pahomis de la Centrul de găzduire,
semnând pe propria răspundere.
De această dată despre soarta
lui Victor am fost informaţi din
nou de către Mariana Ciobanu.
Psihologul ne-a informat că au
contactat-o pe Valentina Vezetiu
care le-a spus că se află în carantină din cauza coronavirusului,
dar va veni peste câteva zile după
Pahomis. Ulterior, pretinsa tutore
a blocat apelurile de la numărul
de telefon al şefului de la Centrul
de găzduire.
Mariana Ciobanu a precizat că
a fost sesizată poliţia în legătură
cu situaţia lui Victor Pahomis.
Valentina Vezetiu:
„Eu sunt o femeie foarte
deşteaptă. Să nu vă
intereseze ce fac eu!”
Am reuşit şi de această dată s-o
contactăm la telefon pe Valentina
Vezetiu care s-a arătat revoltată de
apel. „Victor are casă de o sută de
metri pătraţi lângă Tiraspol, este
foarte bine îngrijit. El are cetăţenia
Transnistriei, are cont bancar şi
bani mulţi în cont. Eu am grijă de
el din 2006 şi voi avea grijă până
la sfârşitul vieţii. Unde aţi fost voi,
jurnaliştii, atunci când nimeni nu
avea grijă de el?”, ne-a declarat pe
un ton ridicat Valentina Vezetiu.
Pretinsa tutore nici nu ştia din
ce cauză i-au fost amputate lui
Victor ambele picioare: „L-a călcat
o maşină”. La insistenţa noastră
de a primi răspuns la întrebările
de ce Victor, dacă era aşa de bine
îngrijit, a fugit, cum a reuşit să
ajungă în Chişinău şi de ce a fost
lăsat atâta timp fără supraveghere
ca să ajungă fără picioare, Valentina Vezetiu a început să strige
şi să ameninţe: „Cine sunteţi voi
ca să vă intereseze ce fac eu? Să
nu mă şantajaţi! Eu înregistrez
discuţia şi voi depune o plângere
la CNA! Eu sunt o femeie foarte
deşteaptă şi pentru mine lucrează
mai mulţi avocaţi”.
Julieta SAVIȚCHI
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Sursă foto: Arhiva personală a asistentelor medicale

social-politic

Valeria Isac

Dina Digori

Dina Digori și Valeria Isac

Angajații din sistemul medical luptă cu indiferența și lipsa de responsabilitate manifestată
de o bună parte din societate

Oamenii nu acceptă că sunt
testați pozitiv cu Covid-19

P

e timp de pandemie, guvernul a
împuternicit medicii de familie și
asistenții acestora cu noi responsabilităţi
referitoare la prevenţia specifică SARSCoV-2. Munca angajaților din sistem s-a dublat.
Medicii sunt implicați atât în testarea, tratarea
și supravegherea pacienților infectați cu noul
coronavirus care primesc tratament la domiciliu,
cât și în continuarea prestării serviciilor medicale:
imunizarea; supravegherea copiilor, gravidelor;
monitorizarea și tratarea pacienților cu maladii
cronice; realizarea examenelor medicale
profilactice.
Tudorița Postolachi,
Facultatea de Jurnalism, USM
Conform informațiilor publicate pe site-ul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
(MSMPS) cadrele medicale din
centrele de sănătate publică sunt
responsabile de prelevarea probelor biologice de la pacienți.
GAZETA de Chișinău a discutat
cu asistenta medicală șefă, Valeria
Isac, din cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de
Sănătate Publică Trușeni (IMSP
CS Trușeni) despre cât de dificil este procesul de prelevare și
monitorizare a infecției și despre
atitudinea unor locuitori față de
restricțiile impuse pentru a stopa
răspândirea virusului.
O societate inconștientă
Valeria Isac ne-a mărturisit că,
de un an, munca s-a dublat. „Avem
multe sarcini. După numărul de
locuitori în comuna noastră fiecare medic de familie ar trebui să
aibă câte trei asistente. Noi muncim cu câte una. Contactăm direct
cu populația, care, din păcate, nu
este receptivă și nici conștientă,
manifestă deseori o iresponsabilitate totală, de aceea ne este greu
să lucrăm”.
Ca și în alte centre de acest fel,
se efectuează teste de tip PCR,

iar din 25 martie se efectuează și
testele rapide ARN. La începutul
pandemiei, prelevarea analizelor
avea loc la domiciliu, acum, la centru. Din cauza numărului mare de
infectări se fac programări zilnice
pentru testele rapide și pentru cele
de tip PCR.
Valeria Isac ne-a mai spus că în
afară de aceasta, în sarcina lor este
și prezentarea rapoartelor despre
numărul de pacienți infectați și
starea lor, despre populația care
migrează. Tot în sarcina asistentei
medicale intră și înștiințarea persoanelor venite din afară despre
obligativitatea de a respecta 14
zile de carantină. Ducem o evidență strictă privind focarele din
localitate. O infecție trebuie monitorizată, ținută sub control”, a
mărturisit asistenta șefă.
„La poarta fiecărui
pacient ne dezinfectam”
Indiscutabil, echipamentele de
protecție sunt greu de suportat,
doar că, în acest moment, doar cei
din echipa de prelevare a analizelor sunt echipați în combinezoane
de protecție, ceilalți sunt obligați
să poarte bonete, halate de protecție, mănuși și, desigur, măști
medicale.
Și colega sa, Dina Digori, ne-a
mărturisit că cel mai greu a fost la
început, pentru că era o infecție

necunoscută. Multe lucruri nu
se știau. Se conduceau de protocoalele emise de ministerul de
resort. Acum s-au obișnuit și cu
costumele greu de suportat și cu
ritmul alert de muncă.
Dina Digori a declarat că sunt
dotați cu echipamente de protecție. „La început eram obligați să
stăm toata ziua în combinezonul
de protecție, la amiază îl dezbrăcam, mâncam, după care iarăși
ne îmbrăcam. Când mergeam la
domiciliu, la poarta fiecărui pacient, ne dezinfectam, după care,
la următorul, schimbam integral
costumul”.
Dacă în cazul comunei Trușeni la nivel administrativ situația
este în parametrii normelor, au
parte de susținere, sunt bine
dotați cu echipamente, atunci
munca directă cu localnicii este
cea care le dă mari bătăi de cap.
Majoritatea dintre aceștia nu vor
să conștientizeze și să accepte
rezultatele pozitive sau uneori
nici măcar să se prezinte și să
facă testul.
„Voi sta acasă și cine-mi
va da de pâine?”
O altă problemă despre care
ne-a vorbit Valeria Isac este că
locuitorii încalcă regulile impuse
de pandemie, iar forțele de ordine,
fiind și ele în număr mic, nu reușeșc să-l sancționeze pe fiecare.
Amenzile sunt aplicate rar, de
aceea mulți oameni continuă să nu
ia în serios lucrurile și își permit
să încalce perioada de izolare,
carantina, astfel îmbolnăvind alți
locuitori din vecinătate.
„Dacă am avea un stat cu un alt
sistem, care le-ar oferi oamenilor
condițiile necesare de trai și un
ajutor minim, poate am avea și o
altă evoluție pandemică. Pentru
că, pe de o parte, ei sunt obligați
să stea cât mai mult acasă, iar,
pe de alta, nu pot sta închiși, fără
a avea resurse minime financiare. Dacă stau acasă și nu merg la

lucru, ajung în situația când nu
mai au ce mânca. Când le spun
pacienților să stea în izolare până
la venirea rezultatului la test, am
și replici de genul: „Voi sta acasă
și cine-mi va da de pâine?” .
„M-a tras oleacă
curentul”

Marius Borş

Asistenta ne-a mai spus că unele persoane ascund că au simptome specifice infecției și nu vor să
accepte că sunt testate pozitiv cu
Covid-19. Valeria Isac a fost infectată de trei ori cu Covid-19. Nu știe
sursa de infectare. Atunci când
ești lucrător al unui sistem care
lucrează zilnic în focar, nu poți
depista sursa de infectare, spune
ea. Mulți pacienți nu recunosc că
răceala lor e Covid-19 și nu vor să
înțeleagă că pot infecta pe alții,
nemaivorbind de faptul că sunt

oameni care, fiind programați la
testare, nu se prezintă. Aceștia se
ascund după argumentul: „M-a
tras oleacă curentul”.
De aceeași părere este și cealaltă asistentă, Dina Digori. „Am fost
infectată cu Covid pentru că pacienții nu respectă normele impuse.
Momentul infectării nu are loc în
procesul de prelevare, dar anume
atunci când pacienții intră în policlinică. Aceștia spun că nu au
simptome, intră în cabinete și,
când facem triajul, identificăm
că are febră, tuse etc. sau stabilim din discuțiile cu ei că au avut
anterior frisoane, alte simptome.
Eu când am fost testată pozitiv, nu
am părăsit deloc teritoriul domiciliului, aveam prietene, colege care
îmi lăsau la poartă cele necesare.
Dacă ar respecta toți carantina,
nu am mai avea un număr atât
de mare de infectări.”

Își avea rădăcinile
în Dunărea de Jos…
Cultura Republicii Moldova a
suferit încă o grea pierdere. În cea
de-a 84-a Primăvară a vieții, a
plecat la Ceruri Alexandru ALICI,
originar din pitoreasca și frumoasa localitate Cartal (în turcește
„corb”), regiunea Odesa, de pe
malul căruntului fluviu. Redactor
de carte, traducător, lexicograf
și autor al unor dicționare de
specialitate. A fost un om-enciclopedie, modelul unei atitudini
de cea mai înaltă responsabilitate
pentru cuvântul scris, tipărit. S-a
manifestat ca un fin cunoscător
al limbii române și un aprig apărător al ei.
În aceste clipe de grea încercare, suntem alături de rudele
îndurerate.
Dumnezeu să-i odihnească sufletul în Împărăția Sa!
În numele colegilor de la fosta
Editură „Cartea Moldovenească”,
Pahomie Bejenaru
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Interviu cu poeta Ana Blandiana

„Doar poezia și rugăciunea
pot face liniște în lume”
– Dragă Ana Blandiana,
poeții români, de regulă,
sunt triști?
Toți poeții din lume sunt triști.
Personal nu cunosc nici un poet
vesel. Nu cred că veselia se numără printre substanțele care intră
în compoziția poeziei. De fapt, ce
este veselia? Optimism? Umor?
Optimiști erau doar autorii de
versuri proletcultiste, iar dintre
ei cel care avea talent, Maiakovski,
s-a sinucis. Umorul nu exclude
tristețea. Uneori chiar o potențează. În ceea ce mă privește, nu
am încercat să mă opun tristeții
și n-am considerat poezia un joc
decât în cărțile pentru copii.
– Afirmați despre cartea
„Variaţiuni pe o temă dată”
(Editura Humanitas) că
este cea mai metafizică
dintre cărțile Dvs. Metafizicul îndepărtează tristețea și ne deschide ferestre
spre lumină?
Către o altfel de lumină, pentru
că, în cazul meu, tristețea este ea
însăși luminoasă.
– Ați scris cartea de poezie
„Variațiuni pe o temă dată”
la mănăstirea Voroneț, în
amintirea soțului Dvs., Romulus Rusan. Cum e să te
afli la o mănăstire? Prin
ce vă place traiul la o mănăstire?
A fost singura dată când am
locuit mai multe zile într-o mănăstire și, pentru că era în Săptămâna
Mare, am participat la toate slujbele. A fost o experiență extraordinară. Nu mi se mai întâmplase să
petrec atâtea ore pe zi în biserică
pe fondul rugăciunilor, cântărilor,
troparilor, psalmilor, canoanelor,
acatistelor, mătăniilor, îngenunchierilor.
Era o repetare fară sfârșit care
crea un fel de rotire care te desprindea de pământ, ca o amețeală, ca o transă. Acolo am început
să scriu, nu doar la mănăstire, ci
chiar în biserică.
Întotdeauna am fost convinsă
că între intensitatea poetică și cea
mistică există asemănări. Ceea ce
s-a verificat atunci.
– La ce oră de zi sau de

noapte ați scris poemul:
„Fiecare gest al meu/ Este
conturat de o dungă subţire/ De lumină, pe care o
simt/ Fără s-o văd./ E ca o
îmbrăţişare/ continuă/ A
cuiva asemenea mie,/ Dar
care îmi depăşeşte conturul/ Şi-mi ţine de cald./ Ce
ingenioasă soluţie ai găsit/ Să nu mă părăseşti...”?
L-ați scris pe foaie, cu pixul? Dintr-o respirație?
Toate acele poeme le-am scris
înghesuite pe un caiet mic pentru că îmi era rușine de maici că
scriu în timpul slujbei și căutam
să se vadă cât mai puțin. Vedeam
icoane, fresce, lumânări, strane,
sculpturi aurite pe altarul de lemn,
cădelnițe fumegând. Aș vrea să
precizez că am crezut întotdeauna
în Dumnezeu în sensul că m-am
simțit mereu protejată, niciodată
părăsită de el, dar nu sunt prea bisericoasă, nu simt neapărat nevoia
intermedierii canonice în această
relație sau acest sentiment. Încât atmosfera din timpul acelor
nesfârșite slujbe în acel moment
special al vieții mele a fost unică,
fără pereche.
– Cum rezistați în vreme
de pandemie, cum luptați
cu îngrijorarea, cu însingurarea, cu frica?
Viața noastră a tuturor a primit
în ultimele decenii și-n ultimii ani
o accelerare nesănătoasă pentru
că, în bună măsură, nu lasă niciun timp și niciun spațiu pentru
introspecție și analiză, nu ne lasă
nicio clipă singuri ca să ne putem
întreba ce e bine și ce e rău în
ceea ce facem și în ceea ce trăim.
Această nenorocire a oprit brusc
mixerul vieții sociale, economice,
politice. Este o liniște la care nu
ne-am așteptat și care ne sperie,
pentru că am uitat cum e să fie
liniște, dar ar trebui să o considerăm un dar, o pauză binevenită,
chiar dacă e primită la pachet cu
răul, pentru a ne privi unul pe
altul și fiecare pe sine, pentru
a putea privi în jurul nostru cu
atenție și răbdare și a vedea ce
e adevărat.
Vacarmul la care asistăm pe
toate canalele media și isteroid pe
toate rețelele sociale este o formă

oamenii vii? Le puteți înlocui cu altceva?
Toată viața nu mi-am dorit decât să reușesc să mă smulg din
viața publică, să stau acasă și să
scriu încât, când a început izolarea, m-am simțit aproape vinovată
că măsura pe care mulți o percepeau ca pe o încercare, pentru
mine era un dar, împlinirea unui
vis. Mi se pare de neînchipuit că
zi după zi, săptămână după săptămână nu trebuie să fac altceva
decât să scriu, să citesc ce vreau
eu și să ascult sonatele, concertele,
simfoniile, ariile pe care visam
mereu să le reascult. Montaigne
spunea: „Mi se pare mai suportabil să fii mereu singur, decât să
nu fii niciodată”.
Faptul că am fost mereu înconjurată de foarte mulți oameni,
chiar dacă era ceva de bine și un
semn de succes, îmi dădea senzația că mă golește de conținut,
aveam nevoie de liniște ca să-mi
refac substanța sufletească. Este
ceea ce mi se întâmplă acum.
N-am mai trăit o asemenea liniște din 1988, ultima oară când
fusesem interzisă, stătea o mașină
care mă supraveghea în fața casei
și nimeni nu avea curajul să vină la
noi. Atunci, ca și acum, singurătatea și liniștea se derulau pe fondul
dramatic și plin de primejdii, ceea
ce le umple de sens.
de spaimă, nevoia aproape isterică
de a umple cu ceva pauza de activitate și locul care pare gol, dar în
care știm că există, invizibil, dușmanul necunoscut. Îmi dați voie să
vă transcriu, ca pe un medicament,
o pagină notată primăvara trecută,
când, e adevărat, nu bănuiam că
primăvara viitoare va fi la fel?
„Am un copac la fereastră. În
această primăvară mi s-a întâmplat
pentru prima oară să observ cât
de repede cresc frunzele. Cresc cu
aproape o jumătate de centimetru
pe zi, e ca un marș triumfal al sevei,
o înaintare perceptibilă cu ochiul
liber a verdelui viu ieșind din crengile care păreau uscate. E ca un
miracol pe care am fost fericită și
mândră că l-am descoperit, pentru
că, descoperindu-l, mi l-am dăruit.
Frumusețea pe care o descoperim în jur ne aparține, așa

cum călătoriile pe care le făceam
pe hartă atunci când nu aveam
dreptul să călătorim erau opera
noastră. Și nu știu dacă vreuna
dintre nenumăratele călătorii
reale de mai târziu a avut intensitatea acelor călătorii imaginare
care erau propria noastră operă.
Dacă au puterea să se deschidă
spre interior, ochii noștri sunt în
stare să vadă o lume mai frumoasă
decât cea din afară.
Va trece starea de urgență, va
trece pandemia și ne vom întoarce
la normalitatea agitației continue,
la viața ca un mixer care se învârte
tot mai repede și amenință să se
oprească prin explozie și numai de
noi va depinde să ne putem aminti
de această liniște cu nostalgie și
cu mândrie.”
– Vă lipsesc întâlnirile cu

Prima expoziție de cămăși bărbătești,
la Chișinău
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală (MNEIN) găzduiește prima
expoziție de cămăși bărbătești din spațiul
nostru cultural. Ele au fost cusute de către
doamnele din comunitatea „Șezătoarea
Basarabia”, în ultimii trei ani, după modele
autentice și originale, cu maximă considerație pentru bogăția artistică a domeniului. „Realizarea cămășilor și expune-

rea acestora în cea mai prestigioasă sală
expozițională a muzeului este un răspuns
oferit bărbaților, flăcăilor și băieților, care
pe parcursul ultimilor ani, observând cu
cât interes sunt cusute cămășile cu altiță
pentru femei, au solicitat să li se coase și
lor asemenea cămăși care respiră tradiție,
corectitudine, demnitate”, se menționează într-un comunicat al MNEIN. În acest

mod este valorificat tezaurul ornamental,
principiile artistice de decorare specifice,
cromatica și tehnicile care configurează
istoricește această haină ce relevă identitatea românilor.
Expoziția va funcționa până la 10 mai
2021, ținându-se cont de respectarea condițiilor de prevenire a răspândirii Covid-19.
I.N.

– Unde găsiți puteri pentru
a continua?
În scris, în citit, în poezie.
Scriam cândva că se vorbește
atât de mult, încât rostul poeziei
a devenit acela de a restabili tăcerea și într-adevăr doar poezia
și rugăciunea pot face liniște în
această fibrilație a spiritului colectiv, pot înlocui cu lumina lor
această neliniște și nesiguranță.
Nu întâmplător teatrele își pun pe
site-uri recitaluri de poezie. Acel
ceva plăpând, înaripat și sacru,
cum definea Platon poezia, este
în stare să pună în locul spaimelor curajul, pentru că ea nu așază
în locul vacarmului cuvintele, ci
tăcerea cuprinsă în ele.
– Vă mulțumesc mult pentru interviu. O primăvară
frumoasă în continuare!
Interviu de Irina NECHIT
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„Mă descurc suficient
de bine singură”
Interviu cu Elena Rățoi, ofițer în cadrul programului „Reducerea barierelor în calea Abilitării
Economice a Femeilor”

D

acă statul ar crea condiții și posibilități
de angajare a persoanelor cu dizabilități,
acestea nu ar mai aștepta pomeni sociale
de la el, susține Elena Rățoi, ofițer
în cadrul programului „Reducerea barierelor
în calea Abilitării Economice a Femeilor”, o
inițiativă a Asociației Barourilor Americane
pentru Supremația Legii (ABA ROLI), condusă de
către consorțiul Women and Girls Empowered
(WAGE) și finanțată de Oficiul Secretariatului
pe Problemele Globale ale Femeilor al
Departamentului de Stat al SUA. GAZETA de
Chișinău i-a solicitat un interviu.
- Dragă Elena, sunt la curent cu faptul că, de curând, ai primit un post de
muncă la o asociație din
SUA. Spune-mi cum ai fost
selectată? Ce oportunități
îți oferă noul loc de muncă?
Într-adevăr, organizația în cadrul căreia sunt angajată în prezent își are sediul în Statele Unite,
dar programul este implementat
în Republica Moldova.
În prezent, activez în cadrul
programului „Reducerea barierelor în calea Abilitării Economice a
Femeilor”, o inițiativă a Asociației
Barourilor Americane pentru Supremația Legii (ABA ROLI), condusă de către consorțiul Women
and Girls Empowered (WAGE)
și finanțată de Oficiul Secretariatului pe Problemele Globale
ale Femeilor al Departamentului
de Stat al SUA. Inițiativa WAGE
Moldova este implementată de
către Centrul Internațional pentru
Antreprenoriat Privat (CIPE) și
ABA ROLI.
Programul este foarte relevant
pentru Republica Moldova și vine
să rezolve o problemă foarte importantă – sprijină femeile să aibă
un acces mai bun la oportunități
economice și să devină mai independente din punct de vedere
financiar. Având în vedere că femeile din R. Moldova se mai confruntă cu multe bariere și limitări
atunci când vine vorba de a beneficia pe deplin de drepturile lor, ele
trebuie să fie sprijinite pentru a-și
exprima nevoile și pentru a pleda
pentru oportunități mai bune, mai
ales când vine vorba de abilitarea
lor economică.
În R. Moldova, femeile sunt
încă subreprezentate în sectorul
de afaceri, constituind doar 33,9%
din antreprenori. Antreprenoarele se confruntă cu o mulțime de
bariere, cum ar fi lipsa serviciilor
de îngrijire, în special a copiilor,
fapt care le-ar permite mult mai
multă flexibilitate pentru a se dedica afacerii. Le lipsesc resursele
financiare adecvate și se confruntă
cu un nivel de sărăcie mai ridicat decât bărbații, astfel au mai
puține oportunități de a crea o
întreprindere mijlocie sau mare.
Femeile mai sunt considerate res-

ponsabile de treburile casnice, au
o sarcină dublă, care le creează
bariere pentru a găsi un echilibru
între viața profesională și viața
personală, confruntându-se cu
o mulțime de stereotipuri legate

de rolul femeilor în familie și în
societate.
Acest program al WAGE sprijină asociații ale femeilor de afaceri
și organizații ale societății civile
pentru ca acestea să ofere servicii
mai bune femeilor. Asociațiile de
afaceri și organizațiile societății
civile cu care lucrăm își vor consolida cunoștințele și abilitățile
organizaționale și vor putea să-și
susțină mai bine membrele sau
beneficiarele. În afară de aceasta,
programul include o componentă
de advocacy. Vom susține înființarea unei Alianțe care va identifica
câteva probleme cu care se confruntă femeile și va pleda pentru
soluționarea acestora.
- Care îți sunt atribuțiile
în noul post?
Lucrez în calitate de Ofițeră de
Program pentru Moldova. Rolul
meu presupune că trebuie să gestionez implementarea activităților
în R. Moldova, trebuie să coordonez activitățile cu partenerii
și partenerele locale și cu organizațiile și asociațiile implicate în
program, precum și cu partenerii

și partenerele consorțiului WAGE.
De asemenea, trebuie să monitorizez modul în care activitățile sunt
implementate și să ofer îndrumări
organizațiilor și asociațiilor atunci
când este necesar.
- Din cauza pandemiei multă lume lucrează în regim
online. Nu ai plecat în
SUA? Cum activează asociația?
În prezent toate colegele și colegii mei lucrează de la distanță,
din cauza pandemiei. Vom reveni
la munca de oficiu doar în urma
recomandărilor autorităților relevante. Dar, după un an în care
mai toată lumea lucrează deja în
asemenea condiții, ne-am obișnuit
și ne-am adaptat la regimul online
și modul în care ne desfășurăm
activitatea. Astfel, toate discuțiile

sau evenimentele mai sunt organizate în format online, folosindu-se
platformele existente. Securitatea
persoanelor este momentan ceea
ce contează cel mai mult.
- Până la aceasta cu ce te-ai
ocupat? Ce studii ai?
Am studii juridice, mi-am
luat licența și masteratul la
Universitatea de Stat din Moldova. Ultimii șase ani am fost
angajată la Entitatea Națiunilor
Unite pentru Egalitatea de Gen
și Abilitarea Femeilor (UN Women), unde am fost implicată
în implementarea proiectelor și
inițiativelor dedicate promovării
egalității de gen. În special, am
fost implicată în proiecte dedicate promovării participării
politice a femeilor, promovării
liderismului feminin, a egalității
de gen în sectorul de securitate
și apărare. La fel, cu suportul
nostru, au fost implementate și
mai multe activități de advocacy pentru modificări legislative
care să asigure oportunități egale pentru femei și bărbați, ca să
participe în toate sferele vieții.

- De unde ești de baștină?
Ce ne poți spune despre
familia ta?
M-am născut și locuiesc într-o
suburbie a capitalei. În localitatea
mea am început să mă implic în
activități de voluntariat, iar ulterior am continuat cu organizații
care își aveau sediul în Chișinău.
Asta m-a și ajutat mult să mă pot
angaja. Familia mi-a fost întotdeauna alături, m-a încurajat și
m-a susținut.
- În mentalitatea oamenilor de la noi cei care au o
problemă de sănătate sau
un om în scaun cu rotile
necesită susținere și ajutor. Tu te descurci foarte
bine singură. Ești o fire
zâmbitoare și pozitivă.
Cum îți reușește? Ți-a fost

greu să ajungi în funcția în
care te afli acum?
Mi-a fost foarte greu, pentru
că a trebuit să trec nu doar peste
barierele arhitecturale, dar și peste prejudecățile oamenilor. Când
eram mică, mă simțeam foarte
prost când prindeam priviri
curioase asupra mea. Mai apoi
m-am obișnuit, însă am avut o
mulțime de situații în care am
fost tratată diferit de către oameni. Într-adevăr, în mare parte
societatea noastră privește o persoană cu dizabilități ca pe cineva care are nevoie de protecție și
ajutor, iar uneori chiar ajungi să
fii tratată ca un copil. De multe
ori mi se întâmplă, atunci când
merg pe stradă singură, ca cineva să se ofere să mă ajute să mă
deplasez ori eu să solicit ajutor
ca să mă urc pe vreo bordură,
să fiu întrebată: „Ei și unde teai pornit tu singură? Chiar nu e
nimeni care să meargă cu tine?”.
Mă simt foarte indignată atunci,
pentru că oamenii consideră că,
neapărat, trebuie să te însoțească
cineva, pe când eu mă descurc
suficient de bine singură. Iar dacă

am avea un oraș adaptat necesităților tuturor, în genere nici nu
ar mai trebui să cer micul ajutor
la care recurg uneori.
- În R. Moldova, o mare
parte din instituțiile de
stat și cele private nu au
acces adaptat pentru persoanele aflate în scaun cu
rotile, pentru mamele cu
copii în căruțuri. Ce părere ai despre lipsa rampelor de acces în unele instituții? Sau despre faptul că,
acolo unde există acestea,
nu sunt construite corect?
Am o părere foarte proastă.
Exact, aceste rampe nu sunt folosite doar de persoane cu dizabilități, dar și de persoane care
îngrijesc copii sau persoane în
etate. Să fie doar o singură persoană care are nevoie de acces
adaptat, acesta trebuie să existe,
pentru că dreptul la mișcare este
un drept fundamental și fiecare
trebuie să se poată bucura de el!
O problemă foarte mare care
alimentează această situație este
că persoanele cu dizabilități nu
sunt auzite sau nu sunt luate în
serios. Asta se întâmplă din același motiv pe care l-am descris
mai sus: infantilizarea persoanelor cu dizabilități. Am avut
deseori situații când, din cauza
că rampa nu corespundea standardelor, trebuia să mă urce pe
scări, iar lumea care privea îmi
zicea: „De ce nu folosiți rampa?
Este făcută special pentru oameni ca Dvs.”. Iar când le spui
că aceasta nu poate fi practicată,
te privesc cu neîncredere: „Nu
poate fi așa ceva!”. Uneori am
permis oamenilor „să mă ajute”
să urc pe rampe impracticabile
ca să se convingă că ele nu sunt
executate conform standardelor.
Ceea ce mă deranjează cel mai
mult e această lipsă de încredere
în vorbele mele și în experiența
mea de a utiliza un scaun rulant.
- Cum apreciezi sistemul
social în R. Moldova? Ce
facilități, înlesniri îți oferă
statul?
Deși nu pot trece cu vederea
toate oportunitățile oferite până
în prezent de către stat, mai este
mult de lucru la capitolul dezvoltării sistemului social. Nu o
să vorbesc atât despre faptul că
pensiile și alocațiile sunt foarte
mici și nu-ți permit să duci un trai
decent, cât despre faptul că statul
trebuie să susțină oportunitățile
de încadrare în sistemul educațional și angajarea în câmpul
muncii. Atunci persoanele cărora
condiția le permite să muncească nu o să fie nevoite să aștepte
beneficii de la stat, dar vor putea
să-și câștige singure existența.
Interviu realizat
de Victoria POPA

14

FILE DE ISTORIE
Săptămânal independent

Vineri / 16 aprilie / 2021

Anii 90, secolul XX:
„Alunecări de teren” în Partidul Comunist

L

a începutul anilor 90, pentru a-și păstra
în continuare averile, salariile, poziția
în societate, nomenclaturiștii de toate
rangurile sar din fotoliile de partid în
cele executive. Astfel, bunurile materiale ale
organizațiilor de partid, începând de la Comitetul
Central al PCM și terminând cu comitetele
raionale, se transmit unor cooperative și srl-uri
înjghebate urgent, ca de acolo să fie delapidate
sau vândute. Este vorba de imobile, mobilier,
automobile etc.

Alexandru MORARU,
istoric-arhivist, publicist
Este bine cunoscută situația de
la începutul anilor 90 ai secolului
XX înainte de tranziția de la Republica Sovietică Socialistă Moldovenească la Republica Moldova
și debarasarea de URSS. În anii
1987-1989, odată cu amplificarea
mișcării de eliberare națională,
imaginea Partidului Comunist a
fost șifonată în totalitate datorită
celor două cuvinte magice pentru
perioada respectivă: glastnost’ și
perestroika.
Anume lor le datorăm apariția
în spațiul mediatic a mii și mii de
documente de arhivă ținute în secret până atunci, care compromit
comuniștii și partidul comunist,
care demonstrează crimele sângeroase săvârșite de ocupantul
sovietic pe tot parcursul perioadei.
Primele „mișcări tectonice”
în Partidul Comunist
Încep să apară articole științifice, cărți, emisiuni, filme documentare care pun în lumina adevărului
istoric: prima și a doua ocupație
sovietică, care a durat până nu
demult; deportările și foametea
organizate de sovietici, lichidarea
fizică a mii și mii de români din
Basarabia și Transnistria, sute și
sute de personalități importante
care au refuzat să se supună regimului stalinist sau chiar i-au opus
rezistență și au luptat pe diferite
căi împotriva puterii sovietice.
În cele din urmă, în perioada
respectivă devine o rușine să fii
membru al partidului comunist,
apar sute și sute de cazuri de refuz
de a mai fi comuniști, sunt aruncate sau chiar, în multe cazuri,
sunt rupte demonstrativ biletele
de partid, atât în orașe, cât și în
sate.
Deși încă mai dețineau puterea, nomenclatura comunistă,
comsomolistă și „sindicatele”
simțeau că în curând vor începe
marile seisme politice și, odată cu
„alunecările de teren”, vor veni
zile negre pentru ei. Se spune că
șobolanii sunt primii care simt
primejdia și părăsesc corabia înainte de naufragiu...

Pentru a-și păstra în continuare averile, salariile, poziția
în societate, atât funcționarii de
partid de toate rangurile, cât și cei
menționați mai sus, având putere de decizie, încep să treacă de
la funcțiile de partid la funcțiile
sovietice, adică în executive, sau
ca șefi de întreprinderi rentabile
ori instituții economice și științifice chiar.
„În scopul ocrotirii sociale
a lucrătorilor organelor
de partid”
Astfel, bunurile materiale ale
organizațiilor de partid, începând
de la Comitetul Central al PCM și
terminând cu comitetele raionale,
se transmit unor cooperative și
srl-uri înjghebate peste noapte,
ca de acolo să fie delapidate sau
vândute pentru a scoate un ban
bun. Cred că cititorul publicației
noastre înțelege că este vorba nu
numai de câteva mașini de scris
sau aparate telefonice, ci și de mobilă, clădiri (care ulterior tot de
ei au fost privatizate la un preț de
nimic), hoteluri, garaje capitale,
automobile etc.
Document de arhivă: Dispoziția nr. 19 din 26 iulie 1991
menționează:
În corespundere cu Hotărârea
Secretariatului CC al PCM și cu
scrisoarea Direcției Administrative a CC al PCM UD-128-194 din
10 iulie 1991, în scopul ocrotirii
sociale a lucrătorilor organelor
de partid în condițiile trecerii la
economia de piață, de la 1 iulie
1991, să se permită plata salariului lunar (aprobat în septembrie
1989) la tarif maxim; să fie plătite deplasările la tarif maxim; să
fie remunerați lucrătorii tehnici
la tarif maxim; șoferilor să li se
dea prime de 40 de procente din
salariu.
(Arhiva Organizațiilor Social-Politice ale RM, F.164, inv. 33,
d. 4, f. 36v-37)
Document de arhivă: Dispoziția nr. 24 a Comitetului Raional
Hâncești al PCM din 15 august
1991, „Despre transmiterea
unei părți de bunuri materiale către întreprinderea mică
„Orbita”:
Analizându-se solicitarea
șefului întreprinderii „Orbita”,
s-a hotărât de a i se transmite
următoarele bunuri materiale:
1. Birou cu două corpuri – 9
bucăți;
2. Scaune diferite – 30 de bucăți;
3. Utilaj telefonic „Cascad” cu

Chișinău, anii 1997-1998, probabil, în ajun de electorală parlamentară din 1998, într-o clădire adaptată ca „biserică”
deschisă de Maricica Livițchi pe strada Columna.
În plan secund, de la stânga la dreapta: Ion Ciubuc, prim-ministru, Serafim Urechean, primar general al municipiului Chișinău, Petru
Lucinschi, președinte al Republicii Moldova, Dumitru Moțpan, președinte al Parlamentului, Gheorghe Rusu, președinte al Comisiei parlamentare pentru buget și finanțe, și deputata Maricica Livițchi

20 de telefoane – 1 set;
4. Safeuri – 7 bucăți;
5. Set de scris pentru cancelarie – 8 bucăți;
6. Dispozitiv pentru deschiderea plicurilor poștale „Cobler” – 1
bucată;
7. Dispozitiv pentru deschiderea plicurilor poștale (japonez)
– 1 bucată;
8. Dulapuri (fabricate la Orhei) – 8 bucăți;
9. Mașină de scris „Yatrani”(cu
litere chirilice) – 1 bucată;
10 Masă pentru dactilografă
– 1 bucată;
11. Mape de piele – 10 bucăți;
12. Mape-container – 30 de
bucăți.
Contabilitatea să realizeze
transmiterea, cu mențiunea numărului de inventar.
Secretarul CR Hâncești al PCM
– A. Neguța
(Arhiva Organizațiilor Social-Politice ale RM, F. 164, inv.
33, d. 4, f. 38)
Document de arhivă: Dispoziția nr. 26 a Comitetului Raional
Hâncești al PCM din 17 august
1991:
1. A transmite întreprinderii
„Orbita” în proprietate părți
din clădirea Comitetului Raional Hâncești al PCM, după cum
urmează:
a) Întreg spațiul subsolului
– 1;
b) La etajul întâi – camera
de odihnă a prim-secretarului;
biroul secției generale și dactilografelor și cabinetul secretarului
CR al PCM;
2. Secția generală (tov. Mazur
G.I.), contabilul (tov. Taban) să
facă inventarierea în spațiul și
birourile respective pentru a fi
transmise de la evidența CR al
PCM în proprietatea nominalizată, inclusiv întreaga mobilă,
covoarele și alt inventar.
Secretarul CR Hâncești al PCM

– A. Neguța
(Arhiva Organizațiilor Social-Politice ale RM, F.164, inv. 33,
d. 4, f. 38v-39)
De la ateiști înrăiți, cum au fost
întreaga viață cadrele de partid,
peste noapte se fac credincioși și
umblă prin biserici la slujbe, ca
să-i vadă poporul de rând și nu
uită să se fotografieze să vadă și
alții, care n-au fost la biserică.
Am zis „peste noapte”, deoarece
este de ajuns să răsfoim fondul
arhivistic al Comitetului Central
al Partidului Comunist al Moldovei (F.51) pentru anii 1989-1991,
depozitat la Arhiva Organizațiilor
Social-Politice ale RM, să vedeți
ce mesaje ateiste, antireligioase
și antinaționale erau rostite de
la înaltele tribuni ale diferitor
conferințe și adunări de partid
și comsomoliste.
S-au pricopsit știind
din timp despre iminenta
devalorizare a rublei
Acești cameleoni care au acceptat în scurt timp toate culorile
politice existente în afară de cea
roșie, întotdeauna s-au aflat în
capul mesei. Aceștia dețineau toate știrile, reformele, schimbările
sociale și financiare. Mereu au
fost în câștig.
În legătură cu devalorizarea
majoră a rublei sovietice, menționez un document de arhivă,
extras din Cartea de dispoziții a
Comitetului Raional Hâncești,
Dispoziția nr. 2 din 23 ianuarie
1991, „Despre scoaterea din
circulație a bancnotelor de
50 și 100 de ruble în timp de
opt ore în ziua de 23.01.1991”
(Arhiva OSPRM, F. 164, inv. 33,
d. 4, f. 32 verso)
Cred că vă dați bine seama, că
nici un lucrător de partid, de comsomol sau sindical n-a rămas cu
aceste bancnote „la mână” și nu-

mai după aceasta, a fost anunțată
populația de rând, pentru schimbul nominal de 50 și 100 de ruble. Acest document a fost valabil
pentru toate orașele și raioanele
republicii. Mii și mii de oameni
au rămas cu saci întregi de bani
sovietici devalorizați.
O metodă de a deconta bunurile
materiale aflate în proprietatea
partidului comunist și de a le casa
era întocmirea comisiilor pentru
inventarierea și casarea bunurilor,
a tehnicii, mașinilor și altui utilaj,
fiind considerate „vechi și uzate”,
dar, de facto, erau nou-nouțe, în
ambalaj de fabrică.
Document de arhivă: Dispoziția nr. 43 din 4 aprilie 1991 a
Direcției Generale a CC al PCM:
În legătură cu necesitatea unei
inventarieri, a schimbării prețurilor și a decontării bunurilor
materiale, inclusiv a tehnicii de
birou și a altui utilaj, să se aprobe
comisia CC al PCM în următoarea
componență:
1. Șandrovschii G.T., președintele comisiei, locțiitorul șefului
Direcției Generale a CC al PCM;
2. Decev G.N., contabil-șef al
Direcției Generale a CC al PCM;
3. Ceasovskih V.A., membru
al comisiei, șef de gospodărie;
4. Șcerbinskii V.I., membru al
comisiei.
Șeful Direcției Generale – G.
Cușnir
(Arhiva Organizațiilor Social-Politice ale RM, F. 51, inv. 66,
d. 236, f. 72)
Documentele de arhivă incluse în prezentul articol apar în
premieră absolută, fiind traduse
din limba rusă de autorul acestor
rânduri. În numărul următor vom
reveni la subiect, dar ne vom referi preponderent la personalul
scriptic al funcționarilor de partid
și de comsomol și la funcțiile în
care s-au oploșit nomenclaturiștii.
(va urma)
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„Cultura
românească
a pierdut
o mare
personalitate”
Profesorul Ioan Caproșu, în amintirile românilor basarabeni
nătate, structură și condiții grafice rămâne posterității Biblia
Dumnezeiască Scripta Veche și
Nouă plăsmuită de un colectiv de
specialiști din care prima vioară
a fost regretatul profesor”.
Profesorul Ion Gumenâi:
„Acum locul Dvs.
este peste Prut”

I

storiografia română a rămas văduvă! A
plecat în lumea celor drepți unul dintre
cei mai fideli slujitori a săi – profesorul
universitar, doctor Ioan Caproșu. Pierderea
este irecuperabilă, nu ne rămâne decât să ne
consolăm.
Profesorul Ion Niculiță:
„Activitate științifică
prodigioasă și cu răsunet
în întreaga lume”
Unul dintre cei care l-au cunoscut pe omul de știință Caproșu
a fost profesorul de la Chișinău,
Ion Niculiță. „În anii tinereții,
își amintește reputatul arheolog,
fiind doctorand la Catedra de Arheologie a Universității «M. V.
Lomonosov» din Moscova, am
avut posibilitatea să studiez pe
îndelete lucrările istoricilor români, care lipseau în majoritatea
lor în RSSM.”
„În acele vremuri, am făcut cunoștință cu mai multe materiale
semnate de Ioan Caproșu. Am
aflat mai multe despre autorul
acestor studii de la cercetătorul
Ion Hâncu, colaborator al secției de arheologie și etnografie a
Academiei de Științe a Moldovei,
care avusese câteva delegații de
serviciu la București și Iași.”
„L-am cunoscut personal pe
Ioan Caproșu în octombrie 1976,
când, în baza acordului între universitățile din Iași și Chișinău au
avut loc schimburi de specialiști.
Tânăr și aprig, Ioan Caproșu era
unul dintre animatorii și promotorii publicațiilor istorice din cadrul Institutului de Istorie din
Iași, fiind secretar al redacției
anuarului.”
„Cele mai rodnice legături dintre Facultatea de Istorie a Universității Al.I. Cuza din Iași și a cea a
Universității din Chișinău au luat

amploare în anii 1990, când Ioan
Caproșu era decan al facultății
ieșene. Grație activității fulminante a acestui om, au avut loc
numeroase simpozioane științifice studențești organizate la Iași
și Chișinău, manifestări însoțite
de călătorii de documentare la
cele mai prestigioase monumente
arheologice, monahale, muzeale
etc. Decanul Ioan Caproșu era
nelipsit la aceste evenimente.”
„O filă aparte o constituie contribuția profesorului universitar
Caproșu la formarea istoricilor
pentru R. Moldova. Decanul
Ioan Caproșu a avut un aport
substanțial la înmatricularea la
universitatea ieșeană atât a tinerilor români basarabeni, cât și a
specialiștilor în diverse domenii
ale științei istorice la stagiile de
doctorat. Nu pot fi uitate străduințele decanului Ioan Caproșu
depuse în completarea cu literatură de specialitate a bibliotecii
universității chișinăuiene.”
Omul de știință Ion Niculiță califică activitatea științifică
a profesorului Caproșu drept
„prodigioasă și cu răsunet în
întreaga lume”. „Incomparabilă
rămâne opera Monumenta Linguae Dacoromanorum, apărută între 1988 și 1997, la Iași sub
antetul Universității Al.I. Cuza
și Albert-Ludwigs – Universität-Freiburg. Ioan Caproșu a
adunat în jurul său un mănunchi
din cei mai celebri cunoscători ai
problemei.”
„Indiscutabilă după însem-

„În 1990, am fost repartizat la
studii la Universitatea Al.I. Cuza
din Iași, Facultatea de Istorie.
Chiar în prima zi, am mers cu toții
în Sala Senatului Universității și,
după o ședință organizatorică, cei
care au îmbrățișat istoria au mers
împreună cu decanul la facultate
unde, în biroul său, am avut prima întâlnire. Aici am aflat că Ioan
Caproșu a propus ca studenții din
R. Moldova să fie înmatriculați
în anul următor celui absolvit la
Chișinău. La celelalte facultăți,
toți mergeau la anul întâi. Aprecia eforturile profesorilor de la
Chișinău.”
„Pe parcursul anilor de studii
și în discuțiile cu noi își aducea
aminte de Basarabia, fiind de
loc de pe malul Prutului. Evoca
diferite sărbători petrecute împreună, călătoriile cu tatăl său în
stânga Prutului, vizitele românilor basarabeni în Mitoc.”
„Relatând aceste amintiri, spunea de fiecare dată: «Mai harnici
oameni ca basarabenii nu există
în toată lumea», precum și lucruri
mult mai triste: «Să o știți de la
mine că am văzut cu ochii mei
cum atunci când au venit sovieticii, în loc de vite, înjugau oameni
la lucrul pământului»”.
„Un obicei extraordinar de frumos în mediul academic ieșean
era mersul cu uratul al studenților la profesori. Așa am cunoscut
cele mai frumoase melodii ale perioadei de până la instaurarea
comunismului în România.”
„La absolvirea facultății, împreună cu colegii din R. Moldova,
am mers să primim povățuiri de
la profesorul care ne-a susținut
pe parcursul anilor de studii. Și
atunci Domnia Sa ne-a zis: «Dragii mei, eu știu că Ubi bene, ibi
patria. Acum însă locul Dvs. este
peste Prut. Istoria are nevoie de
voi. Știu că situația este complica-

tă, dar se va reface România, se va
întări UE și vor ajuta R. Moldova!
Totul va fi bine!»”.
„Astfel, Ioan Caproșu a creat
o școală de istorie românească
în România și o școală de istorie românească în R. Moldova.
Prin aceste școli Profesorul Ioan
Caproșu va dăinui în discursul
istoric românesc, în memoria
discipolilor săi și a viitoarelor
generații de tineri istorici.”
Profesorul Virgil
Pâslariuc: „Cultura
românească
a pierdut o mare
personalitate”
„Este greu să scrii despre Profesorul Caproşu la trecut. Fiindcă
este (mă tot încăpățânez să nu
scriu „a fost”) un om care este
mereu alături. Chiar dacă nu-l
vedeai cu anii, ştiai că este undeva acolo, „la el”, şi dacă îţi va
fi dor sau dacă vei fi în treacăt
prin Iaşi („dacă aflu că ai fost
prin Iaşi şi n-ai trecut pe aici, ai
încurcat-o!”) e suficient doar să
intri în Blocul Central al Universităţii, să o coteşti la stânga şi să
tragi mânerul la chiar prima uşă
ca să auzi de după vraful de hârtii
şi mormanul de cărţi, aranjate în
cea mai perfectă dezordine, pe
care numai el o înțelegea, acea
voce uşor cicălitoare, dar atât de
primitoare şi dragă... Dacă există
pierderi pe care le resimţi în viaţă, sunt legate de cei care ţi-au
marcat într-un fel sau altul destinul. Pentru mine, Ioan Caproşu
a fost unul din astfel de oameni.”
„A fost un Dascăl cu har. Chiar
dacă a venit la Universitate din
Academie la 45 de ani, Ioan Caproşu a devenit foarte popular
în rândul studenţilor. Ştia să-i
apropie, ştia să-i trateze ca pe
egali şi chiar dacă deţinea funcţii
administrative (a fost decan) şi
academice (profesor, academician, conducător ştiinţific) nu era
deloc distant cu oamenii. Nu a
existat un mentor mai loial atunci
când neofitul îşi dădea toată silinţa să înveţe, dar şi era greu să
găseşti un tartor mai aprig atunci
când studentul arăta iresponsabilitate (am prins ambele ipostaze,
de aceea, o spun în cunoştinţă de

cauză!). Mereu spunea că ştiinţa necesită disciplină, de aceea
a fost un dascăl sever, exigent,
nu menaja şi nu încuraja orgolii
deşarte.”
„Ioan Caproşu a fost o figură
emblematică pentru arhivistica românească şi un neobositor
editor de documente. Aici, credem, pierderea sa va fi una de
nerecuperat. Publica documentele greu, uneori volumul aştepta
zeci de ani până a vedea lumina
tiparului, dar fiecare cuvânt, literă sau virgulă erau verificate şi
răsverificate. Corecturile venite
de la editură erau făcute roşii,
nu tolera inacuratețea şi erorile,
nici chiar cele involuntare. Era
un perfecţionist notoriu, calitate pe care a transmis-o multora
dintre elevii săi, care-i continuă
astăzi opera. Ţinea foarte mult
ca ucenicii săi să-şi pornească
cercetările de la document, fiind
aici un adevărat continuator al
şcolii critice ieşene. Printre istorici circulă o vorbă: «Dacă nu ai
o metodă, mergi la arhivă, poate
vei găsi acolo una».”
„Acolo îşi găsea inspirația şi ne
trimitea pe noi. Pe de altă parte,
atenționa că dacă cercetătorul nu
are o cultură istorică solidă, documentele de arhivă vor fi pentru
el o îngrămădire de hârtii colbăite
fără niciun folos. Pergamentul
sau hârtia devine document doar
dacă este transformată de erudiţia cercetătorului. Documentele
lucrează doar atunci când sunt
interogate corect de istorici care
îşi cunosc bine domeniul. Punea
mare accent pe pregătirea materialului, pe lecturi, pe erudiţie.
Cerea studenţilor să citească, să
meargă la teatru, să se perfecţioneze. Şi, evident, să țină mâna
pe pulsul epocii. Un istoric adevărat, spune Caproşu, trebuie să
fie cu picioarele pe pământ, în
epoca sa.”
„Cultura românească a pierdut
o mare personalitate. Şi-a iubit
ţara şi i-a învăţat să o iubească pe
elevii săi. Şi aici cred că e marea
lecţie a Istoricului, Profesorului
şi Omului Ioan Caproşu.”
Prof. univ. dr. hab. Ion Niculiță
Conf. univ. dr. hab. Ion Gumenâi
Conf. univ. dr. Virgil Pâslariuc
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Săptămânal independent

Buna funcționare a organismului și sănătatea noastră sunt strâns legate de stilul alimentar

Dietoterapia

P

e măsură ce interesul nostru față de
ceea ce mâncăm devine tot mai ridicat,
terapiile alternative bazate pe un regim
alimentar specific atrag tot mai mulți
simpatizanți.

Dietele alimentare sunt propuse nu doar pentru menținerea
sănătății, ci merg mai departe de
atât, oferind soluții de vindecare
simple și la îndemână chiar pentru
afecțiuni grave, cum este cancerul. Ne putem baza însă pe aceste
regimuri alimentare, care diferă
de la o teorie la alta?
Buna funcționare a organismului și sănătatea noastră sunt
strâns legate de stilul alimentar
(ce alimente consumăm, cu ce
frecvență, în ce cantități, ce obiceiuri legate de servirea mesei avem
etc.). Nutriția este un domeniu
intens studiat astăzi și în același
timp un subiect care stârnește numeroase polemici, dovadă stând
numeroasele diete pe care le avem
la dispoziție pentru a slăbi, pentru a ne îmbunătăți stilul de viață
sau chiar pentru a ne vindeca de
unele boli.
Regimul alimentar este de cele
mai multe ori recomandat și de
medici în cazul unor afecțiuni
despre care se știe cu certitudine
că alimentația poate îndepărta
cauzele sau ameliora simptomele.
Unele terapii alternative fac
din dietă metoda principală de
vindecare, înlocuind tratamentul
medical cu un anumit regim alimentar, considerat a fi cel puțin
la fel de eficient împotriva bolii.
Există numeroase diete și regimuri alimentare alternative
disponibile.
Terapia Gerson propune o dietă
restrictivă, bazată pe un consum
ridicat de sucuri naturale (minim 13 pahare pe zi), la care se
adaugă un stil alimentar raw vegan (renunțarea la alimentele de
origine animală și cele procesate

termic). Terapia este considerată
eficientă dacă dieta alimentară
este completată și cu clisme pe
bază de cafea, cu rol de eliminare
a toxinelor din organism.
Alimentația ocupă un loc central în concepția medicinei tradiționale chineze despre sănătate,
pentru că dieta ar fi unul dintre
factorii care pot influența dinamica celor două forțe importante
– yin și yang. Medicina chineză
nu propune un regim universal
valabil pentru toate afecțiunile,
dimpotrivă, alimentația este personalizată și recomandată în funcție de anumite aspecte: simptomele pe care le manifestă pacientul,
boala de care suferă, constituția
pacientului și anotimpul când este
urmată dieta.
Fiecare aliment are anumite indicații terapeutice, o temperatură
și o valoare energetică. Toate alimentele sunt luate în considerare: fructe, legume, carne, produse
lactate, ouă, condimente, plante
etc. În funcție de toate aceste caracteristici se realizează un regim
alimentar care să satisfacă toate
cerințele terapiei.
Dieta alcalină propune consumul de alimente considerate a
avea capacitatea de a aduce pH-ul
organismului la un nivel optim
și a modifica aciditatea sângelui.
Această dietă împarte alimentele în două categorii: cele care
produc reacții alcaline la nivelul
organismului și cele care produc
reacții acide. De preferat, spune această dietă, este să alegem
alimentele din prima categorie
(fructe și legume crude), pentru
a menține alcalinitatea sângelui.
Dieta este folosită nu doar pentru

menținerea sănătății, unii bolnavi
o folosesc ca metodă de tratament
pentru unele boli grave, precum
cancerul, chiar dacă principiile și
eficiența sa nu sunt demonstrate.
Constă într-un regim alimentar
bazat exclusiv pe sucuri și ceaiuri
din fructe, legume și plante pe o
perioadă de 42 de zile, timp în care
sunt evitate orice alte alimente, în
special cele solide. Această cură
pretinde că poate vindeca diferite
tipuri de cancer, pentru că privează tumoarea de sursa sa de hrană
– proteinele din alimentele solide.
Dieta macrobiotică este un stil
alimentar de influență asiatică,
care susține că alimentele indicate spre a fi consumate sunt cele
care au proprietatea de a restabili echilibrul dintre yin și yang în
organism.
Argumente pro
și contra dietelor
alimentare alternative
Argumente pro
Unele diete propun orientarea
spre alimentele care conțin elemente nutriționale importante

pentru organism și îndepărtarea
de cele nocive;
în cazul unor afecțiuni, dacă
sunt urmate împreună cu tratamentul medical (devenind astfel diete complementare) și deci
aprobate de un medic, unele diete
pot ameliora anumite simptome;
uneori dietele funcționează
prin schimbarea stilului de viață
asociat (renunțarea la fumat, la
alcool, activitatea fizică etc.), nu
neapărat prin alimentele consumate.
Argumente contra
Efectele secundare ale unei diete alimentare pot fi extrem de
grave, mai ales dacă dieta este
drastică și/sau este urmată pe termen lung; în plus, un corp slăbit
de boală va reacționa diferit de un
organism sănătos atunci când este
deprivat de substanțele nutritive
necesare bunei funcționări;
o dietă restrictivă va duce la
deficite de substanțe nutritive, în
timp ce consumul ridicat de vitamine, minerale și alte elemente ar
putea face mai mult rău decât bine
sau ar compromite tratamentul

convențional, dacă cele două sunt
administrate simultan;
unele produse „naturale”,
cum ar fi suplimentele pe bază
de plante, nu respectă normele de
siguranță în recoltarea materiei
prime, ambalarea și depozitarea
produsului final; totodată, acestea pot fi contaminate cu bacterii,
pesticide etc.;
multe dintre dietele alternative
care pretind că pot înlocui tratamentul medical nu sunt demonstrate științific, iar principiile pe
care le au la bază sunt eronate;
unele diete selectează alimentele pe care le recomandă pacienților în funcție de cu totul alte
criterii și proprietăți decât cele
fizice și nutritive; sunt preferate
dimpotrivă, caracteristicile metafizice ale mâncării, chiar dacă
acestea nu sunt demonstrate științific.
Decizia de a urma o anumită
dietă ne aparține. Dacă dorim
să o folosim ca pe o metodă de
tratament, este indicat să consultăm și medicul, pentru a ne feri
de posibilele pericole de care nu
suntem conștienți.
romedic.ro

Cafeaua, medicament natural pentru boala de ficat gras
Ce cantitate e recomandată zilnic?
Boala de ficat gras sau steatohepatita
nonalcoolică ar putea fi ameliorată prin
consumul zilnic de cafea, arată un nou
studiu. Dar această noutate nu exclude
necesitatea dietei echilibrate și a exercițiilor fizice zilnice.
Pentru ca boala de ficat gras să nu
evolueze, este recomandat consumul a
2-3 cești de cafea zilnic, spun cercetătorii.
Recomandarea oamenilor de știință
vine ca urmare a analizării unei metaanalize formate din 16 studii care au
inclus peste 3.000 de persoane care consumau în mod frecvent cafea și 132.000
de persoane care nu obișnuiau să consume această băutură.
Boala ficatului gras,
ținută sub control prin consumul
a 2-3 cești de cafea
În urma analizării datelor, experții au

concluzionat că riscul de a dezvolta ciroză
hepatică sau alte afecțiuni ale ficatului
este cu 47% mai mic în cazul celor care
consumă zilnic 2-3 cești de cafea.
De asemenea, s-a observat că riscul

de a dezvolta fibroză hepatică în rândul
„cafegiilor” este cu 27% mai mic, în comparație cu persoanele care nu consumă
de regulă cafea.
O altă cercetare de amploare a relevat

că riscul de carcinom hepatocelular (cancer de ficat), indiferent de stadiul în care
era boala de ficat gras, este cu 35% mai
mic în rândul consumatorilor de cafea.
Totodată, s-a constatat că licoarea cu
care ne începem mulți dintre noi diminețile ar putea reduce și riscul de apariție a
diabetului zaharat de tip 2.
Efectul benefic al cafelei asupra ficatului s-ar datora fenolilor din boabele de
cafea, antioxidanți foarte puternici care
previn inflamațiile celulare.
Pentru a stopa în evoluție boala de
ficat gras, specialiștii recomandă, pe
lângă cele 2-3 cești de cafea zilnice, o
dietă echilibrată – cu consum moderat
spre minim de carbohidrați „răi” (sucuri
carbogazoase, dulciuri, patiserie, zahăr,
pâine albă, paste din făină albă, orez alb,
sucuri de fructe, fast-food, bomboane,
cartofi prăjiți, chipsuri, înghețată, ciocolată, energizante etc.) și grăsimi – și
150 de minute de mișcare pe săptămână,
adică aproximativ 20 de minute pe zi.
medscape.com
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La un pas de calificare

Elena Cîlcic,
campioană
europeană

J

udocanul 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
Selecționata Moldovei de futsal
s-a aflat la un singur pas de calificare la turneul final al Campionatului European 2022, care va
avea loc între 19 ianuarie și 6 februarie în Țările de Jos. În ultimul
său meci preliminar din cadrul
grupei a III-a, disputat în compania reprezentativei Slovaciei

pe 13 aprilie curent la Complexul
Sportiv „Futsal Arena FMF” din
comuna Ciorescu, tricolorii aveau
neapărat nevoie de victorie pentru a obține o accedere istorică în
faza finală a turneului continental
suprem între națiuni. Dobândirea
unei asemenea oportunități este
deja un mare succes, datorat prestației deosebit de merituoase a
discipolilor lui Vladimir Vusatîi
în această campanie preliminară.

Nu a fost să fie. Lipsa de jocuri
în picioare din cauza anulării campionatului național și suspendării
sau accidentării unui șir de fotbaliști ai lotului de bază au amânat –
pentru următorul ciclu preliminar
– visul echipei și suporterilor noștri de a accede la cel mai prestigios
turneu de futsal al continentului
european. Dacă e să ținem cont și
de faptul că jucătorii Slovaciei evoluează la cluburi europene de certă
valoare, misiunea tricolorilor se
constituia în una extrem de dificilă,
ca să nu spunem imposibilă. Mai
ales că a lăsat de dorit și prestația
arbitrilor, care ne-au defavorizat
clar pe parcursul întregii campanii

preliminare, cu excepția primului meci din grupe, pe care l-am
susținut împotriva reprezentativei
Greciei și în care am învins fără
drept de apel. Cartonașele galbene
și roșii, acordate echipei noastre cu
nemiluita în situații de-a dreptul
inofensive, ne-au decimat lotul și
tăiat din posibilitățile de manevră. Dar și din elan, lucru deloc
de neglijat pe plan concurențial
la un asemenea nivel. Chiar și așa,

Foto: Vadim CAFTANAT

Neajunsuri impuse

reprezentativa Moldovei a avut o
evoluție onorabilă, demonstrând
măiestrie și calități volitive extraordinare. Ne-am menținut în
cărți în cursa de calificare până
la ultimul joc, în care am cedat cu
0-4 în fața Slovaciei, o formație cu
jucători experimentați și de înaltă
clasă.
Reamintim că în partida din
deplasare ne-a scăpat victoria
printre degete în ultimele clipe

de joc, când conduceam cu un
neverosimil 4-2. Iar la Chișinău
oponenții noștri au venit extrem
de motivați și concentrați, hotărâți să obțină în mod direct calificarea, de pe locul 2 în grupă,
poziție la care aspirau și tricolorii.
Însă lipsa a două piese de bază în
angrenajul echipei, Iulian Cojocari
și Constantin Burdujel, suspendați pentru cumul de cartonașe
galbene, și-a spus greul cuvânt.

Naționala noastră, după o primă
repriză echilibrată și plină de suspans (0-1 la pauză), a fost forțată
să cedeze, exclamațiile de bucurie
și cântecele slovacilor încă mult
timp răsunând în vestiare și sub
acoperișul Arenei, o dovadă în
plus că nu au obținut ușor această
calificare, ci cu emoții și mult efort
susținut.
Raza de speranță?
În meciul nostru precedent,
disputat săptămâna trecută în
deplasare cu selecționata Greciei, i-am ținut pe adversari în șah
până în ultimul minut. Ocaziile se perindau cu o repeziciune
amețitoare, doar apărarea la sacrificiu a elenilor, precum și trei
bare salvându-i de înfrângere. Am
obținut astfel un 3-3, lucru care
ne-a permis să aspirăm la calificare, dăruind o rază de speranță
suporterilor noștri flămânzi de
succese fotbalistice notabile pe
plan internațional. Cred că se cade
să mulțumim sportivilor noștri și
echipei de antrenori pentru dârzenia, măiestria și curajul cu care
și-au jucat șansa. Pentru perpetuarea tradițiilor unui fotbal de
succes și o continuitate dătătoare
de perspectivă, în condițiile unei
infrastructuri aflate la pământ și
a unei situații economice dezastruoase a unui stat ce și-a pierdut
practic reperele capabile să-l mențină pe linia de plutire.

Maria Cojocari, medaliată
cu bronz la Mondialul de scrimă
Maria Cojocari și-a adjudecat medalia de
bronz la Campionatul Mondial de scrimă printre cadeți, ce s-a desfășurat în perioada 3-11
aprilie la Cairo, Egipt. Sportiva noastră de 15
ani a evoluat în concursul de floretă, având
un parcurs de-a dreptul magistral și obținând
în premieră pentru Moldova un rezultat atât
de răsunător în acest gen de sport.
Mai întâi Maria Cojocari a trecut de grupe
cu patru victorii și o înfrângere, alăturându-se
în faza play-off la alte 44 de atlete de pe tabloul
principal al competiției. Astfel, ea a învins
fără drept de apel sportiva din Emiratele Arabe Unite, Zainb Moosa (scor 5-0), pe cea din
Grecia, Stavroula Myrsini Garyfallou (5-2), a
surclasat-o pe algeriana Selma Lilia Benchekor
(5-3), precum și pe spaniola de 17 ani Claudia
Portillo (5-3), cedând în fața reprezentantei
Belarusului, Anastasia Nazarova (2-5).
În șaisprezecimi de finală, discipola Școlii
sportive de scrimă pentru copii și tineret din

Reserva Olimpică, într-o luptă extrem de disputată a depășit-o cu 15-14 pe filipineza Daena
Louise Talavera. În optimi, sportiva noastră a

trecut la limită de atleta din România, Karina
Vasile (15-14), ca în sferturi de finală să se
impună pentru a doua oară la aceste competiții
în fața grecoaicei Stavroula Garyfallou (15-12).
În semifinale, Maria Cojocari a fost învinsă
de rusoaica Anastasia Beznosikova (6-12),
o atletă în compania căreia este extrem de
incomod să concurezi, stânga fiind mâna ei
de atac. La rândul ei, sportiva din Federația
Rusă a cedat în finală în fața reprezentantei
Canadei, Jessica Zi Jia Guo (9-15).
Per total, la Arena acoperită de pe stadionul internațional din Cairo au fost puse în joc
18 complete de medalii în trei probe (sabie,
spadă și floretă), la individual și pe echipe, în
cadrul Mondialelor de scrimă rezervate juniorilor și cadeților. Reamintim că precedentul
Campionat Mondial, programat a se desfășura
în 2020 la Salt Lake City, SUA, a fost anulat
din cauza pandemiei.
Iulian BOGATU

Halterofila Elena Cîlcic (categoria de greutate de 87 kg) a
continuat seria de succese realizate de compatrioții noștri
Daniel Lungu (medalie de aur)
și Marin Robu (două distincții
de argint) la Europenele desfășurate în perioada 3-11 aprilie
curent la Moscova. Mai întâi
ea și-a adjudecat „bronzul” la
stilul smuls, cu 107 kg, fiind
devansată de reprezentanta
Georgiei, Anastasiia Hotfrid
(111 kg), și cea a Rusiei, Daria
Ahmerova (108 kg). Apoi sportiva noastră s-a învrednicit de
„aur” la stilul aruncat, cu 138
kg, podiumul fiind completat
de Daria Ahmerova (138 kg)
și norvegiana Solfrid Koanda
(135 kg). La total, E. Cîlcic a
cucerit „argintul”, cu 246 kg.
În clasamentul pe medalii,
delegația Moldovei s-a situat
pe locul 11 din cele 38 de țări
participante.

Evoluție
de succes
pentru
canotorii
moldoveni
Echipajul masculin al Republicii Moldova, proba de dublu
rame, categorie ușoară, format
din Dmitri Zincenco și Serghei
Abramov, a obţinut medalia de
bronz la Campionatele Europene de canotaj academic, ce
au avut loc în perioada 9-11
aprilie a.c. la Varese (Italia).
Tricolorii au încheiat cursa cu
timpul de 7:18.45 minute. Pe
treapta supremă a podiumului
de premiere a urcat perechea
din Ungaria, Bence Szabo –
Kalman Furko (6:48.48), iar
„argintul” le-a revenit italienilor
Simone Mantegazza – Simone
Fasoli (6:57.57). Campionatul
continental de canotajul este
organizat din 1893, fiind unul
dintre cele mai longevive turnee
sportive din calendarul internațional.

Tenismanul
Ilia Snițari
a câștigat
turneul PTT
Bulgaria
Compatriotul nostru Ilia
Snițari a cucerit trofeul
principal în cadrul turneului
PTT Bulgaria Men’s $25K,
desfășurat în perioada 5-11
aprilie curent la Pazardjik.
Este primul titlu internațional adjudecat de tenismanul
de 19 ani la categoria seniori, el fiind plasat pe locul
1576 în ierarhia mondială a
circuitului profesionist. În
finală, atletul din R. Moldova
l-a surclasat cu 6-3, 6-4 pe
francezul Jules Marie (nr.564
ATP), un sportiv de 29 de ani,
cea mai bună poziție a căruia
în clasamentul mondial fiind
locul 228.
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Un centru din Tulcea
primește pe oricine dorește
serul anti-covid AstraZeneca

Autoritățile au dat liber la vaccinarea cu serul produs de compania britanico-suedeză, fără programare.
Pe platforma de vaccinare sunt libere aproximativ 70
de mii de locuri pentru vaccinarea cu AstraZeneca,
în timp ce pe listele de așteptare se află 5.500 de
oameni. Spre comparație, pentru Pfizer așteaptă
peste 400.000 de persoane, iar pentru Moderna
sunt pe liste aproape 20.000 de persoane.
Un centru de vaccinare anti-COVID-19 din municipiul Tulcea a decis, marţi, să imunizeze populaţia
fără programare, aceasta fiind prima situaţie de gen
înregistrată în judeţ de la deschiderea centrelor de
imunizare.

Decizia a fost luată de medicul coordonator al
centrului care are sediul la Liceul Agricol „Nicolae
Cornăţeanu”, Raluca Irimia, în contextul în care luni,
în prima zi de funcţionare, medicii unităţii au imunizat doar şase persoane cu produsul AstraZeneca.
„Avem personal, avem doze de vaccin şi aşteptăm
toate persoanele care doresc să se imunizeze. Vaccinarea în centrul nostru se va face fără programare”,
a declarat Irimia.
Doctorița a mai spus că vaccinul AstraZeneca
are la bază acelaşi principiu ca vaccinurile pe care
populaţia României le-a făcut în copilărie.
Potrivit Direcţiei de Sănătate Publică, marţi, la
Sarichioi, s-a deschis un nou centru de vaccinare
anti-COVID-19 care va avea două fluxuri şi va utiliza
produsul Pfizer.
Reprezentanții DSP recomandă populaţiei să
se programeze pentru vaccinare şi menţionează că
imunizarea este gratuită, voluntară şi necondiţionată.
Autoritățile vor ca vaccinarea cu AstraZeneca să
fie permisă pentru toți cei care solicită să primească
acest ser. O circulară emisă ieri de CNCAV permite
centrelor de vaccinare să inoculeze la cerere toate
persoanele care se prezintă, indiferent dacă au sau
nu programare.
rfi.ro

Carul cu bancuri

Săptămânal independent

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

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

„Caut o femeie cu sufletul bun”
Un bărbat de 65 de ani, înălțimea 176 cm, din centrul Moldovei.
„Sunt în căutarea unei femei gospodine, harnice, care ar dori să treacă
cu traiul la mine. Rog seriozitate”. (03)
O femeie își caută jumătatea
Are 68 de ani. Locuiește în unul din satele raionului Ialoveni. Vrea
să facă cunoștință cu un bărbat care să nu aibă vicii și să fie un bun
gospodar. „Ca mai apoi să-mi devină un prieten respectuos și un susținător bun pe parcursul vieții”. (04)
Văduv la 62 de ani
Își caută jumătatea. „Vreau să cunosc o femeie potrivită vârstei
mele, cu studii superioare, serioasă, gospodină, care ar vrea să treacă
cu traiul la mine”. Mai multe detalii la telefonul lăsat la redacție. (05)
Bărbat de 27 de ani își caută perechea
Vreau să fac cunoștință cu o femeie cu vârsta cuprinsă între 29 și
42 de ani, care să mă înțeleagă și să o înțeleg, să mă iubească și să o
iubesc... Aștept scrisorile femeilor interesate. (06)
Femeie la vârsta a treia
Activă, dornică de viață, optimistă, onestă, orgolioasă, 68 kg, 165
cm înălțime, talia 80 cm, vrea să împartă destinul solitar cu un bărbat
suplu, cu simțul umorului, carismatic, îndemânatic, tandru, brunet și
chipeș. Locuiesc în cel mai frumos sat din preajma orașului Căușeni.
Traiul e similar celui urban. (08)

Un înțelept a fost rugat să explice care este diferenţa dintre un om cinstit şi unul ticălos. Înţeleptul
a răspuns:
- Adevărul este că atât omul cinstit, cât şi
cel ticălos săvârșesc tot timpul păcate, însă cu
o deosebire: omul cinstit ştie că păcătuiește cât
trăiește, iar ticălosul știe că trăiește cât timp
păcătuiește.

- Vă spun două secrete pentru un mariaj fericit:
1) de fiecare dată când greșești, recunoaște.
2) de fiecare dată când ai dreptate, taci!

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)

- D-le președinte, acum o oră a murit un ministru.
- Pentru treaba asta m-ai sunat la ora 3 noaptea?
- M-am gândit că poate mă puneți în locul lui.
- De acord. Să se facă ziuă și aranjez eu cu groparii.

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)

Moşe, un tip vesel de felul lui, părea în dimineața
aceea mohorât şi supărat.
Ce-i cu tine? Ai necazuri? - îl întrebă Şloim.
Nevastă-mea toată ziua îmi cere bani, se plânse
Moşe.
Dar pentru ce îi trebuie atâţia bani? - se miră
Şloim.
De unde să știu? Până acum nu i-am dat nici un
sfanț, răspunse Moşe.

Un medic îi explică unui prieten legile eredităţii.
- Nu cred în ele, a sărit amicul. O cunoşti pe soţia
mea?
- Desigur.
- Mama ei era mută! Cum să cred în ereditate?!

Maxima zilei : Dă-i unui bărbat mână liberă şi te
vei trezi cu ea prin toate locurile.

Am intrat pentru prima oară în Palatul Parlamentului și am exclamat:
– Vai, dar ce frumos miroase aici!…
La care un deputat, auzindu-mă, îmi spune:
– Normal, tu nu vezi câţi sunt care freacă
menta?

Citație publică
Judecătoria Cimișlia, sediul Leova, solicită prezentarea
cet. Pavel Coropceanu, domiciliat în raionul Leova, s.
Beștemac, pentru data de 19.05.2021, ora 13.30, la ședința
de judecată pe adresa: or. Leova, str. Unirii nr. 32, sala
de ședințe nr. 2, etajul I, în calitate de pârât, în cauza
civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Ala

Sudoku

Oprea către Pavel Coropceanu cu privire la decăderea
din drepturile părintești.
În caz de neprezentare, cererea va fi examinată în
lipsa pârâtului.
Judecător – Silvia Gurițanu

Integramă

social-politic
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I-a furat surorii bărbatul și a
rămas cu oftatul

C

ristina și Alexandra sunt două surori,
care s-au născut la intervalul de patru
ani una de alta, într-un sat de la sudul
republicii. De mici au mers cu părinții
la muncile câmpului, i-au ajutat la îngrijirea
animalelor și păsărilor de pe lângă casă.

Nina NECULCE
Au deprins de timpuriu cum se
face o mămăligă, cum se coace un
cozonac, dar în același timp, au
ținut cont și de îndemnul mamei,
care le repeta mereu: „Învățați!
Să nu umblați ca mine cu mâinile
și călcâiele crăpate, de-mi cântă
chiriecii prin crăpături!”
Și fetele au învățat bine la
școală, au fost bune prietene cu
biblioteca. Se întâmpla foarte
des să le prindă zorile citind din
Guy de Maupassant, Jules Verne sau Hector Malot („Singur
pe lume”). Citeau și povesteau
colegilor de clasă, fetelor din mahala despre cele citite. Era un
exercițiu foarte bun în șlefuirea
artei povestitului care le-a prins
bine în activitatea de pedagog de
mai târziu.

Mai întâi, cum era și firesc, a
mers la facultate cea mai mare,
Cristina. Fată frumoasă și deșteaptă, delicată și foarte sensibilă,
era pe placul mai multor colegi.
Ea însă se îndrăgostise de Igor,
care aproape că n-o băga în seamă.
Avea 21 de ani ca și dânsa și locuia la o mătușă. Părinții lui erau
plecați la muncă în Portugalia.
Cristina era atât de îndrăgostită
de el, încât nu a mai putut tăinui
sentimentele ce o dominau și, într-o zi după ore, a găsit momentul
potrivit să-i zică: „Nu știam că o să
te întâlnesc, dar te așteptam. Nu
crezi că ar fi bine să dăm viață unei
relații frumoase?”. „Habar n-am.
Dar dacă zici, să încercăm. Ești
frumoasă. Toate-s la locul lor: și
sâni, și șolduri, și picioare.”
Domnișoarei nu i-a prea plăcut
răspunsul. Cu toate acestea s-a
bucurat că propunerea i-a fost acceptată. Azi la o cafea, mâine la
cinema, poimâine la o conferință.
După câteva luni, Igor a invitat-o
în ospeție. Mătușa nu era acasă.
Plecase pentru o lună la sora ei în
orașul Odesa. În casa mătușii Cris-

FOTO-SIMBOL

„Nu știam că o să te
întâlnesc, dar te așteptam”

tina i-a oferit iubitului fecioria,
a împărțit cu el nopți romantice
de intimitate și mister. Viața ei
alături de Igor devenea tot mai
plină de culoare, pur și simplu,
îi creșteau aripi.
Pe la anul IV s-au căsătorit. Își
vedeau viitorul muncind cinstit
și trăind demn într-o căsuță cu
multe flori și multă dragoste pentru familia lor. Peste doi ani, visul
lor s-a împlinit. Aveau amândoi
serviciu. Ajutați de părinți, și-au
cumpărat o casă în Chișinău cu
grădină cu flori și câțiva copaci
fructiferi. Când totul părea să fie
bine și mai bine, tocmai când urmau să se mute în casă, Igor i-a
mărturisit că iubește altă femeie,
că nu a iubit-o niciodată şi că s-a
căsătorit mai mult din respect
pentru ea.
Biata femeie n-a avut puterea să
rostească măcar un cuvânt. Toate
s-au prăbuşit în jurul ei într-o sin-

gură clipă. A crezut că i s-a oprit
inima în loc. Igor, singurul ei iubit
(nu mai iubise pe altcineva până la
el), nu i-a dat de înţeles niciodată
că relaţia lor din cuplu se află în
derivă. Ori poate ea îl iubea orbeşte
şi nu a fost în stare să înţeleagă,
să simtă că toate vorbele şi mângâierile lui erau false!
Trecutul şi prezentul
s-au prefăcut în cenuşă
Dar şi mai mare a fost şocul
când a aflat că cealaltă femeie
era nimeni alta decât sora ei,
Alexandra, cu care a împărţit
toate secretele, căreia i-a vorbit
întotdeauna despre Igor cu încântare şi admiraţie și în care a
avut atâta încredere! Ce putea fi
mai rău şi mai dureros?! Trecutul
şi prezentul ei plin de speranţă
s-au prefăcut în cenuşă. Noutatea
a doborât-o la pământ. A plâns,

dar nu a blestemat. Se culca și se
scula cu întrebările: „Cum de a putut sora mea dragă să-mi calce pe
suflet atât de mișelește?! De unde
atâta prefăcătorie în Igor pe care
îl credeam aproape perfect?!”.
După câteva săptămâni de
întrebări fără răspuns, s-a văzut
nevoită să meargă la psiholog şi
la preot. Psihologul a sfătuit-o să
renunţe la emoţii, să se calmeze.
Părintele egumen i-a spus să-şi
îngrijească rănile prin iertare şi
uitare. Cristina le-a urmat sfaturile
parţial, a fost de acord să divorţeze.
Dar nu putea să uite atât de uşor
pagina bună pe care o trăise cu
fostul ei soţ, frumos şi ambiţios.
În toţi anii cât au fost împreună, femeia avea convingerea că
bărbatul gândea exact ca ea şi că
o iubea la fel cum îl iubea şi ea.
Cât de naivă a fost! Niciodată nu
s-a gândit că relaţia dintre el şi
cumnată, care s-a legat de la prima
cunoştinţă, înţelegerea şi stima pe
care i-o acorda, putea să ajungă
atât de departe!
Dar cât au avut de suferit şi părinţii surorilor! Cât de mult ţineau
la ginere care le-a plăcut de cum
le-a păşit pragul. Atunci mama îi
spusese Cristinei: „Să te ţii scai de
el că e băiat bun!”. Biata mamă nu
s-a gândit niciodată că va ajunge
să treacă printr-o situaţie atât de
dificilă. Le iubea la fel pe amândouă fiicele, le-a învăţat numai de
bine şi acum, poftim! Mâhnirea,
indignarea, nedumerirea părinților nu poate fi descrisă în cuvinte.
(va urma)

HOROSCOP SĂPTĂMÂNAL

Berbec

Taur

Gemeni

Rac

Leu

Fecioară

Așteptările pe care le
proiectezi asupra celor din
jur îți fac rău. Chiar dacă
dintotdeauna ai făcut multe
compromisuri, acum este
momentul să fii mai categoric în raport cu alegerile
pe care le faci. Te lași prea
ușor cucerit de situații care
îți dau o senzație pasageră
de împlinire. Este nevoie
de mai multă determinare.

Indiferent că suntem
de acord sau nu cu acest
adevăr, avem puterea să
modificăm „șinele” propriului drum. Chiar dacă sunt
multe contexte care ne aduc
dezamăgiri, intrigi, nereușite, nu trebuie să uităm
niciodată că toate resursele
se află în noi, deși e greu să
acceptăm această caracteristică a naturii umane.

Noile începuturi par a
fi mereu aducătoare de un
amalgam de emoții. Intriga
pe care o resimți în raport
cu anumite situații te ajută
să faci alegeri în beneficiul
propriului echilibru. Maniera în care alegi să te respecți
te va ghida în tot ceea ce
faci. Relațiile de prietenie
îți oferă un punct de sprijin
important.

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

Vei simți o nevoie neînțeleasă de a te retrage din
mijlocul oricărei conexiuni
emoționale, din mijlocul
haosului existent la birou,
din mijlocul a tot ceea ce
înseamnă social. Indiferent
de această escapadă pe care
o ai în minte, îți dai seama
totuși că ai nevoie de ceea ce
este în jurul tău. Ai nevoie
totuși să rămâi „ancorat”.

Marte este destul de
„structurată” din punct
de vedere energetic. Zilele acestei săptămâni te
provoacă, mai ales la nivel
profesional. Instinctul tău
este destul de puternic și
îți urmezi mereu intuiția în
situațiile în care nu găsești
soluții la probleme. Weekendul nu poate fi petrecut
altfel decât în familie.

Balanță

Scorpion

Săgetător

Capricorn

Vărsător

Pești

A fi ignorant este de multe ori o decizie înțeleaptă.
Chiar dacă deții cunoștințe
despre anumite domenii, nu
înseamnă că îți și dorești ca
cei din jur să se raporteze la
tine ca la o sursă de inspirație. Lucrurile iau de multe
ori forma pe care ne-o dorim, chiar dacă drumul pare
anevoios până ajungem în
anumite puncte de echilibru.

În viața ta nu accepți
nimic forțat. Dificultățile
de comunicare în raport cu
anumiți membri ai familiei
te fac să te retragi pentru o
perioadă din mijlocul acestor contexte. Indiferent că
ești în căutare de noi prieteni sau de parteneri de afaceri, această săptămână îți
oferă toate premisele pentru
ca acest lucru să se întâmple.

Venus îți induce o stare de agitație care te ajută
totuși să îți îndeplinești cu
succes obiectivele profesionale. Deși astrele te influențează destul de mult atunci
când vine vorba de alegerile
pe care trebuie să le faci,
până la urmă primează ceea
ce simți și nevoile pe care
le ai. Fluctuațiile financiare
sunt inevitabile.

Chiar dacă te adaptezi
destul de repede contextelor în care te afli, știi totuși
că ești o fire rezistentă la
schimbare. În această săptămână, reușești să finalizezi toate sarcinile profesionale. În ceea ce privește
viața personală, o să înveți
să vezi lucrurile cu sufletul, fără prea multă rațiune
implicată.

Modul în care alegi să te
raportezi la cei din jur te ajută să îți „eșalonezi” energia
psihică de care dispui. Mercur-Uranus este o diadă care
aduce multe schimbări fundamentale în viața ta, indiferent că tu acționezi sau nu.
Încă te simți „legat” emoțional de anumite persoane și
asta va face destul de dificilă
luarea anumitor decizii.

Nu faci lucruri pentru
sine pentru că îți lipsește cu
desăvârșire timpul. Modul
în care alegi să te raportezi
la experiențele nefericite te
ajută mult în menținerea
„lucidității” psihice. Dintotdeauna ți-ai dorit succes
profesional, însă sunt momente în care nu ești pregătit să îți asumi riscurile unui
astfel de rol social.
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Spirit contradictoriu
Noi discutăm şi hotărâm,
El strică şi încurcă.
Noi din maimuţă coborâm,
El urcă...
Aureliu BUSUIOC

Parodie

Fetele de azi
„Acum, văzând, simt foc în oase
Și-mi fac la inimă necaz.
O, Doamne, cât îs de frumoase!
Ce bune-s fetele de azi”.
(Ion BOLDUMA)

Către popor
O, necăjit şi trist popor,
Pleci capu-n jos, o faci pe mutul,
Când din „măreţul viitor”
Ţi-a mai rămas numai trecutul?

Epigrame
Epitaf unui prozator
Se-ntâmplă multe în natură
Mormântul e – stăpânul nu-i!
Sub lespedea aceasta sură
Zac numai operele lui...
Epitaf unui mituitor
Pe-acesta n-ai să-l mai ridici,
Să vii măcar cu parul;
El pentru locul lui de-aici
A mituit groparul...

În pantaloni cusuți anume
Să-i scoată pe bărbați din minți,
Ce visătoare trec prin lume
Cu țâhăroaice scumpe-n dinți!

Pensionarii militari
Cu titlu-nalt de venetici,
Trecând din ţară-n altă ţară,
Toţi năvălesc buluc aici:
La noi ar vrea… măcar să moară.
La frăţia de popoare
La cei ce au venit puhoi
Eu astfel le explic frăţia:
Îmi plac şi ruşii de la noi,
Dar tot mai mult... cei din Rusia.
Unui satiric cu prihană
Vrând ca satira să cuprindă
Al lumii cât de mic cusur,
El se priveşte în oglindă
Şi-i critică pe cei din jur.
Petru CĂRARE

Aforisme
• Dictator: unul care bate cu pumnul în… mase.
• Orice ministru de externe trebuie să-și cunoască țara pe dinafară.
• România este o țară fără maluri: fără malul stâng al Prutului și fără
malul stâng al Nistrului.
• „Da’ mie mi-e totuna!”, a zis puricele, sărind de pe victimă pe călău.
• Târfele bogate nu costă parale.
• Spânzurătoare: Primul pas al omului civilizat spre cosmos.
• Din reflecțiile unui arbore: „Mai bine o pasăre migratoare decât un
cariu patriot…”.
Unii critici de artă sunt ca peretele: cunosc pictura mai mult din spate
decât din față.
• Omul civilizat a scăpat de canibali… mâncându-i.
• Nebunul era atât de sărac, încât a fost înmormântat în cămașă de forță.
• Deși format din aceleași degete, pumnul trage la cântar mai mult
decât palma.
• A abandona creația în favoarea politicii e ca și cum ai schimba Pegasul pe Calul Troian.
• „Pân’ la Dumnezeu te mănâncă Eva!”, a zis mărul.
• Sabia eroului nici la muzeu nu stă în teacă.
• Din însemnările unui călău: „I-am tăiat… scurt pe doi!”.
• Să nu ne lăsăm îmbrobodiți cu drapele străine!
• Marea nu-și alege râurile care-o fac mare!
Efim TARLAPAN

Săptămânal independent

Mai toate nalte și ochioase,
Adevărate fiici de zmeu...
O, Doamne, cât îs de frumoase!
Că-mbătrânind îmi pare rău.

Proză scurtă

Un preşedinte ideal
E născut din flori, pe o altă planetă. N-are fraţi, surori,
unchi, fini, verişori pe care s-ar simţi obligat să-i plaseze
prin ambasade, ministere ori în serviciul vamal.
De nu i-a făcut doamna copii, să nu-i mai facă. Să nu
sărăcească ţara (cu „ţ” mic), asigurând viitorul lor şi al
odraslelor acestora.
În caz de l-a fericit Cel de Sus cu băieţi şi fete, îi înscrie
la şcoli ori licee de la periferia oraşului. Să ştie din surse
sigure cum e să călătoreşti cu transportul în comun.
E frate de cruce cu toate partidele. Ori cu nici unul. Tertium non datur.
E distant în relaţiile cu socrii. Să nu-şi închipuie că vor
profita de protecţia lui.
Pe lângă limba Ţării (cu majusculă), vorbeşte fluent engleza, franceza, araba şi alte limbi de lucru ale Organizaţiei
Naţiunilor Unite. (Rusa poate să n-o cunoască).
Pentru a decapita corupţia, emite un decret obligându-i pe
viceminiştri să-şi coase buzunarele cu aţă, iar pe judecători
şi procurori – cu sârmă.
Indiferent de studii, profesie şi tensiune craniană, doamna
sa trage sapa, în bătaia vântului, ca şi domnii ţărani. Dacă
n-are unde s-o facă, să-şi ia în arendă unul dintre dealurile părăginite pe care, primăvara, răsar fără nici un rost
toporaşi şi brânduşe.
Periodic, informează telespectatorul ce venituri a avut
luna trecută, precum şi pe ce a cheltuit.
Nu semnează nici un tratat cu alte state fără aprobarea
celor mai gălăgioşi dintre poeţi.
Spre ţări mai îndepărtate – Vietnam, Guatemala, Islanda
etc. – se deplasează cu aerostatul, să nu sărăcească rezervele de carburanţi ale statului şi, totodată, să nu polueze
mediul ambiant.
De Paşti şi de Crăciun, stă la biserică, fără de bodyguarzi,
cu lumânarea aprinsă.
Victor PROHIN

Și totuși, Doamne, colo-n haos,
Pe altele să mi le-aduci,
Când voi avea și eu repaos
La ale cerului răscruci.
Să mi le-aduci pe ilenuțe,
Pe mărioare și catinci...
Așa slăbuțe și josuțe,
Care-n papuci, care-n opinci...
Să mi le-aduci pe-acele, Doamne,
Pe care le-am iubit mai ieri,
Muncite, of! ca niște toamne,
Dar dulci ca niște primăveri.
Valeriu BABANSCHI

Poezie umoristică

Elegie la moartea
unui bețiv
În pragul clipei celea triste:
„A fost Ion... și nu-i Ion...”,
Mai figura-va prin registre
Și documente la raion.
Apoi l-or scoate. Și în viață
Lăsa-vor un certificat
Subțire ca un vin de piață,
Că insul Zet a decedat.
L-or scoate și din fișa bolii,
Din simplu și curat motiv,
Că dispensarul alcoolic
L-a fost tratat definitiv.
Și-o să-i rămână doar averea:
Un ceas, lăsat ca amanet,
Un vraf de sticle prin unghere
Și datoria la bufet.
Tudor ISTRATI

Imaginea comentată

Proza scurtă

Nu-ți rămâne decât
să-i compătimești...
În vara anului 1982, scriitorul
Victor Prohin (de la care am și
reținut această istorioară) era
într-o călătorie turistică prin
Cehoslovacia. În una din zile,
basarabenii noștri – toți din domeniul artei și culturii – luau
prânzul într-un restaurant. Pe
mese, în dreptul fiecăruia, diferite linguri, furculițe, cuțite
– toate frumos aranjate pe de o
parte și de alta a farfuriei. Și cum
era în toiul verii – câte un țap
de bere „Plzen”, rece ca gheața!
În ceea ce privește bucatele, să
fi fost acestea de vreo 3-4 feluri,
unele mai gustoase ca altele!
Tot acolo însă, în niște străchinuțe, un „soi” de mâncare
neîntâlnită prin părțile noastre,

pe care nimeni nu știa cum s-o
„servească”: cu lingura mare, cu
lingura pentru desert, cu lingurița de ceai, cu furculița?... Pentru
a nu se face de rușine, au hotărât
cu toții să se lase păgubași, fără
a se atinge de acea haleală. Iar
cineva dintre băieți zise, așa, ca
pentru sine: „Uite, or socoti că
noi, moldovenii, suntem niște
înapoiați, care...”.
Aici, poetul Vasile Romanciuc
îi ia vorba din gură:
Pe cât îs ei de „europeni”, dacă
le-ai răsturna pe masă mămăliguța, le-ai pune alături mosorelul cu ață – s-ar pricepe ei ce să
facă mai departe?...
Pahomie BEJENARU

Săptămânal, publicăm o imagine pe care vă propunem să o comentați. Textul, maximum 20 de cuvinte,
îl puteți expedia pe adresele: str. Mihai Viteazul 2a,
nr. 23, Chișinău, Republica Moldova, tel.: 022 358
567, e-mail: gazetadechisinau@gmail.com și pe pagina
web: gazetadechisinau.md.
Lunar, cele mai spirituale replici vor fi jurizate de
consiliul redacției, iar autorii câștigători vor fi premiați
cu un abonament la GdC.
Publicăm comentariile la imaginea de vineri, 9
aprilie.
„Sub umbrelă: cândva speculant, acum comerciant”; „Embrionul Kaufland-ului”; „Agent de
târguială sub acoperire”, Titus Pociumbanu,
Ciuciulea, Glodeni.
„Afișul
anunță
amendă, vânzarea în
acest loc fiind interzisă. Simplă demonstrație a faptului că legea, dacă
există, trebuie încălcată”, Silviu Cărăuș, Chișinău.
„De s-ar vinde marfa ei / cum se vinde țara”, Vladimir Untilă, Chișinău.
„Mulți mai trec pe dinainte, numai polițiștii, nu…”, Vasile Gajos,
Cimișlia.
„Eu, tu și-o umbrelă...”, Liuba Dabija, Măgdăcești, Criuleni.
Vă rugăm să comentați imaginea alăturată.
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Luni, 19 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 Craiova
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 Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 1

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 Ştiri Tema zilei Sport
21.00 România 9
22.10 Film: Răzbunare oarbă
23.50 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: Răzbunare oarbă
03.35 Levintza
04.00 Meteo
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
05.00 Breaking Fake News
05.25 In grădina Danei
05.55 România 9
TVR 2
07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
12.55 Ziua cu stil
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
16.50 Poate nu ştiai
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: Fructe de pădure
02.45 România… în bucate
03.10 Sport
03.50 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Tezaur
06.35 Abraziv
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile

07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Bună seara!
12.00 F/d
12.30 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi?
14.15 Poezii
14.30 F/d
15.00 Serial Preţul pasiunii
15.50 Respiro
16.00 Magazinul FIFA
16.30 F/d
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Concert L. Moraru
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Dimensiunea diplomatică
20.25 Focus. Europa
21.00 Ştirile
21.20 Săptămâna sportivă
21.50 Chişinău: ieri şi azi
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.15 Ştiri Externe
23.40 Serial La patru ace
01.10 Bună dimineaţa
02.55 Moldova de Patrimoniu
03.25 Reporter pentru sănătate
03.45 Chişinău: ieri şi azi
03.55 Ştiri Externe
04.20 Cine vine la noi?
05.15 Respiro
05.25 Mesager
AgroTV
07:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNIIStiri, 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 SĂPTĂMÂNIIStiri, Informativ/Analitic
10:00:00 Să ne cunoaștem Țara Educational/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
16:00:00 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 Program de divertisment
18:45:00 STIATI CA? Program educational /Informativ
19:00:00 STIRI Program Informativ
19:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT
talk show
20:30:00 ZONA VERDE Program de
divertisment
21:00:00 DESIGN HORTICOL Program de divertisment
21:30:00 SEZONUL DE RECOLTARE
Program de divertisment
21:45:00 DECORURI PENTRU SALON
Program de divertisment
22:00:00 STIRI Program Informativ
22:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT
talk show
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 STIRI Program Informativ
02:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT
talk show
03:30:00 Program AGRO TV România
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
08.45 Gusturile se discuţă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Românii au talent
23.30 Film Columbiana
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
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PROGRAME TV
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 Gheţu
07.00 Ştiri de week-end
07.40 Reporter de Gardă
08.00 Mercur retrograd

09.00 Cutia neagră. Plus
10.00 Efect 9.6
11.00 Dincolo de Nistru
11.15 Teleshopping
11.30 Пятое время года
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Gheţu
17.00 Ştiri
17.30 Mercur retrograd
19.00 Ştirile TV8
19.45 Sport
20.00 Cutia neagră
22.00 Новости
22.30 Punct şi de la capăt
23.30 Вечер. Настоящее время
00.30 Х/ф
02.30 Ştirile TV8
03.15 Sport
03.30 Punct şi de la capăt
04.30 Новости
Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
07.45 Film: PRIETENII MEI ELEFANŢII
11.15 Teleshopping
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 37
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 583
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 586
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale,
ep. 38
21.00 Film: CU POLIŢIA PE URME
23.00 Cei şapte ani de masă
01.00 Poamă acră
03.00 Albumul Naţional
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Marți, 20 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 Craiova
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10.45 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 1
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 Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 2
18.25 Handbal masculin Liga Zimbrilor.
Etapa 26
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
20.00 Telejurnal ŞtiriTema zileiSport
21.00 România 9
22.10 Telecinemateca Nopţile Cabiriei
00.10 Telejurnal Sport Meteo
00.55 Rusia necunoscută, 4 eps
01.55 Micile vedete în bucătărie
02.10 Telecinemateca Nopţile Cabiriei
04.10 Telejurnal ŞtiriTema zileiSport
05.00 Dispăruţi fără urmă
05.55 România 9

17:40:00 DELICIILE Program de
divertisment
18:00:00 CĂLĂTORII CU GUSTProgram
de divertisment
18:30:00 VIN LA TINE Program de
divertisment
19:00:00 STIRI Program Informativ
19:30:00 Să ne cunoaștem Țara Educational/Cultural
20:00:00 INTILNIREA DE LA 8
Emisiune cu personalitati. Program
educational/Cultural
21:00:00 DESIGN HORTICOL Program de divertisment
21:30:00 SEZONUL DE RECOLTARE
Program de divertisment
21:45:00 DECORURI PENTRU SALON
Program de divertisment
22:00:00 STIRI Program Informativ
22:30:00 DATINA STRABUNA Emisiune despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 STIRI Program Informativ
02:30:00 MUZICA PETNTRU TOTI
03:15:00 Program AGRO TV România

TVR 2

ProTV

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 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
12.55 Ziua cu stil
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.50 Handbal masculin. Liga Zimbrilor, etapa 26
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: Dina 124’
03.20 Telejurnal
03.50 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Mic dejun cu un campion
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

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

Moldova 1
06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Abraziv
09.35 Respiro
09.50 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?
14.15 Poezii
14.30 F/d
15.00 Serial Preţul pasiunii
15.50 Chişinău: ieri şi azi
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Unda bugeacului
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.20 stil nou
21.50 Cântec, dor şi omenie
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.05 Ştiri Externe
23.40 Film: Schimbul
01.20 Bună dimineaţa
03.00 Moldova în eter direct
03.55 Ştiri Externe
04.20 Cine vine la noi?
05.15 Mesager
AgroTV
07:00:00 STIRI 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 STIRI 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 STIRI Program Informativ
14:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT
talk show
15:30:00 DATINA STRABUNA Emisiune despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 LUCRU MANUAL Program
de divertisment

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 Ştirile TV8
07.45 Sport
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф
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. 38
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. 584
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 587
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale,
ep. 39
21.00 Film: AMERICAN NINJA:
ANIHILAREA
23.15 Film: CU POLIŢIA PE URME
01.15 Iubire şi secrete
03.00 Albumul Național
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii
Miercuri, 21 aprilie
TVR Moldova
07.00 Matinalii
07.55 Dor în zbor
08.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Printre cuvinte-R
10.00 Obiectiv comun
10.55 Studio handbal
11.05 Handbal masculin - Liga Zimbrilor-Etapa 26. Dobrogea Sud - Dinamo
Bucuresti
12.35 Natură şi aventură
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Europa 360 °
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Zestrea românilor
15.30 România… în bucate
16.00 #NuExistaNuSePoate!
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câştigă România!
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Memorialul Durerii
23.00 România 9
00.00 #NuExistaNuSePoate!
00.50 Discover România
01.00 Zestrea românilor
01.30 România… în bucate
02.00 Un doctor pentru dumneavoastră
03.00 Cantec şi poveste
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
TVR 1
06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Craiova
10.45 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 2
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 Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Convieţuiri
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 3
18.25 Handbal masculin Liga Zimbrilor.
Etapa 27
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
20.00 Telejurnal Ştiri Tema zileiSport
21.00 România 9
22.00 Adevăruri despre trecut
22.30 Istorii ascunse Coronini - poveşti
23.00 Serial: Blochin: La graniţa legii,
ep. 5
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Rusia necunoscută, 4 eps
01.45 Micile vedete în bucătărie
02.00 Serial: Blochin: La graniţa legii,
ep. 5
02.50 Ora Regelui
03.40 Istorii ascunse
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
05.00 Vreau să fiu sănătos!
05.55 România 9
TVR 2
07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
12.55 Ziua cu stil
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.50 Handbal masculin. Liga Zimbrilor, etapa 27
17.30 România… în bucate
17.58 #NuExistaNuSePoate!
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18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.10 FilmCuloarea dragostei
22.45 Veniţi de gustaţi!
23.00 #NuExistaNuSePoate!
23.50 Ziua cu stil
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: Culoarea dragostei
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 Unda bugeacului
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Respiro
09.45 stil nou
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Focus. Europa
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi?
14.20 F/d
15.00 Serial Preţul pasiunii
16.00 Fii tânăr!
16.30 Svitanok
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Butonul roşu
21.00 Ştirile
21.20 Moldova de Patrimoniu
21.50 Chişinău: ieri şi azi
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.10 Ştiri Externe
23.35 La noi în sat
00.20 Respiro
00.30 Erudit cafe
01.10 Bună dimineaţa
02.55 Butonul roşu
03.55 Ştiri Externe
04.20 Cine vine la noi?
05.15 Respiro
05.25 Mesager
AgroTV
07:00:00 STIRI Program Informativ
07:30:00 TELEMAGAZIN
07:45:00 DECORURI PENTRU SALON
Program de divertisment
08:00:00 DESIGN HORTICOL Program de divertisment
08:30:00 HAND MADE Program de
divertisment
08:45:00 SEZONUL DE RECOLTARE
Program de divertisment
09:00:00 STIRI Program Informativ
09:30:00 Să ne cunoaștem Țara Educational/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 STIRI Program Informativ
14:30:00 Să ne cunoaștem Țara Educational/Cultural
15:15:00 INTERVIURI CU SOROCENI
16:25:00 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 STIRI Program Informativ
19:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT
talk show
20:00:00 DESIGN HORTICOL Program de divertisment
20:30:00 SEZONUL DE RECOLTARE
Program de divertisment
20:45:00 HAND MADE Program de
divertisment
21:00:00 Show 9ow! Program de
divertisment
21:45:00 DECORURI PENTRU SALON
Program de divertisment
22:00:00 STIRI Program Informativ
22:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT
talk show
23:00:00 DATINA STRABUNA Emisiune despre folclor
23:55:00 Program AGRO TV România
02:00:00 STIRI 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 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă

19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Imperiul leilor
23.00 Film Redemption-Izbavirea
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 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 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Politiсa
17.00 Ştiri
17.30 Mercur retrograd
19.00 Ştirile TV8
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. 39
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. 585
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 588
20.00 Film: DATORIE DE ONOARE
22.45 Film: OPERAŢIUNEA CHROMITE
01.00 Film: AMERICAN NINJA:
ANIHILAREA
03.15 Albumul Național
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Joi, 22 aprilie
TVR Moldova
07.00 Matinalii
07.55 Dor în zbor
08.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte

PROGRAME TV
09.00 Matinalii
09.55 Printre cuvinte
10.00 Obiectiv comun
10.55 Studio handbal
11.05 Handbal masculin - Liga
Zimbrilor - Etapa 27. Steaua Bucuresti Politehnica Timisoara
12.35 Descălecaţi în Carpaţi
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 La un pas de România
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Fraţi de viţă
15.30 Micile vedete în bucătărie
16.00 #NuExistaNuSePoate!
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câştigă România!
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Garantat 100%
23.00 România 9
00.00 #NuExistaNuSePoate!
00.50 Discover România
01.00 Fraţi de viţă
01.30 Micile vedete în bucătărie
02.00 Un doctor pentru dumneavoastră
03.00 Cantec şi poveste
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

13.20 Cine vine la noi?
14.15 F/d
15.00 Serial Preţul pasiunii
15.50 Erudit cafe
16.30 Sub acelaşi cer
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi?
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 Ştirile
21.20 Musafirul
21.50 Cântec, dor şi omenie
22.00 Ştirile (rus.)
22.20 Serial Preţul pasiunii
23.00 Revizie tehnică

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

AgroTV

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 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Politiсa
17.00 Ştiri
17.30 Mercur retrograd
19.00 Ştirile TV8
19.45 Sport
20.00 Politiсa
22.00 Новости
22.30 Cutia neagră. Plus
23.30 Вечер. Настоящее время
00.30 Х/ф
02.30 Ştirile TV8
03.15 Sport
03.30 Cutia neagră. Plus
04.30 Новости

07:00:00 STIRI 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 STIRI 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

TVR 1
06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Cluj
10.45 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 3
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 Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Akzente
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 4
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 Ştiri Tema zilei Sport
21.00 România 9
22.00 Dispăruţi fără urmă
23.00 Serial: Blochin: La graniţa legii,
ep. 6
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. 6
02.55 Eu pot!
03.45 Sport
04.05 Meteo
04.10 Telejurnal Ştiri Tema zilei Sport
05.00 Profesioniştii…
05.55 România 9
TVR 2
07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Reteaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
12.55 Ziua cu stil
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 Poate nu ştiai
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: Trecutul nu moare
22.50 Veniţi de gustaţi!
23.00 #NuExistaNuSePoate!
23.50 Ziua cu stil
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: Trecutul nu moare
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 Svitanok
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.40 Respiro
09.45 Tezaur
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Butonul roşu
12.00 F/d
12.30 Moldovenii de pretutindeni
13.00 Miezul zilei

Săptămânal independent

11:55:00 Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN
14:00:00 STIRI Program Informativ
14:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT
talk show
15:00:00 PRODUS AUTOHTON Program de divertisment
15:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 LUCRU MANUAL Program
de divertisment
17:40:00 DELICIILE Program de
divertisment
18:00:00 CĂLĂTORII CU GUSTProgram
de divertisment
18:30:00 Să ne cunoaștem Țara Educational/Cultural
19:00:00 STIRI 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 STIRI Program Informativ
22:30:00 DATINA STRABUNA Emisiune despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 STIRI 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 Hai sa ne batem
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

TV8

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. 586
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 589
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 38
21.00 Film: WINNETOU: ASEDIUL
APAŞILOR
23.00 Film: DATORIE DE ONOARE
01.45 Miezul problemei
03.00 Albumul Național
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii
Vineri, 23 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 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 Cluj
10.45 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 4
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.30 Europa mea
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 5
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 Ştiri Tema zilei Sport
21.10 Film: Luna comanşilor
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
03.50 Sport
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 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
12.55 Ziua cu stil
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 Poate nu ştiai
17.00 Glumeţii
17.30 România… în bucate
18.00 Cirque du Soleil: Quidam
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Gala umorului
22.00 Drag de România mea!
00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
02.00 România… în bucate
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 Documentar: 360°-GEO
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping
Moldova 1
06.55 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 Portrete în timp
09.45 În ritmul dansului
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Moldova de Patrimoniu
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.15 Respiro
14.30 F/d
15.00 Serial Preţul pasiunii
15.45 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
23.05 Ştiri Externe
23.30 O seară în familie
00.30 În ritmul dansului
01.05 Bună dimineaţa
02.50 Bună seara!
03.55 Ştiri Externe
04.20 Cine vine la noi!
05.15 Mesager
22.20 Serial Dragoste de ochii lumii
AgroTV
07:00:00 STIRI Program Informativ
07:30:00 TELEMAGAZIN
07:45:00 DECORURI PENTRU SALON
Program de divertisment
08:00:00 DESIGN HORTICOL Program de divertisment
08:30:00 HAND MADE Program de
divertisment
08:45:00 SEZONUL DE RECOLTARE
Program de divertisment
09:00:00 STIRI 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 STIRI Program Informativ
14:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT
talk show
15:30:00 DATINA STRABUNA Emisiune despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 LUCRU MANUAL Program
de divertisment

social-politic

de atitudine

17:40:00 DELICIILE Program de
divertisment
18:00:00 BAȘTINA - Magazin agricol
18:30:00 PRODUS AUTOHTON Program de divertisment
19:00:00 STIRI Program Informativ
19:30:00 VERDE-N OCHI talk show
20:30:00 ZONA VERDE Program de
divertisment
21:00:00 DESIGN HORTICOL Program de divertisment
21:30:00 SEZONUL DE RECOLTARE
Program de divertisment
21:45:00 DECORURI PENTRU SALON
Program de divertisment
22:00:00 STIRI Program Informativ
22:30:00 VERDE-N OCHI talk show
23:00:00 DATINA STRABUNA Emisiune despre folclor
23:55:00 Program AGRO TV România
02:00:00 STIRI Program Informativ
02:30:00 VERDE-N OCHI talk show
03:15:00 Program AGRO TV România
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.15 Teleshopping
13.30 În Profunzime
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Românii au talent

23.30 Film Van Helsing
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 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Românii au talent
05.15 Lecţii de viaţa
Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Marea excursie americana
10.20 Paganel
10.45 Teleshopping
11.00 Страна на вкус
12.00 Cabinetul din umbră
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Business Plan
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Триггер
21.00 Zerodoi pe TV
22.00 Cealalta Basarabie
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
01.00 Ora de Ras
02.00 Marea excursie americana
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
06.00 Zerodoi pe TV
TV8
05.00 Новости DW
05.15 Politiсa
07.00 Ştirile TV8
07.45 Sport
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 Ştiri pe scurt
12.15 Х/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Politiсa
17.00 Ştiri
17.30 Ultima frontieră
18.00 Mercur retrograd
19.00 Ştirile TV8
19.45 Sport
20.00 Întreabă Gheţu
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Х/ф
01.30 Ştirile TV8
02.15 Sport
02.30 Х/ф
04.30 Новости
Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 38
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 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 587
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 590
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 39
21.00 Film: TRANDAFIRUL GALBEN
23.15 Film: OPERAŢIUNEA CHROMITE
01.30 Miezul problemei
02.45 Albumul Naţional
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Sâmbătă, 24 aprilie
TVR Moldova
07.00 Mic dejun cu un campion
07.55 Dor în zbor
08.00 Documentar: Bucuria credinţei
08.30 Cap Compas
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 1, 2, 3 şi afli tot ce vrei!
10.00 Ferma
10.50 Discover România
11.00 Exclusiv în România
11.50 Discover România
12.00 Gala umorului
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Breaking Fake News
15.00 O dată-n viaţă
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: Tănase Scatiu
01.00 Destine ca-n filme
02.00 Film: Tănase Scatiu
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. 4
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. 6
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 O dată-n viaţă
18.50 Teleenciclopedia
19.45 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
20.00 Telejurnal Sport
21.10 Film: Căsătorie cu repetiţie
22.40 Dosar România
23.40 Profesioniştii…
00.40 Dosarele extratereştrilor
01.50 Film: Căsătorie cu repetiţie
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 MotorVlog
08.30 Serial: Mystic
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!
20.09 Film: Totul despre tata
22.10 Serial: Păcatul şi ruşinea
00.00 Distracţiile lui Cazacu
00.30 Zile cu stil
01.10 Film: Totul despre tata
03.05 E vremea ta!
03.20 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 F/d
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PROGRAME TV
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 Film Strada felinarelor stinse
15.00 MeseriAşii
16.00 Artelier
16.30 Art-club (rus.)
17.00 Ştirile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 La noi în sat
19.00 Mesager
19.45 Poezii
20.00 O seară în familie
21.00 Ştirile
21.15 Bună dimineaţa
21.20 Film La patru ace
22.50 Ştirile (rus.)
23.10 Ştiri Externe
23.35 Zapovednik
23.50 Concert în Europa
00.35 Reporter pentru sănătate
00.55 Bună dimineaţa
02.40 La noi în sat
03.25 Moldova de Patrimoniu
03.55 Ştiri Externe
04.20 O seară în familie
05.15 Mesager
AgroTV
07:00:00 STIRI Program Informativ
07:30:00 TELEMAGAZIN
07:45:00 DECORURI PENTRU SALON
Program de divertisment
08:00:00 MUZICA PETNTRU TOTI
09:00:00 STIRI 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 CĂLĂTORII CU GUSTProgram
de divertisment
12:30:00 INTERVIURI CU SOROCENI
13:45:00 MUZICA PETNTRU TOTI
14:00:00 STIRI Program Informativ
14:30:00 Program AGRO TV România
15:00:00 ZONA VERDE Program de
divertisment
15:30:00 VERDE-N OCHI talk show
16:30:00 TELEMAGAZIN
16:45:00 Program AGRO TV România
17:45:00 TELEMAGAZIN
18:00:00 ACTUALITATEA LA RAPORT
talk show
19:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNIIStiri, Informativ/Analitic
20:00:00 DE LA TRAPA, LA SAPA
Program de divertisment
20:30:00 Să ne cunoaștem Țara Educational/Cultural
21:00:00 PRODUS AUTOHTON Program de divertisment
21:30:00 ZONA VERDE Program de
divertisment
22:00:00 VIN LA TINE Program de
divertisment
22:30:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNIIStiri, Informativ/Analitic
23:30:00 DATINA STRABUNA Emisiune despre folclor
00:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNIIStiri, Informativ/Analitic
03:00:00 MUZICA PETNTRU TOTI
04:50:00 Program AGRO TV România
ProTV
07.00 Ştirile Pro TV
08.45 O seară perfectă
09.50 Teleshopping
10.00 I like IT
10.30 Superspeed la Pro TV
11.00 isănătate
12.00 Teleshopping
12.15 Film Un cadou cu suflet
14.00 Film Tu, din nou!!

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 Regele Leu
01.00 Ştirile Pro TV Chişinău
01.40 Film Un cadou cu suflet
03.40 Film Tu, din nou!!
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 Ştiri de week-end
19.45 Что это было?
20.45 Х/ф
01.00 Ştiri de week-end
01.40 Что это было?
02.30 Х/ф
04.10 Mercur retrograd
Național
06.00 Vouă
06.30 Baronii
07.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 588
08.00 Teleshopping
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor
12.00 Stan şi Bran - momente de
exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.15 Teleshopping
16.15 Film: ASEDIUL APAŞILOR
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 591
20.00 Cei 7 ani de masă
22.00 Iubire şi secrete
23.45 Poamă acră
01.45 Albumul Național
03.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Duminică, 25 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 Vedeta populară
22.10 Din Zestrea Ardealului
23.00 Teatru TV
00.35 Portret-In memoriam Carm en
Stanescu
01.00 Garantat 100%
02.15 Teatru TV
03.05 Portret-In memoriam Carm en
Stanescu
03.30 Cap Compas
04.00 Remix
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 Adevăruri despre trecut
16.00 Ai luat plasă!, sez. 1, ep. 7
17.00 Exclusiv în România
17.45 MomentArt
18.00 Dosar România
19.00 Breaking Fake News
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
20.00 Telejurnal Sport

Vineri / 16 aprilie / 2021
21.10 Vedeta populară
22.20 Garantat 100%
23.20 Replay
00.20 Dosarele extratereştrilor
01.30 Teleenciclopedia
02.20 Cooltura
02.45 Lumea azi
03.10 Exclusiv în România
03.50 Universul credintei
05.30 Banii tăi
06.00 Ai luat plasă!, sez. 1, ep. 7

22:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNIIStiri, Informativ/Analitic
23:00:00 DATINA STRABUNA Emisiune despre folclor
00:00:00 Program AGRO TV România
02:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNIIStiri, Informativ/Analitic
03:00:00 Să ne cunoaștem Țara Educational/Cultural
03:30:00 BAȘTINA - Magazin agricol
04:00:00 Program AGRO TV România

TVR 2

ProTV

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre Duminica a IV-a a
Pastelui
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Fraţi de viţă
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Liceeni
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: Liceenii Rock’n Roll
22.10 Film: Alma, mireasa vântului 100’
00.00 MotorVlog
00.30 Pescar hoinar
01.10 Film: Liceeni
02.45 Glumeţii
03.10 Sport
03.50 E vremea ta!
04.05 Serial: Mystic
05.00 Ferma
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

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 Sunt spion
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 Battleship: Invazia
23.15 Film Bahemian Rhapsody
01.45 Ştirile Pro TV Chişinău
02.25 Film Sunt spion
04.10 Film Battleship: Invazia

Moldova 1
06.05 Cuvintele credinţei
06.55 Bună dimineaţa
07.00 Ştirile
07.10 Bună dimineaţa
07.30 Ştirile
07.35 Bună dimineaţa
08.00 Ştirile
08.10 Bună dimineaţa

09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring star
11.00 Ştirile
11.40 La datorie
12.00 Ştiinţă şi inovaţii
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 Musafirul
15.30 Erudit cafe
16.10 Codul ECO
16.30 Moldovenii de pretutindeni
17.00 Ştirile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinău: ieri şi azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.00 Dor de voi
21.00 Ştirile
21.20 Prin muzică în Europa
22.20 Ştirile (rus.)
22.40 Film Fantana
00.20 Zapovednik
00.35 Reporter pentru sănătate
00.55 Chişinău: ieri şi azi
01.05 Bună dimineaţa
02.50 Evantai folcloric
03.45 Musafirul
04.15 Concert în Europa
05.00 Mesager
AgroTV
06:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNIIStiri, Informativ/Analitic
07:00:00 Să ne cunoaștem Țara Educational/Cultural
07:30:00 TELEMAGAZIN
08:00:00 GOSPODARII MOLDOVEI
Emisiune despre oamenii de succes din
domeniul Agrar
09:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNIIStiri, Informativ/Analitic
10:00:00 ACTUALITATEA LA RAPORT
talk show
11:00:00 TELEMAGAZIN
11:15:00 MUZICA PETNTRU TOTI
12:00:00 CĂLĂTORII CU GUSTProgram
de divertisment
12:30:00 INTERVIURI CU SOROCENI
13:25:00 MUZICA PETNTRU TOTI
14:00:00 BAȘTINA - Magazin agricol
14:45:00 STIATI CA? Program educational /Informativr
15:00:00 ZONA VERDE Program de
divertisment
15:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR
Program de divertisment
16:00:00 PRODUS AUTOHTON Program de divertisment
16:30:00 TELEMAGAZIN
16:45:00 Program AGRO TV România
17:45:00 TELEMAGAZIN
18:00:00 BAȘTINA - Magazin agricol
18:30:00 MUZICA PETNTRU TOTI
19:00:00 VERDE-N OCHI talk show
20:00:00 Să ne cunoaștem Țara Educational/Cultural
20:30:00 VIN LA TINE Program de
divertisment
21:00:00 Show 9ow! Program de
divertisment

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 Ştiri de week-end
07.40 Reporter de Gardă
08.00 Autoblog
08.30 Ждем в гости
09.30 Iubeşte viaţa
10.30 Dincolo de Nistru
11.00 Serial Familia
12.45 Teleshopping
13.00 Politiсa
15.00 Teleshopping
15.15 Punct şi de la capăt
16.00 Х/ф
18.00 Кулинарные жемчужины
Европы
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Cutia neagră. Plus
20.45 Х/ф
01.00 Ştiri de week-end
01.40 Cutia neagră. Plus
02.30 Х/ф
04.10 Iubeşte viaţa
Național
06.00 Vouă
06.30 Baronii
07.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 589
08.00 Teleshopping
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.15 Film: TRANDAFIRUL GALBEN
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. 592
20.00 Film: ARTICOLUL 420
23.45 Start show România
02.30 Albumul Național
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii
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CĂRĂBUȘI & WOW!

„Acorduri” eminesciene

Inspirată de versurile lui Mihai Eminescu, formația ,,Akord” a
lansat piesa „Vino iar”. Din textul
poeziei „De cu nu-mi vii?” au fost
preluate câteva rânduri, puse pe o
melodie modernă. Într-o postare
pe pagină oficială a trupei se menționează că acest cântec ,,continuă
șirul producțiilor în stil pop ale băieților, fiind o melodie dansantă”.
Lansarea piesei a avut loc pe
8 aprilie, iar cu această ocazie,
printr-o postare pe Instagram,
membrii trupei ,,Akord” le-au
comunicat admiratorilor câteva

detalii despre noua producție.
Astfel, Eduard Malareu a declarat că au ținut cont de părerile
ascultătorilor, iar ideea de a cânta
versurile lui Mihai Eminescu a
venit de la producătorul trupei.  
,,Anterior lansării acestei piese,
am ținut cont de reacțiile și feedback-urile ascultătorilor noștri și
am remarcat că ei sunt sensibili și
dornici de astfel de texte, de calitate, cu mesaje profunde. Ideea
cântării acestor pasaje eminesciene a venit din partea textierului
Iurie Badicu, care a evidențiat

un vers impresionant și potrivit
pentru repertoriul nostru: ,,În
lumea asta sunt femei,/ Cu ochi
ce izvorăsc scântei,/ Dar, oricât
ele sunt de sus,/ Ca tine nu-s, ca
tine nu-s”, a menționat Eduard
Malareu în postare.
Rândurile poeziei eminesciene
au fost puse pe muzica compusă
de către interpreții Eduard Malareu, Igor Sîrbu și de textierul
Iurie Badicu, orchestrarea îi
aparține lui Eugen Doibani, iar
de mix și mastering s-a ocupat
Sergiu Teacă.
Igor Sîrbu a recunoscut că Eugen Doga a fost cel care i-a motivat
să facă muzică pentru texte cunoscute, care au un mesaj frumos.
,,Compozitorul și prietenul
nostru Eugen Doga ne-a îndemnat
să compunem muzică modernă de
calitate pe poeziile unor poeți universali care au scris acum 100 și
ceva de ani”, a relevat cântărețul.
Nu e prima dată când băieții de
la ,,Akord” interpretează versurile
lui Mihai Eminescu. Pe 15 ianuarie, de ziua poetului, formația a
lansat piesa ,,Ochiul tău iubit”.
Octavian GRAUR

Prințul Harry, despre prinţul Philip:
„A fost un maestru al fripturilor
la grătar și o legendă a persiflării”
Prințul Philip a fost „un om al datoriei, de onoare
şi cu un pronunţat simţ al umorului”, a transmis
prințul Harry printr-un comunicat, după ce bunicul său pe linie paternă a decedat vineri la vârsta
de 99 de ani.
Într-un comunicat, ducele de Sussex, care a venit
din California – pentru prima dată după ce s-a retras
din rândul membrilor activi ai familiei regale –,
pentru a asista la funeraliile programate sâmbătă,
17 aprilie, a salutat în persoana bunicului său „o
stâncă a Majestăţii Sale regina Elisabeta a II-a, de
un devotament inegalabil”.
„Va fi ţinut minte drept cel mai longeviv consort al
unui monarh, ca un militar decorat, ca un prinţ şi ca
un duce”, a adăugat prinţul Harry, citat de Agerpres.
„Dar pentru mine, la fel ca pentru oricine care
a pierdut pe cineva drag sau un bunic de-a lungul
acestui an dureros, el a fost bunicul meu: un maestru
al fripturilor la grătar, o legendă a persiflării şi un
neastâmpărat până la final”, a mai spus el. „Deşi aş
putea să continui multă vreme în acest stil, ştiu că

La moartea risipitorului
Ajuns în iad, îi zise-un drac
Pe-un ton nespus de elocvent:
Bre, nu-i de-ajuns c-ai fost sărac,
Azi dai cu totul faliment!...

Alegeți

„GAZETA
de Chișinău”
în 2021!
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Gheorghe BÂLICI

Doi bărbaţi au fost
arestați după furturi
cu ajutorul maimuțelor
Poliţia indiană
a anunţat sâmbătă că a arestat doi
bărbaţi acuzaţi
că se foloseau de
maimuţe pentru
a fura bani pe
străzile capitalei
New Delhi, relatează AFP.
Cei doi au fost
reţinuţi după ce
un bărbat, de
profesie avocat,
a depus o plângere la poliţie că trei bărbaţi cu maimuţe l-au înconjurat şi i-au furat
6.000 de rupii (aproape 68 de euro), a declarat o oficialitate indiană
pentru France Presse.
Aproape în întreaga ţară autorităţile se confruntă cu ameninţarea
reprezentată de maimuţe care nu ezită să intre în locuinţe în căutare de
hrană. Însă capturarea lor este interzisă, în virtutea unei legi din 1972.
„Victima se afla într-o ricşă motorizată, bărbaţii s-au urcat şi ei şi
i-au cerut unei maimuţe să se aşeze pe locul din faţă, iar alteia, pe
locul din spate”, a explicat responsabilul indian, care a adăugat că
bărbaţii „au luat banii pe care avocatul îi avea în portofel şi au fugit
împreună cu maimuţele”.
Agerpres
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dacă el ar mai fi aici, ne-ar spune, ţinând o bere în
mână: «Haideţi, terminaţi odată cu asta!»”.
„Ne va lipsi teribil de mult şi va fi ţinut minte
pentru totdeauna de naţiunea noastră şi de lumea
întreagă. Meghan, Archie şi eu (precum şi viitoarea
lui strănepoată) vom avea mereu un loc special pentru el în inimile noastre”, a adăugat prinţul Harry.
digi24.ro
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