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Măsura dublă 
a condamnării

În târgul Washingtonului se 
zvonește că Joe Biden urmează să 
declare oficial masacrul armenilor 
din anii Primului Război Mondial 
drept genocid. Evenimentul s-ar 
produce pe 24 aprilie, când sunt 
comemorate victimele politicii 
criminale a autorităților otoma-
ne din 1915. 

Rezoluții de acest fel s-au îm-
potmolit decenii de-a rândul în 
Congresul american, dar mai ales 
la Casa Albă, conștientă de im-
portanța întreținerii unor relații 
bune cu Turcia, partener strategic 
într-o regiune mai curând ostilă 
decât prietenă cu SUA și unul din-
tre cei mai redutabili membri ai 
Organizației Nord-Atlantice. 
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R e a l i t a t e a

Circa 300 de mii de lei din aceștia vor fi investiți în 
reparația monumentului lui Grigore Kotovski din 
Hâncești. Iar la Ruseștii Noi, Ialoveni, consilierii au 
decis să aloce 150 de mii de lei din soldul primăriei, 
care e de doar 400 de mii de lei, ca să cumpere un 
automobil. Și asta, în timp ce primarul i-a anunțat 
că nu are nevoie de automobil și le-a cerut să nu se 
atingă de banii din sold, necesari pentru finalizarea 
unor proiecte de dezvoltare a localității. 

Adrian CIUBOTARU
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În pofida pandemiei și a situației economice 
extrem de grave, mulți reprezentanți ai 
instituțiilor statului continuă să cheltuiască 
iresponsabil și după bunul lor plac banul 
public. Spre exemplu, Consiliul municipal 
Hâncești a decis săptămâna trecută să ia 
un credit de 2,5 milioane de lei de la BC 
Victoriabank, cu o rată a dobânzii de 8,5%. 

Bani pentru 
Kotovski pe timp 
de pandemie

A n u n ț
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Blindate rusești pe 
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Dragi cititori,

Următoarea ediție 
a GAZETEI de Chișinău 
va apărea pe 7 mai

Până atunci ne citiți pe 
gazetadechisinau.md

Sărbători fericite!

9 aprilie. Cursanți ai Institutului militar „General-locotenent A.I. Lebed” din Tiraspol la aplicații
Foto:  militar.spsu.ru
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Generalul Ion Costaș: „Ucraina culege roadele 
inacțiunii sale în ceea ce privește Transnistria”

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

papers and News Publishers

R a c u r s i

Incendiul de la Calea Basarabiei, Chișinău. Un depozit de vopsea a luat foc. 60 de pompieri și 15 autospeciale au luptat cu flăcărileFoto: 
IGSU

În timp ce lideri europeni se 
arată îngrijorați de desfășurarea 
de trupe ruse în apropiere de 
frontul din Donbas și în Crime-
ea anexată, experții avertizează 
că R.Moldova nu are niciun me-
canism de răspuns în cazul în 
care o escaladare a conflictului 
din Ucraina s-ar extinde până la 
granițele R.Moldova. 

Cancelara germană Angela 
Merkel, bunăoară, declară că 
situația din Belarus, din estul 
Ucrainei și din Crimeea, din 
Transnistria, din Osetia de Sud, 
din Abhazia, din Nagorno-Kara-
bakh este „mai mult decât alar-
mantă”. Iar ministrul român de 
Externe, Bogdan Aurescu, anunță 
că tensiunile iscate de dislocarea 
masivă de trupe rusești la gra-
niță cu Ucraina va deveni tema 
unei întâlniri trilaterale Româ-
nia-Polonia-Turcia, care va avea 
loc la București. În același timp, 
generalul Ion Costaș, fost minis-
tru de Interne și al Apărării din 
R.Moldova, spune că autoritățile 
moldovene nu s-au arătat preocu-
pate serios de această problemă.

Întrebat de „Gazeta de Chi-
șinău” dacă R.Moldova poate fi 

afectată de evenimentele legate 
de Ucraina, Ion Costaș a răspuns: 
„O amenințare a existat, există 
și va exista până când avem o 
armată de ocupație pe teritoriul 
independent al statului suveran 
R.Moldova”. 

Totodată, el nu crede că au-
toritățile de la Chișinău pot să 
facă singure față unei asemenea 
amenințări. Mai mult, în opinia 
sa, acum Ucraina culege roadele 
inacțiunilor sale în legătură cu 
separatiștii din Transnistria.

„Dar noi avem forțe care ar 
putea face față? Asta e o naivi-
tate! Avem situația când timp de 
30 și ceva de ani nu s-a făcut ni-
mic, când partea ucraineană, în 
timpul războiului și când aveam 
noi probleme cu integritatea te-
ritorială, a fost de partea Trans-
nistriei și, împreună, în complot 
cu Rusia, juca cartea împotriva 
R.Moldova... Până astăzi, când 
s-au trezit și ei cu o problemă în 
Donbas, pe care o avem și noi în 
Transnistria. Sigur că, în 30 de 
ani, se putea face foarte mult ca 
să se blocheze complet existen-
ța acestei Transnistrii din par-
tea Ucrainei. Cu părere de rău, 

ucrainenii nu au făcut nimic, au 
stat cu mâinile în sân și au aștep-
tat să se rezolve de la sine pro-
blema”, accentuează generalul 
Costaș, care a condus Ministerul 
Apărării în timpul războiului din 
Transnistria, din 1992.

El mai spune că, în prezent, 
Chișinăul poate miza doar pe spri-
jinul partenerilor internaționali 
– Uniunea Europeană și Statele 
Unite –, care pot stăvili pornirile 
agresive ale Rusiei. 

„Numai pe plan internațional 
se pot face eforturi, dar nu știu cât 

Au fost lăsați corupții 
să vândă produse alterate 
în Piața Centrală?
 

Trei medici veterinari și doi reprezentanți ai unor agenți eco-
nomici au fost reținuți de anchetatorii de la Centrul Național 
Anticorupție (CNA), care au investigat timp de trei luni acte de 
corupție comise în cadrul Laboratorului de expertiză care func-
ționează la Piața Centrală din Chișinău. 

Responsabilii ar fi pretins și obținut taxe de protecție de cel 
puțin 100 de lei pentru fiecare carcasă de carne de porcină sau 
bovină vândută în piață, valoarea mitei ridicându-se de câteva ori 
în cazul unor produse de proastă calitate sau cu un termen mic 
de valabilitate, se arată într-un comunicat al CNA. Acesta însă nu 
precizează dacă în perioada investigației carnea presupus alterată 
a ajuns sau nu să fie vândută consumatorilor, punându-le astfel 
sănătatea în pericol. Drept urmare, mai mulți consilieri munici-
pali au cerut demiterea conducerii Pieței Centrale, administrată 
de Primăria Chișinău. 

CNA a făcut publică și o înregistrare video, realizată cu camera 
ascunsă, în care unul dintre veterinari vorbește cu furnizorul de 
„zdohnituri” (carne alterată – n.red.), de la care cere între 200 
și 300 de lei pentru carnea de vită.

„Un agent economic care furniza pe piață între 30-40 de car-
case urma să plătească drept taxă de protecție câteva mii de lei, 
la fiecare partidă. Din documentările, operate timp de trei luni, 
se estimează o sumă, pretinsă drept mită, de circa 100.000 de lei 
– bani care au fost calculați luând ca bază înregistrările obținute 
de anchetatori. Suma reală, însă, care a intrat în afara circuitului 
oficial, ar putea fi de câteva ori mai mare”, se arată în comunicatul 
emis marți, 20 aprilie, de CNA.

Miercuri, 21 aprilie, liberalii din Consiliul Municipal Chișinău 
(CMC) i-au cerut primarului Ion Ceban să-i demită pe directorul și 
vicedirectorul Pieței Centrale. „Pentru a completa tabloul abuzurilor 
de la piață trebuie să mai menționăm că această carne alterată este 
vândută în mai multe hale, inclusiv în spațiile care aparțin companiei 
„Alex Neosim” și unde anterior administrator a fost actualul vicedi-
rector al Pieței Centrale (Ghenadie Botezat – n.red.). Adică socialiștii 
au pus Lupul paznic la oi și se laudă că au reformat piața!!”, scrie cu 
această ocazie pe Facebook consilierul PL, Ion Cebanu.

Solicitat de jurnaliștii de la TV8, directorul pieței, Ion Pîntea, 
a calificat declarațiile consilierului ca „aberații” și „manipulări cu 
tentă strict politică”. El susține că administrația Pieței Centrale nu 
poartă răspundere pentru calitatea produselor vândute, aceasta fiind 
atribuția Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

V.V.

curaj au guvernanții – președin-
tele și Parlamentul, care știm ce 
orientare are acum, unde se ceartă 
după ciolan”, spune Ion Costaș.

Menționăm în acest context că 
ministrul de Externe al României, 
Bogdan Aurescu, anunță că di-
plomații occidentali încearcă să 
găsească căi de dezescaladare a 
situației de la granița ruso-ucrai-
neană, dar și că Rusia se folosește 
și de alte tactici, pe lângă masarea 
de trupe, inclusiv propaganda și 
dezinformarea prin canale de pro-
pagandă precum Sputnik.

Valeriu CAȚER F
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Proiectul de decizie privind 
contractarea creditului de 2,5 
milioane de lei de către Primăria 
municipiului Hâncești „pentru 
investiții capitale” a fost discutat 
aprins de consilieri. 

Credit de la Victoriabank, 
pentru Kotovski

Autorii proiectului, alături de 
primarul de Hâncești, Alexandru 
Botnari, și-au propus să repare 
din acești bani o stradă „în va-
riantă albă”, să construiască un 
WC, să repare monumentul lui 
Kotovski și să efectueze unele 
lucrări de amenajare a parcului 
din centrul localității.

Consilierul municipal, Grigore 
Cobzac, fost membru PAS, ne-a 
informat că nu a susținut acest 
proiect. „Noi, câțiva consilieri, am 
fost împotriva acestei decizii. Este 

de neacceptat ca pe timp de criză 
pandemică să contractezi un cre-
dit costisitor și să investești 298 
de mii de lei din acesta într-un 
monument controversat. Eu am 
alte viziuni despre acest Kotovski, 
spre deosebire de primarul care 
l-a ridicat la rang de cetățean de 
onoare”, a spus consilierul.

N-au canalizare, 
nici apă de calitate

Grigore Cobzac a mai decla-
rat că locuitorii orașului Hâncești 
se confruntă cu probleme foarte 
mari, cum ar fi lipsa canalizării și 
a apei potabile de calitate. Doar 
17-20% din gospodăriile din or. 
Hâncești sunt conectate la mo-
mentul actual la canalizare. 

„Circa 80 la sută stau cu o căl-
dare pentru gunoi sub masă. Unde 
s-a mai văzut așa ceva în secolul 
tehnologiilor? Totodată locuito-
rii orașului nu au acces la apă de 
calitate și nici problema colectării 
gunoiului nu este soluționată până 
la capăt. Sunt câteva probleme 
reale cu care se confruntă oamenii 
și, dacă autoritățile s-ar baza pe 
interesele cetățenilor, sunt sigur 
că azi am trăi mult mai bine”, 
spune consilierul.

De cealaltă parte, Alexandru 
Botnari, primarul de Hâncești, 

Bani pentru Kotovski 
pe timp de pandemie

„Noi suntem noi. Iar voi sunteți voi. O realitate care nu pune neapărat o problemă, ci oferă o șansă. În cel mai rău 
caz, este o posibilitate de a anula matematica mortală a viitoarelor pierderi de război.” 

Volodymyr Zelensky, https://t.me/V_Zelenskiy_official/505 
www.rbc.ru
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În pofida pandemiei și a situației economice 
extrem de grave, mulți reprezentanți 
ai instituțiilor statului continuă să 
cheltuiască iresponsabil și după bunul 

lor plac banul public. Spre exemplu, Consiliul 
municipal Hâncești a decis săptămâna trecută 
să ia un credit de 2,5 milioane de lei de la BC 
Victoriabank, cu o rată a dobânzii de 8,5%. Circa 
300 de mii de lei din aceștia vor fi investiți în 
reparația monumentului lui Grigore Kotovski 
din Hâncești. Iar la Ruseștii Noi, Ialoveni, 
consilierii au decis să aloce 150 de mii de lei 
din soldul primăriei, care e de doar 400 de mii 
de lei, ca să cumpere un automobil. Și asta în 
timp ce primarul i-a anunțat că nu are nevoie 
de automobil și le-a cerut să nu se atingă de 
banii din sold, necesari pentru finalizarea unor 
proiecte de dezvoltare a localității. 

ține să precizeze că din suma de 
circa 300 de mii de lei va fi re-
parat „nu doar monumentul lui 
Kotovski”, ci și pavajul și „întreg 
complexul” din jurul acestuia. „Nu 
se amenajează doar monumentul 
lui Kotovski. Sus el arată bine, dar 
postamentul este boștură, cad bu-
căți de tencuială din acesta. Copiii 
se joacă prin găurile acelea și e 
periculos. Vom amenaja tot teri-
toriul din jurul acestuia, vom am-
plasa scaune, vom construi alei, 
ca să atragem turiști și aceștia să 
se poată plimba fără riscuri”, a 
spus Alexandru Botnari.

Botnari: „Vrem să fie 
frumos când 
vor veni turiștii”

La întrebarea de ce a fost ne-
voie de contractarea unui credit 
în acest scop și nu s-a recurs la 
propriile venituri ori la atragerea 
unor proiecte, primarul a declarat 
că la momentul actual primăria nu 
dispune de bani. „Creditul a fost 
luat pentru un an. Până la toamnă 
vom colecta suma necesară, din 
impozite,  vânzări și vom începe 
restituirea acestuia”, a mai spus 
Botnari.

Grigore Cobzac ne-a informat 
că intenționează să conteste îm-
preună cu alți consilieri decizia re-
spectivă imediat ce documentul va 
fi publicat de Cancelaria de Stat.

Amintim că primarul de Hân-
cești l-a făcut om emerit pe Grigo-
re Kotovski în 2018, atunci când 
l-a comparat pe descendentul 
lumii criminale din Basarabia cu 
Robin Hood. Botnari a semnat 
o decizie prin care i-a conferit 
post-mortem acest titlu cu prilejul  
vizitei unei nepoate a lui Kotovski 
din Federația Rusă la Hâncești.

Drumuri bune, 
dar nu pentru toți

Modul în care sunt cheltuiți 
banii din bugetul primăriei i-a 
revoltat și pe mulți locuitori din 

satul Ruseștii Noi, Ialoveni. La 
9 aprilie, circa 50 de oameni au 
mers la primărie la ședința Consi-
liului local la care aleșii urmau să 
decidă repartizarea a 673 de mii 
de lei din Fondul rutier și 375 de 
mii de lei, oferiți de Guvern pen-
tru reparația infrastructurii care 
a suferit în urma ploilor de anul 
trecut. Reprezentanții Consiliului 
au încercat să dea afară oamenii 
de la ședință sub pretextul codu-
lui roșu din cauza Covid-19. Ca 
rezultat, între consilieri și săteni 
s-a iscat un scandal, iar ședința 
a fost amânată pentru a doua zi, 
urmând să aibă loc la Casa de 
Cultură

Oamenii au venit și a doua zi în 
speranța că vor asista la ședință, 
dar a fost chemată poliția care nu 
le-a permis locuitorilor să intre 
în sală.

„Din cauza lipsei canalelor de 
scurgere, în urma ploilor, tot pă-
mântul a fost adus în ograda copi-
lului meu, i-a acoperit fundamen-
tul casei. Dorim să se repare acele 
drumuri pe care este imposibil să 
urce o ambulanță, nu cele care 
trec prin poarta consilierilor”, a 
declarat Alexandra, o locuitoare 
a satului.

Prezent la fața locului, liderul 
partidului „Democrația acasă”, 
Vasile Costiuc, a observat că, și la 
Ruseștii Noi, un cordon de poliție 
asigură desfășurarea unei ședințe 
care ar trebui să fie publică, la fel 
ca în unele cazuri la Parlament. 
„Interesul poartă fesul. Există aici 
o grupare rămasă de la Plahotniuc, 
au format o majoritate și împart 
banii cum știu ei, iar poliția ob-
strucționează accesul oamenilor. 
Opinia sătenilor este ignorată, iar 
primarul nu este luat în calcul”, a 
comentat Costiuc.

Și primarul Valentina Meșină 
consideră că acea criza politică 
care se derulează la nivel națio-
nal, conflictul instituțional din-
tre Președinte și Parlament, se 
repetă și la Ruseștii Noi, doar că 
aici  are loc între ea și consiliul 

local. A fost votată de peste 50% 
din locuitori, dar consilierii au 
format o majoritate care nu mai 
ține cont de opiniile sale și decide 
după bunul plac cum să cheltuias-
că banii publici.

„Înainte de ședință am orga-
nizat consultări publice cu oa-
menii. Am primit peste 40 de 
cereri din partea locuitorilor care 
solicitau reparația a opt porțiuni 
de drumuri. Din acestea am se-
lectat patru drumuri și consilierii 
urmau să decidă care din acestea 
pot fi reparate în primul rând. Ei 
însă mi-au spus că deja au decis 
ce drumuri vor fi reparate, altele 
decât cele identificate împreună 
cu oamenii. Un drum selectat de 
ei trece chiar prin poarta unui 
consilier. Noi însă am dorit re-
parația unui drum care duce la 
fântâna arteziană, unde trebuie 
înlocuită o pompă, fără de care 
jumătate de sat, inclusiv școala 
și grădinița, riscau să rămână 
fără apă. Eu personal înțeleg că 
e vorba de 40 de cereri și că o 
ședință fără consultări cu oa-
menii va crea nemulțumiri, de 
aceea am propus ca ședința să 
fie transmisă cel puțin online ca 
oamenii să vadă ce decid consi-
lierii. Aceștia însă au refuzat”, 
a declarat primarul.

Primarul, lăsat fără bani 
în primărie

Tot la ședința care a avut loc la 
10 aprilie, consilierii din Ruseștii 
Noi au decis, ignorând opiniile 
primarului, cheltuirea a 400 de 
mii de lei din soldul primăriei. 
Astfel, 150 de mii din aceștia au 
fost repartizați pentru procurarea 
unui autoturism.

„Eu personal m-am descurcat 
până acum cu bani din propriul bu-
zunar pentru deplasări. Am anunțat 
consilierii că achiziționarea mașinii 
mai rabdă. Avem un sold de doar 
800 de mii de lei, bani necesari pen-
tru finalizarea proiectelor legate de 
aprovizionarea cu apă și iluminatul 
stradal. În lipsa lor riscăm să sto-
păm aceste proiecte. Din păcate, nu 
au ținut cont de opinia mea și la 10 
aprilie au votat această decizie”, a 
mai spus primarul.

La rândul său, Valentina 
Meșină ne informează că inten-
ționează să conteste deciziile 
Consiliului local adoptate pe 10 
aprilie, deoarece ședința a avut 
loc netransparent și pe timp de 
Cod roșu de alertă Covid, iar o 
decizie a Comisiei situații ex-
cepționale a raionului Ialoveni 
interzice organizarea ședințelor 
în această perioadă.

Svetlana COROBCEANU
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UE/Gunoiștea 
discordiei 
de la Pașcani

Julieta SAVIȚCHI

A N C H E T Ă

În urma ploilor sau după topi-
rea zăpezilor, apele contaminate 
de gunoaie se revarsă pe șesul pe 
care șerpuiește Ichelul. Autorită-
țile locale, perindate de-a lungul 
anilor, au încercat în felul lor, fără 
succes, să soluționeze problema 
gunoiștii neautorizate, în pofida 
faptului că aceasta a fost promi-
siunea electorală făcută de majo-
ritatea celor ajunși să cârmuiască 
localitatea.

2,6 hectare acoperite 
cu deșeuri

Gunoiștea Pașcanilor se în-
tinde pe o fâșie de 2,6 hectare, 
între două terenuri agricole, mai 
la vale de Institutul de Fitotehnie 
Porumbeni. Printre mormanele de 
deșeuri, un drum îngust duce la 
cariera de piatră de la Cricova. Pe 
locul unde se întinde gunoiștea, 
a fost înainte o carieră de piatră, 
folosită la reconstrucția Chișină-
ului dărâmat de aviația sovietică 
în august 1944. După epuizarea 
rezervelor de calcar în acest loc, la 
finele anilor 60, a rămas o groapă 
enormă.

Primii care au început să arun-

O gunoiște făcută pe un deal de deasupra 
satului Porumbeni din comuna 
Pașcani, raionul Criuleni, sufocă de 
mai mulți ani locuitorii din zonă și 

poluează mediul ambiant. În zilele caniculare 
mirosul emanat de gunoiște se extinde ca un 
capac deasupra Porumbenilor și Pașcanilor și se 
face simțit și în localitățile vecine, Măgdăcești și 
Cricova. Când e vânt puternic, mii de pungi de 
plastic sunt ridicate în aer, apoi așternute prin 
curțile oamenilor, zonele verzi și albia râului 
Ichel. 

ce deșeurile în fosta mină de pia-
tră au fost locuitorii din Cricova. 
Ulterior, au început să evacueze 
încolo gunoiul și localitățile ve-
cine, Pașcani și Măgdăcești. Pe 
parcursul a 50 de ani groapa s-a 
umplut cu deșeuri, iar mormanele 
de gunoaie se ridică la suprafață. 
Deși de mai bine de zece ani cei 
din Cricova și Măgdăcești nu mai 
duc gunoi încolo, mormanele de 
deșeuri continuă să crească ame-
nințător.

La o distanță de cca 200 de 
metri de gunoiște se găsește o 
vale unică, cu o adâncime de cel 
puțin 20 de metri, prin care cur-
ge râul Ichel. Din păcate, fru-
musețea peisajului verde este 
afectată de pungile de plastic 
aduse de vânt dinspre gunoiște. 
Aceste pungi pot fi văzute peste 
tot pe o rază de cca un kilometru 
de la gunoiște: pe iarba înver-
zită, în copaci, în construcții, 
în Ichel.

Cele mai deranjante pentru lo-
cuitorii din Pașcani și Porumbeni 
par a fi însă incendiile de la gu-
noiște, când o perdea de fum toxic 
acoperă localitatea. Oamenii din 
sat spun că atunci trebuie să stea 
cu geamurile închise și aproape 
că nu pot să iasă afară.

În special acest lucru a fost re-
simțit în vara anului 2018, când 
gunoiștea a ars timp de două 
săptămâni, până când focul a 
fost oprit de ploaie. Oamenii din 
Pașcani și Porumbeni au semnat 
o petiție, iar Primăria Pașcani a 
fost nevoită să găsească resurse 
financiare pentru procurarea unui 
hidrant.

Lupta pentru gunoaie

Deși nu este autorizată și nici 
nu întrunește condițiile necesare 
pentru autorizare, gunoiștea de 
la Pașcani, pe lângă faptul că re-
prezintă o sursă sigură de poluare 
a mediului ambiant, a devenit în 
ultimii zece ani motiv de ceartă 
pentru gestionarea ei.

Timp de doi ani, gunoiștea s-a 
aflat în gestiunea SRL Salubris 
Grup, al cărei proprietar și ad-
ministrator este Eugen Butucea, 
consilier local. Bărbatul susține că 
cheltuia în jur de 20 de mii de lei pe 
an pentru a menține gunoiștea în 
regulă. Întreprinderea lui Butucea 
se ocupa și de colectarea deșeurilor 
de la gospodăriile casnice și de la 
agenții economici din localitate. 

În 2015, pentru Salubris Grup 
apare un concurent, Întreprinde-
rea Individuală Dragoș Chirița, 
înregistrată pe numele unui stu-
dent de la Universitatea Coope-
ratist-Comercială, care a preluat 
gestiunea gunoiștii.  

De fapt, firma era gestionată de 
Angela Chirița, mama tânărului 
Dragoș Chirița, care s-ar fi aflat 
în relații amicale cu primarul de 

Pașcani, Vasile Gîrbea. Ulterior, 
Vasile Gîrbea a devenit nașul de 
cununie al lui Dragoș Chirița. 
Angela Chirița neagă că inițierea 
afacerii ar fi avut legătură cu șeful 
administrației locale. 

„Procurasem un tractor și tot 
mai mulți oameni ne rugau să le 
transportăm ceva, inclusiv deșe-
urile, la groapa de gunoi. La un 
moment dat am început să prestăm 
servicii și pentru administrația lo-
cală. De la Primărie mi-au zis că 
trebuie să legalizez cumva aface-
rea, ca să-mi poată achita serviciile 
cu factură. Apoi și băiatul urma 
să-și încheie studiile. Ca să nu-l 
scap peste hotare, am decis să-i 
fac o afacere. Pot să vă spun că 
am muncit mult. Noi nu aveam 
angajați. Colectam deșeurile perso-
nal, împreună cu copiii mei. A fost 
foarte greu la început. În sat mai 
erau câteva gunoiști pe care noi 
le-am lichidat. Scopul meu a fost 
să facem localitatea mai curată și 
cred că ne-a reușit”, ne-a declarat 
Angela Chirița.

După înlăturarea SRL Salubris 
grup de la gestionarea gunoiștii, 
acolo au avut loc mai multe in-
cendii. Familia Chirița și Vasile 

Gîrbea l-au acuzat pe Butucea că 
ar fi plătit oameni ca să dea foc la 
gunoi și să provoace nemulțumi-
rea comunității. Pe de altă parte, 
Butucea îi învinuia pe noii „șefi” ai 
poligonului de gunoi de gestionare 
incorectă.

În martie 2020, Consiliul local 
Pașcani a înregistrat întreprinde-
rea municipală Salubritate, abi-
litată cu salubrizarea localității, 
evacuarea deșeurilor și gestionarea 
gunoiștii. Administratoare a în-
treprinderii a fost numită Angela 
Chirița.

„Am angajat un paznic, au fost 
semnate contracte, a fost adus un 
buldozer”, ne-a comunicat admi-
nistratoarea de la ÎM Salubritate. 
Femeia a precizat că taxele de 25 de 
lei pe lună achitate pentru evacua-
rea deșeurilor nu acoperă nici 40 la 
sută din cheltuielile întreprinderii, 
deficitul financiar fiind recuperat 
din bugetul administrației publice 
locale.

O situație similară ne-a prezen-
tat și Eugen Butucea, care spune 
că nu a primit nicio subvenție de 
la administrația locală. Din dis-
cuția avută cu antreprenorul am 
înțeles că veniturile firmei provin 
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din exporturile deșeurilor sortate. 
Astfel, o tonă de deșeuri din plastic 
costă în jur de 600 de euro, iar 
prețul unei tone de deșeuri din 
sticlă ajunge până la 200 de euro.

Chiar lângă gunoiște, am întâl-
nit câțiva muncitori care sortau 
manual deșeurile. Alături, se află 
o linie de sortare a deșeurilor care 
nu a fost încă dată în exploatare. 
„Am început construcția cu patru 
ani în urmă. Suntem pe ultima sută 
de metri, peste vreo două - trei luni 
începe să funcționeze. Banii provin 
din circuitul economic al întreprin-
derii, am luat și credite. Poate că 
era gata, dar ne-a încurcat pande-
mia. Nu au fost efectuate exporturi 
și nu au fost bani suficienți”, ne-a 
spus Eugen Butucea. 

Împăcarea
 
După „războiul” pentru gu-

noiștea de la Pașcani, care a durat 
câțiva ani, a venit și „pacea”. Nu 
cunoaștem ce a dus la marea îm-
păcare, putem doar să presupunem 
că ar fi vorba de scăparea de sub 
control a situației ecologice.

Primarul de Pașcani, Vasile Gîr-
bea, ne-a comunicat că își pune 
speranțe în Eugen Butucea, care 
mai este și consilier local, și că a 

ajuns cu acesta la o înțelegere ca 
să facă ordine la gunoiștea care va 
rămâne în continuare în gestiunea 
ÎM Salubritate. 

„Avem un agent economic care 
în timpul apropiat va pune în func-
ție linia de sortare și deșeurile vor 
fi transportate la fabricile de reci-
clare. Sunt sigur că se va face re-
gulă. Gunoiștea este de zeci de ani, 
cu astfel de probleme se confruntă 
aproape toate localitățile din repu-
blică. Îmi pun speranțe în agentul 
nostru economic. Linia de sortare 
poate că ne va permite să auto-
rizăm gunoiștea. Din păcate, nu 
avem altă soluție. Bugetul local nu 
ne permite să amenajăm o gunoiște 
modernă, conform standardelor. 
Acum lucrăm la convingerea oame-
nilor să sorteze deșeurile. Vor fi și 
taxe diferențiate, mai mici, pentru 
cei care sortează deșeurile. Pentru 
cei care nu vor dori să facă acest 
lucru taxele se vor ridica până la 50 
de lei lunar”, ne-a explicat edilul.

Întrebat dacă nu a aplicat la 
proiecte pentru granturi ca să re-
zolve problema deșeurilor, Gîrbea 
a declarat că nu este chiar atât ușor 
de a obține finanțări și că nu a vrut 
să încurce agentului economic care 
este din localitate.

Și Eugen Butucea susține că 

lucrurile s-au schimbat și că a 
găsit limbaj comun cu primarul. 
Totodată, i s-a permis să colecteze 
deșeurile de la gospodăriile casni-
ce din Porumbeni. Antreprenorul 
mai spune că se implică și la sa-
lubrizarea localității: „Interesul 
meu este ca să avem o localitate 
curată. Interesul civic predomină 
asupra interesului economic. O 
săptămână în urmă, am făcut cu-
rățenie pe malurile râului Ichel”. 
Antreprenorul s-a arătat optimist 
că, timp de un an, va face ordine 
la gunoiște, iar pungile de plastic 
împrăștiate de vânt vor dispărea.

Mai puțin încrezătoare în po-
tențialul lui Butucea s-a arătat 

Angela Chirița, deși nu a exclus 
o colaborare pe viitor cu acesta. 
Femeia ne-a spus că pungile și 
sticlele de plastic care ajung în 
Ichel nu sunt de la gunoiștea pe 
care o gestionează, ci de la deșeu-
rile stocate lângă linia de sortare a 
SRL Salubris Grup: „Dacă ați văzut 
drumul care duce spre mina de la 
Cricova, noi am ridicat maluri ca 
să nu se împrăștie gunoiul. Peste 
drum este gunoiul lui Butucea. De 
acolo ajung gunoaiele în Ichel. Noi 
nu răspundem pentru ele, dar este 
neplăcut”.

Angela Chirița ne-a mai comu-
nicat că preconizează să instaleze 
o linie de sortare a deșeurilor. „Ați 
văzut unde e ghereta paznicului? 
Acolo am pregătit platoul. Dar nu 
avem electricitate. Butucea și-a 
tras linie de înaltă tensiune, dar noi 
nu putem lua curent de la el. Am 
găsit susținere la domnul primar. 
Vom extinde rețelele electrice, apoi 
vom amenaja și linia de sortare, 
iar deșeurile sortate și presate le 
vom vinde firmelor care le exportă 
la uzinele de reciclare. Astfel va 
fi suplinit și bugetul local, și se 
va face ordine. Nu exclud că vom 
vinde deșeurile firmei Salubris 
Grup, dacă vor dori”, ne-a decla-
rat femeia.

Șeful Inspectoratului 
de Mediu Criuleni: 
„Nu au alte soluții”

Ion Guzun, șeful Inspectoratu-
lui de Mediu al raionul Criuleni, 
susține că administrația locală din 
Pașcani a avansat mult în ultima 
perioadă în gestionarea gunoiștii 
care nu întrunește criteriile pentru 
a fi autorizată. 

„Gunoiștea este din perioada 
sovietică. Știu că sunt probleme 
acolo, că se poluează mediul, se 
poluează Ichelul care se revarsă 
în Nistru, de unde bem apă. Am 
aplicat multe amenzi. Dar admi-
nistrația locală de la Pașcani nu 
prea are soluții. Și așa au făcut 
mult pentru a ține cât de cât si-
tuația sub control. Este salutară 
intenția de sortare a deșeurilor și 

reciclarea. Dar și așa, gunoiștea de 
la Pașcani nu poate fi autorizată. 
Trebuie să fie plasată la o distanță 
anumită de localitate, să nu existe 
resurse de apă. Dar nici bani nu 
au pentru a amenaja o gunoiște 
nouă. De fapt, cu această problemă 
se confruntă majoritatea localită-
ților din R. Moldova. Aproape în 
fiecare sat este cel puțin o gunoiște 
care nu e autorizată”, ne-a spus 
funcționarul.

Ion Guzun a precizat că s-a 
contat mult pe amenajarea unei 
gunoiști lângă satul Hrușova, care 
urma să deservească mai multe 
localități, inclusiv comuna Paș-
cani. Uniunea Europeană a alocat 
fonduri generoase pentru amena-
jarea gunoiștii, însă nu a fost să fie 
după ce conducătorii unui ONG în 
complicitate cu foști funcționari 
din conducerea raionului Criuleni 
au deturnat fondurile europene. 
Acum administrația raionului 
Criuleni a fost pusă în situația de 
a returna un milion de euro, banii 
deturnați și penalitățile.

Soluția Chișinăului, de nouă 
ani doar pe hârtie

Veronica Focșa, șefa Direcției 
control, gestionare deșeuri și sub-
stanțe chimice a Inspectoratului 
pentru Protecția Mediului, ne-a 
comunicat că cunoaște situația de 
la Pașcani, care este una gravă. 
Iar soluția ar putea veni în urma 
realizării Strategiei Naționale de 
implementare a deșeurilor pen-
tru anii 2013-2027,  aprobată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 248 din 
aprilie 2013. Documentul prevede 
formarea a opt puncte regionale de 
colectare și depozitare a deșeurilor, 
care să conducă în cele din urmă la 
dispariția gunoiștilor din localități.

Întrebată la ce etapă de imple-
mentare se află Strategia respec-
tivă, funcționara ne-a răspuns că 
e la „etapa studiilor și discuțiilor”. 
Totodată, autoritățile se află în aș-
teptarea unor granturi din exteri-
or, care vor face posibilă trecerea 
Strategiei la o nouă etapă, cea a 
implementării reale.

Soluția 

 ar putea veni în 
urma realizării 

Strategiei Naționale 
de implementare a 

deșeurilor pentru anii 
2013-2027,  aprobată 

prin Hotărârea 
Guvernului nr. 248 din 

aprilie 2013.
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Ion CHIȘLEA 

Cum impulsionăm 
creditarea economiei reale?

Banca Națională a Moldovei (BNM) a 
publicat săptămâna aceasta raportul 
privind starea sistemului bancar în 
anul 2020, potrivit căruia  sectorul 

bancar moldovenesc dispune de un nivel înalt de 
lichiditate, iar calitatea portofoliului de credite 
s-a îmbunătățit comparativ cu finele anului 
precedent, chiar dacă profitul obținut a scăzut 
cu circa 27% față de anul precedent. O deficiență, 
care transpare din raport constă în faptul că 
băncile comerciale preferă să finanțeze tot mai 
mult statul în defavoarea businessului. 

E C O N O M I E

Investițiile băncilor în valorile 
mobiliare de stat (VMS) au crescut 
cu 62% anul trecut, ajungând la 
circa 15,8 miliarde lei și repre-
zintă 11,5% din totalul activelor. 
Băncile au devenit astfel unul din 
principalii creditori ai Guvernului.

De cealaltă parte, volumul cre-
ditelor noi acordate s-a diminuat 
cu 1,58% față de aceeași perioadă 
a anului precedent. 

În pofida scăderii generale, 
volumul creditelor acordate co-
merțului a crescut cu 11,7%  sau 
1,1 miliarde de lei, iar cel al credi-
telor acordate pentru procurarea 
locuinței a crescut și mai mult – cu 
26,3% sau 1,6 miliarde de lei.

De cealaltă parte, creditele în 
sferele producătoare, industrie 
și agricultură, au fost mult mai 
puțin solicitate. 

Evident, în perioada de criză 
puțini se încumetă să ia credite 
pentru a face investiții în afaceri 
de producere. 

Împrumuturile statului, 
cauzate de pandemie 
și Bugetul populist

Starea actuală a lucrurilor, 
când statul împrumută bani de la 
bănci, iar businessul nu se împru-
mută, nu este un fenomen recent. 
Banca Națională nu o singură dată 
și-a declarat obiectivul de a redi-
recționa creditele băncilor către 
sfera producătoare a economiei. 
Iată că acest lucru nu prea îi re-
ușește, iar în perioada de criză 
situația chiar s-a agravat.

Creditarea exorbitantă de către 
bănci a statului anul trecut a fost 
cauzată de scăderea economică 
datorată inclusiv restricțiilor 
aplicate pe parcursul pandemiei. 
În plus, și pentru anul trecut, în 
perspectiva alegerilor prezidenți-
ale, Guvernul adoptase un buget 
excesiv de populist, în final fiind 
acumulat un deficit de 17 miliarde 
de lei, care a fost acoperit în mare 
parte prin împrumuturile luate de 
Ministerul Finanțelor de la băncile 
locale prin intermediul VMS. De 
remarcat că statul nu împrumută 
bani pentru creșterea economică, 

ci pentru a spori plățile sociale. 
Adică împrumută bani pentru 
mâncare, și nu pentru dezvoltare. 

Ce facem cu abundența 
de lichidități

La 20 aprilie și Institutul pen-
tru Politici și Reforme Europene 
(IPRE) a publicat rezultatele unui 
studiu privind activitatea secto-
rului bancar. 

Experții Dumitru Vicol, analist 
asociat la Institutul pentru Politici 
și Reforme Europene (IPRE) și 
strategist pe piețe emergente în 
Londra, și Stanislav Ghilețchi, di-

rector adjunct IPRE, au constatat 
că în Republica Moldova, la fel ca 
și în alte țări din regiune, există 
o abundență de lichiditate. Adică 
băncile stau pe un munte de bani, 
care nu ajunge însă în economie. 

Explicația ar consta în criteriile 
riguroase de acceptare a credi-
telor, dar și în lipsa cererilor de 
credite solide.  

Potrivit autorilor, problema ex-
cesului de lichiditate a determinat 
băncile centrale din țările din re-
giune să aplice măsuri inovatoare 
pentru a canaliza lichiditățile că-
tre creditare. Deocamdată, același 
lucru nu a fost făcut și la noi.

Și asta deși reformele imple-
mentate de Banca Națională a 
Moldovei (BNM) au oferit rezili-
ența necesară sistemului bancar 
pe perioada pandemiei, care i-a 
permis să parcurgă criza pande-
mică mai bine decât alte sectoare 
ale economiei. 

Autorii sunt de părere că băn-
cile din Republica Moldova dețin 
un surplus de lichiditate care le-ar 
permite să finanțeze mai intens 
atât sectorul public, cât și cel 
privat. 

Fenomenul de creditare mode-
rată a sectorului real este deter-
minat inclusiv de lipsa cererilor 
de credite solide și nu doar de 
preferința sistemului bancar de 
a finanța sectorul public, în spe-
cial în condițiile în care câștigul 
comercial rămâne a fi mai solid 
în creditarea sectorului real decât 
a celui public. Cu toate acestea, 
atitudinea sistemul bancar refe-
ritoare la creditarea economiei 
reale este destul de conservatoare.  

În baza analizei făcute, autorii 
vin cu o serie de recomandări, cum 
ar fi, spre exemplu, micșorarea 
normelor rezervelor obligatorii 
deținute de bănci. În prezent, o 
parte din banii aflați la dispozi-
ția băncilor sunt blocați „pentru 
zile negre” și nu sunt folosiți în 
procesul de creditare. În ultimii 
ani, mărimea acestor rezerve a 
crescut constant, acum ajungând 
la 28-30% din valoarea depozitele 
atrase. O diminuare a acestor re-

zerve ar duce la vărsarea în circuit 
a noi lichidități disponibile pen-
tru creditare. Întrebarea este însă 
dacă aceste noi lichidități îi vor 
convinge pe oameni să se crediteze 
mai mult.  

Altă propunere prevede pro-
movarea mai activă a Fondului de 
Garantare a Creditelor (FGC) al 
Organizației pentru Dezvoltarea 
Întreprinderilor Mici și Mijlocii 
(ODIMM). Altfel spus, Guvernul 
poate garanta cu bani proprii (din 
fondul în cauză) o serie de credite 
luate de populație sau de business. 
Astfel, un fond de garantare de 170 
de milioane poate acoperi credite 
în valoare de un miliard de lei.  

Problema este mai de grabă în 
climatul investițional

Pe marginea concluziilor stu-
diului s-a iscat o adevărată dis-
pută pe pagina de facebook a lui 
Dumitru Vicol.

Mariana Durleșteanu, expert 

financiar și fost Ministru al Finan-
țelor, crede că creditarea insufici-
entă a sectorului real al economiei 
moldovenești este cauzată de lipsa 
de proiecte, instabilitatea politică 
internă, dar și de pofta redusă de 
a face investiții cu ratele actuale 
la dobânzile pentru credite, care 
ar fi prea mari.

Ea este de părere că din Fondul 
de garantare ar fi cazul „de a sub-
sidia parțial dobânda la credite” 
sau de a oferi ajutor de stat cu 
rambursare, cum se face în Ro-
mânia, spre exemplu. 

Pe de altă parte, Sergiu Gaibu, 
analist financiar la Expert-Grup, 
crede că prima problemă pentru 
creditare o reprezintă mediul ne-
prietenos pentru afaceri, cauza 
fiind în autoritățile publice. De 
aici urmează riscul sporit pentru 
afaceri, incertitudinea finalității și 
a succesului proiectelor inițiate, 
mai ales dacă nu ai suport politic. 
De aceea, avem proiecte puține, 
acceptabile pentru creditare.

Mai mult, majoritatea suportu-
lui oferit de către stat antrepreno-
rilor este post-factum. Adică mai 
întâi trebuie să investești propri-
ile resurse (de exemplu cel mai 

mare fond de suport AIPA) și doar 
mai târziu, dacă te aprobă, obții 
subvenția. Și un mic agricultor 
nu poate miza pe acest subsidiu 
când începe o afacere pentru că 
incertitudinea e înaltă.

Potrivit lui Gaibu, pentru a im-
pulsiona creditarea businessului 
statul trebuie, în primul rând, să 
asigure un mediu de afaceri mai 
prietenos, cu predictibilitate mai 
înaltă și mai curând cu scutiri și 
reduceri de impozite decât cu 
subvenții. „Statul e foarte prost 
gestionar de resurse, foarte corupt 
și degrabă această problemă nu va 
fi soluționată. De aceea pentru a 
relansa economia este nevoie de 
simplificarea taxării și reducerea 
taxelor pentru domeniile de inte-
res național. Un exemplu grăitor 
sunt parcurile IT și ZEL-urile. 
Principii similare trebuie să fie 
aplicate întregii economii”, crede 
Sergiu Gaibu.

Înțelegere de 
cartel pe piața 
produselor 
petroliere

Inspectorii Consiliului 
Concurenței au verificat șase 
companii petroliere care, îm-
preună, dețin circa 80 la sută 
din piață. Este vorba despre 
Rompetrol Moldova, Lukoil 
Moldova, Petrom Moldova, 
Bemol Retail, Tirex-Petrol și 
Datario (Vento). În raportul 
Consiliului Concurenței se pre-
cizează că cele șase companii 
fac jocul pe piață și mai degrabă 
sunt parteneri decât concurenți. 
Autorii raportului spun că vor 
propune plenului Consiliului 
Concurenței amenzi în mărime 
de la 2% până la 4% din cifra de 
afaceri înregistrată anul trecut 
de cele șase companii. În total, 
ar fi vorba de cel puțin 300 de 
milioane de lei. 

Încă 
68 de milioane 
de lei pentru 
Arena 
Chișinău

Guvernul urmează să aloce 
în regim de urgență circa 67,74 
milioane de lei (echivalentul a 
3,17 milioane de euro) firmei 
Arena Națională SRL (100% 
capital de stat) pentru majora-
rea capitalului social. Potrivit 
unui proiect de hotărâre de 
Guvern, Ministerul Finanțelor, 
la solicitarea Agenției Proprie-
tății Publice (APP), asociat unic 
al SRL Arena Națională, în baza 
documentelor justificative, va 
aloca suma respectivă din con-
tul mijloacelor prevăzute în bu-
getul de stat pentru anul 2021, 
transmite Mold-street.com.

Profit de 
46 de miliarde 
de dolari 
în trei luni

Fondul suveran de investiții 
al Norvegiei, cel mai mare din 
lume în condițiile în care deține 
active de peste 1.300 de miliar-
de de dolari, a raportat miercuri 
un profit de 382 de miliarde 
de coroane (45,7 miliarde de 
dolari) pentru primul trimestru, 
grație evoluțiilor pozitive de pe 
piețele de acțiuni care au com-
pensat pentru pierderile de pe 
piețele de obligațiuni, transmite 
Reuters. Fondul suveran este 
gestionat de Banca Norvegiei 
și deține acțiuni la aproximativ 
9.200 de companii din întreaga 
lume, controlând 1,4% din toate 
acțiunile listate la nivel mon-
dial.
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„Transnistria este 
văzută cu mari 
suspiciuni de către Kiev”

Comentatorul politic, Marin Gherman, 
relatează pentru GAZETA de Chișinău 
starea de spirit din Ucraina, ce trăiesc 
oamenii din regiunile ocupate în aceste 

momente de tensiune maximă provocată 
de concentrarea trupelor ruse la hotarul cu 
Ucraina. Analistul face o paralelă între situația 
din Transnistria și cea din estul Ucrainei. 

- Stimate Domnule Gher-
man, care este starea de 
spirit în Ucraina?
Se discută foarte mult despre 

concentrarea trupelor rusești în 
Crimeea, în nordul și estul Ucrai-
nei, precum și în sud-estul Ucrai-
nei. Până la această mobilizare de 
forțe, se discuta mai puțin despre 
estul Ucrainei, despre Donbass. 

Președintele Ucrainei, Volo-
dymyr Zelensky, se tot lăudase 
în 2020 că a fost stabilită o pace 
în estul Ucrainei. Deși era o pace 
fragilă, a fost o perioadă cu mai 
puține victime, atacuri și provo-
cări. Iată că această pace nu a fost 
să fie de lungă durată.

- În ce context a fost înre-
gistrată această concen-
trare de trupe rusești la 
hotarul Ucrainei?
Aici trebuie menționat că, în 

ultima vreme, au fost adoptate o 
serie de decizii politice la Kiev. 
Eu leg aceste procese între ele. 
Vorbim aici despre lunile ianua-
rie, februarie, când au fost închise 
trei posturi de televiziune. Este 
vorba de niște posturi finanțate 
de oameni politici și de afaceri 
legați de Rusia, de Putin, de re-
publicile autoproclamate din estul 
Ucrainei. 

Acestei trei posturi TV se ocu-
pau în mod activ de propagarea 
unor narațiuni false ale Kremli-
nului. Pe aceste posturi mai apă-
rea, din când în când, prin Zoom, 
fostul premier Mikola Azarov 
[prim-ministrul lui Viktor Ia-
nukovici], foști lideri care s-au 
opus Euromaidanului pe numele 
cărora sunt astăzi dosare penale 
în Ucraina.

După blocarea acestor trei 
posturi, mulți observatori poli-
tici de la Kiev au anticipat reacții 
din partea Rusiei, desigur reacții 
verbale și nu altceva.

În aceeași perioadă, o serie de 
speranțe ale Kremlinului legate 
de revenirea la vechea legislație 
[de până la Euromaidan] nu s-au 
împlinit. Aici mă refer în special 
la utilizarea limbii ruse. 

Începând cu anul trecut, în șco-
lile rusești s-a trecut la predarea 
în limba ucraineană. 

Urmărind presa apropiată de 
Kremlin, putem spune cu cer-

titudine că existau speranțe la 
Moscova privind o nouă politică 
a lui Volodymyr Zelensky față de 
etnicii ruși din estul și centrul 
Ucrainei. Dar nu s-a schimbat 
nimic. Dimpotrivă, măsurile luate 
de președintele Petro Poroșenko 
au avut continuitate.  

Trebuie subliniate de aseme-
nea alegerile din SUA, deci s-a 
reconfigurat situația pe plan ex-
tern. Și aici, în mare parte, Vla-
dimir Putin a încercat, în această 
vară, să își umfle mușchii în fața 
comunității internaționale. De 
fapt, el a arătat nu altceva decât 
capacitatea de a aduce în această 
zonă alte lebede negre, care vor 
semăna instabilitate. 

- În ajunul acestor concen-
trări de forțe rusești, ce se 
întâmplă mai exact în estul 
Ucrainei?        
Spre deosebire de Republica 

Moldova, de conflictul înghețat 
din Transnistria, în Ucraina, este 
o cu totul altă realitate. În estul 
Ucrainei au loc în fiecare zi schim-
buri de focuri. 

Pe de o parte, Kievul acuză 
mercenarii plătiți de Moscova, 
care trag asupra pozițiilor ucrai-
nene, asupra satelor, orașelor din 
această zonă. Purtătorul de cu-
vânt al Armatei ucrainene oferă, 
în fiecare zi, informații pentru 
presă despre numărul de cazuri 
ale încălcării armistițiului în estul 
Ucrainei.

Pe de altă parte, reprezentanții 
republicilor autoproclamate Do-
nețk și Lugansk susțin, sprijiniți 
de Rusia, că, chipurile, Armata 
ucraineană trage asupra locali-
tăților ocupate de ei.

Prin urmare, asistăm la un blo-
caj de dialog. Armata ucraineană 
demonstrează, prin probe, cine, 
de fapt, trage. În localitățile din 
regiunile Donețk și Lugansk, oa-
menii sunt înfricoșați, se tem să 
iasă din case, mulți fie s-au mutat 
în alte localități din apropiere, 
fie s-au stabilit cu totul în alte 
regiuni pentru că este imposibil 
să ai acolo o viață normală. Viața 
este în primejdie permanentă. 

Unele case chiar se află între li-
nia de demarcare. Imaginați-vă cu 
ce probleme se confruntă oamenii 
de acolo. Ei își doresc pacea, nu 

Interviu cu politologul Marin Gherman, director al Institutului de Studii Politice și Capital Social (grup de 
experți din Cernăuți), redactor-șef al Centrului Media BucPress.

în zadar președintele Zelensky, 
datorită mesajului său de pace, a 
reușit să ia multe voturi în estul 
Ucrainei. El a promis o pace ra-
pidă, ceea ce nu este cu putință. 

- Kremlinul a făcut mereu 
presiuni asupra Chișinău-
lui prin intermediul Trans-
nistriei. Observăm același 
scenariu aplicat în estul 
Ucrainei. Cum apreciați 
Dvs. capacitatea Ucrainei 
de a se opune acestei stra-
tegii a Moscovei?
Kremlinul nu urmărește ane-

xarea Donbassului la Rusia, ci 
integrarea acestei regiuni în 
componența Ucrainei în condițiile 
sale, prin federalizare, evident. 
Moscova vrea să instaleze în estul 
Ucrainei, ca în cazul Tiraspolului, 
oamenii săi obedienți. 

Astfel, Putin vrea ca deciziile 
luate la Kiev legate de politica ex-
ternă – aderarea la UE, apropierea 
de NATO, încheierea unor acor-
duri internaționale – să fie blocate 
de reprezentanții Donbassului. 
Acest fapt înseamnă, de fapt, o 
limitare a suveranității în cazul 
Ucrainei.

Dacă acceptă acest model de 
luare a deciziilor, Ucraina renun-
ță la o mare parte din dreptul de 
a-și alege viitorul. În momentul de 
față, conform legislației ucraine-
ne, zonele din Donbass aflate sub 
controlul mercenarilor susținuți 
de Rusia sunt numite teritorii 
temporar ocupate.

Regiunile Donețk și Lugansk 
nu au guvernatori, ci administrații 
militare. Deci, Ucraina recunoaște 
că există un conflict. Zelensky nu 
a acceptat formula numită „Ste-

inmeier” – mai întâi, organizarea 
unor alegeri locale și apoi retra-
gerea trupelor ruse. 

Același scenariu a fost respins 
și de Petro Poroșenko, chiar dacă 
au existat presiuni din Occident 
din partea unor politicieni care 
își doresc o pace cu orice preț în 
estul Europei. Acest scenariu ar 
însemna transnistrizare. 

Am observat unele comentarii 
ale unor experți de la Chișinău, 
care spuneau că este mai bună din 
punct de vedere al scenariilor de 
viitor o opțiune ucraineană. O 
transnistrizare a Donbassului ar 
însemna că modelul Rusiei este 
unul viabil și poate să fie exportat.

Nu știm cât va rezista Ucraina. 
Această opțiune înseamnă ca în 
estul Ucrainei să fie în perma-
nență conflict, spre deosebire de 
Transnistria unde se înregistrează 
tensiuni sporadice.

Chiar zilele acestea, în regiunea 
Cernăuți au fost aduși doi militari 
care au murit în Donbass. Vorbim 
despre români care au căzut acolo.

- Am observat că Kievul și-a 
concentrat anumite forțe 
la hotarul cu Transnistria. 
Ar avea curajul militarii 
ruși din stânga Nistrului 
să recurgă la o agresiune 
împotriva Ucrainei? 
Să știți că la Kiev se discută de 

mai multă vreme un asemenea 
scenariu. Despre acest lucru se 
discută din 2014, după declanșa-
rea conflictului din estul Ucrainei. 
Trupele ruse din Transnistria ar 
avea curaj dacă li se va cere să 
facă acest lucru. 

- Este vorba de niște re-

gimuri-marionete care 
imită o independență. În 
realitate, vor face ce li se va 
spune. Dacă se va declanșa 
un război pe scară largă în 
Ucraina, de ce nu să nu fie 
utilizate aceste forțe de că-
tre Federația Rusă pentru 
a schimba un echilibru în 
favoarea sa?
Transnistria este văzută cu 

mari suspiciuni de către liderii 
de la Kiev atât în timpul lui Pe-
tro Poroșenko, cât și acum. Mai 
mult, când vine vorba despre Re-
publica Moldova, atât analiștii, 
cât și oamenii politici amintesc 
de Transnistria. 

- Credeți în această reto-
rică a Kievului despre di-
ferendul transnistrean? 
Președintele Poroșenko 
și-a vândut produsele în 
stânga Nistrului, iar Gușan 
și Kazmalî au business în 
continuare în Ucraina?     
Atestăm abordări la nivel de 

discurs foarte corecte, însă în re-
alitate este altceva. De exemplu, 
zilele acestea, Zelensky a lansat 
o mare campanie împotriva con-
trabandiștilor. În toate regiunile, 
au fost curățate vămile, au fost 
introduse sancțiuni, unora le-a 
fost retrasă cetățenia. 

Nu pot să spun cât de sincere 
sunt aceste acțiuni. Unii analiști 
subliniază că au fost arestate per-
soane mai puțin cunoscute, iar 
adevărații contrabandiști sunt 
lăsați să facă în continuare ce  
doresc.   

   
Interviu realizat 

de Ilie GULCA
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Librăriile. Un an 
de singurătate

A - p o l i t i c e

Cartea revine în discuție, după un an 
de criză a domeniului, provocat de 
pandemie, care a minimalizat drastic 
șansele librarilor. Pe contrasens, izolarea 

și lucrul „de acasă” a predispus mai mult decât 
altă dată la lectură.

Dincolo de restricții și impe-
dimente adiacente, experiența 
acestui an a arătat un spor al 
interesului (în lume, mai puțin 
la noi) față de carte. În lipsa 
altor evenimente (spectaculare, 
de masă), foamea de cultură 
a fost îndestulată de cărți. În 
izolare forțată, un mai bun 
remediu e greu să inventezi. 

Constatam acum un an că 
cei care au cărți în casă supor-
tă mai ușor izolarea, cartea 
servind drept combustibil în 
faza de „imersiune autonomă”. 
Or pandemia nu e doar mala-
die (biologică), ea afectează și 
spiritul. Consecutiv, nu trebuie 
să ne gândim doar la imuniza-
rea trupului. Într-un context 
în care uniformizarea (prin 
impunerea unor reguli obliga-
torii comune), reflectată prin 
purtarea acelorași măști, se 
îngemănează cu zeitgest-ul și 
mainstream-ul tuturor media, 
construite pe același calapod 
unificator-mimetic, autorul de 
cărți produce lumi singulare, 
în care te poți izola, alimentân-
du-ți propria personalitate. Or 
aceste lumi generează indivi-
dualități, nu impun calapoade. 
Multiversul eretic al cărților 
e replica la această lume, prea 
comună, prea trivială, prea... 
universală. 

Federația Editorilor Euro-
peni publică recent un raport 
intitulat „După un an: conse-
cințele crizei Covid-19 pe piața 
cărților”. Concluziile sunt cam 
astea – anul a fost dramatic, 
dar nu catastrofal. Sau, ca să 
citez exact: „dificil și divergent, 
nu întotdeauna și peste tot la 
fel de rău pe cât a fost preco-
nizat”. Și niște calcule: „Dacă 
estimarea noastră anterioară 
din iulie 2020 indica o pierde-
re așteptată pentru sector la 
nivelul întregului an, care avea 
să depășească cu siguranță 10% 
– undeva între 15% și 25%, cel 
mai probabil –, noua evaluare 
pe care o putem face acum in-
dică faptul că rezultatul real a 
fost mult mai bun în majorita-
tea țărilor: pierderea globală în 
toată Europa pare să se situeze 
mai degrabă între 2% și 5%”. 
Pentru comparație: în România 
scăderile au fost în limita a cca 
10%, iar în Republica Moldova 
vânzările de carte au scăzut 
cu cca 30 la sută față de anul 
anterior.

Peter Kraus vom Cleff, 
președintele Federației Edi-

În târgul Washingtonului se 
zvonește că Joe Biden urmea-
ză să declare oficial masacrul 
armenilor din anii Primului 
Război Mondial drept genocid. 
Evenimentul s-ar produce pe 
24 aprilie, când sunt comemo-
rate victimele politicii crimina-
le a autorităților otomane din 
1915. 

Rezoluții de acest fel s-au 
împotmolit decenii de-a rândul 
în Congresul american, dar mai 
ales la Casa Albă, conștientă 
de importanța întreținerii unor 
relații bune cu Turcia, partener 
strategic într-o regiune mai 
curând ostilă decât prietenă cu 
SUA și unul dintre cei mai re-
dutabili membri ai Organizației 
Nord-Atlantice. 

Dubla măsură a prezidat 
invariabil la o dezbatere ce 
punea în balanță adevărul 
istoric și interesul geopolitic. 
Pe de o parte, devenise clar 
pentru toată lumea că guver-
nul Junilor Turci s-a aflat în 
spatele purificării etnice din 
1915, prima acțiune organizată 
și instituționalizată de extermi-
nare în masă a unui popor din 
secolul al XX-lea. Dovezi do-
cumentare multiple și mărturii 
ale supraviețuitorilor și obser-
vatorilor imparțiali au concurat 
decenii de-a rândul pentru a 
demonstra evidența. Pe de altă 
parte, naționalismul exacerbat 
al Junilor Turci a fost dublat 
de reformismul lor liberal, 
care a transformat, încet-în-
cet, arhaicul Imperiu Otoman 
într-o țară modernă, capitalistă 
și democratică, împărtășind 
valori seculare și poziționân-
du-se de partea Occidentului în 
disputele acestuia cu Orientul 
islamic conservator, retrograd, 
antidemocratic și revizionist. 

Vestul a pus cu diverse 
ocazii presiune pe guvernele de 
la Ankara, încercând să obțină 
dacă nu o pocăire, cel puțin 
o recunoaștere a erorilor de 
judecată și a deciziilor „nechib-
zuite“ care au condus la carnaj. 
Turcia modernă și-a declinat 
vina, deși a admis, parțial, că 
mulți armeni și-au pierdut 
viața în confruntările cu forțele 
armate și de ordine otomane 
în epocă. Nu a acceptat însă 
caracterul sistematic și orches-
trat al deportărilor/ dislocă-
rilor de populație armeană, în 
decursul cărora au pierit circa 
1,5 milioane de oameni (de foa-
me, boli, execuții etc.), acțiuni 
conștiente, menite să schimbe 
raportul etnic în imperiu în 
favoarea turcilor. Exemplul 

Germaniei de Vest, care și-a 
asumat în totalitate culpa pen-
tru genocidul evreilor, romilor 
și altor etnii în timpul celui 
de-al Doilea Război Mondial, 
pus la cale de clica hitleristă, 
nu a funcționat în cazul niciu-
nui guvern de la Ankara, care a 
rămas inflexibilă. 

Occidentul a călcat câteo-
dată pe accelerație în această 
problemă totuși esențială, dar 
și mai des pe frâna geopoliti-
că și pe tot felul de ambreiaje 
morale, ca să nu pericliteze 
cumva relația amicală cu sin-
gurul mare și influent aliat din 
Orientul Apropiat. Chestiunea 
a revenit însă pe tapet în ulti-
mii ani ai domniei lui Erdogan, 
a cărui politică a deteriorat 
această relație de prietenie. 
Islamizarea societății, deriva 
de la principiile democratice, 
prigonirea opozanților din in-
teriorul (dar și din afara) țării, 
poziția belicoasă în chestiunea 
siriacă, cârdășia oportunistă 
cu Rusia lui Putin (cumpărarea 
de sisteme de apărare rusești, 
acțiuni concertate în regiune), 
suportul acordat azerilor în 
războiul acestora cu armenii în 
Karabakh, necoordonat cu par-
tenerii din NATO, explorările 
de gaze în Marea Egee și alte 
provocări la adresa Greciei, 
aliat în NATO (sic!), i-au făcut 
pe occidentali, dar mai ales pe 
americani, să-și regândească 
atitudinea față de Ankara. Iar 
pentru a marca, simbolic, dez-
acordul cu noua și iredentista 
Turcie a lui Erdogan, președin-
tele SUA Biden se pare că s-a 
hotărât să-și respecte promisi-
unea din campanie (dată și sub 
presiunea lobby-ului armenesc, 
reprezentând o comunitate 
destul de puternică și nume-
roasă din America) și să spună, 
în sfârșit, lucrurilor pe nume.

Nu știm ce se va întâmpla 
pe 24 aprilie și nici cum vor 
reacționa miniștrii și diploma-
ții lui Erdogan la o asemenea 
declarație, dacă va fi să fie. Ce 
știm e că asemenea „condam-
nări“ oficiale, stridente, tardive 
și dictate de situația politică 
de moment, nu de dragostea 
pentru binele și adevărul invo-
cat în sprijinul lor, nu vor face 
dreptate victimelor (dimpo-
trivă, le vor deprecia suferința 
prin politizare) și nici nu-i vor 
îndemna pe guvernanții turci 
actuali să reconsidere o pozi-
ție devenită politică de stat în 
ultima sută de ani. Ba dimpo-
trivă, le vor îngădui acestora 
din urmă să mai arate o dată 
cu degetul la standardele duble 
ale Occidentului și să monteze 
și mai mult populația și așa 
îndoctrinată a Turciei împotri-
va „aliaților“ de peste ocean și 
din Europa.

Condamnarea răului trebuie 
să fie univocă, promptă și de-
contextualizată politic și isto-
ric. Altfel, nu are nicio valoare. 
Altfel, e pură ipocrizie.

H a r t a  l u m i i

Măsura dublă 
a condamnării

torilor din Europa (FEP), 
declara, cu oarecare mândrie, 
că „atât editorii, cât și librarii 
au manifestat o disponibilitate 
antreprenorială uimitoare de 
a se adapta la circumstanțe, 
găsind soluții noi și inovatoare 
ori de câte ori a fost necesar”. 
Și tot el: „În timpul carantinei, 
mulți oameni au redescoperit 
cărțile. Pe de o parte, lectura ca 
tehnică culturală fundamentală 
deschide cititorului ușa educa-
ției și a viitorului luminos și, 
pe de altă parte, îi permite să 
evadeze în noi lumi ale imagi-
nației”. Vă amintesc că vorbim 
de Europa.

Cel mai important lucru pe 
care îl descoperă președinte-
le FEP e că „sprijinul politic 
pentru sectorul nostru cultural 
diversificat și variat este cruci-
al” și că „țările care au clasifi-
cat cărțile și librăriile ca fiind 
esențiale și au promovat și sus-
ținut în mod specific sectorul 
cultural au suferit semnificativ 
mai puține pierderi... decât 
cele în care a existat o închide-
re completă a librăriilor clasice 
și lipsa sprijinului statului”. 
Ergo: „Politicienii cu mare 
respect pentru sectorul cultural 
sunt indispensabili pentru a 
asigura un cadru legislativ care 
să susțină creativitatea. [...] 
Dacă vrem ca sectorul nostru 
să rămână un far al diversității 
culturale în această perioadă 
dificilă, guvernele naționale 
trebuie să joace rolul ce le 
revine”. 

Rolul guvernelor e simplu, 
în esența lui, deși în detalii 
diferă. Au câștigat țările în 
care există un cult al cărții și 
grija guvernelor pentru carte 
este permanentă, inclusiv prin 
achiziții de carte în acest an 
dramatic pentru editori, tipo-
grafi și librari. Ţările în care 
producătorii de carte nu au fost 
lăsați de capul lor, iar librarii 

au câștigat și prin faptul că 
în acest context cartea a fost 
declarată marfă de primă ne-
cesitate, pentru care accesul nu 
poate fi limitat în nicio formă. 
Bine, situația e diferită și există 
o sumă întreagă de factori ce 
au influențat editarea și comer-
cializarea cărților (mai ales a 
celor tipărite): interesul sporit 
pentru cartea electronică și 
pentru sistemul de împrumut 
al cărților (inclusiv, în format 
e-book) sau imposibilitatea 
organizării târgurilor de carte, 
faimoase pe timpuri... 

Fără prea mari surprize, e 
de remarcat că cel mai bine 
se descurcă cu administrarea 
pandemiei, relansarea econo-
miei și dezvoltarea durabilă a 
comunității, țările care au un 
bun suport civilizator. Care au 
știut dintotdeauna să aprecie-
ze cartea și cunoștințele. Alte 
remedii eficiente nu există. 

Ai noștri? Ai noștri mai au 
încă mult de citit...  

Adrian CIUBOTARU

Mircea V. CIOBANU

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Fără prea 

mari surprize, e de 
remarcat că cel mai 

bine se descurcă 
cu administrarea 

pandemiei, relansarea 
economiei și 

dezvoltarea durabilă 
a comunității, țările 

care au un bun suport 
civilizator. Care au 
știut dintotdeauna 
să aprecieze cartea 

și cunoștințele. Alte 
remedii eficiente nu 

există. 
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Trei tineri moldoveni sunt 
anchetați pentru defăimarea și 
distrugerea însemnelor naționale 
ale Italiei după ce au incendiat 
steagul acestei țări și l-au aruncat 
la gunoi. Faptele s-au petrecut în 
cartierul Arcella din Padova în 
urmă cu aproape cinci luni, dar 
ancheta a fost concluzionată abia 
în urmă cu câteva zile.

Era seara zilei de 26 noiem-
brie 2020, scrie ziarul local „Il Mattino di Padova”, când un grup 
mare de tineri s-a adunat în piazza Vinicio Della Vecchia din cartie-
rul menționat mai sus, având la ei mai multe sticle de vin spumos și 
bere. La un moment dat, aceștia au început să cânte imnul Republi-
cii Moldova în timp ce incendiau drapelului Italiei, pe care ulterior 
l-au aruncat la gunoi. Toată scena a fost filmată de unii dintre 
participanți.

Eu îmi amintesc cum, cu câțiva ani în urmă, câțiva tineri incen-
diau tricolorul moldav într-un parc din Chișinău. A scris și presa, a 
circulat și video pe net, dar nu mai știu dacă au fost trași la răspun-
dere de autoritățile moldave.

Totuși, Italia nu e R. Moldova, acum, tinerii moldoveni riscă 
până la 2 ani de închisoare pentru incendierea tricolorului italian.

Nesimțire emigrată

Alexandru CAZACU DOR

Subiectul Zilei

Dionis CENUȘĂ

Toată regiunea (și tot globul) 
vorbește despre manevrele milita-
re ale Rusiei la frontiera ucrainea-
nă. Amenințările sunt atât de reale 

Scriam câteva zile în urmă des-
pre raportul publicat de UNICRI 
și UE – precum că fluxurile anu-
ale ilicite de bani de pe teritoriul 
Republicii Moldova din corupție, 

„Iar alții fură un salariu sau o pensie 
în câteva secunde”

evaziune fiscală, trafic de droguri, 
trafic de ființe umane, contraban-
dă cu arme și bunuri, trafic de sub-
stanțe radioactive, contrabandă de 
țigări, crime cibernetice și sche-
me financiare sunt echivalente cu 
1.000.000.000 USD (un miliard 
de dolari!). Nu-mi iese această 
cifră din cap. 

Aceasta ar însemna 2.739.726 
USD din crime, ilegalități, hoții și 
scheme pe zi. Sau 50 de milioane 
de lei. 

Sau 114.155 USD pe oră, inclu-
siv în orele de noapte.

Sau 1.902 USD într-un minut 

(34 mii lei). Sau 566 lei într-o 
secundă. 

În timp ce majoritatea 
pensionarilor abia supraviețuiesc 
cu pensii de o mie-două pe lună. 
Și actorii – cu salarii de câteva mii 
de lei. Tot pe lună. Iar alții fură 
un salariu sau o pensie în câteva 
secunde. Cât ai clipi din ochi. 

Și noi așteptăm zeci de 
ani spitale și școli moderne, 
medicamente bune, drumuri, case 
pentru bătrâni, grădinițe la sate 
și o viață mai bună... E clar de ce 
nu le avem?

că Ucraina își întărește pozițiile 
militare nu doar la hotarul estic 
sau în direcția Crimeii, dar și de-a 
lungul segmentului transnistrean, 
la hotarul cu R. Moldova.

Uimește faptul că nici Preșe-
dinția și nici Guvernul nu au făcut 
nicio declarație despre situația din 
regiunea transnistreană, pe fun-
dalul acțiunilor militare ale Rusiei 
împotriva Ucrainei. Este necesară 
convocarea urgentă a Consiliului 
Suprem de Securitate pentru a 
discuta despre riscurile și ame-
nințările legate de concentrarea 

forțelor ucrainene pe segmentul 
transnistrean. 

Acest subiect trebuie să fie pe 
agenda Președintelui Sandu după 
revenirea de la Strasbourg, care 
nu poate să-l ignore. Convocarea 
Consiliului Suprem de Securitate 
pe acest subiect este imperativă, 
nu opțională.

Până atunci, Ministerul Apă-
rării poate veni cu explicații pri-
vind riscurile militare care vin din 
regiunea separatistă, riscuri ce 
îngrijorează Kievul.

Povestiri londoneze

Anda VAHNOVAN

Azi, după ce am dus copiii de 
dimineață, am parcat lângă cedrul 
imens de lângă bloc. Soarele mo-

leșește plăcut. Am decis să rămân 
în mașină și să citesc. Vitamina D, 
păsărele și o carte bună, cu iz de 
mediterană, care alintă simțurile 
și mirosurile în ultimul hal. Nu 
pot citi în casă când sunt vase ne-
spălate, haine deranjate și o tonă 
de alte nimicuri de făcut mereu. 
În mașină e altceva. Capsula mea 
de introspecție. Cafea pe stânga, 
biscuiți rămași de la copii în spate 
și apă în portbagaj. Pila de unghii, 
crema de mâini, ir pentru buze. 
Dar mai ales liniște. După două 

ore am tresărit când în mașina 
parcată de alături a mișcat ceva. 
Vecinul din Afganistan de la flat 
10, cel cu doi copii mici, se pare că 
savura liniștea lui încă dinaintea 
venirii mele. Cu nasul în telefon. 
A tresărit și el când, într-un final 
m-a văzut. Un zâmbet-complice 
s-a strecurat. A pornit motorul 
și a plecat. Și eu voi urca ime-
diat. Sentimentul vinei începe 
să încolțească. Mai ales a celei 
cu martori. 

Astăzi așa #povestirilondoneze

Până mai ieri, întreaga 
noastră cultură și tot ce numim 
Școală s-au întemeiat pe lucrări 
cu o prelungire de mii de ani. 
Platon, Diogene, Sofocle sau 
înțeleptul Solomon, Socrate 
sau Leonardo da Vinci făceau 
parte din universul nostru de 
cunoaștere și erau mai cunos-
cuți decât, să zicem, un cântăreț 
contemporan sau un fotbalist 
de top. Suntem fascinați de 

piramidele egiptene sau bazilicile bizantine, învățăm matema-
tici folosind formule antice. Mulțime de legi și teoreme poartă 
numele descoperitorilor lor 
străvechi. 

Dar oare câte lucruri din 
cele care se fac azi vor mai fi 
pomenite peste o mie, o sută 
de ani? Tehnologie? Telefoa-
ne? Aceste obiecte care se 
învechesc la sfârșitul fiecărui 
an ca să dea loc unei noi versi-
uni? Laptopul meu nu mai are 
loc pentru CD, chiar dacă unii 
încă mai fac cadou muzică pe 
acest suport. Nimic din ceea ce 
se face nu va rezista, iar criza 
unei lumi în care totul se face 
pentru a fi vândut și aruncat 
este iminentă. 

Cu cât sunt mai lungi 
distanțele pe care le parcurge 
mintea, cu atât e mai lungă 
viața. Cei vechi construiau și 
creau pentru posteritate, cei 
de azi o fac pentru vânzare. 
După ce au pierdut credința 
într-o viață veșnică, nici măcar 
încrederea păgână în dăinuirea prin bunul nume nu o mai au. Și 
totuși, „ars longa, vita brevis” – arta dăinuie, iar viața e scurtă. 
Singurele lucruri care trezesc o fascinație profundă sunt cele 
care ne amintesc de veșnicie. Veșnicia este patria noastră pier-
dută, chiar dacă mulți nu știu de ce se simt străini și singuri pe 
pământ.

Veșnicia, patria noastră 
pierdută

Savatie BAȘTOVOI

Absolut niciodată nu m-am simțit 
inferioară (sau superioară) față 
de românii din România

Diana IEPURE

Am citit un articol, o bătaie de 
joc, de fapt, pe moldova.org, un 
articol al unei fete care vrea cu tot 
dinadinsul să fie originală, deose-
bită, cool, în moldovenismul ei afi-

șat.  Iar titlul ales, la mișto, „Limba 
română ieste Patria mea”, arată că 
nu a depășit deloc propriile com-
plexe de inferioritate pe care și le 
hrănește, periodic, pe balcon. Voi 
reveni, peste un timp, cu o postare 
mai amplă pe această temă. Sunt 
de 18 ani la București. Am și eu 
nostalgii din copilărie, cu oameni, 
locuri, cântece/melodii în rusă, 
plâng, mă emoționez, beau vodcă 
și alte băuturi tari. Mai mult decât 
atât, literatura universală a venit 
la mine prin filiera limbii ruse. 
Am prieteni ruși, poeți, scriitori, 
oameni pe care îi traduc cu drag. 

Dar niciodată, absolut niciodată nu 
m-am simțit inferioară (sau superi-
oară) față de românii din România 
și nu am considerat că mi se cuvine 
neapărat ceva necondiționat, ca o 
reparație. Nu ai cum să te integrezi 
dacă îți cultivi singur complexele, 
dacă ești închis și suspicios. Pot 
să vă spun că m-au susținut mulți 
basarabeni, dar cel mai mult m-au 
susținut românii de aici. Ei m-au 
privit cu încredere și cu mai multă 
simpatie decât basarabenii, care 
au fost mult mai circumspecți și 
mai „atenți” în ceea ce mă privește. 
(Voi reveni)

Ala NEMERENCO

Cele mai nostime poze promovate pe rețele în ultima perioadă sunt 
figurile semidezbrăcate până la vaccinare, în procesul vaccinării și 
după vaccinare! Prevalează genul masculin! 

Lumea nu mai înțelege ce mesaj să înțeleagă – e un proces de 
vaccinat sau de dezbrăcat?!Eduard DIGORE

E un proces de vaccinat sau 
de dezbrăcat?!

Cei vechi 

construiau și creau 
pentru posteritate, 

cei de azi o fac 
pentru vânzare. 

După ce au pierdut 
credința într-o 
viață veșnică, 

nici măcar 
încrederea păgână 
în dăinuirea prin 
bunul nume nu o 

mai au.
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O cafea de 75 de mii de lei

După ce a făcut apeluri dispera-
te la autoritățile statului, a partici-
pat la protestele reprezentanților 
sectorului HORECA, decizia Curții 
Constituționale din luna iunie i-a 
dat o rază de speranță. Dar nu a 
fost să fie. Curtea de Apel Chișinău 
i-a respins cererea de revizuire și 
acum Vitalie Railean este pus în 
situația de a achita amenda ma-
ximă de 75 de mii de lei pentru o 
cafea. Antreprenorul spune că cel 
mai probabil va renunța la afa-
cere deoarece închiriază localul, 
pandemia i-a dat peste cap toate 
planurile, iar veniturile aproape 
că nu acoperă cheltuielile.

Proces-verbal, 
fără ca să intre în local

După ce a fost declarată starea 
de urgență în aprilie anul trecut, 
Vitalie Railean a închis ușile loca-
lului. Dar au început să-i crească 
datoriile. „Nu am activat prime-
le două săptămâni. Dar aveam 

nevoie de bani pentru achitarea 
arendei, salariilor, serviciilor 
comunale etc. Am văzut că unele 
restaurante au început să livreze 
mâncare la pachet și am început 
și noi. Clienții comandau mân-
carea prin telefon sau internet, 
apoi veneau la noi sau o livram 
singuri la domiciliu. Localul era 
închis. Era și săptămâna mare, 
înainte de Paști. În frigider mai 
rămăseseră vreo 400 de ouă și am 
decis să coacem cozonaci și, la fel, 
să-i livrăm la pachet. Voiam doar 
să supraviețuim”, își amintește 
antreprenorul.

Pentru ca potențialii vizitatori 
să nu dea buzna în local, în ușa de 
la intrare a fost instalată o masă, 
pe care erau transmise pachetele 
cu mâncare la comandă. Pe data 
de 17 aprilie, pe la ora 12, de masa 
de la intrare s-a apropiat o tânără 

care comandase o cafea prin tele-
fon. Aceasta muncea prin apropi-
ere și deseori lua mâncare de la 
restaurantul „Fratelli” (foto). Ime-
diat ce a plecat fata, și-au făcut 
prezența doi polițiști care ne-au 
reproșat că localul funcționează. 

„Le-am zis că doar facem livrări 
sau vindem pachete la comandă. 
Ei însă au scris altceva, că cineva 
ar fi fost deservit în local. Mi-au 
lăsat o citație ca să vin la Inspecto-
ratul de Poliție. Eu le-am telefonat 
și le-am spus că am nevoie de timp 
ca să-mi găsesc un avocat. Apoi 
mi-au adus citație pentru a doua zi 
la ora 10.00. Am solicitat din nou 
puțin timp, pentru a pregăti înre-
gistrările video care confirmau că 
localul nu funcționa. De aseme-
nea, urma să-l găsim și pe clientul 
căruia i-am livrat pachetul. Dar nu 
am avut cu cine vorbi. Până seară, 
mi-au adus procesul-verbal prin 
care am fost amendat cu 75 de mii 
de lei. Pe urmă am aflat că cei doi 
polițiști erau de la investigarea 

fraudelor cibernetice”, a precizat 
Vitalie Railean.

Câștig în prima instanță 
și pierdere irecuperabilă
la Curtea de Apel

Vitalie Railean a mers după 
dreptate în instanță. Timp de o 
oră Judecătoria Chișinău a exa-
minat probele prezentate de pa-
tronul Grand Horeca – înregis-
trările video din ziua respectivă 
care demonstrau că localul nu a 
primit vizitatori. În cele din urmă, 
instanța a anulat amenda aplicată 
de polițiști.

Aceștia nu s-au lăsat bătuți și 
au contestat decizia la Curtea de 
Apel Chișinău. Instanța ierarhic 
superioară a avut nevoie de doar 
cinci minute pentru examinarea 
dosarului. „Eram vreo 12 contra-

Vitalie Railean, proprietarul unui mic 
restaurant de pe bulevardul Dacia din 
Chișinău, luptă de mai bine de un an 
pentru a-și demonstra nevinovăția. 

Întreprinderea sa, Grand Horeca SRL, a fost 
amendată în aprilie 2020 cu 75 de mii de lei pentru 
că localul ar fi funcționat în perioada de urgență, 
deși a vândut doar o cafea la pachet. Bărbatul 
susține că amenda a fost aplicată abuziv, deoarece 
s-a supus restricțiilor impuse de Guvernul Chicu 
primăvara trecută și nu a făcut decât să realizeze 
mâncare la pachet, lucru care nu era interzis.

venienți. Ne-au grămădit pe toți 
într-o sală și a început exami-
narea dosarelor ca pe conveier. 
Nu a câștigat niciunul. De parcă 
aveau comandă ca toți să plăteas-
că amenzile de zeci de mii de lei. A 
vorbit polițistul puțin, apoi câteva 
cuvinte a spus avocatul. Mie nici 
nu mi-au dat cuvântul. Am impre-
sia că nici nu s-au uitat în dosar, 
nici nu au văzut pozele făcute din 

înregistrările video. Pe holurile 
Curții de Apel se vehicula că nu 
avem nicio șansă, că autoritățile 
ar fi cerut instanței să lase toate 
amenzile pentru a suplini bugetul. 
Se apropiau alegerile prezidenți-
ale”, îți amintește antreprenorul 
despre procesul de la Curtea de 
Apel.

Decizia Curții de Apel Chișinău 
a devenit irevocabilă din momen-
tul pronunțării.

Curtea Constituțională 
ca ultimă speranță

Amenzile exagerate aplicate 
de oamenii legii primăvara tre-
cută au dus la revolte atât din 
partea persoanelor fizice, cât și 
din partea agenților economici. 
Din cauza sărăciei aprofundate 
de pandemie, contravenienții pur 
și simplu se aflau în imposibili-

tatea de a achita amenzile. Mai 
mulți reprezentanți ai opoziției 
parlamentare, de la tribună, au 
venit în apărarea celor amendați. 
În cele din urmă, instituția avoca-
tului poporului și doi deputați au 
sesizat Curtea Constituțională să 
declare ilegale amenzile exagerate 
aplicate cu duiumul.

La 30 iunie 2020, Curtea Con-
stituțională a declarat ilegale 
unele prevederi din articolul 76 
prim din Codul Contravențional 
în baza căruia autoritățile au dat 
amenzi pentru nerespectarea mă-
surilor de profilaxie, prevenire 
și/sau combatere a epidemiei de 
COVID-19.

„Curtea a constatat că, în cazul 
persoanei fizice, diferența amen-
zii dintre limita minimă de 450 
de unități convenționale și limita 
maximă de 500 de unități conven-
ționale nu îi acordă instanței de 
judecată posibilitatea de a aprecia 
proporționalitatea sancțiunii apli-
cate prin raportare la fapta con-
travențională și la circumstanțele 
cazului, astfel încât să existe un 
echilibru corect între scopul legii 
contravenționale și mijloacele uti-
lizate. Pe de altă parte, în cazul 
persoanei juridice, amenda poate 
fi încadrată între limita de 1000 
de unități convenționale și limita 
de 1500 de unități convenționale. 
Curtea a observat că marja dintre 
limite este de 500 de unități con-
venționale și că instanța de jude-
cată poate individualiza amenda 
în funcție de fapta contravenți-
onală comisă”, a explicat atunci 
președinta Curții Constituționale, 
Domnica Manole.

Totuși, Curtea Constituțională 
a lăsat o portiță deschisă și pentru 
persoanele juridice, recomandând 
modificarea articolului 76 prim.

La 20 noiembrie anul trecut, 
Parlamentul a modificat articolul 
cu bucluc. Astfel, amenda aplicată 
persoanelor juridice pentru neres-
pectarea prevederilor/măsurilor 
de profilaxie, prevenire și/sau 
combatere a bolilor epidemice, 
precum și a măsurilor de sănătate 

publică stabilite de autoritățile 
competente a fost stabilită de la 
200 până la 700 de unități con-
venționale, adică de la 10 mii până 
la 35 de mii de lei. Legiuitorul a 
păstrat pentru persoanele juridice 
și amenzile de la 50 la 75 de mii 
de lei, însă doar în cazurile de 
recidivă, dacă agentul economic 
a fost sancționat anterior pentru 
aceeași faptă pe parcursul unui 
an calendaristic.

Avocatul SRL GrandHoreca, 
Dorin Cojocaru, a încercat să ob-
țină revizuirea cazului, invocând 
decizia Curții Constituționale. 
Cererea de revizuire a fost res-
pinsă pe motiv că decizia Curții 
Constituțiomale se referă doar 
la persoanele fizice. Instanța de 
apel a evitat însă să aplice modi-
ficările operate la 20 noiembrie și 
intrate în vigoare la 8 decembrie 
2020, care au putere retroacti-
vă. Se știe că revizuirea dosarelor 
în Republica Moldova este ceva 
apropiat de domeniul fantasti-
cului, iar Veaceslav Platon este 
unul din puținii cărora le-a reușit 
acest lucru.

Dumnezeu nu bate cu bățul

Ironia sorții, dar Fiodor Ţur-
can (foto), unul din polițiștii care 
l-au amendat pe Vitalie Railean, 
peste câteva luni a făcut nuntă 
mare într-un local din Bălți, în 
pofida faptului că erau interzise 
evenimentele cu participarea a 
mai mult de 50 de persoane. Atât 
polițistul, cât și cei din adminis-
trația localului au fost sancționați. 
Însă doar după ce evenimentul a 
fost reflectat pe larg în presă. Nu 
se știe dacă a fost aplicată amenda 
maximă, de 75 de mii de lei, cât a 
primit agentul economic pentru că 
a vândut o cafea la pachet.

Și dacă polițistul, sub presiu-
nea opiniei publice a fost amen-
dat, nu a fost sancționat și fostul 
premier Ion Chicu, care anul tre-
cut i-a făcut nuntă mare fiului său 
la o vinărie.

Julieta SAVIȚCHI
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UE/Cum (nu) sunt cheltuiți banii 
din Fondul Ecologic Național

FEN a fost creat acum 23 de ani cu scopul 
de a acumula bani pentru soluționarea 
problemelor ecologice. FEN-ul se formează 
din impozitele achitate de agenții economici 

(importatorii de baterii, produse chimice, 
plastic și alte surse de poluare a mediului), astfel 
compensând daunele aduse naturii. Autoritățile 
publice locale, instituțiile și organizațiile societății 
civile pot beneficia de finanțare sub formă de grant.  
GAZETA de Chișinău a stat de vorbă cu Gabriel 
Mărgineanu de la care am încercat să aflăm cum 
se aprobă proiectele, de ce unele lucrări n-ajung 
la finalizare și care ar trebui să fie abordarea 
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului. 

- Cum sunt distribuite re-
sursele financiare de la 
FEN?
În fiecare an se adoptă, potri-

vit Legii bugetului, redistribuirea 
mijloacelor financiare. În 2020, 
pentru politici de management în 
protecția mediului, consolidarea 
bazei tehnico-materiale a FEN și 
retribuirea muncii angajaților, 
s-au alocat 20 de milioane de lei, 
dar s-au cheltuit doar 762 de mii 
de lei. Înseamnă că s-au valorificat 
762 mii de lei și s-au întors peste 
19 milioane. Având necesitate de 
personal, necesitate de a consoli-
da baza tehnico-materială, având 
buget – nu s-au folosit acești bani. 

Altă componentă de finanțare 
este managementul integrat al de-
șeurilor și substanțelor chimice 
pentru care au fost alocate 58 de 
milioane 892 mii de lei și valorifi-
cate 12 milioane 628 mii de lei. În 
R. Moldova n-avem probleme cu 
managementul deșeurilor (râde). 
Peste 46 de milioane de lei le în-
toarcem înapoi în buget.  

Protecția și conservarea biodi-
versității, inclusiv extinderea su-
prafețelor acoperite cu păduri: din 
10 milioane de lei s-au utilizat 528 
de mii de lei. Nu avem nevoie să 
împădurim suprafețele bazinelor 
acvatice, nu avem nevoie de fâșii 
forestiere de protecție. Nu avem 
în genere nevoie de păduri în țara 
asta pentru că este „Moldsilva”. 

Aprovizionarea cu apă și sis-
teme de canalizare și stații de 
epurare: s-au dat 192 milioane de 
lei, dar s-au distribuit 228 de mi-
lioane. Cele 36 de milioane de lei 
s-au luat din banii nevalorificați. 
Mijloacele bănești nevalorificate 
sunt redirecționate către aprovizi-
onarea cu apă și canalizare pentru 
a nu fi întoarse în bugetul statului. 

- Din ce cauză nu se folo-

sesc banii din FEN?
Nu mă întrebați pe mine pen-

tru că eu am spus de câteva ori, 
în fața a șapte miniștri care s-au 
schimbat în perioada mea, că tre-
buie să consolidăm capacitatea 
instituțională a FEN, astfel încât 
omul să poată examina dosarul, 
să poată vorbi cu primarul: să-i 
explice ce-i corect în dosarul lui 
cu apeductul sau cu sistemul de 
canalizare, ce documente trebuie 
ajustate, la cine să se adreseze etc. 
Nu pot face trei persoane ceea ce 
ar trebui să facă 15 sau 20 de an-
gajați. În FEN lucrează de la trei 
până la șapte persoane. Salariul 
unui om e de maxim cinci mii de 
lei, dar este responsabil de exa-
minarea unor dosare de sute de 
mii și milioane de lei. 

- De ce nu se depun proiec-
te spre finanțare?
Fiecare beneficiar are nevoie de 

contribuție financiară de cel puțin 
15% din valoarea proiectului. Dacă 
primăria a depus un proiect de un 
milion de lei – cofinanțarea e de 
150 de mii de lei. Apa și canali-
zarea sunt prioritare, iar primarii 
pot aduna banii și, respectiv, au 
această cofinanțare. Pentru cele-
lalte lucrări este mai problematic. 

Primăriile au depus și vor 
depune în continuare proiecte 
pentru construcția apeductelor 
și canalizare atâta timp cât există 
sursa de finanțare. În 2020, s-au 
executat 15 proiecte în valoare to-
tală de 35 de milioane de lei. S-au 
luat proiecte în valoare totală de 
150 de milioane de lei. 

Reprezentanții Ministerului 
Mediului au dreptate când spun 
că „nu-s proiecte, nu dăm ba-
nii”. Formal este corect, ceea ce 
în esență este total greșit. Prin 
mecanismul de redistribuire a 
banilor, altfel nu poate fi. 

- De ce unele proiecte nu 
ajung să fie finalizate?
Atâta timp cât ai persoana care 

examinează dosarul și nu ai per-
soana care monitorizează calitatea 
lucrărilor, indiferent cât de bun ai 
fi să dai acești bani pentru proiec-
te, nu știi cum se implementează 
aceste lucrări. Avem un proiect 
început în 2011, din șase etape, și 
este la etapa a doua în 2020. Avem 
construită o stație de pompare, de 
acolo s-au furat ușile, curge podul, 
dar proiectul e încă în executare. 
De ce se întâmplă asta? Pentru că 
noi nu avem nicio persoană care să 
fie responsabilă de monitorizare. 
Nici documentele nu reușesc să 
le verifice cum trebuie. Cum să 
dai sute de milioane de lei fără 
a avea o verificare elementară la 
fața locului?! 

Văzând care-i redistribuirea 
banilor, e clar că, pe parcursul 
acestor zeci de ani, nu s-a pus 
accentul pe calitatea lucrărilor 
efectuate și nici distribuirea mij-
loacelor financiare nu s-a făcut 
conform priorităților ecologice. 
S-a pus accentul pe interesul po-
litic: au operat cu sume în scop 
electoral, au pus accent pe pri-
marii care-s ai cui trebuie. 

- Circa 270 de milioane de 
lei sunt alocate anual din 
bugetul de stat pentru re-
zolvarea problemelor de 
mediu, prin intermediul 
FEN. Dacă s-ar distribui 
toți banii, am avea în repu-

blică sisteme de canalizare 
și stații de epurare?
Un apeduct trebuie să fie con-

struit în același timp cu sistemul 
de canalizare și stația de epurare. 
În realitate, avem sute de proiecte 
doar pe aprovizionarea cu apă. 
Dintr-o sută de proiecte, doar trei 
corespund cerințelor, deoarece 
nu reies din ceea ce trebuie, dar 
din posibilitățile reale ale pri-
măriei. O primărie are nevoie 
de 600-700 de mii de lei pentru 
documentele de proiectare. După 
proiectare se face expertiza, care 
costă și ea câteva zeci de mii de 
lei. Plus supravegherea tehni-
că la proiectare, care mai costă 
200 de mii de lei. Vorbim de bani 
doar pentru documente. După 
documente, urmează executarea: 
apeductul ar fi 27 de milioane de 
lei pentru o localitate de 2.500-
3.000 de locuitori, în funcție de 
landșaft, dotare etc. Sistemul de 
canalizare costă circa 30 de mili-
oane de lei, iar stația de epurare 
– șapte milioane de lei. Primăria 
are nevoie de șapte-opt ani ca să 
adune bani pentru cofinanțarea 
acestor proiecte. 

- Înseamnă că aceste 270 
de milioane de lei ajung 
pentru trei sau patru pro-
iecte de aprovizionare cu 
apă, sistem de canalizare 
și stație de epurare?
Da. Într-un an, R. Moldova ar 

putea soluționa ideal problema 
Sorocii. Dar asta înseamnă că nu 

Interviu cu Gabriel Mărgineanu, director executiv al Societății Ecologice „Biotica”, ex-membru al 
Consiliului de Administrare al Fondului Ecologic Național (FEN), unde a reprezentat societatea civilă

E C O L O G I E

realizează suta de proiecte de câte 
un milion sau două de lei. 

- Au hotărât să dea banii 
cu țârâita, dar să ajungă la 
toți?

Da. Ajung la fiecare, schimbă 
ceva în localități, pentru că omului 
din localitatea unde are nevoie de 
apă, credeți-mă, îi e indiferent de 
omul din Soroca, care deversează 
apele uzate în Nistru. Când faci o 
lucrare în partea de jos a satului, 
cei din partea de sus nu au treabă 
cu chestia asta. Pe ei îi inundă, 
lasă ei să facă. 

Primarii care lucrează bine 
cu donatorii au multe mandate, 
asigură transparența, implică pu-
blicul în luarea deciziilor, mișcă 
lucrurile altfel, se descurcă. Asta e 
până la 5% dintre autoritățile pu-
blice. Spunând 5% cred că exage-
rez, totuși sunt 2-3% în realitate.

- Avem și râuri cu o situație 
mai bună? 
Nu avem. Noi avem o situație 

super-proastă, absolut pe toate 
râurile. Nu mai avem sute de iz-
voare. Nu mai avem zeci de lacuri, 
deoarece au secat. Trebuie să re-
zolvăm problema barajelor ilegale 
de pe râuri, a fâșiilor forestiere 
de protecție și a managementului 
corect, adică fără canal de gunoi 
pe râuri. Din momentul în care 
s-au tăiat toate fâșiile de protec-
ție, evaporarea a crescut de zeci 
de ori. Gospodarii noștri care cer 
subvenții de zeci de milioane de 
lei, mă refer la băieții serioși, trag 
brazda până la bazinul acvatic. 
Unii agricultori încep a înțelege 
chestia asta, dar de aceștia sunt 
foarte puțini.

 
- Ce-ar trebui să cunoască 
primarii?
Primarii trebuie să pornească 

de la un studiu de fezabilitate. 
Trebuie să se consulte cu specia-
liștii din ONG-uri sau cu alți colegi 
primari care au făcut acest studiu. 
Astfel primarii vor cunoaște cât 
costă și care-i prețul de întreține-
re a apeductului, a sistemului de 
canalizare și a stației de epurare. 
Aceste trei componente trebuie 
legate de izvoare, fântâni, land-
șaft, fâșii forestiere de protecție și 
bazine acvatice. Să aibă o viziune 
clară despre ce se întâmplă la ei în 
sat, care e capacitatea oamenilor 
de a achita serviciile. Dacă local-
nicii nu plătesc pentru serviciul 
prestat, bagă localitatea în colaps.  

Interviu realizat 
de Natalia MUNTEANU
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– Câți ani ai, dragă Ser-
giu Ciochină? Desenezi din 
copilărie? Părinții te-au 
încurajat să faci pictură?
Am 20 de ani. M-am născut 

în satul Boldurești, raionul Nis-
poreni. Mama mea e plecată la 
Milano de când aveam cinci ani. 
Ea este badantă. A fost nevoită să 
plece ca să ne întrețină pe noi, cei 
rămași acasă. Suntem patru copii 
în familie, toți băieți. În 2010, ta-
tăl meu a decedat de cancer. Fra-
tele meu mai mare avea pe atunci 
17 ani. El a avut grijă de noi, frații 
mai mici. Eu desenez de mic. Am 
urmat Școala de pictură pentru 
copii din orașul Nisporeni. Ţin 
minte că îmi plăcea foarte mult să 
desenez case, struguri și copaci. 
Struguri desenam, deoarece îmi 
plăcea să le fac luciul. De atunci 
mi s-a înrădăcinat dragostea față 
de stilul realist. Dar folosesc și 
multe alte tehnici, îmi place di-
versitatea formulelor picturale.

– Cum arată biserica din 
satul tău natal?
E frumoasă, îmi plac mai ales 

picturile din interior. Când in-
tram în biserică, mereu analizam 
cum sunt pictați pereții, bolta 
care se înălța deasupra noastră.

– Ai simțit protecția lui 
Dumnezeu? 
Cred că răspunsul este diferit 

pentru fiecare, în funcție de ce 
înseamnă Dumnezeu pentru fi-
ecare din noi. Pentru mine Dum-
nezeu înseamnă familia, rudele, 
natura, Eu. Mereu simt protecția 
celor din jur. Cred că noi suntem 
Dumnezeu pentru fiecare din noi.

– Cum crezi, ce legătură 
este între artă și sfințenie? 
În orice îndeletnicire, în orice 

meserie, trebuie să ne dedicăm 
cu sfințenie muncii pe care o 
facem. Atunci ea devine artă. E 
important să credem în noi și să 
credem că putem schimba ceva!

– Primăvara aceasta vei 
absolvi Colegiul de Arte 
Plastice „Alexandru Plă-
mădeală” din Chișinău. 
Cu ce gânduri te apropii 
de momentul absolvirii?
Faptul că am ales să studiez la 

Colegiul „A. Plămădeală” a fost 
cea mai bună decizie a mea după 

Școala de pictură din Nisporeni. 
Aici am un profesor excepțional, 
dl Veaceslav Fisticanu, aici pro-
cesul de studii e bine organizat, 
avem o adevărată atmosferă de 
creație. Experiența lecțiilor cu 
domnul Fisticanu este una fan-
tastică. Arta necesită dăruire, 
timp și energie, multă energie! 
Cu dl Fisticanu am învățat lucruri 
utile despre amestecul culorilor, 
despre calitatea materialelor cu 
care pictezi, am studiat diverse 
tehnici: clasică olandeză, clasică 
italiană, tehnici de desen în ma-
terial moale etc.

– Ai participat recent la 
expoziția „Comunicări” de 
la Centrul Artcor. Ce în-
seamnă pentru dumneata 
Artcor? 
În primul rând, este unul din-

tre centrele artistice cele mai 
populare de la noi, care sprijină 

tinerii artiști și le oferă posibili-
tatea de a se manifesta. La Artcor 
s-a produs prima mea apariție 
în fața publicului, cu un număr 
mare de lucrări. Cele mai repre-
zentative sunt „Frăție”, „Aștept să 
cresc”, „Primăvara a trecut fără 
mine”, „Arca lui Noe”, „Nopți de 
iunie”, „Copilărie”. Vernisajul s-a 
dovedit a fi un succes.

- Cum găsești cheia unei 
picturi? 
E foarte important ca un pic-

tor să-și găsească, în anumite 
perioade, o metodă de a con-
figura o lucrare. E necesar să 
îmbini rafinat tehnica de lucru 
cu sentimentul pe care vrei să-l 
exprimi și să-l transmiți. Pentru 
mine linia are un rol esențial. În 
jocul liniilor poți descoperi stări, 
emoții, subiecte. Este fascinantă 
pentru mine și relația dintre lu-
mini și umbre, experimentez cu 

Mulțumim că ne citiți!
Printre cititorii fideli ai GAZETEI de 

Chișinău se numără și doamna Tatiana 
Popa din satul Buda, raionul Călărași. Are 
86 de ani, dar citește fără ochelari și consi-
deră că toate materialele din ziar sunt inte-
resante. De mică i-a plăcut să citească, însă 
nu prea a avut timp, muncind pe deal, la 
vie, la tutun, la prășit hectare de porumb. 
Apoi a lucrat ani de zile în organizația 
„Meșter faur”, a țesut mii de prosoape albe, 
cu ornamente colorate, în stil tradițional. 

Doamna Tatiana Popa a crescut și edu-
cat și doi copii. Marea ei durere este că a 

pierdut-o pe fiica Liuba, plecată mult prea 
devreme la cele veșnice. Însă credința în 
Dumnezeu îi ajută să-și păstreze dragostea 
de viață, bucuria de a descoperi noi lucruri, 
discutând cu consătenii, ascultând radioul, 
citind ziare. 

Primăvara, doamna Tatiana își umple 
casa cu narcise, lalele, zambile, pe care le 
culege din grădina sa. Parfumul florilor se 
răspândește în toate odăile, învăluind și 
sfintele icoane. E în așteptarea sărbătorilor 
de Paști, pentru că îi vine fiul, poetul Nico-
lae Popa, nepoții, și primește vești de la cei 

șase strănepoți.
În fiecare vineri, așteaptă cu nerăbda-

re să-i fie adus ziarul la poartă. Atunci se 
așază pe prispă și-l citește, de la prima la 
ultima pagină.

Îi mulțumim doamnei Tatiana Popa 
pentru pasiunea ei de a citi ziare, iar pe 
dumneavoastră vă îndemnăm să vă abo-
nați la GAZETA de Chișinău. Sărbători 
luminate și o primăvară frumoasă în 
continuare!

Redacția GAZETA de Chișinău

„Trăiesc liber, pictez și sunt fericit”

Interviu cu Sergiu Ciochină, student la Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”, 
deținător al Marelui Premiu „Andrei Sârbu” la Concursul „Noi, tineretul creator” 2021

umbre și pete de lumină. Folo-
sesc clar-obscurul în desenarea 
formelor volumetrice, anume în 
desene academice. Stilul meu, de 
fapt, e deschis spre diverse jo-
curi creative, spre diferite soluții 
plastice. Îmi place mult să pictez 
și portrete, uneori fac portrete 
și la comandă, pentru a câștiga 
un ban. Dar mă interesează în 
special pictura profesionistă, par-
ticip din copilărie la expoziții, 
vernisaje, proiecte, workshop-uri, 
master-class-uri. Am participat, 
bunăoară, la expozițiile „Culorile 
unui genocid”, „Jan Alojzy Ma-
tejko”, „Noi, tineretul creator”. 

– Ai câștigat Marele Pre-
miu „Andrei Sârbu” la edi-
ția din 2021 a Concursului 
„Noi, tineretul creator”. 

Felicitări! Lucrarea cu 
care ai câștigat concur-
sul e un diptic (ulei pe 
pânză), se numește „Pot 
să iubesc?”. După aceas-
tă victorie, îți dorești și o 
expoziție personală?
Desigur! Mi-aș dori foarte 

mult să am prima mea expoziție 
personală la Milano, Italia. Este 
unul dintre marile mele obiecti-
ve. Mai am mult de lucru până 
atunci. Dar sunt optimist. Trăiesc 
liber, pictez și sunt fericit, făcând 
ceea ce-mi place, fiind în armonie 
cu mine însumi.

– Mulțumesc pentru in-
terviu și îți doresc să-ți 
împlinești visurile.

Interviu de Irina NECHIT

Pictorul Sergiu Ciochină, câștigător al Concursului „Noi, tineretul creator” 2021

Sergiu Ciochină. „Aștept să cresc”
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Este vorba despre două cântece 
inspirate din folclor, o sârbă săl-
tăreață „Cine-i supărat pe lume” 
și cântecul popular „Mamă, nu 
pleca”. Textul și linia melodică 
a pieselor au fost scrise de către 
compozitorul Timofei Tregubencu, 
orchestrația – de Valeriu Cașcaval.

Deși până în prezent s-a de-
dicat mai mult muzicii clasice, 
admirația pentru muzica popu-
lară o trăiește încă din copilărie. 
Dar a fost inspirată să se apropie 
de muzica populară abia când a 
rămas blocată într-o țară străină. 

„Această perioadă de pande-
mie m-a făcut să abordez genul 
preferat al copilăriei mele. Or, eu 
fiind blocată în plină pandemie, 
neștiind când și dacă în curând voi 
ajunge acasă, primul lucru care 
mi-a venit în gând și nu se lăsa 
dus a fost să-mi cânt dorul de casă, 

de părinți, de sat, de veselie, de 
oamenii noștri. Acest dor putea fi 
exprimat doar prin muzica și fol-
clorul românesc”, spune Violeta. 

Interpreta a mărturisit că de-
numirile pieselor își au rădăcina 
în viața de zi cu zi. Ele reprezintă 
un strigăt, un of, un mare dor, 
sentimente apăsătoare, care, din 
păcate, sunt trăite de majorita-
tea dintre români și sunt dedicate 
tuturor celor care nu reușesc să 
vadă partea frumoasă a lucrurilor, 
fiind „umbrite” de detalii nesem-
nificative. 

Violeta Botezatu este una din-
tre puținele soprane care uimesc 
publicul nu doar cu vocea, dar și 
cu abilitatea și priceperea de a 
cânta la patru instrumente mu-
zicale: acordeon, cobză, mando-
lină și pian. 

Nu este pentru prima dată când 

interpreta abordează diferite ge-
nuri muzicale. În februarie 2020, 
a urcat pe scena Festivalului Inter-
național Veneto Jazz cu proiectul 

„Violeta Grecu (acum Botezatu – 
n.a.) Trio”, unde a debutat cu piese 
instrumentale plus voce. Astfel, 
artista intenționează în viitorul 

apropiat să surprindă publicul și 
cu alte „experimente” muzicale.
Tudorița POSTOLACHI, stagiară

Sursă foto: Facebook

Soprana Violeta Botezatu, cunoscută 
datorită inflexiunilor deosebite ale vocii 
sale, cântând de mai mulți ani operă atât la 
Chișinău, cât și pe scene internaționale a 

lansat recent două melodii într-un gen total diferit 
de ceea ce interpreta până acum. 

Soprana ce-și cântă dorul

„Vise din cealaltă Basarabie”

Din 16 aprilie până la sărbătorile pascale, 
în holul Spitalului Clinic Republican „Timofei 
Moșneaga”, medicii și pacienții pot contempla 
expoziția cu genericul „Lumea în halate albe”, 
autoare – pictoriţa Galina Vieru, originară 
din Puțintei, Orhei. Expoziția cuprinde 20 de 
lucrări, cu tematici diferite, dar din același 
context: arhitectură verniculară, naturi sta-
tice cu ie, compoziții figurative, toate acestea 
având în comun elemente din ornamentul, 
cromatica și peisajul tradițional.

- De ce ați ales anume Spitalul Cli-
nic Republican „Timofei Moșnea-
ga” pentru a vă expune lucrările? 
Acest spital îmi este mai aproape de 

suflet. Aici mama mea a făcut mai multe 
tratamente și tot aici s-a stins în 2018. Le 

sunt recunoscătoare medicilor, care în-
totdeauna au făcut totul, pentru atitudine 
grijulie, profesionalism și pentru căldura 
sufletească de care au dat dovadă, de fiecare 
dată când veneam cu mama aici.

 - De unde se trage denumirea ex-
poziției?
„Lumea în halate albe” dezvăluie ceea 

ce noi cunoaștem mai puțin despre medici: 
universul interior, sensibilitatea de care 
dau dovadă și dragostea pentru frumos. 
Cunoscându-i mai în de aproape, am ră-
mas plăcut surprinsă de cât de dornici de 
creație sunt. Halatul alb îi face să arate tari 
ca piatra, siguri, puternici, dar lumea pe 
care am descoperit-o în forul lor interior 
este de o sensibilitate rară.

- Majoritatea picturilor redau ima-
gini statice și peisaje desprinse din 
realitatea rurală. 
Da, îmi doresc ca prin intermediul pic-

turii să fac lumea să îndrăgească viața de 
la sat, arhitectura verniculară, simbolurile 
etnografice, cromatica și ornamentul, 
semnificațiile lor etc. Suntem atât de 
norocoși că am moștenit o cultură atât 
de bogată și de diversă. Pentru a o arăta 
tuturor, ar fi firesc să o cunoaștem, să 
o iubim, să învățăm prin artă care sunt 
originile noastre. 

- Cât timp ați dedicat unei lucrări?
Lucrările cer timp diferit, unele le faci 

dintr-o răsuflare, altele te țin lipit de șe-
valet zile întregi. Cred că timpul nu este 

o unitate de măsură a valorii unei creații, 
dar emoția, viața ce o lași în ea, povestește 
despre cât de scumpă (sufletului) poate fi.

În fiecare lucrare investesc suflet și o 
parte din mine, e dificil să alegi care îți 
sunt mai dragi. Totuși, „Dorul meu plecat 
de acasă”, „Cântecul cerului” și „Vise din 
cealaltă Basarabie” îmi sunt mai aproape, 
deoarece le-am pictat în momente impor-
tante, deosebite pentru mine, din punct de 
vedere emoțional.

- Pe lângă „Lumea în halate albe” 
urmează a fi evidențiați și alți eroi 
din prima linie?
Cred că totuși medicii sunt principalii 

eroi ai vremurilor noastre. Ei au uitat ce 
înseamnă timp liber, plăceri sufletești, 
sărbători în familie... De fapt, le sunt re-
cunoscătoare tuturor oamenilor care, în 
pandemie, s-au dedicat complet profesiei 
și datoriei lor. Pentru mine toți sunt niște 
eroi. După medici, cred că profesorilor le 
este cel mai greu, deoarece programul lor 
se schimbă de la o zi la alta, având din ce 
în ce mai mult de lucru. 

- Ați fi dedicat o expoziție medici-
lor dacă n-ar fi existat pandemia 
de Covid-19?  
Da, fără îndoială! Medicii merită din 

plin și întotdeauna să aibă bucurii, și 
căldură din partea pacienților, pentru a 
ni le dărui tot nouă, celor care uneori ne 
lecuim mai ușor cu un zâmbet și cu un 
cuvânt bun. Eu sunt sigură că pandemia 
ne va schimba, ne va apropia de oameni, 
ne va învăța să prețuim clipa, să iubim 
mai intens și să împărțim cu aproapele 
frumusețea acestei lumi.

Interviu realizat de Tudorița Postolachi, 
stagiară 

Interviu cu pictorița Galina Vieru despre expoziția „Lumea în halate albe” din holul Spitalului 
Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
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Anii 90, secolul XX: 
„Alunecări de teren” în Partidul Comunist (2)

(urmare din numărul 
trecut)

Perioada la care ne referim a 
fost un timp zbuciumat, plin de 
evenimente controversate, mul-
te din acestea negândite, naive, 
dar și periculoase. Să nu uităm 
de războiul ruso-moldovenesc 
din 1991-1992, pentru Republi-
ca Moldova, un război drept, de 
apărare a integrității și indepen-
denței țării. Cu regret însă am 
fost învinși, suportând pierderi 
umane, economice, teritoriale și 
geopolitice. 

E și mai oribil că Moscova nu 
numai că ne-a distrus, ne-a cio-
pârțit teritoriul nostru în încă 
două „republici” – Transnistria și 
Găgăuzia, care de facto sunt sub-
ordonate Federației Ruse, iar de la 
Moldova primesc numai dividen-
de, ca să nu zic „mulg vaca”. Toto-
dată, le-a inoculat bravilor noștri 
politicieni că acest război nu este 
altceva decât un conflict interet-
nic, adică un război civil, intern. 
Și minciuna a prins rădăcini din 
start, fiind bine mediatizată atât 
de Moscova, cât și de cozile de to-
por de la Chișinău. Acum pe care-i 
și auzi, chiar și o parte din istorici 
– vorbesc despre „conflictul de la 
Nistru”, temându-se să-i spună 
direct război ruso-moldovenesc 
din 1991-1992, adică dintre cele 
două părți beligerante: Rusia ca 
agresor și Republica Moldova ca 
parte agresată.

Remanieri de cadre cu 
scopul de a „rămâne la 
butoane”

Factorul uman joacă un rol 
destul de important în istorie. 
Menționam în prima parte a do-
cumentarului că în toate perioa-
dele istorice cadrele bolșevicilor 
au profitat atât de funcțiile pe care 
le-au deținut, cât și de toate bu-
nurile materiale ale întregului po-
por. Deși în perioada nominalizată 
autoritatea partidului comunist 
era la pământ, totuși rămânând 
încă un factor de decizie, începe 
o serie de remanieri de cadre cu 

La 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.

Alexandrovici, șeful grupului con-
sultanților comisiei social-econo-
mice a CC al PCM la funcția de 
inginer-șef al S.A. „Hidrotehnica”

Președintele cârmuirii S.A. 
„Hidrotehnica” – I.P. Borovic

(Arhiva Organizațiilor Soci-
al-Politice a RM, F. 51, inv. 66, 
d. 236, f. 52)

Document de arhivă: Uniu-
nea Artiștilor Plastici, nr. 50 din 
14.03.1991

Direcției Administrative a CC 
a PCM

Uniunea Artiștilor Plastici a 
RSS Moldovenești solicită eli-
berarea din funcție a tov. Ghițu 
V.V., șeful grupului comisiei ide-
ologice a CC al PCM pentru a fi 
transferat în funcția de director 
general al Societății de creație 
„Arta” a Uniunii Artiștilor Plas-
tici, începând cu 1.03.1991.

Președintele cârmuirii Uniunii 
Artiștilor Plastici din Moldova – 
S. Cuciuc

(Arhiva Organizațiilor Soci-
al-Politice a RM, F. 51, inv. 66, 
d. 236, f. 53)

Document de arhivă: În 
CC al PCM nr. 01-23/999 din 

5.09.1990
Radioteleviziunea Națională a 

RSS Moldovenești roagă elibera-
rea tov. Bârsa A.I., consultant la 
comisia ideologică a CC al PCM 
pentru a fi transferat la funcția 
de redactor principal al Redacției 
programelor muzicale a televizi-
unii naționale.

Director general interimar al 
Radioteleviziunii Naționale – C. 
Pârțac

(Arhiva Organizațiilor Soci-
al-Politice a RM, F. 51, inv. 66, 
d. 209, f. 182)

După declararea 
partidului comunist 
în afara legii, operațiunile 
de delapidare au continuat 
cel puțin patru luni

Vă asigur că această listă de 
hotărâri din cadrul Direcției Ad-
ministrative a CC al PCM poate 
continua încă în multe numere 
ale publicației noastre, doar cu 
nume diferite, fiindcă  majoritatea 
nomenclaturiștilor atât din CC 
al PCM, CC al ULCTM, cât și din 
comitetele raionale, orășenești 
de partid și de comsomol visau 
la un scăunel frumos și moale cu 
un salariu respectabil. Mai mult 
decât atât, cel puțin 90 la sută din 
aceștia au izbutit să realizeze aces-
te deziderate.

Deși după eșuarea puciului de 
la Moscova, la 23 august 1991, 
prin Decretul Președintelui Par-
lamentului Republicii Moldova 
(Alexandru Moșanu) partidul 
comunist a fost declarat în afara 
legii, operațiuniile de delapidare 
a multor clădiri, instituții, case de 
odihnă, garaje, unități de trans-
port a „comisiei de lichidare” a 
CC a PCM au continuat încă cel 
puțin patru luni.

Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist

scopul de a „rămâne la butoane” 
și a realiza principiul „la vremuri 
noi – tot noi!”. 

Document de arhivă: Dis-
poziția nr. 13 din 4 ianuarie 1991 
a Direcției Administrative a CC 
al PCM

§1. Lucinschi P.C. se eliberea-
ză din funcția de prim-secretar, 
membru al Biroului și mem-
bru al CC al PCM, începând cu 
31.01.1991 în legătură cu alege-
rea sa în funcția de secretar al 
CC al PCUS (art. 33, p. 5,Codul 
muncii RM)

§ 2. Eremei Grigori Isidorovici 
(așa-i în document) este ales în 
funcția de prim-secretar, mem-
bru al Biroului și membru al CC 
al PCM și transferat de la Sovietul 
Federației Sindicatelor Indepen-
dente al RSS Moldovenești

Șeful Direcției Administrative 
a CC al PCM – G. Cușnir

(Arhiva Organizațiilor Soci-
al-Politice a RM, F. 51, inv. 66, 
d. 236, f. 27)

Document de arhivă: Dis-
poziția nr. 6 din 16 ianuarie 1991 

a Direcției Administrative a CC 
al PCM

§1. Gămurari Boris Iliici – se 
eliberează din funcția de șef al 
grupei comisiei ideologice a CC 
al PCM în legătură cu transferul 
în alt post începând cu 9 ianua-
rie 1991

Sursa: Decizia Secretariatului 
CC al PCM din 9.01.91, protocolul 
nr. 7, p. 6.G

Șeful Direcției Administrative 
a CC al PCM – G. Cușnir

(Arhiva Organizațiilor Soci-
al-Politice a RM, F. 51, inv. 66, 
d. 236, f. 11)

Document de arhivă: nr. 
1764/1 din 5.03.1991

Primului Secretar al CC al 
PCM tov. Eremei Gr.I.

Rugăm permisiunea Dvs. de 
a fi transferat Kisvika Voldemar 

Considerăm necesar să men-
ționăm că funcționarii de partid 
cu drept de decizie foloseau me-
tode draconice pentru a construi 
scheme de delapidare în proporții 
mari. Atunci când își doreau ceva 
foarte mult și foarte scump, dar nu 
aveau acea posibilitate adminis-
trativă, în joc intrau cunoștințele 
personale și, probabil, promisi-
uni solide de funcții sau de alte 
favoruri. 

Cred că cele spuse mai sus ar 
putea fi exemplificate prin docu-
mentul de mai jos.

Document de arhivă: Dis-
poziția nr. 36 din 26.03.1991 
„Despre transmiterea clădirii 
administrative a sovhozului „Căi-
narschii” Direcției Administrative 
a CC al PCM

În legătură cu demersul Direc-
ției Administrative a CC al PCM 
și acceptul conducerii sovhozului 
„Căinarschii” privind transmite-
rea în gestiunea Direcției Admi-
nistrative a CC al PCM a clădirii 
administrative a sovhozului „Că-
inarschii” și a garajului capital 
pentru patru automobile.

A se aproba componența co-
misiei pentru predarea-primirea 
imobilului în următoarea com-
ponență:

Președintele comisiei – T. 
Șandrovschii, locțiitorul șefului 
Direcției Administrative;

Membrii comisiei: Timofti 
F.N., președintele sindicatului 
sovhozului „Căinarschii”;

Bumbu L.A., contabil-șef al 
sovhozului „Căinarschii”;

Decev G.N., contabil-șef al 
Direcției Administrative a CC al 
PCM;

Ciasovschih V.A., instructor;
Prim-secretar al CR Căinari al 

PCM   / semnat/  Gherman P.V.
(Arhiva Organizațiilor Soci-

al-Politice a RM, F. 51, inv. 66, 
d. 236, f. 62)

Banii partidului 
au dispărut 
fără urmă, 
iar unii martorii 
mai trăiesc… 

Nu dorim să afirmăm că toți 
funcționarii de partid sau de com-
somol se ocupau cu asemenea 
afaceri de îmbogățire, ci numai 
acei care erau factori de decizie. 
Un fost nomenclaturist de atunci, 
cu posibilități mai modeste, mi-a 
mărturisit că, după scoaterea par-
tidului în afara legii, au dispărut 
ca apa în nisip, câteva conturi 
bancare ale partidului cu sume 
fabuloase. Dar, cu regret, la acest 
capitol nu avem acoperire docu-
mentară...

Este știut că deja la 27 aprilie 
1994, cu efortul lui V. Voronin, 
P. Lucinschi, E. Ostapciuc și V. 
Stepaniuc, pe arena politică a RM 
reapare Partidul Comuniștilor din 
Moldova, unde s-au regăsit mulți 
din cei trecuți în „ilegalitate”.

*Documentele de arhivă in-
cluse în prezentul articol apar în 
premieră absolută, fiind traduse 
din limba rusă de autorul acestor 
rânduri. 

Alexandru Moșanu
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

R E C O N S T I T U I R I

Cernobîl: 35 de ani de 
la catastrofa nucleară
„Razele de un licăr fantas-
magoric ale unei lumini 
contaminate, purtătoare de 
moarte, făceau ca obiectele 
din jur să arunce niște um-
bre mișcătoare, ce îmi apar 
în amintire atât de hidoase 
acum, și care păreau atât 
de fascinante atunci.” 

(Din amintirile unui martor 
la stingerea incendiului de la 

reactorul Blocului energetic 
nr. 4, Cernobîl)

Prima explozie zgudui clădirea 
la ora 1 și 23 de minute și 40 de 
secunde. Era clar că s-a întâm-
plat ceva grav, însă nimeni din 
specialiștii prezenți la serviciu – 
fizicieni, ingineri, doctori habili-
tați – nu știa ce anume. Peste 18 
secunde de la răbufnirea primei 
deflagrații veni cea de-a doua, de-
vastatoare și ucigătoare de orice 
urmă de speranță. Capacul din 
beton cu o greutate de 20 de tone 
ce acoperea reactorul într-o cli-
pită parcă fusese suflat de vânt. 
Zona activă a blocului energetic 
a fost distrusă într-o fracțiune de 
secundă, fiind deteriorate sala de 
mașini și sistemele de protejare 
a mediul ambiant. Era 26 aprilie 
1986.

Mărturisirea familiei 
Covali

Din însemnările înscrise în 
livretul militar: „În perioada 
28.10.87 – 07.02.88 a participat 
la lucrările de lichidare a conse-
cințelor avariei în zona închisă a 
CAE de la Cernobîl, în conformi-
tate cu Hotărârea Consiliului de 
Miniștri al URSS din 05.06.86. 
Fiecare lună din perioada men-
ționată a serviciului militar a se 
considera cât trei.”  

Relatează Ștefan COVALI: 

„Am fost mobilizat pe 26 oc-
tombrie 1987. Aveam 33 de ani. 
Am primit o citație de la Comisa-
riatul Militar din Chișinău. Apoi 
am trecut controlul medical. Se-
lectau doar oameni sănătoși tun... 
Autobuzul nostru s-a îndreptat 
spre orașul Krasnoznamenka 
(Cervonoznamenka) din regiu-
nea Odesa; eram în jur de 50 de 
persoane, ni s-a spus că vom pre-
găti transport pentru recruți și 
nici un cuvânt despre misiunea 
noastră reală. Ajunși la destinație, 
am fost echipați, iar seara, pe 27 

octombrie, eram la Cernobîl. Pe 
28 deja lucram. Eu am fost repar-
tizat într-o unitate de companie ce 
se ocupa de dezactivarea chimică, 
deși anterior am făcut armata ca 
simplu șofer. Locuiam în corturi, 
câte 35 de persoane în fiecare. 
Erau mai multe asemenea sălașe, 
câte unul pentru fiecare companie 
militară specializată. Mai târziu 
am aflat că saltelele pe care dor-
meam erau folosite luni de zile, 
acumulând doze înfricoșătoare 
de radiație. Știam doar că mediul 
radioactiv din preajmă depășea 
de câteva ori indicii admisibili. 
Cui îi păsa?... 

Deșteptarea se făcea la ora 6. 
Lucram în orașul Pripeat, la un 
cămin cu 16 etaje. Câte 16-18 ore 
pe zi. Răzuiam interiorul odăilor 
și scoteam tencuiala îmbibată de 
radiație. Aceasta apoi era adânc 
îngropată, în localitatea Burako-
vka, în așa-zisele „cimitire”. Du-
ceau acolo mobilă, mașini, orice, 
toate obiectele contaminate fiind 
„înhumate” în gropi de dimensiuni 
uriașe care erau apoi acoperite 
cu un strat gros de beton. Nu le 
ardeau, ca să nu vânture praful 
radioactiv. 

În livretul militar am o inscrip-
ție care adeverește că am primit o 
anumită doză de radiație, doar că 
mărimea menționată în document 
a fost micșorată de aproximativ 
10 ori în comparație cu cea rea-
lă. Știu despre ce vorbesc, căci în 
buzunarul de la cămașă purtam 
atunci cu mine în permanență, 
ca pe un stilou, un dozimetru, 
datele încifrate ale căruia erau 
înscrise în fiecare seară într-un 
jurnal special. Date care erau pe 
loc falsificate. Cei care știau mai 
multe erau somați să-și țină limba 
după dinți dacă nu vor să ajungă 
la pârnaie. 

Astfel, când Konstantin Bah-
meanin, responsabil de înregistra-
rea datelor dozimetristice (a dece-
dat cu mulți ani în urmă), a înscris 
în jurnal indicii reali de radiație 
ce afectau mediul înconjurător în 
care activam în acel moment, în 
jur de 0,18 röntgen/oră, pe dată 
au venit cei de la Departamentul 
împotriva delapidării așa-zisei 
proprietăți socialiste, spunându-i 
răspicat și fără ocolișuri: „Dacă 
te-ai săturat de libertate, te aran-
jăm imediat. Dacă nu, scrie ce-ți 
dictăm noi: 0,02 röntgen/oră.”

Se zice că radiația nu o poți 
simți. Eu însă simțeam parcă o 
dulceață ce din aer se prelingea 

din gură pe gât, de parcă aș fi 
mâncat miere. Nu puteam „scoa-
te” cu nimic acest gust de la care ți 
se acrea sufletul... Să vă mai spun 
un caz despre care știu nu din au-
zite. Niște hoți au furat din garaj 
un automobil „Volga” de culoare 
neagră – pe atunci doar șefii cei 
mari aveau din astea. Au urcat în 
ea, erau câteva persoane, și s-au 
pornit undeva în Caucaz. Doreau 
probabil s-o vândă. I-au găsit la 
jumătate de drum, erau cu toții 
morți, din cauza radiației. Și încă 
un caz. Un lucrător n-a rezistat 
ispitei și a luat dintr-o casă pă-
răsită un candelabru micuț, din 
aur, și l-a pus în buzunarul de la 
cămașă. Așa l-au și găsit decedat, 
cu obiectul cela în buzunarul de 
lângă inimă...  

Din relatarea Liubei Covali, 
soția lui Ștefan:

„Când s-a întors soțul din zona 
Cernobîlului, aveam 27 de ani. Nu 
prea cunoșteam ce este radiația. 
Era un fenomen nou pentru toa-
tă lumea. În acele familii în care 
unul dintre părinți a participat la 
diverse lucrări în zona radioactivă, 
copiii zămisliți după întoarcerea 
acestora acasă sunt bolnavi cu to-
ții, în proporție de 99%. La noi 
situația era puțin diferită, copiii 
noștri s-au născut înainte de ca-
tastrofa de la Cernobîl. Mihai în 
1986 avea patru anișori, iar Andrei 

– șapte. Chiar și așa, ei au avut 
de suferit de pe urma radiației 
acumulate de Ștefan. De mine 
nici nu mai vorbesc... Primăvara 
pe corpul soțului au început să 
apară niște pete alergice – până la 
venirea de la Cernobîl nu avea așa 
ceva. Iar peste câțiva ani aceleași 
simptome au apărut și la copiii 
noștri. Mai rău este că îmbrățișa-
rea Cernobîlului a afectat nu doar 
organismul fizic al „copiilor” săi. 
Mai cu seamă a avut de suferit ca-
racterul, ființa lor cea mai intimă, 
ca să zic așa. Astfel, mai toți vete-
ranii Cernobîlului (cu mulți dintre 
ei suntem prieteni, și mai mulți, 
din păcate, au decedat) când cad 
pe gânduri, parcă o umbră neagră 
li se așterne pe chip. Au devenit 
taciturni, calitate care adeseori 
trece în neliniște, nervozitate și 
irascibilitate. 

Îmi scria de acolo scrisori. 
Aproape în fiecare zi. Sunt toate 
numai suferință. Le-am nume-
rotat și le păstrez în podul casei, 
ca la arhivă. Niciodată nu a avut 
frică de nimic. Era foarte con-
știent de faptul unde se află. Și 
scria despre sentimentul datoriei. 
„Dacă nu noi, cei ce activăm acum 
și aici, lângă focar, atunci cine?” 
Erau răvașe pline de sinceritate 
și omenie. Și în armată, fiind ser-
gent, nu le permitea așa-zișilor 
„bătrâni”, soldați care au depă-
șit stagiul militar de un an, să-și 
bată joc de cei mai tineri. Când 

s-a demobilizat, băieții în semn 
de respect i-au așternut la picioa-
re un prosop gofrat și l-au purtat 
în brațe până la mașina cu care 
au mers împreună cu el la gară... 
Ștefan era să plece și la războiul 
din regiunea transnistreană, însă 
au refuzat să-l ia, din motive de 
sănătate. Și ar fi plecat, nici în 
urmă nu s-ar fi uitat...

Când a venit din armată, ne-
am căsătorit. Și-a făcut serviciul 
militar în orașul Nikolaev (Ucrai-
na), și numele meu de fată este 
Nicolaev. Se vede că i-am fost 
hărăzită de soartă (zâmbește). 
Am învățat la aceeași școală din 
capitală și am locuit pe aceeași 
stradă, însă ne-am văzut prima 
dată abia după ce a venit din ar-
mată. Uite așa o dragoste de la 
prima vedere...

Mulți au căutat să se eschiveze 
de la această datorie și au reușit. 
Mituiau ofițerii la Comisariatul 
militar de aici, din Moldova, ca 
să nu fie trimiși la Cernobîl. Adu-
ceau produse și bani, doar ca să 
nu fie mobilizați. Se ascundeau 
prin hogeacuri și dezlegau câinii 
ca să nu poată nimeni intra în 
ogradă. Nu pot să-i acuz, știind 
câtă suferință le-a revenit celor 
ce au acceptat să plece. Știind de 
ce moarte groaznică au avut parte 
cei mai mulți dintre ei.”

A consemnat 
Iulian BOGATU

22 Aprilie: 
Ziua Pământului 

Ziua Pământului se sărbătorește pe 22 
aprilie din 1970, pentru a ne reaminti că 
planeta pământ și ecosistemele sale ne 
oferă condiții necesare pentru întreține-
rea vieții. 

Calitatea învelișului de sol în R. 
Moldova pe majoritatea terenurilor 
agricole este nesatisfăcătoare, iar pe 
unele terenuri este critică, potrivit In-
spectoratului pentru Protecția Mediu-
lui (IPM). Prejudiciul anual cauzat de 
degradarea solurilor și secetă pe terito-
riul republicii constituie 436 de mili-
oane 479 de mii de dolari americani, 
anunță IPM. 

Principalii factori naturali de de-

gradare a solurilor în republică sunt 
relieful accidentat și clima (aridizarea, 
ploile abundente). Factorul principal аl 
degradării învelișului de sol este erozi-
unea. 

IPM recunoaște că se sădesc foarte 
puține fâșii forestiere de protecție, sau 
se distrug și cele existente. Totodată 
IPM susține că de pe terenurile agricole 
se extrag anual circa 400 de mii de tone 
de azot, fosfor, potasiu. Bilanțul humu-

sului și al elementelor nutritive este pro-
fund negativ. Circa 40% din suprafața 
totală a terenurilor agricole se caracteri-
zează printr-un conținut redus de humus 
(2%), iar 800 mii de hectare au un con-
ținut foarte scăzut de fosfor. În ultimii 
ani se aruncă mai multe îngrășăminte 
naturale pe malurile râurilor și râpilor, 
în fâșii forestiere și pe margini de drum, 
poluând astfel apele de suprafață.  

N. M. 
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Produsele cosmetice organice

Se pare că, în ultimul timp, 
din cauza mediului în care tră-
im și a ritmului de viață tot mai 
alert, precum și a stresului la care 
vrând-nevrând suntem supuși, din 
ce în ce mai multi dintre noi cău-
tăm soluții și alternative, pentru 
a ne face viața mai sănătoasă și 
mai frumoasă. Toate acestea ne 
conduc spre conceptul, tot mai 
des vehiculat de specialiști, de 
„stil sau mod de viață sănătos”.

Totuși, ce înseamnă în ziua 
de azi a trăi sănătos? 

Printre alte aspecte fundamen-
tale (o dietă echilibrată, sport, 
odihnă), dar cu o pondere din ce 
în ce mai mare, a trăi sănătos în 
ziua de azi înseamnă consumarea, 
respectiv utilizarea de produse 
organice (sau produse bio/eco). 
Fie că vorbim despre alimente, 
cosmetice, produse de îngrijire și 
curățenie sau suplimente nutriti-
ve, produsele organice reprezintă 
cea mai nouă tendință în ceea ce 

privește modul de viață sănătos.
„Organic” înseamnă viu, 

nesintetic. Termenul „organic” 
a fost utilizat prima oară în 1940 
și derivă din conceptul de „fermă 
ca organism”, care propunea un 
mod ecologic de a face agricultură. 
Termenul „organic” s-a extins apoi 
ca utilizare (în Marea Britanie) 
la toate produsele care nu conțin 
ingrediente chimice, sintetice. În 
Franța se folosește cu precădere 
termenul „bio”, iar în Germania 
– „eco(logic)”. Pe scurt, eco, bio 
și organic înseamnă același lucru: 
produse mai sănătoase, fără chi-
micale dăunătoare și fără modi-
ficări genetice. Toți trei termenii 
reprezintă în fond opțiunea pentru 
o viață mai sănătoasă. 

Indiferent cum le spunem, 
produsele organice sunt acele 
produse care nu conțin niciun 
fel de compuși chimici sintetici, 
modificați genetic, ci doar ingredi-
ente naturale ce provin din plante 
crescute în zone nepoluate, fără 
a se utiliza fertilizatori, pesticide, 

Fiind vorba despre un curent relativ nou, 
care, cel puțin la prima vedere, presupune 
achiziționarea unor produse cosmetice 
ceva mai scumpe decât marea masă, 

orientarea înspre produsele cosmetice organice 
le poate părea multora doar un moft, o fiță. Când 
vine vorba însă despre sănătatea copiilor noștri 
și, de ce nu, și a noastră, poate că nu ar fi rău să 
mai zăbovim câteva clipe asupra unor noțiuni 
care ne-ar putea ajuta să ne protejăm micuții și 
propriul corp. Și, chiar dacă nu ne gândim atât de 
mult la noi, cei mici au dreptul, cu siguranță, la 
tot ce-i mai bun!

hormoni de creștere sau modifi-
cări genetice. Produsele organice 
sunt obținute fără a altera natura 
și fără a epuiza solul.

Produsul organic este obținut 
din plante care provin din semințe 
nemodificate genetic, ci contro-
late biologic. Ele se cultivă pe 
terenuri pe care nu a fost aplicat 
niciun îngrășământ chimic sau 
pesticide; odată culese, plantele 
sunt supuse macerării, fără a li 
se aplica procedee chimice, iar în 
ultima fază ele sunt ambalate fără 
conservanți sau alți substituenți 
chimici. Impactul procesului de 
producție ecologică asupra me-
diului este minim și rezultatele 
sunt produse organice diversi-
ficate, sănătoase, libere de boli 
și dăunători, lipsite de reziduuri 
nocive, cu un conținut echilibrat 
de substanțe bioactive și minerale.

Produsele cosmetice 
 organice certificate sunt 
disponibile și în farmacii

În urma studiilor și cercetărilor 
cu privire la impactul consumului 
(intern și extern) de produse or-
ganice, s-a dovedit foarte clar că, 
prin alegerea variantei organice, 
pe termen lung, se reduc nenumă-
rate riscuri de apariție a unor boli, 
chiar și a cancerului, iar calitățile 
naturale și frumusețea corpului se 
păstrează un timp mai îndelungat.

Noi, oamenii din ziua azi, 
supuși permanent stresului și 
aflați mereu în criză de timp, am 
câștigat prin industrializare și 
dezvoltare tehnologică confort, 
mijloace avansate de comunicație, 
de transport și multe alte facilități. 
Dar, pe de altă parte, plătim prețul 
prin poluare, un mediu de viață 

tot mai greu de suportat, iar orga-
nismul omului de la oraș își cere 
dreptul ancestral de a se regenera 
cu ajutorul naturii, rămânând la 
latitudinea fiecăruia să decidă 
cât este dispus să investească în 
menținerea pe termen lung a unui 
corp sănătos.

Starea de bine, confortul fizic, 
dar și liniștea interioară și echili-
brul psihic sunt elementele-cheie 
pentru a avea o viață de familie 
fericită, dar și o carieră realizată. 
Pentru aceasta este esențial să ne 
menținem sau să ne îmbunătățim 
sănătatea (fizică și psihică), iar 
adoptarea stilului de viață sănă-
tos, organic/bio/eco ne conduce 
la îndeplinirea cu succes a acestui 
obiectiv. Acum, produsele cos-
metice organice certificate sunt 
disponibile și în farmacii.

bioterramed.ro

Multe persoane se întreabă, pe bună 
dreptate, dacă chiar este necesar să poarte 
masca în aer liber. Răspunsul este: depinde. 

Firește, acum trebuie să purtăm masca 
în aer liber și pentru a respecta legea în 
acest sens și pentru a nu primi amendă. 
Dar cât de necesar este să o purtăm, în 
condițiile în care nu suntem într-un spațiu 
aglomerat și, pe deasupra, o parte dintre 
noi ne-am și vaccinat?

Pe măsură ce temperaturile cresc și vre-
mea bună ne îmbie să ieșim la plimbare în 
aer liber, tot mai mulți dintre noi suntem 
tentați să dăm jos masca și să ne bucurăm 
de aerul proaspăt de primăvară. Însă riscul 
de infectare în aer liber, fără mască, este 
la fel de mare precum în spațiile închise? 
Firește că nu. Într-un spațiu închis, insu-
ficient ventilat, picăturile mici de salivă pe 
care le eliminăm (și care pot fi contami-
nate) rămân mai mult timp în atmosferă, 
crescând astfel riscul de infectare.

În schimb, particulele sunt mai ușor di-
luate în aer liber. În plus, razele soarelui ar 
putea inactiva virusul mai rapid.

Cu toate acestea, trebuie ținut cont de 
faptul că noile variante ale virusului SARS-
CoV-2, cu precădere varianta britanică 
B.117, sunt mai ușor transmisibile.

Chiar și așa, riscul de transmitere a vi-
rusului în aer liber este mult mai redus 
în comparație cu spațiile închise, dar nu 
imposibil.

O cercetare publicată în luna februarie a 
acestui an a arătat că mai puțin de 10% din 
infecțiile cu SARS-CoV-2 au fost asociate 
cu transmiterea în aer liber.

Un alt   studiu realizat în Irlanda a ară-
tat că 0,1% din cazurile de infecție au fost 
dobândite în aer liber, în special în rândul 
muncitorilor în construcții și al persoa-
nelor care făceau sport fără să respecte 
distanțarea fizică.

Un alt aspect care trebuie menționat 
este că, în cazul mișcării în aer liber, cum 
este cazul sălilor de fitness „reinventate” în 
corturi outdoor, distanța de 2 metri între 
persoane nu este suficientă, pentru că efor-
tul fizic presupune expirarea și inspirarea 

unui volum mai mare de aer, deci este un 
factor de risc.

Desigur, dacă faci mișcare singur sau 
cu membrii familiei ori cu prieteni care 
s-au vaccinat și ei, nu este nevoie să porți 
masca în aer liber.

Așadar, riscul de transmitere a noului 
coronavirus este posibil dacă nu porți masca 
în aer liber, în următoarele condiții:

• Nu se respectă distanța de minimum 
3 metri

• Conversația cu o persoană este de lungă 
durată, peste 15 minute

• Intensitatea actului (respirație profun-
dă, tuse, strănut, cântat, țipat etc.)

Dacă una sau mai multe dintre aceste 

condiții nu sunt respectate, cu atât mai 
necesară devine purtarea măștii de pro-
tecție în aer liber.

Și să nu uităm de fumat! Dacă nu pur-
tăm masca în aer liber și o persoană pur 
și simplu trece pe lângă noi la un metru, 
pufăind din țigară, particulele de salivă și 
cele respiratorii riscă să ajungă și la noi.

Alergarea în aer liber lângă sau în spa-
tele unei persoane care nu poartă mască 
(și nu este vaccinată) este, de asemenea, 
considerată riscantă. La fel și adunările 
publice unde se vorbește pe un ton ridicat, 
se strigă etc.

În cazul în care ești vaccinat cu ambe-
le doze și au trecut cel puțin 10 zile de la 
rapel, riscul de a te infecta, chiar dacă nu 
porți masca în aer liber sau în interior, este 
foarte mic.

A trecut mai bine de un an de la debutul 
pandemiei. Cu siguranță toți suntem obosiți 
și frustrați din cauza restricțiilor. Iar masca 
este văzută acum ca o povară de cei care 
vor să se simtă bine în aer liber.

Cu toate acestea, este bine să respecți în 
continuare regulile de bună purtare a măștii 
de protecție, mai ales în spațiile aglomerate, 
atât pentru siguranța ta (și a portofelului 
tău), cât mai ales pentru siguranța celor 
care nu au apucat încă să se vaccineze sau 
care nu se pot vaccina din diverse motive 
medicale.

csid.ro

Masca în aer liber – în ce condiții trebuie să o purtăm?

A trăi sănătos în ziua de azi înseamnă să consumi produse organice sau produse bio/eco
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O medalie 
pentru 
Moldova 
la Mondialele 
de box

Pugilista Daria Kozorez, cam-
pioana europeană de anul trecut 
printre junioare, a acces în finala 
Campionatului Mondial de box 
pentru tineret, desfășurat în pe-
rioada 10-24 aprilie curent în ora-
șul Kielce, Polonia, asigurându-și 
astfel cel puțin medalia de argint. 
Sportiva din Tiraspol, care evolu-
ează în categoria de greutate de + 
81 kg, mai întâi a învins-o, într-o 
manieră categorică, pe spaniola 
Clara Paraiso Martinez, iar în se-
mifinale s-a impus în fața atletei 
din Kazahstan, Yeldana Talipova 
(3 arbitri din 5 acordându-i victo-
ria). În meciul final, Daria Kozorez 
se va confrunta cu reprezentanta 
Indiei, Alfiya Pathan. De remarcat 
că turneul întrunește peste 400 
de boxeri din 52 de țări.

Tenismanul 
A. Cozbinov a 
câștigat Grand 
Palace Cup

Discipolul școlii moldovenești 
de tenis, Alexander Cozbinov, s-a 
impus la proba de dublu în cadrul 
turneului Grand Palace Cup, care 
a avut loc în perioada 12-18 aprilie 
a.c. la Sankt-Petersburg, Rusia. 
În pereche cu suedezul Simon 
Freund, tenismanul nostru de 
25 de ani (nr.386 ATP la dublu) 
a avut un parcurs competițional 
de-a dreptul epuizant, adjude-
cându-și trofeul principal într-o 
concurență cât se poate de acerbă 
în meciurile cu Pavel Șceaia-Zu-
brov (Rusia)/Leonid Șeingheziht 
(Bulgaria) 7-6 (7/3), 6-2; Marat 
Deviatiarov (Ucraina)/Aleksan-
dr Igoșin (Rusia) 6-2, 3-6, 10-6; 
elvețienii Jakub Paul/ Yannik 
Steinegger 4-6, 6-3, 11-9; Naoki 
Tajima (Japonia)/Aleksei Zaharov 
(Rusia) 7-6 (7/5), 2-6, 10-6. 

Gimnasta 
L. Iordache, 
calificată 
la Jocurile 
Olimpice

Atleta română Larisa Iordache 
s-a clasat, în data de 21 aprilie a.c., 
pe locul 4 în cadrul calificărilor 
individuale la Campionatul Eu-
ropean de gimnastică artistică de 
la Basel, Elveția, obținând astfel 
acreditarea olimpică la Jocurile 
de la Tokyo. Sportiva antrenată de 
soții Lăcrămioara și Cristian Mol-
dovan a acces pentru a doua oară la 
Olimpiadă, prima fiind calificarea 
la JO de la Londra 2012, în cadrul 
cărora a obținut medalia de bronz 
în componența lotului României.  

Mult mai crâncenă, pe muchie 
de cuțit, s-a dovedit a fi confrun-
tarea din faza sferturilor de finală, 
în care atletul nostru de 24 de ani 
a dat piept cu reprezentantul Ro-
mâniei, Nikolai Ohlopkov, origi-
nar din Iakutia (Federația Rusă), 
medaliat cu bronz la Europenele 
de la Roma 2020. Partida a abun-
dat în răsturnări spectaculoase 
de situație și de scor, ținând cu 
sufletul la gură amatorii acestui 
sport pe cât de feeric, pe atât de 
solicitant. 

Meci cu exploziv

Debutul partidei a aparținut 
adversarului, care a reușit prin-
tr-o piedică să-l treacă pe Ma-
xim Saculțan la sol (0-2), însă a 
eșuat procedeul de rostogolire, 
ceea ce l-a împiedicat să majoreze 
diferența. Revenit în poziția din 
picioare, discipolul școlii mol-
dovenești de lupte a efectuat un 
procedeu de plasare în parter a 
oponentului, egalând astfel situ-
ația: scor 2-2 la pauză. 

A doua repriză se dovedi a 
fi una de foc, luptătorul nostru 
demonstrând tehnică și calități 
volitive de excepție. Primele 30 
de secunde parcă nu prevesteau 
nimic deosebit. Și iată că urmă o 
răbufnire pe cât de neașteptată 
pentru adversar, pe atât de efici-
entă pentru sportivul moldovean, 
care mimă intenția de a-l scoate 
pe rival din perimetrul saltelei 
de luptă, efectuând instantaneu 
procedeul de rotire din poziția în 
picioare, unul deosebit de spec-
taculos și apreciat cu 4 puncte 
de arbitri (6-2). Nu trecu nici 
jumătate de minut, când Nikolai 
Ohlopkov a reușit să-l proiecteze 
din amplitudă pe Maxim Saculțan 
cu spatele pe saltea (6-6) și să re-
alizeze procedeul de rostogolire 
(6-8), situația devenind pentru 
sportivul nostru cu adevărat în-
grijorătoare. Oponentul său parcă 
prinse aripi, se avântă înainte și... 
fu pe dată dezechilibrat, trântit la 
podea (8-8) și rostogolit (10-8). 

Maxim Saculțan, evoluție 
magistrală la Campionatul 
European de lupte!

Iar cu jumătate de minut înainte 
de fluierul final, N. Ohlopkov re-
cuperă din handicap (10-10), însă 
nu reuși să finalizeze „curat” pro-
cedeul, pomenindu-se la parter 
și în dezavantaj, scor final 11-10 
pentru conaționalul nostru! 

În semifinale, Maxim a cedat cu 
3-7 în fața polonezului Krzysztof 
Bienkowski, fiind în mod evident 
nedreptățit de arbitri. Dezamăgi-
rea se citea clar pe chipul, dar și 
în gesturile și strigătele de dis-
perare ale sportivului originar 
din Telenești. Spre meritul lui, 
compatriotul nostru a reușit să se 
mobilizeze exemplar și să facă o 
adevărată demonstrație de forță, 
măiestrie și capacitate de concen-
trare în lupta pentru distincția de 
bronz, disputată în compania lui 
Andrei Bekrenev, un alt exponent 
al redutabilei școli de lupte din 

Iakutia, care în prezent evoluează 
pentru Belarus. 

Cu drept de învingător

Finala mică a avut o primă 
repriză echilibrată, concurenții 
tatonând terenul cu maximă acu-
ratețe. Mai întâi pentru inactivita-
te fusese penalizat reprezentantul 
Belarusului (1-0), iar la limita de 
expirare a celor trei minute cât 
durează jumătatea meciului, 
Maxim a reușit un procedeu de 
2 puncte, însă adversarul se do-
vedi a fi extrem de abil, scăpă din 
strânsoare și recuperă imediat: 
scor 3-2 pentru atletul nostru. A 
doua parte a meciului purtă ace-
lași caracter extrem de precaut, 
decurgând într-o luptă surdă, de 

uzură. Când mai rămâneau 20 de 
secunde de disputat până la fluie-
rul final, adversarul făcu o ultimă 
încercare de a întoarce soarta par-
tidei, năpustindu-se cu toată forța 

de care era capabil în tentativa 
de a-l deplasa pe Maxim de pe 
perimetrul saltelei, procedeu ce 
i-ar fi adus punctul salvator, dat 
fiind faptul că, în caz de egalitate 
pe tabela de marcaj, în lupte în-
vinge cel care a efectuat ultimul 
procedeu punctat de arbitri. Aici 
capacitatea de a lua rapid decizii și 
abilitatea tehnică a lui M. Saculțan 
au fost decisive: sub presiunea 
rivalului el se retrase chiar până 
la semnul demarcator al saltelei de 
luptă, după care se răsuci brusc, 
proiectându-l pe Andrei Bekrenev 
în afara acesteia (4-2). Apoi mai 
primi un punct pentru protes-
tele nefondate ale antrenorilor 
oponentului, care aruncară cubul 
pe saltea, în vederea verificării 
video. Era 5-2 scor final pentru 

Maxim Saculțan, care, deși cu 
nasul zdrobit în „bătălie”, săruta 
fericit cu drept de învingător ste-
ma Moldovei inserată pe propriul 
tricou. Primul care l-a felicitat cu 
ocazia acestui bronz, cu adevărat 
de valoarea aurului, a fost Roman 
Dermenji, antrenorul principal al 
lotului național de lupte libere.

În finala mare, cecenul Zaghir 
Șahiev (Federația Rusă) se impuse 
prin superioritate tehnică, înainte 
de expirarea timpului regulamen-
tar, în fața reprezentantului gazde-
lor, Krzysztof Bienkowski (13-2). 
Podiumul a fost completat de azerul 
Ali Rahimzade, care în lupta pentru 
bronz a trecut cu mari emoții de 
ucraineanul Andryi Svyryd (3-2). 

O evoluție demnă de toată lau-
da demonstrează la acest turneu 
și fetele noastre. Astfel, Anastasia 
Nichita, care a obținut deja ca-
lificarea la Jocurile Olimpice de 
la Tokyo, a trecut pe 21 aprilie, 
în categoria de greutate de până 
la 59 kg, de ucraineana Katerina 
Zelenîh (prin superioritate tehni-
că, 10-0) și de norvegiana Grace 
Jacob Bullen (7-0). În semifinale, 
discipola lui Tudor Cîrlan a cedat 
la limită în fața rusoaicei Veronika 
Ciumikova (4-4) și urmează să 
lupte pentru medalia de bronz cu 
reprezentanta Turciei, Elif Yanik.

De asemenea, Emilia Cî-
rîcu-Budeanu (50 kg) se va con-
frunta în finala mică cu poloneza 
Anna Lukasiak, după ce s-a impus 
în fața norvegienei Ramona Erik-
sen (superioritate tehnică, 12-1) 
și a fost învinsă la limită de atleta 
din Bulgaria, Miglena Gheorghie-
va Selișka (3-3).

Delegația Moldovei la Mon-
dialele din capitala Poloniei este 
constituită din 22 de sportivi. În 
zilele următoare urmează să in-
tre în concurs și reprezentanții 
luptelor greco-romane.

Maxim Saculțan și-a adjudecat într-un 
stil magistral medalia de bronz la 
Campionatul European de lupte, care 
se desfășoară în perioada 19-25 aprilie 

curent la Varșovia, Polonia. În primul său meci 
disputat la acest turneu, luptătorul nostru de stil 
liber l-a surclasat fără drept de apel, în limitele 
categoriei de greutate de până la 65 de kilograme, 
pe germanul Niklas Dietmar Dorn, scor 4-1.  

Iulian BOGATU

Maxim Saculțan cu bronzul european la piept

Anastasia Nichita (stânga), net superioară în lupta cu norvegiana Grace Bullen
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S u d o k u

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

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

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

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

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

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

Te  c a u t !

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

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

O femeie își caută jumătatea
Are 68 de ani. Locuiește în unul din satele raionului Ialoveni. Vrea 

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

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

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

Bărbat de 27 de ani își caută perechea
Vreau să fac cunoștință cu o femeie cu vârsta cuprinsă între 29 și 

42 de ani, care să mă înțeleagă și să o înțeleg, să mă iubească și să o 
iubesc... Aștept scrisorile femeilor interesate. (06)

Femeie la vârsta a treia
Activă, dornică de viață, optimistă, onestă, orgolioasă, 68 kg, 165 

cm înălțime, talia 80 cm, vrea să împartă destinul solitar cu un bărbat 
suplu, cu simțul umorului, carismatic, îndemânatic, tandru, brunet și 
chipeș. Locuiesc în cel mai frumos sat din preajma orașului Căușeni. 
Traiul e similar celui urban. (08)

Văduvă la pensie
Dar care mai activează. Este în căutarea unui bărbat potrivit vârstei 

sale. Mai multe detalii la numărul de telefon lăsat la redacție. (09)

Bărbat de 43 de ani 
este în căutarea unei femei care ar avea vârsta până la 50 de ani, 

dornică de viață și doritoare de a crea o relație bună. Bărbatul locuiește 
la casă lui în raionul Telenești. Una din condiții e ca femeia să vină cu 
traiul la el. (10)

Cei mai importanți lideri germani – președintele 
țării, cancelarul și vicecancelarul – și prim-miniștrii 
Marii Britanii, Franței sau Italiei se numără printre 
liderii europeni care au ales să se vaccineze cu serul 
Vaxzevria produs de compania britanico-suedeză 
AstraZeneca, remarcă, într-o postare pe Facebook, 
platforma RO Vaccinare coordonată de Comitetul 
Național de coordonare a activităților privind vac-
cinarea împotriva COVID-19 (CNCAV).

În ciuda succesului său din Marea Britanie, te-
merile legate de anumite efecte secundare foarte 
rare precum formarea cheagurilor de sânge în urma 
imunizării cu vaccinul produs de AstraZeneca au 
determinat apariția unor controverse care au ca efect 
reticența cetățenilor în a opta pentru administrarea 
acestui ser, scrie Calea Europeană.

„Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, și vicecan-
celarul Olaf Scholz s-au vaccinat vineri cu Vaxzevria, 
vaccinul produs de compania AstraZeneca. Președin-
telui Frank-Walter Steinmeier i-a fost administrat 
același tip de vaccin la începutul lunii aprilie. De 
asemenea, premierul francez, Jean Castex, ministrul 
sănătății francez, Olivier Veran, premierul britanic, 

Boris Johnson, și premierul italian, Mario Draghi, 
au ales același vaccin. Vaccinul este cheia pentru 
depășirea pandemiei! Reamintim că începând din 
16 aprilie, puteți opta pentru vaccinare fără pro-
gramare cu Vaxzevria (AstraZeneca)”, se arată în 
postarea CNCAV.

tvrmoldova.md

E atât de cald afară încât mi s-au topit toți banii 
din cont…

Legea termodinamicii: Când femeia fierbe… băr-
batul se evaporă!

– Unde ți-e soția?
– Topește slănină!
– Ați tăiat porcul?
– Nu! Face plajă!

– Trebuie să vă iau tensiunea.
– Dom’ doctor, și ieri mi-ați luat-o.
– Și cât a fost?
– Zece lei!

După ce-l termină de tuns, frizerul își întreabă 
clientul:

– Să vă dau cu ceva-n cap?
– Nu te-o-mpinge dracu’!

Știați că cel mai bun prieten al omului este musca, 
nu câinele?

De câte ori vei fi în rahat, ea îți va sta mereu 
alături.

– Și ai avut vreun job serios până acum?
– Am fost gropar câteva luni.
– Păi și ăla e job serios?!
– Păi da, că n-aveam voie să râd!

Tulburare de personalitate: Sufletul merge la 
mare… și corpul merge la muncă!

Cred că tipa de pe GPS îmi bate apropouri, 
de  ceva vreme mă bagă mereu prin tuf ișuri 
izolate.

Poate ar trebui să știe tinerii că, până în 1989, 
România era atât de săracă încât făcea salamul din 
carne!

Liderii europeni care s-au vaccinat 
cu AstraZeneca: De la președintele și 
cancelarul Germaniei la prim-miniștrii 
Marii Britanii, Franței și Italiei

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

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

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

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

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

R u b r i c a  „ M i c a  p u b l i c i t a t e ”
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Romantismul și confor-
tul psihic din relația per-
sonală te ajută să faci față 
provocărilor. Toată energia 
psihică este concentrată pe 
viața de familie. De acolo 
îți „tragi” toată vitalitatea. 
Indiferent de contextele în 
care te vei afla, nu trebuie să 
adopți o atitudine radicală. 
Este esențial să acționezi, 
mai ales atunci când este 
vorba de momente cheie. 

Ai nevoie de mai mult 
timp pentru propria per-
soană. Familia te sprijină 
în tot ceea ce faci și îți ofe-
ră afecțiune și stabilitate 
emoțională, dar în același 
timp te și epuizează la ni-
vel energetic. Săptămâna 
aceasta este potrivită pen-
tru visuri mărețe și pentru 
a face imposibilul să devină 
posibil. 

Mișcarea cosmică a as-
trelor devine tot mai agitată 
în raport cu semnul tău de 
zodiac. Ai multe lucruri pes-
te care trebuie să treci, pe 
care trebuie să le integrezi 
în universul propriu, iar în-
ceputul acestei săptămâni 
este promițător din acest 
punct de vedere. Oferă-le 
celor din jur ocazia să vor-
bească despre propriile 
sentimente!

Deși nu recunoști acest 
lucru, de cele mai multe ori 
ești intrigat de reușitele ce-
lor din jur. Toată această 
interiorizare pe care o tră-
iești se datorează în mare 
parte faptului că nu ești 
deloc mulțumit de pro-
priul parcurs profesional. 
Indiferent de ceea ce simți 
pe moment, ești conștient 
că a fost alegerea ta să te 
complaci.

Persoane dragi din via-
ța ta trec prin momente 
dificile. Deși empatizezi și 
rezonezi cu suferința lor, 
de această dată vei știi ce 
să faci cu această nevoie. 
Nu vei mai cădea în plasa 
altruismului patologic. În 
zilele care urmează, planul 
profesional va fi prioritar. 
Te concentrezi pe unele 
obiective pe care le-ai tot 
amânat.

Nu întotdeauna mersul 
lucrurilor îți poate fi atribu-
it. Știi că porți o mare parte 
din responsabilitate, dar asta 
nu înseamnă că trebuie să 
te învinovățești pentru ori-
ce eșec. Săptămâna aceasta 
aduce în prim-plan viața ta 
profesională. Ai de făcut une-
le alegeri care nu mai suportă 
nicio amânare. Dacă te vei 
simți prea obosit, în weekend 
vei anula planurile stabilite.

Ai nevoie de intimitate, 
iar toți cei din viața ta par 
că nu înțeleg acest lucru, 
ceea ce duce la conflicte 
semnificative între tine și 
membrii familiei, mai ales 
spre mijlocul săptămânii. 
Pe parcursul acestei săptă-
mâni, majoritatea deciziilor 
pe care le iei vor fi conduse 
de un sentiment profund de 
frustrare.

Emoțiile tale sunt com-
plet dezorganizate. Cariera 
va avea și ea de suferit de 
pe urma instabilității emo-
ționale. Este primordial să 
găsești un echilibru între 
ceea ce înseamnă personal 
și ceea ce înseamnă pro-
fesional. Orice alegere vei 
face în prezent, consecin-
țele sale nu se vor resimți 
imediat.

Ai nevoie de rezultate în 
carieră pentru a-ți menți-
ne motivația la cote maxi-
me. Pentru tine termenele 
strânse sunt tot ceea ce ai 
nevoie pentru a-ți demon-
stra abilitățile. Chiar dacă 
resimți o stare de confuzie 
destul de puternică, îți dai 
seama că acțiunile pe care le 
faci te vor aduce mai aproa-
pe de obiectivele stabilite.

Capacitatea de a face 
lucrurile într-o manieră 
creativă te ajută să ieși din 
orice impas. Mesajele con-
fuze pe care le primești de 
la persoana iubită îți cre-
ează o stare de disconfort. 
Ţi-ar plăcea foarte mult să 
poți vorbi deschis despre 
anumite emoții, dar puterea 
prejudecăților este definito-
rie pentru tine. Curaj!

Indisponibilitatea ta 
emoțională în raport cu 
anumite persoane devine 
mai evidentă. Comunici de-
gajat și este posibil să lași 
impresia lipsei de autenti-
citate. Chiar și persoanele 
apropiate sunt de multe 
ori intrigate de modul în 
care acționezi. Cuvintele 
și acțiunile tale se află la 
poli opuși.

„Fugi” doar după lucruri 
autentice și nu faci niciun 
compromis în acest sens. 
Relațiile importante pentru 
tine se definesc prin încre-
dere și dăruire necondițio-
nate. Cu toate astea, sunt 
mulți care recunosc că tu nu 
ești dispus să oferi ceea ce 
ceri. Această lipsă de con-
cordanță afectează toate 
nivelurile comunicării.

H O R O S C O P  S Ă P T Ă M Â N A L

Berbec Taur Gemeni Rac Leu Fecioară

Balanță Scorpion Săgetător Capricorn Vărsător Pești

După ploaie, vine soare

Norocul i-a scos în cale o fami-
lie de evrei români la care s-a an-
gajat să muncească în calitate de 
menajeră. Bătrâna evreică, fostă 
profesoară de psihologie în Ro-
mânia, a ajutat-o să treacă peste 
suferința ei. Timp de o jumătate 
de an Cristina a reușit să se rupă 
de toată viața trăită cu Igor. 

Bătrânul evreu i-a spus într-o 
zi așa: „Se zice că dragostea-i oar-
bă, eu te sfătui să fii cu ochii larg 
deschiși atunci când o să te mai 
îndrăgostești”. „N-aș vrea să mă 
mai îndrăgostesc vreodată, mi-i 
teamă să nu o pățesc din nou”, 
i-a răspuns Cristina. Bătrânul i-a 
spus să nu zică nu! niciodată și 

a fost bucuros s-o vadă râzând. 
Vizitarea locurilor sfinte, munca 
la acești oameni frumoși îi aducea 
alte compensații. Lua atâta înțe-
lepciune de la ei cum nu luase din 
toate cărțile citite! 

Într-o zi, în timp ce făcea cum-
părături la un magazin, l-a cunos-
cut pe Valeriu, un tânăr de 32 de 
ani din Moldova, nu prea frumos 
la chip. Au început să iasă împre-
ună. Era băiat inteligent, absolvise 
Universitatea Tehnică. Îi plăcea 
să discute cu el, se simțea bine în 
preajma lui, dar nu încerca sen-
timente deosebite. Și-a zis că nu 
are nimic de pierdut, atunci când 
noua sa cunoștință i-a mărturisit 
că nu a mai întâlnit niciodată o 
fată atât de frumoasă și i-a propus 
să trăiască împreună. 

Fusese căsătorit, nu avea copii. 
Și ea fusese căsătorită și nu avea 
copii. În cap i-a răsărit gândul: 
„Dacă acest bărbat frumos la 
suflet dorește să fie lângă mine, 
înseamnă că Dumnezeu îmi mai 
oferă o șansă”. Cu toate că în 
gând hotărâse să treacă la el cu 
traiul, le-a cerut sfatul și gazdelor, 
pentru ca mai târziu să nu regre-
te hotărârea luată. Le-a spus că 

I-a furat surorii bărbatul 
și a rămas cu oftatul (2)

bărbatul nu e rupt din soare, dar 
e bun la suflet, e destul de inteli-
gent, are darul deslușirii multor 
lucruri în mai multe domenii. 

După ce a ascultat-o, bătrânul 
i-a spus: „Să nu cauți niciodată 
strălucirea pe dinafară. Adevărata 
strălucire vine din interior și din 
felul de a gândi. Am vrea să-l cu-
noaștem și noi ca să putem să-ți 
dăm un sfat pe măsură”.

Și Cristina l-a invitat în ospe-
ție într-o zi de sâmbătă. Așezați 
cu toții în jurul unei mese ova-
le, Valeriu nu-și lua ochii de la 
mobila din fața lui plină cu cărți. 
Fața bătrânului evreu deveni mai 
luminoasă, ochii mai însuflețiți 
și povestea vorbei începu: „Dacă 
iubești literatura, am multe cărți 
care o să-ți ofere o lectură pe su-
fletul dumitale. Ai vreun scriitor 
preferat?” „Da, îmi place Hemin-
gway. Dar citesc de toate: romane 
fantastice, istorice, detective.” 

A început o discuție în jurul căr-

ților. Ajungând la fraza celebră a lui 
Hemingway „foarte sărac și totuși 
foarte fericit”, cei doi bărbați au ex-
plicat de ce personajele scriitorului 
erau mai tot timpul înfometate și 
pofticioase, pentru că la fel era și 
autorul când le-a plăsmuit. A fost 
o întâlnire amiabilă, care a ținut 
până la miezul nopții. La despărțire, 
gazda i-a dat cu împrumut lui Vale-
riu cartea preferatului autor „Săr-
bătoarea continuă” pe care acesta 
n-o citise. Iar după ce oaspetele a 
plecat, atât doamna, cât și domnul 
și-au exprimat admirația față de 
acest tânăr și i-au dat undă verde 
Cristinei: „Mută-te la el fără grijă, 
n-o să dai greș! 

Fericirea Cristinei 
și nefericirea Alexandrei

A doua zi, Cristina s-a mutat la 
Valeriu, continuând să îngrijească 
de bătrânii evrei, care i-au devenit 
foarte apropiați.

Totul a mers foarte repede. Cei doi s-au 
căsătorit fără prea mare fast și fără 
sprijinul părinților. În telegrama pe care 
le-a expediat-o în ziua nunții, Cristina le-a 

dorit casă de piatră și le-a spus că nu e supărată 
pe ei. Peste câteva luni a plecat în Israel. 

Nina NECULCE
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De atunci au trecut opt ani. 
Peste jumătate de an de convie-
țuire, s-au cununat în Biserica 
Ortodoxă Română din Ierusalim. 
La un an de la cununie Dumnezeu 
i-a binecuvântat cu un băiețel. E 
fericită și-i mulțumește Domnului 
că a salvat-o de suferințe și durere. 

Bătrânii evrei se apropie de o 
sută de ani. Sunt neputincioși, dar 
lucizi. Și pentru că nu au pe nimeni 
din rudele de sânge, Cristina și-a 
luat angajamentul să le poarte de 
grijă până în ceasul morții. Locuiesc 
cu toții în apartamentul bătrânilor, 
care le va rămâne lor. Cu Alexandra 
nu a vorbit de când a divorțat de 
Igor. Îi trimite din când în când câte 
un mesaj. Și ea îi răspunde. 

După un an de la căsătoria cu 
Igor, i-a scris următoarele: „Ești 
cea mai bună soră din lume. Mă 
simt enorm de vinovată față de 
tine... Igor m-a părăsit. A plecat cu 
intenția să reînvie căsnicia voas-
tră pierdută...”. Sora mai mare i-a 
răspuns: „E prea târziu. În apa în 
care m-am fript o dată, a doua 
oară nu mă bag”. 

Dar Igor era convins că o să 
poată înnoda firul rupt. A plecat în 
Israel cu intenții nobile, însă a ră-
mas cu buza umflată. Cristina n-a 
dorit să vorbească cu el. Necăjit, 
omul nu s-a întors acasă, a plecat 
în alt oraș din Ţara Sfântă, unde, 
peste vreo doi ani, s-a cuplat cu o 
rusoaică. Alexandra e tot singură. 
Nu-și poate ierta trădarea. Suspi-
nă și oftează în toate mesajele pe 
care i le trimite surorii.
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E p i g r a m e

Calul troian și tancul 
de la Tiraspol

Pe troieni râvnind să-i 
cucerească, 

Grecii le-au adus în dar un cal;
Rușii, națiune creștinească,
Darul ni l-au pus pe-un 

piedestal!

Ghinion

O soață mută mi-am găsit,
Dar nici cu ea n-am zile calme:
De vorbe rele sunt scutit,

Pagină îngrijită de Gheorghe Bâlici

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

Lunar, cele mai spirituale replici vor fi 
jurizate de consiliul redacției, iar autorii 
câștigători vor fi premiați cu un abona-
ment la GdC. 

Publicăm comentariile la imaginea de vineri, 16 aprilie.
„Cemodan, vogzal, Rosia!...”, Constantin Slutu, Criuleni.

„Porumbeii îi zboară pe deasupra capului, iar sticleții în cap...”, 
Anatol Lungu, Chișinău.

„Semne clare de plecare. Unde – știe fiecare!”, Angela Novac, 
Chișinău.

„Doi porumbei – păsări divine,/ Semnu-i, Doamne, pentru mine./ 
Mai dă-mi un răgaz/ Să mă pocăiesc în al 12-lea ceas”, Vasile Vârlan, 
s. Coteala, r. Briceni.

„Hulubițele transfuge”, Titus Pociumbanu, Ciuciulea, Glodeni. 
„O lecție de zbor, porumbelului voiajor: ex-președintele privește 

cum zboară la unison kuliokul lui Plahotniuc spre țările arabe și 
geanta lui Șor spre Israel”, Dumitru Cernea, Chișinău.

Vă rugăm să comentați imaginea alăturată.

I m a g i n e a  c o m e n t a t ă

În schimb, în locul lor, 
iau palme!

Ion Nistor TELEMAN

Problemă

(la inaugurarea unui monument 
celebrului Ics)

Sculptorul, maestru mare,
Are îndoieli adânci:
Cum să-l facă în picioare,
Dacă-a mers mai mult 

pe brânci?!

Deșteptare

A înțeles întreaga țară
Că viața noastră nu-i 

ușoară:
În spate azi avem de dus
Și hoți de jos, și hoți de sus!

Minciunile

Se spun în străzi, la târg,
 în case,

În trenuri, crâșme, 
în sobor…

Dar, știm, minciunile mai 
crase

Rostite sunt… sub tricolor!

Vladimir RUSNAC

A f o r i s m e

Măgarul

Când îl chinuie zăbala,
Dându-l hăis și dându-l ceala,
Când îi este grea povara 
Și în burtă-l bate scara
Pân’ la vânătăi pe pântec,
Bietul se pune pe cântec.
Dar, ca orice-asin, firește,
Cântă foarte măgărește.
Merlița-i face morală:
Ce cânți ca o animală?...
El, Măgarul, indispusul,

Îi dă, scurt pe doi, răspunsul:
De te-ar călări oricine,
Ai cânta și tu ca mine…

Efim TARLAPAN

Vânătorul 
de idei
„Vreau să prind o idee,
o pândesc peste tot,
vreau s-o pun într-o strofă
și nu pot,
și nu pot,
și nu pot”.

Victor LADANIUC

Ce bine-o fi – mi-am zis – să scriu un 
vers.
Am bâjbâit întregul univers
Și n-am găsit un căpețel de gând
Să scriu un rând,
să scriu un rând,
să scriu un rând.

Și-am pus capcane să găbjesc idei...
S-a prins o duduiță cu cercei.
Ideea-i bună, chiar e bună foarte
Și tare aș mai pune-o într-o carte...

Din ochișori mă-ntreabă: „Asta-i tot?”
Și-am zis: „Îhî”, că eu mai mult nu pot,
Că nu mai pot,
că nu mai pot,
că nu mai pot...

Titus ȘTIRBU

La vrăjitoare:
- Mata, data trecută, mi-ai 

spus că viitoarea soție îmi va 
fi brunetă. Acuma o ții una și 
bună: ,,Viitoarea ta soție va fi 
blondă”!

- Nu cumva crezi că eu am 
pus-o să se vopsească...?

Precizare 
Doi inși în etate, cu o sticlă 

pe sfârșite în față, chercheliți 
de-a binelea, se privesc dră-
găstos, ca oamenii care au fă-
cut o treabă bună şi-s gata să 
se ajute unul pe altul şi mai de-
parte! Unul dintre ei, vădăoi, 
se vaicără de necesitatea unei 
mâini de femeie în gospodărie:

- Mi-ar trebui cineva ca 
să-mi mai măture, să-mi mai 
spele, să-mi mai...

- S-a făcut! îi oprește jalea 
celălalt. Am în vizor o doamnă 
care-i taman pe potriva ta... 
Ţi-o prezint chiar mâine.

- Dar cum e la pat? - se in-
teresează bărbatul.

- Nu vreau să mă laud, că 
personal n-am cercat-o, dar 
am auzit de la alții că e ceva 
deosebit...

- Eu nu despre asta te în-
treb. Mă interesează, sforăie 
noaptea ori nu? Căci ştii cum 
e la vârsta noastră, dacă te-ai 
trezit, apoi adormi cam greu...

***

- Când am trecut pe la ma-
ternitate şi am aflat că şi a 
patra e tot fată, m-am întris-
tat. Dar acum mă bucur. Dacă 
erau băieți, aveau să-mi bea 
tot vinul!

***
Dna Sabina e în depresie! 

Pisicuța ei de rasă, pe care 
spera s-o împerecheze cu un 
motan de prăsilă, a fost sedusă 
de un motănoi din cei de prin 
subsoluri. Soțul o consolează:

– …Las’ că nici eu n-am fost 
de soi, precum a vrut mămica.

***
„La naiba cu aplauzele pen-

tru privighetoare! - zbieră mă-
garul cuprins de invidie - am 
informații sigure că ar cânta 
cu fonogramă, mai bine ascul-
tați-mă pe mine, că-i pe viu!”

Mintea de pe urmă
Un purice, sugând sângele 

unui godac turmentat de 
tescovină, se făcu criță. Iar 
dacă era beat, s-a lăsat prins. 
Înainte de a fi strivit, condam-
natul rosti, sughițând:

- Așa-mi trebuie dacă m-am 
îmbătat ca un porc!

***
Era în al nouălea cer de bu-

curie şi ar fi vrut să urce şi în al 
zecelea, dar cineva i-a șterpelit 
scara.

Sergiu ZAVERIUHA

M i n i a t u r i  u m o r i s t i c e

P a r o d i e

F a b u l ă

Misterul anulat

• Culmea egalității: în pragul bisericii păcătosul își scoate cușma și 
sfântul nimbul.

• În părțile noastre, orice viitor luminos are proprietatea de a se trans-
forma în viitor întunecat.

• După apusul soarelui, capodoperele cu priză la zi devin prizărite.

• Dintr-un obraz gros, n-ai să faci două subțiri.

• Criticul care, dialogând cu o poetă, laudă versurile unei alte poete 
e un profan în literatură.

• Nu cunoaștem un alt spațiu lingvistic în care secure și securitate ar 
sta mai lipite una de alta. 

• Pastorală basarabeană: „Străinii i-au furat ciobanului doina. Ai casei 
i-au înapoiat doina, dar i-au furat cașul.”

• Un dulău filozof: „Latru... Deci, exist.”

• Din „Sfaturi utile”: Dacă vrei să uiți de sărăcie, nu te gândi zi și 
noapte la ea.

• O epigramă îl poate face nemuritor pe un poet muritor.

Victor PROHIN

• O mie și una de nopți să asculți o 
femeie… Povești arabe!
• Soțul avea un alibi, iar soția un me-
lesteu.
• Furnica l-a scos pe greieraș din iarnă, 
iar acela, drept mulțumire, i-a dat în 
obraz că n-are auz muzical.
• Zmeul cu trei capete își începe a de-
păna amintirile astfel: „Odată, pe când 
aveam 12 capete…”.
• Zice „hop!” așteptând să sară alții.
• Vecinii știau totul: și cât câștigă, și ce 
mănâncă, și unde se odihnește. Taină 
era doar unde și când muncește.
• Una e să ai soție atrăgătoare și alta-i 
să fie atrasă de toți.
• Unde-i dragoste cu foc, numaidecât 
iese și fum.
• Șeful depozitului o puse de mămă-
ligă când l-au întrebat unde-i făina 
de porumb.

Vasile NECULCE

S e n t i n ț e

Ai să vezi copii cuminți
Când i-or crește babei dinți.

***
Așa e viața, oameni buni:
Azi semeni – rodu-n nouă luni.

***
În toamnă, nu de numărat li-i

 teamă
Bobocilor, ci c-au s-ajungă-n

 zeamă.

***
În Ţara Cocoșaților – exclus
Să mergi mai drept, 

cu capul sus!
***

Mai întâi prășește via
Ș-apoi să pornești beția!

Aurel CIOCANU

D i s t i h u r i

22 apr. 1870
Voioasă e Nadejda azi
După captopril
Că-n april, în april 
S-a născut Gavril.

I.N.

L e n i n i a n a  f o r e v e r



21

Vineri / 23 aprilie / 2021social-politic      de atitudine

Luni, 26 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 și poveste
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Universul credintei
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește 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 Știri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câștigă România!
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Rețeaua de idoli
23.00 România 9
00.00 Documentar: Totul nu va fi bine
01.30 Universul credintei
02.00 Vreau să fiu sănătos!
03.00 Cantec și poveste
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Timi-
șoara
10.45 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 5
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.30 Pofticioși, la cratiță!
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Vorbește corect!
17.15 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 6
18.30 Handbal feminin Liga Florilor 
MOL etapa 16
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
21.00 România 9
22.10 Film: Legea familiei

23.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Miracolul: EU
01.45 Pofticioși, la cratiță!
02.15 Film: Legea familiei
03.50 Vorbește corect!
03.55 Discover România
04.10 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
05.00 Breaking Fake News
05.25 In grădina Danei
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 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 Handbal feminin. Liga Florilor 
MOL etapa 16
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
22.10 Documentar: Totul nu va fi bine
23.40 Câştigă România!
00.40 Film: Liceenii Rock’n Roll
02.20 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 știai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.35 La datorie
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Moldova de Patrimoniu

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

AgroTV

07:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Știri,  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 SAPTAMA-
NII   Știri,  Informativ/Analitic
10:00:00  Să ne cunoaștem Ţara  Educa-
tional/Cultural
11:00:00 TELEMAGAZIN
11:15:00 Program AGRO TV România     
13:45:00 TELEMAGAZIN
14:00:00 VERDE-N OCHI   talk show
15:00:00 INTERVIURI CU SOROCENI
16:00:00  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   Pro-
gram de divertisment
18:45:00 STIATI CA? Program educa-
tional /Informativ
19:00:00 ȘTIRI     Program Informativ  
19:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
20:30:00 ZONA VERDE  Program de 
divertisment  
21:00:00  DESIGN HORTICOL  Pro-
gram de divertisment 
21:30:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program de divertisment
21:45:00  DECORURI PENTRU SALON   
Program de divertisment 
22:00:00  ȘTIRI     Program Informativ 
22:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
23:30:00  Program AGRO TV România
02:00:00 ȘTIRI     Program Informativ  
02:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
03:30:00 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
08.45 Gusturile se discuță
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Românii au talent
23.30 Film Parazit
01.00 Știrile Pro TV
01.40 Lecții de viața
02.40 La Măruță
04.40 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Popcorn Show
10.00 Marea excursie americana
10.45 Teleshopping
11.00 Patrula
12.00 Триггер
13.00 Lupta’n bucate
14.00 Lampa fermecată

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

TV8

05.00 Reporter de Gardă
05.15 Întreabă Ghețu
07.00 Știri de week-end
07.40 Reporter de Gardă
08.00 Best of 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 Știri pe scurt
12.15 X/ф Грэйси. 2007 г.
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Ghețu
17.00 Știrile TV8
17.30 Mercur retrograd
19.00 Știrile TV8
19.45 Sport
20.00 Cutia neagră
22.00 Новости
22.30 Punct și de la capăt
23.30 Вечер. Настоящее время
00.30 X/ф Грэйси. 2007 г.
02.30 Știrile TV8
03.15 Sport
03.30 Punct și de la capăt
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
07.30 Film: ARTICOLUL 420
11.15 Teleshopping
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 39
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiții de la bunica reluare
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 590
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 593
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 40
21.00 Film: FEBRA ROȘIE
23.15 Cei șapte ani de masă
01.15 Albumul Național
03.00 Poamă acră
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 27 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 și poveste
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Universul credintei
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește 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 Știri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câștigă România!
22.00 Sinteza Știrilor 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 Universul credintei
02.00 Sănătate cu de toate
02.30 Generația Fit
03.00 Cantec și poveste
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Timi-
șoara
10.45 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 6
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.30 Pofticioși, la cratiță!
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Vorbește corect!
17.15 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 7
18.30 Handbal feminin Liga Florilor 
MOL etapa 17

19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal ȘtiriTema zilei Sport
21.00 România 9
22.10 Telecinemateca Glasul Lunii
00.15 Telejurnal Sport Meteo
01.00 Miracolul: EU
02.00 Telecinemateca Glasul Lunii
04.05 Vorbește corect!
04.10 Telejurnal ȘtiriTema zilei Sport
05.00 Dispăruți fără urmă
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Primăvara amintirilor
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă 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
16.00 Handbal feminin. Liga Florilor 
MOL, etapa 17
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: Alma, mireasa vântului 96’
02.55 România… în bucate
03.20 Telejurnal
03.50 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Mic dejun cu un campion
05.55 Poate nu știai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

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

AgroTV

07:00:00  ȘTIRI     Program Informativ 
07:30:00 TELEMAGAZIN 
07:45:00  DECORURI PENTRU SALON   
Program de divertisment 
08:00:00  ÎNTÂLNIREA DE LA 
8Emisiune cu personalități. Program 
educational/Cultural
09:00:00  ȘTIRI     Program Informativ    
09:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
10:30:00 Program AGRO TV România 
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 LUCRU MANUAL   Program 
de divertisment
11:40:00 DELICIILE Program de 
divertisment
11:55:00 Program AGRO TV România 
13:45:00 TELEMAGAZIN 
14:00:00  ȘTIRI     Program Informativ   
14:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show 
15:30:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN 
17:15:00 LUCRU MANUAL   Program 
de divertisment
17:40:00 DELICIILE Program de 

divertisment
18:00:00 CĂLĂTORII CU GUSTPro-
gram de divertisment
18:30:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
19:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
19:30:00 Să ne cunoaștem Ţara  Educa-
tional/Cultural
20:00:00  ÎNTÂLNIREA DE LA 8 
Emisiune cu personalități. Program 
educational/Cultural
21:00:00  DESIGN HORTICOL  Pro-
gram de divertisment 
21:30:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program de divertisment
21:45:00  DECORURI PENTRU SALON   
Program de divertisment 
22:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
22:30:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
02:30:00 MUZICĂ PENTRU TOŢI
03:15:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.00 Teleshoping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.35 Gusturile se discuță
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Las Fierbinți
22.00 Sef sub acoperire
23.00 Film S. W. A. T - Trupe de elita
01.30 Știrile Pro TV
02.10 Lecții de viața
03.10 La Măruță
05.00 Las Fierbinți

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Marea excursie americana
10.30 Paganel
10.45 Teleshopping
11.00 Страна на вкус
12.00 Ora Expertizei
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Business Plan
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Vanturile, Valurile
22.00 Pablo Escobar: Baronul raului
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Dora Show
01.30 Lampa fermecată
02.00 Marea excursie americana
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Secretele Puterii

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Cutia neagră
07.00 Știrile TV8
07.45 Sport
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 Știri pe scurt
12.15 X/ф Клод в помощь. 2013 г.
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Știrile TV8
17.30 Mercur retrograd
19.00 Știrile TV8
19.45 Sport
20.00 Întreabă Ghețu
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.30 Вечер. Настоящее время
00.30 X/ф Клод в помощь. 2013 г.
02.30 Știrile 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 găsește o cale, 
ep. 40

10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Rebelul
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 591
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 594
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 41
21.00 Film: AMERICAN NINJA 5
23.15 Film: FEBRA ROȘIE
01.30 Albumul Național
03.15 Iubire și secrete
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 28 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 Mostenirea clandestina
12.00 Cantec și poveste
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Universul credintei
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește 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 Știri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câștigă România!
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Memorialul Durerii
23.00 România 9
00.00 #NuExistaNuSePoate!
00.50 Discover România
01.00 Zestrea românilor
01.30 Universul credintei
02.00 Un doctor pentru dumneavoastră
03.00 Cantec și poveste
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Timi-
șoara
10.45 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 7
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.30 Pofticioși, la cratiță!
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!

15.10 Conviețuiri
16.50 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 8
18.00 Handbal masculin Calificari Euro 
2022
19.40 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
21.00 România 9
22.00 Microbist de România
23.00 Serial: Blochin: La granița legii, 
ep. 7
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Miracolul: EU
01.45 Pofticioși, la cratiță!
02.15 Serial: Blochin: La granița legii, 
ep. 7
03.05 Ora Regelui
03.54 Sport
04.05 Meteo
04.10 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
05.00 Vreau să fiu sănătos!
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 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
16.00 Serial: Glasul inimii
17.00 Glumeţii
17.30 România… în bucate

P R O G R A M E  T V
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17.58 #NuExistaNuSePoate!
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: Mi-e dor de tine
23.02 #NuExistaNuSePoate!
00.00 Câștigă România!
01.10 Film: Mi-e dor de tine
03.05 Sport
03.45 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Memorialul Durerii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Găgăuz ogea
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Chișinău: ieri și azi
09.45 stil nou
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Focus. Europa
13.00 Miezul zilei
13.30 Cine vine la noi!
14.30 F/d
14.55 Serial Prețul pasiunii
15.45 Tezaur
16.00 Fii tânăr!
16.30 Russkii mir
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Butonul roșu
21.00 Știrile
21.20 Moldova de Patrimoniu
21.50 Conjucturi
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Prețul pasiunii
23.05 Știri Externe
23.30 La noi în sat
00.15 Erudit cafe
00.55 Chișinău: ieri și azi
01.05 Bună dimineața
02.50 Butonul roșu
03.55 Știri Externe
04.20 Cine vine la noi!
05.15 Mesager

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN  
07:45:00  DECORURI PENTRU SALON   
Program de divertisment 
08:00:00  DESIGN HORTICOL  Pro-
gram de divertisment 
08:30:00  BATALIA SERELOR   Pro-
gram de divertisment
08:45:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program de divertisment
09:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
09:30:00  Să ne cunoaștem Ţara  Educa-
tional/Cultural  
10:00:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 LUCRU MANUAL   Program 
de divertisment
11:40:00 DELICIILE Program de 
divertisment
11:55:00 Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN 
14:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
14:30:00  Să ne cunoaștem Ţara  Educa-
tional/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 ȘTIRI     Program Informativ   
19:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
20:00:00  DESIGN HORTICOL  Pro-
gram de divertisment 
20:30:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program de divertisment
20:45:00  BATALIA SERELOR   Pro-
gram de divertisment
21:00:00 Show 9ow!     Program de 
divertisment
21:45:00  DECORURI PENTRU SALON   
Program de divertisment 
22:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
22:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
23:00:00  DATINA STRĂBUNĂEmisiu-
ne despre folclor
23:55:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ȘTIRI     Program Informativ      
02:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
03:00:00 MUZICĂ PENTRU TOŢI
03:30:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV

17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Imperiul leilor
23.00 Film Ultimii Cavaleri
00.40 Știrile Pro TV
01.20 Lecții de viața
02.20 La Măruță
04.00 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Marea excursie americana
10.30 Paganel
10.45 Teleshopping
11.00 Страна на вкус

12.00 Vanturile, Valurile
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Business Plan
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
22.00 Pablo Escobar: Baronul raului
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 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 Întreabă Ghețu
07.00 Știrile TV8
07.45 Sport
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Пятое время года
12.00 Știri pe scurt
12.15 X/ф Пылающая равнина. 
2008 г.
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Ghețu
17.00 Știrile TV8
17.30 Mercur retrograd
19.00 Știrile TV8
19.45 Sport
20.00 Cutia neagră
22.00 Новости
22.30 Regionalii
23.30 Вечер. Настоящее время
00.30 X/ф Пылающая равнина. 
2008 г.
02.30 Știrile 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 găsește o cale, 
ep. 41
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Rebelul
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 592
17.15 Serial: Rebelul
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 595
20.00 Film: RAMBO
22.00 Film: ULTIMUL COMANDO
00.00 Film: AMERICAN NINJA 5
02.15 Albumul Național
04.00 Baronii

Joi, 29 aprilie

TVR Moldova

07.00 Matinalii

07.55 Dor în zbor
08.00 Matinalii
08.55 Printre cuvinte
09.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Memorialul Durerii
12.00 Cantec și poveste
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Universul credintei
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește 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 Știri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Câștigă România!
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Garantat 100%
23.00 România 9
00.00 #NuExistaNuSePoate!
00.50 Discover România
01.00 Zestrea românilor
01.30 Universul credintei
02.00 Un doctor pentru dumneavoastră
03.00 Cantec și poveste
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Iași
10.45 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 8
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.30 Pofticioși, la cratiță!
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Akzente
17.00 Vorbește corect!
17.15 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 9
18.30 Handbal feminin Liga Florilor 
MOL etapa 18
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
21.00 România 9
22.00 Dispăruți fără urmă
23.00 Serial: Blochin: La granița legii, 
ep. 8
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Suferințele creștinilor
01.45 Pofticioși, la cratiță!
02.15 Serial: Blochin: La granița legii, 
ep. 8
03.05 Eu pot!
03.55 Discover România
04.10 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
05.00 Profesioniștii…
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
12.55 Ziua cu stil
13.00 Cultura minorităților
13.30 Natură și aventură
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Handbal feminin. Liga Florilor 
MOL, etapa 18
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: Corul
23.00 #NuExistaNuSePoate!
23.50 Ziua cu stil
00.00 Câştigă România!
01.10 Film: Corul
02.50 Glumeţii
03.15 Sport
03.55 E vremea ta!
04.10 Documentar: 360°-GEO
05.05 Reteaua de idoli
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Russkii mir
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 Știință și inovații
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Butonul roșu
12.00 F/d
12.30 Moldovenii de pretutindeni
13.00 Miezul zilei
13.30 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Prețul pasiunii
15.45 Erudit cafe
16.30 Portrete în timp

17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 Știrile
21.20 Musafirul
21.50 Chișinău: ieri și azi
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Prețul pasiunii
23.10 Știri Externe
23.35 Prin muzică în Europa
00.50 Poezii
01.05 Bună dimineața
02.50 Moldova în eter direct
03.55 Știri Externe
04.20 Cine vine la noi!
05.15 Mesager

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN  
07:45:00  DECORURI PENTRU SALON   
Program de divertisment 
08:00:00 ÎNTÂLNIREA DE LA 
8Emisiune cu personalități. Program 
educational/Cultural 
09:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
09:30:00 ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show
10:00:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 LUCRU MANUAL   Program 
de divertisment
11:40:00 DELICIILE Program de 
divertisment
11:55:00  Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN 
14:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
14:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show 
15:00:00 PRODUS AUTOHTON    Pro-
gram de divertisment
15:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN 
17:15:00 LUCRU MANUAL   Program 
de divertisment
17:40:00 DELICIILE Program de 
divertisment
18:00:00 CĂLĂTORII CU GUSTPro-
gram de divertisment  
18:30:00 Să ne cunoaștem Ţara  Educa-
tional/Cultural
19:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
19:30:00 DE LA TRAPA, LA SAPA  
Program de divertisment
20:00:00  ÎNTÂLNIREA DE LA 
8Emisiune cu personalități. Program 
educational/Cultural
21:00:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
21:45:00  DECORURI PENTRU SALON   
Program de divertisment 
22:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
22:30:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
02:30:00 MUZICĂ PENTRU TOŢI
03:15:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.00 Teleshoping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.35 Gusturile se discuță
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 În Profunzime
22.00 Las Fierbinți
23.00 Profu’
00.00 Știrile Pro TV
00.40 Film Dublura
02.00 Lecții de viața
03.00 La Măruță
05.00 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

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

 02.00 Știrile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 State de România
04.45 Știrile Pro TV

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Marea excursie americana
10.30 Paganel
10.45 Teleshopping
11.00 Страна на вкус
12.00 Secretele Puterii

14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Business Plan
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cabinetul din umbră
22.00 Pablo Escobar: Baronul raului
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 One Way Ticket
01.00 Ora de Ras
02.00 Marea excursie americana
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Cutia neagră
07.00 Știrile TV8
07.45 Sport
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Пятое время года
12.00 Știri pe scurt
12.15 X/ф Любовь в квадрате. 2013 г.
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Știrile TV8
17.30 Mercur retrograd
19.00 Știrile TV8
19.45 Sport
20.00 Cutia neagră
22.00 Новости
22.30 Cutia neagră. Plus
23.30 Вечер. Настоящее время
00.30 X/ф Любовь в квадрате. 2013 г.
02.30 Știrile TV8
03.15 Sport
03.30 Cutia neagră. Plus
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.30 Start show România
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Rebelul
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 593
17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 596
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 40
21.00 Film: WINNETOU ȘI OLD 
SUREHAND
23.00 Film: RAMBO
01.00 Miezul problemei
02.15 Albumul Național
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Vineri, 30 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 Maică pentru 100 de copii
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Universul credintei
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Miracolul: EU
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Universul credintei
19.30 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Părintele Arsenie Boca, omul lui 
Dumnezeu
22.30 Ecce via
23.20 Paula Seling
23.30 Rugă spre cer…
00.00 Film: Meşterul Manole
01.40 Paula Seling
01.50 Universul credintei
02.15 Părintele Arsenie Boca, omul lui 
Dumnezeu
03.45 Paula Seling
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Iaşi
10.45 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 9
12.00 Teleshopping
12.30 Paşi spre Înviere, ep. 5
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.30 Europa mea
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis

17.00 Vorbește corect!
17.15 Serial: Giuvaierul palatului, ep. 10
18.30 Universul credinței
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
21.00 Izolați în România
22.10 Film: Patimile lui Hristos
00.15 Telejurnal Sport Meteo
01.00 Arsenie Boca - adevăr, mit, 
mistificare
02.00 Miracolul: EU O
02.40 Pași spre Înviere, ep. 5
05.05 Garantat 100%
06.00 Teleshopping

TVR 2
07.00 Generaţia Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
12.55 Ziua cu stil
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.10 Festivalul de la Ljubljana 2020: 
We love Mozart
16.00 Serial: Glasul inimii
16.50 Poate nu ştiai
17.10 Film: Povestea lui Blue
18.40 FillerLa umbra crucii tale
18.53 Sport
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Teleplay Meşterul Manole
22.10 Documentar: Părintele Arsenie 
Boca, omul lui Dumnezeu
23.45 Femei de 10, bărbaţi de 10
01.45 Film: Povestea lui Blue
03.10 Sport
03.50 E vremea ta!
04.05 Documentar: 360°-GEO
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Portrete în timp
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile

08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 F/d
09.45 Art-club. (rus.)
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Moldova de Patrimoniu
13.00 Miezul zilei
13.30 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Prețul pasiunii
15.50 Chișinău: ieri și azi
16.00 Ring star
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.45 F/d
21.00 Știrile
21.20 Zona ARS
21.45 Conjucturi
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial La patru ace
23.50 Știri Externe
00.30 O seară în familie
01.30 Bună seara!
01.30 Bună dimineața
03.15 F/d
03.45 Chișinău: ieri și azi
03.55 Știri Externe
04.20 Cine vine la noi!
05.15 Mesager

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN 
07:45:00  DECORURI PENTRU SALON   
Program de divertisment 
08:00:00  DESIGN HORTICOL  Pro-
gram de divertisment 
08:30:00  BATALIA SERELOR   Pro-
gram de divertisment
08:45:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program de divertisment
09:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
09:30:00 GOSPODARII MOLDOVEI    
Emisiune despre oamenii de succes din 
domeniul Agrar
10:30:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN
11:15:00 LUCRU MANUAL   Program 
de divertisment
11:40:00 DELICIILE Program de 
divertisment
11:55:00 Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN
14:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
14:30:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  

P R O G R A M E  T V
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15:30:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 LUCRU MANUAL   Program 
de divertisment
17:40:00 DELICIILE Program de 
divertisment
18:00:00 BAȘTINA   - Magazin agricol     
18:30:00 PRODUS AUTOHTON    Pro-
gram de divertisment
19:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
19:30:00 VERDE-N OCHI   talk show
20:30:00 ZONA VERDE  Program de 
divertisment
21:00:00  DESIGN HORTICOL  Pro-
gram de divertisment  
21:30:00 SEZONUL DE RECOLTARE  
Program de divertisment
21:45:00  DECORURI PENTRU SALON   
Program de divertisment 
22:00:00 ȘTIRI     Program Informativ   
22:30:00 VERDE-N OCHI   talk show
23:00:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
23:55:00 Program AGRO TV România
02:00:00 ȘTIRI     Program Informativ      
02:30:00 VERDE-N OCHI   talk show
03:15:00 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.15 Teleshopping
13.30 În Profunzime
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Românii au talent
23.30 Film Minute pierdute
01.00 Știrile Pro TV
01.40 Lecții de viața
02.40 La Măruță
04.40 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Românii au talent
23.00 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Românii au talent
05.15 Lecții de viața

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 Cutia neagră
07.00 Știrile TV8
07.45 Sport
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 Știri pe scurt
12.15 X/ф Поздние цветы. 2011 г.
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Știrile TV8
17.30 Serial Oamenii zâmbărele
18.00 Best of mercur retrograd
19.00 Știrile TV8
19.45 Sport
20.00 Întreabă Ghețu
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 X/ф Список контактов. 2008 г.
01.30 Știrile TV8
02.15 Sport
02.30 X/ф Поздние цветы. 2011 г.
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 40
10.45 Vouă

11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Specialiști în sănătate reluare
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiții de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 594
17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 597
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 41
21.00 Film: POMPEI
01.00 Miezul problemei
02.15 Albumul Național
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 1 mai

TVR Moldova

07.00 Mic dejun cu un campion
07.55 Dor în zbor
08.00 Documentar: religios Bucuria 
credinţei
08.30 Cap Compas
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 1, 2, 3 şi afli tot ce vrei!
10.00 Ferma
10.50 Discover România
11.00 Exclusiv în România
11.50 Discover România
12.00 Documentar: 360°-GEO
13.00 Pricesne Paula Seling
13.50 Discover România
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Universul credintei
15.00 Femei de 10, bărbați de 10
17.00 Lectia de istorie
17.50 Paula Seling
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Drumul lui Lese
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
21.00 Izolati în România
22.00 Zorii Învierii cu părintele Con-
stantin Necula
23.00 Paula Seling
23.10 Universul credinței
01.00 Documentar: Temelii pentru un 
nou Testament
01.25 Cap Compas
01.50 Universul credintei
02.15 Drumul lui Lese
03.05 Zorii Învierii cu părintele Con-
stantin Necula
04.00 Izolati în România
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Tezaur folcloric
07.50 Discover România
08.00 Serial: Fram, ep. 5
09.00 1, 2, 3 şi afli tot ce vrei!
09.35 Eu pot!
10.35 Vreau să fiu sănătos!
11.30 Legende şi mistere
12.00 Petmania, ep. 7
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Exclusiv în România
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Adevăruri despre trecut
16.00 Handbal feminin Liga Florilor 
MOL etapa 19
17.40 Vedeta populară
18.50 Teleenciclopedia VINCENT VAN 
GOGH - FLOAREA SOARELUI
19.45 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Sport
21.10 Film: Osânda

23.10 Universul credinţei
01.10 Film: Patimile lui Hristos
03.15 Film: Osânda
05.10 Teleenciclopedia
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 Handbal feminin. Liga Florilor 
MOL, etapa 19
12.30 Cap compas
13.10 Documentar: Părintele Arsenie 
Boca, omul lui Dumnezeu
14.40 Filler Rugăciune
14.50 Veniţi de gustaţi!
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Fraţi de viţă
17.30 MotorVlog
18.00 Distracţiile lui Cazacu
18.30 Zile cu stil
19.00 Telejurnal
19.35 E vremea ta!
20.10 Film: Arca vieţii
21.45 Filler Blândul păstor
21.50 Veniţi de gustaţi!
22.10 Serial: Păcatul şi ruşinea
00.00 Documentar: Temelii pentru un 
nou testament
00.30 Festivalul de la Ljubljana 2020: 
We love Mozart

06.00 Generația Fit
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Moldovenii de pretutindeni
06.35 Chișinău: ieri și azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.10 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 F/d
10.30 stil nou
11.00 Fii tânăr!
11.30 Știință și inovații
12.00 Moldova de Patrimoniu
12.30 Conjucturi
12.40 Codul ECO
13.00 Miezul zilei
13.30 F/d
15.00 MeseriAșii
15.50 Chișinău: ieri și azi
16.00 Artelier
16.30 Art-club. (rus.)
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 La noi în sat
19.00 Mesager
19.45 Poezii
20.00 O seară în familie
21.00 Știrile
21.15 Bună dimineața
21.20 F/d
22.05 Știrile (rus.)
22.25 Știri Externe
22.50 F/d
23.50 Învierea Domnului
01.05 Bună dimineața
03.35 Reporter pentru sănătate
03.55 Știri Externe
04.15 O seară în familie
05.15 Mesager

AgroTV

07:00:00 ȘTIRI     Program Informativ  
07:30:00 TELEMAGAZIN    
07:45:00  DECORURI PENTRU SALON   
Program de divertisment 
08:00:00 MUZICĂ PENTRU TOŢI
09:00:00 ȘTIRI     Program Informativ    
09:30:00 VERDE-N OCHI   talk show
10:30:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN      
11:15:00 MUZICA PETNTRU TOTI
12:00:00 CĂLĂTORII CU GUSTPro-
gram de divertisment
12:30:00  INTERVIURI CU SOROCENI
13:45:00 MUZICA PETNTRU TOTI
14:00:00  ȘTIRI     Program Informativ  
14:30:00 Program AGRO TV România
15:00:00 ZONA VERDE  Program de 
divertisment
15:30:00  VERDE-N OCHI   talk show 
16:30:00 TELEMAGAZIN      
16:45:00 Program AGRO TV România
17:45:00 TELEMAGAZIN      
18:00:00  ACTUALITATEA LA RAPORT   
talk show  
19:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Știri,  Informativ/Analitic 
20:00:00 DE LA TRAPA, LA SAPA  
Program de divertisment
20:30:00 Să ne cunoaștem Ţara  Educa-
tional/Cultural
21:00:00 PRODUS AUTOHTON    Pro-
gram de divertisment
21:30:00 ZONA VERDE  Program de 
divertisment
22:00:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
22:30:00  RETROSPECTIVA SAPTA-
MANII   Știri,  Informativ/Analitic 
23:30:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiune 
despre folclor
00:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Știri,  Informativ/Analitic 
03:00:00 MUZICA PETNTRU TOTI
04:50:00 Program AGRO TV România  

ProTV

07.00 Știrile 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 Povestea jucariilor 4
13.45 Sef sub acoperire
15.00 În Profunzime
16.15 Teleshopping
16.30 Roamnii au talent
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Gusturile se discuță
22.00 Film Regatul Cerului
23.45 Film Maria Magdalena
02.30 Știrile Pro TV Chișinău
03.10 Film Povestea jucariilor 4

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 La Măruță
11.30 Acasă la Români
12.45 Teleshopping
13.00 ApropoTv
14.00 Lecții de viața
15.30 Arena bucătarilor
16.00 Românii au talent
18.00 I likeIT
18.30 Superspeed
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Arena bucătarilor

20.30 Las Fierbinți
21.30 State de România
22.15 Acasă la Români
23.45 Slujba de Inviere
00.30 Teleshopping
01.00 I likeIT
01.30 Superspeed
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 State de România
04.45 Acasă la Români

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Lupta’n bucate
09.00 In lumea surprizelor
10.00 Chef de gatit
10.20 Savoare la Maximum
11.00 M-Adam
12.00 Teleshopping
12.15 Vanturile, Valurile
14.15 Неизвестная Россия
14.45 Ora Expertizei
16.45 Teleshopping
17.00 Agricool
18.00 Asfalt de Moldova
19.00 Jurnalul săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Dead Lucky
23.00 Jurnalul săptămânii
00.00 Pablo Escobar: Baronul raului
02.00 Dora Show
04.00 Cealalta Basarabie
05.00 Ora Expertizei

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Întreabă Ghețu
07.00 Știrile TV8
07.45 Sport
08.00 Вечер. Настоящее время
09.30 Best of 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 Știri de week-end
19.45 X/ф Явление. 2020 г.
22.30 Ediție specială în noaptea învierii
04.00 Știri de week-end

Național

06.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 595
07.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 596
08.00 Teleshopping
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Din viața romilor
11.00 Film: POMPEI PART 1
12.55 Teleshopping
13.15 Specialiști în sănătate
14.15 Teleshopping
16.15 Film: WINNETOU ȘI OLD 
SUREHAND
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 598
20.00 Film: BARABBAS
22.15 Film: SERENA
00.30 Film: ULTIMUL COMANDO
02.30 Albumul Național
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Duminică, 2 mai

TVR Moldova

07.00 Universul credinței
07.55 Dor în zbor
08.00 Universul credinței
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 Satul meu
11.00 Politică și delicatețuri
11.50 Frați de viță
12.20 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Universul credintei
15.00 Drag de România mea!
17.00 Exclusiv în România
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Gala umorului
20.25 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
20.30 Telejurnal Știri+Tema zilei
21.00 Vedeta populară
23.00 Teatru TV
00.50 Discover România
01.00 Garantat 100%
01.50 Universul credintei
02.15 Teatru TV
04.00 Gala umorului. Prima parte
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Gala umorului. Partea a 2-a
06.30 Cap Compas

TVR 1

07.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.00 Discover România
10.10 Aripi de hârtie Desen animat
10.45 Film: Bernie, un delfin special
12.20 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică şi delicateţuri
15.30 Adevăruri despre trecut

16.00 Exclusiv în România
16.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
17.10 Film: Blestemul Penelopei
19.00 Handbal masculin Calificari Euro 
2022
20.30 Telejurnal
21.00 Vedeta populară
23.10 Film: Supraveghetorul
01.10 Film: Bernie, un delfin special
02.35 Film: Supraveghetorul
04.20 Universul credintei
06.05 Legende şi mistere
06.40 Film: Blestemul Penelopei

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 Documentar: Temelii pentru un 
nou testament
08.00 Repere sacre Duminica a V-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
13.00 Gala umorului
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: Păcală
22.30 Gala umorului
00.30 Film: Arca vieții
02.00 România… în bucate
03.00 Sport
03.40 E vremea ta!
04.00 Serial: Mystic
05.00 Ferma
05.55 Poate nu știai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele credinței
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Cântece pascale
10.30 Ring star
11.30 Cântece pascale
11.40 Abraziv
12.00 F/d
12.30 Viața în ritm de dans
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
15.00 Musafirul
15.30 Erudit cafe
16.10 Codul ECO
16.30 Moldovenii de pretutindeni
17.00 Știrile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Cântec, dor și omenie
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.00 Recital orchestra Plai moldo-
venesc
21.00 Știrile
21.20 Prin muzică în Europa
22.35 Știrile (rus.)
22.55 Serial Adio, iubitule
00.40 Zapovednik
00.25 Purtătorii de cultură
00.55 Chișinău: ieri și azi
01.05 Bună dimineața
02.50 Evantai folcloric
03.45 Moldovenii de pretutindeni
04.15 Concert în Europa
05.00 Mesager

AgroTV

06:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Știri,  Informativ/Analitic  
07:00:00 Să ne cunoaștem Ţara  Educa-
tional/Cultural
07:30:00 TELEMAGAZIN    
08:00:00 GOSPODARII MOLDOVEI    
Emisiune despre oamenii de succes din 
domeniul Agrar
09:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Știri,  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 GUSTPro-
gram 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 educati-
onal /Informativr  
15:00:00  ZONA VERDE  Program de 
divertisment  
15:30:00 PARADISUL GRĂDINILOR   
Program de divertisment 
16:00:00 PRODUS AUTOHTON    Pro-
gram de divertisment  
16:30:00 TELEMAGAZIN      
16:45:00 Program AGRO TV România
17:45:00 TELEMAGAZIN      
18:00:00 BAȘTINA   - Magazin agricol
18:30:00 MUZICA PETNTRU TOTI
19:00:00 VERDE-N OCHI   talk show
20:00:00 Să ne cunoaștem Ţara  Educa-
tional/Cultural 
20:30:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
21:00:00 Show 9ow!     Program de 
divertisment
22:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Știri,  Informativ/Analitic
23:00:00 DATINA STRĂBUNĂ0:00:00 

Program AGRO TV România
02:00:00 RETROSPECTIVA SAPTAMA-
NII   Știri,  Informativ/Analitic  
03:00:00 Să ne cunoaștem Ţara  Educa-
tional/Cultural
03:30:00 BAȘTINA   - Magazin agricol
04:00:00 Program AGRO TV România

ProTV

05.30 Film Pavel, apostolul lui Hristos
07.30 Film Ali Baba și cei 40 de hoți I
09.30 Teleshopping
09.45 Film Cine-i șef acasă?
11.45 Film Drumul unui câine către 
casă
13.45 Teleshopping
14.00 Film Puștiul
16.00 Teleshopping
16.15 Film Peter Iepurașul
18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Film Aladdin
23.15 Film Spotlight
01.45 Știrile Pro TV Chișinău
02.25 Film Drumul unui câine către 
casă
04.10 Film Peter Iepurașul

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Vorbește lumea
09.00 Lecții de viața
10.00 Acasă la Români
11.30 Ce spun românii
12.15 Superspeed
12.45 Teleshopping
13.00 Arena bucătarilor
13.30 Lecții de viața
14.30 Ce se întâmplă, doctore?
15.00 ApropoTv
16.00 Românii au talent
18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Superspeed
20.30 Las Fierbinți
21.30 State de România
22.30 Acasă la Români
23.30 ApropoTv
00.15 Teleshopping
00.45 Ce se întâmplă, doctore?
01.15 România, te iubesc!
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 State de România
05.00 Acasă la Români

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Zerodoi pe TV
09.00 In lumea surprizelor
10.00 Chef de gatit
10.20 Детали
11.00 Cealalta Basarabie
12.00 Teleshopping
12.15 Dora Show
14.15 Смотри в оба
14.45 Secretele Puterii
16.45 Teleshopping
17.00 M-Adam
18.00 Asfalt de Moldova
19.00 Patrula
20.00 Lupta’n bucate
21.00 Ora de Ras
22.00 Dead Lucky
23.00 Patrula
00.00 Pablo Escobar: Baronul raului
02.00 Oligarchs Wives
03.00 Dora Show
05.00 Ora Expertizei

TV8

05.00 Regionalii
06.00 Вечер. Настоящее время
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 Bucătărim cu vitra la TV8
11.00 Serial Familia
12.45 Teleshopping
13.00 X/ф Явление. 2020 г.

15.30 Concert
18.30 Serial Oamenii zâmbărele
19.00 Știri de week-end
19.45 Concert
21.30 X/ф По половому признаку. 
2019 г.
23.45 X/ф Дикие истории. 2014 г.
01.00 Știri de week-end
01.40 Cutia neagră. Plus
02.30 X/ф Опасный Бангкок. 2008 г.

Național

06.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 597
06.45 Tradiții de la bunica
08.30 Film: DEEP: O AVENTURĂ 
NESFÂRȘITĂ
10.30 Film: POMPEI PART 2
12.30 Start show România
16.30 Film: SAVVA: INIMĂ DE RĂZ-
BOINIC
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 599
20.00 Film: VAGABONDUL
23.45 Film: BARABBAS
02.00 Albumul Național
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV

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

Lupta dintre generații

Știind că viața are-un crez
Și cel mai tânăr o să-nvingă,
Sunt gata locul să-i cedez,
Dar nu suport să mă împingă... Gheorghe BÂLICI

Un cântec capodoperă, 
filmat într-un loc magic

Universității Tehnice „Gheorghe 
Asachi” (votată cea mai frumoasă 
bibliotecă din lume).

Ne-am dorit ca, prin videocli-
pul nostru, să scoatem în evidență 
aceste locuri de o frumusețe ex-
traordinară și să-i facem, pe cei 
ce nu au mai vizitat „dulcele târg 
al Ieșilor”, să își propună asta, pe 
viitor.

Sunt tare încântată de felul în 
care a ieșit, iar alăturarea unui 
cântec capodoperă, considerat 
valsul secolului trecut și intrat în 
Patrimoniul UNESCO, unor ima-
gini atât de frumoase, cu încărcă-
tură istorică, a creat o adevărată 
magie”, a declarat Paula Seling.

De-a lungul carierei muzicale, 
Paula a lansat 16 albume, a cântat 
alături de artiști internaționali 
precum Al Bano, Beyonce, Joan 
Baez, Michael Bolton sau Chick 
Corea și a derulat colaborări de 
succes cu Direcția 5, Narcisa Su-
ciu, Nicu Alifantis, Puya și mulți 
alții.

www.infomusic.ro

Bicornul lui Napoleon 
pierdut la Waterloo

O pălărie mili-
tară despre care 
se crede că a fost 
purtată de Napo-
leon Bonaparte 
în fatidica bătălie 
de la Waterloo a 
fost vândută cu 
350.000 de euro 
(406.000 de do-
lari), în cadrul 
unei licitații orga-
nizate în urmă cu trei ani.

Prețul final a depășit cu mult estimările inițiale care oscilau între 
30.000 și 40.000 de euro, evidențiind fascinația publicului pentru 
toate lucrurile asociate împăratului. Identitatea cumpărătorului a 
rămas nedezvăluită.

Napoleon purta mai degrabă distinctele pălării „bicorn”, decât 
cele cu colțurile în față și în spate, astfel încât putea fi ușor reperat 
pe câmpul de luptă.

Istoricii cred că această pălărie a căzut de pe capul lui Napoleon 
la bătălia de la Waterloo din 1815. Se spune că un căpitan olandez 
a revendicat-o ca trofeu de război, transmițând-o din generație în 
generație. 

Cu toate acestea, în ciuda detaliilor care sugerează că pălăria este 
una dintre cele 120 pe care le-a purtat „Micul Corsican” în cei 15 ani 
de guvernare, nu există nicio dovadă concludentă că i-a aparținut.

rfi.ro

Oscar 2021: Artiștii 
nominalizați nu vor fi obligați 
să poarte măști sanitare 

Paula Seling a filmat un video-
clip de poveste la Palatul Culturii 
din Iași, pe care l-a lansat luni, 19 
aprilie, dimineață. Piesa interpre-
tată e pe muzica celebrului „Vals” 
al lui Eugen Doga, pe versurile 
Vicăi Demici (orchestrație: San-
du Gorgos, mixaj: Sergiu Teacă, 
master: Cristian Faur).

„Bună dimineața. Nu-i așa ca 
va doriți ca săptămâna să încea-
pă frumos și să o țină tot așa? 
Iașiul, orașul marilor iubiri, al ma-
rilor idei și al celor șapte coline 
ne-a inspirat, pe mine și echipa 
mea, să realizăm un nou video-
clip. Am filmat la Palatul Cultu-
rii din Iași și în sala de lectură a 

La gala premiilor Oscar de anul acesta, artiștii no-
minalizați şi însoţitorii lor nu vor fi nevoiți să poarte 
măști sanitare în fața camerelor de filmare, însă 
organizatorii au cerut participanților să-şi acopere 
nasul şi gura când se vor afla în afara obiectivului, 
relatează EFE.

Sâmbăta trecută, producătorii galei au ridicat 
întrebarea dacă participanții la așa-numitele „Os-
caruri ale pandemiei” vor fi nevoiți să poarte mască.

„Iată ce vom spune despre acest lucru: măștile vor 
juca un rol important la festivitățile din respectiva 
seară”, a declarat Steven Soderbergh, producător 
al ceremoniei.

Academia Americană de Film (AMPAS) plănu-
iește o gală cu o participare limitată la aproximativ 
170 de persoane. Se vor cere teste PCR negative 
participanților efectuate în prealabil, se va controla 
temperatura şi vor avea loc rotații între invitați de-a 
lungul serii pentru a garanta distanțarea fizică. 

Producătorii au explicat că gala va fi transmisă 
în 24 de cadre pe secundă şi în format panoramic. 
Ei au anunțat totodată că se vor folosi mai degrabă 

tehnici de peliculă decât de televiziune şi că vor fi 
„trei ore de divertisment”, bazate pe „optimism şi 
sinceritate”.

Organizatorii au explicat totodată că anul acesta 
covorul roșu va fi „foarte mic” şi că va face parte din 
spectacolul anterior galei, unde, printre altele, vor 
avea loc interpretările celor cinci piese nominalizate 
la Oscarul pentru cel mai bun cântec original.

Agerpres
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