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spectacol

Moderatorul unei emisiuni mul-
țumește unui comentator politic 
care prognozează pesimist eveni-
mentele din Ucraina și comentato-
rul e ușor nedumerit (fie și cu un 
mic element de teatralitate): de 
ce îmi mulțumești, când eu aduc 
vești proaste? Or cam toate veștile 
în legătură cu războiul sunt proaste. 
Istoria nu mai este învățătoarea vie-
ții, iar geografia o înlocuim cu car-
tografia militară. Învățăm, mai bine 
decât niciodată, geografia Ucrainei 
de pe harta cu contururi liminare 
tot mai grase și tot mai roșii, pe care 
le trasează ocupanții ruși.

Mircea V. CIOBANU
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Președinta Republicii 
Moldova, Maia Sandu, 
a semnat aseară, 3 martie, 
cererea de aderare 
a R. Moldova 
la Uniunea Europeană
Cererea va fi trimisă președintelui francez, 
Emmanuel Macron, ca lider al țării care deține 
președinția rotativă a Uniunii Europene. 
Cererea a mai fost semnată de președintele 
Parlamentului Igor Grosu și de prim-ministra 
Natalia Gavrilița.
„Unele decizii au nevoie de timp de cumpăniri. 
Maturizarea ne-a luat 30 de ani. Acum, cu 
lecțiile învățate, noi suntem gata să ne asumăm 
responsabilitatea pentru viitorul nostru”, a mai 
spus președinta.

A c t u a l i t a t e 

Un război 
de 30 de ani
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La 2 martie veteranii 
nu au știut de un program 
oficial al acțiunilor 
de comemorare 
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Un război de 30 de ani

De această dată, nu s-a organi-
zat, ca de obicei, un marș din Piața 
Marii Adunări Naționale până la 
Monumentul „Maica Îndurerată”, 
nu s-au făcut mese de pomenire, 
iar la monumentul Domnitorului 
Ștefan cel Mare și Sfânt condu-
cerea „de vârf” a statului a depus 

flori dis-de-dimineață, fără cei care 
au luptat pentru „independența și 
integritatea” Republicii Moldova. 
Am discutat cu unii veterani veniți 
în Scuarul Catedralei.

„Situația se poate 
schimba oricând”

Președintele Asociației Vetera-
nilor de Război din mun. Chișinău, 
Igor Burcovschi, este nemulțumit 
că la monumentul Domnitorului a 
lipsit garda de onoare, iar autorită-
țile au depus flori mai înainte. Îmi 
spune că în toată republica există 
vreo 70 de asociații obștești ale ve-
teranilor de război care, din aceas-
tă cauză, nu se pot uni și asta nu e 
deloc bine... „Nu dorim, Doamne 
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Ucraineni pregătind cocktailuri Molotov 

În dimineața zilei de 2 martie, de Ziua 
Memoriei, când se aduc omagii eroilor 
căzuți pe câmpul de luptă în războiul de pe 
Nistru din anul 1992, „Gazeta de Chișinău” 

a fost alături de cei care nu-și uită camarazii 
de arme. După 30 de ani, veteranii de război 
din toată republica s-au adunat la Monumentul 
Domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt, la 
Monumentul „Maica Îndurerată” din Chișinău, 
unde au depus flori și și-au amintit de ceea ce se 
repetă acum în țara învecinată, Ucraina.

ferește, un nou război. Situația se 
poate schimba însă oricând, ținând 
cont de ceea ce se întâmplă acum în 
țara vecină”, îmi spune veteranul.

Nicolae Rozlovanu, locote-
nent-colonel în rezervă, îi critică 
pe cei care nu doresc să spună ceva 
pentru presă spunând că acum nu 
ar trebui să tăcem, ci să ne facem 
auziți. Nu știe nimic despre pro-
gramul manifestărilor, nici măcar 
când va fi depunerea de flori la Mo-
numentul „Maica îndurerată”. Mi 
se destăinuie că și acum mai avem 
în servicii gradați din cei care erau 
gata să împuște în adevărații patri-
oți în timpul renașterii naționale, 
iar despre președintele Putin zice 
că nu ar fi singurul vinovat. „Duma 
de Stat a Rusiei a votat în întregime 
„misiunea specială”. Dacă ajunge 
vreodată Putin la Haga, va spune 
că Duma e vinovată, dacă nu chiar 
întregul popor rus”, menționează 
Nicolae Rozlovanu.

„Treisprezece la un pistol”

Pavel e de la Poșta Veche. A 
lucrat toată viața la construcții, a 
fost vreo cinci ani și la BAM (Ma-
gistrala Baikal-Amur), împreună 
cu soția, și din toată agoniseala 
și-a cumpărat un „hârb de „Jiguli”, 
care demult nu mai este. A luptat 
la Cocieri, unde, la început, erau 
„treisprezece la un pistol”, ca mai 
apoi să fie ajutați de burunduci să 
se înarmeze. „Erau niște copii, cel 
mai mic – de nouă ani. Au venit la 
noi și ne-au întrebat de ce stăm ca 
niște... și nu ne înarmăm. Am mers 
cu ei și ne-au arătat cum se sare în 

La 2 martie veteranii nu au știut de un program oficial al acțiunilor de comemorare 

Gheorghe BÂLICI

spate la un cazac înarmat până în 
dinți, cum se dezarmează și tot așa 
mai departe. Bravo, băieți! Peste 
un timp, eram cu toții înarmați”, 
îmi povestește Pavel.

Nicolae a luptat la Coșnița, Do-
roțcaia, Tighina. Are  părerea lui 
despre cei care sunt la putere și 
nu întârzie să mi-o spună. „Actu-
alii noștri conducători erau atunci 
copii, iar cei de atunci nu au apelat 
la organismele internaționale. Abia 
acum înțeleg unii cât de important 
este să ai grijă de apărători”, men-
ționează Nicolae.

La armată se duc nevoiașii, 
iar „elitele” pleacă 
peste hotare

După depunerea de flori la Mo-
numentul Domnitorului Ștefan 
cel Mare și Sfânt, participanții la 
război se deplasează la Monumen-
tul „Maica Îndurerată”, unde s-a 
adunat majoritatea participanți-
lor la manifestare și, în prezența 
oficialităților, are loc mitingul de 
comemorare și depunerea de flori.

Aici am discutat cu jurnalistul 
Gheorghe Budeanu, participant la 
război, care în anul 1993 a editat 
cartea „Transnistria în flăcări”. 
„La insistența fiicei, vreau să scot 
a doua ediție a cărții, unde voi mai 
include și interviuri din timpul răz-
boiului, cu gardiști, cu atamanul 
cazacilor, cu șefa administrației 
din Tighina. Toate aceste materiale 
au fost publicate în „Literatura și 
Arta”, unde am lucrat mult timp, 
inclusiv în timpul războiului”, afir-
mă Gheorghe Budeanu.

Între cei cu care am mai dis-
cutat, am reținut afirmațiile co-
lonelului Ilie Cocieru care a scos 
în vileag lipsa educației patriotice 
în prezent. „În armată se duc mai 
mult din cei cu nouă clase, din fa-
milii nevoiașe, iar „elitele” pleacă 
peste hotare”, observă colonelul.

O idee generală remarcată în 
toate discuțiile cu veteranii de răz-
boi e că rândurile lor se răresc, iar 
toate guvernările uită de cei care, 
în pofida bolilor și rănilor, ar sări 
și azi în apărarea țării dacă ar fi 
nevoie.

Comanda N 213 titaj-3200 ex
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Alarmați și mai îngândurați ca altădată, 
fără discursuri lungi, cu câte o floare, 
așa s-au perindat în acest an veteranii, 
rudele, autoritățile la monumentele și 

la mormintele eroilor căzuți în 1992 în războiul 
ruso-moldovenesc de la Nistru. Și-au amintit de 
luptele la care au participat acum 30 de ani și le-
au comparat cu bătăliile care se dau azi cu arme 
și tehnici „mult mai sofisticate și distrugătoare” 
în Ucraina. Au stat la mese de pomenire cu 
reporteri străini, veniți să reflecte situația din 
Ucraina și de la hotar și le-au povestit despre 
viața lor marcată de prezența tancurilor și a 
armatei ruse în stânga Nistrului.

R. Moldova, 
între două războaie

Ion Mițcul, veteran al războ-
iului de la Nistru și secretarul 
primăriei Cocieri, ne spune că au 
planificat să organizeze un eveni-
ment mai amplu dedicat celor 30 
de ani de la începerea războiului, 
dar, din cauza că pe teritoriul RM 
a fost declarată stare de urgență, 
s-au reîntâlnit cu foștii camarazi 
doar pentru depuneri de flori la 
Monumentul Eroilor din centrul 
satului, după care s-au îndreptat 
spre cimitir, unde i-au pomenit 
pe cei care și-au pierdut viața cu 
30 de ani în urmă în războiul ru-
so-moldovenesc. Alături de ei în 
această zi a fost și Oleg Serebrian, 
vicepremier pentru Reintegrare.

Alarmați de un nou război

Combatantul ne-a povestit că 
oamenii din sat sunt foarte îngri-
jorați de războiul din Ucraina, îi 
despart doar câteva zeci de kilo-
metri de hotarul ucrainean. „Ieri 
am privit discursul lui Alexandr 
Lukașenko rostit pe fundalul hăr-
ții care arată planurile lui Putin 
referitor la Ucraina. Se vede atât 
de bine săgeata îndreptată spre 
Republica Moldova dinspre Odesa. 
Au ei o operațiune și pentru noi. 
Cum să nu fim îngrijorați când 
aici alături stau tancurile rusești 
de care am luptat atâția ani ca să 
scăpăm?...”, se întreabă secretarul.

În localitățile din preajmă, sub-
ordonate Tiraspolului, acum e o 
liniște ca înainte de furtună. De 
când a început războiul în Ucraina, 
soldații ruși nu mai fac aplicații 
militare. „Am fost zilele acestea în 
or. Dubăsari, militarii de acolo spe-
ră în victoria rușilor. Este o crimă 
însă ceea ce fac ei acum în Ucraina. 
Pe toți ne doare sufletul. Oamenii 
din sat înțeleg că atât timp cât vor 
rezista ucrainenii, suntem și noi 
în siguranță, că lupta lor se dă și 
pentru noi”, mai spune veteranul.

Deși pe internet s-a vehiculat 
informația că blocurile de beton 
care baricadează trecerile la podu-
rile de peste Nistru și la intrarea 
în localitățile subordonate Chiși-
năului ar fi dispărut, în realitate 
acestea sunt la locurile lor. „N-au 
fost urnite nici cu un metru. Nu 
cred că dacă rușii ar dori să ne in-
vadeze acestea ori sacii cu nisip ar 
putea să-i mai oprească. Am văzut 
ce armamente au. Noi am luptat 
cu altfel de arme, ale lor azi sunt 
mult mai distrugătoare. Doar pe 
căi diplomatice, având suportul 
europenilor, mai putem spera la 
pace”, mai spune veteranul.

„Nimeni nu ne poate 
garanta că nu vom 
fi atacați”

Leonid Caraghiziadi, născut în 
1947, a luat arma în mănă la vârsta 
de 46 de ani. Profesor de spaniolă 
și militar în rezervă, a plecat ca vo-
luntar la Nistru. A fost comandan-
tul unui batalion din care făceau 
parte peste 300 de soldați. „Avea 
loc o rotație o dată la două săp-
tămâni, unii plecau, alții veneau. 
Am luptat pe platoul Cocieri, apoi 
ne-au mutat la Coșnița, apoi iar la 
Cocieri. Am suferit o contuzie în 
aprilie 1992. Ziua de 2 martie e o zi 

„Acest atac demonstrează că pentru mulţi oameni din Rusia Kievul nostru este total străin. Ei nu ştiu absolut 
nimic despre Kiev, despre istoria noastră. Însă ei au cu toţii ordinul de a ne distruge istoria, de a ne distruge 
ţara, de a ne distruge pe noi toţi.” 

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski

D
I
X
I
T

Amintirea luptelor de pe Nistru și ecoul agresiunii din Ucraina

tragică pentru noi. Ne-am întâlnit 
cu prietenii cu care am fost în focul 
luptelor și am depus câte o floare 
la monumentul Maicii Îndurerate 
din Chișinău. Îi pomenim pe băieții 
alături de care am luptat și care 
nu mai sunt în viață: Iurie Petic, 
Sergiu Dobrogeanu, Vadim Tătaru, 
Ion Plăcintă și mulți, mulți alții”, 
spune veteranul, care e și cavaler 
al ordinului „Ștefan cel Mare” și 
al insignei MAI „Vulturul de aur”. 

Urmărește cu atenție și îngrijo-
rare războiul din Ucraina. Are rude 
la Odesa și Sergheevka. „Acolo sunt 
nepoatele mele din partea fratelui, 
dar locuiesc mai departe de ora-
șele mari și deocamdată nu s-au 
refugiat pentru că nu au avut loc 
atacuri asupra lor. Ne solidarizăm 
cu vecinii noștri ucraineni, ceea 
ce se petrece azi acolo e o mare 
tragedie și e bine că lumea noastră 
s-a mobilizat și ajută refugiații”, 
apreciază fostul profesor. 

Întrebat în ce măsură ne putem 
simți azi în siguranță în Republi-
ca Moldova, veteranul ne spune 
că nu crede că Putin se va opri la 
hotarul ucrainean. „E clar că el 
nu are intenția de a ocupa doar 
Ucraina. Din cauză că din 1992 
până în prezent Transnistria nu 
a fost pusă la locul ei, a rămas și 
aici o bomboană pentru el. Azi au 
ocupat or. Herson, de acolo pot să 
atace mai lesne Odesa, iar de la 
Odesa e o aruncătură de băț până 
la Tiraspol. Deja se aude ecoul 

exploziilor. Nimeni nu ne poate 
garanta că nu vom fi atacați și noi. 
Dar suntem într-un spațiu euro-
pean și sperăm că vom fi ajutați 
să scăpăm de această primejdie. 
Eu dacă aș avea o armă aș porni și 
acum să-mi apăr pământul”, mai 
spune veteranul.

„În Ucraina are loc 
o crimă abominabilă”

Și fostul deputat Chiril Moț-
pan, care a participat la războ-
iul de la Nistru, spune că există 
multe similitudini între ceea ce 
se întâmplă azi în Ucraina și ceea 
ce s-a întâmplat cu 30 de ani în 
urmă la Nistru. „În Ucraina are 
loc o crimă abominabilă, o minte 
bolnavă încearcă să distrugă o na-
țiune. Omoară femei, copii, tineri 
și bătrâni Așa se întâmpla acum 30 
de ani și în Republica Moldova care 
lupta contra forțelor ce amenințau 
s-o dezintegreze și să destabilizeze 
democrația fragilă, ce nu s-a con-
solidat nici până în prezent. (…)

Doare că până azi unii din 
mai-marii zilei neagă cu încăpă-
țânare lucrurile pe care le-am vă-
zut cu propriii ochi – că a fost un 
război nu pur și simplu „fratricid”, 
și nici „civil”, ci unul între trupele 
Armatei a 14-a ruse și trupele abia 
formate ale Republicii Moldova. 
Preferă să ascundă adevărul, să-și 
bage capul în nisip. Doare aminti-
rea prietenilor pierduți pe câmpul 

de luptă de la Cocieri, Doroțcaia, 
Pohrebea, Coșnița, Varnița. În cei 
30 de ani care s-au scurs de la de-
clanșarea sângerosului război din 
1992 de la Nistru, nu s-a publicat 
nici măcar o listă completă a celor 
decedați”, a spus Chiril Moțpan.

El a mai adăugat că în pofida 
acestui fapt veteranii războiului 
pentru independență nu au nevo-
ie de milă și compasiune, ci să fie 
tratați cu respectul cuvenit. „Noi, 
cei care am supraviețuit acelui răz-
boi, trebuie să le fim recunoscători 
pentru curaj acestor eroi, pentru 
dăruire și abnegație atât pentru a 
ne plăti o datorie de onoare, cât și 
pentru că așa e pur și simplu ome-
nește”, a mai spus Chiril Moțpan.

„Doar în pace vom putea 
construi o țară europeană”

În discursul său de comemorare 
a participanților care și-au pierdut 
viața în războiul de la Nistru pre-
ședintele Maia Sandu a menționat 
că este extrem de important ca și 
noile generații să păstreze vie me-
moria acelor vremuri, iar statul 
să nu uite, așa cum s-a întâmplat 
timp de mai mulți ani, de veteranii 
de război, participanți la acțiunile 
de luptă.

În acest context,  șefa statului a 
menționat că marți, în Parlament, 
a fost înregistrat un proiect de lege 
care prevede mai multe măsuri de 
susținere materială pentru vete-
rani. Iar la 2 martie a semnat de-
cretul prin care tuturor participan-
ților la luptele de pe Nistru le va fi 
conferită Medalia comemorativă 
dedicată celei de-a 30-a aniversări 
de la război.

„Pentru că azi, peste 30 de ani 
de la războiul de la Nistru, tunu-
rile răsună din nou în apropierea 
noastră, am chemat la încetarea 
focului. Am chemat la pace. Doar 
în pace vom putea construi aici, pe 
pământul nostru, o țară pașnică și 
prosperă, o țară europeană. Asta 
e alegerea cetățenilor Republicii 
Moldova”, a declarat președintele.

Amintim că perspectiva unirii 
Moldovei cu România, trecerea la 
alfabetul latin și refuzul autorită-
ților de la Chișinău de a oficializa 
limba rusă au fost câteva din pre-
textele invocate de separatiștii ruși 
care au dus la începerea războiului 
de la Nistru. De partea Chișinăului, 
la lupte au participat aproximativ 
32 de mii de ofițeri și voluntari, 
dintre care 287 și-au pierdut viața, 
iar peste 400 au rămas invalizi.

Comanda N 213 titaj-3200 ex
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Refugiată: „Te gândești mereu dacă 
o să ai unde fugi și dacă o să reușești 
să fugi” 

Un milion de refugiați au fugit din 
Ucraina în țările vecine de la începutul 
invaziei ruse, a declarat joi Înaltul 
Comisar al ONU pentru Refugiați, 

Filippo Grandi, notează AFP. Complexul Sportiv 
din Ghidighici găzduiește de câteva zile refugiați 
ucraineni. Reporterii noștri au vizitat complexul 
și au discutat cu refugiații cazați aici. 

Diana BOTNARU,
Octavian GRAUR

„În doar şapte zile, am asistat 
la exodul a un milion de refugiaţi 
din Ucraina către ţările vecine”, 
a scris Filippo Grandi pe Twitter. 
Filippo Grandi intenționează să 
viziteze în următoarele zile Româ-
nia, Republica Moldova și Polonia, 
trei țări care găzduiesc un număr 
mare de refugiați ucraineni pe te-
ritoriul lor.

Complexul Sportiv din Ghi-
dighici găzduiește de câteva zile 
refugiați ucraineni. „Inițiativa de 
a deschide centrul de plasament 
temporar aparține unui agent 
economic, care a oferit încăpe-
rea pentru refugiații din Ucraina. 
Administrația Publică Locală a 
asigurat paturi și saltele. Primăria 
a oferit asistență juridică și asis-
tență socială. Pe moment, hainele 
și produsele alimentare pe care le 
avem sunt 90 la sută din donații. 
Mâncarea este preparată de agenți 
economici, voluntar. În acest mo-
ment, centrul poate găzdui 100 de 
persoane. Suntem la etapa de a 
găsi câteva posibilități de a mări 
numărul persoanelor pe care le 
putem adăposti, aproximativ încă 
20-30 de locuri”, spune juristul 
Primăriei din satul Ghidighici, 
Dorin Polișciuc. 

„Tot întrebăm dacă 
nu a ajuns armata rusă 
și în Moldova”

Am fost să discutăm cu cetă-
țeni ucraineni care s-au refugiat 
în Republica Moldova. Câteva 
persoane erau afară, își plimbau 
animalele de companie, mame-
le scotoceau prin cutiile cu hai-
ne pentru a le găsi câte ceva de 
îmbrăcat copiilor, tații erau în 
camera de joacă, încercau să le 
distragă atenția picilor. 

M-am apropiat de prima feme-
ie care mi-a ieșit în cale, aceasta 
ne-a salutat cu ochii în lacrimi. 

Timp de câteva minute a plâns în 
hohote, după care a reușit să ne 
spună câte ceva. Irina, o femeie de 
60 de ani, e originară din orașul 
Odesa. Pe data de 26 februarie, 
timp de o oră a reușit să strângă 
cele necesare și a pornit cu fiica și 
cei doi nepoți ai săi spre Republica 
Moldova. Familia Irinei locuiește 
în apropierea unei fabrici, care a 
devenit ținta atacurilor. De când a 
început războiul, membrii acesteia 
s-au ascuns într-un subsol dintr-o 
localitate din apropierea orașu-
lui Odesa. Irina povestește că au 
ajuns la vama Palanca cu mașina 
proprie, iar la vama Palanca un 
cunoscut din Odesa le-a ajutat pe 
femei să ajungă la adăpostul din 
Ghidighici. 

„La vamă cetățenii voștri ne-au 
primit foarte frumos. Nepotul îmi 
spunea: „Bunica, nu credeam că 
pot fi atât de omenoși moldovenii 
cu noi”. Aici, în Ghidighici, e tot 
așa. E cald și bine. Deocamdată 
o să stăm aici. Vom ține legătura 
cu cei de acasă și vom vedea care 
va fi situația. Ne trezim cu frică. 
Când auzim sunete mai puternice, 
tot întrebăm de moldovenii care 
au grijă de noi, dacă suntem în si-
guranță și dacă nu a ajuns armata 
rusă și în Moldova”, a povestit fe-
meia pentru „Gazeta de Chișinău”. 

Refugiata spune că tot ce a 
agonisit o viață s-a prăbușit într-
un singur moment. „Este foarte 
înfricoșător. Un moment și gata 
– nu mai avem nimic. Nu doresc 
nimănui să treacă prin așa ceva. 
Cel mai trist e că mereu te gân-
dești dacă o să ai unde fugi și dacă 
o să reușești să fugi.” 

„Vrem pace, 
nu vrem război!”

„Eu am știut că moldovenii 
ne vor întâlni bine. Noi doar am 
pus piciorul în țara voastră și toți 
voluntarii erau gata să ne ofere 
tot ce pot! Cartelă pentru a avea 
rețea, multă mâncare și ceai cald. 

În câteva minute ne-au găsit și 
mașină care să ne poată duce spre 
un adăpost”, ne-a spus Marina, o 
tânără de 17 ani din Odesa. Marina 
speră că se va întoarce acasă în 
cel mai scurt timp.  

Cu lacrimi în ochi și tremur în 
voce, o altă refugiată a exclamat: 
„Vrem pace, nu vrem război!”. Fe-
meia are 77 de ani, iar ce a agonisit 
o viață acum nu-i mai aparține: 
„Nu știu la ce să mă aștept și îmi 
este foarte frică. Aș fi vrut să vi-
zitez Moldova, dar nu în aceste 
condiții”.

Miroslav din Kiev povestește că 
jumătate din drumul spre Repu-
blica Moldova l-a parcurs cu tre-
nul, iar din localitatea Jmerenka 
până la vama Palanca, cu un taxi, 
vama a trecut-o foarte repede, pe 
jos. „Îndată ce am pășit pe pămân-
tul Dvs. am fost întâmpinați de o 
mașină, voluntari care ne-au adus 
la Ghidighici. Ne-au cazat, ne-au 
dat de mâncare și ne-au oferit tot 
de ce avem nevoie.” 

Bărbatul spune că este greu să-
și facă planuri. „Pot să vorbesc 
doar despre proiecte generale. Eu 
sunt programator și mi-am luat 
concediu pentru o săptămână, iar 
mai departe vom vedea. Ținem 
legătura cu cei de acasă. Toți își 
fac griji, dar eu cred că ne vom 

obișnui și cu asta”, spune Miroslav 
pentru „Gazeta de Chișinău”. 

Luminița Leancă, locuitoare a 
satului Ghidighici, a scris pe data 
de 25 februarie o postare pe pa-
gina de facebook în care anunța 
despre acțiunea de caritate pentru 
refugiații din Ucraina. 

Voluntară: „După ce am 
pus anunțul, în două ore, la 
centru, era plin de lume”

„Am scris că aștept voluntari 
și doritorii de a ne ajuta să ame-
najăm un spațiu de cazare pentru 
cetățeni ucraineni. Timp de două 
ore, aici, la centru, era plin de 
lume. Multe produse alimentare 
și oameni dornici să ne ajute. Eu 
și cu alte două locuitoare ale sa-
tului Ghidighici am rămas plăcut 
surprinse, nu ne-am așteptat ca 
oamenii să fie atât de deschiși”, 
spune Luminița Leancă, volun-
tară.

Luminița Leancă a povestit 
pentru „Gazeta de Chișinău”: 
„Când am venit la Complexul 
Sportiv, aici nu era nimic, după 
ce am pus anunțul că începem să 
colectăm produse, haine, pături, 
au început să vină voluntari. De 
la început eram trei organizatori, 
nu știau în care parte să fugă ca 

să reușească să aranjeze totul. În 
noaptea zilei de 25 spre 26 februa-
rie au început să vină ucrainenii”. 

Hrana le este asigurată de către 
câteva restaurante din Capitală, 
iar micul dejun le este adus de un 
local din satul Ghidighici.

„Dimineața, pentru micul de-
jun restaurantul din satul nos-
tru le pregătește mâncare, de 
asemenea voluntar. Personalul 
(voluntarii) fac de serviciu în ture, 
dormim câte trei ore pe noapte. 
Poliția vine dimineața și seara și 
verifică situația, monitorizează 
numărul cetățenilor ucraineni.” 

„Părintele a instalat o 
plasmă și le-a pus copiilor 
desene animate”

Luminița ne-a spus că s-au mai 
obișnuit, dar în primele zile le era 
foarte greu din punct de vedere 
emoțional: „Unii vin și rămân ca-
zați aici, alții sunt în tranzit. Avem 
și o cameră separată pentru copii, 
au acces la internet. Aseară părin-
tele din sat a instalat o plasmă și 
le-a pus copiilor desene animate”. 

Joi, 3 martie, în Complexul 
Sportiv din satul Ghidighici erau 
cazate 60 de persoane – 26 de co-
pii și 34 de maturi. Au plecat 20 de 
persoane și urmează să vină altele.

15 militari ucraineni s-au învrednicit 
astăzi de titlul de Erou al Ucrainei. Volo-
dimir Zelenski, președintele Ucrainei, le-a 
conferit la 3 martie 2022 titlul de Erou 
al Ucrainei (9 post-mortem). Printre ei 
este aviatorul Ștefan Ciobanu, de origine 
moldovean.

Titlul de Erou al Ucrainei i-a fost confe-
rit maiorului Ștefan Ciobanu post-mortem 
pentru fapta eroică de a atrage aeronavele 
inamice și a le devia din spațiul aerian al 

orașului Kropyvnytskyi. Ștefan Ciobanu a 
pilotat un avion SU-27.

Verișoara sa, interpreta Maria Mocanu, a 
spus pentru Gazeta de Chișinău: „Verișorul 
meu e născut la Anadol-Reni, sat românesc. 
Pe părinții lui îi cheamă Ana și Ion Ciobanu. 
Tatăl lui e frate cu mama mea”.

„Când războiul e departe de tine și când 
în el nu sunt vizați ai tăi, te mai poți detașa 
cât de cât să-ți cauți de-ale tale. Dar atunci 
când războiul e aproape de tine și sub pașii 

lui nimeresc ai tăi, e groaznic. El este verișo-
rul meu după mama. Îi zice Ștefan Ciobanu, 
aviator, stabilit într-un orășel din Ucrai-
na. Deunăzi imperialiștii ruși l-au doborât. 
Azi i s-a conferit titlul de Erou al Ucrainei. 
Nouă nu ne rămâne decât să ne rugăm la 
Dumnezeu să-l așeze un loc la lumină și să 
aibă grijă de sufletul lui...”, a scris astăzi pe 
pagina sa de Facebook cunoscuta interpretă, 
folcloristă, poetă, Maria Mocanu.

Irina NECHIT

Aviatorul Ștefan Ciobanu, Erou al Ucrainei
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Adunarea Generală a ONU cere 
cu o majoritate covârșitoare Rusiei 
să înceteze războiul din Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelens-
ki a semnat cererea de aderare a Ucrainei la 
Uniunea Europeană chiar în timpul negocie-
rilor ruso-ucrainene din Belarus. Zelenski a 
declarat luni, că țara ar trebui să fie primită în 
Uniunea Europeană în procedură de urgență, 
transmite digi24.

Ulterior, acesta a semnat cererea oficială 
de aderare la Uniunea Europeană.

„Soldații noștri nu luptă doar pentru țara 
noastră, luptă pentru toată Europa. Pentru 
toți copiii din Europa. Suntem recunoscători 
partenerilor că sunt alături de noi, dar scopul 
nostru e să fim alături de toți europenii și cel 

mai important, să fim la egalitate. Sunt sigur că 
asta este corect, sunt sigur că asta am meritat. 
Sunt sigur că este posibil”,  a spus Zelenski, 
luni dimineață, într-un mesaj televizat.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von 
der Leyen, a spus duminică seara că Ucraina 
este „una dintre noi” și că „îi vrem (pe ucrai-
neni) în Uniunea Europeană”.

„Avem un parcurs cu Ucraina care include, 
spre exemplu, integrarea pieței ucrainene în 
piața unică”, a continuat Von der Leyen.

Președintele Consiliului European, Charles 
Michel, a spus că va avea loc o dezbatere pri-
vind o viitoare aderare a Ucrainei la Uniunea 

Europeană, transmite sursa citată. 
Totodată, premierul georgian Irakli Gari-

bașvili a semnat joi, 3 martie, cererea pentru 
demararea procedurii speciale de recunoaș-
tere a țării sale drept candidat la aderarea la 
Uniunea Europeană, informează EFE și AFP.

‚’Este o zi istorică. Semnez cererea în nu-
mele țării’’, a declarat șeful guvernului. Tbi-
lisi a fost încurajat să facă acest pas după ce 
președintele ucrainean Volodimir Zelenski a 
făcut acest lucru luni pentru a opri așa-numi-
ta „operațiune militară specială” în Ucraina 
ordonată de președintele rus Vladimir Putin.

După digi24.ro și agerpres.ro

Statul Major al Forțelor Arma-
te ale Ucrainei a anunțat joi, 3 
martie, pe pagina sa de facebook, 
că aproximativ 9.000 de militari 
ruși și-au pierdut viața în războiul 
din Ucraina. 

Conform bilanțului făcut 
joi, pentru intervalul 24.02-
03.03.2022, Forțele Armate ale 
Ucrainei au distrus 217 tancuri, 
900 de vehicule blindate, 42 de 
lansatoare de rachete, 374 de 
vehicule, 60 de rezervoare de 
combustibil, 31 de elicoptere și 
30 de avioane, 90 sisteme de ar-
tilerie etc. 

Armata ucraineană le-a invitat 
miercuri pe mamele soldaților ruși 
capturați pe teritoriul său să vină 
să îi ia, Kievul afirmând că a luat 
prizonieri zeci de militari de la 
începutul invaziei ruse, relatează 
AFP, citată de Agerpres.

„A fost luată decizia de a-i 
preda pe soldații ruși mame-
lor lor dacă acestea vin să îi ia 
în Ucraina, la Kiev”, a transmis 
Ministerul ucrainean al Apărării 
într-un comunicat. Ministerul a 
publicat numerele de telefon şi 
o adresă de e-mail prin care ma-
mele pot obține informații des-
pre fiii lor prizonieri în Ucraina. 
„Spre deosebire de fasciștii lui 
Putin, noi, ucrainenii, nu ducem 
un război împotriva mamelor şi 
copiilor lor capturați”, se mai ara-
tă în comunicat.

Pe de altă parte, Ministerul 
Apărării de la Moscova a comu-
nicat miercuri, 2 martie, că 498 de 
militari ruși au murit şi alți 1.597 
au fost răniți de la declanșarea 
operațiunii militare în Ucraina, 
a transmis agenția RIA, potrivit 
Reuters.

Este prima dată când Moscova 
anunță un bilanț al pierderilor din 
rândul forțelor sale.

În același timp, Ministerul 
rus al Apărării a transmis că mai 
mult de 2.870 de soldați şi „na-
ționaliști” ucraineni au fost uciși 
şi aproximativ 3.700 răniți, con-
form agenției Interfax.

Generalul-maior Andrei Suho-
vețki, comandant adjunct al Arma-
tei 41 de trupe întrunite din Regi-
unea militară centrală a Rusiei, a 
fost ucis în urma luptelor care au 
loc în Ucraina. Informația a fost 
confirmată de Radio Svoboda și 
Radio Vesti FM.

Este vorba despre o lovitură 
serioasă pe care armata ucrai-
neană o dă celei ruse, pentru că a 
fost omorât un general care era la 
comanda unor grupuri de atac și 
care coordona mișcările trupelor 
în interiorul țării, și ar fi prima 
victimă importantă a armatei ruse.

Generalul rus a fost ucis în 
urma unui atac pe care armata 
ucraineană l-a inițiat asupra ae-
roportului din Herson, capturat 
ieri de către armata rusă, fiind 
de asemenea distruse elicoptere 
și altă tehnică militară, scrie ide-
vice.ro, Radio Svoboda și Radio 
Vesti FM.

Diana BOTNARU

Adunarea Generală a ONU a 
adoptat miercuri o rezoluție care 
„cere Rusiei să înceteze imediat 
utilizarea forței împotriva Ucrai-
nei’’, transmite AFP.

Documentul a fost votat de o 
majoritate covârșitoare de 141 de 
ţări. Dintre cele 193 de ţări mem-
bre ale organizației, cinci au votat 
împotrivă, 35 s-au abținut, printre 
care China, Cuba, India şi Africa 
de Sud, şi 12 au decis să nu par-
ticipe la vot, printre care Venezu-
ela, Maroc şi Etiopia. Pentru a fi 
adoptată, rezoluția avea nevoie de 
sprijinul a două treimi din statele 
membre care au votat.

Rezultatul a fost întâmpinat 
cu aplauze.

Cele cinci țări care au votat 
împotrivă au fost Rusia, Belarus, 
Coreea de Nord, Eritreea și Siria.

Rezoluția, adoptată la finalul 
a peste două zile de discursuri 
în cadrul forumului ONU reunit 
de luni într-o sesiune specială 
de urgență, cere Moscovei să îşi 
retragă ‚’imediat, complet şi ne-
condiționat toate forțele militare’’ 
din Ucraina şi ‚’condamnă deci-
zia Rusiei de a crește statutul de 
alertă al forțelor sale nucleare’’.

Adunarea Generală a ONU a 
fost convocată pentru a vota aceas-

tă rezoluție după ce Rusia a respins 
prin veto un text similar în Con-
siliul de Securitate. În Adunarea 
Generală nu există dreptul de veto.

Textul, redactat de Uniunea 
Europeană în coordonare cu 
Ucraina şi cu aproximativ 100 
de co-susținători, deplânge, de 
asemenea, în termenii cei mai 
fermi agresiunea Rusiei împotriva 
Ucrainei şi reafirmă angajamentul 
față de suveranitatea, indepen-

dența, unitatea şi integritatea te-
ritorială ale acestei ţări, inclusiv 
ale „apelor sale teritoriale”.

Intitulată „Agresiunea împotri-
va Ucrainei”, rezoluția mai solicită 
acces neîngrădit pentru ajutorul 
umanitar – pe fondul unor discuții 
dificile în Consiliul de Securitate pe 
marginea unui proiect de rezoluție 
franco-mexicană pe aceeași temă 
– şi „deplânge implicarea Belaru-
sului” în atacul asupra Ucrainei.

Ambasadorul Ucrainei la ONU, 
Serghei Kisliția, a denunțat chiar 
înainte de vot de la tribuna ONU 
un „genocid” în curs de desfășu-
rare în ţara sa, comis de Rusia, 
îndemnând la „acțiune” din partea 
comunității internaționale pentru 
a nu repeta ceea ce a făcut Hitler.

Documentul nu are caracter 
obligatoriu, potrivit EFE.

Agerpres

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski 
a semnat cererea de aderare a Ucrainei

Serverele marilor companii de 
stat rusești Roscosmos, care se 
ocupă de programele spațiale ale 
Rusiei și Căile Ferate ale Rusiei, 
au fost atacate de hackeri, trans-
mite anticoruptie.md .

„Site-ul web Roscosmos este ata-
cat DDoS de la servere străine. Spe-

cialiștii tehnici iau măsurile necesare 
pentru neutralizarea atacului”, se 
arată în mesajul postat pe pagina de 
pe canalul Telegram al companiei. 

Din cauza situației actuale, 
timpul de încărcare a paginilor 
site-ului poate fi crescut, adaugă 
cei de la Roscosmos.

„Kommersant” scrie că și si-
te-ul Căilor Ferate Ruse a fost, de 
asemenea, supus unui atac DDoS. 
Compania rusească de transport a 
avertizat despre posibile defecți-
uni ale site-ului, relatează aceeași 
publicație, transmite sursa citată. 

Zilele trecute, site-urile canalu-

lui Russia Today, precum și site-ul 
Lenta.ru, au fost atacate. Hackerii 
din grupul Anonymous au preci-
zat că declară război cibernetic 
guvernului rus din cauza faptului 
că președintele rus Vladimir Putin 
a lansat „o operațiune militară” în 
Ucraina, transmite sursa citată.

Serverele marilor companii de stat rusești 
Roscosmos, au fost atacate de hackeri

Curtea Penală Internațională de la Haga, 
Țările de Jos, va deschide o anchetă cu privire 
la invazia Ucrainei de către Rusia cât mai „ra-
pid posibil”, a declarat luni procurorul Karim 
Khan, potrivit digi24, cu referire la CNN.

În urma unei examinări preliminare a si-
tuației, Khan a confirmat că există o bază 

rezonabilă pentru „a crede că atât presupu-
sele crime de război, cât și crime împotriva 
umanității au fost comise în Ucraina”, scrie 
sursa citată. 

„Următorul pas este de a continua cu pro-
cesul de căutare și obținere a autorizației de la 
Camera preliminară a Curții pentru a deschide 

o anchetă”, a mai declarat procurorul Curții 
Penale Internaționale, transmite sursa citată. 

Ucraina a deschis un proces și la Curtea 
Internațională de Justiție pentru că Rusia a 
lansat o invazie sub pretextul unor acuzații 
false de genocid comise împotriva vorbitorilor 
de limbă rusă a țării.

Curtea Penală Internațională de la Haga va 
deschide o anchetă cu privire la invazia Ucrainei

Timp de o 
săptămână 
Rusia a 
pierdut în 
Ucraina 9000 
de militari
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Efectele economice ale 
războiului asupra RM

Deocamdată, este prematur să evaluăm 
în ce măsură agresiunea militară 
împotriva Ucrainei, declanșată 
săptămâna trecută de Federația 

Rusă, va avea repercusiuni asupra economiei 
Republicii Moldova. Acestea, însă, vor 
exista cu siguranță și vor fi destul de severe, 
manifestându-se, în final, printr-o creștere și 
mai mare a prețurilor decât până acum. 

E C O N O M I E

Deși s-a redus considerabil în 
ultimul deceniu, comerțul Repu-
blicii Moldova cu statele din CSI 
deține încă o pondere importantă 
în raporturile ei comerciale. 

Exporturile de vinuri, 
medicamente și fructe, 
printre cele mai afectate

Volumul total al exporturi-
lor moldovenești în 2021 a fost 
de 3,14 miliarde dolari, din care 
466,2 milioane dolari  sau 14,8% 
revin țărilor CSI. 

În Rusia s-au exportat  măr-
furi în valoare de 276,1 milioane 
dolari, în Ucraina – în valoare de 
92,8 milioane și în Belarus – de 
67,8 milioane dolari. Acestor trei 
țări, implicate mai mult sau mai 
puțin în războiul din Ucraina le 
revin 93,7% din toate exporturile 
moldovenești spre CSI.

Potrivit lui Veaceslav Ioniță, 
exporturile lunare ale Republicii  
Moldova în Ucraina sunt de 5,8 
milioane de dolari. 

În contextual războiului, cel 
mai vulnerabil sector la sistarea 
exportului spre Ucraina sunt 
fabricile de vinuri, care exportă 
lunar produse alcoolice în volum 
de un milion de dolari sau 12 mi-
lioane dolari anual. Exportul de 
produse alcoolice în Ucraina con-
stituie 7-8% din totalul exportu-
rilor de aceste produse. 

Pe locul doi în ce privește ex-
porturile noastre în Ucraina sunt 
produsele farmaceutice, volumul 
lunar fiind de 700 de mii de dolari 
sau 9 milioane anual. 

În Federația Rusă exportatorii 
moldoveni livrează lunar bunuri 
în valoare de 20 de milioane de 
dolari. 

Sistarea exporturilor va afecta 
în primul rând agricultori, care 
exportă lunar fructe în valoare de 
6,5 milioane de dolari sau 77 de 
milioane de dolari anual, ceea ce 
reprezintă 33% din toate expor-
turilor spre Federația Rusă.

Pe locul doi se află industria 
farmaceutică, cu 3,4 milioane de 
dolari lunar sau 41 milioane de 
dolari anual, cu o pondere de 17% 
în totalul exporturilor.  

Ramura farmaceutică este 

expusă puternic la sistarea ex-
porturilor spre Rusia și Ucraina. 
Aceste două piețe constituie 75% 
din totalul exporturilor de produ-
se farmaceutice.

Importurile de produse 
alimentare din Ucraina 
și Rusia vor fi substituite

În 2021, volumul importurilor 
către Moldova a fost de 7,17 mili-
oane dolari, din care 1,9 milioane 
dolari (26,5%) revin țărilor CSI.

Din Rusia au intrat mărfuri în 
valoare de 1,05 miliarde de dolari, 
din Ucraina – de 667 milioane, iar 
din Belarus – de 145,3 milioane 
dolari. Aceste trei țări asigură 

97,9% din toate importurile din 
țările CSI.

Din volumul total al importu-
rilor către R.Moldova din Rusia, 
417,3 milioane dolari sau 39,6% 
reprezintă gazele naturale. Deși 
gazele sunt rusești, iar transpor-
tul trece prin Ucraina, cei de la 
Gazprom au dat asigurări că își 
vor îndeplini angajamentele de 
livrare a gazelor. Pentru luna fe-
bruarie prețul de achiziție la care 
Moldovagaz cumpără gaze de la 
Gazprom a scăzut cu 10 dolari 
pentru mia de metri cubi. 

În ce privește produsele pe-
troliere, acestea vin aproape în 
întregime din România. Însă asta 
nu înseamnă că suntem protejați 
de șocuri pe această piață. Atât pe 
piața mondială a gazelor, cât și pe 
cea a petrolului, Rusia joacă un 
rol important și excluderea sau 
limitarea accesului ei la piețele 
internaționale va duce la scum-
pirea produselor petroliere. 

Se poate presupune că Repu-
blica Moldova se va confrunta cu 
o penurie de produse, inclusiv ali-
mente. Într-adevăr, produsele din 
Rusia, Ucraina și Belarus ocupă de 
multă vreme o pondere semnifi-
cativă în comerțul cu produse ali-

Încasările fiscale 
la buget 
au crescut cu 
871 milioane lei

Veniturile fiscale la bugetul 
național, la situația de la înce-
putul lunii martie, depășeau 7,5 
miliarde lei, cu 870,9 milioane 
lei sau cu 13,2% mai mult decât 
în urmă cu un an. Serviciul 
fiscal de stat (SFS) raportează 
că la bugetul de stat au fost 
încasate venituri în mărime 
de 3,1 miliarde lei, în creștere 
cu 11,8%. Contribuțiile fiscale 
la fondul social s-au ridicat la 
2,7 miliarde lei, în creștere cu 
14,4%, la fondurile de asigu-
rări obligatorii de sănătate – la 
912,5 milioane lei, în creștere 
cu 12,7%, iar la bugetele locale 
– 747,5 milioane lei, în creștere 
cu 15,2%.

Condițiile 
de atribuire 
a pensiilor 
s-au schimbat 

După modificările aduse 
Legii sistemului de pensii de 
stat de către Parlament, pe 6 
decembrie 2021, acum decizia 
de acordare sau de refuzare a 
pensiei este luată de către auto-
ritatea teritorială de asigurări 
sociale, în termen de 60 de zile 
de la data solicitării. Anterior, 
această perioadă era limitată la 
30 de zile. De asemenea, a fost 
majorat de la 60 la 90 de zile 
termenul de depunere a cere-
rii și documentelor necesare 
pentru solicitarea unei pensii 
pentru limită de vârstă sau pen-
tru cetățenii cu dizabilități.

Rubla, 
la un nou 
minim istoric

Rubla s-a depreciat și mai 
mult joi, atingând un nivel 
record față de dolar și euro, 
după ce agențiile de evaluare 
financiară Fitch și Moody’s 
au retrogradat cu șase trepte 
ratingul Rusiei, la categoria 
„junk” (nerecomandat pentru 
investiții), spunând că sancțiu-
nile occidentale sporesc incer-
titudinile privind capacitatea 
țării de a-și rambursa datoriile 
și slăbesc economia, transmite 
Reuters. Joi dimineață, moneda 
Rusiei a coborât până la un curs 
de 117,50 ruble pentru un dolar 
și 124,10 ruble pentru un euro, 
depreciindu-se cu peste 10% 
față de dolar și cu peste 7% față 
de euro. 

Ion CHIȘLEA 

mentare. Asta nu înseamnă, însă, 
că va exista un deficit de astfel 
de produse, așa cum acestea vor 
putea fi importate fără probleme 
din România și alte state UE.

Luni, ministrul economiei Ser-
giu Gaibu a menționat că pericolul 
scumpirilor a crescut odată cu de-
clanșarea războiului deoarece se 
va reduce sau se va opri complet 
importul de mărfuri din țările im-
plicate în conflict, care sunt prin-
tre cei mai importanți furnizori de 
produse alimentare. Și acest fapt 
creează premise pentru scumpi-
rea alimentelor. Pentru a stăvili 
creșterea prețurilor, Guvernul a 
decis extinderea listei de produse, 
în cazul cărora va fi limitată marja 
de profit.

Totodată, ministrul a mențio-
nat că executivul acționează deja 
pentru a înlocui volumul de măr-
furi ce nu mai vine din Ucraina, 
Rusia sau Belarus, cu produse din 
alte țări, pentru a nu admite un 
deficit și o creștere a cererii și pe 
această cale. Ministerul Economi-
ei, de comun acord cu Ministerul 
Agriculturii și Banca Națională 
vor conlucra pentru a monitori-

za respectarea acestor limitări de 
prețuri.

Lista produselor sociale 
a fost extinsă

Până acum pe lista produselor 
de importanță socială erau pâinea, 
o parte din lactate, uleiul vegetal, 
făina, orezul, hrișca, crupele, pre-
cum și preparatele pentru copii. 
Comisia pentru Situații Excep-
ționale a decis marți să extindă 
lista, care a fost completată cu mai 
multe alimente, inclusiv carne de 
porc pe os, carne de pasăre, pește 
congelat, zahăr, paste, ouă, ceapă, 
varză albă, morcov și sfeclă roșie 
în stare proaspătă.

Conform hotărârii Guvernului 
cu privire la prețurile de comer-
cializare a produselor importante 
din punct de vedere social, acestea 
se comercializează la prețuri de 
achiziție cu aplicarea adaosului 
comercial ce nu depășește 20%. 
În cazul pâinii și al colacilor, ada-
osul comercial aplicat nu trebuie 
să depășească 10% din valoarea 
de achiziție. 

Produsele social-importante, 
atât din import, cât și autohto-
ne, supuse procesării în unitățile 

comerciale, se comercializează cu 
un adaos comercial nu mai mare 
de 40%. 

Introducerea acestor limitări 
este de natură să diminueze într-o 
oarecare măsură creșterea prețu-
rilor și rata inflației. Amintim că 
Biroul Național de Statistică a ra-
portat la sfârșitul lunii ianuarie o 
inflație de 16,56 la sută, iar Banca 
Națională a Moldovei se așteaptă 
ca rata anuală de creștere a pre-
țurilor să ajungă la 20,6 la sută în 
trimestrul trei. Aceasta ar putea 
să ajungă și la 27 la sută. Unul 
din cei mai importanți factori de 
creștere a prețurilor îl reprezintă 
scumpirea alimentelor, care este 
un fenomen de ordin global. Li-
mitările scumpirilor produselor 
alimentare vor stăvili, într-o 
oarecare măsură, inflația, însă 
aceasta este condiționată de mai 
mulți factori. 

Piața rusească nu va mai 
fi ce a fost

Importurile sau exporturile 
spre Federația Rusă și celelal-
te țări pot fi restabilite în scurt 

timp după încheierea ostilități-
lor. Însă nu se știe în ce măsură 
Rusia va rămâne după încheierea 
războiului, indiferent de rezulta-
te, o piață de desfacere la fel de 
atractivă ca până acum. Sancți-
unile masive, aplicate Federați-
ei Ruse de către Occident, sunt 
de natură să lovească puternic 
asupra economiei rusești, asu-
pra veniturilor rușilor și asupra 
capacității lor de cumpărare. Cu 
siguranță, ei vor ieși din acest 
război mult mai săraci decât au 
fost, iar, în timp, efectele se vor 
amplifica. În consecință, Repu-
blica Moldova nu va mai putea 
miza la fel de mult pe piața de 
desfacere rusească. 

Aceeași situație este și în ca-
zul remiterilor. Deși în scădere, 
remiterile din Federația Rusă 
încă mai erau destul de înalte 
anul trecut, la nivel de 12-13 la 
sută din totalul transferurilor. 
Sărăcirea Federației Ruse cu sigu-
ranță va reduce puternic volumul 
acestora, iar, cel mai probabil, o 
mare parte din migranții de mun-
că moldoveni vor părăsi țara și 
se vor orienta spre alte state, la 
fel cum s-a întâmplat după anul 
2014.

Sute de tiruri, blocate la hotarul ruso-ucrainean în prima zi de război
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„Operațiunea” AȘM
Patriarhul Bartolomeu I: 
„Sunt o țintă pentru Rusia”

Patriarhul Bartolomeu I al Constantinopolului, demnitarul 
cu cel mai înalt rang în rândul Bisericii Ortodoxe, care a recu-
noscut în 2018 Biserica independentă a Ucrainei, a declarat 
că a devenit „o țintă pentru Moscova”, informează AFP, citat 
de agerpres.ro. „Patriarhia noastră și eu însumi, ca persoană, 
am devenit o țintă”, a declarat patriarhul Bartolomeu I în-
tr-un interviu acordat miercuri seară pentru postul de televi-
ziune CNN Turk. Atribuirea de către Patriarhia ecumenică a 
Constantinopolului a statutului de Biserică autocefală pentru 
Biserica Ortodoxă din Ucraina a nemulțumit Rusia atât de 
mult, încât această țară vrea acum să îl pedepsească, a expli-
cat Bartolomeu I.

Ungaria se opune acordării 
protecției temporare 
refugiaților din Ucraina

Ungaria nu sprijină propunerea Comisiei Europene ca 
persoanele care se refugiază din Ucraina să primească statut 
de protecție temporară, a declarat joi Gergely Gulyas, șeful 
de cabinet al premierului Viktor Orban, transmite Reuters, 
citat de agerpres.ro. Gulyas a motivat că sunt deja în vi-
goare reguli clare de azil, iar Ungaria le va acorda statut de 
refugiat tuturor. El a adăugat că poziția comună a statelor 
Grupului de la Visegrad este de a nu susține propunerea 
Bruxellesului. 

Se închide postul de radio 
„Eho Moskvî” 

Postul de 
radio „Eho 
Moskvî” a 
fost lichidat 
de consiliul 
de admi-
nistrație, a 
anunțat edi-
torul Aleksei 
Venediktov, 
citat joi de 
kommersant.
ru. Agenția 
arată că astfel dispare una dintre puținele organizații media 
liberale din Rusia tolerate până acum de Kremlin. Decizia a 
fost luată la scurt timp după ce Procuratura Generală a Fede-
rației Ruse a cerut restricționarea accesului la Eho Moskvî și 
la televiziunea de știri online „Dojd”, din cauza modului nea-
great de putere în care relatau despre invazia rusă în Ucraina. 

Hodorkovski: Invazia
Ucrainei va pecetlui 
căderea lui Putin 

Invazia Ucrainei va pecetlui căderea președintelui rus 
Vladimir Putin „într-un an sau doi”, pentru că Moscova nu 
poate câștiga acest război, a estimat miercuri fostul oligarh 
rus devenit opozant, Mihail Hodorkovski, notează AFP, citat 
de agerpres.ro. De la Londra, Mihail Hodorkovski a decla-
rat pentru televiziunea France 24 că decizia lui Putin a fost 
„emoțională”, venind de la un lider care prezintă simptome 
de „paranoia senilă”. „Este o sinucidere. Nu poate câștiga în 
Ucraina, chiar dacă (rușii) iau Kievul și Harkovul. Acest lucru 
îi grăbește sfârșitul”, potrivit opozantului.

Lavrov califică 
drept „furt” înghețarea 
activelor rusești 

Ministrul Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, 
a criticat înghețarea activelor rusești în străinătate de că-
tre țările occidentale, calificând aceste măsuri drept „furt”, 
relatează miercuri dpa, citat de agerpres.ro. „Ei calcă pe toate 
principiile pe care le-au stabilit ferm pe scena internațională”, 
a declarat Lavrov pentru postul de televiziune Al-Jazeera. 
„Acesta este furt”, a apreciat el. Țările occidentale au început 
să înghețe activele Băncii centrale ruse și ale întreprinzători-
lor privați ca răspuns la invazia Ucrainei.

I.G.

M a p a m o n d

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei 
a calificat războiul declanșat de Rusia 
împotriva Ucrainei, în care trupele ruse 
atacă civili, drept „operațiune militară” a 

forțelor armate ale Federației Ruse, termen pe care 
Moscova îl impune instituțiilor mass-media din 
Federația Rusă și instituțiilor de învățământ.

„În secolul XXI, țările lumii 
trebuie să își construiască relații-
le reciproce în baza dialogului, pe 
cale pașnică, unindu-și totodată 
eforturile pentru a face față pro-
vocărilor tot mai serioase cu care 
se confruntă civilizația în general”, 
se menționează într-o declarație 
publicată pe site-ul Academiei de 
Științe a Moldovei.

Reporterul „Gazetei de Chiși-
nău”, în decursul a două zile, a 
încercat să vorbească cu serviciul 
de presă al Academiei de Științe a 
Moldovei pentru a afla argumentele 
autorilor declarației în baza cărora 
s-a recurs la această sintagmă – 
„operațiune militară”.

În cele din urmă, joi, serviciul 
de presă al Academiei a comunicat 
reporterului „GdC” că va fi contac-
tat de un membru al prezidiului 
pentru a discuta despre detaliul 
cu pricina.

Bâlbâiala academicienilor

Reporterul „Gazetei de Chiși-
nău” nu a mai fost contactat de 
niciun membru al prezidiului. 
Mai mult, președintele Academi-
ei de Științe, Ion Tighineanu, nu 
a răspuns la apelurile telefonice, 
după cum a ezitat să răspundă și 
secretarul științific general Liliana 
Condraticova.

În cele din urmă, reporterului 
i-a fost comunicat că „sintagma 
folosită în declarația Academiei 
de Științe a Moldovei este una co-
rectă”.

Prezidiul Academiei de Științe a 
Moldova își exprimă deplina soli-
daritate cu Academia Națională de 
Științe din Ucraina, care a sesizat 
pericolul acțiunilor militare asupra 
localităților civile, cauzând moar-
tea oamenilor pașnici, inclusiv a 
copiilor, într-o scrisoare adresată 
Prezidiului Academiei de Științe 
a Rusiei.

De asemenea, oamenii de știință 
din Republica Moldova își expri-
mă solidaritatea și cu savanții din 
Federația Rusă, care au protestat 
împotriva operațiunii militare de-
clanșate.

Roskomnadzor a solicitat să 
fie șters cuvântul „război”

Serviciul Federal pentru Supra-

vegherea Comunicațiilor, Tehnolo-
giei Informaționale și Mass-media 
din Rusia, Roskomnadzor, a solici-
tat publicațiilor „Novaia Gazeta”, 
„Mediazona”, „Dojd” și alte media 
să șteargă materialele despre os-
tilitățile din Ucraina în care este 
folosit termenul „război”.

„Pe aceste site-uri, sub pretextul 
unor mesaje de încredere, există 
informații nesigure semnificative 
din punct de vedere social, care nu 
corespund realității despre bom-
bardarea orașelor ucrainene de că-
tre Forțele Armate Ruse și moartea 
civililor în Ucraina în urma acți-

unilor Armatei Ruse, precum și 
materiale în care operațiunea în 
desfășurare este numită atac, in-
vazie sau declaraţie de război”, se 
menționează în solicitarea autori-
tății de reglementare.

„Ne-a dat de rușinea lumii!”

Compozitorul Eugen Doga s-a 
declarat profund indignat de sin-
tagma folosită de prezidiul Aca-
demiei de Științe la elaborarea 
declarației.

„Este o rușine a Academiei! 
Ne-a dat de rușinea lumii! Așa 
e mentalitatea lor, mentalitatea 
așa-numitului șef al Academiei. El 
a repetat mesajul rusesc: «operați-
une militară», pentru că îi tremură 
fundul”, a declarat compozitorul 
pentru Jurnal.md .

Potrivit renumitului compozitor, 
Tighineanu ar fi trebuit să scrie de-
clarația cu pricina în numele său, 
și nu în numele Academiei. „Toată 
lumea înțelege că e război, și nu 
conflict sau operațiune”, a subliniat 
academicianul Doga.

La rândul său, academicianul 
Andrei Eșanu consideră neesențială 
folosirea acestei sintagme, „opera-
țiune militară”, și subliniază că este 
important că declarația Academiei 

de Științe condamnă războiul de-
clanșat de Federația Rusă.   

„Chiar dacă nu a fost folosită cea 
mai izbutită formulă, oricum este 
condamnată și arată urmările ne-
faste. De ce să mai căutăm formule, 
chiar trebuie să ne dușmănim și 
pe terenul acesta? În opinia mea, 
se caută dedesubturi urâte acum 
când statul arde”, a insistat omul 
de știință. 

„Un război total lipsit 
de logică”

Asociația Istoricilor din Repu-
blica Moldova „Alexandru Moșanu” 
a emis pe 27 februarie o declarație 
de condamnare a agresiunii milita-
re ruse și de susținere a poporului 
ucrainean în lupta sa pentru apă-
rarea independenței și integrității 
teritoriale.

 „Pe 24 februarie 2022, Federa-
ția Rusă își demonstrează repetat 

caracterul agresiv, dezlănțuind 
un război total lipsit de logică îm-
potriva statului vecin, Ucraina – 
stat-membru al ONU și Consiliului 
Europei, altor organisme europene 
și internaționale”, se precizează în 
documentul Asociației. 

În același timp, în opinia autori-
lor declarației, agresiunea militară 
rusă a fost precedată de o campanie 
propagandistică fără precedent, 
odioasă în esența sa, manifestată 
prin distribuirea în spațiul public 
a unor materiale cu conținut fals 
și distorsionat despre adevărata 
istorie a Statului Ucrainean, a et-
nogenezei și principalelor etape de 
evoluție a ucrainenilor ca națiune 
distinctă de cea rusă. 

„În activitatea propagandisti-
că și diversionistă, președintele 
Federației Ruse Vladimir Putin și 
anturajul său, alți propagandiști 
pro-Kremlin au recurs la un limbaj 
belicos, deseori distorsionând cu 
bună știință sensul noțiunilor și 
evenimentelor istorice, raportând 
termeni bine definiți (nazism, fas-
cism, terorism, neo-nazism, geno-
cid etc.) la cu totul alte realități 
istorice”, se mai menționează în 
declarația Asociației Istoricilor 
din Republica Moldova „Alexan-
dru Moșanu”. 

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei consideră 
că nu a admis nicio greșeală la elaborarea declarației 
cu privire la războiul din Ucraina 

Ilie GULCA
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Răzleț, 
despre război (I)

H a r t a  l u m i i

Există însă o deosebire 
esențială: Miloșeviciul de la 
Kremlin (sau din buncărul lui 
din Ural?) are bombe atomice. 
Și o deosebire secundară: din 
blitzkrieg-ul german rușii au 
împrumutat doar denumirea, 
căci s-au împotmolit în Ucrai-
na cam așa cum bunicii și 
străbunicii lor s-au împotmolit 
în Finlanda în 1940. 

Mult lăudata armată rusă 
(elogiată inclusiv de admi-
ratorii ei din afara Rusiei) 
s-a dovedit a fi și ea victima 
corupției care a supt, se pare, 
toată seva din trupul țării, 
lăsând întreg doar uriașul ei 
schelet imperial. În timpul 
unui conflict armat, părțile 
implicate, de regulă, mint și 
falsifică – războiul informați-
onal însoțește mereu războiul 
propriu-zis, din varii motive. 
În cazul de față, ucrainenii 
nu trebuie să depună niciun 
efort ca să exagereze pierderile 
rușilor. Pentru că ele au fost 
deja exagerate de incompeten-
ța generalilor și de aroganța 
„vojdiului“, care și-au aruncat 
trupele în luptă cu gândul că 
acestea reprezintă „a doua 
cea mai puternică armată din 
lume“.

Realitatea de pe teren arată 
că ostașii ruși sunt prost pre-
gătiți și, în bună parte, demo-
ralizați, iar tehnica militară, 
cu puține excepții, este cea 
veche, sovietică. Știm însă că, 
la ananghie, generalii ruși nu 
se lasă stingheriți de pierde-
rile umane, mizând exclusiv 
pe superioritatea numerică. 
Nu m-ar mira dacă ar începe 
mobilizarea generală la ei aca-
să, deși, în condițiile actuale, 
le-ar fi mai greu ca oricând 
să o facă. Ezitările comanda-
mentului rus explică atacurile 
aeriene și tirurile de rachete 
furibunde asupra orașelor 
ucrainene. 

Scopul principal este să 
genereze cât mai multă panică, 
să-i pună pe locuitori pe fugă, 
să creeze o catastrofă umani-
tară care să mai taie din erois-
mul armatei și teroboronei 
(adică apărării civile) ucrai-
nene. Și aici însă calculul este 
greșit, așa cum greșită a fost 
și presupunerea că Ucraina 
va ceda în primele două zile. 
Despre capacitatea de luptă și 
eroismul vecinilor ucraineni 
nici nu mai are rost să vorbim: 
sunt pur și simplu uluitoare! 

Moderatorul unei emisiuni 
mulțumește unui comentator 
politic care prognozează pesi-
mist evenimentele din Ucraina 
și comentatorul e ușor nedumerit 
(fie și cu un mic element de tea-
tralitate): de ce îmi mulțumești, 
când eu aduc vești proaste? Or 
cam toate veștile în legătură cu 
războiul sunt proaste. Istoria nu 
mai este învățătoarea vieții, iar 
geografia o înlocuim cu cartogra-

fia militară. Învățăm, mai bine decât niciodată, geografia Ucrainei de 
pe harta cu contururi liminare tot mai grase și tot mai roșii, pe care 
le trasează ocupanții ruși.

Pentru unii care privesc măcelul detașat, dilema e afișată direct, 
fără complicații, pe o scară sportivă, ca pe timpuri, când unii țineau 
cu Dinamo Kiev, alții cu Spartak Moscova ori ȚSKA. Bucurându-se 
de orice punct obținut de favoriți și întristându-se de orice pierdere. 
Doar că pierderile, azi, sunt numărate în cadavre, răniți, case și mașini 
distruse, valuri enorme de oameni pe drumuri... 

 Singura veste bună ar fi sfârșitul conflagrației, dar viitorul e înde-
părtat și incert. Chiar dacă până și cel care a declanșat măcelul (și a 
sperat la un blitzkrieg, în care tanchiștii ruși ar fi fost întâmpinați cu 
flori) ar fi vrut ca „operațiunea specială” să se termine cât mai repede 
posibil: i se epuizează resursele de muniții aducătoare de moarte. 
Presupun că va încerca să rupă o bucată cât mai mare din trupul țării 
vecine, solicitând apoi un armistițiu, ca să fixeze cucerirea ireversibilă 
a unor teritorii. 

Reținem, din fluxul de știri (e un război urmărit on-line, cu ames-
tecul de global și național, general și singular), cazurile particulare de 
eroism, ca și cazurile amuzante, reliefându-se oximoronic pe palierul 
sumbru al tragediei comune, precum expedierea pe adresă directă 
(adică, în moaşă-sa pe gheaţă), a navei de război ruse de către eroicul 
grup de apărători ai insulei Șerpilor, înjurătură asociată cu celebra 
„Merde!” a generalului Cambronne la Waterloo, devenită simbol al 
rezistenței. Reținem atitudinea demnă a Ludmilei Ulițkaia, care detestă 
frazeologia demagogică a patrioților putiniști și scoate în evidență 
laturile pur umane, necesare azi, precum durerea, teama și rușinea. 
Reținem revolta celebrului regizor rus Lev Dodin, care imploră înce-
tarea agresiunii și care se autoacuză că nu a reușit să educe oamenilor 
simțul durerii străine, că nu a reușit să-i facă pe oameni să înțeleagă 
că nicio idee, oricât de măreață, nu costă viața unui om. Remarcăm 
implicările personale, inclusiv, din preajma noastră, precum e cazul 
lui Iuri Vernidub: antrenorul lui Sheriff Tiraspol, cel care a condus 
echipa în primăvara europeană a cluburilor, câștigând meciurile, deja 
istorice, cu Real Madrid și Shakhtar Donețk, aflându-se pe culmea 
succesului profesional, cu o posibilă carieră în cluburile europene, a 
ieșit din propria zonă de confort, și-a dat demisia și a plecat în Ucraina 
să-și apere familia și țara. Aici, în eroismul particular, încape și fie-
care moldovean, care a sprijinit, oricât de puțin, refugiații ucraineni. 

Dar, fiindcă vizualizăm zilnic, on-line, evenimentele tragice, imagi-
nile dureroase, documentele și mărturiile contemporanilor vor fi, sper, 
decisive pentru un viitor Nürenberg, un proces asupra criminalilor din 
Kremlin, care demult lipsea din caseta istoriei. Să adunăm tot ce este 
document, tot ce ilustrează catastrofa militară, economică, umanitară, 
provocată de apologeții războiului. Să condamnăm și să penalizăm 
agresiunea, ca să le treacă pofta altora să mai încerce. 

După invazia Rusiei asupra Ucrainei și după măcelul inimaginabil 
din vecinătatea noastră imediată, lumea nu mai poate fi așa cum era. 
Nu are dreptul. Sancțiunile Occidentului față de Rusia sunt primele 
semne ale noii lumi. Ele înseamnă deconectarea acestei țări-paria 
de la sistemul economic al lumii civilizate. Pentru a nu permite unui 
barbar să beneficieze de performanțele lumii civilizate pentru a-și 
prolifera crimele împotriva umanității.

Lumea se schimbase, uitând ce este războiul și tot mai puțin sau 
deloc gândind în termeni de eficiență militară. Pe acest fundal, ori-
ce dement se poate simți confortabil, iar lumea din jur – lipsită de 
apărare. Dar care lume mai curând va încerca să înțeleagă motivele 
comportamentului deviant (și să-l trateze cu compasiune), decât 
să-i dea descreieratului cu măciuca în cap, ca să-l aducă la starea 
de echilibru. Agresorul și toată camarila lui docilă se va opri doar 
acolo unde îl vor opri. El nu are frână și minunile sunt excluse. Iar 
ipoteticul sfârșit va veni odată cu de-imperializarea totală, de-şovi-
nizarea și desovietizarea totală. Când vom reuși să eliberăm poporul 
rus de dictatură.  

Un comentator ucrainean scria recent că războiul începuse demult, 
cu bancurile rasiste, șoviniste despre haholi, ciukci și alți moldoveni. 
Ei, bine, acesta va sfârși cu bancurile despre hoardele înfumurate, 
înecate în propria vomă. Și primele dintre ele se vor reduce la simpla 
dezavuare a fariseicelor formule: „prietenia popoarelor” sovietice, 
„fratele mai mare” și, bineînțeles, oximoronul „LUPTA pentru pace”.

Războiul on-line 
sau Măcelul 
ca spectacol

Un exemplu de atitudine care, 
vrei, nu vrei, te duce cu gândul 
la cum au reacționat unii la un 
alt ultimatum rusesc, în iunie 
1940.

Peste așteptări sunt sancți-
unile și ajutorul Occidentului, 
dar și al aliaților săi. Rezoluția 
ONU care condamnă invazia 
a adunat 141 de voturi pro și 
doar 5 contra (ghici: cine a 
fost împotrivă?). Dincolo de 
duplicitarii de serviciu (35 
de guverne de șmecheri), în 
frunte cu China și India, care 
se abțin cam de fiecare dată în 
asemenea circumstanțe, lumea 
și-a arătat solidaritatea în fața 
agresiunii rusești. Memora-
bil, discursul ambasadorului 
kenyan la ONU, Martin Ki-
mani, care le-a dat rușilor o 
lecție de istorie și postcoloni-
alism demnă de orice manual. 
Dacă Africa a ajuns să vadă în 
Rusia un arhaism, ce se mai 
poate spune?…

Cât despre ajutorul militar 
UE, speranța e ca de la decizie 
la implementare să nu treacă 
luni de procedură birocratică. 
Ucraina e eroică, dar armele și 
munițiile nu se reproduc sin-
gure, ca în basme. Refugiații 
ucraineni vor fi o provocare și 
mai mare pentru Europa decât 
cei sirieni. Sunt deja. Știrea 
bună e că UE se simte obliga-
tă să ajute, din două motive: 
1. își simte partea ei de vină 
(cine le-a dat rușilor euro și 
dolari pentru gaze șcl., bani 
cu care aceștia s-au pregătit 
de război?; cine a cochetat cu 
Putin, inclusiv după Nord-Ost, 
Beslan, măcelul din Georgia 
și Donbas, anexarea Crimeii 
etc.?); 2. este un mod relativ 
sigur de a opune rezistență 
Rusiei, cu mâna ucrainenilor. 

Șansele de a începe un al 

treilea război mondial prin 
invadarea UE de către Rusia 
sau prin implicarea NATO în 
conflict sunt infime. Singu-
ra modalitate de a-l porni e 
numai dacă lacheii lui Putin îi 
vor permite acestuia să lanseze 
focoase nucleare. Paradoxal, 
o asemenea decizie ar putea 
fi luată nu numai sub presi-
unea eșecurilor din Ucraina 
și a sancțiunilor, ci mai ales 
în cazul în care înfrângerile 
în război și sărăcia ar scoate 
în stradă mult mai mulți ruși 
decât acum. Altfel spus, nu 
numai intelighenţia ușor de 
îmblăcit și băgat în dube, ci 
toată populația. Chiar și o 
hoardă de descreierați și îndo-
bitociți se poate revolta când o 
apucă foamea. O asemenea de-
cepție ar fi, cred, mai dureroa-
să pentru hanul încolțit decât 
opoziția fermă a Occidentului 
și succesele Ucrainei.

Deconcertantă, strategia 
politică și tactica diploma-
tică a RM în aceste condiții. 
Nu vreau să reamintesc ce au 
declarat Nicu Popescu și Maia 
Sandu (mai bine zis, ce nu 
au declarat), spun doar atât: 
să ne mândrim și cu acești 
guvernanți ai noștri, curajoși 
și vrednici. Oferim o pildă de 
vitejie și manifestăm o solida-
ritate fără pereche ca în august 
1991, când așteptam să vedem 
cum se descurcă și ce face 
Ucraina, pentru a ne declara 
independenți și supersuverani 
exact în momentul în care nu 
ne mai păștea niciun pericol. 
Nu uităm însă să mergem 
la frontieră și să ne pupăm, 
siropos, cu refugiații din țara 
vecină, în ochii admirativi ai 
întregii lumi.

(va urma, 
dacă se va putea)

Adrian CIUBOTARU

A - p o l i t i c e

Opt zile de ostilități în Ucraina, opt zile 
de război adevărat, cum nu s-a mai 
văzut de peste două decenii în Europa. 
Tendința generală e de a compara 

invazia rusă cu invazia nazistă, dar rațiunile care 
au declanșat războiul ruso-ucrainean îl aseamănă 
mai degrabă cu cel iugoslav decât cu cel purtat de 
germani acum opt decenii în Europa.

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Mircea V. CIOBANU

,
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Era 2 martie 1992, eram în 
clasa a doua. Tata a tras cu pal-
ma în cutia televizorului și brusc 
a încetat să mai bâzâie la fel de 
supărător. Așteptam știri. Ele ve-

neau numai la ora 21.00. Mama 
plângea înfundat: „Nu, nu, stai 
liniștită, am răcit puțin”.

Soră-mea mai mare era sta-
bilită la Tighina, unde muncea 
ca să ne mai ajute și pe noi, deși 
nu avea nici 18 ani. Erau vremuri 
grele. 

Nu aveam cum să luăm legătu-
ră cu ea. Telefon în sat era numai 
la tanti Frosea, soția polițistului, 
unde veșnic era rând la poartă, dar 
chiar și așa, unde să suni?

Așa au fost multe seri. Potri-
veam antena de pe acoperiș și 
urmăream cum tancurile rușilor 

dansau, cum se trăgea în oamenii 
noștri și nu puteam să ne explicăm 
cum e posibil asta în Moldova, 
mică și pașnică. 

Sora a venit mai târziu, speria-
tă, refugiată după nopți petrecute 
în subsoluri. Mai târziu, când m-a 
luat acolo într-o vacanță, mi-a 
arătat blocul în care traia și multe, 
multe urme de gloanțe în pereți. 

Nu țin minte multe de atunci, 
dar mi-a rămas întipărit acel sen-
timent greu de incertitudine și 
frică pe care astăzi, peste 30 de 
ani, suntem nevoiți să îl trăim 
din nou.

Sorina OBREJA

Mai există în România acum des-
tui oameni care spun așa: Asta e în 
Ucraina, e acolo. Cu Ucraina au 
treabă ruşii, nu cu noi, la noi nu e 
război. De ce să-i enervăm pe ruşi? 
De ce să facem din România placa 
turnantă a ajutoarelor, inclusiv ar-
mament, pentru Ucraina? Uite ce 
deştepţi sunt ungurii, au zis că pe 
teritoriul lor nu se va transporta 
armament că ar putea fi atacaţi. 

De ce nu facem şi noi la fel? E mai aproape cămaşa decât haina… 
Ideea de să nu-i enervăm pe ruşi e veche, nu e de acum, acum s-a 

accentuat. Toate trâmbițele și fluierele cu ultrasunete ale Kremlinului, 
care funcționează în România de multă vreme, și care acum s-au activat, 
induc ideea asta. Să nu-i enervăm pe ruși, să stăm aici la noi liniștiți, 
că nu o să avem nicio problemă. Vreau să spun acum niște propoziții:

Prima: Ucraina e România, Nu mai încap alte cuvinte aici. Ucraina e 
România. Ucraina și România înseamnă Europa. În momentul de față, 
Rusia a declarat război Europei, NATO, SUA, lumii întregi cu excepția 
Chinei, care se menține în expectativă. În aceste condiții, România 
trebuie să procedeze ca și cum ar fi în aceeași situație cu Ucraina.

Poporul ucrainean va continua să lupte până la ultimul om, nu am 
nicio îndoială în legătură cu asta. Dar Ucraina poate fi ocupată. În 
acel moment, ne găsim în situația unei granițe uriașe cu Rusia, care 
e în război cu Europa și cu SUA.

România este în război cu Rusia, poate trebuie să puneți acum pe 
ecran un avertisment – cuvinte care pot afecta emoțional, atenție. Nu 
am cum să vorbesc altfel în aceste momente. România este în război 
cu Rusia în acest moment, chiar dacă nu au pătruns aici trupe încă. 
Uitați-vă cum arată situația și care e viitorul. 

Ucraina e România

Ce m-a impresionat cel mai 
mult până acum din război sunt 
ucrainenii simpli, neînarmați, 
care se pun cu piepturile în fața 

tancurilor. Cât de mult trebuie 
să-ți dorești să fii liber în țara 
ta, așa nenorocită cum e, încât 
să te așezi în fața tancurilor 
invadatoare? Chiar dacă vor 
ocupa Ucraina, rușii nu vor 
avea viață ușoară aici și în timp 
vor fi alungați.

Imaginea cu acel chinez așezat 
în fața coloanei de tancuri din 
Piața Tiananmen, cu niște sacoșe 
în mâini, a devenit un simbol 
universal al libertății. Și era unul. 
Dar acum sunt sate întregi de oa-
meni care ies cu mâinile goale în 

fața inamicului. Câtă răutate e în 
om, ca specie, e contracarată de 
spiritul de libertate și de sacrifi-
ciu al acestor oameni.

Însuflețirea asta 
nemaivăzută, care mă mișcă 
până la lacrimi, le vine fără 
îndoială și de la conducătorii 
lor, în special de la acest 
senzațional Zelenski. Dacă ar 
veni rușii peste România, noi 
cum am reacționa? Noi, româ-
niștenii, nu armata. Inspirați 
de Iohannis, vom ieși în fața 
tancurilor cu crosele.

Dacă ar veni rușii peste România, 
noi cum am reacționa?

și stăteam cu o fată pe o 
bancă, într-un parc cu arbori 
bătrâni din Suceava. Tocmai o 
sărutasem pentru prima dată, 
fusesem curentat de buzele ei 
și trăiam reverberația acelui 
moment în toată ființa mea, 
când un muncitor dintr-un grup 
de trei din apropiere (unde 
săpau un șanț) m-a admonestat:

− Fute-o, băăă!
Am rămas siderat. Ah, atun-

cea, vorba lui Eminescu, mi s-a 
părut că pe cap îmi cade cerul. 
Toată vraja pe care o trăiam s-a 

spulberat brusc. Și am simțit o 
dorință arzătoare de a-l bate pe 
ticălos. Ca să nu mai vorbesc 
de faptul că, fiind educat în 
spiritul cavalerismului, aveam 
și față de fată obligația s-o apăr 
de o agresiune verbală. Dar... 
cum să-l bat? Era vânjos și era 
cu încă doi vlăjgani ca el, la fel 
de puternici, obișnuiți fiind toți 
trei cu munca fizică. Mintea 
mea a intrat într-o alertă înne-
bunitoare, în cursul căreia mi-
am zis că trebuie să-mi folosesc 
inteligența ca să îi învăț minte 
pe indivizi. Datorită spontane-
ității mele înnăscute, am găsit 
în două-trei secunde soluția. 
M-am ridicat de pe bancă și 
m-am dus direct spre cei trei. Ei 
au încremenit. Bineînțeles, nu 
de teamă, ci de uimire. Ajuns 
lângă ei, i-am întins celui care 
mă apostrofase mâna. Complet 
zăpăcit, el mi-a întins-o la rân-
dul lui. Iar eu i-am spus:

− Mi-ai dat o idee foarte 
bună. Mulțumesc. Chiar nu 
știam ce să fac cu fata mai 
departe...

Am văzut stupefacția – de 
proști luați prin surprindere – 
pe fețele indivizilor. Au rămas 
muți și cu maxilarele inferioare 
căzute. M-am întors calm spre 
bancă gândindu-mă că în scurtă 
vreme ei se vor trezi din uluire 
și se vor înfuria că mi-am bătut 
joc de ei. Dar, nu s-au trezit. 
Ajuns la bancă, i-am spus fetei:

− Hai să mergem! Tâmpiții 
ăștia mi-au stricat tot cheful 
de-a mai sta în parc. Ea s-a ri-
dicat și am plecat amândoi. Cu 
coada ochiului vedeam cum cei 
trei încep să se dezmeticească și 
m-am felicitat în sinea mea că 
n-am întârziat pe bancă.

Iar fata, dând și ea dovadă de 
umor, m-a întrebat:

− Alex, am auzit ce le-ai 
spus... Ai vorbit serios?

Eram elev de liceu... 

Îi văd alergând în zig-zag, cu ba-
loți de pamperși sub braț, pe toți cei 
care, acum 10-12 ani, erau în prima 
linie a frontului bășcăliei de autoba-
ză când vorbeam despre necesitatea 
strangulării propagandei ruse. 

Vă mai amintiți de hohotele debi-
le care însoțeau formulele imbecile 
ale sugătorilor de granturi europene 
de azi: „mâna Moscovei” sau „tan-
curile rusești”, insinuând că sunt 
plăsmuiri ale fanteziei unor „fașâști” 

români care voiau să le anexeze sărăcia?
Tot ăștia sunt cei care se lingeau în cercuri largi cu Natașa, cu Pa-

homova, cu Tkaciuk, Kulminski și ceilalți agenți ai Rusiei, în vreme 
ce organizațiile din care făceau parte încasau sute de mii de euro din 
Vest pentru combaterea dezinformării și propagandei rusești. 

Ați uitat cine erau cei care îndemnau la ignorarea geopoliticii 
de pe cracii neepilați ai republicii de lângă Moldova? Lor să le 
mulțumiți astăzi pentru că în parodia de stat din stânga Prutului 
încă 50% din populime crede doar în narațiunile putiniste despre 
război, convinși că mujicii, de fapt, eliberează Ucraina de „naziști” 
și „narcomani”.

Experții lu’ pește, anal-iști agramați, activizde de ambe sexe, oen-
giști și piariști sfertodocți, găinari fanfaroni, paraziți media, bloggeri 
din prohabul mafioților politici ai zilei. Aceeași coprofagi așezați și 
azi pe moțul puturos al căcatului pe care îl numesc „sațietate țivilă”. 
Ăsta e adevăratul blestem al republicii de lângă Moldova și cheia de 
boltă a nenorocirilor din ultimul deceniu. În aceeași linie cu Dodon, 
Plahotniuc, Filat etc.

Adevăratul blestem al 
republicii de lângă Moldova

Viorel ILIȘOI

Valentin BUDA

Siegfried MUREȘAN

Cristian TUDOR POPESCU

Sentiment de incertitudine și frică, 
retrăit peste 30 de ani

Dirijorul șef al Filarmonicii 
din München a fost concediat 
din cauza apropierii de Vladi-

mir Putin și a faptului că nu s-a 
distanțat de acest război, deși 
i s-a cerut în mod explicit să o 
facă.

Lui Valery Gergiev i-a fost 
cerut de mai multe ori zilele 
acestea să pună capăt în mod 
public sprijinului exprimat pen-
tru regimul de la Kremlin și să 
condamne agresiunile lui Vladi-
mir Putin împotriva Ucrainei.

Gergiev este un prieten apro-
piat de al lui Vladimir Putin, 
afirmându-și sprijinul pentru 

regimul de la Kremlin în repe-
tate rânduri: a apărut într-o 
reclamă televizată pentru cam-
pania prezidențială din 2012 a 
lui Putin, a susținut anexarea 
Crimeii în 2014 și a susținut un 
concert patriotic în orașul sirian 
Palmyra, la scurt timp după 
atacurile aeriene ruse din 2016.

Când vedem toată violența 
din Ucraina trebuie să spunem 
foarte clar: agresorii și antura-
jul lor trebuie izolați și sancți-
onați.

Agresorii și anturajul lor trebuie 
izolați și sancționați

Alex ȘTEFĂNESCU

Discut cu o studentă din Basara-
bia, care lucrează în România, ca să 
poată să-și continue studiile:

- Ce crezi, după Ucraina, Putin 
va înainta către Republica Moldova, 
sau către alte țări?

- Nu, se va opri. Nouă nu ne este 
teamă că se va apropia de Moldova. 
Nu vă luați după toate știrile care 
manipulează oamenii.

- Da, dar tu consideri că e normal 
ce a făcut Putin?

- Într-un fel da, pentru că în apropierea Rusiei erau trupe NATO, 
iar el a avertizat de mai multe ori că...

- Deci tu îi dai dreptate lui Putin?
- Nu!
- Ba așa, ba așa! Tu vorbești perfect românește. Ești româncă din 

Basarabia, sau rusoaică?
- Jumi-juma...
Dialog rotund și rotunjit. Manipulate, sau nu, rădăcinile omului 

au întotdeauna un cuvânt de spus.

Jumi-juma...

Vasile NANEA
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Petru Stalbe, combatant în războiul de 
pe Nistru: „Nu a fost un război civil!”

Se împlinesc 30 de ani de la războiul de 
pe Nistru din 1992. Petru Stalbe este 
unul dintre combatanții care au luptat pe 
platoul de la Coșnița, r-l Dubăsari. Era 

polițist la Chișinău, dar locuia la Coșnița, satul 
său de baștină. A luptat din prima până în ultima 
zi de război. A condus un grup de combatanți 
format din trei polițiști și șapte voluntari. Astăzi 
amintirile legate de acea perioadă tragică îi 
trezesc amărăciune, deziluzii și regrete pentru 
camarazii pierduți.

Când spui războiul de pe 
Nistru, spui Cocieri, Coșnița și 
Tighina, localități în care s-au 
dat cele mai grele lupte pentru 
„apărarea integrității și inde-
pendenței Republicii Moldova”. 
Pe platoul Coșnița sunt așezate 
patru sate: Pohrebea, Coșnița, 
Pârâta și Doroțcaia din r-l Du-
băsari, sate controlate în prezent 
de autoritățile constituționale ale 
Republicii Moldova. 

În preajma aniversării a 30-a 
din ziua declanșării războiului 
de pe Nistru, am fost la Coșnița, 
unde l-am întâlnit pe veteranul 
Petru Stalbe care a rememorat 
acele evenimente și locuri. La 
Coșnița războiul a început pe 14 
martie, dar confruntările armate 
– mult mai devreme. Petru Stal-
be a fost reținut de gardiști pe 3 
martie 1992, la Vadul lui Vodă. 
Nu știa că pe 2 martie la Cocieri, 
Dubăsari au început luptele. 

Primele confruntări 

Cazacii și gardiștii se adunau 
pe platoul Coșnița încă din de-
cembrie 1991, aflăm de la Petru 
Stalbe. Aceștia intrau în beciurile 
localnicilor, trăgeau din arme, 
creau tot felul de conflicte, însă 
sătenii nu se puteau apăra, fiind 
neînarmați. (...) 

„Veneam acasă de la serviciu 
pe 3 martie 1992, cu autobuzul 
Chișinău-Grigoriopol. La Vadul 
lui Vodă au oprit autobuzul. Ne 
coboară pe mine și pe Grigore 
Izbaș. Ne-au urcat în camion și 
ne-au dus la Comitetul Execu-
tiv Orășenesc Dubăsari. Era ora 
11-11:30 ziua. Eram îmbrăcați în 
uniforme de polițiști, fără arme. 
Acolo erau vreo 300 de femei, 
majoritatea rusoaice, care au 
început a striga la noi: „Canalii, 
fasciști, români! Voi îi omorâți pe 
copiii noștri! Dați-ni-i nouă!”, își 
amintește oftând Petru Stalbe.

Cu greu, gardiștii au reușit să-i 
treacă pe Petru Stalbe și Grigore 
Izbaș de șuvoiul de femei. Ajunși 
în sala mare din comitetul exe-
cutiv, Petru Stalbe își amintește 
că acolo erau vreo zece gardiști 
înarmați, iar în jumătate de sală 

erau saltele pe podea. 
„Unde nu erau saltele, se vedea 

că au bătut pe cineva, deoarece 
era murdar de sânge. O feme-
ie spăla podeaua de sânge. Am 
intrat, iar unul a strigat la noi: 
«Dezbrăcați-vă!». Pe vreo cinci 
dintre ei îi cunoșteam: am învățat 
împreună la Școala de Miliție, azi 
se numește Academia de Poliție 
din Chișinău. Grișa a prins a se 
dezbrăca. I-am zis: stai, nu te 
dezbrăca! Cei care mă cunoșteau 
i-au liniștit pe cei care ne ziceau 
să ne dezbrăcăm. În același timp, 
se auzeau rafale de automate și 
explozii de grenade la Cocieri 
și Corjova care sunt aproape de 
Dubăsari”, spune Stalbe. 

Pe 9 martie, la Coșnița s-a 
adus prima partidă de automa-
te de la Holercani. „Noi nu ne 
puteam apăra. Ei intrau în sat, 
își făceau de cap. La podul de 
la Vadul lui Vodă erau vreo 200 
de gardiști. Erau săpate tranșee. 

Erau înarmați de Doamne ferește! 
Era multă tehnică militară. Dar ce 
puteam face noi cu mâinile goale? 
Nimic!”, își amintește Stalbe. 

 
14 martie, 
ora 3:30 noaptea

Vorbește Petru Stalbe, veteran 
al războiului de pe Nistru: „La 
Fabrica de conserve din Coșnița 
se lucra în schimbul de noap-
te. Un grup mobil de patrulare 
efectua controlul posturilor la 
intrările din sat. Iar când a ajuns 
să controleze postul de la Fabrica 

de conserve pe ei îi aștepta ci-
neva. Era un grup de circa nouă 
persoane de gardiști și cazaci. 
Pe la ora 03.30, de mașină s-a 
apropiat un tânăr care le-a spus 
că, întorcându-se de la ferma de 
vite acasă, a fost oprit de niște 
oameni înarmați, care i-au spus 
să le transmită polițiștilor să 
iasă câte unul din mașină și să 
se predea. 

De la început, locotenentul de 

poliție Ghenadie Vasilița nu a luat 
în serios vorbele băiatului și i-a 
zis să-și caute de drum. Șoferul 
Nicolae Sotnicenco a încercat să 
pornească motorul mașinii. În 
acel moment, din două părți, au 
început să tragă în mașina po-
lițienească focuri încrucișate. 
Nicolae Sotnicenco a fost omo-
rât pe loc. Ghenadie Vasilița s-a 
prefăcut mort. De mașină s-au 
apropiat Anatol Dicusar și Leonid 
Bulat care au fost luați prizonieri. 

Leonid Bulat nu poate povesti 
ce i s-a întâmplat. Când începe 
a vorbi, îi tremură tot corpul: 

capul, mâinile și picioarele. Pe 
Bulat l-au dus la postul de poli-
ție de pe șoseaua Poltava. Intrau 
câte doi-trei și-l băteau așa de 
tare că el își pierdea cunoștința. 
Îl tăvăleau pe jos. Intrau alții, îl 
stropeau cu apă și iar îl băteau. 
Până la urmă l-au dus la Spita-
lul Dubăsari. Și de acolo, bravo 
băieților de la Cocieri și Corjova, 
cu ajutorul unui medic și al unei 
asistente medicale, l-au furat din 

spital. Îl păzeau gardiștii. E viu. 
Trăiește în Coșnița. Pe Anatol 
Dicusar l-au dus pe podul de la 
Vadul lui Vodă. Era rănit la pi-
cior. Au vrut să arunce în el cu 
o grenadă, dar cineva a zis că nu 
trebuie. 

Când e război sunt și trădători, 
se găsesc și fricoși, și eroi, sunt 
de tot felul. Se arată cine-i omul. 
Primul autobuz care se ducea în 
acea dimineață de la Coșnița la 
Chișinău a fost oprit de gardiști 
care au întrebat cine-l cunoaște 
pe Dicusar. Mulți îl știau pe Di-
cusar, dar ziceau că nu-l cunosc. 

Până s-a găsit unul care a zis: Eu 
îl cunosc, el lucrează în poliție. Și 
au început a-l bate pe Dicusar”, 
povestește Petru Stalbe.

Tot în satul Coșnița l-am întâl-
nit pe medicul Vasile Gulica care 
a îngrijit participanții din Coșni-
ța la războiul de pe Nistru. „Eu 
mi-am făcut datoria de medic. 
Atât. A fost prea greu și încă nu 
pot vorbi despre acea perioadă. 
Primul rănit a fost un gardist că-
ruia i-am acordat primul ajutor 
medical. Pe urmă au fost atacați 
băieții noștri. Și tot așa din 14 
martie până la sfârșitul războ-
iului. Practic, 90% dintre morți 
și răniți au trecut prin mâinile 
mele”, spune medicul. În satul 
Coșnița există un spital. 

„Rușii au vrut 
în 1992 
să pună hotar 
pe Nistru”

În Republica Moldova există 
oameni care cred că războiul de 
pe Nistru a fost unul civil, adică 
s-au bătut moldovenii între ei. 
E fals! E rezultatul propagandei 
Federației Ruse. „Războiul de pe 
Nistru a fost o lovitură de stat din 
partea Rusiei, organizată de Mos-
cova, dar executată aici, pe loc. 
Noi, cei care am luptat atunci, am 
vrut să restabilim ordinea consti-
tuțională a Republicii Moldova. 
Nu a fost un război civil!”, afirmă 
Stalbe. 

Întrebat care a fost motivul 
războiului de pe Nistru, Petru 
Stalbe a răspuns: „Rușii au vrut 
în 1992 să pună hotar pe Nistru, 
așa cum a fost până în 1940”. În-
tr-un cuvânt, motivul războiului 
de pe Nistru a fost rusificarea, 
crede Petru Stalbe. 

Acordul „Cu privire la prin-
cipiile reglementării pașnice a 
conflictului armat din regiunea 
transnistreană a Republicii Mol-
dova” a fost semnat la Moscova 
la 21 iulie 1992, între președin-
tele Republicii Moldova, Mircea 
Snegur, și președintele Federației 
Ruse, Boris Elțin. 

Natalia MUNTEANU

Medicul de război Vasile Gulica

Petru Stalbe pe dealul Traian, acolo unde s-au dat lupte sângeroase
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În anul 2020 au fost atestați circa 7,3 mii de agenți 
economici care generează acest tip de deșeuri 
în urma activităților

Ce fac atelierele de 
vulcanizare cu anvelopele 
uzate și unde pot fi 
acestea reciclate?

Echipa „Gazetei de Chișinău” 
a mers în unele localități pentru 
a afla ce se întâmplă în atelierele 
de vulcanizare cu anvelopele uzate. 

Primul atelier de vulcanizare la 
care ne-am oprit este cel din loca-
litatea Pelivan, raionul Orhei. Doi 
muncitori ne-au spus că depozi-
tează anvelopele uzate și pe teri-
toriul vulcanizării, dar unii clienți 
și le iau acasă. Când s-au adunat 
mai multe roți de cauciuc, au fost 
luate de un agent economic care 
arendează un iaz în același raion. 
Acesta le-a folosit la amenajarea 
malurilor iazului. Lucrătorii ne-au 
spus că mai multe informații poate 
să ne ofere doar proprietarul ate-
lierului, care nu era pe loc. 

Al doilea atelier de vulcanizare 
unde am intrat este cel din satul 
Step-Soci, raionul Orhei. Aici se 
reșapează roțile, preponderent, 
la camioane, tiruri. Ion B. (60 de 
ani), deținătorul atelierului, ne-a 
spus că ține atelierul de mulți ani, 
dar numărul de mașini care se 
deservesc la atelier nu este mare. 
Respectiv, nu sunt multe anvelope 
uzate. În general, clienții își iau 
pneurile acasă. Unii le depozitează, 
alții le aruncă la gunoiști.

 „Am și depozitate aici, pe te-
ritoriu. Nu le ard și nici nu sunt 
pentru arderea lor. Sunt împotrivă. 
Unii le iau și le folosesc la nisipiere 
pentru copii sau pentru înfrumu-
sețarea grădinuțelor cu flori de la 
gardul gospodăriilor”, mărturiseș-
te antreprenorul, locuitor al satului 
Step-Soci. De la el aflăm că, acum 
vreo 10-15 ani, ducea anvelopele la 
Rezina, unde erau arse, reciclate, 
dar acum nu se mai duc.

„Fiecare le depozitează și nu 
știu ce va fi cu ele. Dar sunt îm-
potrivă ca ele să fie arse. Fumul 
lor este toxic. Cunosc un sat de 
lângă raionul Rezina, unde 70% 

de locuitori mor de cancer. Nu-
mi amintesc acum denumirea sa-
tului”, mărturisește bărbatul. În 
opinia lui, guvernul ar trebui să 
aplice o lege prin care colectarea 
și reciclarea anvelopelor uzate să 
fie gratuită, pentru a scăpa de acest 
tip de deșeuri. Iar colectarea să fie 
centralizată spre agenții economici 
care vor recicla anvelopele uzate.

„Nu adunăm anvelopele 
uzate”

Am mers  și în comuna Gră-
tiești, municipiul Chișinău, la ate-
lierul de vulcanizare al lui Roman 
Isac, unde ne-am interesat ce face 
antreprenorul cu anvelopele uzate 
ale deținătorilor de mașini care 
se deservesc la el. La atelierul de 
vulcanizare am observat vreo 16 
anvelope, care sunt ale persoanelor 
fizice care vin la stația de deservire 
tehnică a mașinilor din Grătiești.

„Nu adunăm anvelopele uzate. 
Cum le schimbăm la mașini, pro-
prietarii au obligația să și le ia. Nu 
pot să-mi permit să le adun și să le 
duc la reciclare, deoarece e foarte 
scump. O tonă de anvelope costă 
1500 de lei, plus închirierea unui 
mijloc de transport care e de circa 
800 de lei. Într-o tonă de anvelope 
uzate intră circa 100 de anvelope”, 
ne explică  Roman Isac.

Potrivit lui, acum patru ani, 
antreprenorii care reciclează an-
velopele uzate le colectau cu 10 lei 
bucata, apoi au schimbat tactica. 

„Au înțeles că agenții economici 
oricum nu au ce face cu anvelopele 
uzate, dar trebuie să scape de ele ca 
să nu li se aplice amenzi din par-
tea ecologiștilor. Astfel, s-a încetat 
colectarea contra plată, la prețul 
de câțiva lei, a anvelopelor uzate. 
Știu că la marginea Chișinăului 
este o singură fabrică de reciclare 
a anvelopelor. Pentru fiecare tonă 
de anvelope uzate, aduse la fabrică, 
trebuie să achiți 1.500 de lei. De 
la persoane fizice recepționarea 
este gratuită și nu se oferă niciun 
ban în schimb.

Anvelope uzate, aruncate 
pe marginea drumurilor 
sau la gunoiști neautorizate

„Lumea noastră nu este infor-

Deținătorii de ateliere de vulcanizare și 
stațiile de deservire tehnică a mașinilor 
nu depozitează anvelopele uzate, pentru 
că unii nu au unde le depozita, dar nici 

nu-și pot permite, economic, să le ducă la punctul de 
reciclare existent. În perioada când se face schimbarea 
pneurilor, deținătorii automobilelor sunt rugați să-
și ia anvelopele uzate. În R. Moldova există o singură 
companie autorizată pentru reciclarea anvelopelor 
uzate care lucrează la 30% din capacitate. Firmele care 
le reciclează plătesc 1500 de lei pentru fiecare tonă de 
cauciuc. Pentru persoanele fizice e gratuit. 

Victoria POPA

mată și nu știe unde să ducă an-
velopele uzate. Ar trebui inițiată o 
campanie de informare pentru po-
pulație ca să știe unde poate duce 
anvelopele uzate, altfel, acestea 
sunt aruncate la gunoiștile neauto-
rizate de pe marginea drumurilor. 
Serviciul comunal de transportare 
a deșeurilor de la Grătiești nu ia 
anvelopele uzate și nici pentru bani 
nu ar face-o, pentru că la gunoiște 
nu sunt primite astfel de deșeuri”, 
ne informează Roman Isac.

Fabrică de reciclare prin piro-
liză a deșeurilor a fost deschisă în 
2015 în R. Moldova. Fabrica este 
amplasată în zona industrială din 
Vatra, municipiul Chișinău, și are 
o capacitate de reciclare de până la 
3 000 de tone de deșeuri anual, iar 
materia primă secundară obținută 
în urma reciclării este compusă din 
combustibil lichid, carbon tehnic, 
resturi de metal.

Potrivit lui Roman Isac, proce-
sul de reciclare prin piroliză este 
considerat, la nivel internațional, 
drept unul din cele mai inofensive 
proceduri de reciclare a deșeuri-
lor din punct de vedere al poluării 
mediului. 

Peste un milion de unități 
noi importate în anul 2018

În R. Moldova este înregistrat 
oficial circa 1 milion de autoturis-
me. Astfel, circa patru milioane de 
anvelope pentru anotimpul rece 
și patru milioane pentru cel cald, 
de regulă, sunt schimbate odată 
la 3-4 ani. Ponderea anvelopelor 
importate crește semnificativ în 
ultima perioadă, iar numărul lor 
s-a majorat aproape de trei ori – 
de la 370 de mii în anul 2013 până 
la peste un milion de unități noi 
importate în anul 2018.

De la șefa Î.M. „Salubritate” a 
comunei Pașcani, Angela Chiri-
ța, am aflat că la gunoiștea de pe 
teritoriul comunei se aduc și roți 
de cauciuc, dar nu sunt multe. 
Acestea sunt depozitate separat. 
„Noi facem și sortarea plasticului, 
a hârtiei, cartonului. Anvelopele 
uzate sunt depozitate separat. Nu 
le ducem nicăieri. În anul trecut 
am dat anvelopele uzate la o fabri-
că de păsări. Acestea urmau să fie 
folosite la foc. Le-am dat pentru că 
nu vrem ca acestea să fie aprinse. 
La sărbătorile de Paști avem câte 
doi paznici la gunoiște ca să nu 
fie furate roțile de cauciuc pentru 
a le da foc. Arderea lor este toxică 
pentru mediul înconjurător”, sus-
ține Angela Chirița. 

Unde pot fi duse anvelopele 
uzate

La periferia Chișinăului se află 
o Fabrică de colectare și reciclare a 
cauciucurilor, în zona industrială 
din Vatra, situată pe strada Prun-

cul, 2. Acolo sunt adunate anvelo-
pele uzate de diferite mărimi din 
republică. De la persoanele fizice 
anvelopele uzate sunt recepționate 
pe gratis, în timp ce agenții eco-
nomici trebuie să plătească 1500 
de lei pentru o tonă de anvelope. 

Potrivit datelor oficiale, R. Mol-
dova importă anual circa 15.000 
de tone de anvelope – 12.000 de 
tone dintre acestea se transformă 
în deșeuri, iar restul sunt disper-
sate pe drumuri în procesul uti-
lizării lor de către autovehicule. 
Astfel, anvelopele uzate reprezintă 
cea mai mare cantitate de deșeuri 
polimerice, care nu se descompun 
și poluează mediul înconjurător.

Peste 80% din anvelopele 
importate de R. Moldova 
se transformă peste ani în 
deșeuri ce poluează mediul

Producătorii de anvelope, care 
vor aduce în R. Moldova cauciu-
curi noi sau uzate, vor trebui să 
se ocupe de colectarea și recicla-
rea acestora. Astfel prevede noul 
Regulament privind gestionarea 
anvelopelor uzate, înaintat pen-
tru consultări publice de către 
Ministerul Mediului, care au loc 
pe 1-2 martie curent, potrivit Ingăi 
Bînzari, consultant principal în 
Serviciul de informare și comuni-
care cu mass-media al Ministerului 
Mediului al R. Moldova.

De asemenea, persoanele fizice 
care dețin automobile și au anve-
lope uzate vor trebui să le predea 
agenților economici care se ocupă 
de colectarea sau reciclarea cau-
ciucurilor.

Proiectul Regulamentului pre-
vede că producătorii de anvelo-
pe noi și/sau anvelope reșapate 
destinate reutilizării sunt obligați 
să colecteze anvelopele uzate, în 
limita cantităților introduse de 
ei pe piață în anul precedent, să 
recicleze, valorifice, reutilizeze ca 
atare, să reșapeze întreaga canti-
tate colectată de anvelope uzate, 
evitând eliminarea prin depozitare 
a anvelopelor uzate. 

Colectarea se va realiza eta-
pizat, începând cu 1 ianua-
rie 2024

De asemenea, Regulamentul 
prevede că agenții economici care 
desfășoară numai activități de co-
lectare sunt obligați să preia gratis 

de la ultimul utilizator, să sorteze 
și să depoziteze, pe suprafețe be-
tonate anvelopele uzate colectate, 
separat, în două categorii: anve-
lope uzate destinate reutilizării 
și anvelope uzate nereutilizabile, 
precum și transportarea acestora 
la punctele de colectare.

De asemenea, agenții trebuie 
să predea anvelopele uzate des-
tinate reutilizării agenților eco-
nomici care distribuie astfel de 
anvelope sau agenților economici 
care desfășoară activitatea de re-
șapare, iar pe cele nereutilizabile 
să le predea persoanelor juridice 
autorizate care desfășoară activi-
tatea de reciclare, valorificare sau 
le reutilizează ca atare.

Totodată, proiectul Regulamen-
tului prevede și faptul că persoane-
le fizice și cele juridice care dețin 
anvelope uzate sunt obligate să nu 
le înhumeze, să nu le abandoneze 
pe sol sau în apele de suprafață, să 
nu le incinereze decât în condițiile 
prevăzute în Regulamentul privind 
incinerarea și coincinerarea, să le 
predea agenților economici care 
distribuie anvelope noi sau anve-
lope uzate destinate reutilizării ori 
agenților economici autorizați să 
le colecteze.

Agenții economici care vor 
efectua operațiuni de colectare și 
valorificare a anvelopelor uzate 
sunt obligați să dețină autoriza-
ție de mediu pentru gestionarea 
deșeurilor respective.

Conform 

statisticilor oficiale, 
în anul 2020 au fost 
atestați circa 7,3 mii 
de agenți economici 
care generează acest 

tip de deșeuri în 
urma activităților 

(vulcanizări – 469, 
stații de deservire 

tehnică – 546, baze 
auto de transport 
– 111, importatori 
și distribuitori de 

anvelope – 136 
etc.), dintre care 

doar 60 de subiecți 
dețin autorizația de 
mediu în domeniul 

gestionării deșeurilor.

„Acțiunea are loc în cadrul Proiectului „Modernizarea Serviciilor 
Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), care este 
implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei 
(GIZ) în parteneriat cu Ministerul Mediului al Republicii Moldova 
și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare 
Economică şi Dezvoltare (BMZ), Uniunea Europeană, Guvernul 
României, Guvernul Suediei și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare 
şi Cooperare (SDC).”
Conținutul acestui articol este responsabilitatea exclusivă a autorului 
și nu reflectă neapărat opiniile finanțatorului.
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„Au înflorit ghioceii, 
ei nu știu că e război”

– Vorbiți-mi, vă rog, pen-
tru început, de perioada de 
studii în domeniul artelor 
plastice.
Eudochia Robu (n. 1958): 

Eu am absolvit în 1978 Colegiul 
Republican de Arte Plastice „Ale-
xandru Plămădeală” din Chiși-
nău. În perioada 1978-1986, am 
studiat pictura la Institutul de 
Pictură, Sculptură și Arhitectură 
„Ilia Repin” din Sankt-Petersburg. 
Anii de facultate au fost cei mai 
frumoși! Sankt-Petersburgul e un 
oraș-muzeu. Oricând puteai să te 
duci la vreo expoziție, la Ermitaj, 
la Muzeul Rus. Mereu am fost sub 
influența unor maeștri ai picturii 
universale, la 
început au fost 
impresioniștii, 
apoi Korovin, 
Serov și Vrubel, 
mai târziu Mo-
digliani, Giotto 
și mulți, mulți 
alții. El Greco 
mi-a rămas în 
subconșt ient , 
din studenție. 
În Ermitaj era 
o singura ope-
ră de El Greco, 
„Apostolii Pe-
tru și Pavel”. Se 
întâmpla să plec 
chiar de la orele 
de pictură, de la facultate, pentru 
a contempla acea pânză, apoi să 
revin în atelier și să continui să 
lucrez.

Tatiana Vatavu (n. 1962): 
Eu am studiat la Școala de Arte 
Plastice pentru copii din orașul 
Râșcani, apoi la Colegiul Repu-
blican de Arte Plastice „Alexandru 
Plămădeală”, iar în 1990 am urmat 
facultatea la Academia de Muzică, 
Teatru și Arte Plastice (AMTAP) 
din R. Moldova. La AMTAP mi-au 
fost profesori Vlad Bolboceanu, 
Julia Kurtu, Svetlana Pasechnaya. 
Anume la facultate am început să 
fac ceramică. Dar am debutat la 
Bălți, cu grafică. Îi port mereu re-
cunoștință lui Vlad Bolboceanu, 
el a fost artistul care m-a ajutat 
să văd legătura între ceramică și 
arta populară (meșteșugul și or-
namentica). 

Dina Emilian (n. 1972): În 
1992 am absolvit Colegiul de bază 
de medicină din Chișinău. Iar în 

2002 m-am înscris la AMTAP, 
catedra Ceramică și prelucrarea 
artistică a metalelor. Mi-au fost 
profesori Vlad Bolboceanu, Ion 
Chișca, Octavian Romanescu. 
În anii 2002-2004, am făcut un 
master la Universitatea de Arte 
„George Enescu”, Facultatea de 
Arte Plastice, Decorative și Design 
din Iași.

– Amintirile din casa pă-
rintească sunt prezente în 
creația Dvs.?
Eudochia Robu: Copilăria 

ne marchează, desigur, iar noi am 
avut norocul să creștem într-o casă 
unde fiecare colț era și încă mai 

este împodo-
bit cu broderii, 
prosoape, hor-
boțele. Mama a 
avut toată viața 
această pasiune 
de a umple casa 
cu flori brodate, 
frunze, ramuri 
care se răsucesc 
în ornamente 
complicate. Pes-
te tot e culoare, 
te simți ca într-o 
grădină.

T a t i a n a 
Vatavu: Te-
melia formării 
mele artistice a 

fost pusă în familie. Lumea mea 
pornește de la vatra și cuptorul pă-
rintesc. Soba, arderea au un mister 
al lor, tot încerc să-l dezleg de-a 
lungul anilor. Ceramica populară 
mă fascinează prin simplitatea 
și măreția formelor plastice. Pot 
lucra cu toate materialele, de la 
argilă până la porțelan. 

Dina Emilian: E foarte mare 
influența mamei în arta mea. În 
casa părintească, pe toți pereții 
sunt broderii cu flori, păsări, ani-
male. Fiecare din aceste lucrări are 
o istorie a ei, mama le-a făcut la șe-
zători, la lumina lămpii cu gaz. Eu 
deseori o prindeam desenând flori 
pe marginea unui ziar. Ea inventa 
aceste ornamente, făcea compozi-
ții armonioase. Când veneam de 
la școală, mama mă chema să mă 
așez la stative. Așa am învățat să 
țes covoare și lăicere.

– Vă rog să vă referiți la 
lucrările reprezentative 

ale Dvs. din ultimii ani. 
Ce principii artistice aveți?
Eudochia Robu: Am început 

mai demult o serie de lucrări cu 
îngeri și revin la ea ori de câte ori 
apare o idee nouă. Lumea îngerilor 
este lumea pe care n-o vedem, dar 
care este alături de noi. O sesizăm 
numai, o descoperim și o percepem 
fiecare în felul său. Îngerii sunt 
însăși lumina, adevărul, care alun-
gă întunericul din viața noastră. 
Am mai făcut un ciclu de lucrări 
despre tradiții, obiceiuri, port po-
pular, despre comorile spirituale 
ale neamului nostru, care trebuie 
sa dăinuie în timp.

Personajele din pânzele mele 
sunt mai mult simboluri decât eroi 
reali. Stilul meu de a picta îmi cere 
să apelez mai des la natură, să stu-
diez realitatea, să fac schițe, dar nu 
întotdeauna. Chiar dacă pornesc de 
la ceva concret, bunăoară, de la un 
ou, de la o pasăre sau un copac, am 
imaginile în memorie și, când am 
nevoie, apelez la acest imaginar. 
Eu cred, în primul rând, în glasul 
din interiorul meu. Și în viața cea 
de toate zilele. Cred în ceea ce fac, 
în munca mea de artist. Nu pot 
să fac compromisuri, să precipit 
lucrurile. Totul vine de la sine, în 
mod firesc.

Tatiana Vatavu: Dintre lu-
crările mele de referință aș aminti 
„Începutul”, „Imensitate”, „Bună-
voință”, „Negocieri”. Mă inspiră 
obiectele preistorice, am o admi-
rație aparte pentru cultura Cucu-
teni. De fapt, ideile se plămădesc 
mult timp, după aceea le realizez 
cu plăcere. Caut materialul potrivit 
pentru lucrarea mea. Trebuie să 
discuți și să înțelegi materialul, și 
atunci el te ascultă. Pot porni de la 
o linie grafică și să ajung la o formă 
în ceramică. Îmi place mult să așez 

desenul grafic, pictural, pe o formă 
de ceramică sau pe o suprafață. Fac 
și imprimeuri, lucrez cu diferite 
țesături, de la pânză până la batic. 
Mă bucur că la noi arta decorativă 
e la un nivel înalt, există diverse 
direcții interesante în arta deco-
rativă contemporană.

Dina Emilian: Am realizat 
și am expus „Privirea interioară” 
(argilă, pigmenți), seriile „Păsări” 
(argilă, glazură), „Ploaie de vară”, 
„Flori de toamnă” (tehnică de au-
tor). Ciclurile mele de lucrări sunt 
mai întâi schițate în minte, apoi 
pe foaie. Le mestec mult în gând. 
E important să le văd limpede în 
gând, astfel e mai ușor să le realizez 
în material. Eu cred că în ceea ce 
faci trebuie să redai ceea ce simți. 
Grupajul „Păsări”, de exemplu, e 
axat pe ideea de zbor. Un zbor pe 
care adesea îl simțim în vis.

– Cât de important pentru 
Dvs. e contactul cu natura?
Tatiana Vatavu: Merg la mine 

în sat pentru a-mi restabili legătura 
cu natura. Particip și la tabere de 
creație, îmi sunt necesare ieșirile 
în aer liber.

Dina Emilian: De mai mulți 
ani trăiesc în Rusia, lângă Mos-
cova, a fost nevoie de o perioadă 
de adaptare. Mi-e dor de aerul, de 
natura de-acasă.

Eudochia Robu: Locuiesc la 
Mitoc, aici am o grădină cu mul-
te specii de plante, este un loc de 
odihnă pentru mine. Nu pot avea 
toate plantele din lume, așa cum 
îmi doream la început. Acum mi-au 
rămas cele mai puțin pretențioase, 
care nu-mi iau mult din timp pen-
tru îngrijire. Am și câteva specii 
rare – hortensii, crini agapantus și 
crini asiatici, un gutui japonez, bu-
ddleja, Prunus triloba, mai multe 

soiuri de hosta, dar și plante me-
dicinale. Păstrez în grădină câțiva 
stâlpi de piatră autentici din zona 
Orheiului. Îmi plac mult și florile 
de câmp pe care le adun la izvor 
sau din lunca Răutului.

– La ce lucrați în prezent?
Tatiana Vatavu: Să vă spun 

sincer, de când a început războiul 
în Ucraina, nu mă pot concentra 
asupra unei idei de creație. Sunt 
prea tulburată, șocată. Ne facem 
griji și pentru sora Dina care e în 
Rusia. Trăim momente de cumpă-
nă, inspirația nu vine…

Dina Emilian: Războiul ne-a 
cutremurat pe toți. Astăzi am fost 
la biserică și preotul ne-a îndemnat 
să ne rugăm pentru încetarea răz-
boiului. Localitatea noastră e la 70 
km de Moscova. În biserică este o 
icoană a Sf. Nicolae, se consideră 
că e făcătoare de minuni. Suntem 
îngrijorați, ne este milă de oamenii 
care suferă din cauza războiului. În 
Moldova nu cred că mă mai întorc, 
sunt căsătorită aici.

Eudochia Robu: Din păcate, 
n-am urcat în atelier din vara anu-
lui trecut, de când a decedat soțul 
meu, Valeriu Robu. Complicații 
în urma covidului... Am citit câte 
ceva, am ascultat cărți audio... ni-
mic substanțial. Nu e ușor. Totul 
îmi amintește de Valeriu, pentru că 
totul e făcut de mâna lui. Când mai 
e câte o zi frumoasă, ies în grădi-
nă. E februarie, dar soarele apare 
mai des pe cer, se aud și păsări... 
Au răsărit ghioceii. Ei nu știu că 
e război... Primăvara viitoare vor 
răsări din nou. Mă rog Domnului 
să-mi ajute, să nu deznădăjduiesc. 
Poate că într-o bună zi voi urca din 
nou scările atelierului.

Pagină realizată 
de Irina NECHIT

Eudochia Robu, Tatiana Vatavu și Dina 
Emilian, trei artiste surori, uimesc 
publicul prin lucrări foarte diferite ca stil 
și abordare a realității, toate având însă 

un magnetism, o încărcătură emotivă care le pun 
în evidență profunzimea, autenticitatea. Surorile 
s-au născut și au copilărit în satul Borosenii Noi, 
raionul Râșcani. Părinții lor, Parascovia și Nicolae 
Emilian, au împlinit câte 83 de ani, dintotdeauna 
au prețuit frumusețea, fiind mândri că fiicele s-au 
consacrat artei profesioniste. Vă propunem o 
discuție cu cele trei surori care prin talentul lor 
s-au afirmat și au devenit nume importante în 
artele plastice din Basarabia.

Trei surori artiste plastice – Eudochia Robu, Tatiana Vatavu și Dina Emilian

Lumea 

îngerilor este 
lumea pe care n-o 
vedem, dar care 

este alături de noi. 
O sesizăm numai, 
o descoperim și o 

percepem fiecare în 
felul său.
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Anvelopele cu bucluc

Anvelopele uzate se lasă pe la stațiile 
de vulcanizare, devin „lebede” sau 
„palmieri”, încălzesc iarna gospodăriile 
sau sunt cuprinse de flăcări pe vreun 

deal în ultima zi din Săptămâna Patimilor. 
Sunt câteva răspunsuri pe care le-am primit 
de la reprezentanții Administrațiilor Publice 
Locale (APL) din mai multe localități. „Gazeta 
de Chișinău” a luat legătura cu primăriile unor 
localități din zonele Centru, Sud și Nord ca să 
aflăm cum sunt gestionate deșeurile specifice, mai 
exact anvelopele uzate. 

În mare parte, anvelopele 
sunt lăsate chiar la stațiile de 
vulcanizare pentru că localități-
le nu dispun de puncte de colec-
tare și de depozitare a acestora, 
nemaivorbind de fabrici de 
reciclare. 

Fauna și flora din cauciuc 
uzat

Primarul satului Brânzenii 
Vechi, raionul Telenești, Vea-
ceslav Tcaciuc, ne-a comunicat 
că nu s-a gândit până acum la 
ce fac oamenii cu anvelopele 
uzate și unde ajung acestea, 
mai mult decât atât, acesta a 
fost surprins de întrebarea: Ce 
fac deţinătorii de automobile 
cu anvelopele uzate? 

„Avem stații de vulcanizare 
la Negureni și la Brânzeni, dar 
nu m-am gândit niciodată la 
acest lucru. Se ard în sâmbăta 
Paștelui, puțini oameni fac 
focuri cu crengi uscate, mă 
rog, nu se permite, dar… Unii 
oameni care au sere iarna fac 
focul cu anvelope. La gunoiște 
nu sunt astfel de deșeuri. Se 
mai fac decorațiuni în curtea 
grădiniței. Avem băieți în sat 
cărora le place să facă diferite 
lebede etc.”, ne-a spus prima-
rul.

Primarul comunei Căză-
nești, raionul Telenești, Vasile 
Sîrbu: „Locul unde sunt lăsate 
anvelopele uzate este stația 
de vulcanizare din satul vecin, 
Negureni. Unii localnicii lasă 
anvelopele uzate chiar la stația 
de vulcanizare, alții le reci-
clează, fac decorațiuni pentru 
curte, lebede, palmieri. Sunt 
unii care folosesc anvelopele 
pentru încălzire, fac focul în 
sobe cu ele”.

Reprezentanții Administra-
ției Publice Locale din Negu-
reni ne-au spus că, din păcate, 
primăria nu a ajuns la nivelul 
să gestioneze în mod centrali-
zat colectarea și transportarea 
anvelopelor uzate, însă local-
nicii le reciclează în diferite 
metode. 

„Din câte cunosc, oamenii 
utilizează anvelopele în funcție 

de gradul de uzură, fie le trec la 
alte unități de transport, cum 
ar fi motocultoarele, remorcile, 
mai rar căruțele. Persoana care 
gestionează stația de vulcani-
zare utilizează anvelopele la 
confecționarea unor obiecte 
decorative, pentru amena-
jarea teritoriului, cum ar fi 
obstacole, garduri improvizate 
etc.”, ne-a comunicat primarul 
comunei Negureni, raionul 
Telenești, Ion Popa. 

Am luat legătura cu șe-
ful stației de vulcanizare din 
Negureni, Valeriu Taburceanu, 
care ne-a spus că anvelopele 
defectate rămân la ei. „Con-
fecționăm diferite figurine: 
lebede, flori, care ulterior 
sunt duse pe la grădinițe sau 
școli. Dar sunt și din cei care 
își iau anvelopele uzate și fac 
acasă ghivece pentru flori 
sau figurine, nu le lasă la noi.  
În Telenești nu sunt spații 
amenajate unde să poată fi 
duse aceste anvelope uzate”, 
susține Valeriu Taburceanu. 

„Nu știu ce fac cu aceste 
anvelope”

Primarul din satul Băiuș, ra-
ionul Leova, Alexandra Topală, 
ne-a declarat că oamenii, atât 
din satul Băiuș, cât și cei din 
satele vecine, schimbă anvelo-
pele la autoturisme în orașele 
Leova sau Iargara, iar cele 
uzate sunt lăsate la stațiile de 
vulcanizare din orașele din ra-
ion: „Anvelopele sunt depozita-
te acolo unde sunt schimbate, 
la Iargara este punct de schimb 
al anvelopelor, și la Leova. 
Pe teritoriu noi nu acumulăm 
anvelope”. 

Specialista în relații cu 
publicul de la primăria ora-
șului Leova, Olesea Prepeliță, 
ne-a spus că nici orașul Leova 
nu are un loc amenajat unde 
oamenii ar putea să-și aducă 
anvelopele ieșite din uz: 

„Nu avem un loc special 
unde se aruncă aceste anvelo-
pe. De obicei, acestea se păs-
trează pe teritoriul Întreprin-
derii Municipale Salubritate și, 

dacă sunt în număr mai mare, 
sunt transportate, dar unde, nu 
pot să vă spun. Din informația 
de care dispunem noi, le lasă 
pe la punctele de vulcanizare. 
Nu știu ce fac acolo cu aceste 
anvelope. A fost o perioadă 
când la noi în oraș se ocupau 
de asta, adică  făceau diferite 
decorațiuni pentru grădinițe, 
ghivece pentru flori, dar acum, 
în ultima perioadă, nu se mai 
practică”. 
,,Au fost multe probleme 
ecologice”

Primarul din satul Trin-
ca, raionul Edineț, Anatolie 
Gudumac, este la curent cu 
acțiunile Ministerului Mediului 
al Republicii Moldova privind 
legislația care se elaborează cu 
referire la deșeurile specifice, 
așa cum sunt anvelopele: „La 
noi, la Trinca, înainte se ardea 
var. Au fost multe probleme 
ecologice. Și foloseau roțile 

„Acțiunea are loc în cadrul Proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” 
(MSPL), care este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat 
cu Ministerul Mediului al Republicii Moldova și sprijinit financiar de Ministerul German pentru 
Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Uniunea Europeană, Guvernul României, Guvernul Suediei 
și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).”
Conținutul acestui articol este responsabilitatea exclusivă a autorului și nu reflectă neapărat opiniile 
finanțatorului.

le aruncă la gunoiștile neau-
torizate. În raionul Edineț nu 
sunt gunoiști autorizate. Toate 
sunt neautorizate. Dacă vor fi 
puncte de colectare, și asta se 
va face printr-o dispoziție la ni-
vel de stat, sunt sigur că roțile 
de cauciuc uzate se vor colecta 
centralizat”, afirmă Anatolie 
Gudumac.

Primarul satului Brătușeni, 
raionul Edineț, Mihail Andruh, 
ne-a declarat că anvelopele 
uzate sunt lăsate pe la stațiile 
de vulcanizare, dar nu cunoaște 
ce se întâmplă cu ele și unde 
sunt transportate: 

„La noi sunt vulcanizări care 
se ocupă cu restaurarea anvelo-
pelor și, după ce sunt restaura-
te, probabil sunt date undeva. 
Nu știu sigur unde sunt duse 
aceste anvelope, probabil 
încolo de unde sunt procurate 
anvelope noi. Cum ar veni, la 
schimb, dai cele vechi și iei al-
tele noi. Nu avem locuri special 
amenajate unde locuitorii pot 
să lase aceste anvelope uzate”.

Octavian GRAUR

de cauciuc la arderea varului. 
Acum, cred că fiecare le aruncă 
unde poate. Altă folosință nu 
au. Am mai folosit la terenuri 
de joacă pentru copii, pentru 
ghivece cu flori. Deținătorii de 
automobile se descurcă și ei 
cum pot. Dacă ar fi un punct 
de colectare, le-ar duce acolo, 
dar acest punct de colectare nu 
există. Cei de la vulcanizări tot 

Sondaj printre reprezentanții APL din mai multe localități

C a r i c a t u r a  e c o l o g i c ă
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Cât costă călătoriile 
din 1 martie?

De la 1 martie, tarifele pentru transportul 
rutier raional și interraional se 
vor majora, la fel se vor schimba 
și condițiile de călătorie, anunță 

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 
(MIDR). De exemplu, o călătorie de tipul confort 
I pe ruta Chișinău-Criuleni care până acum a 
costat 30 de lei și 80 de bani, după 1 martie costă 
35 de lei și 20 de bani. Transportatorii sunt 
nemulțumiți de noile tarife aprobate de către 
ministerul de resort, menționând că lucrează 
deja în pierdere. Pasagerii însă se arată sceptici 
referitor la confortul călătoriilor în condițiile 
lipsei de unități de transport public. 

Luni, 21 februarie, Ministe-
rul Infrastructurii și Dezvoltării 
Regionale a publicat pe pagina 
sa oficială Ordinul privind noile 
tarife pentru transportul rutier 
raional și interraional. Potrivit 
documentului, au fost introduse 
două tipuri de tarife, în funcție 
de categoria transportului. Ordi-
nul MIDR arată că la transportul 
interraional, pentru categoria de 
confort II prețul va fi de 0,70 lei 
per kilometru, iar pentru categoria 
de confort I prețul va fi de 0,80 lei 
per kilometru.

Ministerul Infrastructurii și 
Dezvoltării Regionale a explicat 
pentru „Gazeta de Chișinău” că 
clasificarea pe categoriile I și II de 
confort presupune o diferențiere a 
tipului de autovehicul antrenat în 
prestarea de servicii de transport 
rutier de pasageri. Astfel, există o 
serie de criterii tehnice și de vârstă 
la care autovehiculele ar trebui să 
corespundă pentru a primi această 
clasificare. 

Transportul din categoriile de 
confort I, conform Ordinului mi-

nisterului nr. 17 din 16.02.2022, 
au o vechime de până la 20 de ani, 
fiind dotate cu scaune moi, aer con-
diționat, dispozitive parasolare, 
încălzire salon. Cele din categoria 
II au o vechime de peste 20 de ani 
și nu dispun de condițiile enume-
rate mai sus.

Câte unități de transport 
public pentru categoriile 
de confort I și II există 
în R. Moldova? 

Conform informației deținute 
de către Agenția Națională Trans-
port Auto pentru anul 2020, din 
totalul de 2.060 de autobuze/
autocare care au fost clasificate, 
1941 sunt de categoria II, iar 119 
unități de transport, de categoria 
I, în timp ce pentru anul 2021, din 
totalul de 718 unități, au fost cla-
sificate pentru categoria a II-a 677 
de autobuze/ autocare, iar pentru 
categoria I-a – 41 de unități, men-
ționează MIDR.

Conform noilor calcule, tariful 
pentru călătorii s-a majorat înce-
pând cu 1 martie conform noilor 
ajustări cu circa 5 lei pentru am-
bele categorii de confort.

Spre exemplu, până la 1 martie, 
o călătorie de 50 km costa 30 de 
lei. Tariful fiind de 0,60 lei/km. Cu 
noile tarife de 0,70 lei o călătorie 
la 50 km va costa 35 de lei, iar cu 
tariful de 0,80 lei va costa 40 de lei. 
Dacă până la 1 martie o călătorie 
pe cursa Chișinău–Cahul a costat 

Tarife mai mari pentru transportul public raional și interraional, 
dar condiții pentru călători, nu prea

pentru categoria I – 110 lei 60 de 
bani și pentru categoria II-a – 94 
de lei 80 de bani, după majorarea 
acesteia vor fi 126 de lei 40 de bani 
și respectiv – 110 lei 60 de bani. 

Transportatorii 
sunt nemulțumiți de noile 
tarife aprobate/ Precizările 
MIDR

Președintele Consiliului Aso-
ciației Patronale a Operatorilor 
de Transport Auto, Oleg Alexa, a 
declarat pentru „Gazeta de Chi-
șinău” că transportatorii nu sunt 
mulțumiți de noile tarife aprobate. 

„Cât privește tariful, noi, trans-
portatorii, nu suntem de acord în 
privința tarifelor interraionale, care 
s-au stabilit la prețul de 70 de bani 
per kilometru. Ultima noastră soli-
citare a fost de 80 de bani, noi am 
avut calculele noastre și obiecții la 
calculele ministerului. Din păcate, 
ministerul a decis să facă diferență 
dintre calculul raional și cel interra-
ional și a pus 70 de bani și acești 
bani nu acoperă practic nici creș-
terea prețului la motorină care s-a 
produs, nemaivorbind de alte creș-
teri de prețuri”, subliniază Alexa.

Ca răspuns, MIDR menționează 
că operatorii de transport, cu avi-
zul pozitiv al consiliilor locale din 
cadrul autorităților administrației 
publice locale de nivelul I, în sco-
pul asigurării accesului locuitorilor 
la servicii de transport rutier, pot 
aplica următoarele tarife:

a) la serviciile regulate în tra-
fic interraional până la 1 leu /km 
pentru un pasager; 

b) la serviciile regulate în trafic 
raional până la 1.10 leu /km pentru 
un pasager.

„Tariful va crește cu 10 bănuți 
pentru rutele interraionale, am 
spus treptat. Dacă vă amintiți, 
solicitările inițiale au fost chiar 
de dublare a tarifului. Mă bucur 
că noi am ajuns la acest consens 

cu transportatorii. Și al doilea me-
canism este pentru rutele raionale, 
cele din interiorul unui raion, în 
care tariful ar crește cu maxim 20 
de bănuți. Suplimentar, am dat 
dreptul administrației locale, îm-
preună cu transportatorii, să gă-
sească anumite soluții în anumite 
localități mai îndepărtate, pentru 
a discuta și a stabili un alt tarif 
decât cel stabilit expres de ordinul 
despre care am vorbit”, a mențio-
nat vicepremierul responsabil de 
Infrastructură, Andrei Spânu. 

Care confort când 
e lipsă de transport?

Ministerul de resort promovea-
ză și aprobă noi reguli, tarife, Aso-
ciația transportatorilor enumeră 
multiple probleme, nemulțumiri, 
iar călătorii susțin că, deși vor fi 
nevoiți să scoată mai mulți bani din 
buzunare, de confort nici vorbă. 

„Lucrez la Fălești, circul zilnic 
de la Albinețul Vechi într-un mi-
crobuz din care poate să cadă ușa 
din mers. Care confort, oameni 
buni? Uneori e atât de aglomerat 
că nu te poți răsufla, dar plătim 
toți același bilet!”, ne spune Maria.

„Condițiile de călătorie nu se 
vor schimba”, ne spune Oleg Alexa, 
în contextul majorării prețului la 
combustibil, chiar dacă în ordin 
acest fapt este indicat expres. 

„Calculele care ne-au fost pre-
zentate de către minister arată că 
ei au luat în considerație această 
decizie, noi aveam deja 20 de lei 
și 60 de bani la motorină. Și dacă 
mai luăm și această diferență de 
motorină care există acum și calcu-
lele ministerului, vedem că lucrăm 
astăzi deja în pierdere și cu acești 
70 de bani. Astfel, noi nu putem să 
reînnoim mașinile și să majorăm 
salariile. Această măsură de majo-
rare cred că este temporară, sunt 
necesare alte măsuri, compensarea 
accizei, TVA ș.a.”, menționează 

președintele Consiliului Asocia-
ției Patronale a Operatorilor de 
Transport Auto, Oleg Alexa.

Acesta a mai specificat că pro-
blema nu este în numărul de uni-
tăți de transport, unele rute au 
fost abandonate de către agenții 
economici din lipsă de venituri. 
Și din acest motiv, unele localități 
rămân fără rute, problema e una 
economică. Parcurile de transport 
nu se reînnoiesc de mai bine de doi 
ani, a punctat Alexa.

Scumpirea prețurilor 
la bilete se înscrie
în prevederile 
noului Program național 
„Transport modern”

Programul prevede standarde 
mai înalte pentru serviciile de 
transport rutier de pasageri și 
conține mai multe măsuri care 
vor pune bazele unui parteneriat 
între autorități și operatorii de 
transport, în beneficiul direct al 
oamenilor. Printre acțiunile inclu-
se în plan se regăsesc: dezvoltarea 
unui program național de susținere 
a transportatorilor pentru înnoirea 
parcului auto; modificarea meto-
dologiei de calcul al tarifelor pen-
tru pasageri și serviciile de autoga-
ră; combaterea transportului ilicit 
de pasageri; optimizarea rutelor; 
elaborarea strategiei de mobilitate.

Totodată, MIDR a specificat 
pentru ziarul nostru că de veri-
ficarea adaptării transportului 
public la noile condiții și stabili-
rea noilor prețuri la călătorii se 
va ocupa, conform prevederilor 
articolului 147 al Codului trans-
porturilor rutiere nr. 150/2014, 
Agenția Națională Transport Auto. 
ANTA este autoritatea care asi-
gură efectuarea monitorizării și 
controlului asupra îndeplinirii și 
respectării reglementărilor națio-
nale și internaționale în domeniul 
transporturilor rutiere.

Carolina CHIRILESCU

Curtea de Apel Chișinău invită pe Pîslaru Alexandru (ultima 
adresă de domiciliu mun. Chișinău, bd. Dacia 22/2, ap. 1) la șe-
dința de judecată stabilită pentru data de 16 martie 2022, ora 
11:00, în incinta Curții de Apel Chișinău, str. Teilor 4, sala nr. 7, 
etaj 2 (blocul nou), pentru examinarea apelului declarat de Pîslaru 
Mariana împotriva hotărârii Judecătoriei Hâncești, sediul Central, 
din 13 iulie 2021, adoptată în cauza civilă la cererea de chemare 
în judecată înaintată de Pîslaru Mariana împotriva lui Pîslaru 
Alexandru privind decăderea din drepturi părintești. Prezența 
este obligatorie!

Judecător raportor – Victoria Sîrbu

C I TAȚ I E  P U B L I C Ă
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

A R H I V E

Teodosia Magari, fecioara 
Rezistenței armate 
antisovietice din Basarabia

Gavril Andronachi din Zubrești 
activa în ilegalitate din anul 1946. 
Fănase Magari din Recea, a pus 
arma la ochi în iulie 1949, după 
ce i-a fost deportată familia. Iar 
consăteanul său Filip Magari a 
luat calea codrului în toamna ace-
luiași an. În casă se mai afla fiul 
gazdei, Dumitru Donică, un flăcău 
de 18 ani. Iar în cursul zilei, acolo 
a intrat și Teodosia Magari, despre 
care vom povesti ceva inedit în 
continuare. 

Colonelul Jeglov, 
viața bate filmul

Lupta poate fi considerată cea 
mai mare în istoria rezistenței ar-
mate antisovietice a basarabeni-
lor. S-a încheiat cu un mort și un 
rânit, în rândul securiștilor, și cu 
un rănit printre apărători. Secu-
ristul a fost înmormântat cu ono-
ruri, în parcul central orășenesc 
din Strășeni, unde mormântu-i 
poate fi văzut și astăzi. 

Colegul său rănit era nimeni 
altul decât colonelul Jeglov, venit 
special de la Moscova pentru „dis-
trugerea banditismului în RSS 
Moldovenească”. (Jeglov a servit 
drept prototip al eroului principal 
dintr-un film de cult sovietic ulte-
rior, „Место встречи изменить 
нельзя” – Locul întâlnirii nu se 
schimbă, rol interpretat de re-
numitul actor Vladimir Vîsoţki.) 

Cu toată alura sa de securist 
grozav, Jeglov a descoperit că 
spre dimineață a rămas aproa-
pe cu mâna goală. Conducătorii 
organizației, Afanasie Magari și 
Gavril Andronachi, au reușit să 
se retragă în noapte, chiar dacă 
ultimul nominalizat fusese rănit. 
În mâinile Securității au ajuns fe-
meile și ceilalți doi bărbați, care 
au acoperit cu foc retragerea ca-
marazilor lor. (La acest subiect 
însă vom reveni cu alt prilej.)

A făcut patru clase 
românești, dar sovieticii 
o considerau analfabetă

Teodosia Magari, o tânără de 

25 de ani, necăsătorită, trăia sin-
gură într-o căsuță separată de cea 
a fratelui mai mare, în gospodăria 
părinților decedați. A fost unul 
dintre principalii oameni de legă-
tură ai partizanilor și un prețios 
agent de asigurare cu produse ali-
mentare, de multe ori bucătăreasă 
a grupului de combatanți ce se 
ascundea în pădure. 

Satul o numea simplu, Feo-
dosa, și o stima, deoarece era o 
tânără muncitoare, modestă, pro-
fund evlavioasă, prezentă la toate 
slujbele religioase și făcându-și 
cruce la orice semn al Domnului, 
la orice răscruce a satului. Tânăra 
învățase patru clase românești, 
iar după invazia sovietică n-a mai 
găsit că îi e necesar să însușească 
scrisul rusesc. Astfel, prin dosa-
rele penale, o întâlnim catalogată 
„negramotnaya”, adică necărtu-
rară. 

După ce au arestat-o, securiștii 
anchetei preliminare au torturat-o 
bestial, prin nesomn, bătăi cor-
porale, lovituri cu obiecte con-
tondente în cap sau peste degete, 
au târât-o de păr de la un perete 
la altul, au amenințat-o că o vor 
arunca în celula criminalilor de 
drept comun etc. Securiștii urmă-
reau, în special, ca ea să declare 
că motivele luptei sale au fost nu 
credința în Dumnezeu, nu ura față 
de regimul ocupant, ci o presupu-
să dorință de a avea și ea bărbat. 
Și nu numai unul, dar toți parti-
zanii la rând. Ca să pună capăt 
suferințelor, Teodosia a semnat 
smerită procesele-verbale ce o 
vizau, fără a citi sau a întreba ce 
au scris securiștii.

Fecioara de la Recea a avut 
alte motive de luptă

La sfârșitul lui august 1951, 
Teodosia Magari a fost supusă 
judecății la Tribunalul militar al 
trupelor Ministerului Afacerilor 
Interne din RSS Moldovenească. 
A înfruntat trei maiori și un loco-
tenent în uniforme militare, fără 
a i se oferi un avocat. Însă ea își 
revenise din durerile torturilor 
pe care le-a suferit între pereții 
Securității. Era prea multa lume 
prezentă, de aceea a înțeles că aici 
nu o vor mai schingiui, ar putea fi 
ea însăși, cea de totdeauna. Numai 
că din tortura fizică ea nimeri aici 
într-o tortură psihică. Președin-
tele tribunalului o tot purta prin 
ceea ce ea semnase securiștilor. 
Căuta și el s-o prindă că ar fi o 
femeie de moravuri ușoare. O tot 
întreba dacă s-a culcat cu acela 

Teodosia Magari, condamnată în anul 1951 pentru rezistență antisovietică la 25 DE ANI de detenție, cu confiscarea averii și cu privarea 
de drepturile cetățenești pe încă 5 ani. Filă din dosarul penal

Facsimilul certificatului KGB privind virginitatea Teodosiei Magari. Filă din dosarul penal

Patru viteji înarmați doar cu carabine și 
pistoale au ținut piept o noapte întreagă 
plutonului de securiști dotați cu arme 
automat care i-au atacat pe neașteptate. Se 

întâmpla la 6 aprilie 1951, în satul Recea, Strășeni, 
la casa conspirativă a Elizavetei Donică. Femeia 
era omul prețios de legătură al partizanilor din 
organizația antisovietică „Armata din Pădure”. 

Gheorghe MĂRZENCU

sau cu celălalt. Însă ea la toate 
răspundea: „Nu!”.

Atunci maiorul cel mai mare 
izbucnește în sus din locul său:

- Curvo, te întreb ultima dată: 
cu Fănase te-ai cuplat?

- Nu! –  răspunde firesc Te-
odosia.

- Dar cu Filip te-ai culcat? – 
strigă maiorul enervat.

- Nu m-am culcat nici cu Filip!
- Dar cu Gavril? Dar cu Scri-

don? Dar cu toți bandiții voștri, pe 
care i-ai primit în patul tău acasă, 
cine s-a cuplat, târfo? - țipa cât 
putea maiorul.

- Nu m-am culcat cu nimeni! - 
riposta Teodosia. – Dumnezeu și 
părinții m-au învățat că e păcat 
să te culci cu bărbat dacă nu ai 
cu el familie.

Justițiarii au râs a batjocură, 
numind răspunsurile ei „obraz-
nice” și „neadevărate”. Au decis 
s-o prindă imediat cu minciuna 
și au dispus să i se facă un control 
ad-hoc, privind subiectul vir-

ginității, cu prețul întreruperii 
ședinței de judecată. Controlul 
medical de urgență al învinuitei 
l-a efectuat policlinica Securității, 
adică a instituției care tocmai a 
maltratat-o și a trimis-o în jude-
cată pe Teodosia.  

Iată că în scurt timp în sala 
judecății sosește rezultatul con-
trolului medical. Un certificat 
scris de mână, confirmat prin 
ștampila policlinicii și semnătu-
ra medicului: „Prin prezenta, se 
adevereşte că tov. Reiderman, 
medic-ginecolog al policlinicii 
Ministerului Securităţii din 
RSSM, la data de 28 august 
1951, a examinat-o în cadrul 
unui control medical pe cetă-
ţeanca Magari Feodosia, anul 
naşterii 1925. S-a constatat 
că VIRGINITATEA EI NU 
ESTE AFECTATĂ! (Sublinie-
rea şi semnul exclamării din text 
aparţin medicilor. Traducerea 
este a noastră.) Se vede că etica 
profesională a medicilor în cazul 

acesta a fost mai presus decât 
frica în fața regimului.

Cazul inedit al Teodosiei 
a fost trecut sub tăcere, 
fiind descoperit abia recent

Membrii tribunalului au muțit 
când au citit certificatul precum 
că tânăra este virgină la cei 25 
de ani ai săi, în timp ce a găzduit 
de mai multe ori diverși bărbați, 
inclusiv pe timp de noapte. Și-au 
dorit să arate, precum că motivul 
luptei basarabenilor cu puterea 
sovietică ar fi desfrâul, dar le-a 
ieșit tocmai inversul. Teodosia 
Magari, prin inocența sa, a răs-
turnat sistemul lor totalitarist 
plin de nonvalori. Înfrângerea 
evidentă în fața acestei tinere fi-
rave și speriate, cum le părea lor 
la început, i-a determinat să-și 
schimbe tonul, ședințele de jude-
cată continuând deja fără strigăte 
și batjocuri. 

Cazul însă a fost ascuns de ochii 
și urechile lumii și oricum, Teodo-
sia Magari, din Recea, Strășeni, la 
28 august 1951, a fost condamnată 
la o pedeapsă foarte grea: 25 de 
ani de detenție, cu confiscarea 
averii și cu privarea de drepturi-
le cetățenești pe încă 5 ani. După 
moartea lui Stalin, conducerea 
sovietică a anunțat amnistierea 
persoanelor deportate și a unor 
categorii de condamnați. Prin-
tre aceștia, se număra și Teodo-
sia Magari, căreia i s-a comutat 
pedeapsa la 10 ani privațiune de 
libertate. După eliberarea sa, ea 
s-a întors la baștină și a lucrat în 
gospodăria colectivă din locali-
tate. 

Este necesar ca măcar de Ziua 
Internațională a Femeii să glori-
ficăm martirele neamului.
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Extractele din plante au fost folosite din 
cele mai vechi timpuri drept remediu 
pentru vindecarea afecțiunilor și pentru 
menținerea sănătății. Zecile de beneficii 

pe care le oferă plantele sunt păstrate în diferite 
forme: capsule, comprimate, ceaiuri sau extracte 
lichide.

La adulții de vârstă mijlocie și la cei de 
vârstă înaintată, funcția creierului este sti-
mulată de activitatea fizică zilnică, constată 
cercetătorii de la Universitatea din Cali-
fornia - San Diego, în cadrul unui studiu 
la care au participat 90 de adulți care au 
purtat accelerometre în timp ce erau activi 
fizic la domiciliu.

Studiul a constatat că, în zilele în care 
activitatea lor fizică a crescut, participanții 
cu vârsta cuprinsă între 50 și 74 de ani au 
îndeplinit mai eficient o sarcină a funcției 
executive, iar în zilele în care activitatea 
lor fizică a scăzut, la fel și performanța lor 
cognitivă.

Corelația dintre activitatea fizică și cog-
niție a rămas atunci când s-au făcut ajustări 
pentru diferite comorbidități, cum ar fi 

vârsta, sexul, educația și rasa/etnia. Core-
lația a fost valabilă doar pentru persoanele 
care funcționează dependent, bazându-se 
pe alții pentru a îndeplini sarcinile vieții 
de zi cu zi, cum ar fi gestionarea activități-
lor casnice sau plata facturilor. „Pentru ei, 
activitatea fizică poate avea un beneficiu 
mai mare asupra performanței cognitive 
zilnice”, a spus autorul principal al stu-
diului, Raeanne Moore, profesor asociat 
în Departamentul de Psihiatrie de la Uni-
versitatea din California.

Autorii au speculat faptul că, deoarece 
adulții independenți funcțional realizează 
probabil mai multe activități sociale și sti-
mulatoare cognitiv, despre care se știe că au 
un impact pozitiv asupra sănătății creierului, 
activitatea fizică poate avea un impact mai 

mic asupra acestora, în ceea ce privește o 
eventuală îmbunătățire a cogniției. Munca 
cercetătorilor are implicații pentru dezvol-
tarea de noi intervenții digitale de sănătate, 
pentru a păstra sau îmbunătății sănătatea 
creierului în timpul îmbătrânirii.

„Nu știm încă dacă există un efect cu-
mulativ, pe termen lung, al acestor mici 
fluctuații zilnice ale cogniției”, a spus 
coautorul Zvinka Zlatar. „Este ceva ce 
intenționăm să studiem în continuare, 
pentru a vedea dacă efectuarea activității 
fizice la intensități diferite de-a lungul 
timpului, în medii nesupravegheate, poate 
produce îmbunătățiri pe termen lung în 
sănătatea creierului și schimbarea susți-
nută a comportamentului”.

Science Daily

Miracolul ascuns 
din extractele de plante 

Activitatea fizică regulată, asociată cu o mai 
bună performanță cognitivă

Cât de eficientă este medicina 
naturistă? Cui sunt indicate tra-
tamentele pe bază de plante și sub 
ce formă le găsim? Există efecte 
secundare sau contraindicații? 
Acestea, plus multe alte curiozi-
tăți neștiute despre extractele de 
plante sunt dezvăluite în rândurile 
ce urmează.

Tincturi și gemoderivate – 
avantaje și elemente 
de diferențiere

Tincturile sunt obținute din 
plante ajunse la maturitate. Apoi 
sunt uscate și macerate în alcool 
aproximativ două săptămâni. Sfat 
pentru persoanele care nu tolerea-
ză alcoolul: tinctura dizolvată în 
ceai face ca alcoolul să se evapore.

Gemoderivatele există în urma 
extragerii părților tinere din plan-
te, cu o consistență mai mare de 
nutrienți care ajung mai rapid în 
organism și au ca scop principal 
detoxifierea sau drenajul.

Procedeul de obținere a gemo-
derivatelor este următorul: mugu-
rii sau alte părți tinere din plante 
sunt puse la macerat în alcool cu 
glicerină timp de trei săptămâni. 
După acest timp rezultă un lichid, 
gata pentru utilizare.

Tot ce trebuie aflat despre 
medicina pe bază de plante

Pentru a înțelege remediile 
naturale pe bază de plante, exis-
tă câteva detalii esențiale despre 
aceste gemoderivate naturale:

Plantele sunt cele mai bune 
medicamente

Practic, medicamentele minu-
ne pe care le prescriu medicii sunt 

obținute în urma procedurilor 
ample care implică extragerea, 
sintetizarea și transformarea sub-
stanțelor din plante.

Remediile naturiste, 
mai sigure decât 
medicamentele

Plantele fac bine tuturor. Nu 
există persoane care să se plângă 
de reacțiile adverse ale unei plan-
te, atâta timp cât nu este otrăvi-
toare. Dacă sunt folosite corect, în 
cantitatea și sub forma indicată, 
siguranța remediilor naturiste 
este implicită.

Remediile din plante 
conțin sute de compuși 
esențiali de vindecare

Există compuși cu eficiență ma-
ximă și cu efecte secundare mai 
reduse, atunci când utilizarea se 
face în sinergie. Astfel, se reco-
mandă remediile care includ părți 
întregi din plante, precum sunt 
ceaiurile, tincturile sau extractele 
lichide, în defavoarea compușilor 
din laborator.

Plantele întăresc corpul 
de la interior la exterior

Dacă la farmacie ți se prescriu 
medicamente pentru fiecare simp-
tom în parte, plantele interacțio-
nează de la rădăcina problemei. 
Plantele nu ameliorează durerile, 
ci vindecă problema de la cauză. 
De aceea poate să dureze mai mult 
până se observă o ameliorare a 
simptomelor.

Totuși, înainte ca cineva să 
adopte un remediu naturist este 
bine să se asigure în prealabil că 
folosește partea corectă a plantei. 

De exemplu, unele pot fi toxice 
pentru uzul intern, în timp ce în 
cazul altor plante, florile, frunzele, 
rădăcina sau doar semințele sunt 
medicinale. Pentru alegeri în cu-
noștință de cauză, fie se consultă 
un medic, fie ghidul de botanică.

Remedii pe bază de plante 
– Cum se utilizează corect 
pentru efecte garantate?

Capsulele sunt economice ca 
preț, tabletele se dizolvă ușor, cea-
iurile sunt aromate și se pregătesc 
rapid, dar în schimb, extractele 
lichide oferă beneficii care nu pot 
fi înlocuite prin celelalte forme de 
administrare.

Ingredientele active din capsu-
le sau tablete pierd din efecte prin 
procesul de producție și condițiile 
de depozitare. Tabletele includ 
lianți pentru a comprima plantele 
în formă solidă. Însă capsulele au 
avantajul de a se dizolva mai ușor 
și nu conțin materiale suplimenta-
re de legătură sau lianți. Pe de altă 
parte, tabletele sau capsulele își 

slăbesc beneficiile prin expunerea 
permanentă sau repetată la aer.

Extractele lichide includ o 
concentrație ridicată a proprie-
tăților medicinale ale plantelor. 
Lichidul se absoarbe mai rapid, 
permițând calităților de bază ale 
plantelor să fie asimilate în tota-
litate de organism. Ce proprietăți 
primește organismul prin admi-
nistrarea extractelor de plante 
în formă lichidă? Le amintim pe 
cele mai importante, care le fac 
mai căutate decât variantele so-
lide. Și anume: absorbție rapidă, 
administrare ușoară, posibilitate 
îndelungată de conservare și de-
pozitare, concentrație mai mare 
a ingredientelor active și, nu în 
ultimul rând, pot fi consumate în 
combinație cu ceaiuri sau sucuri, 
după preferințe.

Rolul pe care îl are 
alcoolul din extractele de 
plante medicinale

Alcoolul este solventul sufici-
ent de puternic care ajută la eli-

berarea proprietăților din plante. 
Alcoolul contribuie mai bine decât 
apa la extracția ingredientelor ac-
tive din plante. Acest solvent per-
mite conservarea ingredientelor 
active fără refrigerare, mărește 
durata de viață și intensifică aro-
ma plantelor.

Extractele lichide 
din plante – sfaturi pentru 
utilizare eficientă

Durata de viață a extractelor 
din plante variază de la 2 la 4 ani, 
în funcție de procesul de extragere 
și de producție.

Extractele lichide din plante 
trebuie depozitate în spații răco-
roase, ferite de expunerea la lumi-
na soarelui și la temperaturi mari.

Ca regulă generală, produsele 
pe bază de plante se iau cu o ju-
mătate de oră înainte de masă.

Înainte de administrare, pro-
dusul trebuie agitat, iar doza care 
trebuie administrată se amestecă 
cu apă, ceai sau suc.

romedic.ro
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Activități 
social-sportive 
pentru copiii 
refugiați 
din Ucraina

Peste 20 de copii din familiile de 
refugiați din Ucraina au beneficiat 
de activități sportive fotbalistice, 
organizate de UNICEF în partene-
riat cu Federația Moldovenească de 
Fotbal, Centrul de caritate pentru 
refugiați, cluburi naționale, Fondul 
ONU pentru Populație, AO Sunshi-
ne, Special Olympics Moldova și 
Direcția generală pentru protecția 
drepturilor copilului. Evenimentul 
a avut loc pe 28 februarie curent 
la Centrul de refugiați nou-creat 
și amplasat la baza „Zimbru” din 
Chișinău. Copilașii au participat 
alături de părinții lor (circa 50 
de persoane) la diverse exerciții 
distractive cu elemente de fotbal, 
sub îndrumarea antrenorului Ana-
tolie Cojocari și cu asistența unui 
grup de voluntari. Acțiuni simila-
re, precum și antrenamente vor fi 
desfășurate în mod regulat și cu 
titlu gratuit în toate centrele de 
refugiați din R. Moldova. 

Sportivi 
din Rusia 
și Belarus, 
suspendați

Comitetul Internațional Olim-
pic a recomandat federațiilor in-
ternaționale sportive să suspende 
participarea atleților din Rusia și 
Belarus la toate turneele inter-
naționale, ca reacție la invadarea 
Ucrainei de către Federația Rusă. 
FIFA deja a exclus echipele de club 
și naționalele Rusiei din competiții, 
iar contractul cu Gazprom a fost 
întrerupt. Aceeași situație este în 
rugby, ciclism, baschet, patinaj, ho-
chei, handbal etc. De asemenea, 
Federația Internațională de Judo, 
în fruntea căreia se află austriacul 
de origine română Marius Vizer, a 
anunțat suspendarea președintelui 
rus Putin din calitățile de președin-
te de onoare și ambasador al acestui 
for de profil. În plus, Federația In-
ternațională de Tenis a suspendat 
federațiile rusă și belarusă din toate 
competițiile pe națiuni, Cupa Davis 
și Cupa Billie Jean King. 

Yuriy 
Vernydub 
s-a înrolat 
în armata 
ucraineană

Antrenorul echipei Sheriff 
Tiraspol, Yuriy Vernydub (56 de 
ani), s-a înrolat în armata ucrai-
neană pentru a lupta împotriva 
Rusiei. „Sunt născut în Ucraina, 
trăiesc în Ucraina, sunt mândru 
de poporul meu care-și apără țara! 
Am în Ucraina soția, doi copii și 
doi nepoți, am frați și surori – sla-
vă Domnului, cu toții sunt teferi”, 
a declarat tehnicianul. Reamintim 
că Yuriy Vernydub a jucat la for-
mațiile ucrainene Polissya, SKA 
Lviv, Kolos Nikopol, Prykarpattya, 
Torpedo Zaporijya, Metalurg Za-
porijya și Dnipro. 

Anastasia Nichita 
a mai câștigat un turneu 
internațional de mare prestigiu

Luptătoarea Anastasia Nichita s-a impus 
într-un stil de-a dreptul grandios la un 
turneu desfășurat sub egida Federației 
Internaționale de profil (United World 

Wrestling – UWW), fără să cedeze măcar un 
punct pe parcursul competiției. 

Întrecerea de lupte libere, 
greco-romane și feminine „Ya-
șar Doğu, Vehbi Emre & Hamit 
Kaplan”, consacrată acestor trei 
mari luptători turci, a avut loc în 
perioada 24-27 februarie curent la 
Istanbul (Turcia), contând pentru 
stabilirea ratingului mondial în 
domeniu. 

Durerea Ucrainei 
e și durerea noastră

După cum a mărturisit ulterior 
Anastasia Nichita, turneul a pur-
tat pentru ea o încărcătură sim-
bolică și în același timp stresantă 
din punct de vedere emoțional, 
date fiind evenimentele tragice 
ce se întâmplă în Ucraina, dar și 
eventualul lor impact asupra ță-
rii noastre. „Sper cât mai curând 
să se termine tot haosul acesta și 
suferința. Durerea Ucrainei e și 
durerea noastră. Cu toate acestea, 
am putut să mă mobilizez și să-
mi demonstrez – întâi de toate 
mie – că totul devine posibil dacă 
este muncă, dorință și răbdare”, a 
menționat discipola antrenorilor 
Tudor Cîrlan și Anatol Guidea.

Partida inaugurală a Anasta-
siei (23 de ani) la acest turneu, 
desfășurat în primitorul Complex 
Bașakșehir Spor Parkı, a fost pri-
ma după accidentarea la spate 
suferită anul trecut la Jocurile 
Olimpice de la Tokyo, lucru care 
nu i-a permis să se antreneze timp 
de patru luni. Atleta originară din 
Tătărești, Strășeni, a evoluat în 
categoria de greutate de 59 kg, 
făcând o veritabilă demonstrație 
de forță în compania sportivei din 
Azerbaidjan, Alyona Kolesnik (27 
de ani), triplă medaliată cu bronz 
a Campionatelor Europene. Ast-
fel, luptătoarea noastră a câștigat 
prin tuș în minutul 2 al partidei, la 
prima acțiune rezultativă. A doua 
partidă, din sferturi de finală, A. 
Nichita a încheiat-o la fel de rapid 
ca și prima, prin tuș, în fața adver-
sarei Elif Yanik (25 de ani, Tur-
cia). Traseul triumfal a continuat 
și în semifinale, când compatrioa-
ta noastră a dat piept cu sportiva 
română de origine ucraineană, 
Kateryna Jydacevska (28 de ani), 
medaliată cu bronz la ultima ediție 
a Europenelor (2021). Anastasia 
s-a impus prin superioritate teh-

nică, înainte de expirarea timpului 
regulamentar, scor 10-0. Finala 
s-a derulat după un scenariu ase-
mănător, doar că mult mai rapid, 
moldoveanca învingând-o încă în 
prima repriză pe vicecampioana 
europeană din 2013, Jargalma 
Țîrempilova-Țîrenova (32 de ani), 
o atletă de origine bureată.

Bronz pentru Iulia Leorda 

O evoluție de succes la acest 
turneu a avut-o și Iulia Leorda. 
Debutul primei partide pentru 
ea însă s-a dovedit a fi nefavo-
rabil, în confruntarea cu Emma 
Jonna Denise Malmgren (20 de 
ani, Suedia), o sportivă redutabilă 
care în 2021 a devenit campioană 
mondială printre juniori, când în 
finală a învins-o pe compatrioa-
ta noastră Mihaela Samoil. Mai 
întâi Iulia a fost condusă cu 0-4 
după două procedee reușite ale 
adversarei; totuși, fără să iasă 
din parter, ea a avut forța și în-
demânarea să contraatace și să 
egaleze. A doua repriză începu cu 
încercarea sportivei scandinave 
de a prelua inițiativa, însă ea a 
fost surprinsă la contraprocedeu 
și forțată să capituleze. 

În faza sferturilor, Iulia Leor-
da a avut de înfruntat rezistența 
luptătoarei din Germania, Annika 
Wendle (24 de ani), dublă medali-
ată cu bronz la ultimele două ediții 
ale Campionatelor Europene, pe 
care a învins-o cu 6-4. Urmă se-
mifinala disputată în compania 
atletei Milana Dadașeva (27 de 

ani), reprezentanta puternicei 
școli daghestaneze de lupte, du-
blă medaliată cu bronz european. 
Din debut Iulia o surprinde cu 
un procedeu de aruncare peste 
umăr, apreciat cu 4 puncte. Până 
la urmă, conaționala noastră a ce-
dat prin tuș într-o luptă extrem de 
solicitantă. A doua zi, în confrun-
tarea pentru medalia de bronz, 
discipola școlii moldovenești de 
lupte a surclasat-o fără drept de 

apel (5-0) pe Zhuldyz Eshimova 
(34 de ani, Kazahstan), vicecam-
pioană mondială în 2008. 

Victor Ciobanu 
și Mihai Bradu, 
vicecampioni

La masculin, o prestație demnă 
de toată lauda a avut-o luptătorul 
de stil greco-roman Victor Cio-
banu (29 de ani, 63 kg). În etapa 
calificărilor, elevul antrenorului 
Mihail Cucul s-a duelat cu repre-
zentantul gazdelor, Abdurrahman 

Altan (25 de ani), acesta din urmă 
câștigând prima repriză cu 1-0. 
În a doua parte a meciului felul 
insistent al lui Victor de a aborda 
ostilitățile i-a permis să restabi-
lească egalitatea, după care urmă 
un procedeu de rostogolire prin 
aruncare din parter, unul de-a 
dreptul amețitor, într-un stil 
de spectacol aparte: scor final 
4-1 pentru sportivul nostru. În 
semifinale atletul originar din 

Vărvăreuca, Florești, în maniera 
lui caracteristică l-a învins încă 
în prima repriză, prin procedee 
executate la sol, pe turcul Ah-
met Uyar (24 de ani). În finală, 
Victor Ciobanu a cedat în fața lui 
Islomjon Bakhramov (26 de ani, 
Uzbekistan), campion al Asiei în 
anul 2019, fiind penalizat excesiv 
de arbitri prin plasarea în parter. 

La rândul său, Mihai Bradu (26 
de ani, 82 kg) în optimi a dat peste 
rezistența dârză a kazahului Ra-
khmet Sapiyev (25 de ani), care 
a realizat în debut o aruncare de 
mare amplitudine (0-4). Apoi lu-
crurile au luat o întorsătură la care 
adversarul nicidecum nu se aștep-
ta: acesta încercă încă o aruncare, 
însă din cauza că n-o pregăti bine 
din punct de vedere tehnic, se po-
meni la sol (2-4), după care Bra-
du reuși tocmai cinci procedee de 
rostogolire (12-4), adjudecându-și 
astfel victoria prin superioritate 
tehnică. În semifinale, Mihai s-a 
impus în fața lui Tunjay Vazirza-
de (25 de ani, Azerbaidjan): mai 
întâi îl plasă la sol (2-0), după 
care urmă un procedeu similar 
realizat de adversar (2-2). În re-
priza secundă moldoveanul a fost 
trecut de arbitri în parter (2-3), 
poziție din care reușește să evade-
ze prin contraatac (4-3), ca apoi 
să inițieze la rându-i o ofensivă 
devastatoare și să câștige prin tuș!  

În marea finală, Mihai Bradu 
l-a înfruntat pe reprezentantul 
gazdelor, Burhan Akbudak (26 
de ani), vicecampion mondial în 
exercițiu, cedându-i într-un meci 
deosebit de echilibrat cu 1-2. Tur-
neul a contat în vederea calificării 
la Campionatele Mondiale ce vor 
avea loc în luna septembrie a.c. 
la Belgrad (Serbia). 

Iulian BOGATU

De la stânga la dreapta: Iulia Leorda, Tudor Cîrlan (antrenor), Anastasia Nichita

O secvență din lupta finală cu participarea Anastasiei Nichita
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S u d o k u

Teatrul Național „Mihai Eminescu”
05.03; 11.03 „Casa Mare” de Ion Druță, ora 18.00.
06.03 „Dosarele Siberiei” de Petru Hadârcă, ora 18.00.
08.03 „Aveți ceva de declarat?” de Georges Feydeau, ora 18.00.
09.03 „Storcătorul de fructe” după Ilia Cilaki, ora 18.30.
10.03 „Cântec de leagăn” de Dumitru Matcovschi, ora 18.00.

Teatrul Național „Eugene Ionesco”
04.03 „Peter Pan” de J.M. Barrie, ora 18.30.
05.03 „Oscar și tanti Roz” de Eric Emmanuel Schmitt, ora 18.30.
06.03 „Arta conviețuirii” de Yasmina Reza, ora 17.30.
08.03 „Iubirea la proști” de Francis Veber, ora 18.30.

Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”
06.03 „La Boheme”, operă în patru acte, de Giacomo Puccini, ora 17.00.

Teatrul Satiricus „I.L. Caragiale”
04.03 „Hamlet” de William Shakespeare, ora 18.30.
05.03 „Nunta” de Anton Cehov, ora 18.30.
06.03 „Revizorul” de Nikolai Gogol, ora 18.30.
08.03 „Fără pijamale” după Mawby Green și Ed Feilbert, ora 18.30.

Teatrul Geneza Art
05-06.03/ 09-10.03/ 12-13.03 „Nuntă în cer” de Mircea Eliade, ora 19.00.

Teatrul „Luceafărul”
04.03; 18.03 „Testamentul” de Gh. Urschi, ora 18.30.
05 – 06.03; 20.03; 26.03; 27.03 „Fazanul” de Georges Feydeau, ora 18.30.

Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”
06.03 „Fata babei și fata moșneagului” de Ion Creangă, ora 11.00, 12.30.

Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
05.03 „Păcală și Tândală”, adaptare și regie Radu Chilaș, ora 11.00.
05.03 „Ulciorul sfărâmat”, de H. von Kleist, ora 19.00.
06.03 „O întâmplare cu un metranpaj” de A. Vampilov, ora 19.00.

Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”
Palatul Republicii

04.03 În program: Ghenadie Ciobanu, Robert Schumann, Johannes Brahms. 
Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale, director artistic și prim-diri-
jor – Mihail Agafița, ora 18.00.

05.03 Concertino Accordion Band, ora 18.00.
07.03 Un Mărțișor de ziua ta, în ajunul Zilei Internaționale a Femeii. 

Protagoniști: Constantin Moscovici, Vladimir Fotescu, Aurel Chirtoacă, Igor 
Rusu, Ricu Vodă, Gabriel Nebunu, invitat special – Metodie Bujor, ora 18.00.

Sala cu Orgă 
07.03 Recital de acordeon. Radu Rațoi (Moldova- Danemarca) prezintă 

creații celebre pentru orgă de J.S. Bach, F. Liszt, Gh. Ciobanu, ora 18.00.
09.03 Mărțișorul copiilor – Martina Meola, pian, Sofia Știuca, vioară; Ilie Grosu, 

saxofon, și Orchestra Națională de Cameră, prim-dirijor Cristian Florea, ora 18.00.

A f i ş

„Te caut!” – așa se cheamă rubrica prin inter-
mediul 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 abo-
nament la noua publicație, GAZETA de Chișinău, 
în paginile căreia vei găsi rubrica „Te caut”, care 

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

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

Te  c a u t !

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 la sol în raionul 
Telenești. Una dintre condiții este ca femeia să treacă 
cu traiul la el. (10)

Femeie de 46 de ani
Este în căutarea unui bărbat care ar avea vârsta până 
la 50 de ani, dintr-o localitate apropiată de municipiul 
Bălți. Mai multe detalii la numărul de telefon lăsat la 
redacție. (11)

Bărbat de 61 de ani
Din Chișinău. Este în căutarea unei femei de o vârstă 
apropiată. Mai multe detalii la numărul de telefon lăsat 
la redacție. (12)

Bărbat de 39 de ani 
Locuiesc într-o suburbie a orașului Bălți. Vreau să cu-
nosc o femeie cu vârsta cuprinsă între 34 și 51 de ani. 
Mai multe detalii despre mine voi discuta la numărul de 
telefon lăsat la redacție. (14)

Viața e frumoasă trăită în doi
Doresc să fac cunoștință cu o doamnă inteligentă, căreia 
i-ar plăcea viața în doi. Sunt din Chișinău, am studii su-
perioare, stare materială bună, fără vicii. Să aibă 64 de 
ani... detaliile vor urma. (15)  

Femeie de 66 de ani
O femeie își caută un prieten sincer și cu suflet bun. Am 
66 de ani. Locuiesc în orașul Chișinău, sec. Botanica. 
(16)  

Împreună vom învinge singurătatea 
Văduvă, locuiesc în Chișinău, am 1,75 m, 80 kg, 51 de 
ani. Solicit cunoștință cu un bărbat bun la inimă, de cre-
dință ortodoxă. Împreună vom birui singurătatea. (17) 

Tare aș vrea să formez un cuplu
Văduv, 70 de ani, 170 cm, 70 kg. Din părțile Căușenilor, 

are casă. Fără vicii, fără obligații. Vrea să cunoască o 
femeie de 65-68 de ani. (18) 

Îmi doresc să întâlnesc
o persoană potrivită 
Și care merită să fie prețuită. Orice zi e importantă și 
frumoasă când o trăiești lângă omul drag și bun la su-
flet. Sunt o femeie drăguță, plăcută la vârsta mea de 63 
de ani. Dacă ești potrivit vârstei mele și ești în căutarea 
unui om drag alături, atunci sună-mă. (19) 

În căutarea unei femei 
inteligente 
Vreau să fac cunoștință cu o femeie inteligentă, de 64 de 
ani, căreia i-ar plăcea viața în doi. Sunt din Chișinău. Am 
studii superioare, stare materială bună, fără vicii. Mai 
multe detalii la numărul de telefon lăsat la redacție. (20) 

O femeie își caută un prieten sincer, 
cu suflet bun 
Am 66 de ani, locuiesc în capitală. Aștept apeluri telefo-
nice de la bărbați interesați. (21)  

Bărbat 
de 60 de ani
Un bărbat văduv vrea să facă cunoștință cu o femeie de 
la țară: simplă, drăguță și gospodină, cu vârsta între 55-
60 de ani. (22)

Femeie 
de 57 de ani
Este în căutarea unui bărbat potrivit vârstei sale, care 
ar fi de religie ortodoxă și să nu facă abuz de alcool și să 
nu fumeze. De dorit ca bărbatul să fie din Chișinău sau 
din apropierea municipiului. Femeia vrea să treacă cu 
traiul la el. (23)

Văduvă de 54 de ani 
își caută perechea. „Sunt o femeie cumsecade și aș vrea să 
am alături un bărbat la fel, de 55-60 de ani. Să nu fumeze 
și să nu bea mult alcool. Să iubească viața. Mai multe de-
talii la numărul de telefon lăsat la redacție”. (24)

Plasează anunțul tău aici!
Acum ai posibilitatea să plasezi un anunț de vânzare-cumpărare, de alte servicii, 

la rubrica „Mica publicitate” din săptămânalul GAZETA de Chișinău.  
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 

redacției: ( +373) 0 22 358567; 069307730 (Viber, Whatsapp).
Rubrica „Mica publicitate” va putea fi găsită și pe pagina online a publicației – gazetade-

chisinau.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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Fără să îți dai seama de 
acest lucru, te lași cucerit 
de vorbe goale. Chiar dacă 
știi că promisiunile care ți 
se fac nu vor ajunge nici-
odată să se transforme în 
realitate, rămâi în anumite 
relații doar din cauza fricii 
de a renunța. Este bizar că 
tocmai tu acționezi în aceas-
tă manieră. Niciodată nu ai 
ales această cale de mijloc.

Starea de armonie se in-
stalează în viața ta. Chiar 
dacă îți dorești autenticitate 
în viața ta, îți dai seama că 
nu reușești să faci compro-
misuri în acest sens. Pro-
priul confort este mereu 
primordial. Ești ok cu acest 
lucru și nu vrei să îți mai 
explici comportamentul în 
fața nimănui.

Ești o personalitate pu-
ternică și tot ceea ce ți se 
întâmplă are un efect po-
zitiv asupra motivației tale. 
Dintotdeauna ai căutat să îți 
depășești limitele și îți reu-
șește acest lucru. A vorbi des-
chis despre ceea ce simți este 
esențial pentru armonia ta 
psihică. Este indicat să rămâi 
ancorat în stare de armonie 
interioară pe care o resimți.

Dintotdeauna ai căutat 
să îți depășești limitele și 
îți reușește acest lucru. A 
vorbi deschis despre ceea 
ce simți este esențial pen-
tru armonia ta psihică. În 
zilele acestei săptămâni 
este indicat să rămâi an-
corat în starea de armo-
nie interioară pe care o 
resimți.

A te „dezlega” de anumi-
te promisiuni te poate ajuta 
să îți regăsești liniștea in-
terioară. Nimic din ceea ce 
faci sau simți nu este în van. 
În plan profesional, cu sigu-
ranță ești capabil de reușite 
extraordinare. Chiar dacă 
sprijinul persoanei iubite 
este important pentru tine, 
lipsa lui nu te va opri din 
a-ți urma visurile.

Pentru tine totul se com-
plică pe ultima sută de metri 
înainte de atingerea obiec-
tivului. Achizițiile pe care 
le vei face te vor ajuta să 
vezi lucrurile într-o manieră 
mai matură. Uranus aduce 
în viața ta multe schimbări 
radicale. Ești într-o conti-
nuă căutare de indicii care 
să îți sugereze drumul pe 
care trebuie să pășești.

Atunci când vine vorba 
de achizițiile pe care le faci, 
încearcă să fii mai calculat. 
Ai nevoie de bani pentru 
cheltuieli imprevizibile, 
dar și pentru vacanța pe 
care o plănuiești. În raport 
cu anumite persoane devii 
mult prea intruziv. Îți este 
destul de dificil să respecți 
nevoia de spațiu a apropi-
aților.

Te axezi pe propria expe-
riență atunci când este cazul 
să iei decizii. Nu simți ne-
voia să le permiți celor din 
jur să își susțină punctul de 
vedere cu privire la alege-
rile pe care le faci. Când te 
afli în mijlocul unor situații 
tensionate, ai nevoie de mai 
multe informații pentru a 
găsi rezolvarea cea mai ra-
pidă.

Atunci când vine vorba 
de viața ta profesională, 
reușești să profiți de toate 
oportunitățile de dezvoltare 
care îți ies în cale. Anumite 
aspecte din viața ta devin 
mult mai clare și acest lu-
cru te ajută să te orientezi 
și să iei decizii importan-
te. Această săptămână va 
fi despre grija pentru cei 
din jur.

În perioada care urmea-
ză vei avea o stare de spirit 
extrem de jovială, de pozi-
tivă și prezența ta încân-
tătoare va atrage suficient 
de mult atenția celor din 
jur. Deși consideri despre 
sine că ai capacitatea de 
a fi autentic, unele relații 
se prăbușesc sub ochii tăi. 
Nu întotdeauna este vorba 
despre autenticitate.

Multe proiecte pe care 
le coordonezi necesită 
mai multă minuțiozitate. 
Toată „revoluția” pe care o 
trăiești în plan emoțional 
are drept scop recâștiga-
rea încrederii în sine, dar 
și în cei din jur. Oferă-ți 
ție și celor din jur spațiul 
necesar pentru înțelegere 
și acceptare a propriilor 
emoții!

De multe ori, îți pui sin-
gur piedici doar pentru că 
nu ești sigur pe ceea ce 
reprezinți. Atunci când 
familia are nevoie de tine, 
ești mereu prezent. Dedi-
carea ta absolută nu este 
însă apreciată. Evenimen-
tele acestei săptămâni sunt 
potrivite pentru a readuce 
în viața ta entuziasmul de 
altădată.

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

În tot acest timp flăcăul s-a fră-
mântat și, pe la revărsatul zorilor 
într-o dimineață, s-a ridicat din 
pat și a prins a se pregăti de drum. 
Cum l-a văzut cu mâna pe clanță 
și cu geanta pe umăr, mătușa l-a 
întrebat: „Încotro te-ai pornit cu 
noaptea în cap?”. „La Cernăuți”, 
a fost răspunsul. 

Piatra de încercare

În acele clipe bătrâna l-a apucat 
ușurel de mână, l-a tras spre divan 
rugându-l să se așeze și i-a spus: 
„Am vrut să mă conving dacă ții la 
Ludmila, dacă o iubești cu adevărat 
și am născocit această minciună. 

N-are pe nimeni fata, stai liniștit! 
E îndrăgostită și ea de tine, dar nu 
se grăbește să-și pună pe talger 
sentimentele”. 

Victor a oftat ușurat, și-a făcut 
semnul crucii, apoi a ridicat-o în 
brațe pe mătușă rotind-o fericit 
prin cameră. Mătușa nu-l văzuse 
niciodată atât de fericit ori să-și 
facă cruce, cum niciodată nu se 
dădea dus la biserică sau la vreo 
mănăstire.

Cum s-a văzut slobozită din 
strânsoarea nepotului, i-a spus: 
„Dragul meu nepot, dacă vrei să 
fii fericit cu Ludmila, du-te mai întâi 
și-ți mărturisește păcatele unui că-
lugăr. O să vezi cum o să se schimbe 
spre bine toate în jurul tău.”

Victor i-a dat ascultare și s-a 
dus să stea două săptămâni la 
Mănăstirea Sihăstria, unde a fost 
învățat cum să se roage din inimă. 
A zăbovit în chilia unui călugăr bă-
trân câteva nopți, mărturisindu-i 
toate păcatele cele cu voie și cele 
fără de voie. Întors acasă, i-a spus 
mătușii că încă din copilărie nu 
mai simțise strecurându-i-se în 
suflet atâta lumină și atăta căldu-

Puternică și nebănuită, 
forța Dragostei (II)

ră și că a plâns cu lacrimi în fața 
icoaneleor, cerând iertare pentru 
tot răul ce-l făcuse. 

În toamnă, Victor a făcut admi-
terea la facultatea de filologie cu 
frecvență redusă a Universității 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Cu 
câteva zile înainte de sosirea Lud-
milei s-a angajat pictor decorator 
la o agenție de prestigiu. În seara 
în care ea s-a întors din vacanță 
și a bătut la ușă, Victor a alergat 
imediat și i-a deschis. 

I-a luat gențile și le-a trecut 
peste prag. Ce senzație ușoară, 
liniștitoare îl copleșise! „Bine ai 
revenit!”, i-a spus cuprinzând-o în 
brațe. Era pentru prima dată când 
făcea un astfel de gest. Ludmila i-a 
zâmbit binevoitoare. În altă sea-
ră, când s-a întors de la serviciu, 
a sărutat-o ușurel pe buze. 

Cu lumină și căldură 
în suflet

Mătușa era plecată la o prietenă. 

Cât Ludmila a întrat în baie să-și 
facă un duș, el s-a dus la bucătărie 
și a pregătit cina. În timpul cinei 
și-au povestit cum le-a trecut ziua, 
apoi Victor i-a vorbit cu însuflețire 
despre arta decorativă. Serile în 
casa mătușii se derulau cu epi-
soade tandre în care îndrăgostiții 
se priveau unul pe altul cu un aer 
fericit, destins. Inima doamnei 
Dascălu se împlea de bucurie. 

Victor și Ludmila înaintau cu 
pași ușori în dragoste, luând lucru-
rile așa cum sunt, fără să le forțeze. 
În vara următoare au plecat împre-
ună la odihnă la munte. Acolo avea 
să trăiască Ludmila prima noapte 
de dragoste. Ardea de dorința de 
a-l simți contopindu-se cu ea. A 
fost și durere, dar și plăcere, și 
senzualitate. Au urmat alte nopți 
cu sentimentele în fierbere. 

„Ce minunat e să fim singuri, 
fără teama să ne surprindă mătușa 
când ne împărtășim trăirile interi-
oare”, i-a șoptit Ludmila în ultima 
noapte în camera din hotelul de la 

Nina NECULCE

Vorbele mătușii l-au lovit drept în 
inimă. A stat așa încremenit vreo 
jumătate de oră, după care l-a podidit 
plânsul. Mătușa, care nu ținea minte 

ca Victor să fi plâns vreodată de când era la ea, 
a înțeles că nepotul iubește cu adevărat, dar 
l-a lăsat dus așa pe valul durerii mai bine de o 
săptămână.
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pensiune. Buzele lui i-au atins ușor 
gâtul, ceafa, spatele, apoi a lut-o în 
brațe și a dus-o la pat. Au avut cea 
mai frumoasă noapte de dragoste 
din acea primă vacanță în doi. 

În toamnă, cu inimile pline de 
iubire, s-au căsătorit și s-au așezat 
pe un trai liniștit și senin în casa 
mătușii. Doamna Dascălu avea la 
acea vreme 78 de ani. Peste pa-
tru ani a plecat la ceruri. A murit 
împăcată că dragostea l-a ajutat 
pe nepotul ei pornit spre o viață 
ușoară, fără de griji, să arunce din 
spate sacul plin cu urâțenii.

Din ziua nunții eroilor noștri au 
trecut 19 ani, timp în care Victor 
nu a mai trecut pe la club să joace 
cărți și nici de răsfățul femeilor nu 
a mai avut nevoie. Toată mângâie-
rea îi vine de la Ludmila. Alături 
de ea, care e la fel de atrăgătoare 
ca în prima zi, continuă să trăiască 
clipe fermecătoare. 

Un lucru părea să-i întristeze la 
începutul căsniciei – nu le trimitea 
Dumnezeu copii. Dar tot așteptând 
barza să treacă și pe deasupra casei 
lor, au înfiat un băiețel și o fetiță, 
care au venit în familia lor ca un 
dar de Sus. Ei consideră adopția o 
binecuvântare. Spun că acești doi 
copii s-au născut din inimile lor. 

Se roagă împreună cu Ludmila 
pentru sănătatea familiei. Victor, 
care multă vreme uitase de Dum-
nezeu, a ajuns să creadă în El cu 
toată inima. Zice că îi simte mâna 
ocrotitoare la tot pasul. Dumne-
zeu, Ludmila și copiii au devenit 
subiectul numărul 1 al vieții sale.
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REPLICA 
UNEI FETE DOTATE, 
DE 1 MARTIE
Fascinat, bădița tace,
Mă privește-n chip și fel:
- Mărțișorul meu îți place
Sau ce-i dincolo de el?

SFAT PĂRINTESC
Dacă nu asculți de tata,
S-o săruți așa cum vrei,
Ar putea să creadă fata,
Că te temi de gura ei!

Diana ENACHE

MĂRTURISIREA 
DOAMNEI APOSTOL
Cu numele-mi predestinat,
Pe mulți bărbați i-am derutat,
Dar recunosc – şi nu mă-ncântă – 
Că n-am fost chiar atât de sfântă.
            
DRAGOSTEA 
N-ARE VÂRSTĂ
Cununați de fosta noră, 
Stau acuma la altar, 
Ea, de-abia de-un an majoră, 
El, de doi... pensionar! 

LA CHIRURGIE
Un hoț avea dureri acute, 
‘Nălțând spre doctor ochii triști, 
Ceru să-l opereze iute
Ca între... profesioniști. 

 Constanța APOSTOL

UNUI EPIGRAMIST 
CÂRCOTAȘ
Tot căutând mereu defecte,
A zis, privind în ochi o damă:
Ah, ce picioare ai, perfecte,
Păcat că nu-s de epigramă!...
 
ÎN FAMILIE, 
DE SĂRBĂTORI
Cu rachiu-n cap tot anul,
Soțul aștepta piftia;
Pe un ochi fierbea ciolanul,
Iar alăturea, soția.
 Carmen CHIOINEA

LA ÎNTÂLNIRE 
CU ELECTORATUL
Venind aleșii la paradă,
Se-ntreabă, survolând tot cerul:
De ce-ar mai face-autostradă,
Când au deja elicopterul?     

LA ORDINEA ZILEI
Șeful meu stimabil vine
Des neinvitat la mine
Și nu-i bai că stă la masă, 
Dar mai ia și pentru-acasă… 

DEOCAMDATĂ, VISE... 
Cred că e o aventură
Să visăm suprastructură
Câtă vreme banii zboară
Cu aleși cu tot, din țară… 

Maria CHIRTOACĂ

SPERANȚE 
DE SĂRBĂTORI
De ziua Sfântului-cel-Mare, 
I-am zis patronului, în șoaptă, 
C-aștept și eu o avansare
Și mi-a răspuns: 

La Sfântu-așteaptă!              

Epigrama feminină, 
permanent de spirit plină

Pagină îngrijită de 
Gheorghe Bâlici

CERTITUDINE
Că-i astăzi, mâine sau poimâine, 
E altceva ce mă intrigă: 
Guvernul va intra în pâine 
S-o pună iar de mămăligă. 

Florentina Loredana DALIAN

E LUCRU CERT!
Tot străbătând al sorții vad
Și după aspre meditații,
Eu cred în rai, dar și în iad.
Depinde unde-ți faci relații...

ISTORIA
Chiar Herodot, al său părinte, 
Iubind-o tare și cu foc, 
N-a educat-o mai deloc
Şi de atunci ea tot ne minte. 

Florina DINESCU

LOTUL DE LOBBY
La partide în derivă
Vin experți agricultori, 
Care cânepă cultivă, 
Mai apoi să tragă sfori. 

Alexandra DOGARU

NUNTĂ – LEGALĂ – 
CU SURPRIZE
Prin sat e lumea-ngrijorată
Că n-au ajuns jandarmii-ndată, 
Când socrii se băteau mai tare, 
Că n-a fost Gheorghe fată mare...

Any DRĂGOIANU

COLAC PESTE PUPĂZĂ
Cu gripa asta aviară, 
Tot păsăretu-a dat de dracu’... 
Doar pupăza e mai sprințară: 
Pe ea, o apără colacu’! 

Viorica GĂINARIU

ATITUDINE 
HOTĂRÂTĂ
Cu soacra a făcut-o lată,
Dar căsnicia-i merge șnur,
C-a pus picioru-n prag odată
Şi-acum... e-n ghips pân› la femur. 

Mirela GRIGORE

SCHIMBARE 
LA GUVERN
Când guverne fac rocadă,
Primul lucru ce-i posibil,
E ca noul șef să-l vadă
Pe… portar, incompatibil.

Gențiana Gabriela GROZA

CUVÂNTARE 
LA PARTIDUL 
PENSIONARILOR
După cum știti, dragi amici, 
Azi ne-am adunat aici
Să-ncercam să ne-amintim
Pentru ce ne întâlnim. 

„GĂINA CARE 
CÂNTĂ”
Ține frâiele în mână
Arătându-se bărbată; 
Parcă o și văd bătrână
Cu probleme de prostată! 

INFIDELA
Cu nonșalanță, pe alei,
Prin parcuri sau terase, 
Apare tot cu soțul ei
În coarne și în oase. 

Mihaela KERESTELY

FĂRĂ 
DUȘMANI
N-am dușmani de anvergură,
Oameni dornici să mă sape;
Ci prieteni – pe măsură –
Dornici numai... să mă-ngroape. 

Elena LEACH

ASEMĂNARE
Vorbei să-i găsesc eu rostul,
Spun pe-un ton deloc strident:
E primejdios și prostul,
Dar și cel inteligent!

CONTESTATAR 
SANCȚIONAT 
Din proverbe mă adap 
Când vă spun de el, atât:  
„I se dă mereu la cap 
Celui care face gât”!  
             
FIDELITATEA
ÎNTRE 
POLITICIENI 
E un angajament fratern 
Și-i respectat cu strășnicie:  
Stau împreună în guvern 
Apoi, la fel... și-n pușcărie! 

Elena MÂNDRU

BĂRBATUL IDEAL 
Cadouri, flori, rafinament,  
Plimbări de mână la șosea;  
Atât de tandru și de-atent 
E cu nevasta... altuia.  

UNUI IUBĂREȚ 
Că n-o să moară-n patul lui, 
Îi spune gândul sub perucă, 
De-atuncea, doarme unde-apucă, 
Nu mai contează-n patul cui.  
          
DISCURSUL 
LUI AGHIUȚĂ 
LA SOSIREA 
POETULUI 
Poet cu ifose și toane,  
Având păcate numeroase...  
Îi dau în grijă trei cazane,  
Și-un post de șef la...păcătoase. 

Sanda NICUCIE

LOGICĂ 
Sunt inimos, c-așa-i la noi: 
Eu pe vecin l-ajut un pic 
Să-i moară capra și apoi 
Îi cumpăr varza pe nimic. 
            
EPIGRAMA 
Distinsă-i fata, cu pretenții, 
Drapată-n rochie de bal,  
Dar vezi ascunsele-i intenții,  
Când se dezbracă, la final. 

UTILITATEA 
BEȚELOR PENTRU 
UNII 
Chestiune de-adaptare 
Să mănânci cu bețișoare, 
Dar mulți oameni, din păcate, 
Cred că-s pentru pus în roate!

Cătălina ORȘIVSCHI

SINCERITATE 
Important, la vârsta-a treia,  
Când problema e mai grea,  
Nu-i cum cucerești femeia,  
Ci cum poți să scapi de ea!  

DIFERENȚĂ 
CORTINA are rol exact 
Ca FUSTA și-alte mici veșminte,  
Dar prima cade după act,  
A doua pică înainte.  
             
UNEI PRIETENE 
De nu mi-ai fi atât de dragă, 
Ți-aș spune că-ți lipsește-o doagă, 
Dar cum eu te iubesc nespus,  
Susțin că ai o doagă-n plus! 

Elis RÂPEANU

DUPĂ O PLOAIE 
CU GRINDINĂ 
În grădină-o babă țipă: 
„Para focului să arză 
Piatra asta, că-ntr-o clipă 
Mi-a făcut ardeii... varză!”. 
            
SOȚIA ȘI SOACRA 
ÎN BUCĂTĂRIE
Când cele două mestecau în oale, 
Bărbatul de acasă a plecat, 
Sperând să dea de niște 

trufandale, 
Că, vai, de răcituri s-a săturat!  
             
LA PLIMBARE, 
PRIN ORAȘUL 
NATAL 
Nu mă tem, la o adică,  
Să mă rătăcesc pe-aici:  
Străzile le știu de mică,  
Gropile le știu de mici! 

Vali SLAVU

DE SĂRBĂTORI 
Când nevasta l-a-ntrebat:  
- Cine e la noi în pat?  
El sări ca un nebun:  
- Mi-a adus-o Moș Crăciun!  

CĂSĂTORIE 
DIN INTERES 
Ei sunt perechea potrivită 
(Dar nu prea cine știe ce),  
Ea este-o doamnă înstărită,  
Iar el în stare de orice. 
 
EXCEPȚII 
Vânzătorul a-ntrebat:  
- Care rochie vă place?  
- Uite, dom’le, și-un bărbat 
Care vrea să mă îmbrace! 

Stela ȘERBU RĂDUCAN

O, TEMPORA...
De-o vreme, mulți bărbati îmi spun
Că sunt la fel ca vinul bun,  
Iar eu constat că astăzi, iată,  
Nu se mai bea ca altădată.  
             
ECONOMIE 
„CA PE 
ROATE” 
Traiul nostru-i o povară,  
Carul țării merge lent;  
Caii trag din greu pe-afară,  
Boii rag în parlament. 

Violeta URDĂ

DESTIN 
Soțul ei se odihnește!  
Să îl ierte Preaînaltul!  
Ea, sărmana, mai trăiește...  
Când cu unul, când cu altul.  

UNUIA 
(DUPĂ ANI 
DE MARIAJ) 
Dragostea i-a „expirat” 
Și-i vorbește cam urât;  
Cert e că s-a săturat 
De nevastă până-n... rât! 

Viorica VOICESCU

UNUI PICTOR 
Parisul deci l-a vizitat 
Din Pantheon în Place Pigalle;  
În Louvre însă n-a intrat,  
Că are-acolo un rival.  

FESTIVALUL
DE MUZICĂ 
UȘOARĂ 
DE LA MAMAIA 
Și jurii, și compozitori,  
Reclamă, public, fast și flori,  
Într-un cuvânt, au fost de toate,  
Dar și speranțe înșelate!  

VIS ȘI REALITATE 
Poetul se trudește-ntruna 
S-atingă soarele și luna,  
Dar criticul, cu un cuvânt 
Îl readuce pe pământ!  

LINIȘTE 
SUFLETEASCĂ
Nu, încă n-am luat vreun 

premiu,
Dar n-am motive să m-agit;  
Declar deschis că sunt un 

geniu, 
Și-aștept să fiu descoperit.  
            
LIRICĂ 
Nu-l pricep când debitează 
Fraze lungi sub clar de lună,  
Dar când tace și oftează,  
Știu precis ce vrea să spună! 

Viorica 
VERBOVSCHI-CRISTODULO
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Luni, 7 martie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Conexiuni
12.00 Vreau să fiu sănătos!
12.55 Carte de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Cap compas
15.30 Europa mea
16.00 Dosar România
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Referendum
21.50 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
21.55 Referendum
22.50 Discover România
23.00 Reţeaua de idoli
00.00 Gala umorului
02.00 Referendum
03.30 Frontul de acasă
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Omul şi timpul
10.35 Serial: Dong Yi, concubina regelui
11.55 Mic portret de mari românce
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Dr. Chioţea
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Editie specială Pandemie Covid 19
18.10 Serial: Dong Yi, concubina regelui
19.30 Mic portret de mari românce
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.00 Referendum
22.50 Film: Dincolo de lege

00.40 Vorbeşte corect!
01.00 Telejurnal Ştiri
02.00 Referendum
03.30 Vorbeşte corect!
03.50 Sport
04.10 Meteo
04.15 Film: Dincolo de lege
06.00 Politică şi delicateţuri

TVR 2

07.00 Glumeţii
07.30 România… în bucate
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360° Columbia - 
aviatorii pasionaţi din Amazonia
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 fără prejudecati
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialMândrie şi pasiune
17.00 România… în bucate
17.30 Glumeţii
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Reteaua de idoli
21.00 Memorialul Durerii
22.00 Câştigă România!
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Ştiri
02.40 Film: Actorul şi sălbaticii
05.10 Luminiţa de la miezul nopţii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.15 Cronica săptămânii
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 Cuvintele credinţei
10.00 Festivalul Mărţişor-2022
12.00 Ştirile (rus.)
12.20 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi păcat
14.25 Bucătăria fermecată
14.30 Petalo romano

15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Serial Oshin
16.15 Descoperiri uluitoare
16.30 Codul ECO
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Săptămâna sportivă
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
21.00 Ştirile
21.30 Reporter pentru sănătate
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial Pentru fiul meu
23.25 Film: Timpul răzbunării
01.55 Bună dimineaţa
03.00 Ştiri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.30 Săptămâna sportivă

AgroTV

7:00 Retrospectiva săptămânii   Știri,  
informativ/analitic
8:00 Telemagazin  
8:15 Sezonul de recoltare  Program 
educațional/informativ  
8:30 ABC-ul Fermierului Program educa-
tiv/informativ
9:00 Retrospectiva săptămânii   Știri,  
informativ/analitic
10:00 Să ne cunoaștem Țara  Educațion-
al/cultural
11:00 Telemagazin 
11:15 Program AGRO TV România     
13:45 Telemagazin 
14:00 Intreviuri cu Soroceni
15:00 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
16:00  Program AGRO TV România   
17:00 Telemagazin 
17:15 Design horticol Program educațion-
al/informativ  
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Să ne cunoaștem Țara  educațional/
cultural
18:30 Despre noi, altfel Program edu-
cațional/cultural 
19:00 Știri Program Informativ  
19:30 Actualitatea la Raport talk show
20:30 Zona verde Program educațional/
informativ
21:00 Născut în Moldova Program edu-
cațional/informativ
21:30 Sezonul de recoltare Program 
educațional/informativ
21:45 Sezon agricol Program educațional/
informativ
22:00 Știri Program informativ  
22:30 Actualitatea la Raport talk show
23:30  Program AGRO TV România
2:00 Știri Program informativ  
2:30 Actualitatea la Raport talk show
3:30 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 În Profunzime
22.00 SURVIVOR România
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film Jack Ryan: Agentul din umbra
02.40 La Măruţă
04.40 Lecţii de viaţa

ProTV International

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 SURVIVOR România
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 SURVIVOR România
05.30 Doctor de bine

Jurnal TV

07.00 Jurnalul Săptămânii
08.00 Pop Corn Show
10.00 Sclava Albă
12.00 Vanturile, Valurile
13.00 Femeile Vorbesc
13.55 Teleshopping
14.10 #plusminus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Patrula Jurnal TV
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Fii Sănătos
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
22.00 Zerodoi pe TV
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Vanturile, Valurile
02.00 Agricool
03.00 Ora de Ras
04.00 Patrula Jurnal TV
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Reporter de Gardă
05.15 Întreabă Gheţu
07.00 Sinteza
07.45 Cutia neagră. Plus
09.00 Секреты сада
10.00 Dincolo de Nistru
10.15 Efect 9.6
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Розовая пантера 2
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Gheţu
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Жемчужина дворца
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.25 Секреты сада
01.25 Х/ф Розовая пантера 2

03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

National

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Film: FOCUL DIN INTERIOR
11.15 Teleshopping
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 128
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 68
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 905
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 69
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 908
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 130
21.00 Film: DRAGOSTE LA PERSOANA 
A TREIA
00.00 Film: SPARTANUL
02.15 Cei 7 ani de masa
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Marți, 8 martie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Lectia de istorie
12.00 Dr. Chioţea
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Natură şi aventură
15.30 Istorii ascunse
16.00 Memorialul Durerii
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Documentar: GEO 360° Husky - Pe 
locuri, fiţi gata, start!
23.05 Destine ca-n filme
00.00 O data-n viaţa
02.00 Tema zilei
03.00 Dosar România
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 #creativ
10.35 Serial: Dong Yi, concubina regelui
11.55 Mic portret de mari românce
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Dr. Chioţea
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Inspiră România
18.10 Serial: Dong Yi, concubina regelui
19.30 Mic portret de mari românce

19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
22.10 Telecinemateca Nopţile Cabiriei
00.20 Serial: Destinaţie: Marte, ep. 2
01.20 Telejurnal Ştiri
02.10 Telecinemateca Nopţile Cabiriei
04.10 Meteo Jurnalist Diana Ilica
04.15 Tema zilei
05.05 Inspiră România
06.00 Eu pot!

TVR 2

07.00 Glumeţii
07.30 România… în bucate
08.00 Memorialul Durerii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Cirque du Soleil: O nouă experienţă
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Mândrie şi pasiune
17.00 România… în bucate
17.30 Glumeţii
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Destine ca-n filme
21.10 Concert Vunk la înălţime
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Memorialul Durerii
02.00 Ora de Ştiri
02.45 Film: Ginger şi Rosa
04.25 România… în bucate
04.50 E vremea ta!
05.10 Luminiţa de la miezul nopţii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Petalo romano
06.45 Zapovednik
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Festivalul Mărţişor-2022
12.00 Ştirile (rus.)
12.20 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi păcat
14.30 Găgăuz ogea
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Serial Oshin
16.15 Descoperiri uluitoare
16.30 Ştiinţă şi inovaţii
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.30 Mama, eu te iubesc. Concert
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
21.00 Ştirile
21.30 Dimensiunea diplomatică
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.25 Film Cobb
01.35 Bună dimineaţa
03.00 Ştiri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.30 F/d

AgroTV

7:00 Știri Program informativ 
7:30 Telemagazin 
7:45 Profu de nutriție Program edu-
cațional
8:00 Seră ideală Program educațional/
informativ
8:30 Paradisul grădinilor Program edu-
cațional/informativ
9:00 Știri Program informativ  
9:30 Actualitatea la Raport talk show
10:30 Program AGRO TV România 
11:00 Telemagazin 
11:15 Design horticol Program educațion-
al/informativ  
11:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
11:55 Program AGRO TV România 
13:45 Telemagazin 
14:00 Știri Program Informativ  
14:30 Actualitatea la Raport talk show 
15:30 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
16:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin 
17:15 Design horticol Program educațion-
al/informativ  
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Călătorii cu gust Program de turism
18:30 Vin la  tine Program de divertis-
ment
19:00 Știri Program informativ  
19:30 Sezon agricol Program educațional/
informativ
20:00 Sera ideală Program educațional/
informativ
20:30 Paradisul grădinilor Program 
educațional/informativ
21:00 Sezonul de recoltare Program 
educațional/informativ
21:15 Despre noi, altfel Program edu-
cațional/cultural  
21:30 Just Vlog educativ/divertisment
22:00 Știri Program informativ  
22:30 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
23:30 Program AGRO TV România

2:00 Știri Program informativ  
2:30 Muzica pentru toți 
3:15 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 În Profunzime
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 SURVIVOR România
00.00 Film Capitanul America: Razboi 
civil
02.00 Ştirile Pro TV
02.40 Lecţii de viaţa
03.40 Vorbeşte lumea
05.00 La Măruţă

ProTV International

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 SURVIVOR România
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 SURVIVOR România
05.30 I likeIT

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Sclava Albă
12.00 Ora Expertizei
13.55 Teleshopping
14.10 #plusminus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Agricool
17.00 Jurnalul orei 17
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Trigger
21.00 Total Sport
22.00 Dora Show
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Dora Show
00.00 America
02.00 Agricool
03.00 Ora de Ras
04.00 Agricool
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Тайные сокровища Тихого океана
10.00 Т/с Жемчужина дворца

11.05 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Вулкан страстей
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Жемчужина дворца
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Freedom
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.30 Ştirile TV8
00.25 Тайные сокровища Тихого океана
01.00 Новости
01.25 Х/ф Вулкан страстей
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

National

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 130
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 69
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă

16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 906
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 70
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 909
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 131
21.00 Film: LORZII ÎNTUNERICULUI
23.15 Film: CIOCANUL ZEILOR
01.15 Film: SPARTANUL
03.30 Fosta mea iubire
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Miercuri, 9 martie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Tradiţii
12.00 Dr. Chioţea
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Descălecaţi în Carpaţi
15.30 #Creativ
16.00 Breaking Fake News
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Documentar: GEO 360° Curcuma - 
mirodenia din aur
23.05 Nocturne
00.00 Drag de România mea!
02.00 Tema zilei
03.00 Memorialul Durerii
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Fun urban
10.35 Serial: Dong Yi, concubina regelui
11.55 Mic portret de mari românce
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Dr. Chioţea
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Convieţuiri
17.00 Banii tăi
18.10 Serial: Dong Yi, concubina  
regelui
19.30 Mic portret de mari românce
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
22.00 Adevăruri despre trecut
22.30 Istorii ascunse Şoimoş
23.00 Breaking Fake News
00.00 Serial: Destinaţie: Marte, ep. 3
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.00 Telejurnal Ştiri
02.00 Serial: Destinaţie: Marte, ep. 2
02.50 Breaking Fake News
03.40 Istorii ascunse
04.05 Meteo
04.15 Tema zilei
05.05 Banii tăi
06.00 Garantat 100%

TVR 2

07.00 Glumeţii
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 Cirque du Soleil: O nouă  
experienţă
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Documentar: 360° Marsilia - plon-
jon în sălbaticele Calanques
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Mândrie şi pasiune
17.00 România… în bucate
17.30 Glumeţii
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.10 Film: Jappeloup: povestea unui 
campion
22.30 Serial: Mândrie şi pasiune
23.25 Primăvara amintirilor
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Ferma
02.00 Ora de Ştiri
02.40 Film: Jappeloup: povestea unui 
campion
04.50 E vremea ta!
05.10 Luminiţa de la miezul  
nopţii
06.10 Teleshopping

P R O G R A M E  T V
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Moldova 1

06.05 Găgăuz ogea
06.30 MeseriAşii
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Festivalul Mărţişor-2022
12.00 Ştirile (rus.)
12.20 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi păcat
14.25 Bucătăria fermecată
14.30 Russkii mir
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Serial Oshin
16.15 Descoperiri uluitoare
16.30 Dimensiunea diplomatică
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Ediţie specială
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
21.00 Ştirile
21.30 Focus Europa
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.25 Serial Misterele de pe Martha’s 
Vineyard
01.00 Bună dimineaţa
03.00 Ştiri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.30 Ediţie specială

AgroTV

7:00 Știri Program Informativ  
7:30 Telemagazin
7:45  Deliciile   Program educațional/
informativ
8:00 Landșaft pentru tine  Program 
educațional/informativ 
8:20 Bătălia serelor Program educațional/
informativ
8:45 Sezon agricol Program educațional/
informativ
9:00 Știri Program informativ  
9:30 să ne cunoaștem țara  program 
educațional/cultural  
10:00 Program AGRO TV România
11:00 Telemagazin
11:15 Design horticol Program educațion-
al/informativ  
11:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
11:55 Program AGRO TV România
13:45 Telemagazin
14:00 Știri Program Informativ  
14:30 Să ne cunoaștem Țara  Progam 
educational/cultural  
15:00 Interviu cu Sorocenii 
16:00 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin
17:15 Design horticol Program educațion-
al/informativ  
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Sera ideală Program educațional/
informativ
18:30 Născut în Moldova program edu-
cațional/informativ
19:00 Știri Program Informativ  
19:30 Agro Profit talk show
20:00 Agricultura cu valoare adăugată 
Program informativ/educativ
20:30 Sezonul de recoltare Program 
educațional/informativ
21:00 Bătălia serelor Program educațion-
al/informativ
21:30 Agri smart Program informativ/
educativ
21:45 Deliciile Program educațional/
informativ
22:00 Știri Program informativ  
22:30 Agro profit talk show
23:00 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
23:55 Program AGRO TV România
2:00 Știri Program informativ      
2:30 Agro profit talk show
3:00 Muzica pentru toți 
3:30 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshoping
13.45 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.30 Imperiul leilor
23.30 Las Fierbinţi
00.30 Ştirile Pro TV
01.00 Lecţii de viaţa
02.00 Vorbeşte lumea
04.00 La Măruţă

ProTV International

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Atletico Textila
22.30 Lecţii de viaţa
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă

02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 Atletico Textila
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Sclava Albă
12.00 Trigger
13.00 Total Sport
13.55 Teleshopping
14.10 #plusminus
13.55 Teleshopping
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Femeile Vorbesc
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Детали - Настоящее Время
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
22.00 Ora de Ras
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Constructii ciudate
02.00 Agricool
03.00 Ora de Ras
04.00 Agricool
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Freedom
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Dincolo de Nistru
10.00 Т/с Жемчужина дворца
11.05 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Суперстар

14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Freedom
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Жемчужина дворца
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Х/ф Ямакаси: свобода в 
движении
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Регионалы
23.30 Ştirile TV8
00.25 Dincolo de Nistru
01.00 Новости
01.25 Х/ф Суперстар
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

National

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 131
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 70
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 907
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 71
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 910
20.00 Film: DELTA FORCE II: FILIERA 
COLUMBIANĂ
22.15 Film: RĂZBOIUL LUPILOR
00.15 Film: DRAGOSTE LA PERSOANA 
A TREIA
03.15 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Joi, 10 martie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Exclusiv în România
11.50 Discover România
12.00 Dr. Chioţea
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Fraţi de viţă
15.30 Distractiile lui Cazacu
16.00 Ora Regelui
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun

18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Documentar: GEO 360° Singapore - 
trilurile păsărilor
23.05 Profesioniştii…
00.00 Iarna amintirilor
02.00 Tema zilei
03.00 Breaking Fake News
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Adevăruri despre trecut
10.35 Serial: Dong Yi, concubina regelui
11.55 Mic portret de mari românce
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Vreau să fiu sănătos!
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Akzente
17.00 Radar geopolitic
18.10 Serial: Dong Yi, concubina regelui
19.30 Mic portret de mari românce
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
22.00 Dark Web
23.00 Nocturne
00.00 Serial: Destinaţie: Marte, ep. 4
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.00 Telejurnal Ştiri
02.00 Serial: Destinaţie: Marte, ep. 3
02.50 Nocturne
03.40 #secreteleplantelor
04.05 Meteo
04.15 Tema zilei
05.05 Radar geopolitic
06.00 Profesioniştii…

TVR 2

07.00 Glumeţii
07.30 România… în bucate
08.00 Reteaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360° Marsilia - plon-
jon în sălbaticele Calanques
11.00 Cirque du Soleil: QUIDAM
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: 360° Cositul fânului 
alpin, o tradiţie elveţiană
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Mândrie şi pasiune
17.00 România… în bucate
17.30 Glumeţii
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.10 Film: O mamă de coşmar
21.45 FillerSecolul 22
22.00 Primăvara amintirilor
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Reteaua de idoli
02.00 Ora de Ştiri
02.45 Film: O mamă de coşmar
04.15 România… în bucate
04.45 E vremea ta!
05.05 Luminiţa de la miezul nopţii
05.55 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Russkii mir
06.35 Lecturi a la carte
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Festivalul Mărţişor-2022
12.00 Ştirile (rus.)
12.20 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi păcat
14.20 Bucătăria fermecată
14.30 Codul ECO
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Serial Oshin
16.15 Descoperiri uluitoare
16.30 Focus Europa
17.00 Ştirile
17.25 Închiderea Festivalului Mărţişor
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
21.00 Ştirile
21.30 Pur şi simplu Moldova
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial Pentru fiul meu
23.25 Serial Misterele de pe Martha’s 
Vineyard
01.00 Bună dimineaţa
03.00 Ştiri Externe
03.30 O seară în familie
04.30 La noi în sat
05.15 Moldova de Patrimoniu

AgroTV

7:00 Știri Program informativ  

7:30 Telemagazin 
7:45 Deliciile Program educațional/
informativ 
8:00 Sera ideală  Program educațional/
informativ
8:30 Paradisul grădinilor Program edu-
cațional/informativ
9:00 Știri Program informativ  
9:30 Agro profit talk show
10:00 Program AGRO TV România
11:00 Telemagazin 
11:15 Design horticol Program educațion-
al/informativ  
11:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
11:55 Program AGRO TV România
13:45 Telemagazin 
14:00 Știri Program informativ  
14:30 Agro profit   talk show
15:00 Bătălia serelor Program educațion-
alcultural
15:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin 
17:15 Design horticol Program educațion-
al/informativ  
17:40 Sezon agricol Program educațional/
informativ
18:00 Să ne cunoaștem Țara  Education-
al/Cultural
18:30 Călătorii cu gust Program de turism
19:00 Știri Program Informativ  
19:30 Despre noi, altfel Program edu-
cațional/cultural 
20:00 Sera ideală Program educațional/
informativ
20:30 Paradisul grădinilor Program 
educațional/informativ
21:00 Vin la tine Program de divertisment
21:30 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
22:00 Știri Program informativ  
22:30 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
23:30 Program AGRO TV România
2:00 Știri Program informativ  
2:30 Muzica pentru toți 
3:15 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.30 MasterChef
23.30 Las Fierbinţi
00.30 Film Negru şi albăstru

02.30 Ştirile Pro TV
03.00 Lecţii de viaţa
04.00 Vorbeşte lumea

ProTV International

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Atletico Textila
22.30 Lecţii de viaţa
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 Atletico Textila
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Sclava Albă
12.00 Secretele Puterii
13.55 Teleshopping
14.10 #plusminus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Cealalta Basarabie
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Итоги - Настоящее Время
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cabinetul din umbră
22.00 M-Adam
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Asfalt de Moldova
02.00 Agricool
03.00 Ora de Ras
04.00 Cealalta Basarabie
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Х/ф Ямакаси: свобода в 
движении
07.00 Ştirile TV8
08.00 Регионалы

09.00 Новости
09.30 Готовим с серфингистами
10.00 Т/с Жемчужина дворца
11.05 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Такие разные близнецы
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Х/ф Мальчикам это нравится
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Жемчужина дворца
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.25 Готовим с серфингистами
01.00 Новости
01.25 Х/ф Такие разные близнецы
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

National

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Start show România
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 71
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 908
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 72
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 911
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 129
21.00 Film: WONDER BOYS
23.15 Film: RĂZBOIUL LUPILOR
01.15 Film: LORZII ÎNTUNERICULUI
03.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
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TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Printre cuvinte
11.00 Identitate Basarabia
11.30 Frontul de acasă
12.00 Tableta de sănătate
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Documentar: GEO 360°
23.05 Garantat 100%
00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
02.00 Tema zilei
03.00 Ora Regelui
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Istorii ascunse
10.35 Serial: Dong Yi, concubina regelui
11.55 Mic portret de mari românce
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Eu pot!
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.00 Cooltura
17.30 Fan/Fun urban
18.10 Serial: Dong Yi, concubina regelui
19.30 Mic portret de mari românce
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
22.10 Film: Pumnul asasinului
00.00 #Creativ
00.30 Fan/Fun urban
01.00 Telejurnal Ştiri
02.00 Serial: Destinaţie: Marte, ep. 4
02.45 Film: Pumnul asasinului
04.24 Sport
04.40 Tema zilei

05.30 Cooltura
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Glumeţii
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
09.30 Teleşcoala Clasa a XII-a
10.00 Documentar: 360° Cositul fânului 
alpin, o tradiţie elveţiană
11.00 Cirque du Soleil:   
QUIDAM
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360° Husky - Pe 
locuri, fiţi gata, start!
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Mândrie şi pasiune

17.00 România… în bucate
17.30 Glumeţii
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Gala umorului
22.00 Reteaua de idoli
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
02.00 Ora de Ştiri
02.50 România… în bucate
03.15 MotorVlog
03.45 Distracţiile lui Cazacu
04.15 Pescar hoinar
04.45 E vremea ta!
05.00 Documentar: 360° Cositul fânului 
alpin, o tradiţie elveţiană
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Ştiinţă şi inovaţii
06.30 Purtătorii de cultură
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Închiderea Festivalului Mărţişor
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi păcat
14.25 Bucătăria fermecată
14.30 În ritmul dansului
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Serial Oshin
16.15 Descoperiri uluitoare
16.30 Portrete în timp
17.00 Ştirile
17.25 Un mărţişor pentru tine! Concert
19.00 Mesager
19.45 Bună seara!
21.00 Ştirile
21.30 Zona ARS
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial Pentru fiul meu
23.25 Film Misterele Aurorei Teagarden
00.15 La noi în sat
01.00 Bună dimineaţa
03.00 Ştiri Externe
03.30 Un mărţişor pentru tine! Concert
05.00 Mesager
05.45 Tezaur

AgroTV

7:00 Știri Program informativ  
7:30  Telemagazin
7:45 Profu de nutriție Program educa-
tional
8:00  Landșaft pentru tine Program 
educațional/informativ
8:20  Bătălia serelor Program educațion-
al/informativ
8:45  Prietenii lui Cucoș Program de 
divertisment 
9:00 Știri Program informativ  
9:30 Sera ideală Program educatțonal/
informativ
10:00 Născut în Moldova program edu-
cațional/informativ
10:30 Program AGRO TV România
11:00 Telemagazin
11:15 Design horticol Program educațion-
al/informativ
11:40 Sezon agricol Program educațional/
informativ
11:55 Program AGRO TV România
13:45 Telemagazin
14:00 Știri Program informativ    
14:30 Actualitatea la Raport talk show  
15:30 Datina strabună Emisiune despre 
folclor
16:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin
17:15 Design horticol Program educațion-
al/informativ  
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Program AGRO TV România    
18:30 Despre noi, altfel Program educa-
tional/cultural
19:00 Știri Program informativ  
19:30 Primarul la covor Program edu-
cațional/informativ
20:30 Zona verde Program educational/ 
Informativ
21:00 Landșaft pentru tine Program 
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educațional/informativ
21:30 Sezonul de recoltare Program 
educațional/informativ
21:45 Profu de nutriție Program edu-
cațional
22:00 Știri Program informativ  
22:30 Actualitatea la Raport talk show
23:30 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
0:30 Program AGRO TV România
2:00 Știri Program informativ  
2:30 Muzica  pentru toți
3:15 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Românii au talent
01.30 Film Greu de oprit
02.00 Ştirile Pro TV
02.40 Lecţii de viaţa
03.40 Vorbeşte lumea
05.00 La Măruţă

ProTV International

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Românii au talent
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Românii au talent

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Sclava Albă
12.00 Cabinetul din umbră
13.55 Teleshopping
14.10 #plusminus
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
16.00 Vânturile, Valurile
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Al cincilea anotimp
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Asfalt de Moldova
21.00 Zerodoi
22.00 Cealaltă Basarabie
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Monster
01.30 Истории об Америке
02.00 Agricool
03.00 Ora de Ras
04.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Oaspetele neaşteptat
10.00 Т/с Жемчужина дворца
11.05 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Муз/ф Примадонна
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştiri
17.45 Вечер. Настоящее время
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Întreabă Gheţu
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.30 Efect 9.6
01.20 Муз/ф Примадонна
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

National

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 129
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 72
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 909
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 73
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 912
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 130
21.00 Film: EROII DIN IAD
23.15 Film: DELTA FORCE II: FILIERA 

COLUMBIANĂ
01.30 Film: CIOCANUL ZEILOR
03.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 12 martie

TVR Moldova

07.00 Mic dejun cu un campion
07.50 Discover România
08.00 Bucuria credinţei
08.30 #secreteleplantelor
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 fără prejudecati
10.00 Ferma
11.00 Gala umorului
13.00 Tradiţii
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Adevăruri despre trecut
15.00 O data-n viaţa
17.00 Politică şi delicateţuri
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Lectia de istorie
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: FILANTROPICA
01.00 Tradiţii
02.00 Film: FILANTROPICA
04.00 Politică şi delicateţuri
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Tezaur folcloric
08.00 Strop şi Balonaş ep. 36, 37
08.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
09.00 Vorbeşte corect!
09.30 Vreau să fiu sănătos!
10.30 Mic portret de mari românce
11.00 Europa mea
11.30 Lumea azi
12.00 Ai luat plasă!
13.00 Exclusiv în România
13.45 Discover România
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Handbal feminin Liga Florilor MOL 
etapa 17
17.00 Studio Rugby Europe Champion-
ship 2022
17.25 Live stadion
17.30 Rugby Europe Championship 2022
19.30 Studio Rugby Europe Champion-
ship 2022
19.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.49 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.10 Film: Ştefan Luchian
23.00 Profesioniştii…
00.00 Dosar România
01.00 Dark Web
01.55 Film: Ştefan Luchian

03.35 Sport
03.45 Meteo
03.50 Viaţa satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Generaţia Fit
08.30 Euromaxx
09.00 MotorVlog
09.30 fără prejudecati
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Descălecaţi în Carpaţi
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Fraţi de viţă
17.30 Distracţiile lui Cazacu
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.10 Film: Sissi, tânăra împărăteasă
22.10 Serial: Rubirosa
23.40 Distracţiile lui Cazacu
00.15 Drag de România mea!
02.05 Ora de Ştiri
02.55 E vremea ta!
03.10 Serial: Rubirosa
04.30 Film: Sissi, tânăra împărăteasă
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Moldovenii de pretutindeni
06.35 Candela neuitării…
07.00 Best of Bună dimineaţa!
09.00 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Astroboy
10.15 Desene animate Hanul Okko
10.30 MeseriAşii
11.00 stil nou
11.30 Portrete în timp
12.00 Evantai folcloric
13.00 Bună seara!
14.10 Muzică
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Tezaur
16.00 Zona ARS
16.30 Art-club

17.00 Ştirile
17.15 La noi în sat
18.00 O seară în familie
19.00 Mesager
19.20 Erudit cafe
20.00 Serial Clanul Kennedy
21.00 Ştirile
21.30 În alţi papuci
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial Pentru fiul meu
23.25 Film Investigaţie periculoasă
01.35 Best of Bună dimineaţa!
03.00 Ştiri Externe
03.30 Art-club
04.00 La noi în sat
05.00 Mesager
05.30 Reporter pentru sănătate

AgroTV

7:00 Știri Program informativ  
7:30 Telemagazin
7:45  Deliciile Program educațional/
informativ 
8:00 Muzica pentru toți
9:00 Știri Program Informativ  
9:30 Actualitatea la Raport talk show 
10:30  Agricultura cu valoare adăugată 
Program informativ/educativ
11:00 Telemagazin
11:15 Muzica pentru toți
12:00 Călătorii cu gust Program de turism
12:15 Profu de nutriție Program edu-
cațional
12:30 Interviuri cu Soroceni
13:30 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
14:00 Știri Program informativ  
14:30 Program AGRO TV România
15:00 Zona verde Program educațional/
informativ
15:30 Program AGRO TV România  
16:30 Telemagazin     
16:45 Program AGRO TV România
17:45 Telemagazin
18:00 Actualitatea la Raport talk show  
19:00 Retrospectiva săptămânii  Știri,  
informativ/analitic
20:00 De la trapă la sapă Program de 
divertisment
20:30 Să ne cunoaștem Țara Program 
educational/cultural
21:00 Despre noi, altfel Program edu-
cațional/cultural
21:30 Zona verde Program educațional/
informativ
22:00 Vin la tine Program de divertisment
22:30 Retrospectiva săptămânii  Știri,  
informativ/analitic
23:30 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
0:30 Program AGRO TV România
2:00 Retrospectiva săptămânii  Știri,  
informativ/analitic
3:00 Muzica pentru toți
4:50 Program AGRO TV România  
 
ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
09.45 Teleshopping
10.00 I like IT
10.30 Superspeed la Pro TV
11.00 isănătate
12.00 Teleshopping
12.15 Film Eloise la Plaza
13.45 Teleshopping
14.00 Film Strumfii
15.45 Românii au talent
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Film Fratia hotilor
23.00 Film fără trecut
01.45 Ştirile Pro TV Chişinău
02.30 Film Eloise la Plaza
04.00 Film Strumfii

ProTV International

06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 La Măruţă
11.30 SURVIVOR România
13.55 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 România, te iubesc!
15.00 Umami: al 5-lea gust
15.30 SURVIVOR România
18.00 I likeIT
18.30 Superspeed
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 ApropoTv
20.45 Lecţii de viaţa
21.30 Atletico Textila
22.30 Triplusec
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 Lecţii de viaţa
01.15 I likeIT
01.40 Superspeed
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lecţii de viaţa
04.00 Atletico Textila
04.45 Triplusec
05.30 Superspeed

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Asfalt de Moldova
09.00 Eva
09.30 Micii Bucătari
10.00 Chef de gătit
10.20 Savoare la Maximum
11.00 M-Adam
12.00 Show aniversar - Jurnal TV - 10 ani
15.00 Teleshopping
15.30 Akord
19.00 Jurnalul săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 Jurnal TV - 12 ani - Lideri, Liberi

00.00 Jurnalul Săptămânii
01.00 Elven
01.00 Военное дело
02.00 Азиатские монархии
03.00 Asfalt de Moldova
04.00 M-Adam
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Întreabă Gheţu
07.00 Ştirile TV8
08.00 Arts. 21
08.30 Dosarele X sinteza
09.30 Autoblog
10.00 Check-in - the travel guide
10.30 Iubeşte viaţa
11.30 Вечер. Настоящее время
12.30 Reporter de Gardă
12.45 Teleshopping
13.00 Freedom
15.00 Teleshopping
15.30 Ultima frontieră
16.00 Х/ф Дневник памяти
18.30 Dincolo de Nistru
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Х/ф Остров
22.30 Итоги
23.00 Х/ф Сквозь снег
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Ştiri de week-end
03.00 Dosarele X sinteza
04.00 Х/ф Дневник памяти

National

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Serial: Destine rătăcite, ep. 910
07.45 Serial: Destine rătăcite, ep. 911
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor
12.00 Stan şi Bran - momente de exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.00 Film: WONDER BOYS
16.15 Film: MASCA DE ARGINT

18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 913
20.00 Cei 7 ani de masa
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: EROII DIN IAD
02.00 Albumul Naţional
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Duminică, 13 martie

TVR Moldova

07.00 Universul credinţei
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viaţa satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Retrospectiva săptămânii
15.00 Drag de România mea!
17.00 Reţeaua de idoli
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Retrospectiva săptămânii
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Discover România
21.10 Folclor
23.00 Teatru TV
00.20 Portret în memoriam George Motoi
01.00 Garantat 100%
02.00 Teatru TV
03.20 Portret în memoriam George Motoi
04.00 Reţeaua de idoli
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Retrospectiva săptămânii
06.00 Conexiuni

TVR 1

07.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.00 In grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viaţa satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică şi delicateţuri
15.30 Arhiva de Aur
17.20 Exclusiv în România
18.00 Dosar România
19.00 Omul şi timpul
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.00 O dată-n viaţă Best of
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.10 Arhiva de Aur
03.00 Telejurnal Ştiri
03.50 Meteo
03.55 Universul credintei

05.35 In grădina Danei
06.05 Ai luat plasă!

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Fraţi de viţă
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Zestrea
14.50 FillerSecolul 22
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.10 Film: Cine mă strigă
21.50 FillerSecolul 22
22.10 Film: Alma, mireasa vântului
00.00 MotorVlog
00.35 Film: Zestrea
02.10 Ora de Ştiri
03.00 E vremea ta!
03.15 România… în bucate
04.10 Descălecaţi în Carpaţi
04.40 Generaţia Fit
05.10 Ferma
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.15 Cuvintele credinţei
07.00 Best of Bună dimineaţa!
08.15 La noi în sat
09.00 O doză de sănătate
09.30 La datorie
09.55 Desene animate Astroboy
10.10 Desene animate Hanul Okko
10.20 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
10.30 Ring star
11.30 În alţi papuci
12.00 Marca frumuseţii
12.30 Lăutarii. Concert
13.00 O seară în familie
14.00 Tezaur
14.15 Film Cursa
15.45 Lecturi a la carte
16.00 Purtătorii de cultură
16.30 stil nou
17.00 Ştirile
17.15 Cronica săptămânii
18.00 Muzică
19.00 Mesager
19.30 Moldovenii de pretutindeni
20.00 Serial Clanul Kennedy
21.00 Ştirile
21.30 Film
23.15 Ştirile (rus.)
23.30 Concert în Europa
00.15 Zapovednik
00.30 Erudit cafe
01.10 Best of Bună dimineaţa!
02.15 La noi în sat
03.00 O seară în familie
04.00 Muzică
05.00 Mesager
05.30 Moldovenii de pretutindeni

AgroTV

6:00 Retrospectiva săptămânii  Știri,  
informativ/analitic
7:00 Să ne cunoaștem Țara Program 
educațional/cultural
7:30 Telemagazin    
8:00 Sera ideală Program educațional/
informativ
8:30 Paradisul grădinilor Program educa-
tional/informativ
9:00 Retrospectiva săptămânii  Știri,  
informativ/analitic
10:00 Actualitatea la Raport  talk show  
11:00 Telemagazin      
11:15 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
11:40 Profu de nutriție Program edu-
cational
12:00 Călătorii cu gust Program de turism
12:30 Interviuri cu Soroceni
13:40 Muzica pentru toți
14:00 Agri smart Program informativ/
educativ
14:15 Zona verde  Program educațional/
informativ
14:45 Priteneii lui Cucoș Program de 
divertisment 
15:00  Născut în Moldova Program edu-
cațional/Informativ
15:30 ABC-ul FERMIERULUI Program 
educativ/informativ  
16:00 Agricultura cu valoare adăugată 
Program informativ/educativ 
16:30 Telemagazin      
16:45 Program AGRO TV România
17:45 Telemagazin      
18:00 Agri smart Program informative/
educativ
18:15 Zona verde Program educațional/
informativ
18:30 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
19:00 Retrospectiva săptămânii   Știri,  
informativ/analitic
20:00 Just Vlog Educativ/divertisment 
20:30 Agricultura cu valoare adăugată 
Program informativ/educativ 
21:00 ABC-ul FERMIERULUI Program 
educativ/informativ  
22:00 Retrospectiva săptămânii   Știri,  
informativ/analitic
23:00 Datina străbună  Emisiune despre 
folclor
0:00 Program AGRO TV România
2:00 Retrospectiva săptămânii  Știri,  
informativ/analitic  

3:00 Să ne cunoaștem Țara Program 
educațional/cultural
3:30 Agri smart  Program educațional/
informativ
3:45 Zona verde  Program educațional/
informativ
4:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV
09.45 Teleshopping
10.00 Doctor de bine
10.30 Umami: al 5-lea gust
11.00 Film Strumfii

12.45 Teleshopping
13.00 Apropo TV
14.15 MasterChef
16.00 Teleshopping
16.15 Imperiul leilor
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Gusturile se discuţă
22.00 SURVIVOR România
01.00 Ştirile Pro TV Chişinău
01.40 Film Lucy
03.00 Apropo TV
04.00 România, te iubesc!
05.00 Gusturile se discuţă

ProTV International

06.00 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 SURVIVOR România
12.30 I likeIT
13.00 Umami: al 5-lea gust
13.25 Ştirile Pro TV
13.30 Doctor de bine
14.00 Teleshopping
14.15 Superspeed
14.45 ApropoTv
15.30 Românii au talent
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 SURVIVOR România
23.00 ApropoTv
23.45 Teleshopping
00.15 Doctor de bine
00.45 Umami: al 5-lea gust
01.15 România, te iubesc!
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 SURVIVOR România
05.30 Umami: al 5-lea gust

Jurnal TV

07.00 Jurnalul Săptămânii
08.00 Asfalt de Moldova
09.00 Eva
09.30 Micii Bucatari
10.00 Chef de gătit
10.20 Fii sănătos
12.00 Dora Show
14.00 Итоги - Настоящее Время
14.30 Teleshopping
15.00 Jurnal TV - 12 ani - Lideri, Liberi
18.00 Femeile Vorbesc
19.00 Patrula
20.00 Vanturile, Valurile
21.00 Ora de Ras
22.00 Şase
23.00 Patrula
00.00 Elven
01.00 Военное дело
02.00 Азиатские монархии
03.00 Asfalt de Moldova
04.00 Ora de Ras

TV8

06.00 Dosarele X sinteza
07.00 Ştiri de week-end
07.45 Reporter de Gardă
08.00 Итоги
08.30 In good shape - the health show
09.00 Euromaxx - lifestyle în europe
09.30 Iubeşte viaţa
10.20 Х/ф Розовая пантера
12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Gheţu
15.00 Teleshopping
15.20 Punct şi de la capăt
16.20 Муз/ф 1+1
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Iubeşte viaţa
22.00 Х/ф Миссия: невыполнима 3
00.30 Sinteza
01.10 Cutia neagră. Plus
02.10 Х/ф Розовая пантера

National

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiţii de la bunica
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.45 Film: MASCA DE ARGINT
13.00 Start show România
16.00 Stan şi Bran - momente de exceptie
16.30 Cei 7 ani de masa
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 914
20.00 Film: LUCKY
23.00 Start show România
02.00 Albumul Naţional
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

P R O G R A M E  T V
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Femeia

Nu are porți, nici ziduri ferecate
Sub cer aromitor, curgând spre rai,
Dar este totuși unica cetate
Pe care-o cucerești și... te predai. Gheorghe BÂLICI

Actorul francez Gerard Depardieu, 
apropiat al lui Putin, face apel la 
„oprirea armelor” și la „negocieri”

Oligarhii ruși își duc 
super-iahturile în Maldive, 
de frica confiscării 
și a sancțiunilor occidentale 

Cel puțin cinci super-iahturi deținute de oligarhi ruși au fost văzute 
ancorate sau călătorind spre Maldive, țară insulară din Oceanul Indian 
care nu are tratat de extrădare cu Statele Unite, relatează Reuters. 
Informațiile vin în condițiile în care sancțiunile impuse de comunitatea 
internațională împotriva Rusiei, ca răspuns la războiul de agresiune 
început împotriva Ucrainei, pun o presiune tot mai mare pe economia 
rusească și pe anturajul lui Putin. Sosirea vaselor în arhipelagul din 
apropierea coastei Sri Lanka vine în urma impunerii sancțiunilor 
severe împotriva Rusiei.

Super-iahtul Clio, deținut de Oleg Deripaska, unul dintre cei mai bo-
gați oligarhi ruși, sancționat el însuși, din 2018, de SUA, este unul dintre 
vasele ancorate în Maldive, conform bazei de date MarineTraffic. Titan, 
un alt astfel de vas, deținut de Alexander Abramov, co-fondatorul com-
paniei Evraz, producătoare de oțel, a ajuns în Maldive din 28 februarie.

Alte trei iahturi deținute de oligarhi ruși au fost văzute îndreptân-
du-se spre apele Maldivelor, miercuri. Printre ele se numără Nirvana, 
un vas de 88 de metri deținut de Vladimir Potanin, cel mai bogat om 
din Rusia. La începutul anului, aceste vase se aflau ancorate în porturi 
din Orientul Mijlociu. Statele Unite au anunțat, anterior, că vor acționa 
ferm pentru a confisca proprietățile rușilor pe numele cărora au fost 
impuse sancțiuni. „În săptămâna care urmează, vom lansa un grup de 
acțiune transatlantic multilateral pentru a identifica, vâna și confisca 
activele companiilor ruse sancționate și ale oligarhilor – iahturile lor, 
vilele lor de lux, dar și alte proprietăți dobândite prin astfel de acțiuni 
necinstite”, a anunțat Casa Albă, pe Twitter.
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Actorul francez Gerard 
Depardieu, apropiat al pre-
ședintelui rus Vladimir Pu-
tin, a făcut apel la „oprirea 
armelor” și la „negocieri”, 
într-o declarație acordată 
marți AFP, în cea de-a șasea 
zi a invaziei ruse în Ucraina, 
relatează AFP.

„Rusia și Ucraina au fost 
întotdeauna țări surori. Sunt 
împotriva acestui război 
fratricid. Eu spun: ‚Opriți 
armele și negociați’ ”, a de-
clarat actorul.

Acest apel survine în timp 
ce armata rusă continuă să 
desfășoare trupe pentru a 
încerca să preia controlul 
Kievului, iar centrul orașului 
Harkov, al doilea ca mărime 
din Ucraina, nu departe de 
granița cu Rusia, este bom-
bardat de armata rusă, potrivit gu-

vernatorului regiunii.
Monstrul sacru al cinemato-

grafiei franceze, având du-
blă cetățenie – franceză și 
rusă –, a contactat telefonic 
AFP pentru a face această 
declarație. El a obținut un 
pașaport rusesc în ianuarie 
2013, pe fondul dezacor-
dului cu politica fiscală a 
fostului președinte francez 
François Hollande.

„Mi se pare normal să 
plătesc, dar nu idioților care 
cred că ei fac bine”, declara 
el în 2014 pentru săptămâ-
nalul „Le Point”.

De atunci, Gerard Depar-
dieu nu a încetat să laude 
noua sa patrie, Rusia, o 
„mare democrație”, și să-l 
elogieze pe Vladimir Putin, 
pe care l-a comparat cu papa 
Ioan Paul al II-lea. 
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Faimoasa soprană rusă 
Anna Netrebko, cunoscută 
drept o susținătoare a pre-
ședintelui Vladimir Putin, a 
vorbit pe Instagram despre 
războiul din Ucraina, de-
clarându-se ferm împotriva 
acestuia, informează site-ul 
Operawire.com.

„Mi-am luat ceva timp 
pentru a reflecta, deoarece 
cred că situația este prea se-
rioasă pentru a o comenta 
fără să mă gândesc bine”, a 
mărturisit artista în prima 
postare pe rețelele de soci-
alizare după mai bine de o 
săptămână.

 „Sunt împotriva acestui 
război. Sunt rusoaică și îmi 
iubesc țara, dar am mulți 
prieteni în Ucraina iar du-
rerea și suferința îmi frâng 
inima în acest moment. Vreau ca acest război să se 
termine, iar oamenii să poată trăi în pace. Asta sper 
și pentru asta mă rog”, a subliniat soprana.

„Vreau să adaug însă că 
nu este corect să forțezi 
artiștii sau alte persoane 
publice să își manifeste 
public opiniile politice 
sau să își denunțe patria. 
Asta ar trebui să fie ale-
gerea fiecăruia. Nu sunt 
o persoană care face po-
litică. Nu sunt o expertă 
în politică. Sunt artistă și 
scopul meu este să unesc 
oamenii acolo unde poli-
tica dezbină”, a subliniat 
Anna Netrebko.

Soprana urma să cânte 
pe 25 februarie în Danemar-
ca, însă a fost nevoită să își 
anuleze concertul din cauza 
presiunilor și amenințărilor 
tot mai mari cu proteste, în 
condițiile în care Netrebko 
era cunoscută drept o sus-

ținătoare a președintelui Putin.
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Soprana rusă Anna Netrebko, 
susținătoare a lui Vladimir Putin, 
condamnă războiul din Ucraina
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Dezbateri televizate cu politicieni

Când doi mari șefi, cu-nverșunare,
Se tot numesc măgari și boi,
Văzând ce spune fiecare,
Dreptate dăm la amândoi!… Gheorghe BÂLICI

Ducii de Cambridge 
au prezentat felicitarea 
de Crăciun 2021 

Elon Musk a făcut glume 
pe Twitter pe seama 
premierului Finlandei. 
Sanna Marin i-a dat imediat 
replica

CEO-ul Tesla, Elon Musk, a făcut o 
glumă pe Twitter pe seama prim-minis-
trei finlandeze Sanna Marin, criticată 
pentru că a mers într-un club după ce a 
intrat în contact cu o persoană testată 
pozitiv pentru COVID-19. Marin i-a 
dat replica lui Musk, tot pe Twitter, 
potrivit Euronews.

Marin și-a cerut scuze pentru că a 
mers în club în plină criză COVID, dar 
a devenit subiect de meme pe rețelele sociale, inclusiv în Statele Unite.

Duminică, Musk a postat pe contul său de Twitter, cu 66 de milioane 
de fani, o fotografie cu doi tineri într-un club de noapte, cu explicația: 
„Deci, cu ce te ocupi? Eu sunt prim-ministra Finlandei”.

Tweet-ul a fost distribuit de aproape 18.000 de ori și apreciat de 
peste 244.000 de utilizatori Twitter.

Musk, cunoscut pentru postările sale excentrice pe Twitter, a răspuns 
ulterior unui alt utilizator pe Twitter, spunând că Marin „pare mișto”.

Marin nu a părut afectată de glumă și i-a răspuns ea însăși lui Musk, 
scriind pe Twitter că „și Finlanda este mișto”.

„Un stat social nordic care dorește să fie neutru din punct de vedere 
climatic până în 2035... Cei mai fericiți oameni din lume trăiesc în 
Finlanda”, a scris ea.

Finlanda a fost desemnată drept cea mai fericită țară din lume 
pentru al patrulea an consecutiv în 2021.
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Felicitarea de Crăciun pentru 
anul 2021 pe care au publicat-o 
vineri ducii de Cambridge, prințul 
William și Kate, prezintă cuplul 
princiar britanic alături de cei trei 
copii ai lor, George, Charlotte și 
Louis, într-o imagine realizată în 

timpul vacanței lor în Iordania, 
relatează EFE.

Fotografia, difuzată pe rețelele 
de socializare de biroul de presă 
de la reședința lor oficială, Palatul 
din Kensington, îi prezintă pe cei 
doi duci de Cambridge care zâm-

Arabia Saudită a anunțat 
descalificarea a 43 de cămile 
la un important festival de 
frumusețe, după descope-
rirea unor nereguli precum 
injectări cu botox și liftin-
guri faciale, proceduri ilega-
le la acest tip de eveniment 
și care sunt practicate pen-
tru a ameliora aspectul ani-
malelor înscrise în concurs, 
relatează joi EFE.

Agenția de știri saudită 
SPA a informat că 43 de cămile au fost descalifi-
cate după ce reprezentanții unui comitet medical 
de specialitate, care examinează animalele înainte 
de eveniment, au detectat acest tip de înșelăciune.

Comitetul medical al Festivalului Cămilelor Re-
gelui Abdulaziz, aflat anul acesta la cea de-a șasea 
ediție, a depistat 16 cazuri de injectări cu botox și 27 
de liftinguri faciale în rândul animalelor participante.

Potrivit SPA, este vorba 
despre cel mai mare număr 
de astfel de cazuri constata-
te de la prima ediție a aces-
tui festival foarte popular în 
Golful Persic.

Proprietarii animalelor 
recurg la astfel de proceduri 
estetice, precum liftingul 
facial pentru a scoate în 
evidență genele cămilelor 
și injecțiile cu botox pentru 
a diminua ticurile nervoase 

sau pentru a relaxa botul animalelor.
Scopul acestor „manipulări”, notează agenția de 

știri saudită, este de „ameliora aspectul lor general, 
cu scopul de a le crește prețul, de a-i înșela pe cum-
părători sau pentru a câștiga marele premiu”, care 
poate ajunge la câteva milioane de dolari. 
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besc alături de copiii lor, îmbră-
cați în ținute lejere de vară, într-o 
adorabilă imagine de familie.

În acea fotografie Kate poartă 
o rochie verde kaki, în timp ce 
prințesa Charlotte, în vârstă de 
șase ani, este îmbrăcată într-o ro-
chiță albastră și se află în dreapta 
tatălui ei.

Prințul George, în vârstă de opt 
ani, zâmbește în stânga mamei 
sale, purtând o bluză cu guleraș 
și imprimeu camuflaj, în timp ce 
mezinul familiei, Louis, în vârstă 
de trei ani, stă jos pe o blană natu-
rală și poartă un tricou bleumarin 
în dungi și bermude gri.

„Suntem încântați să împăr-
tășim o nouă imagine cu familia 
noastră, care va apărea pe felici-
tarea de Crăciun din acest an”, 
au scris ducii de Cambridge pe 
rețelele de socializare.
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Alegeți 
„GAZETA 
de Chișinău” 
în 2022!

Grădina mea de la țară

Săpam grădina mea de-aici
Copiii când erau prea mici,
Și-acum, la ani sexagenari,
O sap tot eu că sunt prea mari!... Gheorghe BÂLICI

Venezuela a stabilit 
recordul celei mai mari 
orchestre din lume

Cazul bizar al femeii care 
s-a căsătorit cu ea însăși

Modelul Cris 
Galera s-a căsă-
torit cu ea însăși 
într-o ceremonie 
oficiată în luna 
septembrie, dar 
acum a anunțat că 
divorțează, pentru 
că s-a îndrăgostit 
de altcineva.

Brazilianca a 
spus că s-a săturat 
să se bazeze pe bărbați, că niciunul nu este suficient de bun pentru ea 
și că cea mai bună opțiune pentru ea rămâne... ea.

Femeia de 33 de ani a spus că nu a fost „dezamăgită” că nu a avut 
un mire și că a mers singură la altar. Dar fericirea a durat doar 90 de 
zile, iar acum vrea să divorțeze, potrivit presei tabloide.

Cris, din Sao Paulo, a cunoscut „pe cineva special” și este îndră-
gostită, chiar dacă a jurat că va rămâne devotată propriei persoane 
până la sfârșitul zilelor.

„Am fost fericită cât a durat”, a spus ea. „Am început să cred în 
dragoste în momentul în care am întâlnit pe altcineva special”.

În luna septembrie ea spunea: „Am ajuns într-un punct în care m-am 
maturizat, mi-am dat seama că sunt o femeie puternică și hotărâtă.

Întotdeauna mi-a fost teamă să rămân singură, dar mi-am dat seama 
că trebuie să învăț să mă simt bine cu mine. Când s-a întâmplat asta, 
am decis să mă căsătoresc cu mine”.

În ziua nunții ei, Cris a îmbrăcat o rochie albă superbă, pozând în 
fața unei biserici catolice din Brazilia ei natală.
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O femeie a ars bancnote în valoare 
de circa 3000 de euro de teama 
că ar putea contracta COVID-19

Venezuela a stabilit sâmbătă 
recordul mondial Guinness pen-
tru „cea mai mare orchestră din 
lume”, după ce mii de muzicieni 
venezueleni au interpretat Marșul 
slav al lui Ceaikovski, transmite 
AFP.

Mii de muzicieni au fost reuniți 
în cadrul programului public ve-
nezuelean denumit „El Sistema” 
(Sistemul), fondat în 1975 pentru 
a face educația muzicală accesibilă 
miilor de copii din clasele sociale 
inferioare.

Gustavo Dudamel, directorul 
muzical al Operei din Paris și al 
Filarmonicii din Los Angeles, este 
unul din cei mai cunoscuți absol-
venți ai săi.

„Confirm că această inițiati-
vă a fost un succes, felicitări”, a 
declarat persoana însărcinată cu 
anunțarea verdictului în cadrul 
unei ceremonii desfășurate la se-
diul „El Sistema”. „Sunteți, oficial, 
incredibili”, a adăugat el.

Pe 14 noiembrie, aproximativ 
12.000 de muzicieni au interpre-

tat piesa muzicală de 12 minute 
în fața juriului Guiness World 
Records.

Juriul a fost alcătuit din 260 
de examinatori ai firmei de con-
sultanță KPMG, însărcinați cu 
verificarea respectării anumitor 
reguli de către muzicieni, prin-
tre care interzicerea utilizării în 
comun a instrumentelor muzicale 
și cerința de a interpreta timp de 
cel puțin cinci minute.
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O femeie în vârstă de 74 
de ani din Israel, care se te-
mea că ar putea contracta 
COVID-19 de pe bani, a pus 
mai multe bancnote într-un 
vas cu înălbitor pe care l-a 
introdus în cuptorul cu mi-
crounde, a declarat joi Banca 
Națională, informează DPA. 
Bancnotele, în valoare de 
aproape 2.900 de euro, au 
luat foc.

Prin această procedură, 
femeia, care este administrator de proprietate, a 
vrut să dezinfecteze banii primiți de la chiriașii săi, a 
explicat ea într-o scrisoare trimisă băncii. „Mă simt 
foarte vinovată pentru că nu sunt banii mei, iar eu 
sunt un cetățean onest, care nu a distrus niciodată 
bani”, a precizat ea în scrisoare.

Femeia a trimis băncii peste 70 de bancnote. 

Angajații băncii au exami-
nat bancnotele și, după ce au 
constatat că acestea erau rea-
le, au decis să le înlocuiască.

Amir Spernovich de la De-
partamentul pentru numerar 
al băncii a explicat că „banc-
notele din Israel conțin fila-
mente de fier care pot lua foc 
în cuptorul cu microunde”.

Potrivit experților în do-
meniul sanitar, probabilita-
tea de a contracta coronavi-

rusul prin atingerea bancnotelor sau a monedelor 
este foarte redusă.

Un purtător de cuvânt al băncii a declarat că in-
stituția financiară înlocuiește în fiecare an mii de 
bancnote deteriorate. „Însă, până în prezent, nu am 
avut un caz în care bancnotele să fie gătite”, a spus el. 
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Arabia Saudită: 
43 de cămile descalificate 
la un concurs de frumusețe 
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