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Răzleț, despre 
război (II)

A cincisprezecea zi de război. 
Situația nu e radical diferită ca 
acum o săptămână. Ofensiva te-
restră a armatei ruse s-a încetinit, 
iar în unele locuri s-a oprit cu totul. 
Singurul succes notabil al rușilor a 
fost cucerirea Hersonului, un oraș 
pe care forțele armate ucrainene 
l-au cedat, se pare, deliberat. Ca în 
toate războaiele pe care nu le pot 
câștiga deodată, rușii trec iute de 
la operațiunile obișnuite și de la 
tacticile convenționale la acțiuni 
directe împotriva civililor și chiar 
la terorism. La urma urmei, sunt 
conduși de ceva vreme de o clică de 
foști KGB-iști – de ce nu ar practica 
și metode teroriste?

Adrian CIUBOTARU
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O b s e r v a t o r

Cum justifică 
patriarhul 
Kirill războiul
În timp ce armata rusă distruge Ucraina, 
populația din Rusia continuă să fie ținută 
într-un vid informațional. Instituțiile 
media nu suflă nici un cuvânt despre 
civilii uciși, școlile, spitalele și bisericile 
arse, ci continuă să prezinte războiul 
drept o „operațiune specială” de salvare a 
rușilor din Ucraina și de apărare a Rusiei 
de eventualele pericole NATO. Vidul 
informațional este amplificat și de falsurile 
promovate de biserica rusă. 

Tr o c u r i

„O ladă de mere, 
pe o ladă 
de ruble?...”

4 

Guvernanții ne sigură că, în contextul 
războiului din Ucraina, prețurile la 
alimente vor crește, dar nimeni nu va 
muri de foame

Trupele separatiste prinse 
în cleștii incertitudinii

Javelina a scumpit sarea și pamperșii 7 
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„Nu putem fi indiferenți”

Inginer de profesie, pensiona-
rul nu se sinchisește să execute 
muncile necesare pentru „buna 
gospodărire” la acest punct de 
triere. Pe lângă faptul că oferă 
consultații refugiaților, are grijă 
de menținerea ordinii, face curățe-
nie, repartizează medicamente și 
albituri, adună albiturile utilizate 
și le transmite la spălătorie etc.

„Și noi, moldovenii, 
am suferit mult”

„Drama refugiaților îmi amin-
tește de copilărie mea, de anii de 
război, de foame și de deportări. 
Eu însumi am crescut fără tată, 
pentru că tatăl meu s-a pierdut în 
1945, la război. Nu pot să mă uit 
la lumea aceasta năpăstuită fără 
a mă întrista, fără o lacrimă în 
ochi pe care mi-o șterg pe furiș”, 
îmi spune Nicolae.

Despre războiul din Ucraina 
pensionarul crede că nu va fi unul 
chiar de lungă durată, deoarece 
planurile Rusiei „s-au cam dus 
de-a dura”. „Rusia cedează po-
zițiile din punct de vedere mili-
tar și economic, după aplicarea 
sancțiunilor și după ce s-a cioc-
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Statuia lui Isus, scoasă din Biserica Armeană din Lvov, adăpostită într-un buncăr. 
Ultima dată a fost scoasă din biserică și dusă în buncăr în al Doilea Război Mondial

Nicolae Plămădeală are vârsta de 83 
de ani și este voluntar la Manejul de 
Atletică Ușoară din Chișinău. Fiind 
singur acasă, nu a putut să stea 

nepăsător și, cu o săptămână în urmă, a venit să 
dea o mână de ajutor refugiaților din Ucraina, 
bătrâni, femei și copii care au fugit din calea 
războiului și și-au găsit aici un adăpost temporar. 

nit de rezistența ucrainenilor. Nu 
putem fi indiferenți, pentru că și 
noi, moldovenii, tot am suferit 
mult. Ne-au împușcat, ne-au 
aruncat în gropile cu var, ne-au 
deportat, dar am supraviețuit și 
am renăscut. Tot așa va fi și cu 
ucrainenii”, susține cu încredere 
Nicolae Plămădeală.

„Perioada pe care o trăim 
este foarte anapoda”

Referitor la starea de spirit a 
moldovenilor, la cum se simt ei în 
imediata apropiere de un război în 
toată legea, Nicolae mă informea-
ză că unii dintre moldoveni pleacă 
în România sau și mai departe. 
Îmi zice că și unele rude ale sale, 
având studii superioare sau chiar 
doctorate, au lăsat casă și serviciu 
și au plecat dincolo de Prut. „Ru-
sia, din câte știm, voia să ocupe 
partea de sud, iar de acolo până în 
Transnistria nu e departe. Cine nu 
știe pofta de acaparare a rusului?! 
Așa că nu e de mirare faptul că 
unii oameni își iau de pe acum 
măsuri de precauție”, afirmă el.

Îl întreb pe Nicolae Plămădeală 
care, după părerea sa, este viitorul 
Republicii Moldova în aceste tim-
puri tulburi și ce ar putea urma în 
timpul apropiat. „Perioada pe care 
o trăim în prezent este foarte ana-
poda, neordinară și deosebit de 
periculoasă. Suntem europeni și 

Un om care, la o vârsta înaintată, uimește prin fermitatea sa

Gheorghe BÂLICI

trebuie să fim cu Europa. S-a scris 
cerere de aderare, iar noi stăm și 
așteptăm. Am avut, în 1989, șansa 
Unirii, dar a fost ratată. Acum tot 
mai mulți basarabeni, peste 70 
la sută, vor Unire. Să sperăm că 
măcar de acum încolo ne va merge 
mai bine”, menționează acesta. 

„Sunt român-român 
și așa o să rămân”

„Cât despre mine, ce pot să vă 
spun? De la tatăl meu mi-a rămas 
certificatul de absolvire a școlii 
primare, unde scrie că e fecior de 

plugar, de religie ortodoxă, de na-
ționalitate român. Sunt născut în 
anul 1939 în România. Sunt ro-
mân-român și așa o să rămân”, 
declară Nicolae Plămădeală.

La întrebarea de final a discu-
ției noastre privind vigurozita-
tea și agerimea pe care le are și 
în prezent, domnul Plămădeală 
mi-a răspuns că aleargă aproape 
în fiecare seară câte 6-7 kilometri, 
lucrează în grădină și nu prea stă 
pe loc. „Asta și m-a ajutat să vin 
aici, să lucrez și să fiu de folos 
oamenilor în aceste clipe grele”, 
conchide interlocutorul meu.
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În magazinele din Chișinău există un deficit de 
sare alimentară. Războiul din Ucraina a perturbat 
importurile de produse alimentare, inclusiv de sare 
alimentară. Unii oameni au cumpărat sare pentru 
o perioadă îndelungată, fiind panicați de zvonul că 
n-ar mai fi sare în Republica Moldova.

Am fost în câteva magazine din Chișinău, unde 
am văzut că într-adevăr lipsește sarea gemă și sa-
rea iodată, care costa 5-7 lei pentru un pachet. În 
magazine se vinde în continuare sare de Himalaya, 
sare aromatizată cu ierburi, sare de mare etc., prețul 
cărora variază între 17 și 30 de lei. 

Bunăoară, într-o unitate dintr-o rețea de super-
marketuri de pe bd. Ștefan cel Mare din Chișinău 
am întâlnit o femeie lângă raftul cu sare. „Nu văd 
sare gemă. S-a scumpit de la 5 la 7 lei. Dar și 10 lei 
să coste, dar să fie sare!”, zice femeia.

Întrebați de ce nu-i sare în vânzare, angajații 
magazinelor ne-au răspuns că de vină ar fi războiul 
din Ucraina, din cauza căruia s-au oprit unele 
importuri. 

„CapMar-Grup” este cel mai mare importator de 

sare pe piața din Republica Moldova. Compania aduce 
sare din Ucraina, Belarus și statele Uniunii Europene. 

Administratorul mărcii comerciale „Cu plăcere”, 
Serghei Bote, ne-a asigurat că nu există nicio premisă 
pentru a intra în panică, iar sare în magazine va fi. 
În depozite sare este pentru cel puțin două luni de 
zile, care acoperă tot teritoriul R. Moldova. 

La rândul său, ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, 
a declarat că „nu există riscul ca anumite categorii 
de produse să dispară de pe rafturile magazinelor”.

Produsele importate din Ucraina, Rusia și Be-
larus vor fi substituite cu produse de pe alte piețe, 
inclusiv din țările Uniunii Europene. Guvernul deja 
a aprobat eliminarea obligativității certificării de 
către ANSA a produsele alimentare și de strictă 
necesitate, importate din UE, care dispun de 
certificare europeană.

Republica Moldova importă din Belarus circa 
2% din produse, circa 9,3% din Ucraina și 14% din 
Federația Rusă, mai mult de jumătate din produsele 
importate fiind resurse energetice. 

Natalia MUNTEANU

Vom avea și pâine, și sare
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Dintr-o anumită perspectivă, una 
cunoscută, ca să nu zic istorică, 
treburile merg bine, chiar excelent. În 
ce mă privește, n-am putut să prevăd 

o asemenea întorsătură năvalnică spre bine, cel 
puțin în zilele vieții mele. 

Așteptând deznodământul

Este adevărat: când te gândești 
ce urmări comportă acest „exce-
lent”, când socotești câte vieți, 
Doamne ferește!, va lua, nu-ți vine 
deloc să pui în balanță foloasele 
și dezavantajele sale. Însă acest 
lucru este necesar, el trebuie făcut. 
Fiindcă este inadmisibil să trăiești 
doar cu clipa efemeră a zilei de azi.

În același timp, nu poți să 
nu te bucuri de beneficiile unei 
bune vecinătăți atât în relațiile 
cotidiene, de la om la om, cât și 
de cele interstatale, însă există 
aici niște detalii, niște împrejurări 
care solicită răbdarea așteptării. 
Ucraina a fost și rămâne o țară 
profund rusificată. De-a lungul a 
aproape patru veacuri, Moscova 
s-a preocupat de rusificarea ei. Și 

a urmărit acest obiectiv cu atâta 
metodă, perseverență și iscusin-
ță încât dacă scopul ei ar fi fost 
altul, cheltuind această energie 
pentru construcția de drumuri, să 
zicem, atunci astăzi, pe teritoriul 
imperiului toate drumurile ar fi 
fost asfaltate, nu ar fi rămas nici 
măcar un singur drum de țară.

În vremea țarilor, au fost date 
circa 200 de ucazuri care interzi-
ceau oficial tot ce este ucrainean, 
iar în cea sovietică – unul neofici-
al. Neoficial, dar atât de eficient 
încât rămânea o nimica toată ca 
ucrainitatea să dispară cu totul.

Topirea unui neam în altul 
se numește asimilare. Nimic nu 
înlesnește mai mult acest pro-
ces ca bunele relații între nații. 
Cred că cititorul a înțeles ce am 
în vedere. Dacă acceptăm teza 
că supraviețuirea, dăinuirea în 
istorie este pentru ucrainitate o 
cauză supremă, atunci trebuie 
să recunoaștem că orice fricțiuni 
între Rusia și Ucraina lucrează 
în folosul... cui? Al amândurora! 
Orice vântuleț mai rece ce se iscă 
între ele amintește Rusiei că ea 
nu e Ucraina, iar Ucrainei – că 
nu e Rusia. 

Dacă Rusia, care față de Ucrai-

„A fi sau a nu fi, aceasta este întrebarea pentru noi acum. Nu vom ceda și nu vom pierde. Vom lupta până la 
sfârșit pe mare, în aer și vom continua să luptăm pentru pământul nostru, oricare va fi costul. Vom lupta în 
păduri, pe câmpuri, pe țărmuri și pe străzi.”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, 
din intervenția în Parlamentul de la Westminster 
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na este cu mult mai puternică 
sub toate aspectele, îndeosebi în 
privința solidității statale, ar fi 
manifestat mai multă generozi-
tate decât s-a obișnuit să arate, 
din ucrainitate n-ar fi rămas ni-
mic. Ucraina ar fi tratat Rusia cu 
aceeași bunăvoință și aceasta ar 
fi fost pierzania ei. O democra-
ție rusă veritabilă ar fi făcut din 
Rusia un obiect atât de adorabil 
încât Ucraina, oricât de mult și-
ar fi dorit, nu ar fi fost în stare 
să-și conserve ce a mai rămas din 
specificul său național. Dar, în 
cazul nostru, această dorință nu 
are acum de unde veni.  

Aici, am ajuns chiar în miezul 
problemei.

Rusia vrea și-și dorește cu în-
dârjire să redobândească Ucraina, 
pe care să o dizolve în sinele ei. 
Dar pentru aceasta ea nu e în stare 
să facă un lucru fundamental: să 
fie empatică, atrăgătoare, adică 
să devină un spațiu al capitalis-
mului democratic modern și al 
libertății în lume. Vedem astăzi 
aievea cum Kremlinul părăsește 
definitiv această cale.

De ce procedează astfel? Fiind-
că libertatea ar trezi la viață senti-
mentele naționale ale popoarelor 
neruse și le-ar însufleți să-și zi-
dească propria viață național-sta-
tală. Destrămarea ulterioară ar fi 
inevitabilă. „Luați-vă atâta suve-
ranitate câtă puteți duce!”, așa 
parcă le-ar fi spus rușilor primul 
lor președinte. Cel de al doilea e 
înfricoșat că aceste popoare toc-

mai așa vor și face. Vor încerca a 
doua oară, dacă din prima n-au 
izbutit. Starea de libertate ar pune 
cruce pe ce a mai rămas din Impe-
riul rus. Iată ghemul, iată nodul pe 
care încearcă să-l dezlege capetele 
luminate din Rusia. Asemenea 
minți, asemenea oameni există 
în această țară. „De-am fi ceva 
mai umani, de am avea un stat 
de factură occidentală, Ucraina ar 
fi din nou a noastră, rosienească, 
și, peste puțin, rusească până-n 
măduvă. E un adevăr, dar, din 
păcate, dacă facem așa, nici noi, 
nici ei nu vom avea răgazul să ne 
bucurăm de norocul ce a dat peste 
noi: nu vom mai avea imperiu”, 
presupun ei.

Cam așa am putea pricepe noi 
gândul ascuns al strategilor ruși. 
Un gând statalist, mustind de ci-
nism imperial, dar și de conștiința 
abia percepută de totală deznădej-
de, de impas total al cauzei ruse. 
Aceasta e eterna, neagra tristețe 
rusească. Un nod pe care nu-l poa-
te dezlega nimeni printr-un efort 
rațional. Ghemul se va descâlci 
singur, fie printr-o mobilizare a 
propriei voințe, fie printr-un ca-
priciu al istoriei.

Iar putinismul, cu cât se dedă 
mai mult răutăților și nebuniei, 
cu atât mai mult apropie marele 
deznodământ.

26 februarie 2022,
Traducere de Igor Nagacevschi 

www.svoboda.org/a/
pered-razvyazkoy

Anatoli STRELEANÎY, 
scriitor, publicist

Directorul SIS, Alexandr Esaulenco, a semnat un or-
din prin care a solicitat blocarea pe teritoriul Republicii 
Moldova a mai multor portaluri ce promovează informații 
care instigă la război. 

În contextul războiului din Ucraina, lista surselor cu 
conținut online care promovează informații ce instigă la 
ură și război, este în creștere, transmite ziarulnational.md . 

Directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS), 
Alexandr Esaulenco, a semnat joi, 10 martie, un ordin prin 
care solicită blocarea pe teritoriul Republicii Moldova 
a portalurilor flux.md, iurierosca.md și rosca.md, toate 
aparținând lui Iurie Roșca, susținător al invaziei militare 
ruse din Ucraina.

Ordinul directorului SIS este transmis registratorului 
național al domeniului de nivel superior „md” și furnizorilor 
de rețea și/sau servicii de comunicații electronice, pentru a 
bloca imediat accesul utilizatorilor din Republica Moldova 
la aceste surse, transmite sursa citată. 

SIS solicită surselor de informare în masă să nu publice 
știri false sau știri ce conțin limbaj care incită la ură și 
violență, scrie sursa citată. 

Amintim că, zilele trecute, controversatul Iurie Roșca, 
într-un material video, îi îndemna pe cetățenii Republicii 
Moldova să se roage pentru continuarea războiului împo-
triva Ucrainei și pentru victoria lui Putin.

SIS a blocat portalurile 
lui Roșca, susținător 
al războiului 
contra Ucrainei

Noaptea de miercuri spre joi, 10 
martie, a fost una liniștită la Ode-
sa. Trupele ruse masate în jurul 
orașului Odesa au fost retrase în 
cazărmile lor din Crimeea ocupată. 
Acest anunț a fost făcut de Serghei 
Bratciuk, purtătorul de cuvânt al 
statului major al Administrației 
militare Odesa. 

„În prezent, navele de război, puș-

cașii marini s-au retras în regiunea 
capului Tarhancut și a lacului Donuz-
lav. Rușii au renunțat deocamdată să 
desanteze pușcași marini pe țărmul 
Odesei, fiindcă știu care ar putea fi 
finalitatea acestei operații”, a spus 
Bratciuk.

Potrivit acestuia, pe direcția de-
fensivă Sud inamicul rus a fost oprit 
pe linia Herson-Nikolaev-Krivoi 

Rog-Voznesensk-Novaya Kahovka, 
menționează sursa militară, citată 
de Agenția UNIAN și „Gazeta de 
Chișinău”.

P.S. Comandamentul navelor de 
război ruse, nefiind sigur de reuși-
ta desantării, a dispus retragerea 
probabil pe direcția indicată de ma-
rinarii ucraineni. (GdC)

Topirea

unui neam în 
altul se numește 
asimilare. Nimic 

nu înlesnește mai 
mult acest proces 
ca bunele relații 
între nații. Dacă 
acceptăm teza că 
supraviețuirea, 

dăinuirea în 
istorie este pentru 

ucrainitate o 
cauză supremă, 
atunci trebuie 

să recunoaștem 
că orice fricțiuni 

între Rusia și 
Ucraina lucrează 
în folosul... cui? 
Al amândurora! 
Orice vântuleț 

mai rece ce se iscă 
între ele amintește 

Rusiei că ea nu 
e Ucraina, iar 

Ucrainei – că nu e 
Rusia. 

Desantarea pușcașilor marini ruși 
pe țărmul Odesei a fost amânată
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„O ladă de mere, 
pe o ladă de ruble?...”

Din cauza conflictului armat dintre 
Rusia și Ucraina, moldovenii se tem că 
vor rămâne fără produse alimentare, 
deoarece o bună parte din ele sunt 

importate din aceste țări, și golesc rafturile 
magazinelor. Experții economici susțin că 
Republica Moldova nu vă rămâne fără produse 
alimentare, agenții economici se vor orienta spre 
alte piețe de desfacere, scumpiri ne așteaptă, dar 
de foame nu va muri nimeni. 

Nu se cunoaște deocamdată 
dacă vom mai putea importa pro-
duse din Rusia, din cauza sancți-
unilor europene, însă Federația 
Rusă a anunțat că dorește să im-
porte fructe din R. Moldova, după 
ce în ultimii ani a întors sau nimicit 
zeci de tone, invocând că acestea 
ar fi avut molia orientală. Econo-
miștii și experții politici susțin că 
în primul rând acest lucru este im-
posibil, în plus aceste afirmații 
seamănă mai mult cu un gest de 
„mărinimie” pentru că R. Moldova 
nu s-a aliniat sancțiunilor.

Odată cu începerea războiu-
lui în Ucraina pe 24 februarie, 
frica și panica au pus stăpânire 
și pe cetățenii din R. Moldova. 
Chiar în primele zile de război, 
mulți au luat cu asalt magazinele 
mari pentru a se aproviziona cu 
produse alimentare. În contextul 
conflictului armat dintre Rusia și 
Ucraina, R. Moldova riscă să nu 
mai poată importa o parte din 
produsele alimentare, la fel și din 
Belarus, stat care ajută Rusia în 
această agresiune și care de ase-
menea a fost supus sancțiunilor 
din partea țărilor europene. Im-
porturile de produse au scăzut, 
reducându-se practic la zero în 
ultimele zile, ne spune Alexandru 
Donică, șeful Direcției comerț 
internațional și inspecție la fron-
tieră din cadrul ANSA.

„Importuri noi am avut și din 
Belarus, și din Ucraina, momen-
tan sunt slabe de tot. Acestea nu 
au fost sistate, dar nu mai vin.

De la începutul războiului, pe 
24, 25 și 26 februarie, produsele 
din Ucraina, Belarus, Rusia, in-
trau în R. Moldova, cele care deja 
erau pornite, în rest nu prea. 
Dacă produsele alimentare din 
țările CSI nu vor fi supuse sanc-
țiunilor UE, acestea vor tranzita 
prin spațiul european. Deocam-
dată, nu știm nimic.

Carnea de pasăre și lacta-
tele în marea majoritate erau 
importate din Ucraina. Cel mal 
probabil că agenții economici 
trebuie să se reprofileze spre pia-
ța europeană”, a declarat pentru 
„Gazeta de Chișinău” Alexandru 
Donică.

„Pâine o să fie, produse 
alimentare la fel o să fie, 
mai scumpe, 
dar foamete nu va fi”

Expertul economic Alexandru 
Fală a explicat pentru ziarul nos-
tru că oamenii nu trebuie să intre 
în panică, produsele alimentare 
de pe rafturile magazinelor din 
republică nu vor dispărea, dar, 
inevitabil, se vor scumpi, deoa-
rece agenții economici vor trebui 
să le importe din alte state decât 
cele CSI. Acum ar fi un moment 
ca producătorii autohtoni de 
bomboane, lactate, sucuri să-
și mărească producția și să se 
extindă acasă. 

„Pentru produsele alimenta-
re sunt și avantaje pentru pro-
ducătorii noștri care la multe 
produse concurau cu cei din 
Ucraina. Astfel, aceștia își pot 
consolida pozițiile pe piață. Da, 
vor fi cheltuieli în plus, din cauza 
crizei energetice, dar aceste pro-
bleme le au majoritatea statelor. 
Din acest motiv, prețurile vor fi 
mai mari, cum vor fi peste tot, 
nu doar în RM. 

Da, acum nu vom găsi pe raf-
turile magazinelor unele paste 
italiene care, de fapt, erau pro-
duse în Rusia, însă vom procura 
paste din Italia. 

De exemplu, nu vom mai avea 
ceaiuri, deoarece multe sunt pro-
duse în Rusia, dacă astfel de im-
porturi nu vor mai fi posibile, 
ceaiul va fi importat din alte țări. 

O altă problemă ar fi anul 
agricol, care, după cum spun 
agricultorii, se așteaptă să fie 
secetos, asta ar duce iarăși la 
creșterea prețurilor.

Rusia și Ucraina sunt mari ex-
portatori de grâu, unii dintre cei 
mai mari, și, în aceste condiții, ei 
nu vor putea exporta și acest fapt 
va duce din nou la costuri mai 
mari. Putem să acoperim piața 
internă deoarece avem rezerve. 
Autoritățile vor acționa, la sigur.

Pâine o să fie, produse alimen-
tare la fel o să fie, mai scumpe, 
dar foamete nu va fi, nu trebuie 
să intrăm în panică”, menționea-
ză expertul.

Și ulei vom avea pe piața 
internă până
la noua recoltă

Oamenii au început să-și 
facă griji și în privința uleiului, 
de aceea, miercuri, 9 martie, 
grupul de companii Trans-Oil, 
care administrează cele trei mari 
fabrici de producere a uleiului 
de floarea-soarelui în Republi-
ca Moldova – Floarea Soarelui 
S.A. (Bălți), Trans Oil Refinery 
S.R.L. (Ceadîr-Lunga) și, în plină 
lansare, Danube Oil S.R.L. (Giur-
giulești), au anunțat că nu sunt 
motive de îngrijorare. 

Stella Ostrovețchi, directorul 
general Floarea Soarelui S.A., a 
declarat pentru agrobiznes.md 
că întreprinderea garantează 
aprovizionarea completă a pieței 
interne a Republicii Moldova cu 
ulei de floarea-soarelui, pentru 
întreaga perioadă, până la noua 
recoltă 2022.

Chiar și în condițiile de creș-
tere a consumului de ulei asoci-
at cu fluxul de persoane în țară, 
rezervele de materie primă pot 
acoperi cererea emergentă. Mai 
mult, dacă este necesară înlo-
cuirea completă a importului de 
ulei, țara poate fi aprovizionată 
cu ulei de floarea-soarelui, pro-
dus autohton.

Rosselhoznadzor vrea să 
reia importul de fructe 
din R. Moldova

Rosselhoznadzor a anunțat că 
din 5 martie anulează restricțiile 

introduse anterior și reia impor-
tul de produse reglementate în 
Rusia din mai multe țări. Din R. 
Moldova ar dori să importe sâm-
buroase și sămânțoase.

Rosselhoznadzor vrea să reia 
importul de fructe din R. Mol-
dova, lucru imposibil, spun mai 
mulți experți, iar unii producători 
susțin că nu mai doresc să exporte 
în Rusia atâta timp cât Putin va 
fi la putere.

Ministrul agriculturii, Viorel 
Gherciu, spune că Rusia promite 
anularea restricțiilor și taxelor la 
importul fructelor din R. Moldova 
și asigurarea unui coridor special 
prin Belarus, numai că oricine 
s-ar încumeta să profite de acest 
regim preferențial își va asuma 
eventualele riscuri. Ministrul 
se întreabă cum va fi efectuată 
plata deoarece totul este incert. 
Declarațiile au fost făcute într-un 
interviu pentru Europa Liberă.

Alexandru Fală, expert econo-
mic susține că reluarea importu-
lui de fructe de către Federația 
Rusă, în special în contextul răz-
boiului, este absurdă și vor exista 
doar riscuri pentru producători.

„Cum să le ducă, dar în ce vor 
achita? În ruble? Ce să facă ai 
noștri cu rubla lor devalorizată? 
O ladă de mere, pe o ladă de ru-
ble?”, se întreabă acesta.  

Reluarea importurilor 
din R. Moldova 
de către Rusia 
are mai mult 
un aspect politic

Expertul politic Ion Tăbârță a 
declarat pentru „Gazeta de Chi-
șinău” că reluarea importurilor 
din R.Moldova are două aspecte 
– sancțiunile impuse de statele 
europene, dar și factorul politic. 

„Aici sunt două momente. 
Când rușii sunt expuși la toa-
te sancțiunile, apar probleme 
cu anumite produse, inclusiv 
fructe, legume, ceea ce puteau 
importa de la noi, dar le luau 
din altă parte. Deoarece Rusia 
vedea problema economică prin 
prisma politicului. Avem o rela-
ție disproporționată, ei pentru 
noi contează în mod special, 
ca piață de desfacere, agroa-
limentară, dar noi pentru ei nu 
contăm. 

Un alt moment e cel politic. 
În așa mod, Federația Rusă ne 
mulțumește, arată un gest de 
mărinimie că R. Moldova nu 
s-a aliniat la sancțiuni”, expli-
că Tăbârță.

Luni, 7 martie, când Rosse-
lhoznadzor a anunțat că reia 
importul pentru unele produse 
din R. Moldova, producătorul 
Valentin Chilat Cornaci a scris 
pe pagina sa de Facebook că nu 
va livra niciun măr în Federația 
Rusă.

„Cică Federația Rusă reia 
importul de fructe din Repu-
blica Moldova. Nu mai spuneți! 
Chiar? Li s-au terminat vitami-
nele? Apoi să știe, cele câteva 
tone de mere care mi-au rămas 
le donez refugiaților din Ucraina 
și, dacă va fi posibil, armatei 
ucrainene.

De azi înainte nici un măr de 
al meu nu va fi exportat în Rusia, 
atâta timp cât ea va fi condusă 
de psihopatul din Kremlin”, a 
punctat producătorul.

Amintim că, în aprilie 2014, 
Federația Rusă a introdus em-
bargo asupra produselor finite 
din carne de porc din Republica 
Moldova. În luna iulie a aceluiași 
an, a interzis importul de conser-
ve cu fructe și legume.

Guvernanții ne sigură că, în contextul războiului din Ucraina, prețurile la alimente vor crește, 
dar nimeni nu va muri de foame

Carolina CHIRILESCU
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Cum justifică 
patriarhul Kirill războiul

La 6 martie, în Duminica 
Iertării, patriarhul Kirill, capul 
Bisericii Ortodoxe Ruse, a ți-
nut o predică în care a anunțat 
că unul din motivele războiului 
din Ucraina ar fi „paradele gay”. 
Spre deosebire de alte dăți, când 
astfel de falsuri erau preluate și 
răspândite cu osârdie la Chișinău, 
de această dată Mitropolia Mol-
dovei a spus lucrurilor pe nume, 
calificând „operațiunea” ca fiind 
„un război fratricid”, și a îndem-
nat populația să se roage pentru 
pace în Ucraina și să contribuie 
la ajutorarea refugiaților.

Patriarhul Kirill, 
în apărarea lui Putin

În predică sa patriarhul a anun-
țat că situația actuală este crea-
tă de forțe care încearcă de opt 
ani să distrugă ceea ce există în 
Donbas și că trupele ruse participă 
la „o respingere fundamentală a 
așa-ziselor valori care sunt oferite 
astăzi de cei care pretind puterea 
mondială”.

„Astăzi există un test pentru 
loialitate înaintat guvernelor, 
pentru a avea acces la acea lume 
fericită, lume a consumului în ex-
ces, lume a unei libertăți aparente. 
Știți care este acest test? Testul 
este foarte simplu și în același 
timp groaznic, acesta este o pa-
radă gay”, a spus patriarhul.

„Pentru a intra în clubul acelor 
țări, nu este nevoie să faci o de-
clarație politică și nici să semnezi 
un acord, ci pur și simplu să or-
ganizezi o paradă gay”, a adăugat 
liderul bisericii ruse.

Un alt preot din Moscova le-a 
predicat duminică enoriașilor că 
Rusia „nu este doar un teritoriu 
de la Kaliningrad până la Vladi-
vostok”. „Sperăm că în timpul 
apropiat ni se va alătura Moldova, 
Kazahstan, Ucraina…, biata!”, a 
ironizat acesta. „Urmează Geor-
gia, care a refuzat să susțină sanc-
țiunile. Ce va fi cu Țările Baltice, 
vă puteți da seama singuri”, a mai 
adăugat preotul.

Înalt Preasfințitul Onufrie, mi-
tropolit al Kievului și al Ucrainei, 
care este și conducătorul Bisericii 
Ortodoxe Ruse în țara vecină, i-a 
cerut președintelui Putin să înce-
teze imediat războiul din Ucraina 
și a încurajat armata ucrainea-
nă să-și apere Patria. Adresarea 
ierarhului vine după declarația 
liderului de la Kremlin, care moti-
va invazia armatei sale în Ucraina 
inclusiv prin necesitatea apărării 
ortodocșilor ucraineni, subordo-
nați Patriarhiei de la Moscova.

ÎPS Onufrie, mitropolit al Kie-
vului și al Ucrainei, a binecuvântat 
armata Ucrainei de a-și apăra țara 

„A venit năpasta. Spre marele 
nostru regret, Rusia a declanșat 
acțiuni militare împotriva Ucrai-
nei și, în acest moment fatidic, vă 
îndemn să nu intrați în panică, ci 
să dați dovadă de bărbăție și dra-
goste față de Patria voastră și unul 
față de altul. Mai întâi de toate, vă 
chem să vă rugați fierbinte și cu 
pocăință pentru Ucraina, pentru 
armata și poporul nostru, vă rog 
să uitați toate certurile și neîn-
țelegerile între voi și să vă uniți 
în dragoste față de Dumnezeu și 
Patria noastră”, menționează mi-
tropolitul Onufrie într-o adresare 
către poporul ucrainean. 

În același timp, ierarhul a bi-
necuvântat armata Ucrainei în 
misiunea sa de a-și apăra țara și 
poporul în fața invaziei rusești: 

„În aceste vremuri tragice, ne 
exprimăm dragostea și sprijinul 
deosebit pentru ostașii noștri, 
care stau de gardă și ne păzesc, 
și ne apără pământul și poporul. 
Dumnezeu să-i binecuvânteze și 
să-i ocrotească!”. 

Deși reprezintă Biserica Orto-
doxă Rusă în Ucraina, Mitropo-
litul Onufrie declară deschis să 
sprijină suveranitatea și integri-
tatea acestei țări și îi atrage aten-
ția lui Putin că atacul său asupra 
Ucrainei amintește de omorul 
săvârșit de Cain asupra fratelui 
său Abel. 

„Susținând suveranitatea și 
integritatea Ucrainei, ne adre-
săm către Președintele Rusiei și 
îl rugăm să înceteze neîntârziat 
acest război fratricid. Poporul 
ucrainean și cel rus s-au botezat 
în aceeași cristelniță a Niprului și 
războiul dintre ei este o repetare a 
păcatului lui Cain, care l-a ucis pe 
fratele său drept din zavistie. Un 
asemenea război nu are îndreptă-
țire nici în fața lui Dumnezeu, nici 
a oamenilor”, subliniază ierarhul. 

Svetlana COROBCEANU

În timp ce armata rusă distruge Ucraina, 
populația din Rusia continuă să fie ținută 
într-un vid informațional. Instituțiile media 
nu suflă nici un cuvânt despre civilii uciși, 

școlile, spitalele și bisericile arse, ci continuă să 
prezinte războiul drept o „operațiune specială” 
de salvare a rușilor din Ucraina și de apărare 
a Rusiei de eventualele pericole NATO. Vidul 
informațional este amplificat și de falsurile 
promovate de biserica rusă. 

„Un patriarh antihristic, 
care mimează credința 
în Dumnezeu”

Purtătorul de cuvânt al Patri-
arhiei Române, Vasile Bănescu, 
a criticat dur poziția patriarhului 
Kirill, pe care l-a numit „un opu-
lent patriarh demisionar din punct 
de vedere moral” care îl susține 
pe Vladimir Putin și un „om an-
tihristic, care mimează credința în 
Dumnezeu și patriotismul”.

„Datoria lucidității ne obligă 
să discernem inclusiv între un 
autentic și demn Întâistătător al 
Bisericii lui Hristos și un opulent 
patriarh demisionar din punct 
de vedere moral și creștin prin 

complicitatea sa cinică cu poli-
ticul asasin și prin asocierea la 
cele mai hidoase lucruri pe care 
omul antihristic, care mimează 
credința în Dumnezeu și patrio-
tismul, este capabil să le comită 
cu atrocitate: războiul cumplit 
și nejustificat împotriva altora, 
bulversarea vieții unui popor 
liber, îngrozirea, torturarea în 
varii feluri și uciderea în masă 
a unor oameni pe care Hristos 
ne-a poruncit blând să-i iubim 
ca pe noi înșine, nu să-i strivim 
sub cizma grea și invadatoare a 
morții.

Chiar când diavolul ne truchea-
ză în față realitatea, avem mereu 
datoria de a discerne și de a măr-

turisi adevărul”, a menționat Va-
sile Bănescu.

Patriarhia Română: 
apel la pace în Ucraina

Patriarhul Daniel și Patriarhia 
Română au emis în contextul in-
vaziei trupelor ruse în Ucraina 
apeluri repetate la pace și de so-
lidarizare cu victimele războiului.

„În acest context saturat de 
suferință, Patriarhia Română re-
înnoiește mesajul recent al Părin-
telui Patriarh Daniel de firească 
solidarizare cu creștinii români 
ortodocși din Ucraina, dar și cu 
toate victimele inocente ale aces-
tui război purtat atât de aproape 

de România, și îi îndeamnă pe toți 
clericii și mirenii să se mobilizeze 
în această perioadă critică și să se 
implice în acte caritabile de dona-
ție, menite să aducă un sprijin real 
și o mângâiere celor striviți acum 
de teamă și neputință”. 

Patriarhia Română a mai subli-
niat că „situațiile limită prin care 
trecem sunt și cele care indică gra-
dul nostru real de încreștinare”. 
„Există situații în care nu cuvinte-
le, discursurile, ci gesturile tăcute, 
faptele credinței și ale milei, ale 
respectului pentru alteritate, ale 
empatiei cu suferința celuilalt 
recompun umanitatea”, se mai 
spune în mesajul instituției.

Mitropolia Moldovei: 
„Un război fratricid”

Mitropolia Moldovei a emis joi, 
3 martie, o circulară în care a în-
demnat preoții din toate bisericile 
din Republica Moldova să se roage 
pentru pace în Ucraina. Totodată  
Mitropolia a venit cu un nou apel 
în care a îndemnat populația să 
ajute refugiații din Ucraina care 
suferă în urma declanșării acestui 
„război fratricid”. 

Instituția precizează că majo-
ritatea parohiilor s-au mobilizat, 
alături de instituțiile cu caracter 

social-filantropic și au venit cu 
inițiative de sprijin al refugiaților. 
„Îndemnăm în continuare clerul 
și credincioșii din parohii să se 
mobilizeze în vederea colectării 
surselor financiare și a produse-
lor alimentare și de primă nece-
sitate”.

Mitropolia Basarabiei: 
Donații pentru refugiați

Din primele zile ale războiului 
a fost alături de refugiați și Mitro-
polia Basarabiei care a organizat 
alături de voluntari un punct de 
ajutorare la Vama Sculeni, unde 
le oferă refugiaților un prânz cald, 
dar și la punctul vamal Palanca, 

unde a ajutat la transportarea 
refugiaților la Iași, unde aceștia 
au fost preluați de alți preoți care 
i-au asigurat cu hrană și cazare. 

Totodată, Patriarhia Română 
a transmis o donație sub formă 
de produse alimentare în valoare 
de circa 228 000 de lei românești 
pe care Misiunea Diaconia din ca-
drul Mitropoliei Basarabiei le-a 
transmis centrelor pentru refu-
giați. „Acesta este un prim trans-
port, urmează să vină și altele”, 
a precizat preotul Ciprian Ioniță, 
consilier al Administrației Patri-
arhale, care a însoțit transportul 
de la București la Chișinău.

Și Episcopul Bisericii Catolice 
din Chișinău, Anton Coșa, a lan-
sat un îndemn către comunitățile 
catolice din Republica Moldova să 
se roage pentru pace și să vină în 
ajutorul miilor de refugiați care 
fug din calea războiului. 

Pe lângă unele parohii și apar-
tamente sociale, Biserica catolică 
a organizat structuri de primire 
a refugiaților, care asigură în 
prezent o capacitate de 390 de 
paturi, cu servicii medicale și de 
alimentare. În plus, a fost creată 
o rețea de solidaritate familială, 
în cadrul căreia mai multe familii 
și-au exprimat disponibilitatea de 
a găzdui refugiați. 

Patriarhul 
Daniel

și Patriarhia Română 
au emis în contextul 

invaziei trupelor ruse 
în Ucraina apeluri 
repetate la pace și 
de solidarizare cu 

victimele războiului.
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Scumpirea petrolului, parte 
a prețului pentru oprirea 
războiului din Ucraina

Un litru de benzină s-a scumpit 
joi cu 99 de bani, iar un litru de 
motorină – cu 1,91 lei după ce Agenția 
Națională pentru Reglementare în 

Energetică (ANRE) a stabilit pentru 10 martie 
un preț-plafon de 25,02 lei pentru un litru de 
motorină și de  26,68 lei pentru un litru de 
benzină. Scumpirea nu s-a oprit, însă, aici. 
Pentru ziua de vineri și sfârșitul de săptămână, 
prețul motorinei a mai crescut cu 78 de bani, iar 
cel al benzinei, cu 40 de bani.  

E C O N O M I E

Astfel, până luni un litru de 
motorină va fi vândut în benzi-
nării la prețuri de până la 25,8 
lei, iar un litru de benzină, la un 
preț de până la 27,08 lei.  

În două săptămâni un litru 
de motorină s-a scumpit 
cu aproape cinci lei 

Potrivit datelor ANRE, pe 
parcursul a două săptămâni de 
la declanșarea agresiunii militare 
a Federației Ruse împotriva Ucrai-
nei, benzina s-a scumpit cu 2,64 
lei, iar motorina – cu 4,66 lei.

ANRE arată și din ce este com-
pus prețul. Din cei 25,8 lei care 
reprezintă prețul pentru un litru 
de motorină, 16,36 lei reprezintă 
prețul de furnizare a combusti-
bilului, stabilit în baza valorii 
medii a cotațiilor Platts pentru 
14 zile anterioare zilei efectuării 
calculului.

Taxa pe Valoarea Adăugată 
percepută de pe un litru vândut de 
motorină este de 4,3 lei, iar acciza 
este de 2,52 lei. Marja comercială, 
adică venitul nemijlocit obținut de 
companiile ce vând motorina, ar 
fi de 2,62 lei la un litru.

În cazul benzinei, prețul de fur-
nizare a unui litru este de 14,58 
lei, TVA este de 4,51 lei, acciza – 
de 5,37 lei, iar marja de venit –de 
2,62 lei.

„Prețurile sunt influențate 
exclusiv de evoluțiile 
pe piața internațională”

ANRE precizează că evoluțiile 
economice regionale generate de 
situația din Ucraina au un impact 
semnificativ asupra prețurilor la 
petrol și produselor derivate. Doar 
în primele opt zile ale lunii cu-
rente cotațiile Platts s-au majorat 
cu 278 de dolari pentru o tonă 
de benzină și cu 529 de dolari 
pentru o tonă de motorină, ceea 
ce reprezintă cea mai accelerată 
creștere înregistrată vreodată pe 
piața produselor petroliere. Acest 
fapt generează o majorare fără 

precedent a prețurilor la carbu-
ranți, în special în state precum 
Republica Moldova, care nu au 
producție proprie și importă 100% 
din cantitățile necesare de produ-
se petroliere.

 Totodată, ANRE dă asigurări 
că în Republica Moldova mecanis-
mul existent de reglementare de 
către stat a prețurilor de comerci-
alizare cu amănuntul a benzinei și 
motorinei nu permite companiilor 
petroliere să intervină în proce-
sul de stabilire a prețurilor prin 
majorări nejustificate.

 „Mecanismul actual de for-
mare a prețurilor la produsele 
petroliere principale de tip stan-
dard generează prețuri corecte 
și transparente. Acestea sunt in-
fluențate exclusiv de evoluțiile pe 
piața internațională, care sunt în 
afara controlului instituțiilor na-
ționale de stat”, se spune într-un 
comunicat de presă al autorității. 

Panică și cozi lungi 
la benzinării 

Miercuri, după ce ANRE a 
anunțat majorările de preț care 
urmau să intre în vigoare de joi, 
la majoritatea benzinăriilor din 
Republica Moldova s-au format 
cozi lungi, șoferii intenționând să-
și facă plinul până când nu au in-
trat în vigoare prețurile majorate. 
Aceeași situație a fost înregistrată 
și în România, unde cozile erau 
și mai mari din cauza faptului că 
peste Prut numărul de benzinării 
raportat la numărul populației 
este mai mic. 

În urma cererii excesive de 
motorină din partea consumato-
rilor, la unele benzinării într-un 
timp record s-au epuizat stocurile 
deținute.

ANRE: rezervele 
de carburanți 
sunt suficiente

 
Drept urmare, ANRE a fost ne-

voită să mai emită un comunicat 
prin care amintește despre sufi-
ciența stocurilor de carburanți, 
astfel încât să acopere cererea 
pe piață. „Întreruperea livrări-
lor de produse la unele benzină-
rii comportă un caracter izolat 
și nu prezintă caracteristici de 
risc sistemic, fiind generate de 
elementele de panică din partea 
unor consumatori”, anunță ANRE.

„Mecanismul de monitorizare 
zilnică de către ANRE a impor-
turilor și a stocurilor de produse 

Prețurile, mai 
mari cu 18,5% 
într-un an

Prețurile medii de consum 
în luna februarie din anul cu-
rent față de februarie 2021 au 
crescut cu 18,52%. Față de sfâr-
șitul lunii ianuarie, creșterea 
este 2,07 la sută, raportează Bi-
roul Național de Statistică. Pro-
dusele alimentare s-au scumpit 
într-un an cu 23,32 la sută, 
mărfurile nealimentare cu 14,92 
la sută, iar serviciile prestate 
populației, cu 16,97 la sută. 
Într-o lună  pâinea s-a scumpit 
cu 10,2 la sută, iar legumele – 
cu 10 la sută. În cazul roșiilor a 
fost înregistrată o scumpire cu 
23 la sută. Au fost înregistra-
te reduceri de preț doar în cazul 
ouălor – cu 3,7 la sută.

Acordul cu 
România privind 
asistența de 
100 de milioane 
de euro, ratificat

Acordul dintre Guvernul 
Republicii Moldova și Guvernul 
României privind implemen-
tarea programului de asistență 
tehnică și financiară în baza 
unui ajutor financiar în valoa-
re de 100 de milioane de euro 
a fost ratificat de Parlament. 
Ajutorul financiar este neram-
bursabil și va fi utilizat pentru 
implementarea proiectelor 
care să contribuie la dezvol-
tarea Republicii Moldova. În 
special, sunt vizate domeniile: 
energetic, transport, mediu, 
infrastructură, micul business, 
independența mass-media, 
reforma administrației publi-
ce, sănătate, cultură, turism. 
Preponderent, fondurile vor fi 
canalizate în regiuni – în sate, 
astfel ca banii să aducă beneficii 
directe fiecărui cetățean. Mij-
loacele vor fi oferite pe parcur-
sul unei perioade de șapte ani, 
însă perioada poate fi prelungi-
tă cu încă trei ani.

Prețul grâului 
scade la nivel 
mondial

Cotațiile la grâu au continuat 
să scadă miercuri, după ce un 
important raport al Departa-
mentului american al Agricultu-
rii a arătat că stocurile mondia-
le vor crește, grație unei recolte 
peste așteptări în Australia, 
ceea ce va ajuta la reducerea 
impactului creat de războiul din 
Ucraina, transmite Bloomberg. 
USDA și-a îmbunătățit mier-
curi estimările privind situația 
stocurilor mondiale de grâu la 
finalul sezonului agricol 2021-
2022 până la 281,5 milioane de 
tone. 

Ion CHIȘLEA petroliere la depozite demonstrea-
ză că astăzi nu există semne de 
neacoperire a consumului curent”, 
spune Agenția.

În acest context, ea menționea-
ză că o situație similară există și 
în România.

 „Tradițional, Republica Mol-
dova este asigurată în cea mai 
mare parte cu carburanți din 
România, fapt ce permite o secu-
rizare a pieței noastre de efectele 
negative ale situației din Ucraina”, 
anunță ANRE.

Mici semne de optimism

În același timp, ANRE anunță 
că, în comparație cu zilele prece-
dente, joi se atesta o descreștere 
pe piața internațională a cotațiilor 
la țiței și a prețurilor la produse-
le derivate. În caz că tendința de 
scădere va persista, ar permite 
diminuarea prețurilor la pompă.

 În dimineața de joi, la bur-
sa de la Londra, un baril de țiței 
era cotat cu 114,53 dolari pe baril, 
după ce în seara de joi ajunsese 
și la 111,14 dolari. 

Scăderea vine după ce cotațiile 
petrolului la începutul săptămânii 
au atins niveluri record din vara 
lui 2008 ajungând la 139 de do-
lari pe baril după ce Statele Uni-
te au anunțat că renunță să mai 
cumpere țiței și gaz rusesc, dar și 
produse derivate. 

Pentru a amortiza scumpirea, 
SUA au solicitat altor producă-
tori de petrol să mărească activ 
producția pentru a compensa 
lipsa de aprovizionare pe piață. 
Potrivit mass-media occidentale, 
guvernul irakian a spus că este 
gata să crească aprovizionarea 
dacă OPEC+ o cere. Mai târziu, 
secretarul de stat al SUA Anthony 
Blinken i-a asigurat pe reporteri 
că Emiratele Arabe Unite sunt, de 
asemenea, pregătite să susțină o 
creștere mai substanțială a pro-
ducției în cadrul OPEC+.

În plus, statele membre ale 
Agenției Internaționale pentru 
Energie au vândut săptămâna tre-
cută puțin peste 60 de milioane de 
barili de petrol din rezerve pentru 
a compensa întreruperile aprovi-

zionării din cauza războiului din 
Ucraina. 

Joi, și Venezuela, care deține 
cea mai mare rezervă de petrol 
la nivel mondial, a anunțat că in-
tenționează să dubleze producția 
de țiței în 2022 la două milioane 
de barili pe zi, potrivit compani-
ei energetice de stat Petroleos de 
Venezuela SA, citându-l pe preșe-
dintele Nicolas Maduro.

„Acum avem un milion de 
barili produși pe cont propriu, 
dar suntem pregătiți să ajungem 
la 2 milioane de barili, iar dacă 
vom primi ajutor, atunci și trei 
milioane de barili în scurt timp. 
Venezuela este deschisă pentru 
investiții în extracțiile de petrol și 
gaze, asigurând stabilitatea prețu-
rilor în întreaga lume, inclusiv în 
Statele Unite. Suntem pregătiți să 
vindem petrol și gaze către Statele 
Unite, nu ar trebui să politizăm 
problemele economice”, citează 
compania spusele liderului ve-
nezuelean.

Și Ministrul Energiei al Emira-
telor Arabe Unite (EAU), Suheil 
al-Mazrui, a declarat că țara 
va respecta termenii acordului 
OPEC+ în domeniul ajustării 
producției de petrol.

Potrivit acesteia, țările OPEC+ 
au decis ca, în martie, să crească 
producția de petrol cu   400 mii de 
barili pe zi pentru a stăvili crește-
rea prețurilor începută încă anul 
trecut. 

Este un progres, însă insufi-
cient. Dacă aliații occidentali ai 
Washingtonului susțin decizia 
SUA de a interzice complet im-
porturile rusești de energie, acest 
lucru ar putea duce la „o gaură 
pe piață de 4,3 milioane barili pe 
zi.  Pentru a astupa această gaură 
SUA a declarat și despre inten-
ția excluderii sancțiunilor contra 
Iranului, un alt mare producător 
mondial de țiței. În altă ordine de 
idei, liderii occidentali s-au ară-
tat în mare parte determinați să 
aplice sancțiuni economice dure 
Kremlinului pentru ca acesta să 
oprească agresiunea militară în 
Ucraina, soldată până acum cu 
mii de civili morți și pagube de 
sute de miliarde de dolari. 
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Prezintă sau nu GOTR 
pericol pentru Ucraina? 

Peste 12.000 de militari 
a pierdut Rusia în războiul 
cu Ucraina

Statul-Major al Forțelor Armate ale Ucrainei susține 
că trupele rusești, în cea de-a 15 zi a ostilităților militare, 
au ajuns la 12.000 de morți. De asemenea, responsabilii 
militari ucraineni au indicat că armata rusă a pierdut 
335 de tancuri, 1105 blindate, 123 de sisteme de artilerie, 
56 de lansatoare de rachete, 29 de sisteme de apărare 
aeriană, 49 de avioane, 81 de elicoptere, 526 de vehi-
cule, 3 nave maritime, 60 de rezervoare cu combustibil 
și lubrifianți, 7 drone.

Rusia nu va mai participa 
la activitatea Consiliului 
Europei

În urma suspendării Rusiei din Consiliul Europei, 
Moscova nu mai vrea să participe la activitatea orga-
nizației, a anunțat joi Ministerul Afacerilor Externe 
rus, informează AFP, citată de agerpres.ro. „Rusia nu 
va participa la transformarea celei mai vechi organiza-
ții a Europei de către NATO și UE, care o urmează în 
mod obedient, într-o altă platformă pentru dominația 
și narcisismul Occidentului. Ei vor trebui să se distreze 
comunicând unii cu alții, fără Rusia”, se spune în comu-
nicatul ministerului rus.

Soluția trebuie să vină 
prin negocieri între 
Ucraina și Rusia

Cancelarul german Olaf Scholz și președintele francez 
Emmanuel Macron au purtat joi o discuție telefonică cu 
liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, căruia i-au cerut 
o încetare imediată a focului în Ucraina, a declarat un 
oficial guvernamental german, transmit Reuters și AFP, 
citate de agerpres.ro. „Macron și Scholz au insistat că 
orice soluție la această criză trebuie să vină prin ne-
gocieri între Ucraina și Rusia”, a mai indicat oficialul 
guvernamental de la Berlin.

Washington: Rusia aruncă 
„bombe stupide” 
asupra Ucrainei             

Guvernul american a acuzat Rusia că a folosit în Ucrai-
na bombe cu cădere liberă, care nu au un sistem de țintire 
de precizie, relatează DPA miercuri, citat de agerpres.ro. 
„Am văzut indicii că au aruncat bombe stupide” (așa cum 
mai sunt definite bombele cu cădere liberă), a declarat 
un oficial american din domeniul apărării, precizând însă 
că acest lucru nu poate fi dovedit în cazuri concrete, dar 
poate fi observat în „bombardamentele și lansările de 
rachete din ce în ce mai agresive ale rușilor”.

UE va furniza echipamente 
informatice Ucrainei

Uniunea Europeană va furniza echipamente infor-
matice Ucrainei, răspunzând unei cereri a guvernului 
acestei țări, a indicat miercuri secretarul de stat francez 
pentru digitalizare Cédric O, în marja unei reuniuni a 
miniștrilor telecomunicațiilor din statele UE, ce are loc 
la Magny-Cours, în Franța, scrie AFP. „Ucraina ne-a 
adresat o cerere de echipament informatic. Există o 
discuție între țări europene pentru a răspunde aces-
tei cereri a Ucrainei cât mai rapid posibil” și a împărți 
responsabilitatea furnizării materialelor, a afirmat el. 

I.G.

M a p a m o n d

Autoritățile ucrainene au emis două 
comunicate/știri despre o eventuală 
implicare a trupelor rusești care staționează 
ilegal în Transnistria în ostilitățile militare 

de pe teritoriul statului vecin. Atenția autorităților 
ucrainene asupra contingentului militar rusesc din 
stânga Nistrului denotă, pentru unii, intenția oficialilor 
ucraineni de a extinde războiul, iar pentru alții – nu 
altceva decât conștientizarea pericolului adevărat al 
trupelor rusești din Transnistria.

   

Statul-Major al Forțelor Armate ale 
Ucrainei a comunicat joi că Rusia ar 
putea să folosească în războiul său con-
tra Ucrainei 800 de militari staționați 
în Transnistria.

„Conform informațiilor disponibile, 
din cauza numeroaselor pierderi de 
oameni, inamicul continuă să efectu-
eze mobilizări ascunse sub pretextul 
taberelor de antrenament pe teritoriul 
ocupat temporar al Republicii Auto-
nome Crimeea, în Krasnodar, în anu-
mite zone din Donețk și în regiunea 
Lugansk; recrutarea intensificată de 
voluntari pentru războiul de pe terito-
riul Ucrainei”, se menționează într-un 
comunicat al Statului-Major al FA ale 
Ucrainei. 

„Mai mult, continuă sursa citată, 
au fost înregistrate cazuri de expul-
zare a tinerilor de vârstă militară din 
universitățile Federației Ruse pen-
tru a completa rezerva armatei ruse. 
Ocupanții nu exclud posibilitatea de 
a implica până la 800 de militari din 
nerecunoscuta republică transnistrea-
nă – Moldova în războiul cu Ucrai-
na, dar starea morală și psihologică 
a acestui personal rămâne la un nivel 
scăzut”, estimează responsabilii mili-
tari ucraineni. 

„Potențial insuficient”

În aceeași zi, ministrul Afacerilor 
Interne al Ucrainei, Denis Monastîr-
ski, a declarat că situația pe segmentul 
transnistrean al frontierei Ucrainei 
cu Republica Moldova este stabilă, 
iar potențialul militar din regiunea 
separatistă este insuficient pentru a 
prezenta pericol. 

„Serviciile noastre speciale au con-
statat mișcări de trupe în Transnistria, 
însă numărul lor este insuficient ca 
să prezinte pericol pentru frontiera 
noastră. Dar noi suntem conștienți 
că Rusia va încerca să atragă toate 
subdiviziunile militare posibile, chiar 
și din îndepărtata Sirie”, a declarat 
Monastîrski.

Acesta nu este singurul caz în care 
autoritățile ucrainene au lansat comu-
nicate că trupele ruse din Transnistria 
ar putea să fie implicate în războiul 
din Ucraina. 

Pe 6 martie, responsabilii militari 
ucraineni au anunțat că cele opt ra-

chete care au lovit Aeroportul civil din 
Vinița au fost lansate din Transnistria. 

Ulterior, s-a constatat că această 
știre a fost falsă. „Nu au existat nicio-
dată rachete de croazieră pe teritoriul 
Transnistriei. Au doar mai multe lansa-
toare de rachete GRAD cu o distanță de 
tragere de 20 km’, scrie „Evropeiskaia 
pravda”.

Rachetele lansate peste 
Transnistria

Ministerul Apărării al Republicii 
Moldova s-a declarat convins că lan-

sările au avut loc de pe nave rusești 
din Marea Neagră. 

Cu toate acestea, traiectoria rache-
telor lansate dinspre Marea Neagră 
către Vinița a trecut într-adevăr peste 
Transnistria.

Toate aceste știri au menirea, în opi-
nia unor experți, să extindă războiul 
din Ucraina. În timp ce comunitatea 
internațională încearcă să localizeze 
războiul pe teritoriul Ucrainei, auto-
ritățile acestui stat au tendința de a 
lărgi suprafața ostilităților militare. 

Fostul membru al Comisiei Uni-
ficate de Control, colonelul SIS, Ion 
Leahu, susține că Ucraina nu are ni-
cio intenție să extindă acest conflict 
militar, invocând pierderile pe care 
le suportă. 

„În decursul unor operații militare, 
există posibilitatea să se comită gre-
șeli, mai ales cele de comunicare. Mai 
curând, după mine, Ucraina abia acum 
a realizat pericolul pe care îl prezintă 
regimul secesionist din Transnistria, pe 
care l-au sprijinit atât de mult timp”, 
a afirmat el. 

Moralul rușilor 
din Transnistria 

Trupele rusești din Transnistria, 
completate cu localnici în proporție 
de 90%, după estimările mai multor 
experți din R.Moldova și Ucraina, nu 
sunt capabile să prezinte pericol pentru 

Ucraina, în general pentru regiune, din 
cauza lipsei lor de experiență de luptă 
și a stării lor morale. 

Această opinie este larg împărtășită 
de responsabili militari și de experți 
atât din Ucraina, cât și din Republica 
Moldova. 

În opinia fostului membru al Co-
misiei Unificate de Control, colonelul 
SIS, Ion Leahu, asemenea afirmații 
despre moralul și pregătirea militară 
a soldaților ruși din Transnistria sunt 
hazardate. 

„În orice unitate militară, efec-
tivul este diferit, unii au o instruire 
mai bună, alții mai proastă, însă ati-
tudinea față de Rusia, inclusiv față de 
regimul transnistrean, a locuitorilor 
din Transnistria este net mai puterni-
că, mai motivată, decât a mai multor 
locuitori din dreapta Nistrului față de 
Republica Moldova. Ceea ce le oferă 
Moldova celor din stânga Nistrului, 
inclusiv UE, nu le convine. Ei nu sunt 
pregătiți pentru democrație”, a opinat 
colonelul.

De asemenea, Ion Leahu a subliniat 
că nici efectivul militar pe care poate 

să îl mobilizeze Transnistria nu este 
de neglijat.        

Capacitatea maximă 
a Transnistriei 

„Trupele rusești care sunt dislocate 
în Transnistria – Grupul Operativ de 
Trupe Ruse – au un efectiv de peste 
2.000 de soldați, plus 400 de militari 
din contingentul de pacificatori, și cei 
6.000 de militari transnistreni, obți-
nem, cel puțin, 10.000 de militari. La 
aceștia, după diferite estimări, de la 
15.000 la 20.000, Transnistria poate 
să adune rezerviști. Prin urmare, avem 
30.000 de militari, care pot fi convocați 
în orice clipă”, a estimat el, subliniind 
că toți acești soldați sunt antrenați în 
sistemul de pregătire permanentă. 

Fostul ministru al Apărării, Vitalie 
Marinuța, constatând felul în care au 
evoluat ostilitățile militare în Ucraina, 
consideră că trupele rusești din stânga 
Nistrului nu reprezintă mare pericol 
pentru Ucraina.

„Având în vedere că suntem la peste 
două săptămâni de ostilități și trupele 
ruse nu au reușit să cucerească niciun 
oraș important și faptul că navele ru-
sești au renunțat astăzi la asediul Odesei 
și s-au deplasat la locul lor de staționare 
permanentă, eu consider că aceste trupe 
rusești din Transnistria nu reprezintă 
un pericol pentru Forțele Armate ale 
Ucrainei”, a menționat fostul ministru. 

Evoluția ostilităților militare din Ucraina demonstrează că moralul 
trupelor ruse, inclusiv al celor din Transnistria, este la pământ   

Ilie GULCA
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Răzleț, despre război (II)
H a r t a  l u m i i

Ca în toate războaiele pe 
care nu le pot câștiga deodată, 
rușii trec iute de la operațiu-
nile obișnuite și de la tacticile 
convenționale la acțiuni directe 
împotriva civililor și chiar la 
terorism. La urma urmei, sunt 
conduși de ceva vreme de o clică 
de foști KGB-iști – de ce nu ar 
practica și metode teroriste? De 
exemplu, de ce nu ar lua ostate-
ce niște centrale nucleare, cum 
s-a întâmplat la Cernobîl și la 
Zaporojie? Nu detonau chiar ei, 
în 1999, blocuri de locuințe în 
Rusia-mamă ca parte a campa-
niei electorale pentru un pre-
ședinte nou, energic și gata să 
lupte cu „fanaticii“ din Caucaz?

Stăm la fel de rău cu pronos-
ticurile ca și săptămâna trecută. 
Există scenarii mai mult sau mai 
puțin plauzibile, dar niciunul nu 
poate fi luat drept sigur. Răz-
boiul este, în general, o chestie 
imprevizibilă, mai ales când e 
pornit de o țară ca Rusia. Doar 
pe termen lung sau relativ lung, 
se poate spune cu certitudine că, 
în cazul în care supraviețuiește 
ca specie, omenirea va fi mar-
tora unor schimbări majore în 
țara care a declanșat măcelul din 
Ucraina.

Speranța Occidentului e că 
sancțiunile (într-adevăr, fără 
precedent) vor face mai multă 
pagubă Moscovei decât trupele 
ucrainene. Deocamdată, UE, 
NATO și SUA nu vor să închidă 
cerul deasupra Ucrainei și nici 
nu prea se țin de promisiunile 
pe care le-au făcut privitor la li-
vrarea de armament performant. 
Nu merge nici livrarea de avioa-
ne de luptă. Occidentul uită și 
de această dată că rușii nu sunt 
belgieni, spanioli, englezi etc. 
și că mizeria economică nu este 
capabilă să deștepte conștiința 
civică într-un popor de sclavi. 
Miza pe societatea civilă a Rusiei 
s-a dezumflat repede: cam toată 
această societate a fost arestată 
în primele zile de protest. Po-
porul nu face cozi la mitinguri, 
ci la bancomate, ca să-și salveze 
bănuții pe care (crede că) îi 
mai are. Mai rămâne speranța 
într-o lovitură de stat/ palat, 
la Kremlin sau în buncărul din 
Valdai, dar, cel puțin pentru 
moment, lacheii și mardeiașii lui 
Putin speră încă într-un dezno-
dământ decent. Decent pentru 
ei, firește, căci pentru restul lu-
mii e deja o catastrofă cu urmări 
grele. Nervii slugoilor încă nu au 
cedat, le cedează, până una-alta, 
doar sfincterele.

Oricare ar fi finalul acestei 
istorii cumplite, niște concluzii 
își ițesc încă de pe acum capetele 
lor hidoase, rânjind cu tâlc la 
contemporani.

Când veștile se schimbă nu 
doar zilnic, ci de la oră la oră, 
bornele istorice se pot pierde 
în molozul cotidianului. Iar 
odată cu ele – și esențele. In-
vazia rusă în Ucraina nu (mai) 
are nimic cu „apărarea” en-
clavelor rebele și a populației 
ucrainene de „naziști”: milioa-
ne de ucraineni se refugiază în 
Occident, nu în Rusia. 

Esența catastrofei se expli-
că, inclusiv, psihanalitic, în „lecția de istorie” a lui Putin din 21 
februarie curent, cea pe care a ironizat-o toată lumea (cu toată 
domnia lungă, liderul de la Kremlin nu prea are performanțe 
și, ca să intre în istorie, acest Herostrat boreal încearcă să dea 
foc lumii). O altă „lecție” explicativă e cea din iulie 2021. În fine 
(recte: la început), regăsim frustrările în discursul său de la 
München, din februarie 2007. Adunate într-o carte, răbufnirile 
acestea ar putea fi intitulate: Mein Kampf. „Lupta mea”, da. 

Putin nu se teme de sancțiuni, nici de implicarea Occidentului 
în război. Dimpotrivă, el ar dori ca NATO să se implice: asta ar 
mobiliza rușii la luptă cu dușmanul dintotdeauna și (mai ales!) 
i-ar convinge pe aliații săi discreți (marele cârmaci din sud-
est, ayatollah-ul din sud etc.) că țarul luptă cu Occidentul, cu 
SUA, în primul rând. De aici și mesajul său antioccidental, în 
care „grija” pentru Ucraina se estompează, iar DNR-LNR nici nu 
contează. 

 Dar „lecțiile de istorie” ale lui Putin explică, nu ele consti-
tuie temelia geopolitică a cazului. Nici „consiliul de securitate” 
(ne-am convins vizual!) nu e consultat și nu decide nimic. Pen-
tru a ne imagina foarte limpede cum și de ce se desprinde de 
continent insula Rusia, ar trebui să vedem lucrătura diabolică 
a eminențelor cenușii ale noului Genghis-Han. Unul este Du-
ghin, „filosoful” favorit, un Rasputin al zilei de azi. Paranoica 
lui filosofie geopolitică, cu teza despre „noua ordine mondială”, 
urmărind detașarea Rusiei de valorile civilizației occidentale îi 
aparțin lui, nu lui Putin). Rusia, după Dughin (un guru de care 
Putin ascultă fără să pună întrebări), nu trebuie să se teamă de 
sancțiunile Occidentului (= deconectarea de la performanțele 
lumii civilizate), ci să și le dorească. Izolându-se, în căutarea 
unei „identități” proprii. Altul – Doamne, mă iartă! – e patriar-
hul Kirill, cel care a definit zilele astea „componenta metafizică” 
a războiului, „păcatele” lumii occidentale fiind motivul adevărat 
al războiului în Ucraina. Predica, rostită în legătură cu începu-
tul Postului Mare (nu meditând asupra existenței umane ca fapt 
divin suprem, nu chemând, fie și formal, la împăcarea părților 
beligerante, ci justificând agresiunea însoțită de omucidere în 
masă), îl convertește pe patriarh (Doamne, iartă!) în comisar al 
armatei lui Putin. O compromitere definitivă a Patriarhiei și a 
Bisericii Ortodoxe Ruse.

Mie, unuia, îmi pare rău de această „Rusie nouă”. Nu chiar în 
măsura în care aș visa o cruciadă civilizatoare întru salvarea ei, 
dar cel puțin i-aș ura sincer să respingă „proiectul” paranoic și 
să revină în spațiul lumii civilizate. Or cultura rusă, cu care se 
mândrește, pe bună dreptate, această țară enormă, e făcută în 
totalitate pe modele occidentale, de la Pușkin la Ceaikovski, de 
la Tolstoi la Stravinsky, de la Repin la Dostoievski. Dar se pare 
că în viitorul previzibil – nu contează „succesele” ei militare în 
Ucraina și nici unde se va opri tăvălugul – Rusia va deveni un 
paria al umanității. Toți vor dori să o deconecteze de la rețele. 
Distanța dintre ea și restul lumii va fi tot mai mare. Salvându-se, 
lumea care trăiește pe alte principii decât forța brută va crea un 
coridor sanitar, ținând-o la distanță. Iar ideologii ei o vor scu-
funda irecuperabil într-un îndepărtat și obscur Ev Mediu.

După destrămarea URSS majoritatea republicilor post-sovie-
tice (mă refer atât la populația largă, cât și la elitele naționale; 
atât la politicienii cu putere de decizie, cât și la opoziție; atât la 
factorii economici, cât și la oamenii de cultură), toți au văzut o 
șansă de a se reconecta la sistemul mondial/ occidental al va-
lorilor umane. Unii au realizat acest deziderat prin integrarea 
europeană și aderarea la scutul NATO; alții mai întârzie, cu varii 
șanse de succes; în fine, unii fie au adaptat în țările lor sisteme 
similare celor performante, fie au emigrat câte unul în lumea 
mare. Azi Putin le contestă accesul la valorile universale nu doar 
ucrainenilor (și altor întârziați, precum georgienii și moldo-
venii), ci și, în primul rând, elitelor sale, forțând deconectarea 
acestora de la normele societăților democratice, care pe el îl 
strâng în umeri.

Pe acest fundal, important e unde vom rămâne noi: pe „conti-
nent” ori pe „insulă”. Ergo, cererea de aderare la UE pentru noi e 
o șansă. Una din salvările posibile. Voi reveni.

„Insula Rusia” 
ori Gloria 
lui Herostrat

Prima e că Occidentul este, 
într-adevăr, coautorul acestor 
pagini mizerabile care se scriu, 
azi, cu sângele ucrainenilor. Pu-
tin are pe undeva dreptate când 
spune că Occidentul este de vină 
pentru război (pardon, „spețope-
rație“, după cum ne recomandă 
înțeleapta Academie de Științe 
moldovenești), doar că denatu-
rează, conștient sau nu, cauzali-
tatea: Rusia a atacat nu pentru 
că Vestul este puternic, ci pentru 
că Vestul este slab. O slăbiciune 
care s-a văzut pe toată durata 
domniei lui Putin și care se vede 
și acum. Momentul agresiunii 
nu a fost nici el ales întâmplător: 
niciodată nu am avut o densi-
tate mai mare de incompetenți, 
parveniți și poltroni în fruntea 
Occidentului ca în prezent.

A doua e că Rusia, fără îndo-
ială, are nevoie de un Nürnberg 
al ei. Numărul uriaș al crimelor 
săvârșite de liderii, armatele 
și polițiile secrete ale acestei 
țări, cu acordul entuziast al 
unui popor scrântit care suferă, 
evident, de o gravă și cronică 
deficiență morală, depășește de 
mult performanțele în mate-
rie ale naziștilor. Naziști care 
s-au învrednicit, la timpul lor, 
de onoarea refuzată elitelor și 
călăilor comuniști în 1991, după 
prăbușirea colosului sovietic. 

Rușii nu au fost judecați pen-
tru crimele comunismului, dar 
genocidul din Ucraina ar putea 
fi un prilej de a-i responsabiliza 
pentru toate crimele odată, atât 
pentru cele comise de bolșevici 
și NKVD-iști, cât și pentru cele 
comise de Putin, de securiștii și 
de generalii lui. 

Acest popor trebuie să afle și 
să fie silit să accepte, în sfârșit, 
adevărul despre sine. Dacă rușii 
nu vor simți nici de astă dată 
o vină colectivă pentru cele în-
tâmplate ieri și azi, peste o habă 
de vreme ne vom pomeni cu un 
alt Putin la poartă. În acest caz 
însă, cu unul care va fi însușit 
lecția militară a anului 2022. Și 
să ne mai slăbească teoreticienii 
care mută vina de pe colectivități 
pe individualități. Cunoscători 
ai fenomenului au demonstrat 
de mult că dacă poporul rus era 
altfel, și comunismul lui ar fi 
fost poate mai puțin sângeros. 
Acum avem încă o dată prilejul 
să urmărim, aievea, cum funcți-
onează monstrul. Gura și cre-
ierul ar putea fi ale lui Putin și 
ale bandiților săi, dar ghearele, 
trupul și mai ales inima divulgă 
același balaur dintotdeauna. 
Același suflet colectiv duhnind 
a aroganță și dispreț, aceeași 
fascinație pentru rău și putere.

(va urma?)

Adrian CIUBOTARU

A - p o l i t i c e

A cincisprezecea zi de război. Situația nu 
e radical diferită ca acum o săptămână. 
Ofensiva terestră a armatei ruse s-a 
încetinit, iar în unele locuri s-a oprit 

cu totul. Singurul succes notabil al rușilor a fost 
cucerirea Hersonului, un oraș pe care forțele 
armate ucrainene l-au cedat, se pare, deliberat.

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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Visez frecvent – ca atâția alții – că 
zbor. Dar iată cum. Zbor dând din mâini 
energic, ca și cum aș înota, aerul fiind 
un fel de apă rarefiată.

De obicei planez deasupra unei ar-
tere aglomerate, la mică înălțime, stâr-
nind uimirea oamenilor și uneori furia 
lor. Dacă unul încearcă să mă prindă de 
picioare, mă ridic repede ceva mai sus.

Alteori stau pe marginea unei pră-
păstii și le explic celor prezenți lângă 
mine că o să mă arunc în gol, fiindcă pot 
să zbor. Ei, bineînțeles, nu mă cred, râd, 

și atunci spre stupefacția lor mă avânt 
dând din mâini în hău și aterizez lin la 
câteva sute de metri distanță.

Visul acesta îl am încă din copilărie, 
de câteva ori pe săptămână. Pe vremuri 
îl trăiam intens, aproape că ajunse-
sem să cred că și în viața reală pot să 
zbor. Odată, elev fiind, la Suceava, am 
urcat cu câțiva prieteni în clopotnița 
bisericii Sf. Dumitru, înaltă de peste 
40 de metri. Am ieșit cu toții pe un 
fel de balcon circular, cu o balustradă 
de fier forjat. Am simțit că amețim, 
văzând panorama orașului. Deodată, 
mi-a fost foarte clar că aș putea să mă 
arunc de acolo și să zbor peste case. 
Nu doar credeam, ci parcă știam că pot 
să zbor. Puțin a lipsit să mă și arunc. 
Noroc că tocmai atunci cineva a făcut 
o glumă mai deocheată, care m-a adus 
la realitate.

Acum, obosit de viață, de prea multa 
pasiune cu care am trăit-o, sunt resem-
nat, nu mai cred că pot să zbor. Și totuși, 
totuși, când urc la etajul casei mele de 

la țară și ies pe terasă, am o vagă iluzie 
că aș putea să-mi întind brațele și să 
zbor pe deasupra livezii de care sunt 
înconjurat. Coțofenele, vrăbiile, rân-
dunicile se uită interogativ la mine și 
așteaptă să le însoțesc în hoinăreala 
lor prin văzduh.

***
Am scris cândva pe pagina mea de 

facebook că, dacă peștișorul de aur s-ar 
oferi să-mi îndeplinească o dorință, 
aș cere să fiu foarte puternic. Atât de 
puternic, încât să-mi pot lua țara în 
brațe și s-o mut în altă parte a globului 
pământesc.

Comentatorii s-au lansat în tot felul 
de ipoteze, unele fanteziste, privind 
locul unde anume ar fi bine s-o mut. 
Un necunoscut a avut o remarcă pe care 
n-am uitat-o nici acum:

„Domnule Alex Ștefănescu, dacă 
tot ați fi atât de puternic, ar trebui să 
mutați Rusia în altă parte, iar pe noi 
să ne lăsați unde suntem acum. E un 
loc foarte bun.”

Am rude la Moscova de gradul I, II. 
Acum câțiva ani, vorbeam la telefon 
cu o nepoată despre... ce se vorbește 
în familie. Era în anul 2015, după ane-
xarea Crimeii. Întrebată ce mai fac, îi 

răspund nepoatei că fac niște dovlecei 
marinați pentru iarnă. Îmi zice: „Stai 
să-mi notez și eu rețeta”. N-am ce face 
și, în timp ce își pregătea pixul și coala 
de hârtie, îi zic că e o rețetă ucraineană, 
am găsit-o pe internet și o fac de câțiva 
ani. Urmează o mică pauză,  după care 
îmi spune: „O, dacă e ucraineană, nu 
mă interesează”. Nepoata mea a termi-
nat istoria artelor, scrie articole, deci 
face parte din categoria persoanelor 
care nu sunt plebe proletară. Acesta 
este efectul propagandei ruse în rândul 
maselor.

***
Astăzi, la dentist, o oră și ceva stau 

cu gura căscată, mi se lucrează la o 
măsea și în tot acest timp (nu pot nici 
riposta, nici pleca) sunt nevoită să as-
cult un discurs antioccident, pro Rusia. 
Cică informațiile despre război sunt 
false, refugiații au plecat nu pentru că e 
pusă în pericol viața lor, ci fiindcă sunt 
dezinformați. Mai departe e revolta că 
se va scumpi și în România benzina 
din cauza că Occidentul sancționează 
Rusia etc., etc. În final îmi spun că 
au fost în excursie la S. Petersburg și 
tare le-a plăcut, iar Ucraina e Rusia, a 
fost a Rusiei. Păcat că e medic foarte 
bun... totuși. Și va trebui să termin 
lucrarea tot aici...

Păcat că e un medic foarte bun

Nu există nici o explicație pentru 
mintea bolnavă pentru care victima 
este socotită vinovată că este abuzată. 
Ce se întâmplă cu voi, moldovenilor? 
De unde în voi atâta ură și dispreț față 

de nenorocirile oamenilor, de unde în 
voi atâta patimă față de călăii voștri, 
care v-au deportat, omorât, schingiuit 
buneii și părinții voștri?

Am încercat să dau vina pe propagan-
da hidoasă de la Kremlin, am încercat să 
dau vina pe educația bolșevică și comu-
nistă din perioada sovietică, am vrut să 
caut cauzele în perioada de tranziție și 
în lipsurile materiale, dar acum m-am 
convins că asta e în sânge, în sângele 
vostru de trădători și nemernici, care 
sunt în minoritate, dar sunt sub influența 
celor favorizați, stimulați, finanțați de 
regimul de la Kremlin. 

Această râie socialistă-comunistă 

este gata să pună în genunchi propriul 
popor pentru a-și satisface propriul 
orgoliu în fața stăpânilor.

Ori-ori! Variantă de mijloc nu există!
***

Cică federația rusă reia importul de 
fructe din Republica Moldova.

Nu mai spuneți! Chiar? Li s-au termi-
nat vitaminele? Apoi să știe, cele câteva 
tone de mere care mi-au rămas le donez 
refugiaților din Ucraina și, dacă va fi 
posibil, armatei ucrainene.

De azi înainte, nici un măr de al meu 
nu va fi exportat în Rusia, atâta timp 
cât ea va fi condusă de psihopatul din 
Kremlin.

Nici un măr de al meu nu va fi exportat în Rusia

Eugenia GUZUN

Puteam să zbor

În Cernăuţi, în satele noastre, e jale mare, părinții își îngroapă fe-
ciorii – în luptele cu inamicul rus a fost omorât un român din ținut 
– Constantin Gherman din Sinăuții de Jos.

Astăzi, Bucovina își ia rămas bun de la soldații unității militare A2582, 
omorâți într-o luptă crâncenă împotriva ocupantului rus.

Sergentului Constantin Gherman, comandant al diviziei de asalt, 
care urma să împlinească 30 de ani, i se va aduce un ultim omagiu în 
satul natal, Sinăuții de Jos.

Soldatul Ivan Gai, lansator de grenade, în vârstă de 20 de ani, va fi 
înmormântat în satul natal Romankivți, Secureni.

Soldatul Marin Melnikov, lansator de grenade, originar din satul Vanci-
căuți, Noua Suliță, în vârstă de 23 de ani, va fi înmormântat în satul natal.

Soldatul Maksym Zalevski, trăgător, asistent lansator de grenade, în 
vârstă de 32 de ani, va fi dat ţărânii în or. natal Cernăuți, la Cimitirul 
Central.

Sergentul inferior Andriy Chetverikov, originar din Harkov, a fost 
comandantul plutonului de asalt, în vârstă de 21 de ani, va fi înmor-
mântat în Cernăuți la Cimitirul Central.

Ucrainenii se apără, n-au mers să ocupe Rusia, să „răspândească 
teroarea” și „minciuna”. Părinții au crescut fiii să aibă un sprijin la 
bătrânețe, nu să-i omoare niște criminali. În Cernăuți, în satele noastre, 
e jale mare. Părinții își îngroapă fiii...

„Zorile Bucovinei”

La Cernăuți, părinții 
își îngroapă fiii...

Gheorghe BÂLICI

 P ă r e r e a  d e s p r e  p ă r e r i

Puterea 
minciunii

„Ai auzit? 
Niște refugiați 
ucraineni, care 
au fost primiți 
într-o casă li-
beră de la țară, 
au pus pe foc 
gardul, poarta 
și au început să 
taie și copacii din 
grădină. Dacă nu 
veneau stăpânii 
să-i verifice, nu era să rămână niciun copăcel. Da’ 
de asta ai auzit? Un om gospodar de la nordul re-
publicii a primit o familie din Ucraina, care a fugit 
de război în automobilul propriu. Stăpânul casei 
ținea în garaj niște mobilă, iar ucrainenii i-au cerut 
să o scoată afară, ca să-și pună ei la loc de nădejde 
automobilul. Da’ asta cum îți place? Unii din cei care 
le propuneau refugiaților bogați din Ucraina casă și 
masă au fost refuzați, pentru că nu aveau instalate 
mașini de spălat blidele, bre! Îți închipui?!”, mă 
tot întreabă Ion, șofer pe ambulanță. Nici nu-mi 
dă voie să răspund, dar cred că nici nu aș fi în stare 
să-i aduc contraargumente.

Soția lui Ion, Dumnezeu s-o odihnească, era 
ucraineancă și bătea din palme când rușii au ocu-
pat Crimeea, mai apoi – Donbasul, Donețkul, Lu-
ganskul. Zicea că toată Ucraina e pământ rusesc, 
la fel și Basarabia, că toate aceste teritorii vor fi, 
până la urmă, eliberate. Ion o susținea, iar acum, 
mancurtizat, crede în dreptatea și adevărul lui Putin. 
Pentru el și pentru alții din blocul nostru locativ eu 
sunt „românul”, adică dușmanul. Ca Ion avem mii 
în R. Moldova. Stau cu toții și așteaptă să vadă în 
care parte o să încline balanța, căci, deocamdată, 
e prea devreme să se manifeste prea tare, fie și cu 
cuvântul...

„Fiul meu a zis că așa le trebuie ucrainenilor. 
Au vrut în NATO, în Europa! Acuma văd cu toții că 
au greșit. La fel, și Maia Sandu! Se joacă cu focul 
vrând să ne bage în Uniunea Europeană, că nu ne 
mai lasă rușii în pace, în vecii vecilor!”, îmi spune 
un alt vecin, pensionar.

Aceste și alte mici manifestări de inepție curată, 
de nepăsare față de suferința celor care au fugit de 
ororile inimaginabile ale războiului, bătrâni, femei 
și copii, sunt rezultatul unei propagande a diavo-
lului. Exemple ar putea fi mai multe, dar cred că 
fiecare dintre dumneavoastră v-ați ciocnit deja cu 
asemenea situații.

Toate acestea îmi amintesc de faptul că și pe vre-
mea „podurilor de flori” circulau diferite zvonuri 
despre românii care „abia așteaptă să ne vadă slugile 
lor”. Dintre multe altele, vă amintesc doar unul. 
Cică „un țigan” de dincolo de Prut, venit în ospeție 
la rudele din Moldova, intrase într-un magazin și 
le-a spus basarabenilor că „degrabă venim iar, o să 
ne spălați picioarele și o să ne beți apa”. Nici mai 
mult, nici mai puțin! Această scârboșenie cu vârsta 
de trei decenii și acum mai poate fi auzită din gura 
unora, care sunt siguri că așa s-a întâmplat, pentru 
că „mi-a spus cumătrul, iar lui i-a spus altcineva 
care a auzit-o de la...”.

Nu este greu să ne dăm seama cine se ocupă de 
difuzarea în serie a acestor minciuni. Ele fac parte 
din războiul hibrid, acum combinat cu unul adevă-
rat. Din păcate, există mulți care, cu voia sau fără 
voia lor, distribuie fake-urile. Unii dintre aceștia 
cred că racheta sau obuzul lansat i-ar alege doar 
pe unioniști sau pe cei care nu-l iubesc pe Putin cu 
toată camarila sa.

Vom trăi și vom vedea, vom vedea, de vom trăi!

Vecinii mei nu sunt 
indiferenți față de ceea 
ce se întâmplă acum în 
Ucraina, iar unii dintre 

ei își dau cu părerea despre tot ce 
văd sau aud la televizor, la radio 
sau, și mai bine pentru ei, la colț de 
stradă, la scara blocului, la piață sau 
la alimentară, oriunde se poate afla 
ceva nou, interesant, veridic...

Alex ȘTEFĂNESCU

Valentin CHILAT CORNACI
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Prietenilor mei 

Acum circa o săptămână, am scris un 
mesaj adresat unei categorii speciale din 
lista „prietenilor” mei virtuali. Dintr-o 
răsuflare. Nu l-am postat în prima zi, iar 

într-a doua nu i-am mai văzut rostul. E inutil să 
speri că niște oameni cu mintea obtuză ar putea 
să înțeleagă ceea ce n-au înțeles de ani de zile. 
Pe de altă parte, e un nonsens să crezi că vor citi 
măcar câteva rânduri, după cum și că nu se vor 
frânge psihologic de atâta trudă la următoarele. 
Azi l-am recitit și am revenit asupra deciziei, fără 
să-l modific. Dacă măcar unul din ei va ajunge 
până la jumătatea textului și își va pune o cât de 
mică întrebare în raport cu sine, consider că deja 
e bine. Sănătate!

I. Conceptual 

Sunt pe FB de ceva ani. Ini-
țial, am folosit sursa aceasta 
ca pe o modalitate de a primi, 
transmite articole, texte, cărți, 
știri, noutăți etc. În timp, am 
fost captat de dimensiunea so-
cializării, deși sunt mai degrabă 
un adept al comunicării pe viu. 
Astfel s-a făcut că grație acestei 
rețele, pe lângă prieteni reali 
și colegi, în anturajul meu au 
apărut o mulțime de amici vir-
tuali. Nu am acceptat chiar pe 
oricine, recunosc. Pentru că în 
afara pozei de profil, omul tre-
buie să mai și scoată ceva din 
el. Măcar ceva preluat, care să-i 
reflecte câtuși de puțin aspira-
țiile, dacă nu toată esența. În 
timp, am cunoscut și câțiva oa-
meni interesanți, dar astăzi nu 
e despre ei. Mă voi referi la o 
anume categorie gri, ștearsă. Cu 
regret, ultimii doi ani de pan-
demie m-au făcut să constat că 
multă lume pe care o credeam 
oarecum integră este de fapt 
scobită de esență. Fie am făcut 
abstracție, fie i-am suportat 
pe mulți dintre cei care, spre 
exemplu, m-au învățat copios 
cum să-mi bag usturoi cu vată 
în toate orificiile, mi-au dat 
detalii cum să depistez CIP-
uri ascunse în seringi, cum să 
fentez radiația antenelor 5G și 
cum să dejoc perfidele acțiuni 
ale ocultei mondiale. O perioadă 
am suportat. Când însă diferen-
ța dintre viață și moarte a ajuns 
să se facă doar printr-un cuvânt, 
frază, idee, am făcut ordine cu 
mausul în lista mea de prieteni 
fără să mă explic. 

Cine mă cunoaște a putut con-
stata că postările mele au fost 
doar despre cultură, artă, științe, 
univers și, pe ici-colo, texte ilare. 
Nu am făcut comentarii politice 
niciodată. Nu pentru că sunt apo-

litic. Chiar nu-s! Prietenii reali, 
colegii, apropiații știu exact ce 
și cum gândesc. Am și făcut ani 
în urmă ceva politică activă și 
am avut motivele mele ca după 
2000 să-mi canalizez acțiunile 
și optica în manifestări non pu-
blice. Un soi de „likbez” pentru 
oameni interesați de gândire cri-
tică. Mi-a folosit și mie, pentru că 
așa am progresat și eu învățând 
de la alții mai buni ca mine, cei 
care nu s-au temut să-și împartă 
propriile cunoștințe și experiențe 
în spațiul public. Multor prieteni 
le-am oferit cu drag răspunsuri 
scrise la diverse întrebări, am 
analizat subiecte pe care fie ei 
le cunosc mai puțin, fie au vrut 
să afle o altă opinie. Nu, nu sunt 
„specialist” și nici „analist” (îmi și 
displace categorisirea asta), după 
cum nici rudă cu baba Vanga. Pur 
și simplu, de ani de zile am stat și 
stau cu studiile aproape, cu ochii 
și nervii deschiși. Atât. 

După dimineața din 24 fe-
bruarie lucrurile au ajuns să fie 
măsurate în sensuri extrem de 
simple, cinic de simple, cele care 
mai mult ca oricând fac diferență 
dintre viață și moarte. M-a șocat 
faptul că a trebuit să citesc glume 
proaste și hlizeli deplasate des-
pre tragedia care se desfășoară 
în Ucraina. STOP! Pentru că nu 
este loc de chicoteli și comentarii 
aiurite pe seama unor eroi care 
au ales să lupte împotriva unor 
criminali plătind prețul suprem, 
doar pentru faptul că doresc să fie 
liberi și să trăiască împreună cu 
lumea civilizată. Eroi care luptă 
nu doar pentru ei, ci și pentru noi, 
și întreaga Europă. În context, e 
demersul meu: cei care nu înțeleg 
asta nici în al nouălea ceas nu au 
ce căuta printre prietenii mei FB.  
Fiindcă nu mai e vorba de imi-
tarea și tolerarea unui pluralism 
idiot de opinii, ci de susținerea 
unui război criminal.

II. Principial

Dacă cumva careva dintre voi 
nu vă regăsiți (sau nu vă veți re-
găsi) în lista mea de prieteni, să 
știți că „v-am scos” tocmai din 
motivul enunțat mai sus. Nu 
accept pe pagina mea din cei 
care fac bășcălie pe seama unei 
imense drame umane, dar mai 
ales simpatizanți ai fascismului 

rus (termenul ăsta nu e unul la 
plezneală, atribuirea lui ține de 
rigoare științifică). Cei care vă 
extrageți din seva neputinței, ni-
micniciei, prostiei crase și urii 
față de valorile lumii libere – nu 
am chef să vă aud, nici să vă văd. 
Am altceva de făcut. Stați liniștiți, 
nu-mi sunteți datori cu nimic și 
știu că nu veți muri de dorul meu. 
Tăt ghini! Voiam doar să aduc o 
claritate. Nu, nu vă urăsc și porti-
ța mea către voi rămâne deschisă. 
Dacă nu înțelegeți ceva, mai bine 
întrebați. În rest, plecați, că nu 
am energie pentru voi! Dintre 
cei care se găsesc oarecum prin 
zona asta a înțelegerii deficitare a 
lumii, nu voi exclude doar câțiva 
oameni dragi mie care, rătăciți 
fiind, compensează starea asta 
prin calități umane deosebite. 
Pentru ei nu voi înceta să „mă 
bat”, cu drag de ei, sperând ca în-
tr-o zi să iasă din captivitatea asta 
ideologică. Numeric însă aceștia 
nu depășesc degetele unei mâini. 

III. Repere 

1. Despre ură 

Nu credeam că voi învăța să 
urăsc. Ura e distructivă și e con-
traindicat, clar, să o porți. Aveam 
o metodă care nu m-a lăsat până 
acum să cunosc starea asta, uita-
rea. Cel mai mare rău pe care îl 
poți face unui om este să-l uiți. 
Acum însă, mai nou, nu pot 
scăpa de sentimentul urii. Ura 
pentru un pitecantrop și o seamă 
de neanderthali (n-ar trebui să 
jignesc memoria Hominidelor). 
Primul, plin de complexe, ce nu a 
fost niciodată mare sau puternic. 
Nici nu va mai deveni vreodată. 
Puterea sa încă se mai extrage 
din faptul că ai lui sunt sclavi. 
Și vor mai fi, precum se vede, o 
perioadă. Nu vreau să fac paralele 
cu Hitler, dar asemănările sunt 
extrem de evidente. O va termina 
ca toți dictatorii. Cert.

2. Despre milă 

Nu am nici un dram de milă 
pentru „copiii” mamelor rusoai-
ce veniți să impună lumea lor de 
gulag prin violență și moarte. 
Copilul mamei pierde automat 
această calitate din moment ce a 
trecut frontiera Ucrainei cu arma 
în mână. E un criminal. Da, are 
și el dreptul la o șansă. Unica și 
ultima. Să depună arma, să plece 
și să se roage să-l ierte poporul 
ucrainean. În caz contrar, să-și 
pună „semințe de flori” în buzu-
nare și să-și primească soarta de 
humus. 

3. Despre solidarități

Nu bănuiam, acum două 
săptămâni, că voi fi mândru de 
moldovenii mei și de România. 
Sentimentul acesta depășește 
frontiere. Unește inimi. Pentru 
prima dată aud repetat și des 
cuvinte frumoase și despre ță-
rile mele. 

4. Despre recunoștință

Primo, plecăciune lumii an-
glo-saxone. Secundo, în sfârșit a 
venit ziua după care, mi se pare, 
nu voi mai critica atât de des poli-
ticienii din UE pentru infantilism 
politic în raport cu înțelegerea 
defectuoasă a situației din estul 
Europei. Nu știu dacă ei înșiși își 
vor ierta faptul că prin propria 
ipocrizie au permis erijarea unui 
nou Hitler și aglutinarea fascis-
mului rus, refuzând cu ostentație 
să-și riște minimul confort. Din 
ce văd, zilele astea s-ar putea să 
se fi tratat, în sfârșit, de lașitate.

5. Despre memorie 
națională

Ucrainenii nu știau mare lu-
cru despre ei până la invadarea 
Crimeii. De atunci au intrat în 
chinurile facerii spre a deveni o 
națiune. Într-o singură noapte de 
februarie 2022 procesul acesta 
s-a încheiat subit, dramatic, dar 
cu succes. Acum ucrainenii respi-
ră cu aceiași plămâni și scrutează 
aceleași orizonturi, formând o 
națiune unită și integră. Peste 
100 de mii de voluntari, înrolați 
în două zile, întru susținerea unei 
armate în care, citeam undeva, 
70% din limba vorbită e încă 
rusa? Fenomenal.

6. Despre istorie

Nu împărtășesc ideea că isto-
ria se repetă. Da, sunt fapte și 
acțiuni asemănătoare peste ani, 
secole, dar condițiile, interacți-
unile, esența fenomenelor ș.a. 
sunt mereu diferite. Alung cât 
pot din capul meu tentația de a 
face vreo paralelă cu încercui-
rea Kievului de tătaro-mongoli 
la 1240, cu intervenția criminală 
bolșevică de prin 1919... Și totuși, 
prea izbitoare-s asemănările. Azi 
slavul adevăratei Rusii, celei Kie-
vene, și-a îndreptat coloana în 
fața asiaticului Morder. Sigur, 
ucrainenii scriu dramatic acum o 
pagină glorioasă a propriei istorii. 
O pagină din care își vor extrage 
tăria secole în șir. Îi putem ajuta 
și noi, scriind istorie alături de 
ei. De o manieră sau alta, căci 
ne putem implica ajutându-i de 
oriunde. Doar să o conștientizăm.  

7. Despre unitate

O idee cinică. Occidentul ar 
trebui să-i mulțumească lui putin. 
Pentru că, eșuând în blitzkrieg-ul 
planificat pe solul ucrainean, 
acesta a reușit un altul, superb, 
în planurile geopolitic și al con-
științei. A deschis ochii tuturor 
celor care au refuzat cu încăpățâ-
nare să înțeleagă ce a reprezentat 
spațiul acesta de la 1917 încoace. 
A sudat în timp record NATO și 
UE. Tot grație lui se va ajunge 
mai devreme sau mai târziu și 
la implozia formatului etatic al 
barbariei estice, ca stat criminal 
revizionist, ideologie revanșardă, 
antinomie civilizațională. 

Molia din buncăr a determinat 
o mișcare „tectonică” conceptuală 
inimaginabilă în capetele vege-
tarienilor europeni care tot nu 
înțelegeau de ce nu li se servește 
salată, într-un Steak Hause. De 
fapt, creatura ne-a oferit tuturor 
șansa unei noi paradigme, una 
încă neconștientizată în care am 
intrat subit într-o singură noapte. 
De ea putem beneficia și noi pe 
deplin și, acum, trebuie să facem 
să merităm faptul acesta. Grav 
e că pentru deschiderea asta va 
muri încă multă lume.

8. Despre elite

Am stat intens cu ochii pe 
ucraineni din 2014. Erau ca și 
noi, cu bâlbe, cu temeri, nehotă-
râți, bicisnici în idei, viziuni. Și... 
în opt ani am asistat la apariția și 
evoluția vertiginoasă a unei noi 
elite, vorbitoare de limbi străine, 
cu spiritul deschis, cu aspirații 
europene, cu viziune strategică 
asupra parcursului lor european, 
neînfricată etc., care și-a mode-
lat propria națiune, oferindu-i 
scopuri și perspectiva unui salt 
civilizațional clar. Astăzi elita 
aceasta nu stă în buncăr, ci lup-
tă în stradă contra unei hoarde 
barbare. Inclusiv pentru noi.

9. Despre pitic

Și-a îndeplinit visul, a intrat în 
istorie. Altfel decât a sperat. N-ar 
trebui să scriu, de fapt, nimic 
despre el, pentru că e mort deja 
în toate sensurile, indiferent în 
cât timp și cum i se va întâmpla. 
Tot ai lui o vor face. E și asta una 
din fețele Rusiei. 

10. Despre o țară 
agresoare

Rușii chiar au schimbat mersul 
istoriei. Se și pot felicita deja, că 
sunt singurii care au reușit din-
tr-un anume soi de capitalism 
să re-intre vertiginos în evul 
mediu. Ca popor, nimic nu-i va 
salva însă, dacă nu vor trece prin 
denazificare. Și să treacă fiecare 
dintre ei, deoarece cu majoritate 
absolută și cu frenezie schizofre-
nică au aprobat și mai aprobă 
orice act de umilință și teroare 
asupra altor popoare, care au 
aspirat la altceva decât au știut 
rușii să ofere. 

Și da, responsabilii de geno-
cidul de astăzi vor trebui să stea 
pe banca acuzaților prin tribuna-
lele internaționale. Pentru crimă 
contra umanității. De data asta 
nu le vor evita, pentru că nimeni 
în lume nu mai are de gând să 
suporte actele lor de barbarie. 
Presupun că în scurt timp mulți 
ruși vor căuta cu înfrigurare în 
pașapoartele bunicilor la rubri-
ca naționalitate. Fiindcă, dacă ai 
măcar un dram de discernământ, 
nu te mai poți mândri cu faptul 
că ești rus. 

Slavă Ucrainei!
Eroilor slavă!

Viorel BUȘCĂNEANU 

Astăzi elita ucraineană nu stă în buncăr, ci luptă în stradă contra unei hoarde barbare. 
Inclusiv pentru noi
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Interviu cu șeful Laboratorului Ecourbanistică din cadrul Institutului de Ecologie 
și Geografie, Constantin Bulimaga

„Nu suntem buni gospodari 
în acest domeniu”

- Stimate domnule Con-
stantin Bulimaga, lipsa 
reglementărilor normati-
ve privind prevenirea for-
mării de deșeuri provenite 
de la anvelopele uzate are 
consecințe grave asupra 
mediului înconjurător și 
asupra sănătății popula-
ției. Ce impact au anvelo-
pele uzate aruncate pe la 
gunoiști neautorizate, pe 
malurile râurilor, lacurilor 
sau când acestea sunt arse 
împreună cu alte deșeuri? 
Anvelopele uzate sunt deșeuri 

care aduc un mare prejudiciu me-
diului înconjurător. Aruncarea 
sau incinerarea lor cauzează un 
impact negativ enorm. În primul 
rând, duc la poluare, pentru că 
descompunerea lor are loc prin-
tr-un proces foarte îndelungat, 
ceea ce aduce inconveniente ma-
jore, depozitarea lor ocupând te-
ritorii mari. La incinerarea lor, în 
mediul înconjurător se degajă un 
volum enorm de gaze și de sub-
stanțe toxice, cancerigene (cum ar 
fi: dioxine, furane, cantitate foarte 
mare de carbon și un spectru mare 
de substanțe organice), deoarece 
are loc arderea substanțelor orga-
nice, din care sunt confecționate 
anvelopele și de aici reiese ardere 
în deficit de oxigen.

- Așa cum ați menționat, în 
urma procesului de ardere 
a acestora, în atmosferă se 
emite o serie de substanțe 
periculoase. Două dintre 
acestea: bifenilul și ben-
zopirenul, reprezintă sub-
stanțe cancerigene puter-
nice. În același timp, dacă 
se arde o tonă de anvelope, 
în atmosferă se vor emite 
circa 270 de kilograme de 
fum și 450 de kilograme de 
gaze toxice. Ce le-ați spune 
oamenilor care ard anve-
lope la sărbătorile de Paști 
sau celor care fac focul cu 
ele încălzind fabricile avi-
cole? 
Ceea ce trebuie să cunoască 

oamenii este că arderea anvelo-
pelor duce la o poluare enormă a 
mediului înconjurător. Persoanele 

care fac incinerarea anvelopelor 
în mediul înconjurător nu sunt 
competente și nu cunosc impactul 
pe care îl cauzează arderea aces-
tui tip de deșeuri. Este un impact 
dezastruos asupra tuturor compo-
nentelor de mediu: aerului, apei, 
solului, biodiversității și, nu în 
ultimul rând, asupra sănătății 
noastre. Ar trebui ca fiecare să 
avem o cultură generală în dome-
niul gestionării deșeurilor. 

În Republica Moldova, nivelul 
de cunoștințe în domeniul gesti-
onării deșeurilor, cu regret, este 
scăzut. Populația nu cunoaște 
care este impactul la gestiona-
rea inadecvată a deșeurilor. În 
timp ce în alte țări, în Austria, de 
exemplu, majoritatea deșeurilor, 
circa 70% din acestea, sunt rege-
nerabile. Dacă am utiliza 70% din 
deșeurile regenerabile, am obține 
căldură sau alte articole necesare 
pentru economia națională. În 
Austria, există un venit de apro-
ximativ 25% de la gestionarea 
corectă a tuturor tipurilor de 
deșeuri. În Franța, de exemplu, 
anvelopele sunt prelucrate, sunt 
transformate într-o panglică lun-
gă, această panglică este mărunți-
tă în bucăți de 10-15 cm, ulterior, 
aceste bucăți se prelucrează mai 
departe cu valțuri speciale și se 
obțin particule cu raza de 1-3 mi-
limetri. Toate acestea se utilizea-
ză pentru producerea covoarelor 
pentru terenurile de joacă de la 
grădinițele de copii, unde în loc 
de beton sunt covorașe din cau-
ciuc. Anvelopele pot fi utilizate 
la construirea drumurilor și la 
coincinerare. Coincinerarea se 
face obligatoriu în întreprinderile 
care dispun de instalații de calita-
te de înlăturare a poluanților. În 
Suedia totul se reutilizează, până 
și căpăcelele de la sticle. 

- În localitățile noastre 
vedem multe gunoiști 
neautorizate, unde sunt 
și anvelope uzate arunca-
te de-a lungul drumurilor, 
sau cum acestea sunt arse 
în gospodării. Ce ar trebui 
să facă Autoritățile Publi-
ce Locale (APL) pentru a 
contribui la diminuarea 

Potrivit datelor oficiale, Republica 
Moldova importă anual circa 15.000 
de tone de anvelope, 12.000 dintre 
acestea se transformă în deșeuri, iar 

restul sunt dispersate pe drumuri în procesul 
utilizării lor de către deținătorii de autovehicule. 
Astfel, anvelopele uzate reprezintă cea mai 
mare cantitate de deșeuri polimerice, care nu 
se descompun și poluează mediul înconjurător. 
Reporterul „Gazetei de Chișinău” a discutat cu 
expertul în problematica deșeurilor, dr. hab. în 
biologie, Constantin Bulimaga, de la Institutul de 
Ecologie și Geografie, despre deșeurile specifice 
– anvelopele uzate, impactul acestora asupra 
mediului înconjurător și sănătății populației. 

răspândirii acestui tip de 
deșeuri? 
R. Moldova are o Strategie de 

management al deșeurilor. Și este 
un lucru bun. Conform Strategiei 
respective, tot teritoriul republi-
cii este împărțit în opt regiuni. 
În aceste regiuni se selectează 
unu-două locuri pentru colecta-
rea, transportarea și depozitarea 
acestor deșeuri. Este necesară cre-
area infrastructurii, adică crearea 
posibilităților de colectare. 

Fiecare om trebuie să conști-
entizeze că strângerea deșeurilor 
începe din bucătăria lui, dar acest 
aport trebuie să-l aducă APL în 
lucrul cu cetățenii. Acum un de-
ceniu, a existat o încercare de a 
implementa această modalitate 
de gestionare a deșeurilor. Oa-
menii aruncau în recipiente di-
ferite deșeuri, dar mașina venea 
și le lua pe toate împreună și le 
ducea la depozitul de deșeuri de 
la Țânțăreni. Trebuie să insistăm 
pe crearea infrastructurii. 

Infrastructură înseamnă: sor-
tarea gunoiului, care începe din 
propria bucătărie, amplasarea a 
cel puțin trei recipiente pentru 
deșeuri, pregătirea locului unde 
să descarce aceste deșeuri (plat-
forme – loc special pentru deșe-
uri organice, loc special pentru 
deșeuri din sticlă și pentru cele 
din masă plastică). 

După acest proces urmează 
prelucrarea deșeurilor pe cate-
gorii. Desigur că acolo trebuie să 
fie instalații de prelucrare a de-
șeurilor. Repet, 70% din aceste 
deșeuri sunt regenerabile și din 
ele se pot obține articole necesare 
pentru economia națională. Dacă 
am utiliza aceste 70%, atunci am 
câștiga din multe puncte de vede-
re: excluderea poluării mediului, 
producerea articolelor necesare 
economiei naționale și deschi-

derea locurilor de muncă. În R. 
Moldova lipsește infrastructura. 
Este clar că aceasta costă și ducem 
lipsa resurselor financiare, dar se 
poate găsi ieșire din situație cu 
ajutorul implicării APL, a statului, 
includerii și implementării proiec-
telor internaționale. Nu suntem 
buni gospodari în acest domeniu.

- Recent, pe 1-2 martie 
2022, ați participat în cali-
tate de specialist la consul-
tările publice cu referire 
la elaborarea Regulamen-
tului privind gestionarea 
anvelopelor uzate. Ce pu-
teți spune despre cadrul 
normativ elaborat recent? 
Consider că problema poate fi 

rezolvată doar prin incinerarea 
cauciucurilor, dar acest proces 
poate fi realizat numai în între-
prinderile care dispun de sisteme 
de purificare a aerului. Categoric, 
doar acolo. 

- Modificarea legislației de 
mediu prin care s-a anulat, 
printr-un proiect votat în 
prima lectură, interdicția 
de a fi incinerate anvelo-
pele uzate în R. Moldova, a 
provocat un nou val de dis-
cuții aprinse în societate. 
Pe de o parte, autoritățile 
aduc argumente în favoa-
rea incinerării ca soluție 
optimă pentru gestionarea 

deșeurilor periculoase, pe 
de altă parte, activiști de 
mediu și reprezentanți ai 
autorităților publice loca-
le se pronunță împotrivă, 
făcând trimitere la gazele 
nocive emanate în mediu 
în urma arderii anvelope-
lor. La ce distanță de loca-
lități ar trebui construite 
fabricile de incinerare a 
anvelopelor? 
Fabricile de ardere trebuie 

să fie amplasate și construite la 
distanțe mari de localitățile rezi-
dențiale. Oricât de modernă ar fi 
fabrica, cu sisteme bune de purifi-
care, oricum se poate întâmpla ca 
ceva să nu mai funcționeze. Din 
acest motiv trebuie să fie con-
struite la cea mai mare distanță 
posibilă de localitățile rezidenți-
ale. Acum, nu se construiește nici 
o întreprindere fără efectuarea 
expertizei ecologice sau a evalu-
ării impactului asupra mediului, 
deoarece am ajuns nu doar noi, 
dar toată lumea, la acea linie ro-
șie, pe care noi mai departe nu o 
putem tolera. 

- Într-o discuție cu un 
agent economic care re-
șapează anvelope la un ate-
lier de vulcanizare, acesta 
susținea că într-un sat din 
raionul Rezina 70% din po-
pulație moare de cancer, 
motivând că arderea an-
velopelor la Rezina ar fi 
cauza, în situația când în 
R. Moldova nu sunt stații 
de monitorizare a aerului. 
Poate fi adevărat? 
La Râbnița, lângă Rezina, mai 

sunt și alte întreprinderi (între-
prinderea metalurgică, o între-
prindere de producere a cimentu-
lui), astfel poluarea este nu doar 
de la întreprinderea din Rezina, 
poate doar câteva procente, dar o 
cantitate foarte mare de poluare 
vine de la Râbnița. Noi am avut 
o colaborare cu cei din Rezina și 
am fost acolo să analizăm situația. 
Am constatat că Rezina dispune 
de filtre de măsurare a calității 
aerului care au un randament 
înalt – 95-97%. De aceea, cred 
că cel mai mare pericol vine de 
la Râbnița.

- Vă mulțumim pentru re-
ceptivitate și informații! 

Interviu realizat 
de Diana BOTNARU

„Acțiunea are loc în cadrul Proiectului „Modernizarea Serviciilor 
Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), 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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Care e rolul artei 
în vremuri de război?

Alex Ștefănescu: 
„Artiștii se pot face 
mai bine auziți”

„Există o acțiune indirectă. Ar-
tiștii, folosindu-și autoritatea ob-
ținută prin creația lor, se pot face 
mai bine auziți decât alți oameni 
atunci când condamnă războiul.”

Gheorghe Erizanu: 
„Artele au creat 
civilizații”

„Să spună adevărul. Prin cu-
vinte, culori, sunete, imagini. Iar 
atunci când nu-l pot spune, să tacă.

Nimeni nu are nevoie de ade-
văruri îndoielnice.

Arta e ceea ce ne face să fim oa-
meni. Să mergem mai departe. Azi 
să fim mai buni decât ieri. Mâine 
mai buni decât azi. Să distingem 
nuanțele. Să ne adunăm în jurul 
binelui. Să distingem ce e bine și 
ce e rău.

Artele au creat civilizații. Ar-
mele le-au distrus. Și minciunile.”

Miron Scorobete: „Arta
opune haosului armonia”

„Rolul artei în vremuri de război 
este unul terapeutic: să readucă în 
stare de normalitate o lume care 
și-a ieșit din minți, să mențină 
echilibrul unei realități pornite 
să și-l rupă, haosului să-i opună 
armonia.”

Cătălina Bălan: 
„Arta canalizează idei 
în spațiul public”

„Astăzi asistăm la un război pe 
mai multe paliere, una dintre mi-
zele principale fiind, fără îndoială, 
stăpânirea minților oamenilor. Iar 
într-o paradigmă a comunicării in-

stantanee din interiorul teatrului de 
război cu restul lumii, de la clasă 
politică la populație civilă și invers, 
arta are un rol major în crearea na-
rativelor și canalizarea ideilor din 
spațiul public. Pe lângă formă de 
terapie, arta este astăzi mijloc de 
comunicare și influențare la scară 
mare, dar și mijloc de presiune ex-
trem de eficace asupra autorităților 
și a decidenților politici occidentali 
pentru o reacție mai rapidă și mai 
fermă împotriva Rusiei.”

Ruxandra Cesereanu: 
„Înlăturarea lui Putin 
de la putere va fi la fel de 
sângeroasă ca și înlăturarea 
lui Ceaușescu” 

„Cu binele și frumosul, mă în-
doiesc că Puterile occidentale îl vor 
aduce cu picioarele pe pământ pe 
Putin. Cuvintele nu vor soluționa 
lucrurile. Dar poate mă înșel. Cred, 
însă, că înlăturarea lui Putin de la 
putere va fi la fel de sângeroasă ca 
și înlăturarea lui Ceaușescu. Dacă 
va fi să fie.

Vladimir Putin motivează (ab-
surd) atacul Rusiei împotriva Ucrai-
nei ca o așa-zisă denazificare a țării 
vecine. Mă întreb când și cum se va 
petrece (căci în mod cert se va pe-
trece acest lucru cândva, chiar dacă 
acum viitorul nu poate fi cuantifi-
cat), de-stalinizarea lui Putin însuși 
(prin înlăturarea lui) și a sistemului 
actual de conducere de la Kremlin.

Nu despre rolul artei în vreme 
de război e vorba, de fapt, ci despre 
rolul scriitorului ca actant civic pe 
timp de război. Nu cred că scrii-
torul trebuie să își vadă de ale lui 
(scris-citit) în vreme de război, ci 
trebuie să se implice uman și etic. 
Trebuie să făptuiască, nu doar să 
vorbească ori să scrie literatură. 
Literatura va fi mai încolo, după 
ce se încheie războiul.”

Antonia Mihăilescu: 
„Solidaritatea, 
ca o pătură caldă”

„În vreme de război, arta devine 
un ciob de sticlă în care se reflec-
tă realitatea. Devine atât o armă, 
cât și un mijloc de descărcare & 
îmbrățișare a celor din jurul nos-
tru. Este arma cu ajutorul căreia 
putem împușca o societate plină 
de carențele & craterele din ce în 
ce mai adânci care sapă înăuntrul 
nostru. Pe de altă parte, arta poate 

fi și un mijloc de detașare (chiar 
și pentru o foarte scurtă perioadă 
de timp) față de vremurile în care 
trăim. Nu vorbim aici despre ,,te-
rapie prin artă”, ci mai degrabă 
despre solidaritatea care se așterne 
ca o pătură caldă peste cei din jur”.

Florin Dumitrescu: 
„Să conștientizăm 
ororile războiului”

„În alte vremuri, mesajul artei 
avea darul să îi mobilizeze pe com-
batanți. De la Guernica încoace, 
arta îi ajută pe oameni să conștien-
tizeze ororile războiului și impor-
tanța războiului și criza umanității”.

Lucreția Bârlădeanu: 
„Arta promovează 
binele, frumosul”

„Arta o creează omul care este, 
înainte de toate, un cetățean cu 
drepturi și obligații pe care le impli-
că acest statut. Doar apoi urmează 
să se facă vizibilă acea supra valoare 
ce-i este hărăzită artistului – talen-
tul – pentru ca grație lui acesta să 
producă opere de artă: literatură, 
pictură, muzică, teatru, film etc. – 
care să fie puse în slujba comunității 
(naționale ori chiar internaționale) 
promovând ideea de bine, de fru-
mos, de prosperare, de dragoste 
pentru oameni și natură. Iar această 
obligație, acest rol este și trebuie să 
fie valabil în orice circumstanțe și 
în orice împrejurări de viață – pe 
vreme de pace ori de război!”

Radu Vancu: „Arta nu oprește 
războaiele”

„Arta nu oprește războaiele. 
Și nu oprește nici dictatorii an-
ti-umani care le decid. Ce face ea 
esențial e să țină vie umanitatea 
noastră. Și, fără nici un dubiu, 
umanitatea a învins mereu an-
ti-umanul. E însăși istoria speciei 
noastre, de asta suntem încă aici: 
fiindcă umanul a învins întotdeau-
na, până la urmă. Și e rolul artei să 
țină acest uman viu. (Și, într-o anu-
mită măsură, să îl și inventeze.)”

Iulian Filip: 
„Arta îl menține pe om 
în parametrii omenescului”

„Cel dintotdeauna – să-l menți-
nă pe om în parametrii omenescu-
lui. Să-l domolească, să-l întoar-
că din gurile peșterilor, deschise 
non-stop”.

Nicolae Leahu: „Să exprime 
adevărul vieții”

„Să exprime adevărul vieții 
în cea mai creativă formă cu pu-
tință; cu alte cuvinte, să nu uite 
pentru nicio clipă ce-ar trebui să 
fie: ARTĂ!”

Cosmin Perța: „Să creeze 
unde alții distrug”

„Rolul artei în vreme de război 
e să reprezinte realitatea înconju-
rătoare cât mai nuanțat, chiar dacă 
dintr-o perspectivă subiectivă pe 
care nu o poți ocoli. Să lase o măr-
turie asumată care să contribuie, 
pe urmă, la recrearea din cioburi 
și frânturi a unei istorii veridice. Și 
mai e ceva, în vreme de război arta 
trebuie să susțină, să evidențieze și 
să întărească umanitatea. Să creeze 
unde alții distrug, să contrapună 
fricii și ororii, binele și speranța.”

Simona-Grazia Dima: 
„În vremuri de război 
artele amuțesc”

„Inter arma tacent Musae. În 
vremuri de război artele amuțesc, 
ele, care constituie apanajul unor 
vremuri liniștite, de un benign hu-
zur, am putea spune, adică o stare 
obișnuită a traiului de zi cu zi, fără 
denivelări terifiante. Chiar dacă 
poezia, ca să luăm acest caz par-

ticular, tace acum, în dezacord cu 
ceasul crud, ea se ascunde într-un 
pat germinativ, adânc în suflet, 
în timp ce ochilor noștri exteriori 
nu le scapă sumbrul spectacol, iar 
atitudinile ne sunt corecte, adică 
pline de compasiune pentru cei 
loviți pe nedrept. Și se prea poate 
ca, din această trezie a spiritului, 
noi poezii să se nască la momentul 
potrivit, noi învățături să se des-
prindă din pomul vieții, îmbogă-
țind existența, cât de curând.”

Lia Faur: „Nu pot scrie 
acum poezie, sunt blocată 
în a interioriza suferința”

„Vocile artiștilor, ale scriitorilor, 
implicit, sunt importante în vremuri 
grele pentru că libertatea, demolarea 
zidurilor de orice natură, depăși-
rea limitelor este parte integrantă 
care îi compune. De aceea sunt mai 
credibili decât politicienii, ținta lor 
tinzând spre o cu totul altă lume, 
ideală. În ciuda acestei recunoașteri, 
rolul le este limitat. 

România a fost mereu un spațiu 
de echilibru și sacrificiu între Rusia 
și Europa. Timpul istoric e scurt, 
între Tratatul de la Paris (1856) prin 
care s-a înlăturat protectoratul ex-
clusiv al Rusiei, Primul și al Doilea 
Război Mondial, sunt câteva zeci de 
ani. Între momentul 1939 și 2022 
s-au născut câteva generații, care 
nu scapă de stigmatul războiului. 
Cu cine? Tot cu Rusia. Mă îngrijo-
rează situația României la granițele 
Rusiei, în cazul în care dezastrul se 
va întâmpla, și ale Ungariei, țara 
care nu primește refugiații Ucrainei. 
România este în Europa, iar Europa 
este tot în Europa, ceea ce vreau să 
accentuez e că la un posibil conflict 
direct cu Rusia va trebui să ne apă-
răm, așa cum o fac acum ucrainenii, 
cu sângele copiilor noștri. 

Trăiesc pe continentul african 
(scriitoarea Lia Faur locuiește acum 
în orașul Tunis, este coordonatoare 
a Centrului de Cultură și Știință al 
României la Tunis) și văd ceea ce 
se întâmplă în Europa prin două 
filtre: al cetățeanului român, năs-
cut în comunism, care a gustat 
democrația, care are o familie în 
România și e îngrijorat pentru ziua 
de mâine, are prieteni în Republica 
Moldova, și al cetățeanului arab, 
care e revoltat împotriva Americii. 
Acum pot înțelege cât de grav este 
să iei războiul ca pe o întâmplare a 
altora, să nu-ți pese prea mult, să 
nu ai reacție împotriva lui, oriunde 
s-ar întâmpla să fie. 

Eu nu pot scrie acum poezie, 
literatură, nimic, sunt blocată în a 
interioriza suferința. Nu știu alții 
cum sunt.”

Pagină realizată 
de Irina Nechit

La această întrebare ne răspund scriitori din Chișinău, Bălți, București, Sibiu, Cluj, Tunis
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Piroliza, o metodă eficientă 
de reciclare a anvelopelor uzate

Munți de anvelope uzate de diferite 
dimensiuni, câțiva muncitori și 
utilaj tehnic zgomotos, semn că se 
muncește… Acesta a fost tabloul pe 

care l-am văzut la singura fabrică de reciclare a 
anvelopelor uzate prin piroliză. Fabrica se află la 
periferia orașului Chișinău, în zona industrială din 
localitatea Vatra. Pentru că problema deșeurilor 
specifice, cum ar fi anvelopele uzate, este tot mai 
acută, GAZETA de Chișinău a aflat cum are loc 
procesul de reciclare ecologică a cauciucurilor, 
prin ce se deosebește reciclarea prin piroliză de 
alte tipuri și cum se gestionează fluxul de pneuri 
uzate.  

La intrarea pe teritoriul fa-
bricii ne-a întâmpinat adminis-
tratorul, Anatolie Corj. Acesta 
ne-a vorbit despre utilajul pe 
care îl au, cum are loc procesul 
de descompunere a cauciucului 
și ce se obține în urma reciclă-
rii. Pentru a înțelege mai bine 
procedeul prin care are loc 
reciclarea anvelopelor, repre-
zentantul fabricii ne-a vorbit la 
început despre piroliză.

Pirogenarea, 
o soluție de reciclare
 a anvelopelor 
uzate

Potrivit mai multor surse, 
piroliza este un procedeu de 
transformare sau de descom-
punere chimică a substanțelor 
organice în condițiile unei tem-
peraturi înalte, fără oxigen sau 
cu aport scăzut de oxigen.

,,În traducere directă, din 
greacă, piroliza înseamnă arde-
rea fără oxigen, însă, dacă ne 
gândim la sens, aici mai mult 
e vorba de noțiunea de craca-
re”, ne-a explicat Anatolie Corj 
esența metodei de reciclare. 

Până a ajunge să fie reciclate 
prin piroliză, anvelopele sunt 
depozitate și sortate după di-
mensiuni, ulterior sunt bucăți-
te. Este procedura pe care o fac 
muncitorii de la fabrică, ne-a 
spus administratorul:

,,Anvelopele sunt fărâmița-
te, încărcate în reactor, care se 
închide ermetic, cu o pompă se 
extrage aerul. Ulterior, reacto-

rul se începe a roti și se încăl-
zește, iar bucățile de anvelope 
se încep a descompune și se 
obține un gaz sintetic. Mo-
lecula lungă a cauciucului se 
,,rupe” în bucăți, se sedimen-
tează carbonul, praful acesta pe 
care-l vedeți peste tot, care, din 
fericire, este un praf inofensiv.”

Uleiul de piroliză, 
produsul obținut 
în urma 
reciclării

Reactorul este locul unde 
are loc procesul de pirogena-
re. Pentru ca să încapă mai 
multă materie primă, anve-
lopele uzate sunt fărâmițate, 
ulterior sunt puse în reactor. 
În urma descompunerii anve-
lopelor uzate se obține un gaz 
sintetic.

,,Avem reactorul care pre-
zintă un butoi lung de șapte 
metri și jumătate, diametrul 
este de 2,20 metri, care este 
încărcat cu bucăți de cauciuc 
pentru ca să încapă o canti-
tate cât mai mare. Cauciucuri 
întregi încap doar trei tone, 
iar așa, pe bucăți, pot încăpea 
chiar și nouă tone. Ca rezul-
tat al descompunerii termice 
a cauciucului se formează un 
gaz sintetic. Acesta este trecut 
în răcitoare și condensatoare, 
care-l condensează și-l prefac 
într-un lichid, așa-numitul ulei 
de piroliză. Are mai multe frac-
ții: grele, cum ar fi parafinele și 
asfaltenele, fracții mai ușoare, 
pe care noi le numim motori-
nă, fracția de benzină. Aceste 
fracții pot fi curățite și se poate 
obține adaos de combustibil. 
Lichidul se folosește la diluarea 
combustibilelor grele, cum este 
păcura, căci acesta are o visco-
zitate înaltă. Îl folosesc uzinele 
de asfalt, care topesc asfal-
tul, se utilizează la încălzirea 
încăperilor industriale”, ne-a 
spus Anatolie Corj.

Companiile achită pentru 
reciclarea anvelopelor 
1500 de lei per tonă

Anatolie Corj ne-a comunicat 
că fabrica colaborează cu mai 
multe companii de transport 
și cu fabricile care se ocupă de 
sortarea deșeurilor. Anvelopele 
sunt aduse pe teritoriul fabricii 
de către reprezentanții compa-
niilor, iar procesul de reciclare 
este contra cost. Aceștia  achită 
fabricii 1500 de lei pentru o tonă 
de anvelope. Pentru persoanele 

„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.

fizice, care aduc până la opt an-
velope, nu există nicio taxă:

,,Noi reciclăm anvelopele 
contra cost, din păcate, chel-
tuielile de reciclare sunt foarte 
mari, fără plata pe care o fac, 
nu am rezista. Companiile de 
transport aduc anvelopele, re-

cent a adus anvelope și o com-
panie care se ocupă de sortarea 
gunoiului. Persoanele fizice pot 
să aducă 4-8 anvelope, noi le 
primim gratis. Dacă cineva se 
declară persoană fizică și vine 
cu un camion de anvelope… 
nu-l credem”.

Companiile achită pentru reciclarea anvelopelor uzate, dar persoanele fizice nu plătesc

C a r i c a t u r a  e c o l o g i c ă

Octavian GRAUR

Fabrica

de reciclare a 
anvelopelor uzate a 

fost deschisă în 2015. 
Administratorul 

acesteia ne-a spus că 
fabrica se încadrează 

foarte bine în 
normele sanitare de 
mediu și că există o 

creștere a fluxului de 
anvelope uzate aduse 
spre distrugere prin 
piroliză. Dinamica 
este pozitivă, chiar 

dacă mulți încă 
nu știu despre 

aceasta. Timp de un 
an de zile, fabrica 

reciclează circa 
300-400 de tone de 

anvelope uzate.
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Masacrul militarilor polonezi 
de la Katyn: document de arhivă

Pe prima pagină a documentului, se 
văd semnăturile lui Stalin, Voroșilov, 
Molotov și Mikoian; pe câmp, completate 
de mână, se află scrise numele Kalinin 

și Kaganovici, iar în dreptul lor aprobarea, un 
„da”, ceea ce înseamnă că toți cei șase luaseră 
cunoștință și aprobaseră conținutul acestui 
document.

Din 1942, Katyn a fost un su-
biect central al presei mondiale, 
al istoriografiei și opiniei publice 
în special din Polonia, Germania 
și Uniunea Sovietică. Odiseea 
adevărului despre Katyn este 
marcată de o suită întreagă de 
neadevăruri puse în circulație 
de făptași. 

„...Să se aplice pedeapsa 
capitală – împușcarea”

Drumul spre adevăr a început 
în 1942, când o parte din cada-
vrele celor împușcați au fost des-
coperite de polonezii deportați 
de germani la muncă forțată în 
regiunea Smolenskului. Inte-
resate, autoritățile celui de-al 
3-lea reich au inițiat cercetări, 
în zonă fiind adusă și o comisie a 
Crucii Roșii Internaționale. Mi-
nisterul german al propagandei a 
exploatat cazul, postul de Radio 
Berlin anunțând primul, la 13 
aprilie 1943, asasinatele comise 
de bolșevici.

S-a putut stabili, astfel, cum, 
după ocuparea părții de vest a 
Poloniei, la 17 septembrie 1939, 
autoritățile sovietice au decis 
internarea a peste 130 mii de 
cetățeni polonezi. Deși mareșa-
lul Rydz-Smigy, comandantul 
suprem al Armatei Poloneze, 
dăduse ordin să nu se opună 
nici o împotrivire armatei ro-
șii, autoritățile militare sovietice 
au considerat militarii polonezi 
capturați în zona lor de acțiune 
ca prizonieri de război, apli-
cându-le un tratament special, 
parte dintre ei fiind internați în 
lagărele constituite pe întinsul 
teritoriu sovietic. La sfârșitul 
lunii aprilie 1940, dintre aceștia 
peste 15 mii de militari polonezi 
au fost uciși în pădurea Katyn, 
din apropierea Smolenskului.

Opinia publică din România 
a luat cunoștință de aceste cri-
me încă din mai 1943, printr-un 
articol publicat în ziarul „Solda-
tul”, editat de Marele Stat Major 
român și din broșura „Glonțul în 
ceafă”. „Pădurea de cadavre de 
la Katyn”, editată de Misiunea 
militară germană în România.

Autoritățile sovietice au ne-

gat cu vehemență masacrul, 
afirmând că această cutremu-
rătoare crimă ar fi fost săvârșită 
de germani, care i-ar fi găsit pe 
polonezi în lagărele de prizonieri 
organizate de sovietici în zonă și 
care nu mai putuseră fi evacuate 
din cauza ofensivei wehrmach-
tului. Mai mult, după eliberarea 
Smolenskului, o comisie sovieti-
că a procedat la noi exhumări și 
la „administrarea” de noi probe 
pentru a incrimina pe germani.

Masacrul de la Katyn a fost 
obiectul unor discuții și cu pri-
lejul procesului de la Nurnberg, 
unde sovieticii au continuat să 
susțină cu vehemență că a fost 
opera germanilor.

Între timp, unii dintre mar-
torii incomozi au început să dis-
pară în condiții misterioase. Dar 
adevărul nu mai putea fi ținut 
mult timp ferecat. În ultimii ani, 
când arhivele în mare măsură 
„s-au deschis”, oficialitățile de 
la Moscova au recunoscut răs-
punderea NKVD-ului pentru 
masacrul din pădurea Katyn. 

În 1992, președintele Fede-
rației Ruse, Boris Elțin, întâl-
nindu-l pe primul președinte 
post-comunist al Poloniei, Lech 
Walesa, i-a înmânat un dosar vo-
luminos conținând documentele 
masacrelor de la Katyn.

Iată că acum, fără a putea pre-
ciza dacă acest document s-a aflat 
în dosarul înmânat de Boris El-
țin în 1992, ne aflăm în posesia 
unei piese arhivistice extrem de 
valoroase, esențială, pentru că 
ne dezvăluie întreg conceptul de 
totalitarism sovietic. Nu credem 
că ea necesită nici cel mai mic 
comentariu, întrucât conține 
toate elementele necesare înțe-
legerii mecanismului decizional 
al crimelor politice și de stat. Do-
cumentul este necunoscut istori-
ografiei, unde nu a apărut până 
acum și îl putem face cunoscut 
numai datorită colegilor de la Ar-
hivele Militare poloneze, care ni 
l-au pus la dispoziție cu prilejul 
vizitei de documentare efectu-
ate la Varșovia de o delegație a 
Institutului de Studii Operativ 
Strategice, în decembrie 1996.

STRICT SECRET
Op. 5 martie 1940
URSS
Comisariatul poporului pen-

tru afaceri interne
Martie 1940
Nr. 794/B
Moscova
 CC al PC(b) din URSS
Tov. Stalin

În lagărele pentru prizoni-
eri al NKVD-ului URSS și în 

închisori din regiunile vestice 
ale Ucrainei și Belorusiei se află 
astăzi numeroși foști ofițeri ai 
armatei poloneze, foști membri 
ai poliției poloneze și ai orga-
nelor de informații, membri ai 
partidelor contrarevoluționare 
naționaliste poloneze, membri ai 
organizațiilor contrarevoluționa-
re insurgente ilegale, dezertori 
și alții. Toți sunt dușmani bles-
temați ai puterii sovietice, plini 
de ură față de regimul sovietic.

Ofițerii polonezi și polițiștii 
care se află in lagăre încearcă să 
prelungească activitatea contra-
revoluționară, desfășoară agita-
ție antisovietică. Fiecare din ei 
abia așteaptă eliberarea pentru a 

avea posibilitatea să se încadreze 
activ în lupta împotriva puterii 
sovietice.

Organele NKVD au descoperit 
în regiunile vestice ale Ucrainei 
și Bielorusiei o serie de organi-
zații contrarevoluționare insur-
gente. În toate aceste organizații 
contrarevoluționare un rol activ 
de conducere l-au jucat foștii ofi-
țeri ai fostei armate poloneze, 
foștii polițiști și jandarmi.

Printre dezertori și cei care 
au încălcat frontiera și au fost 
reținuți, a fost descoperit de ase-
menea un număr considerabil 
de persoane care sunt membri 
ai organizațiilor contrarevolu-
ționare de spionaj și insurgente.

Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist

În lagărele de prizonieri se 
află în total (fără a socoti sol-
dații și subofițerii) 14736 de 
foști ofițeri, funcționari, moșieri, 
polițiști, jandarmi, temnicieri, 
incendiatori (sabotori) și infor-
matori, peste 97% dintre ei fiind 
polonezi de naționalitate. 

Dintre aceștia: generali, co-
lonei și locotenent-colonei – 
295, maiori și căpitani – 2080, 
locotenenți, sublocotenenți și 
atamani căzăcești – 6049, ofi-
țeri și comandanți inferiori de 
poliție, ai organelor de frontieră 
și jandarmeriei – 1030, polițiști 
de trupă, jandarmi, temnicieri și 
informatori – 5138, funcționari, 
moșieri, preoți și incendiatori 
– 144.

În închisorile din regiunile 
vestice ale Ucrainei și Bielorusiei 
se află în total 18632 de arestați 
(dintre care 1685 polonezi) și 
anume: foști ofițeri – 1207, po-
lițiști, informatori și jandarmi 
– 5141, spioni și diversioniști 
– 347, foști moșieri, fabricanți 
și funcționari – 465, membri 
ai diferitelor organizații con-
trarevoluționare, ai organelor 
insurgente și diferite elemente 
contrarevoluționare – 5345, de-
zertori – 6127.

Având în vedere că toți aceștia 
sunt dușmani înrăiți și irecupe-
rabili ai puterii sovietice, NKVD 
consideră necesar:

A se propune NKVD-ului 
URSS să se analizeze în regim de 
urgență și să se aplice pedeapsa 
capitală – împușcarea, în cazu-
rile: 1) celor 14700 prizonieri 
care se găsesc în lagăre, foști 
ofițeri polonezi, funcționari, 
moșieri, polițiști, informatori, 
jandarmi, incendiatori și tem-
nicieri;

2) precum și ale celor ares-
tați, care se află în închisorile 
din regiunile vestice ale Ucrainei 
și Bielorusiei, în total 11 mii de 
oameni, membri ai diferitelor 
organizații contrarevoluționare 
de spionaj și diversiune, foști 
moșieri, fabricanți, foști ofițeri 
polonezi, funcționari și dezer-
tori.

II. Cercetarea cazurilor să se 
realizeze fără apelul arestaților 
și fără prezentarea sentinței de 
condamnare, hotărârea privind 
finalizarea rechizitoriului făcân-
du-se în ordinea următoare: a) 
Pentru persoanele care se găsesc 
în lagărele de prizonieri – con-
form informațiilor prezentate 
de Direcția privind proble-
mele prizonierilor din cadrul 
NKVD-ului URSS; b) Pentru 
persoanele arestate – conform 
indicațiilor reprezentanților NK-
VD-ului URSS și NKVD-ului RSS 
Belaruse.

Cercetarea cauzelor și pro-
nunțarea hotărârii se vor îna-
inta comisiei compuse din trei 
persoane: tovarășii Merkulov (un 
prenume ilizibil, scris de mână), 
Baștakov (șeful Direcției speciale 
nr. 1 a NKVD-ului URSS).

Comisarul poporului pentru 
afacerile interne al URSS, L. 
Beria
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

S O C I E T A T E

Destine în tranzit // Scurtă 
relatare de la Moldexpo 

Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo 
s-a transformat într-un Centru de triere și 
plasament de urgență al refugiaților din 
Ucraina în perioada de război. Zilnic, aici 

vin sute de refugiați care fie tranzitează Republica 
Moldova, fie se opresc la noi. Responsabili de 
organizarea și asigurarea ordinii sunt autoritățile 
publice în frunte cu reprezentanți de la pretură 
(în acea zi, de la Pretura Buiucani), alături de 
voluntari.

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, împreună cu Preșe-
dintele Parlamentului, Igor Grosu, și cu Prim-ministra Natalia Gav-
rilița, au semnat la data de 3 martie cererea de aderare a Republicii 
Moldova la Uniunea Europeană. 

„Cetățenii au ales această opțiune. Republica Moldova trebuie să 
aibă un parcurs european clar. Suntem pregătiți să facem totul pen-
tru realizarea acestui obiectiv național fundamental”, a declarat șefa 
statului la ceremonia de semnare a documentului.

În discursul său, Președinta Maia Sandu a menționat că țara noastră 
contează pe susținerea instituțiilor europene, care au fost alături de 
Moldova la bine și la greu în ultimii ani. Potrivit șefei statului, împli-
nind aspirațiile europene ale cetățenilor noștri, Uniunea Europeană 
va arăta întregii lumi cât de mare e puterea democrației și libertății.

„Dragi cetățeni, avem mult de lucru. Știm exact ce avem de făcut. 
Putem face asta împreună. Împreună suntem puternici”, este îndemnul 
adresat de Președinta Maia Sandu.

„Suntem pregătiți să facem totul pentru realizarea acestui obiectiv 
național fundamental. La alegerile prezidențiale și la alegerile din 11 
iulie, împreună am ales această cale – în Uniunea Europeană.

Da, avem o agenda complicată, dar pas cu pas vom realiza fiecare 
punct din ea pentru a construi un viitor sigur aici, acasă”, a precizat 
Igor Grosu.

„Este un moment mult așteptat de oameni. Prin pasul de astăzi, ne 
afirmăm, fără echivoc, dorința de a face parte din lumea democratică. 
Republica Moldova alege un viitor european – un viitor în libertate 
și prosperitate”, a reiterat Natalia Gavrilița.

P U B L I C I TAT E  P O L I T I C Ă

Moment istoric – a fost 
semnată cererea de aderare 
a Republicii Moldova 
la Uniunea Europeană!

Ce vezi, nu ce auzi. Pavilioa-
nele de refugiați sunt împărțite pe 
zone. Dintre care zona galbenă e 
cea cu familii, iar zona verde – de 
mame cu copii. Luni, 7 martie, din 
cei 172 de oameni cazați în zona 
verde, ajung să discut cu Iulia, 
în vârstă de 35 de ani, fugită din 
Belgorod-Dnestrovsky (Cetatea 
Albă). Are trei copii, o fată de cinci 
ani, un băiat de patru și altul de 
doi ani. E casnică, se întreține din 
indemnizațiile pentru copii. Până 
să ajungă la centru, a dormit două 
nopți într-o stație de troleibuz. 

Nu vrea să plece mai departe, 
îi este frică, pentru că nu cunoaș-
te pe nimeni. Dacă se va liniști 
situația, crede că se va întoarce 
acasă. Până atunci se bucură de 
faptul că îi este cald, are mâncare, 
un acoperiș deasupra capului. Nu 
duce lipsă de nimic, îi este acor-

dată atenția necesară de fiecare 
dată când are nevoie.

Mărturiile auzite sunt îmbucu-
rătoare, dar situația generală nu 
este la fel. La intrare, la punctul de 
înregistrare, oamenii sunt dezori-
entați. Nu înțeleg unde trebuie să 
meargă și ce să facă. O persoană 
care să îi redirecționeze nu este. 
Chiar dacă stau voluntari și poli-
țiști, ei răspund la întrebări doar 
atunci când le sunt adresate. 

Istoviți de atâta drum sau 
Insulina ucraineană. Cu dis-
perare, o doamnă îmi lămurește 
că împreună cu familia sa: sora, 
mama, copiii, e de două zile pe 
drum și are nevoie de un aparta-
ment pentru două nopți, pentru a 
face elementar o baie și a se odih-
ni. Mai mult, mama sa are diabet 
zaharat și trebuie să ia insulina. 

În grabă, nu au reușit să ia cu ei 
doza necesară. Medicamentul 
poate fi oferit doar la chemarea 
ambulanței. Ajungând la fața lo-
cului, doamna de serviciu după 
ce îi oferă o consultație pacientei, 
recunoaște că nu o poate ajuta, 
deoarece insulina de la noi diferă 
de cea ucraineană. Recomanda-
rea de a merge la spital nu este 
acceptată. 

Planuri de „viitor”. Mulți 
dintre refugiații de la centru spun 

că vor să se întoarcă acasă. Nu se 
gândesc nici să plece mai departe, 
dar nici să rămână în Republica 
Moldova. Unii însă au planuri de 
perspectivă la noi. Maxim are 30 
de ani și spune că intenționează să 
închirieze un oficiu pentru a crea o 
afacere în sfera IT, alături de cole-
gul său, Bogdan. Chiar dacă avea 
o afacere în Ucraina, nu va reveni 
în țară. Urmează să se conformeze 
situației și să se dezvolte cât mai 
curând aici, mai ales că și banii 
se vor termina la un moment dat.

Moldovenii oferă ajutor 
fără a aștepta remunerare. 
Trei prietene – Mașa, Natalia, 
Iulia, spun că au fost aduse cu 
mașina absolut gratuit, iar când 
i-au propus bani șoferului acesta 
nu i-a acceptat. Au stat în țară 
până în ultima clipă, când au 
decis să vină în Moldova, lăsân-
du-și soții la datorie. Alte trei 
tinere au fost ajutate de domnul 
Ion, din Taraclia, raionul Că-
ușeni. Este apicultor, enoriaș 
al bisericii baptiste. Din contul 
bisericii, organizează câte două 
curse pe zi la Palanca, alături de 
un alt coleg de-al său, pentru 
a ajuta refugiații să se depla-
seze. Ca să reușească, la ora 9 
dimineața e deja la centrul de 
plasament temporar pentru re-
fugiați, drumul îi ia patru ore 
dus-întors, iar cea de-a doua 
cursă o face la ora 15.00. Zice 
că noaptea oamenii nu prea ac-
ceptă să urce în mașină. Este 
susținut de familie în ceea ce 
face. Spune că ucrainenii rămân 
surprinși și se întreabă care este 
motivul pentru care acordăm 
gratuit ajutor. „Este de datoria 
noastră”, crede Ion.

Pentru conformitate, 
Victoria CERNEA
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Chiar și 20 de minute de alergare pot 
aduce schimbări importante pentru corp 
și minte. Există sute de studii care arată 
iar și iar că sportul și în special alergatul 

îți pot schimba viața. Mai jos sunt cele mai 
importante beneficii ale alergatului.

Condițiile legate de somn, cum ar fi in-
somnia, sunt cele mai frecvente consecințe 
asupra sănătății ale pandemiei COVID-19. 
Termeni precum „coronasomnie”, „CO-
VID-somnie” sau „covidsomnia” au fost 
raportați la nivel global în timpul monito-
rizării răspunsurilor de sănătate mintală la 
pandemie. Multe sondaje estimează preva-
lența insomniei la persoanele afectate de 
COVID-19 la 36,7% la nivel global, cu rate 
mai scăzute în China (18,9%) sau Franța 
(19,1%). Într-o revizuire recent publicată 
în revista Brain, Behavior, & Immunity, 
cercetătorii au explorat legăturile dintre 
noul COVID-19 și tulburările de somn, cum 
ar fi insomnia, folosind o analiză amănun-
țită a literaturii.

În cadrul revizuirii, cercetătorii au 
evidențiat legătura dintre COVID-19 
și insomnie, precum și modul în care 
pandemia a crescut prevalența insomniei. 
Multe dintre studiile analizate au arătat 
că femeile, tinerii, locuitorii din mediul 

urban și persoanele care trăiesc în 
mijloace de trai nesigure au fost mai 
vulnerabile la coronasomnie, o afecți-
une cauzată de factori stresori multipli, 
considerată o complicație severă și pe 
termen lung a pandemiei. Potrivit So-
cietății Britanice de Somn, singurătatea, 
anxietatea și simptomele depresive legate 
de COVID-19 pot duce toate la insomnie. 
Schimbările induse de pandemie asupra 
muncii, socializării și activității umane 
și impactul blocajelor asupra ritmurilor 
biologice sunt factori importanți care 
afectează ciclurile de somn.

În general, concluziile analizei arată că 
pandemia a dus la o creștere a mai multor 
probleme de sănătate mintală, inclusiv 
anxietate, singurătate, frică, oboseală 
și stres. De asemenea, pandemia a dus 
la probleme precum izolarea socială, 
provocările parentale și schimbări 
semnificative de comportament datorate 
izolării la domiciliu, pe lângă insecuritatea 

financiară și provocările economice. Toți 
acești factori afectează rutinele zilnice 
și influențează semnificativ procesele 
reglatoare ale somnului (ritmul circadian, 
impulsul homeostatic al somnului și siste-
mul de excitare).

Cercetătorii au descoperit că mai multe 
studii au folosit diferite metode de eșan-
tionare, criterii și măsurători pentru in-
somnie, ceea ce face dificilă compararea 
acestor studii. Multe studii au avut pre-
judecăți de eșantionare, iar sondajele au 
fost în mare parte dependente de memoria 
respondentului și, prin urmare, ar putea 
să nu fie exacte. De asemenea, politicile 
de transmitere virală și de izolare variază 
foarte mult de la o regiune la alta și doar 
câteva studii au ținut cont de acești factori. 
Autorii menționează că sunt necesare mai 
multe studii pentru a analiza insomnia la 
anumite populații și efectele pe termen 
lung ale izolării sociale.

News Medical

Beneficiile alergării 
asupra sănătății 

COVID-19 și insomnia

Alergatul oferă o stare 
de spirit pozitivă

Studiile arată că alergatul îm-
bunătățește semnificativ starea 
de spirit, iar dacă îți planifici an-
trenamentul dimineața vei începe 
ziua cu zâmbetul pe buze și cu o 
reușită deja în buzunar. 

Unii cercetători sunt atât de 
convinși de efectele benefice ale 
alergatului, încât îl compară cu 
antidepresivele.

Alergatul te relaxează

Alegatul te pregătește pentru 
provocările zilnice pe care le vei 
înfrunta fără a te panica. Activi-
tatea fizică reduce din activitatea 
cerebrală în cortexul frontal și te 
relaxează.

De asemenea, alergatul ajută la 
reducerea simptomelor specifice 
anxietății și atacurilor de panică. 

Alergatul ajută la reglarea 
tensiunii arteriale

Un raport care a analizat mai 
multe studii pe această temă a 
ajuns la concluzia că exercițiile 
aerobice, inclusiv alergatul, pot fi 
folosite ca un tratament fără me-
dicamente pentru hipertensiune. 

Bineînțeles că acest lucru se 
aplică în cazul persoanelor cu ten-
siune ușor ridicată, și nu a celor 
care urmează un tratament pe ter-
men lung. În cazul acestora din 
urmă, este indicată o conversație 

cu medicul înainte de începerea 
unui program de sport, fie el de 
alergare sau de altă natură deoa-
rece există riscul de hipotensiune.

Alergatul contribuie 
la reducerea glicemiei

Alergatul îmbunătățește sem-
nificativ sensibilitatea la insulină. 
Drept urmare, nivelul zahărului 
din sânge scade rapid, deoarece 
mușchii folosesc glucoza pe post 
de energie pe durata antrenamen-
tului.

Alergatul stimulează 
metabolismul

Alergatul de tip sprint de 30 de 
minute combinat cu încălzirea și 
întinderile de după, aproximativ 
45 de minute în total, stimulează 
metabolismul pentru următoarele 
14 ore.

Alergatul susține sănătatea 
creierului

Un studiu interesant a anali-
zat efectul mai multor activități 
asupra puterii de concentrare și a 
memoriei. Persoanele care alergau 
performau cel mai bine. Astfel, 
alergatul te ajută să înțelegi mai 
ușor informațiile și să le procesezi 
mai repede.

De asemenea, alergatul crește 
ușor nivelul cortizonului susți-
nând memoria și reținerea infor-
mațiilor. 

Alergatul te ajută 
să dormi mai bine

Alergatul are efecte benefice 
asupra întregii sănătăți inclusiv 
a calității somnului. Persoanele 
care aleargă adorm mai repede 
și se odihnesc mai bine. 

Un alt studiu arată o legătură 
destul de strânsă între somn și 
alergat. Pe măsură ce crește tim-
pul de alergare, însă niciodată îna-
inte de culcare, crește și calitatea 
somnului. În plus, pe măsură ce 
calitatea somnului scade există 
o probabilitate mai mică să faci 
sport regulat. 

Alergatul susține sănătatea 
cardiovasculară

Foarte multă lume are coleste-
rolul crescut, iar acest lucru poa-
te pune probleme pentru inimă 
și vasele de sânge. Totuși, dacă 
alergi regulat, se echilibrează și 
nivelul colesterolului.

De asemenea, alergatul reduce 
nivelul proteinei C-reactive. În 
cazul sedentarilor, doar șase luni 
de alergat reduc nivelul proteinei 
C-reactive cu 30%. 

Un alt studiu de interes arată 
că antrenamentul pentru mara-
ton îmbunătățește flexibilitatea 
vaselor de sânge și anulează patru 
ani din vârsta arterelor. Aceste 
efecte apar, conform studiului, 
doar în cazul persoanelor care se 
antrenează pentru primul mara-
ton, prin urmare trec de la un stil 
de viață sedentar la unul activ.

Alergatul susține mușchii 
și articulațiile

Alergatul regulat îmbunătățeș-
te sănătatea musculo-scheletală 
și astfel contribuie la creșterea 
eficienței la alergare. Vei putea 
alerga o distanță mai mare cu un 
consum mai mic de energie. 

De asemenea, susține sănătatea 
spatelui și a genunchilor. Prac-

Pandemia a accentuat problemele de sănătate mintală, accentuând totodată problemele de somn

ticarea regulată a alergatului va 
îmbunătăți semnificativ starea 
generală a genunchilor.

Se estimează că 80% dintre oa-
meni se confruntă cel puțin ocazi-
onal cu dureri de spate. Alergatul 
te ajută să ai postură corectă și 
susține sănătatea discurilor in-
tervertebrale. 

Alergatul reduce riscul de 
obezitate

Excesul ponderal este un fac-
tor de risc pentru diabet, boli de 
inimă, depresie și alte afecțiuni 
cronice. Alergatul poate preveni 
apariția acestor probleme. De ase-
menea, alergatul îmbunătățește 
sănătatea oaselor. 

Alergatul te ajută 
să trăiești mai mult

O echipă de cercetători a urmă-
rit 1.000 de adulți de peste 50 de 
ani de-a lungul a 21 de ani. Dintre 
aceștia 85% dintre persoanele care 
alergau regulat încă erau în viață 
în timp ce 66% dintre non-aler-
gători supraviețuiseră. Aceștia 
alergau în medie patru ore pe 
săptămână, însă timpul a scăzut 
progresiv odată cu înaintarea în 
vârstă. 

Un alt studiu a descoperit că 
persoanele care aleargă duc o 
viață activă și au mai puține boli 
decât cele care nu o fac.

De menționat că longevitatea 
nu depinde doar de alergat. Aceas-
tă activitate atrage după sine obi-
ceiuri bune precum schimbarea 
dietei, renunțarea la fumat, un 
nivel mai mic al stresului și un 
somn mai odihnitor. Toate acestea 
contribuie la o viață mai echili-
brată și mai sănătoasă.

romedic.ro
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Dimitriana 
Bezede, 
vicecampioană 
a țărilor 
balcanice

Dimitriana Bezede (27 de 
ani, antrenor Vadim Hrano-
vschi) s-a învrednicit de me-
dalia de argint la Campionatul 
țărilor balcanice de atletism in-
door (în sală), ediția a XXVII-a, 
desfășurat pe 5 martie curent la 
Istanbul (Turcia). Compatrioata 
noastră a excelat în proba de 
aruncare a greutății, înregis-
trând rezultatul de 17.27 metri. 
Campioană a devenit atleta din 
Turcia, Akyol Pinar (17.44 m), 
podiumul de premiere fiind 
completat de o altă reprezen-
tantă a gazdelor, Yilmaz Aysel 
(16.06 m). Din cauza închiderii 
spațiului aerian în R. Moldova, 
ceilalți membri ai lotului nați-
onal nu au avut posibilitatea să 
se deplaseze la aceste compe-
tiții. 

Bronz pentru 
tenismena 
Iana 
Semichina

Tânăra tenismenă Iana Se-
michina (13 ani) a ocupat locul 
3 premiant în cadrul turneului 
internațional de categoria a II-a 
„ITF/Tennis Europe Develop-
ment Championships”, rezervat 
juniorilor Under-14 (ediția a 
XI-a), care a avut loc recent 
în orașul Antalya (Turcia). În 
primele două meciuri, sportiva 
noastră (cap de serie nr.2) le-a 
surclasat, cu același rezultat 
categoric de 6-0, 6-1, pe alba-
neza Enki Hyseni și, respectiv 
pe tenismena din Muntenegru, 
Tara Rasovici, cap de serie 5. În 
semifinale, Semichina a cedat 
cu 0-6, 3-6 în fața reprezen-
tantei gazdelor, Nehir Dogan, 
favorita a treia a turneului. Iar 
în meciul pentru medalia de 
bronz, atleta noastră a dat piept 
cu încă o tenismenă din Tur-
cia, Esila Toklu, cap de serie 4, 
impunându-se cu 6-3, 6-1.

Campionatul 
Moldovei 
la box și-a 
desemnat 
câștigătorii

Campionatul național la 
box, rezervat tinerilor cu vârste 
cuprinse între 17 și 18 ani, s-a 
finalizat pe 5 martie a.c. la 
Comrat. Campioni au devenit 
Maxim Rozlovan (48 kg), La-
urențiu Spînu (51 kg), Serghei 
Novac (54 kg), Daniil Ocoman 
(57 kg), Ivan Cernioglo (60 kg), 
Ianus Caravan (63,5 kg), Igor 
Duca (67 kg), Andrei Osievschi 
(71 kg), Vladislav Nicolau (75 
kg), Andrei Redca (80 kg), 
Daniil Placușcii (86 kg), Da-
niel Cojocari (92 kg), Nicolae 
Burduja (+92 kg). Cele mai 
multe medalii au fost cucerite 
de pugiliști din Chișinău, Bălți 
și Grimăncăuți.

5 medalii pentru Moldova 
la Europenele U-23 de lupte

Luptătorii moldoveni și-au adjudecat 5 
medalii de diferite probe la Campionatele 
Europene Under-23 de lupte, care se 
desfășoară în perioada 7-13 martie curent 

la Plovdiv (Bulgaria). Astfel, Artiom Deleanu (55 
kg), Vitalie Eriomenco (60 kg) și Semion Brekkeli 
(82 kg) s-au învrednicit de distincții de bronz 
în stilul de lupte greco-romane, iar Anastasia 
Nichita (59 kg) și Irina Rîngaci (68 kg) și-au 
asigurat cel puțin „argintul”, accesând în finalele 
ce s-au disputat joi. 

De asemenea, la feminin pentru 
bronz va concura Mihaela Samoil 
(55 kg), luptătorii de stil liber ur-
mând să intre și ei în concurs.

Al doilea „bronz” european 
pentru Artiom Deleanu

Artiom Deleanu în meciul său 
inaugural de la această ediție, cel 
din sferturile de finală, a trecut de 
grecul Ilias Zairakis. În debutul 
întâlnirii, el și-a adjudecat cu ușu-
rință 4 puncte (plasarea la sol a ad-
versarului cu rostogolirea acestuia: 
2+2), după care a reușit o aruncare 
de 2 puncte (6-0). Apoi în două 
rânduri l-a scos pe sportivul elen 
în afara perimetrului saltelei de 
lupte, procedee recompensate cu 
câte un punct (1+1: 8-0). La acest 
scor, care marchează diferența de 
8 puncte, meciul se încheie. An-
trenorii sportivului din Grecia au 
înaintat o contestație, care a fost 
însă declinată, fapt pentru care 
partea cu pricina este penalizată 
cu un punct. Astfel, la scorul final 
de 9-0 conturile au fost încheiate 
încă în prima repriză. 

În semifinale, Artiom Deleanu 
a primit replica luptătorului din 
Turcia, Emre Multu. Prima repriză 
s-a desfășurat cât se poate de bine 
pentru conaționalul nostru, care 
a preluat hotărât inițiativa, iar 
după scurgerea unui minut con-
ducea cu 4-0 (mai întâi realiză o 
priză la mijlocul adversarului, cu 
o aruncare ulterioară, după care 
îl menținu în parter: 2+2). Apoi 
turcul a fost plasat de arbitri la sol 
(5-0), fapt de care sportivul nostru 
a profitat imediat, realizând un 
procedeu de rostogolire. Astfel, 
după prima repriză el conducea 
cu 7-0, fiind la un singur punct 
de victorie.

Însă, cu un minut și jumătate 
înainte de soneria finală, Artiom 
a fost scos în afara perimetrului 
saltelei, 7-1, fiind apoi plasat la 
sol de arbitri pentru eschivare 
(7-2); din această poziție turcul 
a reușit o priză la brațul drept 
al moldoveanului, efectuând un 
procedeu de aruncare și egalând 
astfel scorul. Condiția fizică mai 
bună a oponentului i-a permis să 

se desprindă, prin două procedee 
consecutive – de trecere în parter 
și, respectiv rostogolire, scor final 
7-11 pentru viitorul câștigător al 
Campionatului continental.

Spre meritul lui, discipolul an-
trenorilor Mihail Cucul și Roman 
Zgardan își învinse sentimentele 
de regret, provocate de această în-
frângere pe ultima sută de metri, 
reușind să se mobilizeze exemplar 
în vederea luptei pentru medalia 
de bronz, în compania germanului 
Steven Ecker. Primele două minu-
te au decurs într-o luptă surdă, de 
uzură, neaducând vreo schimbare 
de scor. Apoi Deleanu reuși o priză 
la grumaz, cu două răsuciri ale 
adversarului (2+2: 4-0). 

În a doua jumătate a meciului 
compatriotul nostru își mărește 
avantajul prin plasarea la sol a 
concurentului (6-0). În încerca-
rea de a încheia partida înainte de 
termen, Artiom face o tentativă 
de priză la mijlocul rivalului, însă 
este prins pe contraatac și arun-
cat cu amplitudine (6-4). Astfel, 
diferența de scor a devenit cu to-
tul nesemnificativă. Cu un minut 
înainte de final, sportivul nostru 
izbutește să-l scoată pe german 
în afara covorului de lupte (7-4), 
încercările disperate ale căruia 
i-au permis doar să reducă din 
diferență (7-6). Astfel, Artiom De-
leanu a intrat în posesia medaliei 
de bronz, repetând performanța 
obținută în 2019. 

Demonstrația de caracter 
a lui Vitalie Eriomenco

La rândul său, luptătorul de stil 
greco-roman Vitalie Eriomenco a 
excelat în categoria de greutate de 
60 kg. În sferturi el l-a învins cu 
7-2 pe sportivul din Israel, Me-
lkamu Fetene. Mai întâi Vitalie 
a fost condus cu 0-2, după care 
însă nu a mai cedat inițiativa. 
În semifinale, el a cedat cu 0-9 
(înainte de expirarea timpului re-
gulamentar) în fața georgianului 
Irakli Dzimistarișvili, pentru ca 
în confruntarea pentru locul 3 
să se dueleze cu reprezentantul 
redutabilei școli turcești de lupte, 
Mükremin Aktaș. Prima repriză 
se încheie cu un avantaj minim 
al sportivului nostru (1-0). În de-
butul părții secunde, adversarul 
făcu o agățare neregulamentară la 
picior, care a rămas nesancționată 
de arbitri, ceea ce i-a permis să 
preia conducerea (1-4). Un scor 
de-a dreptul descurajant, nu însă 
și pentru atletul moldovean. Ac-
țiunile lui pline de dârzenie mai 
întâi i-au permis să egaleze sco-
rul, iar apoi să se impună prin-

tr-o aruncare realizată în ultima 
secundă de joc: 6-4.

Medalie pe muchie de cuțit 
pentru Semion Brekkeli

În cântarul de 82 kg, clipe 
deosebite de bucurie pentru su-
porterii moldoveni a adus Semion 
Brekkeli. În calificări, el a trecut 
cu 7-4 de croatul Karlo Kodrić, 
medaliat cu bronz în 2019 la Eu-
ropenele de juniori. Fiind condus 
în a doua parte cu 1-4, a găsit forțe 
mai întâi să răstoarne situația în 
favoarea sa (5-4), ca apoi să re-
purteze o victorie prin tuș asupra 
adversarului demoralizat. 

În sferturi, compatriotul nos-
tru cedă cu 0-8 în fața viitorului 
câștigător al competiției, Marcel 
Sterkenburg (Țările de Jos), cam-
pion mondial printre juniori în 
2021. În partida pentru distincția 
de bronz, Semion a avut de în-
fruntat rezistența dârză a atletului 
din România, Vasile Daniel Cojoc, 
în 2019 campion continental la 

cadeți. Prima repriză îi aparținu 
oponentului de peste Prut (0-1), 
în a doua Semion reușind să ega-
leze și să se impună în acest meci 
extrem de echilibrat. 

Fetele, din nou la înălțime 

În concursul de lupte feminine, 
titrata Anastasia Nichita a acces 
în finală, depășindu-le prin tuș (în 
prima jumătate a partidei) pe re-
prezentanta gazdelor, Fatme Tahir 
Shaban, și pe poloneza Magdalena 
Urszula Glodek, în 2019 medaliată 
cu bronz la Mondialele de juni-
ori; în finală, sportiva noastră a 
întâlnit-o încă o dată pe această 
din urmă atletă. 

A impresionat și campioana 
mondială de anul trecut, Irina 
Rîngaci, care, într-un stil de zile 
mari, le-a învins pe Adina Ionela 
Irimia (România, 10-0), Noémi 
Szabados (Ungaria, 12-2), Sophia 
Schäfle (Germania, 10-0). În fi-
nală, ea s-a duelat cu Asli Demir 
(Turcia).

Iulian BOGATU

De la stânga la dreapta: Vitalie Eriomenco, Artiom Deleanu, 
Mihail Cucul (antrenor) și Semion Brekkeli.

Anastasia Nichita

Irina Rîngaci
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S u d o k u

Teatrul Național „Mihai Eminescu”
11.03 „Casa mare” de Ion Druță, ora 18.00.
12.03 „Steaua fără nume” de Mihail Sebastian, ora 18.00.
13.03 „Hamlet în sos picant” după Aldo Nicolaj, ora 18.00.
15.03 „O aventură tomnatică” de Semion Zlotnikov, ora 18.30.
16.03 „În largul mării” de Slawomir Mrozek, ora 18.30.
17.03 „Carnavalul” de Ion Luca Caragiale, ora 18.00.

Teatrul Național „Eugene Ionesco”
11.03 „O istorie foarte simplă” de Maria Lado, ora 18.30.
12.03 „Regele Lear” de W. Shakespeare, ora 17.30.
13.03 „Căldură în noiembrie” de Yana Dobreva, ora 18.30.
17.03 „Adi” de Constantin Cheianu, ora 18.30.

Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”
13.03 „Rigoletto”, operă în trei acte, de Giuseppe Verdi, ora 17.00.
20.03 „Nunta lui Figaro”, operă comică în patru acte, de W.A. Mozart, ora 17.00.

Teatrul Satiricus „I.L.Caragiale”
11.03 „Casa” după Maxim Gorki, ora 18.30.
12.03 „Fata de la colegiu sau Nu sunt o jucărie” de Andrei Ivanov, ora 18.30.
13.03 „Îți vreau soțul” de Mihail Zadornov, ora 18.30.
17.03 „O scrisoare pierdută” de I.L. Caragiale, ora 18.30.

Teatrul Geneza Art
12 – 13.03 „Nuntă în cer” după Mircea Eliade, ora 19.00.
15.03 „Labirint” de Rajiv Joseph,  ora 19.00.
16.03 „Cutia neagră” de Philippe Bologna și Paulo Costella, ora 19.00. 
17.03 „De vorbă cu Emma” de Vitali Cipileaga, ora 19.00.

Teatrul „Luceafărul”
12 – 13.03 „Tata” de Gh. Urschi, ora 18.30.
18.03 „Testamentul” de Gheorghe Urschi, ora 18.30.
19.03 „Flori de mină” de Szekely Csaba, ora 18.30.
20; 26; 27.03 „Fazanul” după Georges Feydeau, ora 18.30.
Spectacole pentru copii
12/20.03 „Păcală”, ora 12.00.
26.03 „Cinciracvela” de Gheorghi Nahuțrișvili, ora 12.00.

Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”
13.03 „Omuleții de zăpadă” de S. Radu, ora 11.00; 12.30.

Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
12.03 „Ivan Turbincă” după Ion Creangă, ora 11.00.
13.03 „Colajul lui Guguță” de Victor Ștefaniuc, ora 11.00.

Sala cu Orgă 
23.03 In memoriam – Serghei Varsanov. Concert de muzică vocală cu 

soliștii Operei Naționale, la pian – Mihail Secichin. Intrare liberă, ora 18.00. 
25.03 Chante la France! În colaborare cu Ambasada Franței și Alianța 

Franceză în Republica Moldova, Concert dedicat aniversării a 30-a de la 
stabilirea relațiilor diplomatice între Franța și Republica Moldova, Lidia Isac 
și Mark Oselski Trio. Intrare în baza invitațiilor, 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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În plan personal, pui 
multă pasiune în orice re-
lație pe care o ai deoarece 
legătura din spatele ei te aju-
tă să trăiești în concordan-
ță cu propriile sentimente. 
Autenticitatea nu reprezintă 
doar un clișeu pentru tine. 
Stagnarea în plan profesi-
onal trebuie să îți dea de 
gândit. Poate este necesară 
o schimbare de perspectivă.

Nu îți place să lași lucru-
rile să decurgă de la sine. În 
astfel de situații simți că nu 
mai deții controlul. Îți este 
frică de riscurile pe care ți 
le asumi. Nu toate planetele 
îți vor netezi drumul spre 
reușită, dar nimic din ce 
vei face acum nu va rămâne 
fără rezonanță. Bucură-te 
de primăvară, anotimpul 
tău preferat!

În jurul tău sunt foarte 
multe oportunități, însă tu te 
simți restricționat în acțiuni 
deoarece îți lipsește timpul. 
Poate în spatele acestei ju-
decăți se află un blocaj care 
te împiedică să te organizezi 
mai bine. „Amestecul” de 
senzații și emoții pe care îl 
vei trăi pe parcursul acestei 
săptămâni te va influența în 
anumite decizii.

De prea multe ori în viața 
ta ai fost radical și ai pla-
sat ultimatumuri care nu 
își aveau niciun rost. Unul 
dintre ele a fost urmat de 
către cineva apropiat, iar re-
lația s-a destrămat. Atunci 
când ești atent la ceea ce 
simți, trebuie să analizezi și 
din punct de vedere rațional 
ceea ce rezultă de aici.

Firea ta duală se va afla 
în plină activitate. De cele 
mai multe ori reușești să 
faci față presiunilor impu-
se de un asemenea stil de 
comportament, însă sunt 
momente în care te simți 
răvășit de complexitatea 
acestei poziții ciudate. 
Încearcă să faci orice este 
nevoie pentru a-ți regăsi 
echilibrul interior.

Deși îți susții mereu 
punctul de vedere, starea 
emoțională agitată nu îți 
permite să faci asta în 
momentele cele mai im-
portante pentru relația ta. 
La birou ai de luat decizii 
importante. Cântărește 
bine opțiunile pe care le 
ai și decide pentru propriul 
bine, nu pentru al celor din 
jur.

Relațiile din viața ta nu 
îți oferă întotdeauna împli-
nirea de care ai nevoie. In-
diferent de cum se prezintă 
în prezent cariera ta, tot vei 
continua să îți proiectezi noi 
obiective. Reușești mereu 
să te adaptezi la contextele 
în care te afli. Jupiter are o 
influență asupra lucidității 
cu care te raportezi la ceea 
ce trăiești.

„Recalibrarea” imedi-
ată în raport cu anumite 
sectoare ale vieții va aduce 
destul de mult echilibru 
emoțional. Simți o mare 
ușurare psihică atunci când 
lucrurile iau forma pe care 
ți-o dorești. Este important 
să nu grăbești lucrurile și 
să tratezi totul cu răbdare 
și calm. Te reconectezi cu 
propria creativitate.

Sacrificiile pe care con-
sideri că le faci, pentru a 
menține un anumit nivel 
de armonie în cadrul fa-
miliei, sunt recompensate 
pe măsură. Oamenii cu care 
locuiești sub același acope-
riș reprezintă catalizatorul 
fericirii tale. Atunci când 
vine vorba de obiectivele 
profesionale, ești pur și 
simplu de neoprit. 

Durează doar câteva 
secunde pentru ca cei din 
jur să își formeze o primă 
impresie despre tine. De 
aceea, este de preferat să 
acționezi diplomat. Firea-ți 
mult prea exuberantă nu în-
clină balanța în favoarea ta 
atunci când te afli în medi-
ile profesionale. Rutina va 
rămâne neschimbată și în 
zilele următoare.

Nevoia de a pleca într-o 
mică vacanță pare să fie din 
ce în ce mai mare, mai ales 
având în vedere situațiile 
dramatice prin care treci. 
Cu toate astea, nu vrei să 
te îndepărtezi de cei care 
au nevoie de ajutorul tău 
necondiționat. Sunt situații 
în care preferi să acționezi 
prudent pentru a evita con-
flicte nebănuite.

Această săptămână îți 
oferă oportunitatea de a 
face lucrurile diferit. Parte-
nerul te sprijină în toate de-
ciziile pe care le iei, nu tre-
buie să îți fie frică de acest 
aspect. Evenimentele din 
familie te afectează destul 
de serios. Pentru tine este 
importantă armonia în re-
lațiile cu cei din jur. Trăiești 
prea mult în mediul virtual. 

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

„Să tot fie de atunci vreo 30 de 
ani, dar petrecerea ceea parcă a 
fost ieri. Eram la început de an 
școlar. Învățam ori în clasa a VIII, 
ori într-a IX, nu mai țin minte. De 
Sfânta Marie cea Mică am mers cu 
părinții și sora mai mare la hram 
la bunica, care locuia într-un sat 
de lângă Cernăuți. Sora avea 24 
de ani, și mama, care exercita în 
permanență presiuni asupra ei cu 
măritișul, a zis când am ieșit din 
casă: „Hai, poate îți găsim un mire 
acolo și facem nuntă în toamna 
aceasta”. Dar gândul mamei nu 
s-a împlinit. Cea care s-a bucurat 
de mare succes la Hora satului de 
pe stadion, am fost eu, nu sora.”

Așa își începe povestea, scrisă 
pe 20 de pagini de caiet Camelia 
Dulghieru. Recunosc, nu-mi prea 
place să buchisesc caietele cu po-
vești primite de la cititori. Prefer 
să scriu istoriile de viață după ce 
stau de vorbă cu eroii, care-și des-
chid altfel sufletele, când stăm 
față în față, decât atunci când își 
exprimă gândurile în scris. Poves-
tea Cameliei n-a fost greu de citit. 
E scrisă cu har de povestitor. Atât 
doar că e foarte lungă și eu m-am 
văzut nevoită să concentrez textul. 

A fost ca într-un vis frumos

Să vă povestesc acum ce-a fost 
mai departe. Camelia, care dansa 
grațios, devenise Regina Balului la 
acel Joc de hramul satului. Era o 
zgâtie de fată care dădea grație și 
lumină mișcărilor chiar și atunci 
când nu dansa. Cel mai chipeș flă-
cău a invitat-o la primul vals și 
nu i-a mai dat drumul din mână 
toată seara. Priviri calde, vorbe 
frumoase și înțelepte, strângeri 
de mână și de mijloc. 

Cine era prințul și cum îl che-
ma, Camelia nu știa. La spartul 
balului i-a spus: „Oameni așa ca 
noi sunt născuți ca să se iubeas-
că” și a sărutat-o sălbatic. Fata, 
amețită de fericire, l-a întrebat: 
„Cine ești și cum te cheamă?”. El, 
strângând-o la piept ca pentru ul-
tima oară, i-a șoptit: „Dacă ne va 
fi scris să ne cunoaștem, destinul 
va avea grijă să ne mai întâlnim”, 
și a dispărut.

 „M-am uitat în jur, l-am căutat 
cu privirea. El – nicăieri. L-am 
așteptat la poarta stadionului 
până ce toată lumea s-a risipit. 
În zadar. Nu mai țin minte cum 
am ajuns la bunica. Eram de-a 
dreptul fascinată de farmecul 
acelei seri și nu-l vedeam decât 
pe el în fața ochilor. Toată noaptea 
m-am gândit numai la el. A doua 
zi am ieșit cu sora prin sat cu gând 
să-l întâlnesc, dar degeaba. M-am 
întors acasă cu inima plină de el. 
Acea seară mi-a răvășit serios su-
fletul. Eram cuprinsă de o stare 
nostalgică, imposibil de redat prin 
cuvinte. Treceau zilele, anii și eu 
tot așteptam. Pe măsură ce timpul 

A dispărut misterios, i-a întors sufletul pe dos...
finalul-i dulce, prea frumos

trecea, îmi plăcea tot mai mult 
să mă alin cu gândul că într-o zi 
destinul va face să ne întâlnim.” 

 
Neștiind cum îl cheamă, 
i-a pus numele Dragoș

Camelia a terminat școala, fa-
cultatea și continua să trăiască 
cu imaginația. De multe ori își 
imagina că îl are în față pe prinț 
și vorbea cu el despre câte în lună 
și în stele. Neștiind cum îl cheamă, 
i-a pus și un nume: Dragoș. Era 
un joc al inocenței, care a ținut ani 
în șir. Reîntâlnirea cu El devenise 
o dorință vie, obsedantă, care îi 
mistuia ființa. 

Se întreba mereu: de ce Dum-
nezeu i-a scos darul în cale, dar nu 
a lăsat-o să se bucure de acest dar? 
De ce a dispărut atât de fulgerător 
în necunoscut? Odată i s-a părut 
că Dragoș a intrat într-o farmacie 

din Chișinău.  Bucuroasă, s-a luat 
după acel bărbat. Se înșelase, nu 
era el. Altă dată, i s-a părut că 
stă la geamul vagonului în care 
călătorea și ea. Și de astă dată a 
fost doar o sclipire de speranță. În 
gândurile și în mintea ei continua 
să-și împartă viața cu Dragoș și 
respingea orice băiat care încerca 
s-o curteze.

Camelia se mărită

În cele din urmă soarta a fost 
cea care a decis. La 30 de ani, 
Camelia l-a întâlnit pe Ion, care 
avea ceva comun cu iubirea visu-
rilor sale. S-au căsătorit. Lucrau 
amândoi la același spital și viața 
de familie a început să curgă lin, 
într-o armonie aproape perfectă. 

Locuiau într-o casă la  margi-
nea orașului cu o ogradă curată, 
împrejmuită de un gard frumos. În 

dosul casei – o vie de toată frumu-
sețea îți mângâia privirile. În acest 
cuibușor construit parcă pentru 
două inimi care se iubesc, Came-
lia, care era o femeie cu imaginație 
bogată, se străduia să-i imprime 
vieții de familie o traiectorie țe-
sută mereu cu surprize, născocind 
tot felul de situații. 

Se străduia ca zilele să nu seme-
ne una cu alta. De exemplu, pentru 
a-i verifica soțului sentimentele, 
cumpăra singură câte un buchet 
de flori, însoțit de un bilețel „Te 
iubesc” și-l punea dimineața după 
ușă. Când soțul o întreba de unde 
sunt florile, ridica nevinovată din 
umeri și-i spunea că n-o impre-
sionează deloc acest fapt. Ion se 
bucura de răspuns și devenea pe 
dată vesel și pătimaș. Surprize 
neașteptate îi făcea și la ziua de 
naștere și la alte sărbători...   

(va urma)

Nina NECULCE
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„Restaurantele din Chișinău au 
aceleași prețuri ca și restaurantele 
cu stea „Michelin” din Moscova”

G A S T R O N O M U S

O călătorie gastronomică reușită începe 
întotdeauna cu un ghid bun sau cu 
un blog specializat pe recenziile 
restaurantelor. Toma Blănaru este 

primul blogger din Republica Moldova care 
adună pe pagina sa propriile experiențe culinare 
și scrie impresiile despre localurile vizitate. 
„Acest blog este în primul rând pentru a ajuta 
oamenii să aleagă localurile”, ne spune criticul 
culinar în acest interviu. De asemenea, el ne 
povestește despre cum a apărut proiectul „Tomm 
Reviews”, subtilitățile lumii gastronomice, 
tendințele culinare și cine este Toma din afara 
blogului.

- Pentru început, povesteș-
te-ne cum a apărut ideea 
proiectului „Tomm Revi-
ews”?
Îmi place să vizitez restauran-

tele și mă gândeam de mult timp 
la un proiect propriu. Mă gân-
deam la ceva ce nu este pe piața 
noastră locală, un proiect inedit 
și așa a apărut „Tomm Reviews” 
– un blog bazat în exclusivitate 
pe recenziile despre localurile din 
R.Moldova, dar și despre cele de 
peste hotare.

- Pe ce criterii se bazează 
recenziile tale?
Recenziile se bazează în primul 

rând pe calitatea bucatelor, cum 
sunt deservite, plating-ul (pla-
ting – cuvânt englez, ce înseamnă 
modul de prezentare în farfurie 
a unui anumit fel de mâncare – 
nota D.B.). La fel și deservirea este 
foarte importantă, atmosfera din 
local, designul acestuia. Aspec-
tele acestea creează o impresie 

generală despre local, fie bună, 
fie proastă.

- Mergi des peste hotare și 
vizitezi restaurantele de 
acolo. Ai putea să punctezi 
câteva aspecte din cultura 
gastronomică moldove-
nească față de ceea ce ai 
văzut peste hotare?
De acord, haideți să compa-

răm localurile noastre cu cele din 
Ucraina – de exemplu, Odesa, care 
este foarte aproape de noi. Ei sunt 
mult mai creativi, bucatele sunt 
mai de calitate, atitudinea față de 
oaspeți este mai prietenoasă. Sunt 
convins că avem ce învăța de la 
ei. Mai mult decât atât, eu cunosc 
mulți proprietari de restaurante 
care merg în țara vecină și se in-
spiră, iar apoi aduc ideile la noi.

- Vizitând diverse localuri 
din Republica Moldova, 
ți-ai făcut deja o părere 
despre ele. Ai putea să ne 

Interviu cu Toma Blănaru, blogger și critic culinar 

vorbești, de  pildă, despre 
prețuri? Acestea sunt acce-
sibile pentru moldoveni?
Prețurile per ansamblu sunt 

mari pentru țara noastră, dar ia-
răși, în funcție de localuri. Sunt și 
multe restaurante accesibile, însă 
cele care se poziționează mai sus 
au prețuri foarte mari. Eu urmă-
resc un blogger culinar din Rusia, 
care la fel scrie recenzii. În acest 
an, la Moscova au venit reprezen-
tanții „Ghidului Michelin”, care au 
oferit mai multe stele localurilor 
de acolo. Și iată blogger-ul a făcut 
recenzii la aceste restaurante, iar 
prețurile lor coincid în mare parte 
cu cele din Chișinău. Greu de ex-
plicat. Restaurantele „cu fițe” din 
Chișinău au aceleași prețuri ca și 
restaurantele cu stea „Michelin” 
din Moscova.

- Spuneai anterior că pro-
iectul te-a ajutat să des-
coperi lumea culinară 
dintr-o altă perspectivă. 
Spune-mi, te rog, ce nou 
ai aflat despre activitatea 
restaurantelor?
Odată cu proiectul am început 

să aflu cum lucrează acest meca-
nism numit restaurant, cine și ce 
roluri are. Am făcut cunoștință cu 
oameni din interiorul localurilor: 
bucătari-șefi, chelneri, barmani, 
bariști – fiecare are povestea lui, 
fiecare îți poate povesti ceva inte-
resant, ceea ce nu vede oaspetele. 
Deci, este un domeniu vast, care 
nu a fost descoperit până la sfârșit. 
Urmează multe să aflu pe viitor.

- Cât de des se întâmplă 
ca oamenii să viziteze un 
restaurant anume după ce 
citesc recenziile tale?
Se întâmplă foarte des. Oa-

menii mereu lasă un feedback 
în comentarii la recenzii dacă 
au fost într-un anumit local, au 
gustat ceva. Prietenii, cunoscuții 
mă întreabă unde pot să meargă, 
ce restaurant pot să viziteze îm-
preună cu familia. Eu ofer mereu 
recomandări. Acest blog este în 
primul rând pentru a ajuta oa-
menii să aleagă localurile.

- Care sunt planurile de 
viitor în raport cu proiec-
tul tău?
Un vis al meu este ca despre 

proiectul „Tomm Reviews” să se 
afle și în afara Moldovei, în țări 
precum România, Ucraina. Eu 
am realizat mai multe interviuri 
cu bucătari-șefi de peste hotare, 
care au aflat astfel despre blogul 
meu. În acest an, planific să re-
alizez materiale video, să gătesc 
împreună cu bucătarii. Sper să fie 
ceva interesant.

- Cine este Tom Blănaru 
din afara proiectului?
Este o persoană căreia îi place 

foarte mult sportul. Îmi place de 
mic fotbalul, este a doua mea pa-
siune pe lângă bucate. Îmi place 
să citesc cărți, să privesc filme, 
uneori merg la teatru. Mă pasio-
nează să vizitez țări noi, unde pot 
merge la restaurante și cunoaște 
bucătăria locală.  

- Acest blog te ajută să tră-
iești?
Da, inclusiv este o sursă de 

venit, dar nu una din care poți 
să trăiești. Am un job de bază și 
alte proiecte în care mă implic. 

- În 2021, printre tendin-
țele culinare au fost ingre-
dientele sănătoase, cele 

care sporesc imunitatea 
– aceasta ca o consecință 
a pandemiei. Dar în 2022 
care ar fi tendințele?
Multe restaurante au deja gră-

dinile proprii, unde cresc legu-
me și fructe din care ulterior se 
gătește. „Din grădină, pe masă” 
– aceasta este o tendință actuală 
acum în toată lumea, de aceea mă 
bucur că a ajuns și la noi. Oaspeții 
au ocazia să guste un produs au-
tentic și proaspăt, crescut cu grijă. 

- Ce sfat ai putea să le dai 
tinerilor antreprenori care 
doresc să deschidă un re-
staurant, în așa fel încât 
acesta să se bucure de 
succes și să aibă recenzii 
bune?
Nu știu dacă sunt persoana 

potrivită pentru a oferi sfaturi, 
fiindcă nu am localul propriu și 
nu sunt antreprenor, dar în cali-
tate de simplu oaspete le-aș putea 
sugera să nu le fie teamă să expe-
rimenteze, să aducă ceva nou pe 
piața noastră. Chișinăul are nevoie 
de concepte, localuri și bucătării 
noi. Spațiul pentru creație este 
foarte mare la noi în oraș.

- Dacă ar fi să faci o recen-
zie proiectului „Tomm Re-
views”, care ar fi aceasta?
Consider că mereu este loc de 

mai bine. Sunt mulțumit de ceea 
ce am făcut până acum, dar este 
întotdeauna loc să mai crești. Aș 
da o notă pozitivă acestui proiect. 
Sper că le place și oamenilor care 
mă urmăresc.

- Așa să fie! Îți mulțumim 
pentru interviu!

Interviu realizat 
de Doina Buruiană

Odată 

cu proiectul am 
început să aflu 
cum lucrează 

acest mecanism 
numit restaurant, 

cine și ce roluri 
are. Am făcut 

cunoștință 
cu oameni 

din interiorul 
localurilor: 

bucătari-șefi, 
chelneri, barmani, 

bariști – fiecare 
are povestea lui, 
fiecare îți poate 

povesti ceva 
interesant, ceea ce 
nu vede oaspetele. 
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Luni, 14 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 Știri
14.55 Vorbește 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 Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Referendum
21.50 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
21.55 Referendum
22.50 Discover România
23.00 Rețeaua 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 Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Omul și 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. Chioțea
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește 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 Știri
20.57 Meteo
21.00 Referendum
22.50 Film
00.40 Sport
01.00 Telejurnal Știri
02.00 Referendum
03.30 Film: Dincolo de lege
06.00 Politică și delicatețuri

TVR 2

07.00 Glumeții
07.30 România… în bucate
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360° Husky - Pe 
locuri, fiți gata, start!
11.00 Cirque du Soleil: Delirium - Cana-
da, 2008
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 fără prejudecati
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialMândrie și pasiune
17.00 România… în bucate
17.30 Glumeții
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Reteaua de idoli
21.00 Memorialul Durerii
22.00 Cirque du Soleil: Delirium - Cana-
da, 2008
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Mic dejun cu un campion
02.00 Ora de Știri
02.45 Film: Cine mă strigă
04.20 România… în bucate
04.50 E vremea ta!
05.10 Luminița de la miezul nopții
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.15 Cronica săptămânii
07.00 Bună dimineața!
09.00 Știri
09.15 Cuvintele credinței
10.00 Prin muzică în Europa
11.30 Moldova de Patrimoniu
12.00 Știri (rus.)
12.20 Dor. M. Dolgan
12.50 Secvențe japoneze
12.55 Lumea economică explicată
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.24 Bucătăria fermecată
14.30 Codul Eco

15.00 Serial Pentru fiul meu
15.47 Serial Oshin
16.17 Descoperiri uluitoare
16.30 Portrete În timp
17.00 Știri
17.30 Cine vine la noi
19.00 Mesager
19.30 Săptămâna sportivă
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
21.00 Știri
21.30 Reporter pentru sănătate
22.00 Știri (rus.)
22.15 Știri externe (rus.)
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.31 Film Investigație periculoasă
01.38 Bună dimineața!
03.00 Știri externe (rus.)
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 educa-
țional/informativ  
8:30 ABC-ul Fermierului Program educa-
tiv/informativ
9:00 Retrospectiva săptămânii   Știri,  
informativ/analitic
10:00 Să ne cunoaștem Țara  Educațio-
nal/cultural
11:00 Telemagazin
11:15 Program AGRO TV România     
13:45 Telemagazin
14:00 Interviuri cu Sorocenii
15:00 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
16:00  Program AGRO TV România   
17:00 Telemagazin
17:15 Design horticol Program educațio-
nal/informativ  
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Să ne cunoaștem Țara  educațional/
cultural
18:30 Despre noi, altfel Program educați-
onal/cultural 
19:00 Știri Program Informativ  
19:30 Actualitatea la Raport talk show
20:30 Agri smart Program informativ/
educativ
21:00 Născut în Moldova program Educa-
țional/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 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 În Profunzime
22.00 SURVIVOR România
00.00 Știrile Pro TV
00.40 Film Lucy
02.40 La Măruță
04.40 Lecții de viața

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 SURVIVOR România
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile 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 Ghețu
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 Замуж на 2 дня
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Ghețu
17.00 Știri
17.45 Т/с Жемчужина дворца

18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.25 Секреты сада
01.25 Х/ф Замуж на 2 дня
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Film: LUCKY
11.15 Teleshopping
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 130
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 73
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 912
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 74
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 915
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 132
21.00 Film: TEROARE NEVĂZUTĂ
22.45 Cei 7 ani de masa
00.45 Poamă acră
02.45 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 15 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. Chioțea
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Natură și 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 Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Documentar: GEO 360°
23.05 Destine ca-n filme
00.00 O data-n viața
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 Știri 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. Chioțea
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește 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 Știri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
22.10 Telecinemateca
23.40 Vorbește corect

00.00 Serial: Destinație: Marte, ep. 5
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.00 Telejurnal Știri
02.00 Replay
02.50 Ora regelui
03.40 Pro Patria
04.05 Meteo Jurnalist Diana Ilica
04.15 Tema zilei
05.05 Inspiră România
06.00 Eu pot!

TVR 2

07.00 Glumeții
07.30 România… în bucate
08.00 Memorialul Durerii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Cirque du Soleil: Delirium - Cana-
da, 2008
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Mândrie și pasiune
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Case și design: 
transformarea
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Destine ca-n filme
21.00 D’ale lu’ Mitică
22.00 Cirque du Soleil: Delirium - Cana-
da, 2008
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Memorialul Durerii
02.00 Ora de Știri
02.45 Film: Alma, mireasa vântului
04.30 România… în bucate
04.55 E vremea ta!
05.15 Luminița de la miezul nopții
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.00 Deschiderea stației
06.05 Portrete În timp
06.35 Să luăm aminte
06.45 Lecturi a la carte
07.00 Bună dimineața!
09.00 Știri (молд.)
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
09.56 Lumea economică explicată
10.00 Bună dimineața!
12.00 Știri (rus.)
12.20 Made în Germany
12.46 World stories
12.58 Lumea economică explicată
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.20 Bucătăria fermecată
14.30 Unda Bugeacului
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.46 Serial Oshin
16.16 Descoperiri uluitoare
16.29 Desene animate Om Nom Stories
16.30 Știință și inovare
17.00 Știri
17.30 Cine vine la noi
19.00 Mesager
19.30 Ediție Specială
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
21.00 Știri
21.30 Dimensiunea diplomatică
22.00 Știri (rus.)
22.15 Știri externe (rus.)
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.32 Film În timp
01.16 Bună dimineața!
03.00 Știri externe (rus.)
03.30 Cine vine la noi
05.00 Mesager
05.30 Ediție specială

AgroTV

7:00 Știri Program informativ 
7:30 Telemagazin 
7:45 Profu de nutriție Program educa-
țional
8:00 Seră ideală Program educațional/
informativ
8:30 Paradisul grădinilor Program educa-
țional/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 educațio-
nal/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 educațio-
nal/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 educați-
onal/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 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 În Profunzime
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 SURVIVOR România
00.00 Film Pantera neagră
02.00 Știrile Pro TV
02.40 Lecții de viața
03.40 Vorbește lumea
05.00 La Măruță

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 SURVIVOR România
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile 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 Știrile 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 Розовая пантера
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Știri
17.45 Т/с Жемчужина дворца
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Freedom
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.30 Știrile TV8
00.25 Тайные сокровища Тихого океана

01.00 Новости
01.25 Х/ф Розовая пантера
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 132
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 74
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping

16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 913
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 75
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 916
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 133
21.00 Film: U. S. SEALS
23.00 Film: OPERAȚIUNEA DELTA 
FORCE: PROIECTUL ZEUS
01.15 Fosta mea iubire
03.00 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 16 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 Tradiții
12.00 Dr. Chioțea
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Descălecați în Carpați
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 Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Documentar: GEO 360° Bangkok - 
Vânătorii de șerpi
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 Știri 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. Chioțea
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Conviețuiri
17.00 Banii tăi
18.00 Handbal feminin Liga Florilor MOL 
etapa 18
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
22.00 Adevăruri despre trecut
22.30 Istorii ascunse Igriș - povestea 
cistercienilor din Banat
23.00 Breaking Fake News
00.00 Serial: Destinație: Marte, ep. 6
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.00 Telejurnal Știri
02.00 Serial: Destinație: Marte, ep. 5
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 Documentar: Case și design: 
transformarea
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Cirque du Soleil: LUZIA - Canada, 
2016
11.50 FillerSecolul 22
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Documentar: 360° Chatuchak - cea 
mai mare piață din Thailanda
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 Handbal feminin - etapa 18
17.30 Documentar: Case și design: 
transformarea
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.10 Film: În mijlocul  sălbăticiei
21.50 FillerSecolul 22
22.00 Cirque du Soleil: LUZIA - Canada, 
2016
22.50 FillerSecolul 22
23.00 Primăvara amintirilor
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Ferma
02.00 Ora de Știri
02.45 Film: În mijlocul sălbăticiei
04.20 România… în bucate
04.50 E vremea ta!
05.10 Luminița de la miezul nopții

P R O G R A M E  T V

Misterul anulatMisterul anulat
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06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.02 Unda Bugeacului
06.32 Reporter pentru sănătate
07.00 Bună dimineața! Știri
09.00 Știri
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
09.57 Lumea economică explicată
10.00 Bună dimineața!
12.00 Știri (rus.)
12.20 O doză de sănătate
12.46 Shift - viața în era digitală
12.58 Lumea economică explicată
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.24 Bucătăria fermecată
14.30 Sub același cer
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.47 Serial Oshin
16.17 Descoperiri uluitoare
16.30 Dimensiunea diplomatică
17.00 Știri
17.30 Cine vine la noi
19.00 Mesager
19.30 Ediție specială
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
21.00 Știri
21.30 Focus Europa
22.00 Știri (rus.)
22.15 Știri externe (rus.)
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.32 Film Misterele Aurorei Teagarden
00.55 Zapovednik
01.20 Bună dimineața!
03.00 Știri externe (rus.)
03.30 Cine vine la noi
05.00 Mesager
05.30 Ediție 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 educațio-
nal/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 Soroceni 
16:00 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin 
17:15 Design horticol Program educațio-
nal/informativ  
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Sera ideală Program educațional/
informativ
18:30 Născut în Moldova program educa-
țional/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 educațio-
nal/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 Știrile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshoping
13.45 Gusturile se discuță
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.30 Imperiul leilor
23.30 Las Fierbinți
00.30 Știrile Pro TV
01.00 Lecții de viața
02.00 Vorbește lumea
04.00 La Măruță

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 Atletico Textila
22.30 Lecții de viața
23.30 Știrile Pro TV

00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 Atletico Textila
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

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 Știrile 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 Эдди
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Freedom
17.00 Știri
17.45 Т/с Жемчужина дворца
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Х/ф Ямакаси: свобода в 
движении

21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Регионалы
23.30 Știrile TV8
00.25 Dincolo de Nistru
01.00 Новости
01.25 Х/ф Эдди
03.00 Вечер. Настоящее   
время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 133
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 75
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 914
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 76
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 917
20.00 Film: VACANȚĂ DUPĂ GRATII
22.00 Film: UN OM PERICULOS
00.00 Film: TEROARE NEVĂZUTĂ
01.45 Albumul Național
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Joi, 17 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. Chioțea
12.55 Cartea de citire
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Frați de viță
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 Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Documentar: GEO 360°
23.05 Profesioniștii…
00.00 Primăvara 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 Știri 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
10.30 Izolați în România
11.00 Dosar România
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Vreau să fiu sănătos!
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește 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 Știri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
22.00 Dark Web
23.00 Nocturne
00.00 Serial: Destinație: Marte, ep. 7
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.00 Telejurnal Știri
02.00 Serial: Destinație: Marte, ep. 6
02.50 Nocturne
03.40 #secreteleplantelor
04.05 Meteo
04.15 Tema zilei
05.05 Radar geopolitic
06.00 Profesioniștii…

TVR 2

07.00 Documentar: Case și design: 
transformarea
07.30 România… în bucate
08.00 Reteaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360° Chatuchak - cea 
mai mare piață din Thailanda
11.00 Cirque du Soleil: LUZIA - Canada, 
2016
11.50 FillerSecolul 22
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Natură și aventură
14.00 Documentar: 360° Hong Kong - 
magia firmelor luminoase
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Mândrie și pasiune
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Case și design: 
transformarea
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.10 Film: Legătură periculoasă
21.50 FillerSecolul 22
22.00 Cirque du Soleil: LUZIA - Canada, 
2016
22.50 FillerSecolul 22
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Reteaua de idoli
02.00 Ora de Știri
02.45 Film: v Legătură periculoasă
04.20 România… în bucate
04.50 E vremea ta!
05.10 Luminița de la miezul nopții
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Sub același cer
06.35 Tezaur
06.50 Medalion componistic
07.00 Bună dimineața!
09.00 Știri
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
09.56 Lumea economică explicată
10.00 Bună dimineața!
12.00 Știri (rus.)
12.20 Euromaxx
12.46 Shift -viața în era digitală
12.58 Lumea economică explicată
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.25 Bucătăria fermecată. 2019, ep. 4
14.30 Codul Eco
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.47 Serial Oshin
16.17 Descoperiri uluitoare
16.30 Focus Europa
17.00 Știri
17.25 Cine vine la noi
19.00 Mesager
19.30 Joi cu Liliana Barbăroșie
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
21.00 Știri
21.30 Pur și simplu, Moldova!
22.00 Știri (rus.)
22.15 Știri externe (rus.)
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.30 Film Misterele Aurorei Teagarden
01.00 Bună dimineața!
03.00 Știri externe (rus.)
03.30 Cine vine la noi
05.00 Mesager

05.30 Joi cu Liliana Brabăroșie

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 educa-
țional/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 educațio-
nal/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 educațio-
nal/cultural
15:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin
17:15 Design horticol Program educațio-
nal/informativ  
17:40 Sezon agricol Program educațional/
informativ
18:00 Să ne cunoaștem Țara  Educatio-
nal/Cultural
18:30 Călătorii cu gust Program de turism

19:00 Știri Program Informativ  
19:30 Despre noi, altfek Program educa-
țional/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 Știrile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.30 MasterChef
23.30 Las Fierbinți
00.30 Film Largo Winch
02.30 Știrile Pro TV
03.00 Lecții de viața
04.00 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Las Fierbinți
21.30 Atletico Textila
22.30 Lecții de viața
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 Atletico Textila
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

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 Știrile 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 Супруги Морган в бегах
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Х/ф Гамбит
17.00 Știri
17.45 Т/с Жемчужина дворца
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.25 Готовим с серфингистами
01.00 Новости
01.25 Х/ф Супруги Морган в бегах
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Start show România
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 76
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 915
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 77
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 918
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 131
21.00 Film: ATAC LA PREȘEDINTE
23.00 Film: U. S. SEALS
01.00 Film: OPERAȚIUNEA DELTA 
FORCE: PROIECTUL ZEUS
03.15 Albumul Național
05.00 Știri Național 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 Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Femei de 10, bărbați 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 Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Documentar: GEO 360°
23.05 Garantat 100%
00.00 Femei de 10, bărbați 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 Știri 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 Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește 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 Știri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei

22.10 Film
23.55 #Creativ
00.25 Fan/Fun urban
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.00 Telejurnal Știri
02.00 Serial: Destinație: Marte, ep. 7
02.45 Film
04.20 Sport
04.40 Tema zilei
05.30 Cooltura
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Documentar: Case și design: 
transformarea
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
09.30 Teleșcoala Clasa a XII-a
10.00 Documentar: 360° Hong Kong - 
magia firmelor luminoase
11.00 Cirque du Soleil: KOOZA - Canada, 
2008
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360° Danemarca - în 
vizită la regina Margareta
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Mândrie și pasiune
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Case și design: 
transformarea
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Gala umorului
22.00 Cirque du Soleil: KOOZA - Canada, 
2008
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 Femei de 10, bărbați de 10
02.00 Ora de Știri
02.45 România… în bucate
03.15 MotorVlog
03.45 Distracțiile lui Cazacu
04.15 Pescar hoinar
04.45 E vremea ta!
05.00 Documentar: 360° Hong Kong - 
magia firmelor luminoase
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.02 Știință și inovare
06.32 Purtătorii de cultură
07.00 Bună dimineața!
09.00 Știri
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
09.58 Lumea economică explicată
10.00 Bună dimineața!
12.00 Știri (rus.)
12.20 Medalion componistic
12.30 Joi cu Liliana Barbăroșie
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.25 Bucătăria fermecată
14.30 Art club
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Serial Oshin
16.15 Descoperiri uluitoare
16.28 Desene animate Om Nom Stories
16.30 Moldova de Patrimoniu
17.00 Știri
17.30 Cine vine la noi
19.00 Mesager Sport
19.45 Bună seara!
21.00 Știri
21.30 Artelier
22.00 Știri (rus.)
22.15 Știri externe (rus.)
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.30 Film Misterele Aurorei Teagarden
00.20 La noi în sat
01.05 Bună dimineața!
03.00 Știri externe (rus.)
03.30 Cine vine la noi
05.00 MesagerSport
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 educațio-
nal/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 educa-
țional/informativ
10:30 Program AGRO TV România
11:00 Telemagazin
11:15 Design horticol Program educațio-
nal/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 educațio-
nal/informativ  
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Program AGRO TV România    
18:30 Despre noi, altfel Program educați-
onal/cultural
19:00 Știri Program informativ  
19:30 Primarul la covor Program educați-
onal/informativ
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20:30 Zona verde Program educational/ 
Informativ
21:00 Landșaft pentru tine Program 
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 Primarul la covor Program educați-
onal/Informativ
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 Știrile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuță
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Românii au talent
01.30 Film Liber la razbunare
02.00 Știrile Pro TV
02.40 Lecții de viața
03.40 Vorbește lumea
05.00 La Măruță

ProTV InterNațional

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

02.00 Știrile 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 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Oaspetele neașteptat
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 Все путем
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Știri
17.45 Вечер. Настоящее время
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Întreabă Ghețu
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.30 Efect 9.6
01.20 Х/ф Все путем
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 131
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Specialiști în sănătate
14.00 Teleshopping

14.30 Serial: Don Matteo, ep. 77
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 916
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 78
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 919
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 132
21.00 Film: SCHIMB DE PRIZONIERI
23.00 Film: UN OM PERICULOS
01.00 Film: VACANȚĂ DUPĂ GRATII
03.00 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 19 martie

TVR Moldova

07.00 Mic dejun cu un campion
07.50 Discover România
08.00 Bucuria credinței
08.30 #secreteleplantelor
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 fără prejudecati
10.00 Ferma
11.00 Gala umorului
13.00 Tradiții
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Adevăruri despre trecut
15.00 O data-n viața
17.00 Politică și delicatețuri
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Lectia de istorie
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: Comoara
00.20 Exclusiv în România
01.00 Tradiții
02.00 Film: Comoara
03.20 Discover România
03.30 Adevăruri despre trecut
04.00 Politică și delicatețuri
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Tezaur folcloric
08.00 Strop și Balonaș ep. 36, 37
08.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
09.00 Vorbește 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 Telejurnal Sport Meteo
13.30 Izolați în România
14.10 Live stadion
14.15 Rugby Europe Championship 2022
16.15 Film
17.40 Discover România
17.55 Live sala
18.00 Handbal masculin. Preliminarii 
Campionatul Mondial 2023
19.40 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.45 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.10 Film
23.00 Profesioniștii…
00.00 Dosar România
01.00 Dark Web
01.55 Film
03.30 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
03.35 Sport
03.45 Meteo
03.50 Viața satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
09.00 Magazin auto - moto
09.30 Fără prejudecăți
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 Handbal feminin - etapa 19
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbați de 10
17.00 Magazin life style
17.30 Documentar: Case și design: 
transformarea
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.10 Film: Sissi: destinul unei împă-
rătese
22.10 Serial: Rubirosa
23.40 Distracțiile lui Cazacu
00.15 Drag de România mea!
02.05 Ora de Știri
02.50 E vremea ta!
03.05 Serial: Rubirosa
04.25 Film: Sissi: destinul unei împă-
rătese
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Moldoveni de pretutindeni
06.35 Să luăm aminte…
06.45 Lecturi a la carte
07.00 Best of Bună dimineața!
09.00 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Astroboy
10.13 Desene animate Hanul lui okko
10.26 Lumea economică explicată
10.30 MeseriAșii
11.00 Stil nou
11.30 Moldova de Patrimoniu
12.00 Prin muzică în Europa
13.00 Bună seara!
14.10 Plăieșii altfel
14.30 Pur și simplu, Moldova!
15.00 Serial Pentru fiul meu

15.45 Tezaur
16.00 Artelier
16.30 In ritm de dans
17.00 Știri
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 Știri
21.30 În alți papuci
22.00 Știri (rus.)
22.15 Știri externe (rus.)
22.44 Serial Pentru fiul meu
23.30 Film Brazil
01.53 Best of Bună dimineața!
03.00 Știri externe (rus.)
03.30 În ritm de dans
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 Ptimarul la covor Program educațio-
nal/informativ 
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 9 VIEȚI Film artistic  
16:00 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 educați-
onal/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 Știrile 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 Un nebun în Africa
13.00 Știrile Pro TV
13.15 Film Un nebun în Africa
15.00 Teleshopping
15.15 Românii au talent
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Film Jumanji: Nivelul urmator
23.00 Film Autobuzul 657
01.45 Știrile Pro TV Chișinău
02.30 Film Un nebun în Africa

04.00 Film Jumanji: Nivelul urmator

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 La Măruță
11.30 SURVIVOR România
13.55 Știrile 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 Știrile Pro TV
20.00 ApropoTv
20.45 Lecții de viața
21.30 Atletico Textila
22.30 Triplusec
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 Lecții de viața
01.15 I likeIT
01.40 Superspeed
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Lecții de viața
04.00 Atletico Textila
04.45 Triplusec

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 Ghețu
07.00 Știrile TV8
08.00 Arts. 21 - the culture magazine
08.30 Dosarele X sinteza
09.30 Autoblog
10.00 Check-in - the travel guide
10.30 Iubește viața
11.30 Вечер. Настоящее время
12.30 Reporter de Gardă
12.45 Teleshopping
13.00 Freedom
15.00 Teleshopping
15.15 Dincolo de Nistru
15.30 Ultima frontieră
16.00 Х/ф Сладкий ноябрь
18.30 Dincolo de Nistru
19.00 Știri de week-end
19.45 Х/ф Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом
22.30 Итоги
23.00 Х/ф Молчание ягнят
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Știri de week-end
03.00 Dosarele X sinteza
04.00 Х/ф Сладкий ноябрь

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiții de la bunica
08.30 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.00 Din viața romilor
12.00 Stan și Bran - momente de exceptie
12.30 Specialiști în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiții de la bunica
14.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 917
15.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 918
16.15 Film: COLIERUL DE TURCOAZE
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 920
20.00 Dez-ordine
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: ATAC LA PREȘEDINTE
01.45 Albumul Național
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Duminică, 20 martie

TVR Moldova

07.00 Universul credinței
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viața satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viața satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Retrospectiva săptămânii
15.00 Drag de România mea!
17.00 Rețeaua de idoli
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Retrospectiva săptămânii
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 O data-n viața
23.00 Teatru TV
00.35 Identitate Basarabia
01.00 Garantat 100%
02.00 Teatru TV
03.35 Distractiile lui Cazacu
04.00 Rețeaua 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. Jurnalist 
Bogdan Șerban Iancu
09.30 Pro Patria
10.00 In grădina Danei
10.35 Viața satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viața satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică și delicatețuri
15.30 Handbal femininLiga Florilor. 
Etapa 19
17.00 Exclusiv în România
17.50 MomentArt
18.00 Dosar România
19.00 Omul și timpul
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.00 O dată-n viață
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Telejurnal Știri

02.00 Lumea azi
02.30 Sport
02.50 Meteo
03.00 Europa mea
03.30 Mic portret de mari românce
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 și aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Sănătate cu de toate best of
12.30 Magazin life style
13.10 Film: Sosesc păsările călătoare
15.01 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.10 Film: Declarație de dragoste
22.10 Film: IRIS 85’
23.50 Magazin auto - moto
00.25 Film: Sosesc păsările călătoare

02.20 Ora de Știri
03.00 E vremea ta!
03.15 România… în bucate
04.10 Cap compas
04.40 Magazin auto - moto
05.10 Ferma
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.15 Cuvintele Credinței
07.00 Best of Bună dimineața!
08.15 La noi în sat
09.00 O doză de sănătate
09.30 La datorie
09.55 Desene animate Astroboy
10.09 Desene animate Hanul lui okko
10.21 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
10.30 Ring Star
11.30 În alți papuci
12.00 Crizantema de argint
13.00 O seară în familie
14.00 Tezaur
14.15 Medicii
15.15 Lautarii
15.45 Lecturi a la carte
16.00 Purtătorii de cultură
16.30 Stil nou
17.00 Știri
17.15 Cronica săptămânii
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
19.30 Moldovenii de pretutindeni
20.00 Serial Clanul kennedy
21.00 Știri
21.30 Film Fântâna
23.30 Europa în concert
00.15 Zapovednik
00.30 Erudit cafe
01.10 Best of Bună dimineața
02.15 La noi în sat
03.00 O seară în familie
04.00 Evantai folcloric
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/ 
educative
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 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 Zona verde  Program educațional/ 
Informativ
4:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.45 Teleshopping
10.00 Doctor de bine
10.30 Umami: al 5-lea gust
11.00 Film Strumfii 2
12.45 Teleshopping
13.00 Știrile Pro TV
13.15 Apropo TV
14.15 Teleshopping
14.30 MasterChef
16.15 Teleshopping
16.30 Imperiul leilor
18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Gusturile se discuță
22.00 SURVIVOR România
01.00 Știrile Pro TV Chișinău
01.40 Film Jumper: oriunde, oricand
03.00 Apropo TV
04.00 România, te iubesc!
05.00 Gusturile se discuță

ProTV InterNațional

06.00 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 SURVIVOR România
12.30 I likeIT
13.00 Umami: al 5-lea gust
13.25 Știrile 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 Știrile 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 Știrile 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 Șase
23.00 Patrula
00.00 Elven
01.00 Военное дело
02.00 Азиатские монархии
03.00 Asfalt de Moldova
04.00 Ora de Ras
05.00 Ora Expertizei

TV8

06.00 Dosarele X sinteza
07.00 Știri 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 Iubește viața
10.20 Х/ф Не/смотря ни на что
12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Ghețu
15.00 Teleshopping
15.20 Punct și de la capăt
16.20 Х/ф Форрест Гамп
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Iubește viața
22.00 Х/ф Миссия невыполнима: 
племя изгоев
00.30 Sinteza
01.10 Cutia neagră. Plus
02.10 Х/ф Не/смотря ни на что
04.00 Punct și de la capăt

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiții de la bunica
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.45 Film: COLIERUL DE  
TURCOAZE
13.00 Start show România
16.00 Stan și Bran - momente de exceptie
16.30 Dez-ordine
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 921
20.00 Film: NU TE TEME DE DRA-
GOSTE
23.30 Film: SCHIMB DE   
PRIZONIERI
01.30 Start show România
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

P R O G R A M E  T V
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Idilă

Când văd vecina la fântână,
Alerg și eu cu vadra-n mână,
Că-n lume soața mi-a plecat
Și-s tare-tare însetat… Gheorghe BÂLICI

Celebra interpretă rusă 
Alla Pugaciova a părăsit Rusia 

Cum și-a anunțat Anna Lesko 
fiul că se desparte de tatăl lui: 
„E un copil care nu a suferit” 

Anna Lesko a povestit în 
cadrul emisiunii „Vorbește 
lumea” cum și-a anunțat 
fiul că se desparte de tatăl 
lui. Artista a vorbit întot-
deauna deschis cu Adam, 
astfel că acest lucru a aju-
tat-o în această situație.  
Adam, fiul Annei Lesko, are 
opt ani și are o relație foar-
te bună cu mama lui. Anna 
Lesko a decis să se comporte 
cu fiul ei ca și cu un adult și 
să discute orice. „Nu putem 
să plângem. Trebuie să dai 
copilului tău siguranța asta 
și soluția. Așa fac și eu cu 
Adam. Dialogul la care îl in-
vit este acela care se termină și cu o soluție”, a spus artista, relatează 
Fanatik. După 8 ani de relație, în 2019, Anna Lesko s-a despărțit de 
Adrian Neniță, tatăl copilului ei. 

Copilul a acceptat situația și a înțeles imediat ce se petrece în fa-
milia lui, asta pentru că mama sa nu s-a ascuns niciodată de el. „I-am 
explicat «Iubirea vieții mele, tati și cu mami te iubim enorm și așa va 
fi pentru tot restul vieții. Noi, adulții, avem niște situații. Și de ce tu 
să participi la aceste situații? Ele se înmagazinează în subconștientul 
tău». E un copil care nu a suferit, nu suferă, nu pune întrebări”, a 
mărturisit Anna Lesko. 

libertatea.ro 

Potrivit unor surse, neconfirma-
te însă de Alla Pugaciova (72 de ani) 
și de tânărul ei soț, Maxim Galkin 
(45 de ani), aceștia, împreună cu 
cei doi gemeni ai lor de opt ani, ar 
fi părăsit Rusia la bordul unui avion 

privat de pe aeroportul Vnukovo-3.
Sunt vehiculate două versiuni 

ale destinației celebrului cuplu 
al showbizului rusesc – Statele 
Unite, unde e stabilită împreună 
cu familia sa fiica mai mare a Allei 

Pugaciova, Cristina Orbakaite, și 
Israelul, în care locuiește fratele 
lui Maxim Galkin. 

Totuși cele mai multe surse văd 
o legătură directă dintre pleca-
rea subită a cuplului și atitudi-
nea tranșantă a lui Galkin față 
de războiul dezlănțuit de Putin 
în Ucraina. Drept consecință, po-
pularul showman a pierdut mai 
multe contracte de publicitate și 
câteva concerte la Arhanghelsk și 
Kazan, scrie dni.ru.

Mai circulă și zvonul că Prima-
dona, cum e supranumită această 
interpretă mult adorată de publicul 
rus, ar fi grav bolnavă. În plus, se 
spune că Pugaciova și Galkin ar fi 
scos la vânzare castelul lor faimos 
dintr-o suburbie a Moscovei și că 
ar avea chiar și un cumpărător cu 
dare de mână, care a promis că îl 
va transforma într-un azil pentru 
copii orfani, relatează eg.ru.

După aproape trei ani de la 
incendiul izbucnit la catedrala 
Notre-Dame din Paris, regizorul 
Jean-Jacques Annaud reface fi-
rul catastrofei și al „cascadei de 
disfuncționalități” care ar fi putut 
compromite salvarea catedralei, 
într-un film epic și ambițios, in-
formează AFP.

În vârstă de 78 de ani, regizorul 
francez, ale cărui filme „La Victo-
ire en chantant” (1976) și „La Gu-
erre du feu” (1981) au fost recom-
pensate cu Oscar, semnează prima 
peliculă dedicată dezastrului din 
15 aprilie 2019, când Parisul a fost 
martorul prăbușirii unei părți din 
bijuteria de arhitectură gotică în 
urma unui incendiu devastator.

Thriller captivant și film-catas-
trofă de factură hollywoodiană, 
pelicula (care va avea premiera 
în Franța pe 16 martie) relatea-
ză de la primele momente după 
izbucnirea incendiului în timpul 

după-amiezii până la stingerea 
completă a focului 15 ore mai târ-
ziu, la finalul unei lupte crâncene 
duse de pompieri.

„Când m-am apucat de docu-
mentare după incendiu, nu-mi 
venea să cred că tot ceea ce des-
copeream era adevărat...”, a măr-
turisit pentru AFP Jean-Jacques 
Annaud, care a avut acces la infor-

mații din anchetă și a intervievat 
principalii participanți.

Ancheta se derulează în conti-
nuare, iar justiția a reținut pen-
tru moment două piste: o țigară 
aprinsă sau un scurt-circuit care 
ar fi putut sta la originea, acci-
dentală, a dezastrului. 

Agerpres

„Notre-Dame brule”, 
drama catedralei din Paris, 
transpusă pe marele ecran 
de regizorul Jean-Jacques Annaud
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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.

digi24.ro

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. 

Agerpres
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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.

Agerpres
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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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