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Războiul 
și prânzul 
conform 
orarului

În pofida conjuncției adversati-
ve, expresia „războiul e război, dar 
prânzul trebuie servit conform 
programului” nu scoate grija pen-
tru stomac din „zona acțiunilor 
militare”, ci o circumscrie. Fraza 
pe care mulți o cunosc în versiu-
nea rusească „Война войной, а 
обед – по расписанию” (crezând 
că-i o invenție a flămânzilor ar-
matei sovietice), de fapt e foarte 
veche. Ea ar aparține militărosului 
rege prusac Friedrich Wilhelm I 
al Germaniei, supranumit „rege-
le soldat”, tatăl lui Friedrich cel 
Mare. 

Mircea V. CIOBANU
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O b s e r v a t o r

Agricultorii, 
aliniați indirect 
la sancțiunile 
economice 
împotriva Rusiei
În timp ce în țara vecină mor femei și 
copii, iar bombardamentele trupelor ruse 
asupra școlilor și maternităților îngrozesc 
opinia publică din toate țările, liderul de 
onoare al socialiștilor Igor Dodon a emis 
un comunicat în care numește războiul 
„conflict regional”, așa cum îl numește și 
liderul din Belarus, Alexandr Lukașenko, și 
propune ca Republica Moldova să devină „o 
punte economică între Est și Vest”.

E c o l o g i e

,,Persoanele care dețin 
anvelope uzate sunt obligate 
să nu le înhumeze, să nu 
le abandoneze pe sol sau 
în apele de suprafață”

11 

Lipsa reglementărilor normative privind prevenirea 
formării de deșeuri provenite de la anvelopele uzate 
în procesul gestionării lor creează consecințe grave 
asupra mediului și sănătății populației. Arderea 
acestora, chiar și pentru un timp scurt, emite în 
atmosferă o listă enormă de substanțe otrăvitoare. 

Opt fugari din calea urgiei, 
adăpostiți de casa lui Corneliu

Războiul lui Putin. Vremuri de bejenie 4 
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Pensiile în Republica Moldova vor 
creşte de la 1 aprilie cu 171,71 de lei, a 
anunțat miercuri, 16 martie, şefa Guver-
nului, Natalia Gavrilița. Tot de la 1 aprilie, 
toate pensiile vor fi indexate cu 13,94%. 

„Pensiile vor fi indexate şi majorate 
de 1 aprilie curent. Coeficientul de in-
dexare a pensiilor va constitui 13,94%, 

în baza ratei inflației la sfârşitul anului 
2021. Acest coeficient va fi aplicat părții 
pensiei care nu depăşeşte salariul mediu 
lunar pe economie prognozat pentru anul 
2022, adică în valoare de 9900 de lei. 
Deci pentru a orienta indexarea spre cei 
cu pensiile mici, indexarea se aplică până 
la valoarea salariului mediu pe economie. 

Suplimentar, toate pensiile calculate vor 
fi majorate în sumă fixă de 171,71 lei”, 
a precizat Natalia Gavrilița.

Ministrul Muncii şi Protecției Sociale, 
Marcel Spatari, a menționat că „această 
creştere se datorează celor două me-
canisme noi: pensiei minime, pe de o 
parte, şi majorării în baza inflației şi 
creşterii economice, pe de altă parte”. 

Ca rezultat al acestor două mecanisme, 
de indexare şi creştere fixă, un pensionar 
care beneficiază astăzi de o pensie de 2500 
de lei va primi de la 1 aprilie o pensie de 
3020 de lei, adică cu 520 de lei mai mult, 
ceea ce reprezintă o creştere de 20,8%.

„Scopul acestui nou mecanism de ma-
jorare este să asigure o creştere reală 
a pensiilor dincolo de indexare. Îl vor 
resimți, în primul rând, acei pensionari 
care au beneficiat mai puțin de majora-
rea pensiei minime până la 2000 de lei 
în octombrie 2021”, a scris pe facebook.
com deputatul PAS, Dan Perciun. 

De asemenea, pensia minimă pentru 
limita de vârstă este majorată cu 13,94%, 
de la 2000 lei la 2278,80 lei pentru sta-
giu de cotizare complet.

Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat va 
creşte în acest an până la 21,8 miliarde 
de lei față de 16,8 miliarde de lei în 2021, 
adică e o creştere de 30% într-un singur 
an. Față de anul 2019 fondul de pensii 
pentru acest an a crescut cu 59%.

N. M. 
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Fotografia aceasta este simbolică și arată că Rusia a fost exclusă oficial din Consiliul Europei. Drapelul Rusiei a fost coborât miercuri de pe stâlpul din fața clădirii 
Consiliului Europei din Strasbourg. Prin acest gest, Rusia a fost recunoscută oficial ca parte a lumii barbare, notează jurnaliștii de la „The Guardian”.

De la 1 aprilie, pensiile se majorează și se indexează

De miercuri, 16 martie, R. Moldova a devenit 
parte a sistemului energetic european. Totodată, 
această branşare la sistemul ENTSO-E ar putea 
conduce în viitor la o diversitate mai mare de 
furnizori şi la posibilitatea de a plăti prețuri mai 
mici pentru energia electrică, după cum a relatat 
secretarul de stat al Ministerului Infrastructu-
rii, Constantin Borosan, într-un interviu pentru 
Radio Chişinău.

Potrivit funcționarului, din 24 februarie până 
pe 16 martie, sistemele energetice ale R. Moldova 
şi Ucrainei au funcționat în regim izolat de alte 
sisteme energetice.

Având în vedere că inițial era preconizată 
efectuarea unor teste timp de câteva zile care să 
demonstreze capacitatea sistemului de a menține 
frecvența stabilă în sistemul energetic, pentru a 
fi făcută reconectarea la sistemul energetic uni-
ficat. Acest lucru nu s-a întâmplat şi sistemele 
noastre energetice, ale Moldovei şi Ucrainei, 
au funcționat în regim izolat şi au demonstrat 
capacitatea de a funcționa viabil, stabil. 

Între timp, operatorii de sistem din Ucraina 
şi R. Moldova, Ukrenergo şi Moldelectrica, s-au 
adresat către ENTSO-E cu solicitarea de conec-
tare de urgență la rețeaua Europei continentale.

Aceasta s-a întâmplat pe 16 martie prin conec-
tarea treptată a liniilor electrice de interconectare 
a Ucrainei cu țările vecine: Ungaria, Slovacia, 
România şi s-a încheiat această sincronizare cu 
circuitul electric cu interconectarea dintre R. 
Moldova şi România prin linia electrică Isac-
cea-Vulcăneşti.

Costantin Borosan susține că „R. Moldova 
primeşte fizic, electronic energie electrică din 
Uniunea Europeană. Avem un flux de putere prin 
această linie care traversează de la vest la est, din 
România către R. Moldova în limitele 200 până 
la 500 de MW în anumite intervale de timp (...). 
Comercial, în continuare, noi consumăm energie 
electrică de la sursele cu care avem încheiate con-
tracte: Centrala Termoelectrică Moldovenească, 
centralele de cogenerare şi capacități de generare 
a energiei din surse regenerabile.”

Secretarul de stat susține că branşarea la siste-
mul energetic european oferă multiple avantaje. 

„Este vorba despre o securitate energetică 
mai mare. Astăzi, fiind parte deja a unui sis-
tem energetic care întruneşte 39 de operatori 
de sistem (toate țările UE şi alte state), există o 
capacitate mai înaltă de a menține stabil sistemul 
nostru electric. Odată ce vor putea fi asigurate 
schimburi comerciale de energie electrică, va 
exista o competiție mai mare între furnizori şi, 
în cele din urmă, libertatea consumatorului de 
a-şi alege ofertele cele mai potrivite, inclusiv în 
baza prețurilor mai mici.” 

După radiochisinau.md

„Conectarea 
la sistemul 
energetic 
european 
ne oferă 
mai multă 
securitate”

23 octombrie 2021, satul Slobozia Mare, raionul Cahul
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Președintele României, Klaus Iohannis, 
a fost într-o vizită oficială miercuri, 16 
martie, la Chișinău, unde s-a întâlnit 
cu președinta Republicii Moldova, 

Maia Sandu. Oficialii au discutat despre criza 
refugiaților ucraineni din Republica Moldova 
și riscurile de securitate în contextul războiului 
din Ucraina. Dacă Ucraina cade, noi suntem 
următoarea victimă, consideră analistul politic 
Nicolae Negru.

Klaus Iohannis: „Puteți conta pe noi”

România acordase pe 4 mar-
tie Republicii Moldova 17 tone de 
produse alimentare, produse de 
igienă, paturi, jucării, care au fost 
distribuite primăriilor şi centrelor 
de plasament ce găzduiesc persoa-
ne refugiate din Ucraina. Delegația 
din România a mai adus la Chi-
şinău alte 55 de tone de ajutoare 
umanitare.

Maia Sandu a mulțumit auto-
rităților române pentru suportul 
acordat de România, în contextul 
crizei refugiaților din Ucraina. Pre-
şedinta Sandu a spus că „România 
a oferit peste 155 de tone de moto-
rină, 150 de tone de benzină pentru 
a acoperi necesitățile de transport 
ale instituțiilor implicate în ges-
tionarea fluxului de refugiați, dar 
şi 5000 de tone de păcură pentru 
a sprijini securitatea energetică a 
Republicii Moldova, afectată de 
războiul din Ucraina”. 

Klaus Iohannis a venit la Chişi-
nău împreună cu premierul Româ-
niei, Nicolae Ciucă, şi ministrul ro-
mân al Afacerilor Externe, Bogdan 
Aurescu. Preşedintele Iohannis 
a declarat „susținerea României 
pentru soluționarea politică a pro-
blemei transnistrene, cu respecta-
rea independenței şi integrității 
Republicii Moldova, fără afectarea 
frontierelor recunoscute interna-
țional şi a parcursului european”. 

Privitor la cererea de aderare 
a Republicii Moldova la Uniunea 
Europeană (UE), Klaus Iohannis 
a promis continuarea unor „deme-
rsuri constante în toate formatele 
relevante la nivelul UE destinate 
mobilizării sprijinului instituții-
lor europene şi al statelor membre 
pentru traseul european al Repu-
blicii Moldova”.

„România 
este alături de 
R. Moldova 
și de toți cetățenii săi”

„Ne-am concentrat discuțiile 
asupra consecințelor agresiunii 
armatei ruse în Ucraina. România 
şi R. Moldova, ca vecini ai Ucrai-
nei, trebuie să ia toate măsurile 
necesare pentru a face față cât mai 
eficient acestor efecte. România 
este alături de R. Moldova şi de toți 
cetățenii săi. Pe noi puteți conta”, 
a declarat Klaus Iohannis.

Cei doi şefi de stat au mai dis-
cutat şi proiectele agreate la şe-
dința comună a Guvernelor din 
februarie. Cetățenii Republicii 
Moldova pot folosi deja servicii 
de roaming la tarife reduse atunci 
când călătoresc în România, iar în 
curând vor fi pornite proiecte de 
infrastructură locale şi construcția 
podului de la Ungheni. 

„Am fost în Afganistan alături de soldații ruși. Am fost în Transnistria împotriva soldaților 
ruși. Nu am întâlnit, nu am cunoscut oameni fără spiritualitate, fără moralitate, fără credin-
ță așa ca soldații ruși.”

Olga Căpățână, scriitoare, jurnalistă 
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„Dacă Ucraina cade, 
noi suntem următoarea 
victimă”

„Gazeta de Chişinău” a solicitat 
opinia unor analişti politici despre 
vizita oficialilor români la Chişi-
nău. I-am întrebat cum apreciază 
vizita preşedintelui Iohannis. 

Analistul politic Nicolae Negru 
crede că „această vizită trebuie 
privită în contextul războiului 
din Ucraina. Dacă nu era acest 
război, nu cred că venea condu-
cerea României aproape în deplină 
componență: preşedintele Klaus 
Iohannis, prim-ministrul Româ-
niei, Nicolae Ciucă, şi ministrul de 
Externe, Bogdan Aurescu”. 

„E un gest de solidaritate, fă-
când abstracție de ajutorul pe care 
l-au adus pentru refugiații din R. 
Moldova. Eu consider că s-a vor-
bit şi despre lucruri care nu se pot 
spune în public. 

Tangențial, preşedintele Klaus 
Iohannis s-a referit la securitatea 
R. Moldova. Înainte de asta a fost 
organizat un Summit informal al 
NATO, al Consiliului European, 
şi s-au discutat aceste probleme 

legate de cererea R. Moldova de 
aderare la Uniunea Europeană. 
Cred că aceste lucruri n-au lipsit 
din meniul discuțiilor care au avut 
loc la Chişinău. La Kiev au fost re-
cent premierii Poloniei, Cehiei şi 
Sloveniei. Unii vizitatori impor-
tanți merg la Kiev, iar alții vin la 
noi. Foarte multe vizite importante 
din Occident avem la Chişinău. E o 
formă de manifestare a solidarită-
ții. Dacă Ucraina cade, noi suntem 
următoarea victimă. Și desigur că 
reprezentanții Occidentului – ai 
UE, ai NATO, încearcă să ne în-
curajeze, să ne dea sfaturi şi să 
ne ajute să rezistăm în fața unei 
eventuale invazii ruse în Republica 
Moldova”, ne-a declarat Nicolae 
Negru. 

Și analistul politic Anatol Ță-
ranu e de părerea că „e o vizită de 
lucru care vorbeşte despre faptul 
că Bucureştiul şi Chişinăul îşi co-
ordonează acțiunile, inclusiv în 
ceea ce priveşte reacțiile la războiul 
din Ucraina”. 

E firesc ca R. Moldova şi Ro-
mânia să aibă o relație foarte in-
tensă pentru că suntem cele mai 
apropiate state din lume, opinează 

comentatorul Anatol Țăranu. 
„Problema centrală a fost răz-

boiul şi fluxul de refugiați care 
afectează ambele state. Dar au fost 
discutate şi multe probleme de or-
din economic. Republica Moldova 
face tot posibilul ca să evite orice 
implicare directă în războiul din 
Ucraina. Chiar dacă din partea Ro-
mâniei ar exista transport militar 
către Ucraina, nu văd de ce ar folosi 
teritoriul R. Moldova. România 
are suficient hotar cu Ucraina”, 
punctează Țăranu. 

Și politologul Corneliu Ciurea se 
arată convins că vizita lui Iohannis 
este „un gest de sprijin pentru țara 
noastră în condițiile în care ambele 
state se află în mare dificultate din 
cauza problemelor refugiaților”. 

„România vrea să demonstre-
ze că este cel mai bun prieten al 
Chişinăului, de asta continuă toate 
proiectele agreate la şedința comu-
nă a Guvernelor. E vorba despre 
o pildă de sprijin în contextul în 
care toate statele occidentale vor 
să arate solidaritate şi să fie cum-
va alături de Republica Moldova”, 
conchide Corneliu Ciurea. 

Natalia MUNTEANU

Într-un moment în care țările occidentale au instituit 
sancțiuni economice importante împotriva Rusiei, în urma 
declanşării de către Putin a războiului din Ucraina, Victoria 
Nuland, subsecretar de Stat al SUA, avertizează Israelul să nu 
devină „un paradis pentru banii murdari” ai oligarhilor ruşi.

În plus, oficialul american a îndemnat Israelul să se 
alăture sancțiunilor financiare şi de control al exporturi-
lor pe care Washington-ul le-a impus Moscovei, într-un 
interviu acordat postului de televiziune Channel 12 News 
din Tel Aviv, potrivit Middle Est Eye, citat de ziare.com.

Statele Unite au recomandat Israelului să sancționeze 
oligarhii ruşi, în timp ce Washingtonul şi aliații săi con-
tinuă eforturile de a-l izola pe Vladimir Putin de sistemul 
financiar global.

„Nu vrei să devii ultimul refugiu pentru banii murdari 
care alimentează războaiele lui Putin. Aşadar, orice este 
capabil să facă Israelul pentru Ucraina ar fi binevenit, 
şi coaliția internațională pentru sprijinul Ucrainei ar fi 
binevenită.

Noi trebuie să facem presiuni asupra regimului (lui 
Putin – n.a.). Trebuie să-i refuzăm veniturile de care are 
nevoie, să constrângem oligarhii din jurul lui, să le com-
primăm economia”, a spus Nuland.

Până acum, Israelul a încercat să balanseze între a spri-

jini Ucraina şi a nu irita Moscova, pe a cărei aprobare tacită 
se bazează pentru a conduce atacuri împotriva Iranului 
şi a aliaților săi din Siria.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut în 
repetate rânduri Israelului să furnizeze Kievului arme 
şi ajutor militar, dar răspunsul Tel Aviv-ului a întârziat.

În ultimele zile, au apărut informații legate de cel puțin 14 
avioane private ale oligarhilor din Rusia care au aterizat pe 
aeroportul internațional Ben Gurion din Tel Aviv. Mişcarea 
vine în contextul în care guvernele occidentale au impus 
sancțiuni care vizează elita rusă şi activele lor scumpe.

Astfel, miliardarul ruso-israelian Roman Abramovici 
a fost văzut luni, 14 martie 2022, pe aeroportul din Tel 
Aviv, cu puțin înainte de a decola cu avionul său privat 
spre Istanbul. Israelul a anunțat anterior că îi va împiedica 
pe oligarhii ruşi sancționați de Statele Unite să-şi păstre-
ze avioanele şi iahturile din țară, dar nu îl poate opri pe 
Abramovici, care deține cetățenia israeliană, precum şi  
cea rusă, lituaniană şi portugheză, scrie ziare.com.

SUA avertizează Israelul: „Nu deveniți un paradis 
pentru banii murdari ai oligarhilor din Rusia”

Vizita celor trei oficiali români e o formă de manifestare a solidarității față de Republica Moldova
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„Au căzut primele bombe, casa se 
cutremura, am înțeles că au venit...”

În dimineața zilei de 24 februarie, s-au trezit 
speriați de primele bubuituri, armata rusă 
bombarda unitatea militară care se afla la 
câteva sute de metri de casa lor. Au fugit 

în pădure, deoarece subsolurile caselor erau 
încuiate, nimeni nu se aștepta la o invazie, nimeni 
nu se aștepta la război. Pe 25 februarie au ajuns 
la Chișinău și, din acea zi, trăiesc cu speranța să 
se întoarcă acasă cât mai curând, în Ucraina lor 
dragă, să refacă tot ce e distrus și să trăiască în 
pace alături de cei dragi. 

Valeria Gherasimenko, copiii 
săi, cumnata, o prietenă, în to-
tal opt persoane, sunt găzduite 
în casa lui Corneliu Tarlapan din 
Chişinău. Unele dintre aceste per-
soane sunt rude cu Cornel şi, de 
îndată ce a început calvarul în 
Ucraina, bărbatul le-a telefonat 
şi le-a rugat să vină în R. Moldo-
va. Le-a oferit casă, masă nu doar 
rudelor sale, dar şi altor mame cu 
copii, care nu aveau unde pleca în 
alte state şi riscau să rămână în zo-
nele afectate de invazia rusească.

Valeria Gherasimenko din oră-
şelul Vîjgorod, situat la o distanță 
de doar 20 km de Kiev, a vorbit 
pentru „Gazeta de Chişinău”, po-
vestindu-ne cum, în câteva cli-
pe, viața sa şi a familiei sale s-a 
schimbat radical. În dimineața 
zilei de 24 februarie, ora 5:00, au 
fost treziți de primele bubuituri. 
Acasă se afla cu soțul şi feciorul. 

„Primele explozii au fost la 
5:00 dimineața, în apropiere se 
află unitatea militară, au înce-
put să o distrugă. Au căzut pri-

mele bombe, ne-am trezit de la 
zgomot, casa se cutremura, am 
înțeles că au venit... Am fugit în 
pădurea din apropiere, deoarece 
la noi subsolurile erau închise, 
nu aveam unde să ne ascundem. 
Stăteam în pădure, pe deasupra 
noastră zburau bombele, iar noi 
ne rugam să nu cadă peste noi. Eu 
eram cu soțul și băiatul. După am 
luat mașina și am mers la Kiev, 
după fiica noastră. Acolo erau 
ambuteiaje interminabile, toată 
lumea era panicată...

Am luat-o pe fiică și, pentru câ-
teva ore, ne-am ascuns într-un 
subsol la niște prieteni. Ne-a sunat 
ruda mea Cornel și ne-a zis că e 
război, să-mi iau toată familia şi să 
vin la Chişinău”, ne spune femeia. 

Cu două pisici și un câine, 
au trecut vama pe jos

Și-au luat strictul necesar şi, în 
vreo câteva minute, au pornit spre 
Chişinău, înfruntând ambuteiajele 
kilometrice din Kiev. 

„La graniță era multă lume, 
am trecut vama pe jos, cu două 
pisici și câinele nostru, sunt și ele 
parte din familie. Soțul a rămas 
acolo, deoarece intrase deja în 
vigoare legea care nu le permite 
bărbaților să plece din țară.

Cumnata mea cu nepoții erau 
în acest timp la Nikolaev. Acolo 
era dezastru. Câteva zile, ei s-au 
ascuns în subsoluri, practic acolo 
au stat mai mereu. Cu patru zile 

în urmă, au reușit să vină aici. 
Cornel ne-a ajutat cu toate – și 
casă, și masă, și alimente, nici nu 
știm cum să-i mulțumim. Suntem 
acum opt persoane, copii și fe-
mei”, menționează Valeria.

Femeia ne spune că, deocam-
dată, soții lor care au rămas în 
Kiev nu sunt înrolați în armată, 
cu toate că agresiunea militară 
continuă tot mai dur. 

„Discutăm cu bărbații noștri și 
ei ne spun că acum tot mai mul-
te bombe cad peste Nikolaev, în 
Kiev tot mai des și mai necruță-
tor. Agresiunea continuă, distrug 
case, școli, grădinițe și oameni 
mor, toate acestea se întâmplă, și 
este adevărat... Oamenii trebuie 
să cunoască adevărul. 

În acest moment nu ne putem 
întoarce, e periculos, până ce 
ultimul soldat rus nu va părăsi 
teritoriul Ucrainei, nu ne putem 
întoarce acasă. Acolo ne-au ră-
mas soții, casa, locurile de muncă, 
vrem să refacem totul, ca Ucraina 
să devină mai frumoasă decât 
era și mai înfloritoare”, ne spune 
plângând femeia. 

Se gândesc să-și caute 
locuri de muncă, 
dar trăiesc cu speranța 
de a se întoarce acasă 
cât mai curând

Cele trei femei refugiate în 
Chişinău se gândesc să-şi găseas-
că ceva de lucru în capitală, dar 
încă nu dispun de certificatul de 
refugiat. 

„Aș vrea să-mi găsesc ceva 
temporar de lucru, dar fără 
certificatul de refugiat este im-
posibil și apoi tare sper să mă 
întorc acasă, unde am un loc de 
muncă stabil. Pe de altă parte, 
să mă angajez temporar, după 
care să plec, nu ar fi bine, mai 
ales pentru angajatorul de aici”, 
susține Valeria.

Valeria Gherasimenko are con-
vingerea că nimeni nu trebuie să 
vadă şi să simtă războiul. Nimeni.

„Ucraina niciodată nu a vrut 
război cu Rusia, noi nu avem nici 
fascişti, nici neonazişti, despre 
care vorbește Kremlinul, totul 
este o mare minciună! Noi trăiam 
în pace, doream să clădim viitorul 
copiilor noștri. Noi suntem acum 
în pericol... 

Suntem foarte recunoscători 
R. Moldova, lui Corneliu și fa-
miliei sale pentru tot ce au făcut 
pentru noi. Mă rog lui Dumnezeu 
pentru pace și sănătate pentru 
cei care ne-au ajutat!”, a decla-
rat Valeria Gherasimenko pentru 
„Gazeta de Chişinău”.

Corneliu Tarlapan: 
„Îmi place să ajut oamenii, 
știu ce înseamnă război”

Corneliu Tarlapan, persoana 
care are grijă în aceste momen-
te de cele opt suflete, a declarat 
pentru ziarul nostru că face aceste 
acte de caritate nu doar pentru că 
unii dintre refugiați îi sunt rude, 
dar din motivul că ştie ce înseam-
nă război. 

Corneliu Tarlapan din Chișinău găzduiește opt persoane refugiate din Ucraina, femei și copii

Carolina CHIRILESCU

Angajăm sudori, montori şi lăcătuşi. Salariul net 
12 Euro/oră. Cazarea şi transportul sunt asigurate de 
angajator. Pentru detalii suplimentare sunați la nr. 
de tel. (WhatsApp): +46739815073; E-post: montage.
se.no@gmail.com

A n u n ț  d e  a n g a j a r e

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, în conformitate cu art. 108 
CPC RM, solicită prezentarea cet. Stanislav Vlasenco, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în mun. Chişinău, str. bd. Decebal 82, ap. 63, 
în şedința de judecată numită pentru data de 04.04.2022, ora 9.00, 
în incinta Judecătoriei Chişinău, sediul Centru, bd. Ștefan cel Mare 
şi Sfânt 162, bir. 317, în calitate de pârât, la cererea de chemare 
în judecată înaintată de Iuliana Osoianu împotriva lui Stanislav 
Vlasenco privind încasarea datoriei, dobânzii de întârziere şi a 
cheltuielilor de judecată. 

Judecător – Nina Arabadji

C i t a ț i e  p u b l i c ă

„Eu am participat la luptele 
din Afganistan, în Transnistria, 
cunosc psihologia rusului, de 
când este Putin la putere studiez 
tot ce face, și nu am avut nicio-
dată încredere anume în politica 
Kremlinului. De când a început 
războiul, am fost de patru ori la 
vamă. Am adus opt persoane, fe-
mei și copii, pe care i-am cazat 
în casa mea din Chișinău. Vreau 
să vă spun că ei învață limba 
română, online, eu îi ajut. Dacă 
vor mai rămâne, vom face docu-
mentele pentru refugiați și îi vom 
integra la școală și grădiniță. 

Știți, au venit cu niște rezerve 
de bani modeste, sunt bugetari 
și nu au averi. Dar și-au scos 
cerceii de aur din urechi ca să-
mi mulțumească, pentru că i-am 
găzduit. Sincer, am rămas uimit”, 
ne spune Corneliu.

Corneliu Tarlapan este de 20 
de ani implicat în acte de caritate. 
În special de sărbători ajută copii 
bolnavi, orfani, astfel oferindu-le 
o clipă de fericire. 

Potrivit autorităților, la data de 
14 martie în R. Moldova se aflau 
102. 836 de refugiați. Dintre aceş-
tia peste 48 de mii sunt copii, a 
anunțat Ministerul Educației şi 
Cercetării.

Procuratura Generală a Ucrai-
nei a transmis, marți, 15 martie că, 
de la începutul invaziei, trupele 
ruse au ucis 97 de copii ucraineni, 
în timp ce alți peste 100 de copii 
au fost răniți.

De la începutul invaziei, trupe-
le ruse au bombardat peste 400 
de instituții de învățământ, dintre 
care 59 au fost complet distruse. 
Cele mai multe astfel de distru-
geri au fost semnalate în regiunile 
Donețk – 119, Harkiv – 50, Miko-
laiv – 30, Sumi – 28, Kiev – 35, 
Herson – 21 şi în capitala Ucrainei 
– 24. „Au mai fost bombardate 11 
instituții medicale şi trei centre de 
reabilitare, inclusiv pentru copii 
cu dizabilități ”, se mai arată 
în comunicatul Procuraturii Ge-
nerale a Ucrainei.

Conform unui bilanț ONU, mai 
mult de 3 milioane de ucraineni 
şi-au părăsit până acum țara în 
urma invaziei ruse.

Ucraina 

niciodată nu a 
vrut război cu 

Rusia, noi nu avem 
nici fascişti, nici 

neonazişti, despre 
care vorbeşte 

Kremlinul, totul este 
o mare minciună! 

Noi trăiam în pace, 
doream să clădim 
viitorul copiilor 

noştri. Noi suntem 
acum în pericol... 
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Agricultorii, aliniați 
indirect la sancțiunile 
economice împotriva Rusiei

Dodon argumentează că ac-
tuala criză (amplificată de răz-
boi - n.a.) ar putea reprezenta „o 
oportunitate” pentru state precum 
R. Moldova, care, „datorită am-
plasării geografice, ar putea să-și 
crească performanța economică 
din contul tranzitului de bunuri 
și servicii”. 

Declarația lui Dodon a nemul-
țumit mai mulți agricultori care au 
calificat propunerile acestuia ca 
fiind sterile şi lipsite de bun-simț.

„Nu aș vinde nimic
 în Rusia”

Andrei Ștefan, antreprenor 
din satul Cioburciu, raionul Ște-
fan-Vodă, deține peste 1600 de 
hectare, inclusiv o livadă de meri 
de 10 ha. Are o experiență în agri-
cultură de 40 de ani. Mulți ani 
şi-a exportat produsele în Fede-
rația Rusă, apoi a apelat la firme 
intermediare. 

„Dodon, dacă are soluții pen-
tru export, de ce nu s-ar folosi 
el de această situație? Timp de 
mai mulți ani a vorbit fără să facă 
nimic şi acum tot încearcă să le 
intre în voie ruşilor. Din păcate, 
niciodată nu a fost tras la răs-
pundere pentru declarațiile lui. 
Agricultorii trec printr-o situație 
extrem de dificilă din cauza răz-
boiului. S-a scumpit motorina, 
s-au triplat prețurile la îngrăşă-
minte. Totodată, au fost instituite 
restricții la vânzarea grâului. Eu 
am rămas cu încă vreo 2000 de 
tone de porumb şi 150 de tone de 
grâu. Criza ne afectează, iar noi 
trebuie să ieşim deja în câmp. Dar 
chiar şi în această situație nu cu-
nosc agricultori care să dorească 
azi să exporte ceva în Rusia”, ne-a 
declarat Andrei Ștefan.

Bărbatul condamnă agresiunea 
Rusiei şi este îngrijorat de situația 
din țara vecină. „Am mers pe şo-
seaua spre Ștefan-Vodă, drumul e 
plin de automobile şi familii care 
au fost nevoite să-şi lase casele şi 

să fugă din calea tancurilor. Chiar 
să mi se ofere posibilitatea, nu aş 
vinde nimic ruşilor”, a mai adău-
gat agricultorul.

„Mai bine ar tăcea. 
Și pentru noi 
ar fi mai bine”

La rândul său, Vasile Mârzen-
co, directorul Federației Naționale 
a Fermierilor, a declarat că afir-
mațiile lui Dodon sunt ilogice şi 
lipsite de bun-simț în actualele 
circumstanțe: „Mai bine ar fi pen-
tru el dacă ar tăcea. Și pentru noi 
ar fi mai bine”, spune expertul. 

El a adăugat că aproape toate 
rețelele comerciale cu Rusia prin 
Ucraina au fost distruse din cau-
za războiului. Antreprenorii care 
exportau în această țară acum ar 
trebui să se deplaseze prin Ro-
mânia, Polonia şi Belarus. „Nu-i 
convenabil pentru agricultori şi 
comercianți să exporte în această 
țară, mai ales că şi rubla s-a de-
valorizat. Igor Dodon ar trebui să 
vină cu propuneri concrete, dacă 
le are. Până nu se va clarifica si-
tuația în Ucraina, nu putem vorbi 
despre nicio oportunitate econo-
mică pentru producătorii agricoli 
din RM legată de exporturi în Est”, 
a spus Vasile Mârzenco.

Liderul asociației fermierilor 
susține că războiul a împovărat 
foarte mult situația agricultorilor, 
în special din cauza scumpirilor 
la îngrăşăminte şi motorină. Cei 
care exportau în Rusia sunt acum 
în căutarea altor piețe, dar nu e 
uşor să răzbați acum pe o nouă 
piață. La rândul său, Vasile Mâr-
zenco este îngrozit de războiul din 
țara vecină. 

„Nu m-aş duce acum în Rusia 
nici în vizită, cu atât mai puțin 
pentru afaceri. Am rude acolo. 
Le-am spus să nu se pornească 
la drum. E o mare tragedie. Mor 
zilnic femei, copii. Și pentru ce? E 
un război de acaparare. O crimă”, 
a spus Vasile Mârzenco.

Exportul spre Rusia, 
pe căi europene, de trei ori 
mai costisitor

Producătorii de mere din Repu-
blica Moldova au anunțat la finele 
săptămânii trecute că, din cauza 
războiului, nu-şi mai pot exporta 
produsele pe piețele tradiționale 
din statele CSI. Fermierii nu au 
piețe alternative, iar o parte din 

Svetlana COROBCEANU

În timp ce în țara vecină mor femei și copii, 
iar bombardamentele trupelor ruse asupra 
școlilor și maternităților îngrozesc opinia 
publică din toate țările, liderul de onoare al 

socialiștilor, Igor Dodon, a emis un comunicat 
în care numește războiul „conflict regional”, așa 
cum îl numește și liderul din Belarus, Alexandr 
Lukașenko, și propune ca Republica Moldova să 
devină „o punte economică între Est și Vest”. 

ei nu-şi pot obține banii pentru 
fructele vândute din cauza sancți-
unilor impuse băncilor din Rusia 
şi prăbuşirii rublei. În acest mo-
ment, în depozitele din RM sunt 
stocate peste 120 de mii de tone 
de mere.

Aliona Mandati, producător ex-
portator din Floreşti, a precizat că 
exportul pe noile trasee, România 
– Ungaria – Polonia, se ridică la 
10 000 de dolari pentru un cami-
on. Totodată rubla rusească s-a 
devalorizat. Exportatorii nu ar 
avea de câştigat în aceste condiții.

Din cauza războiului aceştia nu 
pot exporta în state din spațiul CSI 
nici pe căi maritime. Unica soluție 
e să livreze fructele fabricilor de 
procesare din RM, dar astfel ar fi 
în pierdere.

Ca rezultat, fermierii solicită 
Guvernului să fie scutiți de plata 
impozitelor pe venit pentru anul 
2021 şi 2022. Iar pentru cei care 
ar dori să reia exporturile pe un 
nou traseu, au solicitat facilita-
rea deplasării camioanelor prin 
România, ca produsele perisabile 
să nu stea câte 3-4 zile în vamă.

Cer un program de sprijin 
pentru producători

Directorul executiv al asocia-
ției Moldova Fruct, Iurie Fală, a 

declarat că pe moment asociația 
caută soluții pentru a identifica 
noi clienți şi piețe în Occident. 
Deoarece portul din Odesa este 
închis, exportatorii se orientează 
spre portul din Constanța, dar şi 
acolo sunt unele cerințe, pe care 
exportatorii nu le pot îndeplini, 
şi riscuri legate de securitatea re-
gională. El consideră că în actua-
lele condiții Guvernul ar trebui să 
identifice împreună cu partenerii 
de dezvoltare un program de spri-
jin pentru producătorii de fructe. 
Totodată, instituțiile statului ar 
trebui să ramburseze accizele la 
motorină ca agricultorii să poată 
face față crizei în care s-au po-
menit şi să poată relua lucrările 
agricole de primăvară.

Războiul din Ucraina va 
genera creșterea prețurilor 
la alimente

Potrivit Organizației Națiunilor 
Unite pentru Alimentație şi Agri-
cultură (FAO), în 2021, Ucraina 
şi Rusia s-au clasat printre pri-
mii trei exportatori mondiali de 
grâu, porumb, rapiță, semințe de 
floarea-soarelui şi ulei de floa-
rea-soarelui. Rusia a fost şi cel mai 
mare exportator de îngrăşăminte 
cu azot şi al doilea furnizor prin-
cipal de îngrăşăminte cu potasiu 

şi fosfor. Triplarea prețurilor la 
îngrăşăminte în RM e şi un re-
zultat al sistării exporturilor de 
îngrăşăminte din această țară. 
Totodată, dacă cele două țări nu 
vor putea produce şi exporta în 
sezonul agricol 2022 – 2023, pie-
țele globale se vor confrunta cu 
un deficit de cereale şi semințe de 
floarea-soarelui. În urma războiu-
lui din Ucraina, prețurile la pro-
dusele alimentare ar putea creşte 
cu încă 22%, estimează experții. 
În 2021, Ucraina a fost al cincilea 
exportator de grâu, exportând 20 
de milioane de tone, cu o cotă de 
piață globală de 10%.

Alexandr 
Slusari,

 ex-deputat PPDA: 
„Tot mai tensionată 

devine situația în 
rândurile fermierilor. 
Zilele trecute, în mai 

multe raioane au avut 
loc întruniri spontane 
ale agricultorilor mici 
şi mijlocii. Răbdarea 

lor este la limită. 
Sectorul devine tot 
mai decapitalizat. 

Mulți fermieri nu au 
motorină şi fertilizanți. 
Companiile de import 

al produselor petroliere 
cresc cum vor prețurile. 

Pomicultorii sunt 
blocați cu mere în 
frigidere. Toți cer 

aplicarea urgentă a 
planului de susținere a 
producătorilor agricoli, 

promis de Guvern, 
cu compensarea 

parțială a costurilor la 
carburanți, fertilizanți 
şi merele livrate către 

întreprinderile de 
procesare”.
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Politica monetară 
pe timp de război

Agresiunea rusească în Ucraina a 
schimbat radical realitatea, iar 
provocările cu care se confrunta 
economia Republicii Moldova încă 

din vara anului trecut au devenit și mai dure. 
În contextul nou creat, Banca Națională 
a Moldovei a înăsprit și mai mult politica 
monetară și așa destul de severă chiar înainte 
de declanșarea războiului din țara vecină. 

E C O N O M I E

Pentru a securiza cât de cât eco-
nomiile populației, a opri inflația 
şi a nu admite deprecierea leului, 
BNM a adoptat miercuri un nou 
set de măsuri pentru a limita cre-
ditarea şi a reduce masa monetară 
aflată în circulație. 

   
BNM continua să scum-
pească banii

Comitetul executiv al BNM a 
adoptat în cadrul şedinței din 15 
martie majorarea ratei de bază 
aplicată la principalele operațiuni 
de politică monetară pe termen 
scurt cu două puncte procentuale 
de la 10,5 la sută până la 12,5 la 
sută anual. S-au majorat ratele 
de dobândă la creditele şi depo-
zitele overnight cu două puncte 
procentuale, până la 14,5 şi 10,5 
la sută anual. 

La modul practic, aceste mo-
dificări înseamnă că creditele 
dar şi depozitele se vor scumpi. 
Dobânzile la creditele oferite de 
bănci vor fi mai mari, ceea ce 
va descuraja populația să ia îm-
prumuturi, iar ratele mai înalte 
la depozitare, din contră, îi vor 
încuraja pe oameni să-şi depună 
banii în bănci. Astfel, masa mo-
netară se va reduce, iar cererea 
pentru bunurile de larg consum 
va scădea, acest factor urmând să 
stăvilească într-o oarecare măsură 
creşterea prețurilor, care a luat o 
amploare şi mai mare odată cu in-
vadarea Ucrainei de către armata 
Federației Ruse.

Toate băncile înăspresc 
politica monetară

 
„Evenimentele tensionate din 

regiune deteriorează condiții-
le economice regionale şi cele 
mondiale, cu repercusiuni severe 
asupra evoluției inflației globale, 
care era deja la nivel ridicat. În 
acest context, se atestă creşterea 
excesivă a cotațiilor pe piețele in-
ternaționale asociate resurselor 
energetice, produselor alimentare 

şi celor la metale prin suprapune-
re cu perturbările din lanțurile de 
producție şi aprovizionare. Bur-
sele şi piețele financiare interna-
ționale înregistrează volatilități 
sporite”, spune BNM. 

În acelaşi timp, se manifestă 
criza umanitară generată de valul 
de refugiați din Ucraina. Tensiu-
nile din regiune implică incertitu-
dini şi riscuri majore, de natură 
să ajusteze prognozele inflației în 
sens ascendent. Pe acest fundal, 
atât băncile centrale ale valutelor 
de rezervă (Euro; Dolar), dar şi 
cele din Europa Centrală şi de Est 
continuă procesul de înăsprire a 
politicii monetare. 

Dependenți de prețurile 
de pe piețele internaționale

În aceste condiții, majorările 
prețurilor sunt inevitabile orică-
ror economii, însă cele mai vul-
nerabile sunt țările dependente 
de cotațiile şi de evoluțiile de pe 
piețele internaționale prin prisma 
prețurilor de import. Spre exem-
plu, Republica Moldova importă 
sută la sută din necesarul de car-
buranți, iar scumpirea acestora pe 
piețele internaționale se reflectă 
imediat în prețurile la pompă în 
Republica Moldova. Și scumpi-
rea produselor alimentare la nivel 
internațional se răsfrânge direct 
asupra prețurilor în Republica 
Moldova. Odată cu declanşarea 
războiului, s-au creat disfuncți-
onalități în aprovizionarea pieței 
cu o serie de produse alimentare, 
importate tradițional din Ucraina, 
Rusia şi Belarus. În prezent, im-
portarea acestor produse se reori-
entează spre alte țări. Schimbarea 
furnizorilor şi a rutelor logistice 
se răsfrânge iarăşi asupra creşterii 
prețurilor. În plus, blocarea portu-
lui din Odesa, care era principala 
cale maritimă prin care ajungeau 
în Republica Moldova mărfurile 
de larg consum, a creat dificultăți 
suplimentare. Acum containerele 
cu mărfuri sunt reorientate spre 
portul Constanța, care face față 
cu greu sporirii fluxului de nave. 
Toți aceşti factori, într-o oarecare 
măsură, sporesc costurile măr-
furilor şi, respectiv, influențează 
creşterea prețurilor.

Inflația, aproape 
de 19 la sută

  
Creşterea prețurilor măsurată 
prin rata anuală a inflației, la 

300 de 
milioane de lei, 
alocați pentru 
reabilitarea
 a 233 km 
de cale ferată

Guvernul a aprobat miercuri, 16 
martie, alocarea mijloacelor financi-
are pentru modernizarea căii ferate 
pe tronsonul Bender - Căuşeni - Ba-
sarabeasca - Etulia – Giurgiuleşti. 
Banii vor fi alocați prin majorarea 
capitalului Căii Ferate a Moldovei 
cu 377,7 milioane de lei, din contul 
unui împrumut acordat de Banca 
Europeană pentru Investiții. Reabi-
litarea tronsonului, cel mai aglome-
rat în prezent, presupune înnoirea 
şinelor, realinierea căii ferate pe 
verticală şi longitudinală pentru a 
creşte viteza trenurilor etc.

FMI: Războiul 
va afecta în mod 
fundamental 
economia 
mondială

Invadarea Ucrainei de către 
Rusia va afecta întreaga economie 
mondială, prin încetinirea creşte-
rii economice şi majorarea inflației. 
Însă ar putea reconfigura în mod 
fundamental ordinea economică 
mondială pe termen mai lung, a 
avertizat marți Fondul Monetar 
Internațional. Războiul majorea-
ză prețurile la alimente şi energie, 
alimentează inflația, perturbă co-
merțul şi remitențele în țările vecine 
Ucrainei. De asemenea, erodează 
încrederea şi produce incertitudini 
în rândul investitorilor, ceea ce sca-
de valoarea activelor.

ANRE anunță 
că nivelul de vârf 
al prețurilor 
la carburanți 
a fost depășit 

Agenția Națională pentru 
Reglementare în Energetică 
(ANRE) a stabilit pentru ziua de 
joi prețuri puțin mai mici de co-
mercializare a carburanților. Mo-
torina s-a ieftinit cu 27 de bani, iar 
benzina – cu 16 bani. Dacă prețul 
petrolului la burse rămâne sub 
100 de dolari pentru un baril, la 
începutul săptămânii viitoare ar 
trebui să avem prețuri similare cu 
cele din februarie. „ANRE apreci-
ază cu certitudine că vârful valului 
de scumpiri accelerate din ultima 
perioadă a fost depăşit şi prețurile 
la pompă se stabilizează”, anunță 
autoritatea. Totodată, ANRE con-
cluzionează că în următoarele zile, 
aplicând media pentru ultimele 14 
zile a cotațiilor Platts, dinamica 
prețurilor trebuie să urmeze o cur-
bă descrescătoare, însă „păstrează 
prudență maximă în formularea 
prognozelor”.

Ion CHIȘLEA 

sfârşitul lunii februarie era de o 
amploare nemaivăzută din 1998 
în Republica Moldova. Doar în-
tr-o lună rata anuală a inflației a 
crescut cu 1,9 puncte procentuale, 
ajungând la 18,5 la sută. 

BNM semnalează şi mai depar-
te riscuri majore privind creşterea 
prețurilor pentru perioadele ce 
urmează.

Și nu se ştie cum va influența 
criza din Ucraina evoluția de mai 
departe a prețurilor de la noi şi a 
economiei în general. 

Evoluția economiei pe termen 
mediu este afectată de riscurile şi 
incertitudinile legate de război, 
ce țin de durata, magnitudinea 
şi posibilele escaladări. 

În acest sens, am putea vorbi 
de o creştere a consumului po-
pulației pe seama refugiaților, 
pe de o parte, şi de contractarea 
remiterilor atât din spațiul CSI 
pe fondul tensiunilor din regiune, 
cât şi din alte state în contextul 
sporirii costurilor de trai la nivel 
internațional şi limitării capacită-
ților de economisire a conaționa-
lilor noştri aflați la muncă peste 
hotare, atenuând astfel sursele 
de finanțare a consumului, pe de 
altă parte.

Înăsprirea anterioară 
a politicii monetare 
nu a oprit apetitul 
de creditare a moldovenilor

Este de menționat că înăsprirea 
politicii monetare a început încă 
în iulie 2021, dar mai cu seamă 
în septembrie, la începutul lunii 
februarie rata de politică mo-
netară ajungând la 10,5 la sută. 
Însă scumpirea creditării nu a 
oprit apetitul moldovenilor de a 
se împrumuta la bănci. În luna 
februarie, acordarea de credite 
noi a sporit cu 49,7 la sută față 
de ianuarie, deşi ritmul anual de 
creştere a creditelor acordate s-a 
temperat uşor. 

Chiar dacă rata medie ponde-
rată la credite a constituit 9,22 
la sută, iar la depozite, de 4,97 la 

sută anual, înregistrând o creşte-
re de 0,13 puncte procentuale şi, 
respectiv, 0,11 puncte procentuale 
față de ianuarie.

Protejarea depozitelor 
și economiilor populației

Banca Națională anunță că de-
cizia de majorare a ratei de bază 
urmăreşte atenuarea presiunilor 
inflaționiste, ancorarea aşteptări-
lor inflaționiste, protejarea depo-
zitelor şi economiilor populației.

Totodată, BNM menționează 
că, în vederea atingerii obiecti-
vului fundamental de asigurare şi 
menținere a stabilității prețurilor, 
în calitate de autoritate moneta-
ră, îşi rezervă dreptul legal de a 
interveni la momentul oportun 
prin ajustarea instrumentelor de 
politică monetară.

BNM dă asigurări că monito-
rizează şi situația din sistemul 
bancar al Republicii Moldova, 
reiterând că acesta rămâne stabil 
şi viabil, iar suficiența rezervelor 
valutare îi conferă o arie de re-
acție în situația unei eventuale 
crize pentru asigurarea stabilității 
financiare.

„În perioada ce urmează, vom 
monitoriza cu precauție nivelul 
lichidităților din sectorul bancar 
şi, în caz de necesitate, vom in-
jecta lichidități suficiente în pia-
ță”, ne asigură Banca Națională 
a Moldovei.

Aici este vorba despre opera-
țiunile de introducere a valutei 
pe piață pentru a preîntâmpina 
deprecierea monedei naționale. 
Odată cu declanşarea războiului 
din Ucraina, o parte din moldo-
veni s-a grăbit să-şi schimbe leii 
în valute forte, sporind cererea de 
valută. Pentru a nu admite scum-
pirea acesteia, Banca Națională 
a intervenit injectând cantități 
de valută. Pentru moment rezer-
vele valutare, care se cifrează la 
aproape patru miliarde de dolari, 
îi permit să facă acest lucru în con-
tinuare. Totuşi, rezervele valutare 
nu sunt nelimitate. 

Ce face BNM pentru a proteja economiile populației
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Amendamentul Corlățean: 
sprijin sau provocare?

Ambasadele Federației Ruse la Chișinău 
și București au publicat, miercuri, 
anunțuri în care le cer cetățenilor ruși 
din Republica Moldova și România 

să semnaleze cazurile în care au fost supuși 
actelor de discriminare sau de violență. Cele 
două anunțuri au apărut după amendamentul la 
rezoluția Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei despre Transnistria în care această 
regiune este consideră teritoriu ocupat de Rusia.

Efectele politice și juridice ale rezoluției APCE cu privire la excluderea Federației Ruse din Consiliul 
Europei după invazia Ucrainei

Ilie GULCA

Vasile ALECSANDRI

Frunză verde baraboi,
Ne-a făcut maica pe doi,
Unul miercuri, unul joi
Ş-a umplut lumea cu noi.
Ş-am avut o surioară
Ce-a umplut lumea de pară!
Maica s-a luat prin ţară
Să ne strângă grămăjoară.
Să ne dea în Bălți la şcoală
(Mai bine-am muri de boală!),
Moscăleşte să-nvățăm
Şi la oaste să intrăm!
Moscăleşte-oi învăţa
Când eu limba mi-oi uita,
Când a creşte grâu-n tindă,
Ş-a ajunge spicu-n grindă,
Când a creşte grâu-n casă
Ş-a ajunge pâine-n masă!

Cântece 
din Basarabia

„În legătură cu tot mai multe 
cazuri de discriminare pe motive 
naționale, lingvistice, cultura-
le, religioase şi de altă natură, 
precum şi săvârşirea de acte 
cu caracter violent sau acțiuni 
care amenință viața şi sănăta-
tea, puteți contacta adresa de 
e-mail sos.moldova@mail.ru”, 
se menționează într-un anunț 
publicat pe pagina de Facebook 
a Ambasadei Federației Ruse la 
Chişinău.

Un anunț cu conținut similar 
a fost publicat în aceeaşi zi pe 
pagina de Facebook a Ambasadei 
Federației Ruse la Bucureşti.

Anume „discriminarea cetă-
țenilor săi şi victimizarea lor” a 
invocat Federația Rusă atunci 
când a intervenit militar în sta-
tele vecine, inclusiv în Ucraina.  

Purtătorul de cuvânt al Mi-
nisterului Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene al Repu-
blicii Moldova, Daniel Vodă, a 
declarat că „această postare nu 
contribuie la atmosfera de calm 
din societatea noastră şi a rugat 
partenerii să se abțină de la ast-
fel de gesturi şi să dea dovadă de 
o mai bună evaluare a situației 
din țara noastră”. 

Solicitat să precizeze dacă cele 
două anunțuri ar fi o reacție a 
Kremlinului la amendamentul 
rezoluției Adunării Parlamenta-
re a Consiliului Europei (APCE) 
despre Transnistria, purtătorul 
de cuvânt al MAEIE a infirmat 
faptul că anunțul publicat de 
misiunile diplomatice ale Fe-
derației Ruse de la Chişinău şi 
Bucureşti ar avea vreo legătură.

Vodă a subliniat că aseme-
nea anunțuri au fost publicate 
pe paginile de Facebook ale mai 
multor ambasade ale Rusiei, iar 
cel de pe pagina de Facebook al 
Ambasadei Rusiei la Bucureşti ar 
fi apărut acum două săptămâni. 
Cu toate acestea, Facebook in-
dică limpede că anunțul a fost 
postat miercuri.     

Rezoluția APCE 
și deputații 
moldoveni

Adunarea Parlamentară a Con-
siliului Europei a recomandat pe 
15 martie prin vot unanim şi trei 
abțineri Comitetului de Miniştri să 
ceară excluderea Rusiei din Con-
siliul Europei în urma invadării 
militare a Ucrainei. Rezoluția cu 
pricina conține un amendament 
care recunoaşte oficial Transnis-
tria ca zonă de ocupație rusă.

Reprezentanții Republicii Mol-
dova nu sunt co-autori ai amen-
damentului. Delegația Republicii 
Moldova la APCE este formată din 
cinci membri – vicepreşedinții 
Parlamentului, Mihail Popşoi, 
Vlad Batrîncea, deputații Ion Gro-
za, Natalia Davidovici din partea 
PAS, precum şi Adela Răileanu 
din partea Blocului Comuniştilor 
şi Socialiştilor.

Pentru rezoluția APCE au vo-
tat doar doi membri ai delegației 
moldoveneşti – Mihai Popşoi şi 
Ion Groza. Parlamentara Natalia 
Davidovici a declarat pentru „Zi-
arul Național” că nu a putut vota 
din cauza unei probleme tehnice.

Ceilalți doi reprezentanți ai 
Parlamentului Republicii Moldova 
care s-au abținut sunt deputații 
proruşi Vlad Batrîncea şi Adela 
Răileanu.

Autorul amendamentului des-
pre Transnistria este senatorul 
român Titus Corlățean (foto), 
care a propus ca după cuvintele 
„o cărare care include” să fie intro-
duse următoarele cuvinte „actul 
de agresiune militară împotriva 
Republicii Moldova şi, respectiv, 
ocuparea regiunii Transnistria a 
acesteia”.

În aprilie 2021, când PAS nu 
avea majoritate în Parlamentul 
Republicii Moldova, acelaşi Titus 
Corlățean a întrebat-o pe Maia 
Sandu în cadrul APCE când va fi 
introdusă limba română în Con-
stituția Republicii Moldova.

Atitudinea Ministerului 
Afacerilor Externe și Inte-
grării Europene

Chişinăul a avut o atitudine 
precaută față de amendamentul 
lui Titus Corlățean.

 Preşedinta Maia Sandu a spus 
că Republica Moldova a solicitat 
retragerea trupelor ruseşti din 
regiunea transnistreană şi că 

pledează pentru o soluționare 
paşnică a acestui conflict după 
ce a fost întrebată de ce Republica 
Moldova nu a fost printre autorii 
rezoluției care solicită excluderea 
Rusiei din Consiliul Europei.     

„Această decizie a fost despre 
Ucraina şi a vizat situația concretă 
din Ucraina, în special agresiunea 
militară a Federației Ruse împo-
triva Ucrainei. În raport cu acest 
amendament, Republica Moldova 
a spus întotdeauna foarte clar că 
Federația Rusă are un rol esenți-
al în tot ce ține de conflictul din 
Transnistria, începând de la ori-
ginea acestuia şi până în ziua de 
astăzi”, a declarat Maia Sandu în 
cadrul unui briefing susținut cu 
ocazia vizitei preşedintelui Româ-
niei, Klaus Iohannis, la Chişinău.

Efectele politice 
ale amendamentului

După spusele fostului deputat 
Igor Munteanu, rezoluția recu-
noaşte ocuparea unei părți din 
teritoriul suveran al Republicii 
Moldova printr-o agresiune mi-
litară (1992), echivalând astfel 
raioanele din estul statului mol-
dovenesc necontrolate de organele 
constituționale cu alte teritorii 
capturate de Rusia în urma unor 
ocupații militare – Osetia de Sud, 
Abhazia, Donbas şi Crimeea. 

„Este pentru prima dată când 
APCE declară deschis că Repu-
blica Moldova are un „teritoriu 
ocupat de Rusia”, ceea ce schimbă 
radical limbajul folosit de acest 
forum parlamentar paneuropean 
față de statutul incert al regiunii 
transnistrene, o rezoluție care 
îndeamnă şi la alte schimbări de 
abordare”, scrie acesta pe pagina 
sa de Facebook.

Rezoluția APCE nu rezolvă, 

recunoaşte el, niciuna din mari-
le probleme cu care se ciocneşte 
Republica Moldova în raport cu 
regimul secesionist de la Tiraspol, 
dar clarifică sub aspect politic şi 
de drept internațional, subliniază 
Munteanu, o confuzie strategică 
pe care a tolerat-o ani în şir – fap-
tul că poți rezolva cu paşi mici, cu 
cedări unilaterale sau complici-
tăți, statutul unui teritoriu ocupat 
de Rusia. 

„Nu poți. Plantarea acestei ilu-
zii periculoase este toxică pentru 
legitimitatea oricărei guvernări, 
iar ambiguitatea deciziilor luate 
în raport cu teritoriul ocupat ajută 
Rusiei să-şi mențină pârghiile de 
influență asupra procesului deci-
zional din R. Moldova”.

Și fostul ambasador Mihai Gri-
bincea a criticat vehement felul 
în care a reacționat MAEIE la 
amendamentul APCE. 

Autorul 
amendamentului 

De partea cealaltă, comenta-
torul Ion Tăbârță consideră re-
acția MAEIE drept una rațională 
în condițiile în care ai de-a face 
cu un personaj ca Vladimir Putin, 
„capabil de orice”. 

Analistul nu a contestat valoa-
rea amendamentului adoptat de 
APCE, dar a spus că MAEIE ar 
trebui să fie mai activă pe subiec-
tul anunțurilor Ambasadei Fede-
rației Ruse cu privire la cazurile 
de „discriminare”.

Totodată, comentatorul poli-
tic Ion Tăbârță se întreabă de ce 
tocmai acum a fost adoptat acest 
amendament şi a atras atenția la 
autorul acestui document.

„Dl Corlățean nu are un trecut 
imaculat, să ne aducem aminte 
de întrebările provocatoare puse 

Maiei Sandu despre limba româ-
nă. E aceeaşi situație. Eu nu cred 
că amendamentul lui Corlățean 
este întâmplător”, suspectează 
observatorul, semnalând că acest 
demers ar putea să fie o provocare.      

Efectele juridice 

În afară de efectele politice, 
excluderea Rusiei din Consiliul 
Europei creează probleme ime-
diate pentru cetățenii Federației 
Ruse şi pentru locuitorii regiunii 
transnistrene. 

Avocatul Asociației Pro-
mo-LEX, Pavel Cazacu, a menți-
onat că, până în prezent, Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului 
a pronunțat peste 50 de hotărâri 
în aşa-numitele „cauze transnis-
trene”. 

„În trei hotărâri – Ilaşcu şi alții, 
Ivanțoc şi alții, Pisari –, Rusia şi-a 
îndeplinit obligațiile patrimoniale 
şi a achitat satisfacțiile echitabile 
dispuse de Curte. În celelalte ho-
tărâri, inclusiv dosarul fermierilor 
din Dubăsari, dosarul şcolilor cu 
predare în limba română, Rusia 
refuza să le execute. Însă obligația 
executării acestor hotărâri rămâne 
una valabilă chiar şi după ieşirea 
Rusiei din Consiliul Europei”, a 
precizat el. 

Excluderea Rusiei din Consiliul 
Europei, în opinia avocatului, 
obligă indirect autoritățile Repu-
blicii Moldova să depună eforturi 
şi mai mari pentru protecția drep-
turilor omului în regiunea trans-
nistreană. 

„În contextul în care aşa-nu-
mitul sistem judiciar din regiunea 
transnistreană este incapabil să 
facă justiție, iar Federația Rusă 
a denunțat Convenția, autorită-
țile constituționale de la Chişi-
nău rămân unica şansă a celor 
aproximativ 400.000 de locuitori 
ai regiunii împotriva abuzurilor 
regimului.” 
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Răzleț, despre 
război (III)

H a r t a  l u m i i

Nu trebuie să ne mire nimic 
în această tactică: teroarea, di-
versiunile, intimidarea, ignora-
rea costurilor umane sunt fireşti 
pentru un comandant de oşti 
cu şcoală kaghebistă. Secolul 
XX ne-a obişnuit cu acest tip de 
gangsteri politici care îşi asumă 
rolul de strategi şi şefi militari. 
Că vin din berăriile Münchenu-
lui interbelic, că din Direcția 5 
a KGB-ului din Leningrad, cu 
toții au fost nişte diletanți în 
arta războiului, care au preferat 
să extermine civilii atunci când 
nu-i puteau intimida pe adver-
sari în luptă deschisă.

Mai mult, trebuie să ne aş-
teptăm ca acest măcel să conti-
nue până se vor termina, proba-
bil, toate rachetele şi bombele 
ruseşti disponibile. Căci Putin 
nu e omul care cedează. Cel 
care împielițează răul, întruchi-
pează, de regulă, şi mărginirea. 
Diavolul nu-şi lasă actorii să 
prindă la minte, e prea gelos 
şi egoist pentru aşa ceva, dar 
tocmai aici e partea vulnerabilă 
a răului. Tiranii pierd pentru 
că şiretenia lor e lucrativă doar 
pe timp de pace, când binele se 
opune răzleț şi dezorganizat; 
războiul cere însă flexibilitate, 
abordări rezonabile pe termen 
lung, răbdare şi, mai ales, multă 
inimă. Toate acestea îi lipsesc 
lui Putin şi generalilor săi, triați 
după criterii de loialitate, şi nu 
competență. 

Armata rusă e inflexibilă, 
mizează în continuare pe supe-
rioritatea ei numerică şi tehni-
că. Sfatul lucid al experților e 
că această superioritate devine 
din ce în ce mai relativă, dar se 
vede că Akela nu ascultă de ex-
perți, ci de şamani. Bunul-simț 
şopteşte cu delicatețe în toate 
urechile care vor să asculte că 
retragerea din Ucraina – acum! 
– încă mai poate salva Rusia 
de la colaps, dar comandantul 
suprem e învățat să stoarcă mai 
curând zeama dintr-o lămâie 
uscată, decât să culeagă alta 
din pom. Putin are răbdare 
să preseze dincolo de limitele 
suportabilității (o trăsătură ce îi 
denotă, fără îndoială, natura sa-
dică), dar nu are răbdare să se 
gândească la consecințele pre-
siunii. E deprins să acționeze şi 
să-şi ajusteze ulterior deciziile 
în funcție de rezultatele obți-
nute. Dintr-un impuls, a decis 
atacarea Ucrainei – când anu-
me, anul trecut sau anul acesta, 
contează mai puțin. Dintr-un 

În pofida conjuncției ad-
versative, expresia „războiul 
e război, dar prânzul trebuie 
servit conform programului” 
nu scoate grija pentru stomac 
din „zona acțiunilor militare”, 
ci o circumscrie. Fraza pe care 
mulți o cunosc în versiunea ru-
sească „Война войной, а обед 
– по расписанию” (crezând 
că-i o invenție a flămânzilor 
armatei sovietice), de fapt e 

foarte veche. Ea ar aparține militărosului rege prusac Friedrich 
Wilhelm I al Germaniei, supranumit „regele soldat”, tatăl lui Frie-
drich cel Mare. 

Alimentarea la timp a soldaților nu divulgă o pornire uma-
nitaristă, ci face parte din planul de război, astfel încât fraza ar 
trebui corectată: „... iar prânzul trebuie servit conform planului 
[general de război]” şi contabilizat în rețeta victoriei. Sursele 
(majoritatea, gazetăreşti) care trimit la Wilhelm sunt ruseşti. Nici 
nemții, nici francezii, de exemplu, nu fac caz din asta, conside-
rând probabil prânzul servit la timp un fenomen prea firesc ca să-l 
iei între paranteze. 

Vorbind azi despre pâinea noastră cea de toate zilele, tot 
despre război discutăm. El ne-a marcat, arătându-şi tot mai 
înfiorător partea sa hidoasă, mai tăind din pofta doritorilor să-l 
romantizeze. Războiul nu constă din atacuri de fortărețe şi apă-
rări de redute în luptă piept la piept. Apocalipsă antropogenă, el 
este expresia prostiei extreme: cadavre şi refugiați, noroi şi pă-
duchi, foamete şi mizerie. Apologeții măcelului, ca şi criminalii de 
război, trebuie pedepsiți prin exilarea în peisajul gropilor săpate 
de obuze, fără hrană şi apă, în compania cadavrelor în descompu-
nere.

De-o fi una, de-o fi alta, vorba poetului, trebuie să le ducem pe 
toate, dacă nu bucuroşi, apoi cel puțin onorabil. Suntem nu doar 
în drept, ci obligați să ne căutăm de treabă, să nu renunțăm la 
planuri, grandioase ori modeste. Nu ignorând războiul, ci contex-
tualizându-l. Or Războiul de Independență (al nostru, al ucrai-
nenilor, al georgienilor) nu s-a încheiat, de vreme ce imperiul se 
încăpățânează să ne mai înghită o dată. 

Războiului nu ne-a ocolit, cu toată pretinsa noastră „neutra-
litate”. Grija cea mare e să supraviețuim, împreună. Inclusiv, 
acordând ajutor celor mai trişti decât noi: refugiați ori concitadini 
defavorizați de scumpiri şi deficit de mărfuri. Stimulându-i pe 
agricultori să nu-şi abandoneze meseria milenară din cauza prețu-
rilor la carburanți. Ajutându-i pe medici să nu renunțe la vocație. 
Învățându-i carte pe copii, susținându-i pe profesori, editând 
cărți, dotând şi modernizând şcolile. Înțelegând la ce poate duce 
ignoranța: războaiele le declanşează semidocții. 

Victoria asupra duşmanului, tot mai hidos, tot mai dement, ar 
însemna, în ultimă instanță, abandonarea definitivă a ideologiei 
lui, părăsirea țarcului, pe zi ce trece tot mai toxic. Războiul ne 
convinge încă o dată că trebuie să ne căutăm salvarea în lumea 
civilizată şi predictibilă. Cererea de aderare la Uniunea Euro-
peană era iminentă. Singura alternativă posibilă ar fi fost unirea 
cu România, poate mai puțin probabilă în acest peisaj politic, în 
schimb, cu mai multe şanse de a arde etapele: oricât de fantasti-
că pare actualmente, ea nu ar fi solicitat atâtea vămi birocratice, 
precum aderarea la UE.

Și totuşi, să ne focalizăm pe variantele posibile, de vreme ce una 
dintre soluții a fost deja aplicată. Adevărații unionişti nu ar trebui 
să se revolte de ascensiunea europeană, care înseamnă, de facto, 
lichidarea hotarului de la Prut. Am obosit să repet, dar insist. Opți-
unile unioniste şi euro-integratoare nu trebuie abordate ca antago-
niste, ci ca posibile alternative sau versiuni complementare. Numai 
în acest fel, oricare dintre ele s-ar afla pe agenda zilei, ar putea 
obține sprijinul masiv, absolut necesar. E nevoie de un „Pact de la 
Snagov”, fie politic-interpartinic, fie larg social. Excluzând, bineîn-
țeles, provocatorii şi agenții de influență străini, căutând insistent 
un consens național (supranațional) în această chestiune.

Știu că imediat cineva va scoate din mânecă asul devalorizat al 
Transnistriei, ca piedică pentru Unire sau pentru Integrare euro-
peană. Războiul limpezeşte lucrurile şi aici, impunând o soluție 
cipriotă. Iată că ne-am şi ales cu definiția validată internațional 
a „statutului special” pe care îl tot revendică vasalii de la Tiraspol 
ai Moscovei (citez din versiunea franceză a amendamentului 6 la 
Rezoluția PACE din 15 martie): „l’acte d’agression militaire contre 
la République de Moldova et en particulier l’occupation de sa 
région de Transnistrie”. Consecutiv, demersurile de eliberare a 
teritoriului ocupat nu trebuie să fie abandonate, dimpotrivă. Dar 
Transnistria nu trebuie să fie frână pentru integrarea noastră în 
lumea de dincolo de război.

Războiul și 
prânzul conform 
orarului

alt impuls, a hotărât să omoare 
în masă populația civilă. Chiar 
dacă ambele opțiuni s-au do-
vedit a fi eronate, nu e în firea 
lui Putin să admită că a greşit, 
ci, dimpotrivă, să-şi justifice 
acțiunile luând alte decizii, la 
fel de greşite. E ca şi cum ai 
ridica un zid ignorând golurile 
pe care le laşi în construcție. 
Mai devreme sau mai târziu, 
zidul se va prăbuşi, dar Sauron 
e optimist, el crede în magie, nu 
în inginerie. Ce nu ştie Putin e 
că o inimă şi un suflet mare, de 
exemplu inima unui popor care 
vrea să-şi apere țara de invada-
tori şi asupritori, e gata chiar şi 
de sacrificiul suprem. Nimeni 
nu poate învinge un asemenea 
popor, dar VVP nu are de unde 
să ştie asta: unu, pentru că nu 
ştim ce are în loc de inimă; 
doi, pentru că în manualele de 
istorie sovietică şi în cărțile de 
conspirologie căpcăunul a citit 
că victoriile se obțin altfel.

Rusia ca imperiu se află, 
evident, la sfârşitul ciclului său 
istoric. Cât va dura agonia finală, 
nu se poate spune, dar e clar 
că, prăbuşindu-se, orice impe-
riu trage după el, în mormânt, 
multă viață şi speranță umană. 
E inevitabil. Chiar şi cele mai 
civilizate imperii ale erei moder-
ne s-au stropit cu sânge înainte 
de a-şi da obştescul sfârşit. E 
destul să ne amintim de aven-
turile nefericite ale Franței în 
Indochina şi în Algeria. Colapsul 
unui imperiu barbar presupu-
ne, din păcate, mult mai multe 
ruine şi victime. O bună parte 
din Ucraina este deja un mor-
man de moloz. Aproape trei 
milioane au fugit din țară, mii de 
oameni sunt ucişi şi răniți zilnic 

şi acesta ar putea fi doar înce-
putul tragediei. Într-un moment 
anume, chiar şi Putin va înțelege 
ceea ce lumea a înțeles deja de 
trei săptămâni: indiferent de 
deznodământul războiului, şi 
el, şi imperiul pe care îl împieli-
țează, au pierdut. Și atunci s-ar 
putea să ne amintim de vorbele 
unui expert militar din Vest care 
zicea, deunăzi, că se teme mai 
mult de un Putin care a pierdut, 
decât de un Putin care a câşti-
gat. Speranța noastră, a tuturor 
oamenilor care trăiesc în lumea 
de azi, nu în Mordorul de ieri, e 
că Rusia va avea şi ea eroii ei. La 
urma urmei, Ucraina îi oferă un 
exemplu.

P.S. Nu sunt în stare să 
comentez ce voi spune acum, 
de aceea îmi voi formula nedu-
merirea (ca să nu zic: stupoa-
rea) sub formă de întrebări. Și 
sper că la mijloc e mai curând 
o pricină de ordin filologic 
decât politic. Aşadar: cineva 
din guvernul nostru o să aibă 
vreodată curaj să-l întrebe pe 
ministrul Nicu Popescu cum îşi 
pregăteşte acesta discursurile şi 
dacă nu vrea cumva să efectu-
eze o vizită de lucru la Tiras-
pol („teritoriu ocupat“, după 
APCE), ca să vadă şi dumnealui, 
la fața locului, diferența dintre 
o „opinie politică“ şi constata-
rea unei stări de fapt? Se poate 
dezvăța omul de ambiguități 
măcar acum sau povara mode-
lului încă îi apasă umerii firavi? 
Sau poate strângem mână de la 
mână şi îi cumpărăm un dicțio-
nar, ca diplomatul nostru nr. 1 
să deprindă, măcar în exercițiul 
funcțiunii, proprietatea terme-
nilor?

Adrian CIUBOTARU

A - p o l i t i c e

Trei săptămâni de război în Ucraina. 
Tactica aleasă de comandantul suprem 
al forțelor armate rusești pare a fi 
terorismul: bombardarea orașelor 

și transformarea rezidenților din localitățile 
ocupate în ostatici. Mariupolul a devenit un 
simbol al crimelor de război și al genocidului pe 
care le comite Rusia în țara vecină. Maternități, 
teatre, blocuri de locuit etc. sunt șterse de pe fața 
pământului. 

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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La 15 martie a.c., APCE a recunoscut 
regiunea transnistreană a Republicii 
Moldova drept teritoriu aflat sub ocu-
pație rusească. Amendamentul prin 
care Rusia este recunoscută ca stat 
agresor a fost propus de către euro-
parlamentarul român Titus Corlățean 
şi a fost susținut în unanimitate de 216 
europarlamentari.  

Mă aşteptam ca după un asemenea 
succes al diplomației  române, MAE 
al României şi mai ales MAEIE de la 
Chişinău să facă declarații prin care 
să salute adoptarea rezoluției APCE, 
să-şi reconfirme intențiile şi eforturile 
pentru a pune capăt stării de ocupație 
a 11% din teritoriul Republicii Moldova. 
Din păcate, ambele ministere de exter-
ne s-au făcut că plouă. A lăsa să treacă 
neobservată o asemenea rezoluție e o 
mare greşeală, cu atât mai mult cu cât 
rezoluția adoptată reconfirmă la nivel 
de APCE ceea ce Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului a constatat încă în 
2004 în vestitul caz Ilaşcu şi alții versus 
Moldova şi Rusia. Și anume că vinovată 
pentru războiul din Transnistria din anul 
1992 este Rusia, care continuă să ocupe 
până în prezent raioanele din stânga 
Nistrului ale Republicii Moldova.  

Ministerul de externe de la Chişi-
nău, nu doar că nu a salutat adoptarea 
Rezoluției APCE, ci a încercat să-i mi-
nimalizeze importanța. E o declarație 
politică, domnule, nu e mare scofală!, 
ne zice ministrul de externe, care aflăm 
că nu e doar „expert în războaie civile”, 
dar şi în ştiințe politice, expert care face 
„distincții” şi clasificări savante între 
rezoluții, declarații etc. ale forurilor 

internaționale. Din păcate, declarația 
neghioabă, bâlbâită, a ministrului de 
externe Popescu a fost repetată în ca-
drul conferinței de presă de ieri şi de 
preşedintele Maia Sandu... 

Ce înțelege ministrul Popescu prin 
declarația sa ne-a explicat foarte bine 
pe facebook Marcela Țuşcă, absolventă 
a Facultății de Drept de la Strasbourg:  
„Traducere din limba moldovenească 
în limba română: „politic” în general 
e folosit cu o conotație negativă de 
către autoritățile statului R. Moldo-
va. Ceva e „politic” în măsura în care 
reflectă fie o chestiune (meschină) de 
interes, ori de imagine, în orice caz ca 
ceva inferior la nivel de conținut. Este 
expresia tipică a despărțirii, în logică 
post-modernă, a politicii de realitate, 
adică a despărțirii politicii de o schemă 
valorică. Când totul e relativ, aşa cum 
proclamă post-modernitatea, politica 
e redusă la gest, la ritual de imagine, 
n-are nicio valoare de conținut. „E o 
decizie politică” e totuna cu a spune 
„n-are legătură cu realitatea”. Reali-
tatea n-ar fi definită de poziții care fac 
trimitere la valori, şi care îi oferă *sens* 
acestei realități, ci la tehnicitatea *fără 
sens* a unor „procese”, a unor „me-
canisme”. „Politic” înseamnă pentru 
ei „inoperabil”. De asta Nicu Popescu 
caută „soluții la reglementarea transnis-
treană” în afara SENSULUI  POLITIC 
al declarației APCE despre teritoriul 
transnistrean ca teritoriu OCUPAT de 
Federația Rusă. Adică caută o brânză. 
Or în lumea oamenilor care insistă să 
mai păstreze *sensuri*, declarația APCE 
are *valoare*, iar valoarea participă la 
căutarea soluției. Pentru noi *politic* 
are sens, şi nu peiorativ, ci unul cât se 
poate de superior, pentru că angajează 
la un nivel suprem valorile şi atitudinile 
noastre.”

În opinia mea, abordarea ministru-
lui Popescu în legătură cu adoptarea 
Rezoluției e dictată de aceeaşi teamă 
a conducerii actuale de la Chişinău de 
a nu supăra Rusia, cu speranța că dacă 
se ascund cu capul în nisip, Rusia nu 
va ataca Moldova.

Dar nu e numai aceasta. 
După adoptarea Rezoluției APCE 

prin care Transnistria este declarată 
regiune ocupată de Rusia, şi Parla-
mentul Republicii Moldova ar trebui, 
la rândul său, să declare Transnistria 
teritoriu ocupat de Rusia, adoptând şi  
o legislație corespunzătoare în acest 
sens în vederea protejării populației 
aflate sub ocupație. (Parlamentul geor-
gian a adoptat o asemenea legislație 
privind regiunile sale ocupate de Rusia 
(Abhazia şi Osetia de Sud) încă la 28 
octombrie 2008.) Or, atât Preşedin-
tele Maia Sandu, cât şi parlamentarii 
PAS de astăzi, deşi au majoritate în 
Parlament, nu au curajul să adopte 
o Lege despre teritoriile ocupate de 
Federația Rusă. 

Rezoluția APCE pune în altă lumi-
nă şi statutul trupelor Federației Ruse 
aflate pe teritoriul Republicii Moldova. 
O lume întreagă ştie că acestea sunt 
trupe de ocupație, dar guvernarea de 
la Chişinău nu are curajul nici la acest 
subiect să vorbească cu subiect şi pre-
dicat, chiar dacă în 2018 Adunarea 
Generală a ONU a adoptat un proiect 
de rezoluție în acest sens. Și această 
laşitate politică este prezentată de di-
plomația moldovenească drept mare 
„meşteşug” diplomatic. În ultimele luni, 
discuțiile moldo-ruse purtate pentru 
utilizarea munițiilor din Transnistria, 
ne erau prezentate de MAEIE drept 
negocieri pentru retragerea trupelor 
ruse din Moldova.  

Rezoluția adoptată de APCE prin 
care Transnistria este declarată regi-
une ocupată de Rusia îndreptățeşte 
Republica Moldova să solicite Fede-
rației Ruse despăgubiri, compensații 
pentru ocuparea timp de peste 30 de 
ani a raioanelor din stânga Nistrului. Va 
avea curaj acest guvern, care nu poate 
abandona politica „vițelului ce suge de 
la două vaci”, să înainteze Rusiei o notă 
de plată pentru ocuparea Transnistriei 
timp de trei decenii? 

Eu cunosc răspunsul la această între-
bare. Dar ce credeți Dvs., dragi prieteni 
de pe Facebook?

Când eram mic de vreo şapte ani, am 
fost cu mama şi tata la Irpeni (Irpin), 
un orăşel mic, mai la vest de Kiev. Era 

frumos acolo, de prăpădenie, râulețul 
Irpeni era curat-curat – în apa până 
la gât îți vedeai vârful degetelor de la 
picioare şi dâra de pişat, când o lansai. 
Era şi o pădure în acele împrejurimi, 
mare-mare, cu copaci înalți-înalți, unde 
strângeam ciuperci cu sacul, iar într-o zi 
a trecut un şerpişor pe lângă mine, prin 
iarbă, de m-am ouat tot acolo. Iar până 
a ajunge la pădure, treceam pe lângă un 
lan cu mazăre dulce-dulce şi mâncăm 
din ea pe săturate. În casa de creație de 
la Irpeni era o bibliotecă şi eu stăteam 
în ea cu orele şi citeam, ca lumea de azi 

în Starbucks cu laptopurile. Iar seara te 
asurzeau țârâiecii... iar țârâiecii țârâie 
prin august. ‹75, poate ‹76... 

Azi Irpeniul aproape că l-au ocupat 
ruşii. Au distrus cât au văzut cu ochiul, 
au omorât cât au putut, probabil, mâine 
o să-l cotropească cu tot cu râu, cu pă-
dure şi cu lanul de mazăre. Iar bibliote-
ca... cât îi să distrugi o bibliotecă, dacă 
maternitățile gem sub obuze Sdelano 
v Rossii?... 

De unde dracu au apărut pe fața pă-
mântului ruşii iştia?

14 martie 2022

Amintiri din copilărie. Irpeni 

Rezoluția APCE și bâlbâitul de la Externe

Gheorghe BÂLICI

S a l t i m - b a n c

Cum apar 
uneori 
epigramele

Eram la 
un miting de 
protest în Piața 
Marii Adunări 
Naționale pe 
timpul comu-
niştilor, reve-
niți la putere. 
Veniseră vreo 
două mii de 
oameni din 
Chişinău şi din 
toată R. Moldova, ceea ce nu era prea mult, dar 
suficient pentru a se produce o manifestație. I.N., 
scriitorul şi jurnalistul, îmi şopteşte zâmbind că 
în mulțimea de oameni adunați în piață majo-
ritatea sunt „băieți cu ochi albaştri”. Atunci am 
scris, modificând puțin poanta oferită de-a gata, 
epigrama Miting de protest: „Ne-am adunat o 
sută-n Piață,/ Să protestăm că nu e viață,/ Când 
ne-am uitat,/ Ce bucurie!/ Cu securişti eram vreo 
mie!...”.

Altă dată, venind în oraş cu autobuzul de 
la Grătieşti, suburbia unde locuiesc, am intrat 
în discuție cu Alexandru, şoferul cu care mai 
glumeam şi căruia îi plăcea să asculte vreo 
„năzdrăvănie” de a mea. Am pornit vorba despre 
politicianul Mihai Ghimpu, lider PL, care afirma 
sus şi tare că „Alianța” e beton!”. Această alianță 
a partidelor de dreapta, numită  în derâdere şi 
aliansu’, nu doar de comunişti, ci de aproape 
toată lumea, a pierdut până la urmă lupta cu 
„opoziția”, de am avut, atâția ani în şir, la putere 
forțe odioase care numai proeuropene nu puteau 
fi numite. M-am ales, în schimb, cu o epigramă 
care nu mai este chiar atât de actuală, dar a avut 
mult succes la public după ce a fost lansată, fiind 
intitulată Liderilor Alianței: „Când ne spuneau 
pe-un vajnic ton/ Că Alianța e beton,/ Voronin a 
pândit momentul/ Și cred că le-a furat... cimen-
tul.”.

Pe prietenul meu de la Buzău, Viorel Pietră-
reanu, Dumnezeu să-l odihnească în pace, căci, 
cu mare părere de rău, a decedat prematur, îl 
sunam des. Era un om de o rară cumsecădenie, 
omenos şi bun la suflet, cu care, atunci când ne 
întâlneam la Buzău ori la Chişinău, oriunde în 
România, la festivalurile de umor sau cu alte 
ocazii, nu mă săturam să stau. La sfârşitul dis-
cuției noastre telefonice, Viorel, director al Casei 
de Cultură a Sindicatelor, organizator al festi-
valului de umor „Cât e Buzăul de mare”, nu uita 
niciodată să-mi spună: „Sărută-ți soția din partea 
mea”. Eu, bineînțeles, nu uitam, dar odată l-am 
întrebat: „Ia să-mi spui, Viorele, care o fi sau te 
gândeşti tu că e partea ta?”. Am râs amândoi, iar, 
pe lângă toate amintirile frumoase legate de Vio-
rel Pietrăreanu, am rămas şi cu acest catren ce se 
cheamă La despărțire: „Când un amic îmi spune 
la şosea:/ Sărută-ți soața şi din partea mea,/ Eu 
mă întreb, la anii mei destui:/ Dar oare care este 
partea lui?...”.

Iată aşa „ se nasc” uneori epigramele datorită 
faptului că nu caşti gura şi eşti atent la ce spune 
omul. Unii, nemulțumiți tot timpul, numiți şi 
„cârcotaşi de serviciu”, vor spune că „nu-i mare 
treaba”, mie însă mi-a plăcut să-mi amintesc de 
nişte întâmplări de mai demult, de oameni ce 
sunt sau nu mai sunt, căci aşa-i în lume: totul se 
face cu oamenii, chiar şi epigrama...

O epigramă, dacă ești atent 
și nu-ți scapă, uneori, o 
situație, o expresie sau 
o frază spusă de cineva, 

poate veni spontan, fiind mai 
reușită decât una „chinuită”, făcută 
la comandă pentru un ziar sau 
pentru un concurs literar. Exemple 
de acestea pot fi mai multe, eu însă 
voi prezenta doar câteva.

Mihai GRIBINCEA

Doru CIOCANU

Un grup de consilieri raionali comu-
nişti, socialişti şi de la alte fracțiuni – 
Vasile Doagă de la PLDM, Nicolae Racu 
de la PAS şi Gherasim Tofan de la USB, 

Valeriu Badrajan şi Alexandru Rusu de la 
PD, propun instalarea bustului Alexan-
dru Jdanov, prim-secretar al Partidului 
Comunist din Sângerei, anii 1973-1991...

Este o sfidare şi o lipsă de respect față 
de valorile şi personalitățile notorii ale 
culturii naționale, originari ai raionului 
Sângerei.

Cum să stea alături Nicolae Iorga, 
Iosif Naniescu şi Valeriu Gafencu, pro-
motori ai valorilor culturale şi religioase 
româneşti, de Jdanov, un antiroman şi 
un promotor al ideologiei comuniste 
şovine???

Cum să explicam la generațiile de in-

telectuali şi cetățeni cu verticalitate care 
în anii 90, alături de Ion Hadârcă, preşe-
dinte al Frontului Popular, protestam la 
Sângerei, în zona Pieței actuale, pentru 
Limba Română şi trecerea la Grafia La-
tină, iar Jdanov, fiind prim-secretar al 
PCUS, interzicea orice manifestare de 
trezire a conştiinței naționale???

Cum au semnat această cerere de in-
stalare a bustului lui Jdanov dnii Vasile 
Doagă, Nicolae Racu, Tofan, Valeriu 
Badrajan, Alexandru Rusu?

Suntem împotriva acestei provocări de 
instalare a bustului comunistului Jdanov 
pe aleea personalităților din Sângerei!!!

Strigător la cer sau rușine națională!!!

Petru HADÂRCĂ
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Marina Ovsiannikova: 
„Nu mai fiți zombi!”

Marina Ovsiannikova, redactor la Pervîi 
Kanal, a dat buzna în cel mai urmărit 
buletin de știri din Rusia, luni seară, cu o 
pancartă care critică ofensiva militară rusă 

din Ucraina, o scenă extrem de rară într-o țară în care 
informațiile sunt strict controlate, scrie AFP, citat de 
hotnews.ro.

Scena a avut loc în cadrul princi-
palului program de ştiri de seară al 
celui mai puternic canal de televiziune 
din țară, Pervîi Kanal, supranumit 
„Vremea” („Timpul”), urmărit zilnic 
de milioane de ruşi încă din epoca 
sovietică.

În timp ce faimoasa prezentatoare 
Ekaterina Andreeva prezenta bule-
tinul de ştiri, în spatele ei a apărut 
Ovsiannikova cu o pancartă pe care 
scrie „Opriți războiul. Nu credeți în 
propagandă. Aici sunteți mințiți”. „Ru-
şii sunt împotriva războiului”, mai 
scrie pe pancarta pe care este desenat 
steagul Ucrainei şi cel al Rusiei.

Imperturbabilă, prezentatoarea 
continuă să vorbească câteva secun-
de în timp ce Marina scandează: „Nu 
războiului!”, apoi canalul grăbeşte 
difuzarea unui reportaj despre spi-
tale, încheind transmisia în direct pe 
platou.

Într-un videoclip înregistrat ante-
rior şi publicat de OVD-Info, Ovsian-
nikova spune că, fiind născută din tată 
ucrainean şi mamă rusoaică, nu poate 
vedea cele două țări ca pe inamice.

„Din păcate, am lucrat pentru Pervîi 
Kanal în ultimii ani, făcând propagan-
dă pentru Kremlin. Îmi este foarte 
ruşine de asta astăzi”, spune ea. „Mi-e 
ruşine că am permis să fie difuzate 
minciuni la televizor, mi-e ruşine că 
am permis ca poporul rus să fie zom-
bificat”, adaugă ea.

Alex Luca: „Un gest 
extraordinar de curaj”

Reporterul „Gazetei de Chişinău” 
a contactat jurnalişti de la câteva te-
leviziuni, între care NTV Moldova, 
RTR Moldova, Prime TV.

Lilu Ojovan, moderatoarea emisi-
unii „100 de moldoveni au zis”, ne-a 
spus că „e un act de curaj şi autocon-

damnare conştientă”. „Probabil, de 
mult timp planifica acest gest şi, cu 
toate că ştia sigur că va fi arestata şi 
ulterior închisă, a ales să facă acest 
lucru.” Alex Luca, prezentator Prime 
TV, ne-a declarat: „E un gest extra-
ordinar de curaj, deşi ne-am fi dorit 
să vină mai devreme. Chiar Marina 
recunoscuse la un moment dat că a 
contribuit atâta amar de vreme la 
această propagandă rusească. Mi-aş 
dori mult ca acest gest să fie urmat, 
să recidiveze şi alți jurnalişti de primă 
linie din Federația Rusă”. 

Lili Lozan, prezentatoare Prime 
TV, a evitat să se pronunțe: „Nu e în 
competența mea să mă expun. Fac 
divertisment şi cumva ar suna nepro-
fesional, iar părerile strict personale 
nu pot fi obiective”. 

Anca Butnariuc: „Aștept să văd 
toată dramaturgia”

Anca Butnariuc, producător TV la 
General MEDIA GROUP, şi-a spus 
părerea despre gestul Marinei Ov-
siannikova: „Cu siguranță nu e atât 
de uşor să intri acolo. Știu că acolo 
se asigură securitatea la nivel foarte 
înalt şi e greu de crezut că a fost uşor 
să ajungă în spatele prezentatorului. 
Aştept să văd toată dramaturgia, ca 
să înțeleg exact dacă e vorba de curaj 
sau despre altceva”.

Veaceslav Perunov, ziarist, fon-
dator al ziarului „СП” din Bălți, ne-a 
declarat: „Marina este o adevărată 
jurnalistă”.

Întrebat de reporterul nostru, Ana-
tol Golea, prezentator RTR Moldova, 
ne-a răspuns: „Indiscutabil, gestul 
Marinei Ovsiannikova este un act de 
mare curaj. În Rusia sunt destul de 
mulți oameni lucizi care gândesc la 
fel. Acum, când cuțitul a ajuns la os, 
unii preferă să se concedieze, alții – să 
plece provizoriu din Rusia, alții – să 
protesteze, chiar cu riscul de a fi ares-
tați. Există şi unele întrebări -intrarea 
în studio, cu pancarte sau alte lucruri 
interzise, este aproape exclusă. Jur-
nalista sau a avut „complici” – susți-
nători (deci, astfel gândeşte acolo mai 
multă lume), sau… a fost un scenariu. 
Sper că timpul va limpezi apele, iar 
Marina va rămâne un exemplu de po-
ziție civică în jurnalism”.

Petru Macovei: 
„Cei care lucrează
la instituțiile media 
propagandiste sunt complici 
la acest război”

Solicitată să-şi exprime opinia pri-
vind acțiunea Marinei  Ovsianniko-
va, Elena Lewicka-Pahomova, NTV, 
ne-a spus că nu comentează acum 
nimic pentru mass-media. „Vă rog 
să mă scuzați, dar mă abțin să discut 
public subiectul, din moment ce nu 
avem acces la informații reale, nu la 
rapoarte interne şi emoții umane. Nu 
e deloc o informare din care poți trage 
concluzii.”

Directorul executiv al Asociației 
Presei Independente, Petru Macovei, 
a menționat: „Să nu uităm că ei de 
fapt au contribuit la acest război, fiind 
complici. Cei care lucrează la institu-
țiile media propagandiste, din punctul 
meu de vedere, sunt complici la acest 
război, pentru că au alimentat aceste 
dispoziții militariste şi au servit pentru 
manipularea opiniei publice. Acum, 
în al 12-lea ceas, mai bine aşa decât 
deloc. Eu sper că mai mulți jurnalişti 
de la instituțiile media propagandiste 
de stat din Federația Rusă vor urma 
acest exemplu, dar mă îndoiesc. Sunt 
cazuri sporadice, care confirmă re-
gula, iar regula este că foarte multe 
persoane care lucrează în jurnalism 
au făcut compromisuri criminale cu 
puterea din Federația Rusă şi sunt 
complici la situația care se întâmplă 
acum în Ucraina”. 

Găsită vinovată pentru comiterea 
unei „infracțiuni administrative”, Ma-
rina Ovsiannikova a fost supusă la 
plata unei amenzi în valoare de 30.000 
de ruble (aproximativ 250 de euro).

Imaginile acestui gest au făcut în-
conjurul lumii, mulți internauți sa-
lutând un act de „curaj extraordinar” 
într-un context de represiune severă 
împotriva oricărei voci critice în Rusia.

Roskomnadzor, autoritatea rusă de 
supraveghere a mass-media, a anunțat 
deja că a lansat propria investigație 
privind incidentul, notează hotnews.
ro.

Marina Ovsiannikova a spus că nu 
are planuri să plece din Rusia şi şi-a 
exprimat speranța că nu va fi inculpată 
penal pentru protestul său. „Nu mă 
simt deloc ca un erou. Aş vrea să simt 
că acest sacrificiu nu a fost degeaba şi 
că oamenii îşi vor deschide ochii”, a 
adăugat ea în interviul pentru Reuters.  
„Nu mai fiți zombi. Nu ascultați pro-
paganda asta. Învățați să analizați in-
formația. Învățați să căutați alte surse 
de informare, nu doar televiziunea 
rusă de stat”, a declarat ea.

A dat buzna în emisia postului rus Pervîi Kanal protestând 
împotriva războiului din Ucraina

Zelenski: Germania 
să dărâme zidul care 
desparte Europa

Invocând căderea Zidului Berlinului, preşedintele 
ucrainean Volodymyr Zelenski l-a îndemnat joi pe can-
celarul german Olaf Scholz să dărâme ceea ce el a numit 
un zid între Europa „liberă şi neliberă” şi să oprească 
războiul din Ucraina. Vorbind către Bundestag prin vi-
deolink, Zelenski a făcut apel la Scholz să restabilească 
libertatea Ucrainei, valorificând memoria colectivă a 
Germaniei cu referire la istoricul pod aerian din Berlin 
din 1948–1949 şi la căderea Zidului Berlinului în 1989.

Erdogan se oferă să-i 
găzduiască pe Putin și 
Zelenski pentru discuții

Preşedintele Turci-
ei, Tayyip Erdogan, s-a 
oferit, joi, într-un apel 
telefonic cu omologul 
rus Vladimir Putin, să-l 
găzduiască pe acesta şi 
pe liderul ucrainean 
Volodimir Zelenski 
pentru discuții, po-
trivit biroului său. În 
declarație, Erdogan 
i-a spus lui Putin că un 
acord cu privire la anumite probleme ar putea necesita 
o întâlnire între cei doi lideri. Erdogan a mai spus că o 
încetare a focului de durată ar putea duce la o soluție 
pe termen lung.

Putin a demis opt generali 
pentru eșecul său în Ucraina

Șeful adjunct al Gărzii Naționale, generalul Roman 
Gavrilov, a fost reținut de serviciul de securitate al Fe-
derației Ruse, potrivit jurnalistului Hristo Grozev de 
la Bellingcat, şi este acuzat de „scurgere de informații 
militare care au dus la decese”. „Trei surse independente 
raportează că generalul Roman Gavrilov, şeful adjunct al 
Gărzii Ruse, a fost reținut de FSB. Gavrilov a lucrat an-
terior şi pentru Serviciul de securitate al lui Putin”, scrie 
jurnalistul pe Twitter, citat de publicația „Ukrainskaya 
Pravda”, care precizează că Putin a demis opt generali 
pentru eşecul său în invazia Ucrainei.

Kremlinul: Războiul 
permite „purificarea” 
societății ruse 
de „trădători”

Conflictul din Ucraina dezvăluie cine sunt „trădătorii” 
în Rusia şi permite o „purificare” a țării, a declarat joi 
Kremlinul, revenind asupra unor afirmații foarte dure 
făcute cu o zi în urmă de preşedintele Vladimir Putin, 
potrivit AFP, citat de agerpres.ro. „În astfel de situații, 
mulți oameni se arată a fi trădători şi pleacă ei înşişi 
din viața noastră. Unii demisionează, alții părăsesc țara. 
Este o purificare. Alții încalcă legea şi sunt pedepsiți 
pe baza legii”, a explicat Dmitri Peskov, purtătorul de 
cuvânt al preşedinției ruse.

Rusia avertizează Statele 
Unite: Avem puterea 
să vă punem la punct

Rusia a avertizat, joi, Statele Unite că are puterea 
de a pune la punct principala superputere a lumii şi a 
acuzat Occidentul că a alimentat „un complot rusofob 
sălbatic de a distruge Rusia”. Dmitri Medvedev, care a 
ocupat funcția de preşedinte din 2008 până în 2012 şi 
acum este secretar adjunct al Consiliului de Securitate 
al Rusiei, potrivit Reuters, a declarat că Statele Unite 
au alimentat rusofobia „dezgustătoare” în încercarea de 
a forța Rusia să îngenuncheze. „Nu va funcționa. Rusia 
are puterea de a-i pune pe toți inamicii noştri neclintiți 
la locul lor”, a spus Medvedev.

I.G.

M a p a m o n d

Diana BOTNARU
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Interviu cu Natalia Zamfir, expertă în legislație, dr. în drept, conf. univ., coautoare 
la elaborarea Regulamentului privind gestionarea anvelopelor uzate 

,,Persoanele care dețin anvelope uzate 
sunt obligate să nu le înhumeze, să nu le 
abandoneze pe sol sau în apele de suprafață”

- Stimată Doamnă Natalia 
Zamfir, prezentați-ne, vă 
rog, starea de fapt care a 
generat elaborarea acestui 
Regulament.
Lipsa reglementărilor normati-

ve privind prevenirea formării de 
deşeuri provenite de la anvelopele 
uzate în procesul gestionării lor 
creează consecințe grave asupra 
mediului şi sănătății populației. 
Arderea acestora, chiar şi pentru 
un timp scurt, emite în atmosferă 
o listă enormă de substanțe otrăvi-
toare. Două dintre acestea – bife-
nilul şi benzopirenul – reprezintă 
nişte cancerigene puternice. În 
acelaşi timp, dacă se arde o tonă 
de anvelope – în atmosferă se vor 
emite circa 270 kg de fum negru 
şi 450 kg de gaze toxice.

- Enumerați-ne probleme-
le care vor fi soluționate 
în urma implementării 
documentului la care vă 
referiți.
Adoptarea Regulamentului 

privind gestionarea anvelopelor 
uzate va contribui la soluționarea 
următoarelor probleme:

 reutilizarea, reciclarea şi alte 
forme de valorificare a anvelope-
lor uzate pentru a reduce elimina-
rea de deşeuri, contribuind astfel 
la o dezvoltare durabilă; 

 creşterea numărului de 
agenți economici autorizați care 
activează în domeniul gestionării 
deşeurilor;

 creşterea nivelului de reali-
zare a măsurilor de monitorizare 
şi raportare;

 creşterea cantității de deşe-
uri colectate separat şi reciclate 
(inclusiv fluxurile speciale de de-
şeuri, cum ar fi anvelopele uzate 
etc.);

 reducerea cantității de deşe-
uri generate de  anvelopele uzate 
eliminată prin depozitare.

- Vorbiți-ne despre scopul 
Regulamentului privind 
gestionarea anvelope-
lor uzate și beneficiile 
implementării.

Obiectivul Regulamentului 
privind gestionarea anvelopelor 
uzate constă în reducerea efec-
telor negative asupra mediului 
determinate de activitățile de de-
pozitare a anvelopelor uzate, prin 
stimularea efectuării de investiții 
pentru achiziționarea şi punerea 
în funcțiune a unor instalații noi 
de prelucrare şi valorificare a 
acestor deşeuri. Aceste investiții 
vor contribui la creşterea calității 
mediului înconjurător şi, în ace-

laşi timp, la dezvoltarea zonelor 
în care vor fi realizate. Totodată, 
beneficiile vor fi semnificative, de-
oarece o politică privind economia 
circulară orientată spre viitor va 
determina o tranziție echitabilă şi 
corectă către o economie verde, 
neutră din punct de vedere cli-
matic şi competitivă, va crea în 
acelaşi timp oportunități propice 
pentru o creştere durabilă.

- La elaborarea Regula-
mentului v-ați ghidat de 
legislația altor state? Care 
anume? Spuneți-ne câteva 
exemple demne de urmat.
Proiectul nominalizat este 

armonizat cu prevederile Direc-
tivei 2008/98/CE privind deşe-
urile şi cu prevederile Directivei 
2000/53/CE privind vehiculele 
scoase din uz.

În UE se foloseşte o mare varie-
tate de sisteme de gestionare a an-
velopelor. Deşi aceste sisteme sunt 
diferite, se colectează cu succes 
cantități semnificative de anvelope 
pentru utilizare sau tratament – 
aproximativ 90%. Astfel, 40% din 
anvelopele colectate sunt ulterior 
tratate pentru a atinge randamen-
tul de material, în timp ce o canti-
tate egală cu aceasta este utilizată 
pentru a genera energie. Restul 
sunt reşapate (7%) – sau expor-
tate (11%). În Finlanda, din anul 
2000, peste 90% din anvelopele 
uzate colectate sunt reciclate. În 
Belgia, din 2006, au fost introduse 
noi obiective şi măsuri, astfel încât 
toate anvelopele uzate colectate să 
fie reşapate (procedeu prin care 
se înlocuieşte banda de rulare a 
anvelopelor uzate) sau reciclate.

- Care agenți economici ge-
nerează acest tip de deșeuri 
specifice în activitatea lor? 
Ce acțiuni, reguli vor trebui 
să aplice, să respecte con-
form Regulamentului nou?
Conform datelor statistice din 

anul 2021 ale Registrului de stat al 
unităților de drept, după genurile 
de activitate, numărul agenților 
economici, a căror activitate ge-
nerează deşeuri produse de an-
velopele uzate, este estimat la 
35.566 (vânzarea, întreținerea şi 
repararea autovehiculelor şi mo-
tocicletelor – 21.530, comerțul cu 
ridicata şi cu amănuntul, întreți-
nerea şi repararea autovehiculelor 
şi motocicletelor – 14.036).

În prezent, Inspectoratul pen-
tru Protecția Mediului deține date 
despre circa 7 278 de agenți eco-
nomici, ce generează acest tip de 
deşeu în urma activităților.

Am discutat cu unul dintre 
coautorii Regulamentului privind 
gestionarea anvelopelor uzate, care 
a descris importanța implementării 

regulamentului pentru mediul înconjurător și 
sănătatea populației, beneficiile economice ale 
gestionării optime a acestor deșeuri specifice.

La acest număr impunător de 
mare al celor care generează de-
şeurile, conform datelor Agenți-
ei de Mediu, doar 60 de agenți 
economici dețin autorizația de 
mediu în domeniul gestionării 
deşeurilor, ceea ce denotă inefi-
ciența sistemului de autorizare 
a activităților cu impact asupra 
mediului înconjurător.

Subiecții persoane fizice sau 
juridice care, la nivel profesional, 
vând şi/sau importă, prelucrează, 
tratează anvelope noi şi/sau an-
velope uzate destinate reutilizării 
vor fi obligați să-şi înregistreze în 
Sistemul informațional automati-
zat SIA „MD”, deținut de Agenția 
de Mediu, şi să asigure crearea 
unor sisteme individuale şi co-
lective de returnare şi colectare a 
tuturor anvelopelor uzate, precum 
şi dezvoltarea sistemelor de valo-
rificare materială a deşeurilor de 
anvelope uzate.

- Pentru omul simplu, 
deținător al unui automo-
bil, ce reguli impune noul 
Regulament pe care acesta 
va trebui să le respecte?

Persoanele fizice, deținătoare 
de vehicule, sunt obligate să pre-
dea vehiculele uzate ori compo-
nentele acestora separat de alte 
deşeuri către agenții economici 
autorizați să desfăşoare activități 
de colectare a vehiculelor scoase 
din uz sau direct agenților econo-
mici autorizați să efectueze opera-
ții de tratare, evitând eliminarea 
prin depozitare.

Persoanele fizice şi persoanele 
juridice care dețin anvelope uzate 
sunt obligate să nu le înhumeze, 
să nu le abandoneze pe sol sau în 
apele de suprafață; să le predea 
agenților economici autorizați să 
le colecteze şi/sau să le valorifice 
conform legislației.

- Ce rol le revine 
Autorităților Publice Locale 
în gestionarea anvelopelor 
uzate? 

Autoritățile Administrației Pu-

„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.

blice Locale, în limita resurselor 
financiare aprobate în acest scop 
de către consiliul local pe anul 
bugetar respectiv, realizează 
următoarele activități: alocarea 
terenurilor necesare pentru co-
lectarea separată a anvelopelor 
uzate; amenajarea unor spații 
speciale pentru depozitarea de-
şeurilor colectate separat pentru 
a asigura protecția mediului şi a 
sănătății populației.

- Când va intra în vigoare 
Regulamentul? 

Unele responsabilități privind 
înregistrarea, raportarea şi autori-
zarea vor întra în vigoare din mo-
mentul publicării Regulamentului 
în Monitorul Oficial, dar țintele 
de colectare a anvelopelor uzate 
vor fi realizate etapizat în limita 
cantităților introduse pe piață în 
anul precedent, începând cu anul 
2024. 

- Vorbiți-ne despre „dru-
mul” anvelopelor uzate, 
conform noului Regula-
ment (colectarea, prelu-
crarea, reciclarea anvelo-
pelor uzate).  
Subiecții implicați în gestiona-

rea anvelopelor uzate individual 
sau colectiv vor crea puncte de 
colectare şi de tratare. Ei sunt 
obligați să asigure acoperirea 
întregii zone unde sunt distribu-
ite anvelope noi. Regulamentul 
prevede cerințe pentru puncte 
de colectare şi tehnicile aplica-
te la tratare. Principale cerințe 
sunt: deşeurile să fie depozitate 
fără a afecta sănătatea popula-
ției, mediul sau împrejurimile  

imediate; în timpul depozitării 
sau tratării să fie manipulate de 
către personalul instruit într-o  
manieră organizată şi regulată; 
să se folosească cele mai bune 
tehnici disponibile în domeniul 
valorificării deşeurilor.

 - Unde vor fi utilizate ma-
teriile prime după recicla-
rea și prelucrarea anvelo-
pelor uzate? 
Obiectivele de colectare şi re-

ciclare a anvelopelor uzate duc la 
beneficii economice net semnifi-
cative în comparație cu obiectivele 
mai modeste.

Dezvoltarea tehnologică în 
domeniul tehnologiilor avansate 
de tratare a reziduurilor va avea 
impact în inovarea industrială 
în general, unele fiind legate de 
eco-inovare, iar altele fiind speci-
fice piețelor produselor reciclate 
a anvelopelor uzate.

Cauciucul capătă o serie de 
utilizări finale valoroase odată 
re-procesat, printre care se nu-
mără: industria construcțiilor, cea 
peisagistică; etanşări şi umpluturi 
industriale; construcții civile; te-
renuri de joacă; construcții spor-
tive; bază pentru covoare; depo-
zitarea deşeurilor; combustibil în 
cuptoare de ciment; încălțăminte; 
transport.

- Vorbiți-ne despre im-
pactul economic în urma 
implementării cadrului 
legislativ.

Anvelopele prezintă materie 
polimerică importantă: într-o 
tonă se conțin circa 700 kg de 
cauciuc – care poate fi folosit 
pentru obținerea carburantului, 
confecțiilor de cauciuc tehnic şi a 
materialelor de construcție.

Implementarea Regulamentu-
lui propus ar putea genera benefi-
cii de mediu şi economice destul 
de importante şi va crea locuri de 
muncă decente. Nivelul țintelor de 
colectare şi reciclare va determi-
na ritmul progresului tehnologic 
în sectorul tratării anvelopelor 
uzate. Cum obiectivele de reci-
clare ar crea anumite piețe pentru 
tehnologii avansate de reciclare, 
investițiile în procurarea de noi 
tehnologii ar creşte substanțial. 
Este foarte probabil ca investițiile 
respective să ducă la continuarea 
dezvoltării comerciale şi la crearea 
noilor tehnologii de tratare.

Interviu realizat 
de Victoria POPA
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„E aberant ca, în Europa, 
cineva să îți bombardeze casa”
Interviu cu Ramona Băluțescu, jurnalist de reportaj, cu 30 de ani de experiență, 
fost corespondent de război în Bosnia și în timpul bombardamentelor din Belgrad, 
autor a peste 70 de volume de poezie și reportaje, cadru didactic asociat la Universitatea 
de Vest Timișoara, catedra de Filosofie

– Stimată doamnă Ramona 
Băluțescu, cum v-ați decis 
să mergeți în calitate de 
corespondent de război, în 
Bosnia, în 1994, la vârsta 
de numai 21 de ani? 
Eram studentă la Facultatea 

de Jurnalistică a Universității de 
Vest din Timişoara. În Banat fiind, 
aproape de fosta Iugoslavie, şi fă-
când presă (de la 19 ani începusem 
să public în ziarul „Timişoara”), 
îmi aduc aminte că simțeam o 
frustrare enormă din cauza ştiri-
lor ce ajungeau până la noi, de la 
agențiile de presă internaționale. 
Din acele ştiri nu înțelegeam decât 
că azi au mai murit doi pe undeva, 
ieri au fost împuşcați patru, dar… 
am simțit că nu asta trebuie să fie 
ce vor oamenii, de pe front. Am şi 
cunoscut câțiva refugiați, în Timi-
şoara, în vara lui 1994, care mi-au 
povestit despre cum trăiesc ei în 
Liubliana, şi… am vrut să înțeleg 
mai mult, despre tot. Aşa că am 
plecat încolo.  

– În ce condiții ați trăit, în 
Bosnia? 
Am fost în multe locuri, şi con-

dițiile au fost diferite. Eu eram 
acreditată la ONU şi, mai apoi, şi 
la NATO, şi puteam să folosesc avi-
oanele lor, convoaiele lor, forturile 
lor şi informațiile pe care le ofereau 
ei. Cât timp eram cu cei din ONU, 
am avut cazări rezonabile spre 
excelente, şi mâncare mai bună 
decât la orice restaurant pe care îl 
călcasem până atunci în Timişoara 
mea. În schimb, când am ales, în 
Sarajevo, să mă mut în oraş, au 
început problemele. Iarna era ex-
trem de frig, nu aveam geamuri, 
nu era mereu apă. Mi s-a agravat 
sinuzita, aveam dureri mari, am 
primit medicamente probabil prea 
puternice, vomitam. Odată, m-a 
apucat vomitatul pe Bulevardul 
Lunetiştilor şi un deştept de pe 
deal a tras foarte aproape de mine. 
Viața era foarte grea, oamenii erau 
disperați, erau prinşi într-un ase-
diu în care intrau greu mâncarea 
şi armele, printr-un tunel săpat 
pe sub aeroport. Au fost situații 
când am tras foame. Am învățat 
că foamea nu e o tragedie, dacă 
nu se întinde prea mult, şi că te 
poți descurca şi cu o bucățică de 
pâine, cu câteva corcoduşe, sau cu 
un morcov.

– Cum se purtau militarii? 
Erau militarii forțelor belige-

rante, şi cei ai ONU – NATO. Aş 
putea povesti tot felul de întâm-
plări, pe armate, de la jamaicanii 
cu care aveam discuții superbe, 
în Zagreb, la finlandezii cu care 
mergeam la scaldă lângă Split, la 
norvegienii din Belgrad şi francezii 
cu care am locuit în Sarajevo. Aş 
aminti de danezii din Kiseljak, de 
scoțienii din nordul Bosniei, de 

spaniolii din Medjugorje şi Mostar. 
Au fost mai toți ok – doar în Pale 
m-am simțit amenințată de gărzi-
le fetei lui Karadzic, ea fiind şefa 
biroului de presă al lui Radovan 
Karadzic. 

– În ce relații erați cu ci-
vilii? 
Vă spuneam mai sus că la un 

moment dat am ales să renunț la 
confortul ONU, unde mereu era 
căldură, unde aveam mâncare 
bună şi eram ocrotită. Voiam să 
fiu parte din viața localnicilor. Și 
ei au apreciat asta. Am constatat 
că oamenii simpli sunt la fel pe 
toate părțile unei linii a frontului. 
Cei simpli se întreabă, ce dracu’ 
caută ei acolo, şi de ce trebuie să-şi 
împuşte vecinii... 

– Unde și când vă scriați 
textele, cum le trimiteați 
în România, unde erau pu-
blicate? 
De fapt, rareori trimiteam texte 

de acolo, pentru că era dificil şi 
scump. Și nu mă interesa să trimit 
ştiri. Pur şi simplu trăiam, notam, 
pozam, filmam uneori, şi îmi fă-
ceam stocul meu de informații. 
Scriam mai târziu, de acasă, despre 
cum a fost trecerea de pe munte-
le Igman, cu călăuză, sau despre 
tramvaiele lor ce mergeau, eroic, 
şi în război, despre cum studenți 
la muzică studiau cu arma alături, 
iar în clasa lor se căsca gaura unui 
obuz. Scriam despre viața prosti-
tuatelor ce se vindeau soldaților 
ONU, despre cum era să fii preot 
militar ONU, despre femeile co-
respondent de front ce erau mai 
numeroase şi mai îndârjite decât 
bărbații, despre viața cardinalului 
catolic rămas în oraş, despre linia 
frontului, despre cum se trăia la 
război. Materialele le-am publi-
cat la ziare din Timişoara şi Arad 
şi, cum eram studentă, am dat un 
reportaj şi la „Forum Studențesc”, 
revista studenților timişoreni.  

– Acum, peste ani, v-ați 
așteptat să izbucnească un 
nou război, cel din Ucrai-
na?
Da. E urât ce spun, şi trist. Dar 

da. Lucrurile astea se întâmplă 
acolo unde democrația e fragilă. Și 
cred că nimeni nu era naiv să con-
sidere ceea ce se întâmpla în Rusia 
drept un sistem democratic… 

– Ce știați despre Putin 
până în 2022? Ce credeți 
despre el acum? 
Știam că acolo nu e democra-

ție, dar părea un punct roşu în-
depărtat. Iar acum se vădeşte că 
nu era aşa de departe… Nu ştiam 
că omul e dus. Nu mă interesează 
dacă, după Registrul American de 
Psihiatrie, e încadrabil la patolo-
gic sau nu – sau, cum sugerează 

psihologul Alin Leş, la narcisism 
malign. O democrație trebuie să 
aibă pârghii de reglaj pentru ca 
oameni ce pot lua asemenea de-
cizii greşite să nu ajungă în astfel 
de poziții. 

– Ce sentimente aveți pen-
tru ucraineni? Cum comen-
tați rezistența lor? 
Vedeți, Ucraina nu e la capătul 

pământului, față de noi, față de 
voi… Mă doare orice om ce suferă 
dar am fost învățați să ne identifi-
căm cu alții pe criteriul proximității. 
Îi vedem pe ucraineni ca pe frații 
noştri – culoare, credință, apro-
piere geografică. Pentru mine, 
personal, Ucraina e un om la care 
am ținut şi care acum nu mai este, 
episcopul greco-catolic Milan Sasik. 
Sunt oamenii pe care i-am văzut la 
o sfințire a lui, de biserică, într-un 
sat de munte, de lângă Ujhorod, şi 
cu care am stat la masă. Și mă dor 
„oamenii lui Milan”, şi aş vrea să îi 
ştiu trecuți de grozăvia asta. 

Este groaznic să ni se arate 
că toate pactele noastre inter-
naționale sunt, de fapt, o pânză 
de păianjen pe care nu ştim să o 
gestionăm eficient. E aberant ca, în 
Europa, cineva să îți bombardeze 
casa. Și am tot respectul pentru 
preşedintele lor, care a reuşit să 
devină un simbol al luptei pentru 
normalitatea lor. Este extraordinar 
ce fac ucrainenii. Mă întreb cum 
am fi noi, dacă am fi fost atacați…

– De unde vă informați? 
Cum s-a întâmplat că ru-
șii (populația) sunt atât de 
dezinformați? 

Eu mi-am ales ca sursă BBC-ul, 
de mulți ani. Am şi o agenție de 
ştiri din România, pe care intru 
zilnic, dar nu o s-o numesc pen-
tru că e tot mai proastă. Nu am 
pornit televizorul de vreo 12 ani 
– nu am timp de pierdut. Îmi iau 
toate ştirile din online, şi încerc 
să discern. Cât despre ruşi… Nu 
cred că trebuie să îi demonizăm 
pe toți, la grămadă. Atunci când 
trăieşti într-o bulă nedemocratică, 
informați vor fi cei cu canale de 
comunicare mai bune, sau cei de 
la marginea bulei. Și noi am trăit 
aşa. În Arad şi Timişoara aveam te-
leviziunile maghiară şi sârbă, care 
ne ajutau să nu ajungem spălați pe 
creier, şi ascultam Vocea Ameri-
cii şi România Liberă. Probabil în 
Rusia nu aşa mulți au avut şanse 
de genul ăsta. Gândiți-vă că şi dez-
informarea voită, nu din naivitate 
sau prostie, e mare, iar oamenii nu 
sunt obişnuiți cu gândirea critică.

– Aveți vreo intuiție privind 
evoluția războiului? Cât de 
departe sau aproape e fi-
nalul lui? 
Nu pot face astfel de preziceri 

pentru că nu am urmărit până 
acum forțele de care dispune Putin. 
Abia în ultima lună am căutat date 
despre arsenalul atomic etc. Nu 
ştiu de se poate crea masa critică ce 
ar provoca scânteia unei revoluții, 
aşa cum a fost la noi, la Timişoara, 
față de Ceauşescu. Dar, de se va 
întâmpla asta, Putin nu va fi aşa de 
uşor de eliminat… Iar ucrainenii 
sper să ştie să îl apere pe Zelens-
ki. E un om de o mare charismă. 
De acum nu se mai poate trăi cu 

Putin, prefăcându-ne că urmăm, 
toți, paşii aceluiaşi menuet – lu-
mea trebuie să scape de el. Cum 
se va întâmpla asta, nu ştiu, dar 
rezistența lui Zelenski cred că e o 
parte din găsirea soluției.   

– Înlăturarea lui Putin poa-
te fi la fel de sângeroasă ca 
a lui Ceaușescu? 
Chiar mai sângeroasă. Depinde 

mult de masa critică. Și de cât de 
mult gândesc generalii lui cu capul 
lor. Și de cum se vor uni plaurii. 
Pentru că există puncte de agluti-
nare ce îi leagă pe oamenii sătui de 
dictatură, oameni de bun-simț care 
sunt şocați de atacul pe care țara 
lor îl face asupra Ucrainei, există 
personalități între aceşti oameni, ce 
vorbesc despre aberația asta – dacă 
ei vor putea coaliza mulțimea, dacă 
se vor putea organiza, dacă agențiile 
străine vor putea colabora astfel 
încât să îşi dozeze corect sprijinul, 
poate vom avea şi scânteia, şi ias-
ca… Nu ştiu… Suntem parte a unei 
table de şah unde avem şi noi un 
rol marginal, dar îl avem. Nu ştim 
ce va fi mâine. În şah, un pion care 
ajunge unde trebuie poate deveni 
regină… sau nebun… 

– Cât de necesară e munca 
corespondenților de răz-
boi, astăzi?
Avem nevoie şi de informare, şi 

de empatie. De o imagine de an-
samblu, transmisă dintr-un studio 
unde stă un analist, centralizează 
date, le rumegă şi ne dă un tablou 
al zilei, al conflictului, al lucrurilor. 
Dar empatia vine de la colegii ce au 
adus, şi în acest conflict, poze cu 
femei ce fac Molotovuri, cu copii ce 
îşi salvează cactusul sau îşi târăsc, 
în vămi, bagaje prea mari pentru 
ei, cu nou-născuta de la metrou, 
cu statuia cu capul plecat în fața 
blocurilor ce ard. După conflicte 
vor rămâne nu atât numerele exac-
te – deşi ele contează, desigur – cât 
aceste fotografii, şi poveştile lor. 
Fata arsă de napalm, vulturul ce 
aşteaptă să mănânce copilul chir-
cit – sunt lucruri pentru care ne-a 
sângerat tuturor sufletul, fie că le-
am privit la Tv sau pe Fb. Îmi aduc 
aminte de replica unui timişorean, 
în tramvai, când aveam un coleg 
şi prieten prizonier în Cecenia: ce 
a căutat acolo? I-am spus ceva de 
morții mă-sii, şi i-am amintit că 
omul „a căutat acolo” ca să-l ajute 
pe el, pe boul cu nedumerirea, să-şi 
bea mai bine cafeaua de dimineață, 
ştiind pe ce lume se află. Este un 
drept extrem de adânc, ca impor-
tanță – să fim informați. E ca aerul 
– despre care, uneori, aflăm cât de 
important e abia când începem să 
nu-l mai avem… 

– Vă mulțumesc mult pen-
tru interviu.

Interviu de Irina NECHIT
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Robotul Wall-E de pe Calea Ieșilor

Cu puțin efort, un strop de imaginație și 
câteva unelte, poți transforma anvelopele 
uzate și piesele auto vechi în obiecte 
decorative pentru flori și grădină. Fie că 

e vorba despre un hobby care te scoate din rutină, 
fie că ai o afacere în domeniul auto, și ornamentele 
sustenabile te ajută să atragi atenția, reutilizarea 
anvelopelor degradate e o provocare interesantă. 

Numărul anvelopelor uzate 
sunt de ordinul milioanelor în 
Republica Moldova. Ce ar putea 
face oamenii cu anvelopele uzate? 
Probabil, cea mai nefericită idee 
ar fi aceea de a le arde. Anve-
lopele sunt făcute din materiale 
sintetice şi, prin arderea lor, se 
eliberează în atmosferă substan-
țe chimice periculoase, precum: 
monoxid de carbon, oxizi de sulf, 
oxizi de azot, dioxine, furani, me-
tale grele, benzen şi hidrocarburi 
aromatice policiclice, aflăm din-
tr-un comunicat al Agenției de 
Mediu. 

Unele cauciucuri vechi ajung 
la fabricile de reciclare a anvelo-
pelor din R. Moldova: compania 
din zona industrială Vatra, care 
utilizează metoda prin piroliză, 
şi firma de pe str. Uzinelor 15 din 
Chişinău, care produce pardoseală 
din anvelopele de camion. Însă, 
cu regret, puțini şoferi ştiu unde 
pot duce anvelopele de care nu 
mai au nevoie.

Am descoperit câteva locuri în 
Chişinău unde anvelopele dete-
riorate au fost utilizate într-un 
mod ingenios, despre care vă voi 
povesti în acest articol. Când am 
mers la fața locului să discut cu 
unul dintre artizanii anvelope-
lor, am întâlnit un distribuitor de 
piese auto, care a fost surprins să 
afle că în Chişinău există firme 
de reciclare a anvelopelor. I-am 
spus adresa agenților economici 
şi i-am sugerat să urmărească ru-
brica Ecologie de pe www.gazeta-
dechisinau.md pe care publicăm 
texte pe această temă. 

Roboți și figurine 
de Crăciun

Compoziții ingenioase din ca-
uciucuri şi piese auto vechi şi-au 
găsit un loc pe Calea Ieşilor din 
Chişinău. Autorul iscusit se nu-
meşte Vadim, mecanic auto. În 
fața unui bloc de locuit, unde se 
află magazinul de piese auto al 

fratelui său, Vadim a expus figuri-
ne şi roboți dând dovadă de mult 
spirit inventiv. 

„Piesele auto sunt uzate, iar ca 
să nu le arunc la fier vechi, am 
făcut ceva interesant. Am folosit 
piese de la tot felul de maşini: ca-
mioane, autoturisme, remorci. 
Robotul e construit din chei, roți 
şi alte piese auto. Lebăda din an-
velope va fi transformată în stro-
pitoare pentru flori şi iarbă. Insta-
lația e inspirată de desenul animat 
Wall-E: robotul care strânge metal 
de pe planetă, făcând curățenie pe 
pământ”, spune Vadim. 

Bărbatul a meşterit un gard din 
piese auto, o babă de zăpadă şi un 
brad de Crăciun care luminează 
noaptea. Lebăda din anvelope a 
meşterit-o timp de două-trei zile. 
„Nimic n-a fost greu. Lebăda am 
tăiat-o cu grinderul, deoarece an-
velopa are sârmă înăuntru. Sunt 
şi anvelope fără sârmă, uşor de 
tăiat. Îmi pare că undeva primesc 
anvelope. Nu ştiu ce fac cu ele”, 
menționează Vadim. 

Ideile ingenioase îi aparțin. 
„Toată viața mea e creativă (zâm-
beşte – n.a.). Fratele e cu magazi-
nul, iar eu cu reparația auto, aşa ca 
doi frați. Cât timp aştept o piesă, 
pentru a repara o maşină, execut 
ceva creativ. Urmează să mai fac 
lucrări”, zice el.

Matrioșka, girafa, 
pisica și moșul 

Păpuşa Matrioşka zâmbeşte pe 
strada Onisifor Ghibu din sectorul 
Buiucani al capitalei. A fost exe-
cutată din anvelope, acum şase 
ani, de pictorița Liuba. Femeia a 
studiat pictura la o facultate din 
Odesa, Ucraina. Pe lângă Matrioş-
ka, a mai făcut în curtea blocului 
o girafă, un moş, o pisică şi alte 
câteva figurine abstracte.  

„Anvelope sunt câte vrei. Aici 
era un trunchi de copac, iar eu 
l-am îmbrăcat în dopuri colora-
te de la sticlele de plastic. Să fie 
frumos în curtea casei noastre. 
Copiii se uită şi le place. Soțul meu 
le-a îngrădit să nu fie distruse. 
Mulți au instinctul de a rupe, de 
a lua, dar a întărit astfel ca să nu 
fie distruse”, povesteşte Liuba, 
pensionară. 

Lângă uşa de la intrarea în 
bloc, pictorița a pictat o femeie 
în costum popular, cu pâine şi 
sare, întâmpinând oaspeții şi lo-
catarii casei. 

Înflorite din anvelope

Rămânem tot pe strada Onisi-
for Ghibu, mergem un pic mai jos 
şi facem la stânga. Întâmplător 
sau nu, dar la scară am întâlnit-o 
chiar pe Galina, femeia care a reu-
tilizat anvelope şi sticle de plastic 
pentru a crea ceva deosebit în cur-
tea blocului în care locuieşte. „Eu 
sunt contabil. Îmi place să creez. 
Mă uit pe internet şi când le văd 
– îmi conving soțul să mă ajute să 
le fac. Anvelopele mi le dă soțul 
meu sau le iau de la oricare vulca-
nizare: băieții sunt bucuroşi să le 

„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.

dea cuiva”, mărturiseşte Galina.
În curtea blocului sunt două 

lebede, un gard din anvelope şi 

Artizanat din anvelope și piese auto pentru grădini și afaceri

Natalia MUNTEANU

C a r i c a t u r a  e c o l o g i c ă
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Vadim, bărbatul care a creat roboții. Strada Calea Ieșilor

răzoare pentru flori şi arbori. Fe-
meia se plânge că copiii se joacă 
cu mingea şi nu păstrează lucru-
rile frumoase din curte, dar nici 
părinții lor nu le fac observație. 
Folosirea anvelopelor drept ghi-
vece pentru flori este o soluție 
simpatică, însă necesită îngrijire 
în fiecare an: trebuie vopsite. Gali-
na a făcut şi un gard din anvelope 
uzate pentru a proteja florile şi 
plantele. 

Și pe strada Vissarion Belin-
ski din Chişinău există obiecte 
decorative din anvelope uzate. 
Cauciucurile au fost vopsite şi au 
imprimate pe ele imaginile unor 
fețe de fetițe din desene animate 
şi ale unor pisici. Nu am reuşit 
să o găsim pe autoarea acestora. 

Galina, femeia care a făcut lebede și ghivece pentru flori. Strada Onisifor Ghibu

Liuba, pictorița care a creat matrioșka pe strada Onisifor Ghibu

Lângă ușa

de la intrarea în 
bloc, pictorița a 

pictat o femeie în 
costum popular, 
cu pâine şi sare, 

întâmpinând 
oaspeții şi locatarii 

casei.
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Un bilanț al spionajului rusesc 
împotriva României (1912)

Nu este un secret că România a fost (și 
este în continuare – Al.M.) spionată (și) 
de ruși. Unul din cele mai importante 
obiective sau subiecte de spionaj a fost 

securitatea și armata română. În aceste procese 
erau atrași, în afară de profesioniști și străini 
stabiliți în țară, tot felul de români dubioși, mai 
bogați sau mai săraci, gata să-și vândă țara pentru 
o modestă simbrie. 

Volumul „Armata Ro-
mână sub lupa imperiului 
rus: 1912”, titlul dat de edi-
torii acestei cărți (în origi-
nal: «Вооруженные силы 
Румынии»), care este o re-
constituire a lucrării secrete 
apărute la Sankt-Petersburg 
cuprinzând o totalitate de 
informații secrete militare 
româneşti, depistate de agenții 
Rusiei țariste, un rezultat a zeci 
şi sute de spioni ruşi, sau de 
cozi de topor române plătite de 
ruşi, pentru a avea o informație 
veridică despre Armata Româ-
nă. Această carte este aproape 
tot ce ştiau ruşii în anul 1912 
despre armata şi securitatea 
statului român.

Această lucrare rusească 
apărută într-un tiraj extrem 
de limitat, fiecare volum fiind 
numerotat, a fost elaborată de 
Direcția Principală a Marelui 
Stat Major al armatei țaris-
te. Proiectul de reconstituire 
a acestei cărți importante şi 
prefața editorului aparține 
autorului acestor rânduri, iar 
traducerea din limba rusă şi 
nota introductivă aparține 
col(r) de securitate, publicistu-
lui Alexandru Ganenco. Coper-
ta şi îngrijirea textului aparține 
Constanței Sinița şi Elenei 
Cărăuş-Sinița, volumul are 260 
de pagini în format A4. 

Imperiul rus încă de la apa-
riție şi până la transformarea 
lui în imperiu sovietic a dus 
mereu o politică de agresiune, 
provocare şi de spionaj în țările 
cu care are frontieră comună şi 
nu doar în ele... Una din aceste 
vecine a fost România. Inte-

resul Rusiei pentru România 
şi în genere pentru peninsula 
Balcanică a fost întotdeauna 
major.

Poate din acest motiv cele 
mai multe războaie ruşii le-au 
dus pe teritoriul principate-
lor şi ulterior al României. 
Setea de noi pământuri, noi 
bogății naturale şi umane i-a 
făcut pe ruşi să stea mereu cu 
ochii pe principatele române, 
pentru a le cunoaşte locurile 
slabe, punctele vulnerabile, 
obiceiurile naționale, pentru 
a fi folosite în interesul lor 
meschin. Dacă facem o retros-
pectivă istorică asupra acestui 
subiect,  trebuie să recunoaş-
tem că nici turcii, deşi au 
stăpânit câteva secole prin-
cipatele, n-au comis atâtea 
jafuri, distrugeri, batjocură, 
moarte, câte au adus ruşii pe 
aceste pământuri româneşti. 
Știa ce ştia marele domnitor 
Ștefan cel Mare, care, înainte 
de moarte, a lăsat poruncă 
fiilor săi să nu închine țara 
ruşilor niciodată...

Câteva cuvinte despre cola-
borarea ruso-bulgară pentru 
spionarea aparatului militar 
românesc. În urma unei sim-
ple întâmplări, sunt aduse la 
lumină în anul 1907, aspecte 
de maximă importanță pen-
tru securitatea națională. Din 
cauza numelui destinatarului şi 
masivității pachetului, oficiul 
poştal din Odobeşti trimite 
Direcției Generale a Telegrafe-
lor şi Poştelor un colet conside-
rat suspect; aceasta, la rândul 
său, îl trimite spre a fi verificat 
Siguranței Generale a Statului. 
Aici este deschis şi examinat cu 
atenție ajungându-se la conclu-
zia că este vorba de un caz ce 
poate afecta serios securitatea 
României.

Pachetul era destinat unui 
ofițer de artilerie bulgar, care 
locuia în Sofia, locotenentul G. 
Hesapcieff, şi conținea hărți şi 
planuri militare detaliate ale 
unei părți din Moldova. Într-un 
raport secret redactat la 12 
noiembrie 1907 şi prezentat 

atât ministrului de Interne, cât 
şi celui de Război, directorului 
Direcției Poliției şi Siguranței 
Generale, Ion (Iancu) Pana-
itescu, atrage atenția asupra 
acestui periculos caz de spionaj 
în care era implicată Bulgaria 

Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist

la porțile tuturor cazărmilor şi 
altor instituții militare de ale 
noastre, spre deosebire de cei 
ruşi, cărora le-ar fi mult mai 
greu să facă acest lucru. Cel 
puțin acest lucru ni-l relatea-
ză mai multe documente din 
fondul 680 – „Direcția Gene-
rală a Poliției şi Jandarmeriei 
Române”, dosare depozitate în 
Arhiva Națională a Republicii 
Moldova.

Este evident că acest ra-
port al directorului general al 
Direcției de Poliție şi Siguranță 
atrage atenția asupra necesi-
tății ca Marele Stat Major al 
Armatei să înființeze un ser-
viciu de contraspionaj, care să 
fie bine organizat spre a putea 
demasca cu înlesnire pe spionii 
care mişună în țară.

În volumul „Istoria servicii-
lor secrete române” (Prahova, 
2007), semnat de Paul Ștefă-
nescu, putem găsi mai multe 
cazuri-exemple de spionaj 
în favoarea Rusiei, inclusiv 
despre cozile de topor de la 
noi. Unul din exemplele de 
spionaj intens mediatizat în 
opinia publică românească la 
începutul secolului XX, în care 
s-a stabilit implicarea spiona-
jului rus, este cazul căpitanului 
de artilerie Rodrig Goliescu, 
talentat inventator în dome-
niul aviației, dar şi un personaj 
dubios, setos de bani şi slavă. 
Acesta în luna iunie 1912 a fost 
recrutat de serviciile secrete 
ruseşti ca informator.

Într-o notă descoperită ca 
urmare a percheziției efectuate 
la domiciliul său, Rodrig Go-
liescu îşi asuma în scris obli-
gația de a transmite serviciului 
rus de informații o serie de do-
cumente referitoare la apărarea 
națională – planul de mobiliza-
re al unui regiment de infan-
terie, cu toate datele necesare, 
ultima ediție a Regulamentului 
de mobilizare şi planul de con-
centrare al Armatei Române în 
caz de război cu imperiul rus 
sau cu Austro-Ungaria, Planul 
Statului Major al transportu-
rilor militare pe căile ferate în 
caz de mobilizare etc.

După ce a fost deconspirat 
de fostul său subaltern, pe 
care a încercat să-l implice în 
colectarea informațiilor, este 
judecat pentru înaltă trădare şi 
contrafacere de sigilii şi sem-
nătură; şi, prin sentința din 22 
iunie 1913, primeşte 20 de ani 
de muncă silnică şi degradare 
militară.

Am adus doar două exemple 
(deşi au fost destul de multe – 
Al.M.) pentru a pune în lumină 
unele metode ale serviciilor 
secrete ruseşti de a depista şi 
depozita informația secretă din 
țările aflate în vizorul interese-
lor ruseşti.

Volumul este destinat mi-
litarilor, istoricilor, juriştilor, 
diplomaților, politologilor, po-
liticienilor, cursanților acade-
miilor militare şi tuturor celor 
pasionați de istoria adevărată.

Judecătoria Chişinău, sediul Centru, solicită prezentarea lui Braşovan Anatolie, Braşovan Veronica, 
Braşovan Ecaterina şi Braşovan Valeria, adresa: mun. Chişinău, str. Ion Pelivan, nr. 17/3, ap. 130, în 
şedința de judecată care va avea loc la data de 02 mai 2022, ora 10.30, în bir. 904, bd. Ștefan cel 
Mare şi Sfânt 162, mun. Chişinău, în legătură cu examinarea cauzei civile nr. 2-8103/21, pornită la 
cererea de chemare în judecată depusă de SA „Livservcom” în procedura falimentului către Anatolie 
Braşovan, Veronica Braşovan, Ecaterina Braşovan şi Valeria Braşovan privind încasarea datoriei. 

Judecător – Victoria Sanduța

A v i z  p u b l i c i t a r

şi foarte probabil 
Rusia Țaristă. Di-
rectorul Panaitescu 
evidențiază printre 
altele cooperarea 
existentă între 
instituțiile milita-
re bulgare şi ruse, 
având ca obiectiv 
comun spionarea 
țării noastre. Aceas-
ta era vitală pentru 
armata şi serviciul 
de spionaj țarist, 
deoarece orice in-
trare în țară a unui 
„supus” rus, indife-
rent că era civil sau 
militar, era riguros 
înregistrată şi urmă-
rită atât de poliție, 
cât şi de Siguranță 
sau Jandarmerie.

Concluzia logică 
ar fi că spionajul 

acesta s-a făcut pentru intere-
sul armatei bulgare. Dat fiind 
însă că regiunea reprezentată 
pe hărțile în cauză este situată 
dincolo de linia fortificată Fo-
cşani-Nămoloasa, regiune care 
cade în afara zonei de interese 
bulgăreşti, nu este exclusă 
posibilitatea ca acest spionaj 
să fie făcut de bulgari pe contul 
ruşilor. 

E posibil ca ruşii să se folo-
sească de ofițerii bulgari, aces-
tora fiindu-le mult mai uşor 
să se strecoare neobservați în 
țară, amestecându-se printre 
muncitorii şi negustorii bul-
gari, precum şi printre covri-
gari şi bragagii, care staționau 



15

Vineri / 18 martie / 2022social-politic      de atitudine

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

A N C H E T Ă

Achiziții „cu dedicație”

Din martie 2020 și până în februarie 2022, 
pe timp de pandemie, mai multe primării 
și-au cumpărat autoturisme noi, al căror 
cost variază între 150 și 374 mii de lei. La 

cele 15 concursuri de achiziții publice, organizate 
de primării în ultimii doi ani, a participat un 
singur agent economic. 

Multe primării, fără a ține cont 
de Legea privind achizițiile publi-
ce, copiază specificațiile tehnice 
ale autoturismelor care urmează 
a fi procurate, astfel încât doar un 
singur model poate corespunde 
solicitărilor autorităților publice 
locale. 

„Din păcate, multe primării 
fac anunțuri de achiziții cu „de-
dicație”, prin care favorizează un 
anumit operator economic. Pri-
marul şi-a pus scopul să cumpe-
re, de exemplu, o Dacia Logan, 
intră pe site-ul producătorului 
şi copiază specificațiile tehnice 
la autoturismul Dacia. Mai mult, 
se face din neştiința autorităților 
contractante de a elabora un ca-
iet de sarcini care să corespundă 
cerințelor legii”, afirmă Vadim 
Țurcan, expert asociat în achiziții 
publice la IDIS „Viitorul”.

Specificațiile tehnice 
nu trebuie să indice 
o anumită marcă de mașină

În acelaşi timp, legea nu in-
terzice participarea la concurs a 
unui singur operator economic, 
însă astfel poate fi favorizată in-
direct o anumită companie. „La 
procurarea de bunuri şi servicii 
e permis să fie ales câştigătorul 
dintr-un singur ofertant dacă el 
corespunde cerințelor. Nu e nimic 
ilegal”, susține Țurcan. 

Conform documentelor publi-
cate de primării pe www.tender.
gov.md, majoritatea banilor alo-
cați pentru procurarea autotu-
rismelor de serviciu au un singur 
beneficiar: grupul financiar-in-

dustrial „DAAC Hermes” S.A.
Tot de pe www.tender.gov.md 

am aflat prețurile şi marca auto-
turismelor procurate, exact ofer-
tele agenților economici „DAAC 
AutoSport”, „DAAC AutoTest” şi 
„Integral Auto”. Doar Primăria 
Hânceşti, una dintre cele 15 pri-
mării menționate în acest articol, 
a cumpărat maşina de la „Conti-
nent” SRL. 

În 2018, anticorupție.md a 
scris că, de ani buni, majoritatea 
banilor publici alocați pentru 
autoturismele de stat ajung la 
compania „DAAC Hermes”. Iar 
în 2015, Ziarul Național scria că 
firmele-fiice ale „DAAC Hermes” 
au pus ochii pe banii publici din 
2003, când au livrat Cancelariei 
de Stat 70 de maşini de „Skoda 
Octavia”. 

Funcționarii publici şi primarii 
cu care am reuşit să discut mi-au 
spus că autoturismele au fost pro-
curate strict pentru necesitățile 
primăriei. Majoritatea maşinilor 
au fost procurate din banii alocați 
din bugetul local, la decizia consi-
liului local. La şedința consiliului 
s-ar fi decis ce fel de model auto 
să se achiziționeze. 

Cu un buget anual de 6 milioa-
ne şi 500 mii de lei, Primăria Vă-
ratic, r-l Râşcani, şi-a achiziționat 
în 2021 o Dacia Duster de 330.325 
lei, echivalentul a 16.500 de euro. 
Autoturismul era o necesitate, 
spune contabila, deoarece maşina 
de model Lada e nefuncțională. 
„Am făcut evaluarea maşinii vechi 
la Camera de Comerț şi Industrie. 
Costă 17 mii de lei. Dacă o putem 
vinde – bine, dacă nu şi nu, o dăm 
la fier uzat”, susține Diana Pleşca, 
contabilă-şefă la Primăria Văratic. 

Primăria Sireți a decis să cum-
pere o maşină de model Renault 
Kadjar în valoare de 374.388 de 
lei, sau aproape 19 mii de euro. 
E cea mai scumpă maşină dintre 
cele 15 procurate de primăriile 
despre care vă relatăm în acest 
articol. „Primăria nu are potențial 
economic să cumpere maşină. Și 

încă aşa maşină. Am câştigat un 
proiect transfrontalier cu Româ-
nia. Noi nu avem bani în bugetul 
primăriei pentru cheltuieli ele-
mentare. Dacă nu era proiectul, 
noi era să umblăm cu maşina pe 
care o avem din 2010 şi care-i 
vai de ea, prezintă pericol pen-
tru angajații primăriei”, susține 
Leonid Boaghi, primar de Sireți, 
r-l Străşeni. 

Și Primăria Cantemir şi-a ales 
în februarie 2022 un Renault Me-
gan, în valoare de 350 mii de lei. 
Maşina veche de 15 ani urmează 
a fi dată la „Apă Canal Cantemir” 
sau o va conduce viceprimarul, 
aflăm de la Roman Ciubaciuc, 
primar de Cantemir. 

Autoturisme cumpărate 
din economii

În aprilie 2021, Primăria Co-
vurlui s-a ales cu o maşină Dacia 
Logan în valoare de 205 mii de lei. 
Primarul Ion Neghina susține că 
autoturismul a fost achiziționat 
din economiile făcute la bugetul 
local. „Fiind primar în al treilea 
mandat, în toți aceşti ani am fo-
losit doar maşina mea peste tot. 
Primăria nu e mică, iar necesi-
tățile sunt mari. Am făcut multe 
economii la buget şi am decis să 
cumpărăm o maşină pentru pri-
mărie, cu care să rezolvăm pro-
blemele instituției”, zice primarul 
de Covurlui.

Tot o Dacia Logan în valoare de 
249.900 de lei a cumpărat şi Pri-

măria Molovata Nouă din raionul 
Dubăsari. Primarul Oleg Gazea a 
precizat că la consiliul local s-a de-
cis să fie cumpărat un autoturism 
pentru necesitățile primăriei. De 
asemenea, 244 mii de lei a costat 
autoturismul cumpărat de Pri-
măria Vişneovca, r-l Cantemir, în 
aprilie 2020. Primarul Olga Pac 
susține că maşina veche va ajunge 
la metal uzat.

În 2020, Primăria Sărata Gal-
benă, Hânceşti, a ales Dacia San-
dero Stepway pe care a plătit 260 
mii de lei. „Am vrut să reparăm 
maşina veche, dar când am auzit 
cât costă... Am decis să cumpărăm 
una nouă”, argumentează Mihail 
Lozovoi, primar. 

Primăria Tabani din r-l Bri-
ceni şi-a luat Dacia Duster în 
decembrie 2020, pe care a dat 
368.500 de lei. „Noi am vândut 
pământ, una, alta, am strâns 
banii şi am cumpărat maşina. 
Era nevoie de această maşină. 
Maşina o conduce primarul. 
Aşa-i după lege, unde primarul 
e bărbat – el conduce maşina, 
iar unde primar e femeie – se 
angajează un şofer sau o conduce 
femeia primar. Femeile angajate 
în primărie nu au permis de con-
ducere”, menționează contabila 
Primăriei Tabani. 

Au mai cumpărat maşini pri-
măriile Boldureşti din r-l Nis-
poreni (298.300 lei); Goteşti 
din r-l Cantemir (150.000 lei); 
Primăria Hânceşti (304.150); 
Primăria Sturzovca din r-l Glo-

deni (321.222); Primăria Taraclia 
(305.000 lei); Primăria Chioselia 
Mare din r-l Cahul (213.000 lei) 
şi Primăria Leova (258.000 lei). 
Cea mai ieftină maşină a ales pri-
măria Goteşti, pe care a plătit 150 
mii de lei. 

Eficiență în gestionarea 
banilor publici

Experta în achiziții publice de 
la IDIS „Viitorul”, Diana Ran-
ga-Enachi, susține că autoritățile 
publice locale trebuie să respecte 
principiile de gestionare eficientă 
a resurselor financiare publice, 
conform Legii privind achizițiile 
publice şi Legii finanțelor publice 
şi responsabilității bugetar-fis-
cale. 

„Dacă autoritatea publică de-
monstrează că achiziția este o ne-
cesitate reală şi o prioritate pentru 
comunitate (nu dispune de niciun 
mijloc de transport de serviciu) 
pentru a-şi desfăşura corespun-
zător activitatea şi a planificat-o 
(se regăseşte în Planul anual de 
achiziții), achiziția auto poate fi 
argumentată. Altfel este un moft 
al primarului, care nu are nimic 
în comun cu prioritățile oame-
nilor, necesitățile comunității şi 
principiile de bună guvernare”, 
explică experta. 

La 17 martie 2020, Parlamentul 
a adoptat Hotărârea prin care a 
declarat stare de urgență în Re-
publica Moldova din cauza pan-
demiei de Covid-19.

Ofertele unice ale distribuitorilor auto pentru cerințele trase la indigo ale unor primării

Natalia MUNTEANU

CNESP a decis relaxarea măsurilor de sănătate publică    
Starea de urgență în sănătate publi-

că, declarată prin Hotărârea Comisiei 
Naționale Extraordinare de Sănătate 
Publică (CNESP) nr. 61 din 9 septem-
brie 2021, a fost prelungită până pe 
15 aprilie inclusiv, pe întreg teritoriul 
Republicii Moldova. O decizie în acest 
sens a fost luată luni, 14 martie, de 
Comisia Națională Extraordinară de 
Sănătate Publică, prezidată de prim-mi-
nistra Natalia Gavrilița, se anunță 
într-un comunicat al Guvernului Repu-
blicii Moldova.

Astfel, o serie de măsuri de sănătate 
publică au fost ajustate în contextul 
reducerii considerabile a numărului 
de cazuri de COVID-19. Începând cu 
16 martie curent, purtarea măştilor de 
protecție va fi obligatorie doar în trans-
portul public, instituțiile medico-sani-
tare, instituțiile de plasament, unitățile 
comerciale cu amănuntul, centrele 
comerciale şi farmacii. Specialiştii în 
sănătate publică recomandă, în con-
tinuare, cetățenilor să poarte măşti în 
toate spațiile publice închise, în special 

în cele de uz comun şi zonele cu poten-
țial de aglomerare. Totodată, pentru a 
se proteja de infectarea cu SARS-CoV-2, 
persoanele sunt îndemnate să respecte 
regulile de igienă respiratorie şi igiena 
mâinilor.

Membrii CNESP au mai decis să 
excludă obligativitatea prezentării 
certificatului COVID la intrarea în toate 
spațiile închise. De asemenea, toate 
evenimentele private, precum nunți, 
botezuri, vor putea fi organizate fără 
limitarea numărului de invitați/spec-

tatori etc. Dispar şi limitările privind 
numărul de clienți în unități de alimen-
tație publică, teatre, cinematografe, săli 
de spectacol, centre de sport/fitness sau 
zone de agrement. Evenimentele mari 
în aer liber, precum festivalurile, dar 
şi cele sportive, se vor putea desfăşura 
fără restricții privind numărul specta-
torilor.

Măsurile de relaxare au intrat în 
vigoare la 16 martie, se spune în comu-
nicatul emis de Guvern. 

D.B.
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Durerea care implică mai multe 
articulații poate contura un tablou 
simptomatologic variat care poate 
îndruma către diverse suspiciuni de 

diagnostic. Aceasta poate fi de tip poliarticular 
(implică mai mult de patru articulații) sau 
oligoarticular (între două și maxim patru 
articulații afectate).

Cât de eficient este sportul pentru scă-
derea în greutate la femei? Un nou studiu 
sugerează că sportul, fără o dietă corespun-
zătoare, nu determină scăderea în greutate 
la sexul feminin.

Cercetătorii au ascuns participantelor 
adevăratul obiectiv al studiului, reprezentat 
de investigarea greutății corporale după 
adoptarea unui program de exerciții fizice, 
utilizând în schimb obiective false care se 
refereau la performanțele cognitive şi îm-
bunătățirea funcției cardiovasculare după 
sport. Din studiu au fost excluse femeile 
care intenționau să slăbească deoarece 
exista riscul ca acestea să urmeze o dietă.

Studiul a inclus femei cu vârste cuprinse 
între 18 şi 32 de ani, care au făcut sport 
de trei ori pe săptămână timp de patru 
săptămâni (34 de participante) şi opt 
săptămâni (36 de participante). La înce-
putul şi sfârşitul studiului, s-au măsurat 
greutatea participantelor, masa musculară 
şi grăsimea corporală, recoltându-se, de 
asemenea, probe de sânge pentru a se eva-
lua hormonii care controlează senzația de 
foame şi sațietate (insulina, leptina, amili-
na, grelina, peptidul YY). La niciuna dintre 
femei, slabe sau obeze, nu s-a observat o 

scădere în greutate, iar femeile slabe au 
câştigat masă musculară.

Urmărindu-se rezultatele individuale ale 
participantelor după programul de exerciții, 
s-a observat că nivelele hormonilor leptină 
şi amilină sunt responsabile de scăderea sau 
creşterea în greutate la sfârşitul studiului. 
După antrenament, variațiile hormoni-
lor care controlează apetitul au îngreunat 

scăderea în greutate la unele persoane, în 
comparație cu altele. Altfel spus, energia 
pe care au ars-o în timpul sportului a fost 
înlocuită în alimentație. Chiar dacă era 
vorba despre femei slabe sau obeze, orga-
nismul lupta împotriva pierderii caloriilor.

Studiul nu sugerează că sportul nu este 
benefic, el ajutând de fapt la menținerea 
sănătății prin prevenirea bolilor legate de 

stilul de viață, precum diabetul de grad 2, 
boala cardiovasculară sau tulburări mentale 
precum depresia. 

Totuşi, specia umană este programată 
să se apere împotriva scăderii în greutate 
mai mult decât împotriva luării în greutate, 
deoarece strămoşii noştri au fost nevoiți 
să supraviețuiască în medii cu puțină hra-
nă. Dacă începe să facă sport, organismul 
uman se adaptează şi încearcă să mențină 
greutatea corporală.

Cu toate acestea, sportul poate contribui 
în mod indirect la controlul greutății, prin 
faptul că ne ajută să dezvoltăm controlul de 
sine şi să nu cedăm aşa de repede tentațiilor 
alimentare. De asemenea, prin intermediul 
sportului putem învăța să ne organizăm 
mai bine timpul şi să depăşim perioadele 
în care nu suntem foarte motivați.

Pentru a scădea în greutate, persoanele 
trebuie să adopte o dietă sănătoasă, care să 
includă legume şi alimente bogate în fibre, 
fără mâncăruri procesate sau bogate în 
zahăr. Se recomandă stabilirea unor mese 
regulate, fără gustări între mese. Asocierea 
dietei cu sportul va produce cu siguranță 
rezultate vizibile.

medicalXpress

Dureri la mai multe 
articulații – ce ar putea fi 

Cât de eficient este sportul pentru scăderea 
în greutate la femei?

Durerile articulare reprezin-
tă un simptom important, care 
influențează calitatea vieții, care 
poate conduce la o limitare a mo-
bilității. Durerile articulare care 
pot surveni secundar unor cauze 
inflamatorii sunt cunoscute sub 
denumirea de artrită.

Durerea articulară (artalgia) 
poate fi o durere de tip mecanic 
sau de tip inflamator. Afectarea de 
tip inflamator se manifestă prin 
durere locală, căldură, creştere 
în volum (datorată acumulării 
de lichid intraarticular sau unei 
efuzii) şi eritem. Durerea poate fi 
mai accentuată în timpul mişcării 
sau, din contră, în repaus. 

Durerea articulară poate fi 
generată şi de structuri din ve-
cinătatea articulației (tendoane, 
inserții musculare, muşhi), iar 
sursa exactă a durerii poate fi 
dificil de identificat.

Durerile la mai multe articu-
lații pot fi de tip inflamator (în 
cadrul unui proces infecțios, al 
unor boli inflamatorii sistemice 
precum artrita reumatoidă sau 
cea de tip psoriazic) sau de tip 
mecanic, non-inflamator (cum 
întâlnim în sindroamele de hiper-
mobilitate, osteoartrită). 

De asemenea, artralgia poate fi 
cu debut acut (când trebuie luate 

în considerare patologii de tipul 
infecțiilor virale sau bacteriene, 
puseu activ al unei boli inflama-
torii sistemice, atacul de gută) 
sau cronic (artrita reumatoidă, 
spondiloartropatia seronegativă, 
artrita enteropatică). 

Dureri la mai multe 
articulații – cauze 
și factori de risc

Durerea articulară cu extindere 
la nivelul mai multor articulații 
poate avea multiple cauze care 
necesită investigații, dintre care 
putem enumera: 

Injurii sau fracturi
Procese infecțioase
Boli autoimune (precum artrita 

reumatoidă sau lupusul eritema-
tos sistemic)

Tendinita
Suprasolicitarea articulară
Osteoartritele
Osteomielitele
Artritele septice
Politrauma articulară

Obezitatea care conduce la 
o suprasolicitare articulară
Diagnosticul clinic și 
paraclinic

Diagnosticul clinic se efectuează 
prin anamneză (o discuție amă-

nunțită cu pacientul) şi examen 
fizic local şi sistemic. Din punct 
de vedere paraclinic, se pot solicita 
o serie de investigații în funcție 
de suspiciunea de diagnostic for-
mulată în urma controlului clinic. 
Astfel, se pot solicita: radiogra-
fie, ecografie, computer tomograf, 
imagistica prin rezonanță mag-
netică nucleară, analize de sân-
ge (factorul reumatoid, viteza de 
sedimentare a hematiilor, acidul 
uric, proteina C reactivă, anticorpi 
antinucleari).

Evaluarea simptomatologiei 
care însoțeşte artralgia trebuie 
investigată cu atenție. Simpto-
mele pot fi legate de modifică-
rile articulare sau de manifes-

tări sistemice. Caracteristicile 
durerii trebuie consemnate în 
sensul duratei durerii, variabi-
lității de intensitate a durerii pe 
parcursul unei zile, durata până 
la instalarea durerii, factorii care 
calmează şi cei care exacerbează 
simptomatologia. 

Examenul fizic este un element 
important. Astfel, este necesar 
atât un examen local, cât şi un 
examen fizic complet.

Semnalele de alarmă sunt re-
prezentate de căldură la nivelul 
articulației, edem, eritem periarti-
cular, precum şi de o serie de ma-
nifestări sistemice: conjunctivită, 
febră, uveită, scădere în greutate, 
eritem, purpură.

Tratament

Managementul terapeutic al du-
rerilor articulare constă în primul 
rând în tratarea cauzei subadiacen-
te. Adițional, până la un control 
terapeutic al patologiei care a con-
dus la artralgie, se pot administra 
medicamente pentru un control 
al simptomatologiei (precum an-
tiinflamatoare nesteroidiene, în 
cazul artralgiilor de origine infla-
matorie, sau acetaminofen atunci 
când nu este identificată o cauză 
inflamatorie). Deoarece o afectare 
cronică poate conduce la o afectare 
a mobilității, în aceste cazuri se 
recomandă fizioterapie.

romedic.ro
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S-au încheiat 
Jocurile 
Paralimpice 
2022

Delegația Chinei şi cea a 
Ucrainei s-au situat pe prime-
le două locuri în clasamentul 
general pe medalii la Jocurile 
Paralimpice de Iarnă 2022, ce 
s-au desfăşurat în perioada 4-13 
martie la Beijing. Sportivii din 
Ucraina, țară confruntată cu 
invazia rusă, a cucerit 11 dis-
tincții de aur, 10 de argint şi 8 
de bronz, la biatlon şi schi fond. 
Echipa galben-albastră a fost 
întrecută de China (18-20-23), 
podiumul fiind completat de Ca-
nada (8-6-11). Formațiile Rusiei 
şi Belarusului nu au fost admise 
la competiții, din cauza agresi-
unii militare asupra Ucrainei. 
La ceremonia de final, drapelul 
paralimpic a fost transmis orga-
nizatorilor viitoarei Olimpiade, 
ce va avea loc peste patru ani la 
Milano şi Cortina d’Ampezzo.  

Jurnaliștii 
sportivi își 
vor apăra titlul 
în Egipt

Echipa de minifotbal a jurna-
liştilor se va deplasa pe 19 martie 
curent în Egipt, în vederea parti-
cipării la turneul internațional de 
fotbal rezervat cronicarilor spor-
tivi. Evenimentul va întruni 12 
colective de presă din opt țări şi 
se va derula pe terenurile de fot-
bal ale Clubului „Marina Sports” 
din stațiunea balneară Hurghada 
de pe țărmul Mării Roşii. De 
remarcat că formația Asociației 
Presei Sportive din Moldova, ghi-
dată în teren de căpitanul Eduard 
Ciobanu, preşedintele APSM, va 
participa pentru a doua oară la 
acest concurs, pe care în 2021 l-a 
şi câştigat. Reamintim că anul 
trecut această echipă s-a impus la 
turnee similare în Lituania şi în 
Georgia. 

Campionatul 
municipal de 
haltere și-a 
desemnat 
câștigătorii

Campionatul municipiului 
Chişinău la haltere printre 
juniori a avut loc în zilele de 12 
şi 13 martie a.c., fiind găzduit 
de Școala sportivă specializată 
din capitală. În cea mai uşoară 
categorie de greutate (32 kg) 
s-a impus Alexandru Guznac. În 
celelalte cântare au excelat An-
drei Aculov (36 kg), Alexandru 
Stratulat (40 kg), Daniel Croito-
ru (45 kg), Daniel Betca (49 kg), 
Petru Cobzari (55 kg), Ion Ba-
danev (61 kg), Ion Mariuță (67 
kg), Mihai Damaschin (73 kg), 
Ion Pasat (81 kg), Lucian Ga-
dimba (89 kg), Daniel Ciubota-
ru (96 kg). La feminin, cele mai 
bune au fost Anastasia Ilnițcaia, 
Diana Cebotaru, Adriana Conac 
şi Anastasia Ceornopolc. În to-
tal, la turneu au participat peste 
70 de halterofili.  

Luptătoarele generației 
de aur au încântat Europa

Anastasia Nichita, Irina Rîngaci și 
Mariana Draguțan – așa se numește 
trioul moldovean care a uimit un întreg 
continent, după adjudecarea medaliilor 

de aur la  Campionatele Europene Under-23 de 
lupte, ce s-au desfășurat în perioada 7-13 martie 
curent la Plovdiv, Bulgaria. Puțin a lipsit ca să li 
se alăture Mihaela Samoil (55 kg), care a intrat în 
posesia distincției de bronz – un rezultat extrem 
de merituos și muncit în sudoarea frunții. 

Aparenta ușurință

Astfel, „leoaicele” noastre, aşa 
cum le-a supranumit presa inter-
națională, au cucerit trei medalii 
de aur din totalul de 10 categorii, 
întrecând la acest capitol toate 
delegațiile participante la tur-
neu. Echipa din Polonia are în 
palmares două distincții de cea 
mai înaltă valoare, iar România, 
Turcia, Ungaria, Azerbaidjan şi 
Franța – câte una. 

Deosebit de frapantă a fost di-
ferența de clasă – o adevărată pră-
pastie – ce le desparte pe Anasta-
sia Nichita (59 kg) şi Irina Rîngaci 
(68 kg) de oponentele lor din alte 
țări. De remarcat că Anastasia şi-a 
apărat titlul obținut anul trecut, 
lăsând adversarelor de la această 
ediție doar un singur punct. Pri-
mele meciuri ea le-a câştigat prin 
tuş, iar în finală a surclasat-o pe 
poloneza Magdalena Urszula Glo-
dek, în 2019 medaliată cu bronz 
la Mondialele de juniori. Sportiva 
noastră a început cu un takedown 
de 2-0 (doborâre/aruncare prin 

amplitudine pe spate, cu priză la 
mijloc), după care a efectuat – 
imperturbabilă în atitudinea ei 
glaciară – o serie de procedee ce 
i-au asigurat rapid un avantaj de 
10 puncte: victorie prin superio-
ritate tehnică, înainte de expira-
rea timpului regulamentar – un 
minunat cadou adus antrenorului 
Tudor Cîrlan de ziua lui de naşte-
re, sărbătorită pe 13 martie.  

Cu aceeaşi uşurință aparentă, 
în spatele căreia însă stau ani de 
antrenamente epuizante şi prac-
ticarea unui mod de viață plin de 
sacrificii, Irina Rîngaci, campioa-
na mondială en-titre, şi-a demolat 
rivalele cu un scor total de 38-2 
(despre amănuntele primelor me-
ciuri citiți în pagina de sport din 
numărul trecut al Gazetei de Chi-
şinău, precum şi despre succesele 
luptătorilor de greco-romane). 
În finală, discipola antrenorilor 
Andrei şi Petru Chiperi s-a duelat 
cu atleta din Turcia, Asli Demir, 
dominând-o copios şi sleind-o de 
puteri pe parcursul întregii parti-
de, fapt ce nu i-a permis acesteia 
din urmă să acumuleze măcar un 
punct (6-0). Grație acestui rezul-
tat, sportiva noastră a devenit tri-
plă campioană europeană U-23, 
completându-şi palmaresul care şi 
aşa impresionează prin strălucirea 
sa stelară. 

Medalii pe toate gusturile 

În categoria de greutate de 53 
kg, Mariana Draguțan nu a avut 

adversare pe măsura propriei mă-
iestrii, cedând un singur punct 
în cele trei partide disputate. 
În sferturi ea a câştigat prin tuş 
încă în prima jumătate a me-
ciului, fixând-o pe omoplați pe 
reprezentanta gazdelor, Nazife 
Mustafa Tair. Apoi a trecut cu 6-1 
de turcoaica Rahime Ari, care în 
2017 a fost campioană mondială la 
lupte pe plajă. Iar în finala mare, 
Mariana s-a impus înainte de ex-
pirarea timpului regulamentar 

în fața oponentei din Germania, 
Anastasia Blayvas, deținătoarea 
distincțiilor de bronz la Campio-
natele Mondiale (2017) şi Euro-
pene (2018) pentru cadeți. 

La băieți, o salbă de medalii 
au cucerit luptătorii noştri de stil 
liber. Astfel, Lilian Balan (86 kg) 
a devenit vicecampion european 
U-23, iar Nicolai Grahmez (70 kg), 
Vasile Diacon (74 kg) şi Radu Lef-
ter (97 kg) au urcat pe treapta a 
III-a a podiumului de premiere. 

Iulian BOGATU

Noua generație de tenismeni, în ascensiune
Și-a continuat „traseul de bronz” tenismena 

de 13 ani Iana Semichina (foto), care a evoluat 
şi în partea a II-a a Turneului 14&U Develo-
pment Championships, ce a avut loc recent 
în Antalya, Turcia (despre prima parte am 
relatat în numărul trecut al Gazetei de Chiși-
nău). Tenismena noastră (cap de serie nr.2) 
şi de această dată a urcat pe treapta a III-a a 
podiumului de premiere. În prima rundă ea 
a trecut cu uşurință de sportiva din Bulgaria, 
Nikol Ivanova, scor 6-1, 6-1. În faza sferturilor, 
Iana, care este lider în clasamentul național 
al categoriei de vârstă U-14, s-a impus cu 6-2, 
6-1 în fața rivalei din Bosnia şi Herțegovina, 
Ana Savić. 

Mult mai dificil s-a dovedit a fi meciul din 
semifinale disputat în compania reprezentan-
tei gazdelor, Nehir Dogan (favorita a treia a 
turneului), în care Semichina a cedat cu 2-6, 
1-6. Iar în duelul pentru medalia de bronz, 
compatrioata noastră a învins-o în trei seturi 
– într-o confruntare mustind de suspans – pe 
jucătoarea din Georgia, Elena Khubua, scor 
final 6-4, 4-6, 10-5. La dublu, Iana Semichina 
a jucat în pereche cu Sara Mitevska (Mace-

donia de Nord), în prima rundă ele trecând 
de echipa din Armenia, Lilit Antonyan şi Sofi 
Ghidacyan, scor 6-1, 6-4, după care au pierdut 
la muchie de cuțit, cu 3-6, 6-3, 8-10, în partida 
disputată cu favoritele competiției, Iva Lakić 
şi Tara Rasović (Muntenegru).

Concursurile propriu-zise au fost precedate 
de o tabără specială de antrenament pentru 

jucători şi tehnicieni, precum şi de o sesiune 
a Școlii de juniori Tennis Europe. Activitățile 
s-au desfăşurat timp de două săptămâni şi au 
fost organizate sub egida Federației Turce de 
Tenis, fiind finanțate de forul mondial şi cel 
continental de profil. De remarcat că la etapa 
junioratului mai mulți jucători, deveniți ulte-
rior celebri, au participat la acest prestigios 
turneu. Este vorba de sportivi precum Simona 
Halep (România, numărul 1 mondial în 2017), 
Viktoria Azarenka (Belarus, nr.1 în 2012), 
Jelena Ostapenko (Letonia, nr.5 în 2018), Gri-
gor Dimitrov (Bulgaria, nr.3 în 2017), Marcos 
Baghdatis (Cipru, nr.8 în 2006) ş.a.

***
Micuțul tenismen din R. Moldova, Ro-

bert-Natan Vainberg (şapte ani), s-a situat 
pe locul II premiant în cadrul Cupei CC, care 
s-a desfăşurat la Bucureşti, România. Sportivul 
din Chişinău a avut o prestație neînfricată şi 
plină de inteligență. El a evoluat în categoria 
Orange, demonstrând la frageda lui vârstă 
multă perseverență şi dorință de a învinge.

Iulian BOGATU

De la stânga la dreapta: Maria Leorda, Irina Rîngaci, Mihaela Samoil, 
Anastasia Nichita și Mariana Draguțan
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S u d o k u

Teatrul Național „Mihai Eminescu”
18.03 „Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mintal” de 

Matei Vişniec, ora 18.00.
19.03 „Tache, Ianke şi Cadâr” de Victor Ion Popa, ora 18.00.
20.03 „Dosarele Siberiei” de Petru Hadârcă, ora 18.00.
24.03 „Joisărbătoare” de Katalin Thuroczy, ora 18.00.
31.03 „Steaua fără nume” de Mihail Sebastian, ora 18.00.

Teatrul Național „Eugene Ionesco”
18.03 „Fiți sănătos, domnule!” de Pierre Chesnot, ora 18.30.
19.03 „Arta conviețuirii” de Yasmina Reza, ora 17.30.
20.03 „Oscar şi tanti Roz” de E.-E. Schmitt, ora 17.30.
24.03 „Peter Pan” de J.M. Barrie, ora 18.30.

Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”
20.03 „Nunta lui Figaro”, operă comică în patru acte, de W.A. Mozart, 

ora 17.00.

Teatrul Satiricus „I.L. Caragiale”
18.03 „Made in Moldova!” de Constantin Cheianu, ora 18.30.
19.03 „Doctor de femei” de Georges Feydeau, ora 18.30. 
20.03 „Cerere în căsătorie” de A.P. Cehov, ora 18.30.

Teatrul Geneza Art
19 – 20.03 „3+ Cristina pe frecvența iubirii”, ora 19.00.
22 – 23.03 „Toc” de Laurent Baffie, ora 19.00.
24.03 „Invitația la Vals” de Mihail Drumeş, ora 19.00. 

Teatrul „Luceafărul”
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
20.03 „Păcală”, ora 12.00.
26.03 „Cinciracvela” de Gheorghi Nahuțrişvili, ora 12.00.

Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”
20.03 „Vârcolacii au furat luna” de E. Plugaru, ora 11.00; 12.30.

Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
19.03 „La moara cu plăcinte” de Iulian Filip, ora 11.00.
20.03 „În această viață” de Gh. Urschi, ora 11.00.

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

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

Franceză în Republica Moldova, Concert dedicat aniversării a 30-a de 
la stabilirea relațiilor diplomatice între Franța şi Republica Moldova, 
Lidia Isac şi Mark Oselski Trio. Intrare în baza invitațiilor, ora 18.00.

A f i ş

„Te caut!” – aşa se cheamă rubrica prin inter-
mediul căreia GAZETA de Chişinău te va ajuta să-ți 
găseşti jumătatea.

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

Din luna februarie 2020, poți perfecta un abo-
nament la noua publicație, GAZETA de Chişinău, 
în paginile căreia vei găsi rubrica „Te caut”, care 

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

Acum şi tu poți lăsa un mesaj la rubrica „Te 
caut”. Transmite o scrisoare pe adresa redacției 
GAZETA de Chişinău, mun. Chişinău, 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 şi doritoare de a crea o 
relație bună. Bărbatul locuieşte la casă la sol în raionul 
Teleneşti. 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 Chişinău. 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 oraşului Bălți. Vreau să cu-
nosc o femeie cu vârsta cuprinsă între 34 şi 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 cunoştință cu o doamnă inteligentă, căreia 
i-ar plăcea viața în doi. Sunt din Chişinău, 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 îşi caută un prieten sincer şi cu suflet bun. Am 
66 de ani. Locuiesc în oraşul Chişinău, sec. Botanica. 
(16)  

Împreună vom învinge singurătatea 
Văduvă, locuiesc în Chişinău, am 1,75 m, 80 kg, 51 de 
ani. Solicit cunoştință 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 Căuşenilor, 

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 şi 
frumoasă când o trăieşti lângă omul drag şi bun la su-
flet. Sunt o femeie drăguță, plăcută la vârsta mea de 63 
de ani. Dacă eşti potrivit vârstei mele şi eşti în căutarea 
unui om drag alături, atunci sună-mă. (19) 

În căutarea unei femei 
inteligente 
Vreau să fac cunoştință cu o femeie inteligentă, de 64 de 
ani, căreia i-ar plăcea viața în doi. Sunt din Chişinău. 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. Aştept apeluri telefo-
nice de la bărbați interesați. (21)  

Bărbat 
de 60 de ani
Un bărbat văduv vrea să facă cunoştință cu o femeie de 
la țară: simplă, drăguță şi 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 şi să nu facă abuz de alcool şi să 
nu fumeze. De dorit ca bărbatul să fie din Chişinău sau 
din apropierea municipiului. Femeia vrea să treacă cu 
traiul la el. (23)

Văduvă de 54 de ani 
îşi caută perechea. „Sunt o femeie cumsecade şi aş vrea să 
am alături un bărbat la fel, de 55-60 de ani. Să nu fumeze 
şi 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 Chişinău şi vei putea 

intra uşor în legătură cu autorii lor.
Pe „Mica publicitate” te aşteaptă informații despre locurile vacante de muncă, vânzarea sau 

darea cu chirie a locuințelor, a tehnicii agricole, a maşinilor second-hand etc.
Dacă vrei să vinzi, să cumperi sau să închiriezi ceva, sună şi dictează anunțul tău la telefonul 

redacției: ( +373) 0 22 358567; 069307730 (Viber, Whatsapp).
Rubrica „Mica publicitate” va putea fi găsită şi 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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Constați cu tristețe că 
încă îți este dificil să te de-
taşezi de anumite persoa-
ne. Deşi stai la depărtare 
de ele, ancora emoțională 
construită în timp în raport 
cu ele este foarte greu de 
eliminat. Încă te doare in-
diferența lor. În plan pro-
fesional, reuşeşti să te ții de 
obiectivele stabilite.

Dacă te simți nesigur, 
poate e nevoie să ai mai 
multă răbdare. Sunt con-
texte în care va fi nevoie să 
fii mai chibzuit chiar şi cu 
ceea ce ajungi să demon-
strezi celor din jur. Inten-
țiile tale nu sunt întotdeau-
na apreciate, dar asta nu 
înseamnă că trebuie să ai 
dubii cu privire la ceea ce 
reprezinți.

Întâlneşti oameni care 
îți vor oferi puncte de vede-
re diferite sau te vor ajuta 
să îți proiectezi noi obiecti-
ve. Ai mai multă grijă de să-
nătatea ta! Dacă în familie 
apar tensiuni, încearcă să 
eviți atitudinea defensivă 
care îți este specifică. Mai 
multă flexibilitate poate fi 
benefică dinamicii relațio-
nale.

Te bucuri în permanență 
de aprecierea şi stima celor 
din jur. La rândul ei, stima 
ta de sine trăieşte o explozie 
în acest sens. Trebuie să în-
veți să faci față presiunilor 
din jur fără ca sistemul tău 
de valori să fie afectat. Chiar 
dacă eşti sigur pe ceea ce 
ştii, la birou nu trebuie să 
îți demonstrezi abilitățile 
într-un mod agresiv.

Firea ta exuberantă nu 
este în avantajul tău, mai 
ales în contextele în care e 
nevoie de diplomație. Deşi 
acasă eşti primul care pune 
accent pe reguli şi discipli-
nă, la birou pare că te dezici 
cu totul de aceste caracte-
ristici ale propriei persona-
lități. E posibil să te simți 
nesigur privind abilitățile 
tale.

În mai multe relații, 
îți lipseşte sentimentul 
de apartenență afectivă. 
Încerci să-ți dai seama de 
ce nimic nu mai este cum 
era altădată. O să-ți stabi-
leşti cu atenție prioritățile 
profesionale. În acest plan 
al vieții tale îți lipseşte cu 
desăvârşire disciplina şi îți 
doreşti să promovezi spre o 
altă treaptă a carierei.

Deşi eşti capabil să des-
cifrezi intențiile celor din 
jur, în raport cu anumite 
persoane devii implacabil. 
În ceea ce priveşte viața 
profesională, energia ta 
creativă te ajută să te cla-
sezi pe următoarea treaptă 
ierarhică. Astrele creează 
un câmp energetic intens în 
jurul zodiei tale, vei trăi o 
stare profundă de confuzie.

Firea ta mult prea cal-
culată te îndeamnă să te 
privezi de un stil de viață 
aventuros. În lucrurile mici 
de zi cu zi găseşti fericirea 
în starea ei pură. Pe alo-
curi, devii mult prea sen-
sibil. Oamenii nu au de ce 
să te menajeze. Faptul că tu 
iei personal tot ceea ce se 
întâmplă în jur este strict 
problema ta.

Pentru zodia ta, Mercur 
retrograd îşi finalizează as-
censiunea şi astfel reuşeşti 
să duci la împlinire un pro-
iect în care ai investit multă 
pasiune şi energie. Această 
reuşită te surprinde chiar 
şi pe tine. Schimbările de 
mare viteză sunt cele care 
te mențin în acțiune.

Ai fost prea indulgent cu 
anumite persoane şi asta a 
atras dezamăgiri. Interpre-
tările tale asupra evenimen-
telor nu sunt întotdeauna 
dintre cele mai bune. Co-
municarea din relație are 
de suferit din cauza asta, iar 
tu o ştii. Ceri multe de la 
jumătatea ta, chiar şi atunci 
când pare că nu mai e nimic 
nou de oferit.

Deşi această săptămână 
pare să fie liniştită, lucrurile 
se precipită spre finalul ei. 
Apar în viața ta persoane 
care te intrigă, dar te şi 
atrag cu aceeaşi intensita-
te. Toate lucrurile par să se 
aşeze într-o ordine care te 
va ajuta să integrezi cu ma-
turitate orice experiență de 
care vei avea parte. Ai grijă 
de sufletul tău!

Viața ta personală atin-
ge o intensitate a emoțiilor 
care va fi greu de integrat. 
Nimic din ceea ce se întâm-
plă nu este la voia întâm-
plării, dar destinul nu este 
cel care te defineşte. Tre-
buie să fii mereu pregătit 
să acționezi. Zodia ta este 
caracterizată de o dorință 
continuă de a cunoaşte lu-
cruri noi.

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

Însă ea a considerat că rugă-
ciunile nu i-au fost auzite. După 
şase luni de luptă cu boala, sora 
s-a stins. Făcuse o tuberculoză 
galopantă despre care nici medicii 
n-au bănuit, o tratau de pneumo-
nie. A murit, vegheată de Cristina, 
în timp ce mama era plecată după 
doctor. 

În căutarea unei lumi 
la care visa

Senină şi lucidă, atât i-a spus 
cu vocea stinsă sora dragă îna-
inte de moarte: „Să nu te superi 
pe Dumnezeu că nu ți-a ascultat 
rugăciunile, aşa mi-a fost scris. 
Ai grijă să găseşti pentru fiecare 
o vorbă bună de încurajare şi de 

mângâiere, cum ai găsit şi pentru 
mine”. 

Și, liniştită, a închis ochii, aşa 
cum îi închide omul când se culcă 
să doarmă. Avea doar 18 ani. Din 
ziua pierderii surorii, Cristina era 
stăpânită de o nostalgie inexplica-
bilă, de un dor după o altă lume. 

Se închidea singură în casă şi 
plângea. Alteori lua „Paraclisul 
Maicii Domnului” şi se retrăgea la 
umbra nucului din fundul grădi-
nii şi citea. Era fericită alături de 
părinți în satul natal, dar simțea 
că nu acolo e locul ei, nu acolo e 
lumea pe care o căuta şi o visa. 

Îşi vedea viitorul într-o mă-
năstire şi a mers la Facultatea de 
Teologie. După doi ani de studii, 
total dezamăgită de atmosfera şi 
predarea obiectelor, a părăsit Aca-
demia. Cuprinsă de îndoieli a fost 
şi după o săptămână de şedere la 
o mănăstire. 

Comportamentul prea aspru al 
maicii starețe i-a şters visul. Altfel 
îşi închipuise ea viața de mănăs-
tire. Descumpănită, se ruga lui 
Dumnezeu s-o ajute să-şi găsească 
liniştea. Și a găsit-o, mergând la 
o altă facultate, cea de Pedagogie 
şi Psihologie.

O dragoste ca-n povești, 
cum nici în cărți nu citești (I)

Suferință din dragoste

Avea 20 de ani. Acolo l-a în-
tâlnit pe Marcel, un tânăr timid 
cu care se vedea împreună până 
la sfârşitul vieții. Cristina era la 
prima iubire şi o trăia cu toate 
fibrele inimii. A fost frumos, dar 
s-a terminat repede. 

Din prea puțină cunoaştere, 
după câteva luni au început la-
crimi şi certuri, aveau caractere 
prea diferite. Fata se ruga neîn-
cetat pentru dragostea lor, cerând 
de la Maica Domnului răbdare şi 
înțelepciune. Îl accepta pe Marcel 
aşa cum era şi credea că vor ajun-
ge la timpul când se vor înțelege 
dintr-o privire. 

Și ar fi crezut ea mult şi bine 

dacă n-ar fi apărut pe o rețea de 
socializare o poză în care Marcel 
săruta sânii pe jumătate dezgoliți 
ai unei fete destul de frumoase. 
Cum avea să descopere în scurt 
timp, Marcel „lupta” pe două fron-
turi. Și această iubire secretă a 
lui ar mai fi durat, dacă cealaltă 
nu ar fi postat poza pe internet. 

S-au despărțit. Vă dați seama 
ce era în sufletul Cristinei – ful-
gere şi furtună! Atunci a cunoscut 
biata de ea suferința din dragoste. 
Nu mânca, nu dormea şi nu vorbea 
cu nimeni. Fericirea ei s-a trans-
format în disperare. Cuprinsă de 
remuşcări şi de durere, a ajuns 
până la aceea că era gata să se 
arunce într-o fântână. 

Dar tentativa nu i-a reuşit. Ca 

din pământ în acea clipă, care-i 
putea fi fatală, a răsărit un trecă-
tor care a oprit-o. Era un profe-
sor. După ce a ascultat-o, i-a spus: 
„Oare nu e mai uşor să ierți decât 
să suferi? Sau nu e mai uşor să 
uiți decât să suferi? Uită-i până 
şi numele! Nu merită să-l păstrezi 
în amintire. O să întâlneşti o altă 
iubire mai frumoasă şi mai ade-
vărată”.

Vorbele profesorului au rea-
dus-o cu picioarele pe pământ. 
Și-a dat seama ce mare păcat era 
să facă. I-a mulțumit din tot sufle-
tul. S-a întors la gazdă, s-a retras 
în camera sa şi a stat toată ziua 
închisă în casă. 

(va urma)

Nina NECULCE
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Cristina are 41 de ani, s-a născut la țară. 
A crescut într-o familie de buni creștini. 
De mică a fost atrasă de cele sfinte. Dar 
și mai mult s-a apropiat de Dumnezeu 

din ziua în care sora ei cu doi ani mai mare s-a 
îmbolnăvit. Atunci se ruga pentru ea și seara, și 
dimineața, și în timpul zilei, și la miezul nopții.
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Misterul anulatMisterul anulat

„Unul din cei mai periculoși poluanți 
sunt particulele în suspensie 
provenite din arderea combustibililor 
fosili sau din anumite reacții chimice”

Arderea liberă a anvelopelor emană în atmosferă circa 23 de 
substanțe chimice periculoase, cum ar fi: oxidul de carbon, 
oxizi de sulf, oxizi de azot, plumb, mercur, zinc, benzen, 
dioxine, policloruri bifenile. Opt dintre aceste substanțe 

reprezintă compuși cancerigeni. Reporterul „Gazetei de Chișinău” a 
discutat cu medicul pneumolog Victoria Nicolaev din cadrul Institutului 
de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, secția consultativă, despre 
efectele substanțelor nocive asupra organismului uman în urma 
arderii anvelopelor, factorii de risc care duc la apariția mai multor boli 
respiratorii, dar și despre modul de a evita contactul cu factorii nocivi din 
mediul înconjurător.

- Stimată Doamnă Victo-
ria Nicolaev, în calitate 
de specialist în pneumo-
logie, ne puteți spune 
care sunt maladiile mai 
des întâlnite, în ultimii 
ani, la pacienții Dumnea-
voastră? Vi se adresează 
oameni bolnavi din cauza 
poluării excesive a me-
diului?
În calitate de medic pneumo-

log, pot să vă zic că maladiile 
mai des întâlnite în ultimii ani 
la pacienți sunt: bolile pul-
monare obstructive, cum ar fi 
astmul bronşic şi bronhopneu-
mopatia cronică obstructivă, 
bronşectaziile şi, nu în ultimul 
rând, cancerele pulmonare. 

- Organizația Mondială a 
Sănătății (OMS) estimea-
ză că aproximativ 500.000 
de oameni mor anual, pre-
matur, din cauza poluării 
aerului cu particule fine în 
suspensie, doar în Europa. 
Puteți să ne relatați câteva 
cazuri în care ați observat 
legătura dintre poluare, 
fumat și problemele de 

sănătate ale aparatului 
respirator?
Avem zilnic astfel de cazuri şi 

anume prin diagnosticarea a tot 
mai mulți pacienți cu patologii 
bronho-obstructive şi cancer 
pulmonar. Desigur, majoritatea 
lor sunt fumători cu indicele 
fumătorului destul de mare, 
dar avem pacienți şi nefumători 
care se expun zilnic la noxele 
profesionale, de exemplu: sudo-
ri, constructori, mecanici auto 
sau persoanele care se expun 
la diverşi alergeni, activând la 
fabricile textile, în brutării şi 
altele. 

Se cunoaşte că incidența can-
cerului pulmonar este în creşte-
re. Care sunt factorii care duc la 
apariția cancerului pulmonar?

- Legătura dintre fumat, 
aerul poluat și cancer 
este demo nstrată indis-
cutabil. 
Fum atul contribuie la dez-

voltarea cancerului la diverse 
organe: plămâni, buze, limbă, 
orofaringe, laringe, esofag, 
stomac, vezica urinară. Potrivit 
Organizației Mondiale a Sănă-

tății (OMS), aproximativ 91% 
dintre locuitorii planetei respiră 
aer poluat, fapt ce provoacă 
şapte milioane de decese pe 
an. Unul din cei mai periculoşi 
poluanți sunt particulele în sus-
pensie care provin din arderea 
combustibililor fosili sau din 
anumite reacții chimice. Aceste 
particule, având un diametru 
foarte mic, în pofida tuturor 
filtrelor organismului nostru 
(nas, trahee), ajung în plămâni, 
intră în sânge şi se deplasează 
către alte organe (ficat, rinichi, 
creier). Unele sunt neutralizate 
de sistemul imunitar. Odată ce 
au pătruns în organism, aceste 
corpuri străine pot crea o infla-
mație cronică, care are un efect 
negativ asupra sănătății.

- Cât de complicat și de 
costisitor este tratamen-
tul pentru bolile respira-
torii?
Depinde de ce patologie 

suferă pacientul. Totul este în 
funcție de gradul de severitate. 
Fiecare patologie a sistemului 
respirator îşi are tratamentul 
său, totul fiind în corelație cu 

Interviu cu medicul pneumolog Victoria Nicolaev din cadrul Institutului de Ftiziopneumologie 
„Chiril Draganiuc”

severitatea bolii şi patologiile 
concomitente. Aceste patologii 
influențează mult şi calitatea 
vieții pacienților. În unele ca-
zuri pot fi indicate şi proceduri 
specifice, cum ar fi: kinetotera-
pia, fizioprocedurile şi exerci-
țiile respiratorii de eliminare a 
secrețiilor din căile respiratorii.

- Poluarea aerului înră-
utățește infecțiile și face 
ca plămânii să fie mai 
susceptibili la acestea. Ce 
ar trebui să facă oamenii 
pentru a minimiza im-
pactul poluării aerului 
asupra sănătății?
Poluarea poate irita căile 

respiratorii. Când se întâmplă 
acest lucru, muşchii din jurul 
bronhiilor se contractă, mu-
coasa bronhiilor se inflamează, 
iar bronhiile produc mucus în 
exces. Când căile respiratorii 
sunt contractate, respirația se 
îngreunează. 

Pentru ameliorarea stării 
de sănătate a pacientului este 
necesară în primul rând evita-
rea sau reducerea la maximum 
a contactului cu factorii nocivi 
prin: renunțarea la fumat şi evi-
tarea de a inspira fumul altora; 
scăderea expunerii la factorii 
poluanți (ozonul, dioxidul de 
sulf, dioxidul de azot, monoxi-
dul de azot şi monoxidul de 
carbon). În caz de expunere, se 
recomandă purtarea respiratoa-
relor; minimalizarea expunerii 
profesionale la anumite sub-
stanțe chimice.

Un rol important îl are şi die-
ta sănătoasă, bogată în fructe şi 
legume, şi practicarea sportului.

- Poluarea aerului pro-
voacă și alte maladii? 
Poluarea aerului declanşează 

patologii respiratorii obstructi-
ve, cancer pulmonar, afecțiuni 
cardiovasculare, poate provoca 
accidente vasculare cerebrale 
(AVC). Poluarea atmosferică 
este considerată vinovată de 
scăderea fertilității masculi-
ne, de creşterea numărului de 
naşteri premature şi cazuri de 
mortalitate intrauterină.

- Toamna și primăvara, 
sătenii, dar nu numai ei, 

ard frunze și alte resturi 
vegetale, în câmp și în 
grădini. Cum afectează 
arderea frunzelor sănă-
tatea oamenilor?
Arderea frunzelor uscate 

toamna este un obicei nociv al 
populației noastre. Asta afec-
tează în mod grav calitatea 
aerului, degradează stratul fertil 
de sol şi are consecințe grave 
asupra sănătății oamenilor. 
În timpul arderii frunzelor, în 
atmosferă se elimină substanțe 
toxice periculoase (monoxid de 
carbon, dioxid de sulf, funingi-
ne, oxizi de azot, hidrocarburi şi 
dioxine) care dăunează sănătă-
ții celor ce locuiesc în preajmă. 
Fumul produs de ardere conține 
multe substanțe toxice care 
pot provoca maladii grave, pot 
cauza, chiar şi în microcantități, 
intoxicații ale căilor respira-
torii, afecțiuni ale sistemului 
nervos central, ale mucoasei 
ochiului, pătrunzând nu doar în 
atmosferă, ci şi în sol şi în apele 
din preajmă. 

În urma arderii frunzelor, 
persoanele în etate, cele care 
suferă de boli cardiovasculare, 
alergice, respiratorii şi copiii cu 
un sistem imunitar sensibil sunt 
expuşi unui pericol şi mai mare.

- Vă mulțumim pentru 
receptivitate și informa-
ții!

Interviu realizat 
de Diana BOTNARU

S Ă N Ă T A T E

„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.

Aceste 

particule, având 
un diametru foarte 

mic, în pofida 
tuturor filtrelor 

organismului 
nostru (nas, 

trahee), ajung în 
plămâni, intră 
în sânge şi se 

deplasează către 
alte organe (ficat, 

rinichi, creier).
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Luni, 21 martie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Conexiuni
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbeşte corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Plimbați şi mâncați
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 #Creativ
14.00 Telejurnal Știri
14.40 Cap compas
15.05 Un doctor pentru dumneavoastră
16.00 Garantat 100%
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 Dosar România
00.00 Punctul pe azi
01.00 Nocturne
02.00 Garantat 100%
03.00 România… în bucate
03.30 Plimbați şi mâncați
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 şi timpul
10.35 M. B. - Doamna cu trandafiri
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 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Editie specială
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: Bun venit la Acapulco!

00.25 Sindromul burnout - un program de 
autodistrugere
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.00 Telejurnal Știri
02.00 Referendum
03.30 Film: Bun venit la Acapulco!
05.00 Meteo
05.05 Editie specială
06.00 Politică şi delicatețuri

TVR 2

07.00 Documentar: Case şi design: 
transformarea
07.30 România… în bucate
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.10 Documentar: România neîm-
blânzită
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 fără prejudecati
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialMândrie şi pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Case şi design: 
transformarea
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Câştigă România!
21.00 Reteaua de idoli
22.00 Memorialul Durerii
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Știri
02.45 Film: Declarație de dragoste
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 Bună dimineața!
12.00 Știri (rus)
12.20 Global 3000
12.46 World stories
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi păcat
14.25 Bucătăria fermecată
14.30 Petalo romano
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.47 Serial Oshin
16.18 Descoperiri uluitoare. Desenе 
animatе
16.30 Codul Eco
17.00 Știri
17.30 Cine vine la noi
19.00 Mesager
19.30 Săptămâna sportivă
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
20.41 Descoperiri uluitoare. Desenе 
animatе
21.00 Știri
21.30 Reporter pentru sănătate
22.00 Știri (rus)
22.15 Știri externe (rus)
22.40 Serial Pentru fiul meu
23.25 Film Fântâna
01.00 Bună dimineața!
03.00 Știri externe (rus)
03.25 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 cunoaştem Țara  Educațio-
nal/cultural
11:00 Telemagazin 
11:15 Program AGRO TV România     
13:45 Telemagazin 
14:00 Interviuri cu Soroceni
15:00 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
16:00  Program AGRO TV România   
17:00 Telemagazin 
17:15 Șiretlicuri de grădinărit Program 
educațional/informativ  
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Să ne cunoaştem 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 Zona Verde 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 Chişinău
07.00 Știrile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte 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 Jumper: oriunde, oricand
02.40 La Măruță
04.40 Lecții de viața

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbeşte 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 Teleshopping
10.30 Program special
14.00 Ediție Specială
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Program special
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Fii Sănătos, Fii Solidar
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
22.00 În slujba poporului

23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Program special
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Patrula Jurnal TV
05.00 Ora Expertizei

TV8

05.00 Reporter de Gardă
05.15 Întreabă Ghețu
07.00 Sinteza
07.45 Cutia neagră. Plus
09.00 Punct şi de la capăt
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 Не/смотря ни на что
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 Punct şi de la capăt
01.25 Х/ф Не/смотря ни на что
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Albumul Național
07.45 Film: NU TE TEME DE DRA-
GOSTE
11.15 Teleshopping
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 132
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 78
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 919
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 79
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 922
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 134
21.00 Film: SEDUCĂTORI ȘI MORTALI
23.00 Dez-ordine
01.00 Poamă acră
03.00 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 22 martie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Lectia de istorie
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbeşte corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Plimbați şi mâncați
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Selfie
14.00 Telejurnal Știri
14.40 Natură şi aventură
15.05 Un doctor pentru dumneavoastră
16.00 Rețeaua de idoli
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 Câştigă România!
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Documentar: GEO 360° Bangkok - 
Vânătorii de şerpi
23.05 Breaking Fake News
00.00 Punctul pe azi
01.00 Drumul lui Leşe
02.00 Rețeaua de idoli
03.00 România… în bucate
03.30 Plimbați şi mâncați
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 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Inspiră România
18.00 Handbal feminin Cupa României
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 Darling
00.25 Serial: Destinație: Marte
01.20 Telejurnal Știri
02.10 Telecinemateca Darling
04.15 Tema zilei
05.05 Inspiră România
06.00 Eu pot!

TVR 2

07.00 Documentar: Case şi design: 
transformarea
07.30 România… în bucate
08.00 Memorialul Durerii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Mândrie şi pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Case şi design: 
transformarea
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Câştigă România!
21.00 Destine ca-n filme
22.00 D’ale lu’ Mitică
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câştigă România!

02.00 Ora de Știri
02.45 Film: IRIS 85’
04.20 România… în bucate
04.50 E vremea ta!
05.10 Luminița de la miezul nopții
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.00 Deschiderea stației
06.05 Petalo romano
06.35 Să luăm aminte
07.00 Bună dimineața!
09.00 Știri (молд.)
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Bună dimineața!
12.00 Știri (rus)
12.20 Proiecte de viitor
12.46 World stories
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi păcat
14.25 Secvențe japoneze
14.30 Gagauz ogea
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Serial Oshin
16.15 Descoperiri uluitoare. Desenе 
animatе
16.30 Magazin FIFA
17.00 Știri
17.30 Cine vine la noi
19.00 Mesager
19.30 Ediție specială
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
20.40 Descoperiri uluitoare. Desenе 
animatе
21.00 Știri
21.30 Dimensiunea diplomatică
22.00 Știri (rus)
22.15 Știri externe (rus)
22.40 Serial Pentru fiul meu
23.30 Film Brazil
01.53 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 Magia decupajului Program educați-
onal/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 Șiretlicuri de grădinărit Program 
educațional/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 Șiretlicuri de grădinărit Program 
educațional/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 MAgia decupajului Program educa-
țional/informativ
20:30 Paradisul grădinilor Program 
educațional/informativ
21:00 Sezonul de recoltare Program 
educațional/informativ
21:15 Compoziții florale Program educa-
țional/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 Chişinău
07.00 Știrile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte 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
00.30 Știrile Pro TV
01.00 Lecții de viața
02.00 Vorbeşte lumea
04.00 La Măruță

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbeşte 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 Teleshopping
10.30 Fii Sănătos, Fii Solidar
12.00 Program special
13.00 În slujba poporului
14.00 Ediție specială
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Program special
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Program special
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Trigger
21.00 Total Sport
22.00 În slujba poporului
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
02.00 Program special
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Program special
06.00 Trigger

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 Гамбит

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 Гамбит
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 găseşte o cale, 
ep. 134
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. 79
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 920
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 80
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 923
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 135
21.00 Film: U. S. SEALS 2: ȘANTAJ LA 
WASHINGTON
23.00 Film: OPERAȚIUNEA DELTA 
FORCE: PLOAIA DE FOC
01.00 Film: SEDUCĂTORI ȘI MORTALI
03.00 Fosta mea iubire
04.45 Vouă
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 23 martie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Breaking Fake News
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbeşte corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Plimbați şi mâncați
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Iaşii marilor iubiri
14.00 Telejurnal Știri
14.40 Exclusiv în România
15.30 Campionatul Mondial de patinaj 
artistic Montpellier 2022
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 Câştigă România!
22.00 Campionatul Mondial de patinaj 
artistic Montpellier 2022
00.00 Punctul pe azi
01.00 Opera Națională 100 de ani
02.00 Destine ca-n filme
03.00 România… în bucate
03.30 Plimbați şi mâncați
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 Referendum
11.50 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 Vorbeşte corect!
15.10 Conviețuiri
17.00 Banii tăi
18.00 Handbal feminin Cupa României
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 Breaking Fake News
23.00 Adevăruri despre trecut
23.30 Istorii ascunse Igriş - povestea 
cistercienilor din Banat
00.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 1
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.00 Telejurnal Știri
02.00 Serial: Destinație: Marte
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 şi design: 
transformarea
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Sănătate cu de toate
14.00 Documentar: 360° Birmania - uimi-
torul pod din bambus
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.30 Campionatul Mondial de patinaj 
artistic Montpellier 2022
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Case şi design: 
transformarea
18.00 Ora de Știri

P R O G R A M E  T V

Misterul anulatMisterul anulat
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18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Câştigă România!
21.00 Campionatul Mondial de patinaj 
artistic Montpellier 2022
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Știri
02.45 Campionatul Mondial de patinaj 
artistic Montpellier 2022
04.25 România… în bucate
04.50 E vremea ta!
05.10 Luminița de la miezul nopții
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.02 Gagauz ogea
06.32 MeseriAşii
07.00 Bună dimineața!
09.00 Știri
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
09.55 Secvențe japoneze
10.00 Bună dimineața!
12.00 Știri (rus)
12.20 O doză de sănătate
12.46 Shift -viața în era digitală
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi păcat
14.20 Bucătăria fermecată
14.25 Secvențe japoneze
14.30 Russkii mir
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.47 Serial Oshin
16.17 Descoperiri uluitoare. Desenе 
animatе
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)
22.40 Serial Pentru fiul meu
23.25 Film Misterele Aurorei Teagarden
00.45 Zapovednik
01.00 Bună dimineața!
03.00 Știri externe (rus)
03.25 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 Landşaft 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 cunoaştem țara  program 
educațional/cultural  
10:00 Program AGRO TV România
11:00 Telemagazin 
11:15 Șiretlicuri de grădinărit Program 
educațional/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 cunoaştem Țara  Progam 
educational/cultural  
15:00 Interviu cu Soroceni 
16:00 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin 
17:15 Șiretlicuri de grădinărit Program 
educațional/informativ  
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Magia decupajului Program educa-
țional/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 Landşaft pentru tine 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 Vorbeşte 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 Vorbeşte lumea
04.00 La Măruță

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbeşte 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 Teleshopping
10.30 Program special
13.00 În slujba poporului
14.00 Ediție specială
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Program special
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Program special
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
22.00 În slujba poporului
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Program special
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Program special
05.00 Secretele Puterii

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 Муз/ф Волшебная страна

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 Призрачный гонщик 2
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 Муз/ф Волшебная страна
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 găseşte o cale, 
ep. 135
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. 80
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 921
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 81
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 924
20.00 Film: TRAFICANTUL DE ARME
22.30 Film: COD DE ONOARE
01.00 Film: U. S. SEALS 2: ȘANTAJ LA 
WASHINGTON
03.00 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 Tradiții
10.55 Printre cuvinte

11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbeşte corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Plimbați şi mâncați
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 MotorVlog
14.00 Telejurnal Știri
14.40 Exclusiv în România
15.30 Campionatul Mondial de patinaj 
artistic Montpellier 2022
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 Campionatul Mondial de patinaj 
artistic Montpellier 2022
23.10 Câştigă România!
00.00 Punctul pe azi
01.00 Remix
02.00 Ora Regelui
03.00 România… în bucate
03.30 Plimbați şi mâncați
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
10.35 Bukovina - țara Oamenilor fagi, țara 
Unirii adevărate…
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Vreau să fiu sănătos!
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Akzente
17.00 Radar geopolitic
18.10 Serial: Dong Yi, concubina regelui
19.30 Mic portret de mari românce
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
22.00 Dark Web
23.00 Nocturne
00.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 1
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.00 Telejurnal Știri
02.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 1
02.50 Nocturne
03.40 #secreteleplantelor
04.05 Meteo
04.15 Tema zilei
05.05 Radar geopolitic
06.00 Profesioniştii…

TVR 2

07.00 Documentar: Case şi design: 
transformarea
07.30 România… în bucate
08.00 Reteaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360° Birmania - uimi-
torul pod din bambus
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: 360° În Costa Rica, 
un paradis pentru câinii abandonați
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.30 Campionatul Mondial de patinaj 
artistic Montpellier 2022
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Case şi design: 
transformarea
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Câştigă România!
21.00 Campionatul Mondial de patinaj 
artistic Montpellier 2022
23.10 Primăvara amintirilor
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Știri
02.45 Campionatul Mondial de patinaj 
artistic Montpellier 2022
04.25 România… în bucate
04.50 E vremea ta!
05.10 Luminița de la miezul nopții
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Russkii mir
06.35 Lecturi a la carte
07.00 Bună dimineața!
09.00 Știri
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Bună dimineața!
12.00 Știri (rus)
12.20 Euromaxx
12.46 Shift -viața în era digitală
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi păcat
14.20 Bucătăria fermecată
14.25 Secvențe japoneze
14.30 Codul Eco
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Serial Oshin
16.15 Descoperiri uluitoare. Desenе 
animatе
16.30 Focus Europa
17.00 Știri

17.30 Cine vine la noi
19.00 Mesager
19.30 Joi cu Liliana Barbăroşie
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
20.42 Descoperiri uluitoare. Desenе 
animatе
21.00 Știri
21.30 Pur şi simplu, Moldova!
22.00 Știri (rus)
22.15 Știri externe (rus)
22.40 Serial Pentru fiul meu
23.25 Film Misterele Aurorei Teagarden
01.00 Bună dimineața!
03.00 Știri externe (rus)
03.25 Cine vine la noi
05.00 Mesager
05.30 Joi cu Liliana Barbăroşie

AgroTV

7:00 Știri Program informativ  
7:30 Telemagazin
7:45 Deliciile Program educațional/
informativ 
8:00 Magia decupajului  Program educați-
onal/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 Șiretlicuri de grădinărit Program 
educațional/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 Șiretlicuri de grădinărit Program 
educațional/informativ  
17:40 Sezon agricol Program educațional/
informativ
18:00 Să ne cunoaştem Țara  Educatio-
nal/Cultural
18:30 Călătorii cu gust Program de turism
19:00 Știri Program Informativ  
19:30 Just Vlog Program educațional/
divertisment
20:00 Magia decupajului Program educa-
țional/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 Vorbeşte 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 Legiunea
02.30 Știrile Pro TV
03.00 Lecții de viața
04.00 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbeşte 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 Teleshopping
10.30 Program special
13.00 În slujba poporului
14.00 Ediție Specială
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Program special
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Program special
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cabinetul din umbră
22.00 În slujba poporului
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Program special
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Program special

05.00 Cabinetul din umbră

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Х/ф Призрачный гонщик 2
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 Большой папа
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Х/ф Свадебный переполох

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 Большой папа
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. 81
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 922
17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 925
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 133
21.00 Film: PRINȚESA VAMPIRILOR
23.00 Film: OPERAȚIUNEA DELTA 
FORCE: PLOAIA DE FOC
01.00 Miezul problemei
02.15 Albumul Național
04.15 Vouă
04.30 Baronii
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 Identitate Basarabia
10.30 Românii şi lumea
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbeşte corect!
12.30 Plimbați şi mâncați
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Distractiile lui Cazacu
14.00 Telejurnal Știri
14.45 Exclusiv în România
15.30 Discover România
15.40 Campionatul Mondial de patinaj 
artistic Montpellier 2022
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Campionatul Mondial de patinaj 
artistic Montpellier 2022
23.00 Telejurnal Știri
00.00 Câştigă România!
01.00 Identitate Basarabia
01.30 Românii şi lumea
02.00 Femei de 10, bărbați de 10
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 Vorbeşte corect!
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis Case de cult ale etniilor 
din Oraşul Tulcea
17.10 Live stadion

17.15 Fotbal NAȚIONALA U21 Meci 
amical
19.15 Studio fotbal
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: Luna comanşilor
23.50 #Creativ
00.20 Fan/Fun urban Best of
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.00 Telejurnal Știri
02.00 Serial: Destinație: Marte, ep. 7
02.45 Film: Luna comanşilor
04.15 Meteo
04.20 Sport
04.40 Tema zilei
05.30 Creativ
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Documentar: Case şi design: 
transformarea
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
09.30 Teleşcoala Clasa a XII-a
10.00 Documentar360° În Costa Rica, un 
paradis pentru câinii abandonați
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360°Sucevița - frumu-
sețea sfântă a mânăȘtirilor pictate
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.40 Campionatul Mondial de patinaj 
artistic Montpellier 2022
17.00 Educație la înaltime Premieră
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Campionatul Mondial de patinaj 
artistic Montpellier 2022
23.00 Primăvara amintirilor
00.00 Femei de 10, bărbați de 10
02.00 Ora de Știri
02.45 Primăvara amintirilor
03.25 Educație la înaltime
04.15 Magazin auto - moto
04.40 Pescar hoinar

Moldova 1

06.02 Știință şi inovare
06.32 Purtătorii de cultură
07.00 Bună dimineața!
09.00 Știri
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Bună dimineața!
12.00 Știri (rus)
12.20 Proiecte de viitor
12.46 World stories
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi păcat
14.18 Bucătăria fermecată
14.25 Secvențe japoneze
14.30 În ritm de dans
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Serial Oshin
16.15 Descoperiri uluitoare. Documentar
16.28 Om Nom Stories. Desenе animatе
16.30 Portrete în timp
17.00 Știri
17.30 Cine vine la noi
19.00 Mesager Sport
19.45 Bună seara!
21.00 Știri
21.30 Zona Ars
22.00 Știri (rus)
22.15 Știri externe (rus)
22.40 Serial Pentru fiul meu
23.25 Film Misterele Aurorei Teagarden

01.00 Bună dimineața!
03.00 Știri externe (rus)
03.30 Cine vine la noi
05.00 MesagerSport
05.45 Lecturi a la carte

AgroTV

7:00 Știri Program informativ  
7:30  Telemagazin
7:45 Profu de nutriție Program educa-
tional
8:00  Landşaft pentru tine Program 
educațional/informativ
8:20  Bătălia serelor Program educațio-
nal/informativ
8:45  Compoziții florale Program de 
divertisment 
9:00 Știri Program informativ  
9:30 Magia decupajului Program educat-
țonal/informativ
10:00 Născut în Moldova program educa-
țional/informativ
10:30 Program AGRO TV România
11:00 Telemagazin
11:15 Șiretlicuri de grădinărit Program 
educațional/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  
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15:30 Datina strabună Emisiune despre 
folclor
16:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin
17:15 Șiretlicuri de grădinărit Program 
educațional/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 Actualitatea la Raport Program 
educațional/informativ
20:30 Zona verde Program educational/ 
Informativ
21:00 Landşaft 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 Actualitatea la Raport Program 
educațional/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 Vorbeşte 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 Mare şi tare
02.30 Știrile Pro TV
03.00 Lecții de viața
04.00 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbeşte 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 Teleshopping
10.30 Program special
13.00 În slujba poporului
14.00 Ediție Specială
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Program special
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Program special
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ediție Specială
21.00 Zerodoi
22.00 Cealaltă Basarabie
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Program special
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Program special
06.00 Ediție Specială

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Oaspetele neaşteptat
10.00 Т/с Жемчужина дворца
11.05 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Вид сверху лучше
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 Вид сверху лучше
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. 133
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping

11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiții de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 923
17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 926
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 134
21.00 Film: TREI REGATE: ÎNVIEREA 
DRAGONULUI
23.15 Film: TRAFICANTUL DE ARME
01.45 Film: COD DE ONOARE
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 26 martie

TVR Moldova

07.00 Bucuria credinței
07.30 Cap compas
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Discover România
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 fără prejudecati
10.00 Serial: - Toate pânzele sus!
11.00 Ferma
12.00 România… în bucate

13.00 Campionatul Mondial de patinaj 
artistic Montpellier 2022
17.00 Tradiții
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Lectia de istorie
19.50 Discover România
20.00 Campionatul Mondial de patinaj 
artistic Montpellier 2022
21.55 Telejurnal Știri
22.50 Discover România
23.00 Film: Un echipaj pentru Singapore
00.35 fără prejudecati
01.00 Tradiții
02.00 Film: Un echipaj pentru Singapore
04.35 Bucuria credinței
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Tezaur folcloric
08.00 Strop şi Balonaş ep. 32, 33
08.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
09.00 Vorbeşte corect!
09.30 Vreau să fiu sănătos!
10.30 #secreteleplantelor
11.00 Europa mea
11.30 Lumea azi
12.00 Ai luat plasă!
13.00 Exclusiv în România
13.50 Discover România
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Film: Rivale pe gheață
17.00 O dată-n viață
18.50 Teleenciclopedia
19.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.49 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.10 Film: Păcală se întoarce
23.55 Profesioniştii…
00.55 Dosar România
01.55 Dark Web
02.45 Sport
02.55 Meteo
04.00 Lumea azi
04.25 Film: Rivale pe gheață
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Euromaxx
08.30 Generația Fit
09.00 Magazin auto - moto
09.30 Fără prejudecăți
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 Handbal masculin etapa 22
12.30 Cap compas
13.00 Campionatul Mondial de patinaj 
artistic Montpellier 2022
17.00 Levintza
17.30 Documentar: Case şi design: 
transformarea
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Campionatul Mondial de patinaj 
artistic Montpellier 2022
21.55 Filler Secolul 22
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!
03.00 Serial: Rubirosa
04.25 Campionatul Mondial de patinaj 
artistic Montpellier 2022
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.15 Moldovenii de pretutindeni

06.45 Să luăm aminte…
07.00 Best of Bună dimineața!
09.00 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Astroboy. Desenе animatе
10.15 Hanul lui Okko. Desenе animatе
10.30 MeseriAşii
11.00 Stil nou
11.30 Portrete în timp
12.00 Evantai folcloric
13.00 Bună seara!
14.10 Concert Simfonic Japonez
15.15 Serial Pentru fiul meu
16.00 Zona Ars
16.30 Art club
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)
22.40 Serial Pentru fiul meu
23.25 Film JFK
02.30 Art club
03.00 Știri externe (rus)
03.30 Tezaur
03.45 La noi în sat
04.30 MeseriAşii
05.00 Mesager
05.30 Reporter pentru sănătate

AgroTV

7:00 Știri Program informativ  
7:30 Telemagazin
7:45  Deliciile Program educațional/
informativ 
8:00 Muzica pentru toți
9:00 Știri Program Informativ  
9:30 Actualitatea la Raport Program 
educațional/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 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 cunoaştem 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 O aventura spatiala
13.00 Știrile Pro TV
13.15 Film O aventura spatiala
15.00 Teleshopping
15.15 Românii au talent
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chişinău
21.00 Film X-Menn: Apocalypse
23.00 Film Forma apei
01.45 Știrile Pro TV Chişinău
02.30 Film O aventura spatiala
04.00 Film X-Menn: Apocalypse

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 At33letico 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
05.30 Superspeed

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Program special
10.00 Chef de gătit
10.20 Savoare la Maximum
11.00 M-Adam
12.00 Program special
14.00 Teleshopping
14.30 Program special
18.00 Cauți de lucru?
18.30 Se caută un milionar
19.00 Jurnalul Săptămânii
20.00 Program special
23.00 Jurnalul Săptămânii
00.00 Program special
03.00 Jurnalul Săptămânii
04.00 Program special
05.00 M-Adam
06.00 Program special

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 Iubeşte 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 Муз/ф Эрин Брокович
18.30 Dincolo de Nistru
19.00 Știri de week-end
19.45 М/ф Трансформеры
22.30 Итоги
23.00 Х/ф Матрица: революция
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Știri de week-end
03.00 Dosarele X sinteza
04.00 Муз/ф Эрин Брокович

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 şi Bran - momente de exceptie

12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiții de la bunica
14.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 924
15.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 925
16.30 Film: TOTUL SE PLĂTEȘTE
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 927
20.00 Dez-ordine
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: PRINȚESA VAMPIRILOR
01.45 Albumul Național
03.45 Miezul problemei
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Duminică, 27 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 La un pas de România
15.30 Campionatul Mondial de patinaj 
artistic Montpellier 2022
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
01.15 Rețeaua de idoli
02.15 Teatru TV
04.30 Natură şi aventură
05.00 Telejurnal Moldova

TVR 1

07.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.00 In grădina Danei
10.35 Viața satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viața satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică şi delicatețuri
15.30 Handbal masculinLiga Zimbrilor. 
Etapa 22
17.05 Exclusiv în România

17.55 MomentArt
18.00 Dosar România
19.00 Omul şi timpul
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.00 O dată-n viață Best of
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Teleenciclopedia
01.55 Telejurnal Știri
02.45 Sport
03.05 Replay
03.55 Universul credintei
05.35 In grădina Danei
06.05 Ai luat plasă!

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Handbal feminin -Liga Florilor 
MOL etapa 19
12.30 Levintza
13.08 Film: Moromeții
15.30 Campionatul Mondial de patinaj 
artistic Montpellier 2022
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.10 Film: Neamul şoimăreştilor
22.10 Film: Hoțul de orhidee 115’
00.20 Campionatul Mondial de patinaj 
artistic Montpellier 2022
02.50 Film: Moromeții

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 Astroboy. Desenе animatе
10.10 Hanul lui Okko. Desenе animatе
10.20 Pororo, micul pinguin. Desenе 
animatе
10.30 Ring Star
11.30 În alți papuci
12.00 O seară în familie
13.00 Tezaur
13.15 Șapte personaje în căutarea unui 
teatru
14.28 Spectacol destin
15.45 Lecturi a la carte
16.00 Purtătorii de cultură
16.30 Moldovenii de pretutindeni
17.00 Știri
17.15 Cronica săptămânii
18.00 Evantai folcloric. în Memoriam 
Ioana Radu
19.00 Mesager
19.30 Cine vine la noi
21.00 Știri
21.30 Film Întâlnire exploziva
23.15 Știri (rus)
23.30 Europa în concert
00.15 Zapovednik
00.30 Erudit cafe
01.10 Best of Bună dimineața!
03.00 O seară în familie
04.00 Evantai folcloric. în Memoriam 
Ioana Radu

AgroTV

6:00 Retrospectiva săptămânii  Știri,  
Informativ/Analitic
7:00 Să ne cunoaştem Țara Program 
educațional/cultural
7:30 Telemagazin    
8:00 Magia decupajului Program educați-
onal/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 Sezon agricol Program educational/
informativ
15:00  Născut în Moldova program Edu-
cațional/informativ
15:30 ABC-ul FERMIERULUI Program 
educativ/informativ  
16:00 Agricultura cu valoare adăugată 
Program informativ/ educativ 
16:30 Telemagazin      
16:45 Program AGRO TV România
17:45 Telemagazin      
18:00 Agri smart Program informative/
educativ
18:15 Zona verde Program educational/
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  

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
16.30 Imperiul leilor
18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chişinău
21.00 Gusturile se discuță
22.00 SURVIVOR România
01.00 Știrile Pro TV Chişinău
01.40 Film 1917: speranță şi moarte
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 Program special
10.00 Chef de gătit
10.20 Fii sănătos
12.00 Program special
14.00 Teleshopping
14.30 Program special
18.00 Femeile Vorbesc
19.00 Patrula
20.00 Vanturile, Valurile
21.00 Ora de Ras
22.00 Program special
23.00 Patrula
00.00 Program special
03.00 Patrula Jurnal TV
04.00 Program special
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 Iubeşte viața
10.20 Х/ф Улыбка Моны Лизы
12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Ghețu
15.00 Teleshopping
15.20 Punct şi de la capăt
16.20 Муз/ф Поймай меня, если 
сможешь
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Iubeşte viața
22.00 Х/ф Дом летающих кинжалов
00.30 Sinteza
01.10 Cutia neagră. Plus
02.10 Х/ф Улыбка Моны Лизы
04.00 Punct şi de la capăt

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiții de la bunica
08.30 Teleshopping
09.00 Vouă
09.15 Tradiții de la bunica
11.00 Film: TOTUL SE PLĂTEȘTE
13.00 Start show România
16.00 Stan şi Bran - momente de exceptie
16.30 Dez-ordine
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 928
20.00 Film: VEER Războinicul
23.30 Film: TREI REGATE: ÎNVIEREA 
DRAGONULUI
01.45 Start show România
04.45 Vouă
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

P R O G R A M E  T V
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Ecologică

Am vrea s-avem pe-al vieții drum,
Ca bun și fericit remediu,
Tehnologiile de-acum
Și aerul din Evul Mediu... Gheorghe BÂLICI

Olga Smirnova: „Nu am 
crezut niciodată că ar putea 
să-mi fie rușine de Rusia” 

Peste 10.000 de cupluri 
s-au căsătorit în Ucraina 
de la începutul războiului

De la 
începutul 
războiului, 
în urmă cu 
aproape trei 
săptămâni, 
10.683 de 
cupluri din 
întreaga 
Ucraină 
şi-au unit 
destinele, 
a anunțat 
Ministerul 
Justiției de 
la Kiev, potrivit DPA.

„Războiul din ţară continuă, însă viața nu se opreşte”, a precizat 
ministerul.

Acesta a adăugat că 10.767 de copii s-au născut în Ucraina din 
data 24 februarie, ziua invaziei ruse.

„Angajații noştri continuă să lucreze pentru voi chiar şi în con-
diții de război!”, a adăugat ministerul într-un comunicat adresat 
ucrainenilor marți seara. 

Agerpres

Olga Smirnova, una dintre 
balerinele vedetă de la Teatrul 
Bolşoi, a părăsit prestigioasa 
instituție moscovită pentru a se 
alătura companiei Dutch National 
Ballet din Amsterdam, devenind 
astfel prima balerină rusă care a 
luat această decizie de la începutul 
invaziei în Ucraina.

„Smirnova a fost foarte clară 
în mesajul ei recent prin care a 

denunțat invazia rusă din Ucrai-
na, ceea ce a făcut ca activitatea 
ei să devină imposibilă în țara sa 
natală”, au anunțat reprezentanții 
Dutch National Ballet într-un co-
municat publicat miercuri.

„Trebuie să fiu sinceră şi să 
spun că sunt împotriva războ-
iului din tot sufletul meu (...) 
Nu am crezut niciodată că ar 
putea să-mi fie ruşine de Rusia 

(...), dar astăzi simt că există un 
‚înainte’ şi un ‚după’ ”, a decla-
rat Olga Smirnova, care deține 
statutul de primă balerină la 
Bolşoi de 30 de ani, pe rețea-
ua de socializare Telegram, la 
începutul lunii martie, potrivit 
Agerpres. „Deşi poate că nu ne 
aflăm în epicentrul conflictului 
militar, nu putem rămâne indi-
ferenți în fața acestei catastrofe 
mondiale”, a adăugat ea.

Mai mulți artişti străini din tru-
pele ruseşti de balet au anunțat 
recent că au demisionat în semn 
de solidaritate cu victimele con-
flictului din Ucraina, însă Olga 
Smirnova este prima balerină 
rusă care a făcut acest lucru în 
mod public.

Balerinul brazilian Victor 
Caixeta, o stea în ascensiune a 
Teatrului Mariinski din Sankt 
Petersburg, se va alătura şi el tru-
pei de la Dutch National Ballet, 
scrie digi24.ro.

Noul lungmetraj al 
francizei cu Omul-pă-
ianjen, „Spider-Man: 
No Way Home”, este a 
treilea film cu cele mai 
mari încasări din istoria 
box-office-ului american, 
cu 760,5 de milioane de 
dolari obținuți de la lan-
sarea sa pe ecrane, de-
tronând astfel „Avatar”, 
lansat în 2009, şi care 
ocupa de atunci locul trei 
în acest clasament, relatează EFE.

Filmul, care rulează de peste două luni în cine-
matografe, a depăşit marți pragul de 760 de mili-
oane de dolari şi se clasează acum după „Avengers: 
Endgame” din 2019, (locul 2 în topul box office, cu 
858 de milioane de dolari încasări) şi „Star Wars: 

Episode VII --The Force 
Awakens”, din 2015 (locul 
1, cu 936 de milioane de 
dolari încasați).

Însă „Spider-Man: No 
Way Home” a reuşit să 
depăşească suma de 760 
de milioane de dolari în 
doar 60 de zile, în timp 
ce „Avatar” a avut nevoie 
de 9 luni pentru a atinge 
această sumă.

Totalul putea fi mai 
mare dacă cele mai recente aventuri ale Omului-pă-
ianjen nu ar fi coincis cu pandemia de coronavirus şi 
cu o recrudescență a cazurilor de COVID-19, asociate 
variantei Omicron, care a făcut să scadă numărul 
spectatorilor din cinematografe, informează Agerpres.

digi24.ro

Filmul „Spider-Man: No Way 
Home”, locul trei în topul 
încasărilor din istoria 
box-office-ului american 
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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

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

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.

digi24.ro

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.

Agerpres

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. 

Agerpres
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Arabia Saudită: 
43 de cămile descalificate 
la un concurs de frumusețe C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă


