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Probabil, ar trebui să revenim 
la mai vechile constatări ale 
istoricilor și altor cunoscători 
că Rusia încă nu a ieșit, ca țară 
și societate, din despotismul ei 
bizantino-mongol și că o bună 
parte a populației sale percepe 
în continuare crima, violența, 
agresiunea, exterminarea și 
teroarea drept metodele cele mai 
potrivite pentru atingerea sco-
purilor. Natura acestor scopuri 
contează mai puțin, important e 
să recunoaștem imboldul: pajura 
bicefală scoate ochii oricui se 
uită strâmb la ea.

Adrian CIUBOTARU
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U c r a i n a

Odesa, un 
bastion și 
pentru RM
Timp de cinci zile nouă nave de desant ale 
marinei ruse se apropie și se îndepărtează de 
coasta ucraineană în zona orașului Odesa. Pentru 
Republica Moldova păstrarea controlului asupra 
acestei regiuni de către Ucraina este vitală, fiind 
exclusă în acest fel joncțiunea armatei ruse cu 
cea din Transnistria, observă comentatorul 
politic Anatol Țăranu. În rândurile care urmează 
am încercat să aflăm opinia mai multor experți 
militari privind situația în această regiune și 
riscurile de securitate ce planează acum inclusiv 
asupra Republicii Moldova.

E c o l o g i e

Cum „contribuie” gestionarea 
neadecvată a anvelopelor uzate 
la poluarea atmosferică și 
contaminarea solului şi a apei 

11 

Anvelopele uzate au potențial energetic și de 
producție. Prin arderea lor, se eliberează în 
atmosferă substanțe chimice toxice și pulberi în 
suspensie. Cel mai poluat aer este în Chișinău, 
unde se atestă depășiri ale concentrațiilor maxime 
admisibile pentru poluanții dioxid de azot, oxid de 
azot, fenol și aldehidă formică, aflăm de la Marina 
Lungu, șefa LRM de la Agenția de Mediu.

Ceea ce a 
fost posibil o dată 

este posibil și a 
doua oară

104 ani de la Marea Unire 3,7 

24 martie 2022. Vernisajul expoziției „România Reîntregită – 104 ani de la Unirea Basarabiei cu România”
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Liliana Vițu-Eșanu: 
Televiziunile folosesc 
tehnica omiterii ca 
formă de manipulare

Președintele Consiliului Au-
diovizualului (CA) afirmă că, de 
la începutul războiului din Ucrai-
na, multe instituții media din Re-
publica Moldova au optat pen-
tru tehnica omiterii, reflectând 
doar parțial evenimentele din 
țara vecină. Liliana Vițu-Eșanu 
spune că se aplică amenzi pentru 
nerespectarea legislației media, 
iar până la suspendarea activității 
unor posturi TV este necesar să 
fie consumate toate treptele de 
sancționare, notează IPN.

„Multe posturi TV folosesc 
tehnica omiterii ca o formă de 
manipulare a opiniei publice. 
Dacă nu informezi oamenii des-
pre ce se întâmplă, înseamnă că 
ai eșuat în misiunea de a informa 
publicul și asta înseamnă încăl-
carea articolului 13 care preve-
de informarea corectă. În știrile 
locale multe televiziuni au dez-
informat de la începutul războ-
iului, motiv pentru care au luat 
amenzi de tot soiul. Dacă vedem 
că aplicăm amenzi, atenționăm, 
iar această practică va continua, 
deja nu mai putem vorbi de bună 
credință. Acum avem doar pârghia 
de a monitoriza și sancționa”, a 

spus Liliana Vițu-Eșanu în cadrul 
emisiunii „Secretele Puterii” de 
la Jurnal TV.

Șefa CA spune că legislația 
oferă posibilitatea aplicării gradu-
ale a sancțiunilor pentru posturile 
TV care dezinformează. Până la 
etapa retragerii licenței de emisie, 
instituțiile media sunt sancționate 
cu amenzi.

„Prima treaptă este avertizarea 
publică. Ulterior, este treapta a 
doua cu amenzi de la 5 la 10 mii 
de lei. Noi avem un anumit prag 
de sancțiuni. Se amendează până 
când se ajunge la suspendare și 
abia ulterior, revocarea. Sunt mai 
mulți pași și ceea ce face acum 

CA este să-i parcurgă și să aplice 
legea. Legislația trebuie modifi-
cată, pe platforma parlamentară 
se lucrează la un set de amenda-
mente, inclusiv la Codul Servici-
ilor Media, credem că la capito-
lul sancțiuni trebuie introduse 
sancțiuni mai aspre”, a mai spus 
Liliana Vițu-Eșanu.

Potrivit deciziei Comisiei Si-
tuații Excepționale, pe perioada 
stării de urgență este interzisă di-
fuzarea emisiunilor cu caracter 
informativ și analitic din statele 
care nu au ratificat Convenția pri-
vind Televiziunea Transfrontali-
eră. Federația Rusă nu a ratificat 
documentul, scrie IPN.
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Odesa, martie 2022. Monumentul Ducelui de Richelieu, fortificat de odesenii hotărâți să nu cedeze orașul lor 

UralVagonZavod, singura întreprindere de asamblare a tancurilor din 
Rusia, a oprit procesul de producție din cauza lipsei unor componente 
care sunt importate din străinătate, scrie „Ukrainskaia Pravda”, citând 
surse ale Statului Major al Armatei ucrainene, precum și publicația 
Defense Express. Staționează de asemenea și Uzina de tractoare din 
Celeabinsk, specializată în producerea și repararea tehnicii blindate 
pentru forțele armate ale Federației Ruse.

Potrivit unor surse militare de la Kiev, ocupanții ruși au suferit 
pierderi extrem de mari de tehnică blindată și au nevoie urgent să 
repare și să recondiționeze tancurile și TAB-urile deteriorate în lupte, 
informează „Gazeta de Chișinău” cu referire la sursele menționate.  

UralVagonZavod, 
unica uzină de asamblare 
a tancurilor 
din Rusia, și-a suspendat 
procesul de producție

Eu sunt un cititor al „Gazetei de Chișinău”, Stegărescu Nicolae al 
lui Pantelimon, din Comuna Suhuluceni, raionul Telenești.

Sunt abonat la această gazetă din ianuarie 2022. Am citit un arti-
col scris de Victoria Popa și altul semnat de Rodica Mahu. Eu mă voi 
referi mai detaliat la articolul scris de Rodica Mahu, redactor-șef al 
„Gazetei de Chișinău”, „Înfruntând vremurile”.  

Dumneavoastră întrebați dacă cineva își mai aduce aminte de zia-
rele la care ați lucrat. Eu îmi aduc aminte bine, căci am fost abonat la 
„Jurnal de Chișinău”, la care tot dumneavoastră ați fost redactor-șef, 
l-am primit până la închiderea lui, foarte bună publicație a fost. Țin 
minte că mi-ați publicat un articol despre aniversarea a 65-a de când 
mi-am făcut serviciul militar ca marinar la Marea Neagră. 

După închiderea „Jurnalului de Chișinău” m-am abonat la „Cu-
vântul” din Rezina, un ziar foarte bun, dar, după decedarea domnului 
Iașcenco, s-a închis și acest ziar, așa încât, timp de un an, adică în 
2021, nu am fost abonat la nici un ziar. La „Gazeta de Chișinău” m-a 
ajutat să mă abonez doamna Nina Neculce, o cunoștință veche de a 
mea, care colaborează cu „Gazeta”. Scrie la rubrica „Lume, soro, lume” 
lucruri foarte interesante. 

Citind articolele scrise de Dumneavoastră, Rodica Mahu și Victo-
ria Popa, am înțeles că aveți foarte multe greutăți, dar vreau să vă 
încredințez că Dumneavoastră veți reuși să duceți acest lucru cu cinste. 

Eu sunt un om în vârstă, cred în Dumnezeu și mă voi ruga celui 
de Sus să vă ajute. 

Vă doresc la toată echipa sănătate și putere pentru a înfrunta toate 
greutățile.

Cu stimă, Nicolae Stegărescu

C u t i a  d e  s c r i s o r i

„Vă doresc sănătate și 
putere pentru a înfrunta 
toate greutățile”
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Duminică, 27 martie, se vor împlini 
104 ani de la Unirea Basarabiei cu 
România, o dată cu o mare încărcătură 
emoțională pentru ambele maluri 

ale Prutului. Reporterul „Gazetei de Chișinău” 
a contactat politicieni și comentatori politici 
pentru a-i întreba cum apreciază importanța 
acestui eveniment istoric în contextul războiului 
din Ucraina. 

„Ceea ce a fost posibil 
o dată este posibil 
și a doua oară”

Oazu Nantoi, deputat, Fracți-
unea Parlamentară Partidul Ac-
țiune și Solidaritate, a declarat 
pentru „Gazeta de Chișinău”: „Mă 
duce gândul la faptul că numărul 
miniștrilor sporește din contul 
celor care pierd încrederea în 
statalitatea Republicii Moldova”. 

Anatol Țăranu: 
„Încă rămâne ca Basarabia 
să se întoarcă acasă”

Comentatorul politic Anatol 
Țăranu crede că: „Este o dată isto-
rică destul de importantă. Atunci 
s-a produs reîntregirea Moldovei 
în cadrul Statului Român și de fapt 
atunci a început procesul de desă-
vârșire a României Mari. Faptul că 
în 1940 Basarabia iar a fost ruptă 
vorbește despre faptul că opera 
istorică nu a fost dusă până la ca-
păt nici până astăzi. Încă rămâne 
ca Basarabia să se întoarcă acasă 
și să devină parte a spațiului său 
istoric național. Din acest punct 
de vedere, 27 martie este unul din 
evenimentele centrale ale istoriei 
noastre naționale”. 

Și analistul politic Nicolae Ne-

gru spune că se tot gândește la ce 
a fost și ce se întâmplă astăzi: „Din 
punctul meu de vedere, ceea ce a 
fost posibil o dată, este posibil și 
a doua oară, adică se poate repeta. 
Dar, ținând cont de anumite con-
diții într-un anumit context, s-ar 
părea că exisă această posibilitate 
în timpul de față. Nu știu dacă so-
cietatea și politicienii noștri sunt 
pregătiți suficient de bine pentru 
asta și nu numai politicienii noștri, 
dar și politicienii de la București, 
în general din Europa, fiindcă ar 
fi o chestiune care i-ar surprinde 
pe mulți”, opinează Nicolae Negru. 

Nicolae Negru: 
„Dacă nu discuți, 
nu se produce nimic”

„Și Rusia s-ar împotrivi și sunt 
suficient de mulți politicieni prin 
multe capitale europene care din 
punctul acesta de vedere s-ar alia 
cu Rusia. Dar societatea trebuie 
să discute această perspectivă 
și există această posibilitate de 
discuții, de analiză a tuturor vari-
antelor”, e convins comentatorul 
politic Nicolae Negru. 

„Această tragedie a războiului care are loc în inima Europei ne-a înmărmurit. Încă o dată, 
omenirea este ameninţată de un abuz de putere pervers şi de interese partizane care condamnă 
oameni fără apărare să sufere toate formele de violenţă brutală”

Papa Francisc  

D
I
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Din păcate, la noi tema aceasta 
este marginalizată. Tot timpul se 
spune că acum nu este momen-
tul, că trebuie să așteptăm un alt 
moment, fiindcă există categorii 
de populație care nu doresc lucrul 
acesta, deși lucrurile trebuie dis-
cutate, punctează analistul. „Dacă 
nu discuți, nu se produce nimic. 
Din punctul meu de vedere este 
una din căile care ar rezolva și 
problema economică și cea a se-
curității din Republica Moldova.” 

Igor Munteanu:
„Există dorința 
de a urma acest proiect 
și de a-l construi”

„Cred că lecția acestor ani vor-
bește despre faptul că România 
nu este întreagă și că există foarte 
mulți români care se simt dese-
ori departe de Patria lor și există 
dreptul lor legitim de a milita 
pentru un proiect politic care să 
întregească România”, ne-a de-
clarat Igor Munteanu, director 
IDIS „Viitorul”, ex-deputat PPDA. 

„În Republica Moldova, mai 
ales în condițiile apropierii acestui 
război din Ucraina, multă lume 
este cu gândul la protecția pe 
care ar putea să o acorde Statul 
Român în aceste circumstanțe. 
Un sondaj realizat în ianuarie 
2022, și prezentat la București 
pe 4 februarie înainte de război, 
vorbea despre faptul că circa 20% 
dintre respondenții moldoveni și-
ar dori ca statul român să le ofere 
sprijinul în condițiile unui război. 
Era cel mai înalt scor în cadrul 

Moldova și Georgia, atent monitorizate de o echipă 
specială de la Casa Albă pentru a nu fi atacate

1 0 4  a n i  d e  l a  M a r e a  U n i r e

acestui sondaj. Ceea ce înseamnă 
că în continuare există dorința 
de a urma acest proiect și de a-l 
construi”.

Ana Guțu: „Putem vorbi 
despre reunirea
a doi subiecți de drept 
internațional: România 
și Republica Moldova”

„În 1918, contextul istoric a 
fost foarte complicat, deoarece și 
atunci era război, și atunci trupele 
ruse făceau ravagii pe teritoriul 
Basarabiei. Oamenii de stat care 
în acel context politic și istoric au 
luat decizia erau de o mare cali-
tate umană și de o mare calitate 
intelectuală”, ne-a spus Ana Guțu, 
prim-vicepreședinta PUN.

„Ne-am fi dorit foarte mult ca 
noi, românii, să ne inspirăm din 

experiența istoriei românilor, fi-
indcă nu trebuie să ne inspirăm 
din alte experiențe, ci din propria 
noastră istorie, și să revenim la 
ideea de unificare a românilor în-
tr-o singură țară. Și mă refer mai 
cu seamă la Republica Moldova, 
fiindcă din fosta Basarabie a rămas 
statul Republica Moldova, celelalte 
sunt actualmente în Ucraina. Dar 
nu e nici momentul și nici cazul 
acum să vorbim despre unirea sau 
reunirea Basarabiei cu România. 
Această reunire este imposibilă. 
Noi putem vorbi despre reunirea a 
doi subiecți de drept internațional: 
România și Republica Moldova, 
care sunt două state și care se ghi-
dează de setul de acorduri și tratate 
internaționale”, ne-a declarat Ana 
Guțu.

Diana BOTNARU

24 martie 2022. Vernisajul expoziției „România Reîntregită – 104 ani de la Unirea 
Basarabiei cu România”. De la stânga la dreapta: Adrian Dupu, șeful Departamentului 

pentru Relația cu Republica Moldova, Daniel Ioniță, ambasadorul României la Chișinău, 
Petru Vicol, directorul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală 

SUA creează planuri de urgență în ca-
zul în care Rusia folosește arme chimice, 
biologice sau nucleare în Ucraina, dar în 
același timp monitorizează și statele din 
jurul Ucrainei, precum Republica Moldova, 
să nu fie atacate de Rusia, relatează coti-
dianul american „New York Times”, citat 
de anticoruptie.md.

O echipă de oficiali de securitate naționa-
lă, cunoscută sub numele de Echipa Tiger, 
ia în considerare și răspunsuri pe măsură 
în cazul în care Rusia atacă convoaiele din 
teritoriile NATO care aduc arme și ajutor 
în Ucraina, potrivit oficialilor implicați în 
proces. Aceste circumstanțe vor fi esențiale 
într-o viitoare întâlnire a NATO dintre lide-
rii tuturor statelor membre, pe 24 martie.

Casa Albă a adunat o echipă de oficiali ai 
securității naționale pentru a schița scena-

rii cu privire la modul în care Statele Uni-
te și aliații săi ar trebui să răspundă dacă 
președintele rus Vladimir Putin – frustrat 
din cauza lipsei de progres în Ucraina sau 
hotărât să avertizeze Occidentul împotriva 
intervenției în război — își dezlănțuie stocu-
rile de arme chimice, biologice sau nucleare.

Echipa Tiger, așa cum este cunoscut gru-
pul, examinează și răspunsurile în cazul 

în care Putin ajunge pe teritoriul NATO 
pentru a ataca convoaiele care aduc arme 
și ajutor în Ucraina, potrivit mai multor 
oficiali implicați în proces. 

Grupul de experți se convoacă de trei 
ori pe săptămână, în sesiuni clasificate, 
și analizează, de asemenea, răspunsurile 
în cazul în care Rusia încearcă să extin-
dă războiul către statele vecine, inclusiv 
Moldova și Georgia, și cum să pregătească 
țările europene pentru fluxul de refugiați 
la o scară nemaivăzută.

Cu doar o lună în urmă, astfel de scenarii 
păreau mai teoretice. Dar astăzi, de la Casa 
Albă până la sediul NATO de la Bruxelles, 
s-a stabilit o recunoaștere a faptului că Ru-
sia poate apela la cele mai puternice arme 
din arsenalul său pentru a scăpa dintr-un 
impas militar.

Secretarul general al NATO, Jens Stol-
tenberg, a subliniat miercuri urgența efor-
tului de pregătire, spunând reporterilor 
pentru prima dată că, chiar dacă rușii fo-
losesc arme de distrugere în masă doar 
în interiorul Ucrainei, acestea pot avea 
„consecințe grave” pentru oamenii din 
națiunile NATO.

Contextul declarațiilor făcute de Stol-
tenberg era despre teama că norii chimici 
sau radioactivi ar putea trece peste graniță, 
relatează „New York Times”.

Nu în ultimul rând, o problemă aflată în 
discuție este dacă astfel de daune colaterale 
ar fi considerate un „atac” asupra NATO 
în conformitate cu Carta sa, care ar putea 
necesita un răspuns militar comun.

anticoruptie.md
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A fost lansat Programul 
național de dezvoltare 
locală „Satul European”  

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, 
a anunțat luni, 21 martie, lansarea Programului 
național de dezvoltare locală „Satul European”, prin 
care vor fi sprijinite proiecte de infrastructură pen-
tru localități. 

Programul va funcționa în baza unui concurs 
deschis și transparent, iar propunerile de proiecte 
vor fi evaluate după merit, ne asigură autorii ideii. 
Implicarea comunității e foarte importantă atât la 
etapa elaborării proiectelor, cât și la cea de imple-
mentare a lor. 

„Îndemn cetățenii să participe la procesul de 
pregătire a propunerilor, să urmărească atent re-
alizarea lucrărilor și să se asigure că banii alocați 
pentru proiecte sunt folosiți cu grijă, în beneficiul 
comunității”, a spus Președinta Maia Sandu.

Reporterul „Gazetei de Chișinău” a întrebat câți-
va primari cât de reală le pare accesarea banilor și 
posibilitatea de implementare a proiectului.  

Valentina Carastan, Slobozia Mare, Cahul: 
„Sunt gata cu aproape două proiecte”

Primarul satului Slobozia 
Mare, Valentina Carastan, a men-
ționat că programul este unul cât 
se poate de real. „Având în vedere 
că sunt la al patrulea mandat, știu 
că trebuie să ai proiecte tehnice, 
gata pregătite, pentru a face un 
lucru de calitate. Eu sunt gata cu 

aproape două proiecte. Noi avem bugete austere, 
bani nu sunt, avem necesități, destule probleme 
în localitate. Fiecare sat are efectuate mai multe 
lucrări și are nevoie de bani pentru a le duce la bun 
sfârșit, în beneficiul cetățenilor. Tocmai de aceea 
aplicarea la acest program este foarte importantă”, 
afirmă Valentina Carastan. 

Nina Costiuc, Budești, mun. Chișinău: 
„Accesarea banilor depinde de conducerea 
centrală”   

Nina Costiuc, primarul comu-
nei Budești, a opinat, la rândul 
ei: „În ciuda situației în care ne 
aflăm, noi ar trebui să mergem 
înainte cu speranță. Accesarea 
banilor nu depinde de noi, cei de 
la nivelul întâi, ci de conducerea 
centrală”.   

Marcel Snegur, Parcova, Edineț: „Nu știm 
cât este de real”

Iar Marcel Snegur, primarul comunei Parcova, 

raionul Edineț, e destul de pru-
dent cu prognozele: „O să trăim 
și o să vedem, deoarece pentru 
noi este prima dată când vrem să 
aplicăm și nu știm cât este de real. 
Alți primari zic că e real, dar de 
la zis până la făcut e o cale lungă. 
Programul este accesibil și lucrăm 

ca să aplicăm pentru un proiect, poate chiar două”. 
Unii primari spun că deși programul vine să mo-

tiveze primăriile, condițiile și termenul de aplicare 
este foarte scurt, iar asta le cam dă bătăi de cap. 

Vladislav Cociu, Ștefan-Vodă: „Sunt multe 
subiecte de discutat” 

Vladislav Cociu, primar al 
orașului Ștefan-Vodă, ne-a spus 
că intenția șefei statului este 
foarte bună, doar că „termenele 
sunt restrânse și sunt foarte mul-
te subiecte de discutat privind 
aplicarea cererilor de finanțare 
și multe altele”. 

Dinu Guțuțui, Zberoaia, Nisporeni: 
„Timpul e cam scurt și multe acte avem 
de pregătit”

Dinu Guțuțui, primarul comu-
nei Zberoaia, Nisporeni, crede și 
el că „timpul e cam scurt, iar în 
program sunt foarte multe acte pe 
care nu știu dacă o să reușim să le 
pregătim timp de o lună de zile. 
Dar ce fac cei care nu au proiecte? 
Pentru ei cu atât mai mult e pro-

blematic”. Cu toate temerile, Dinu Guțuțui afirmă 
că „programul este realist. Bani și dorință să fie”. 

În acest an, bugetul programului de proiecte pen-
tru dezvoltarea locală este de 470 de milioane de lei. 
Alte 300 de milioane de lei din cadrul Programului 
au fost alocate proiectelor de dezvoltare regională. 

Șefa statului menționează că primăriile pot de-
pune propuneri de proiecte pentru construcția 
sau modernizarea sistemelor de aprovizionare cu 
apă și canalizare, pentru renovarea grădinițelor, 
școlilor, caselor de cultură și a altor obiective de 
infrastructură locală. De asemenea, pot fi înaintate 
propuneri pentru dezvoltarea afacerilor locale și 
de eficiență energetică și pot fi obținute resurse 
și pentru cofinanțarea proiectelor realizate din 
fonduri externe.

Diana BOTNARU

Judecătoria Hâncești (sediul Ialoveni) solicită cet. Carolina 
Țipardei, domiciliată în s. Molești, r. Ialoveni, și cet. Alexei Țipardei, 
domiciliat în s. Molești, r. Ialoveni, să se prezinte în termen de 5 
zile de la data publicării avizului în sala de ședințe nr. 20, pe adre-
sa or. Ialoveni, str. Prieteniei 4, în legătură cu examinarea cauzei 
civile la cererea de chemare în judecată depusă de I.P. „Centrul 
de Excelență în Energetică și Electronică” împotriva lui Carolina 
Țipardei și Alexei Țipardei, privind recuperarea cheltuielilor su-
portate pentru pregătirea cadrelor de specialitate cu finanțare de 
la bugetul de stat, pentru a ridica cererea de chemare în judecată 
cu anexele, în vederea prezentării referinței în termen de 30 de 
zile de la comunicare.

Se explică pârâtului că neprezentarea pentru ridicarea actelor, 
inclusiv neprezentarea referinței, nu împiedică soluționarea cauzei 
în baza materialelor depuse, fără convocarea părților în ședința 
de judecată. 

Judecător – Natalia Doroftei

C i t a ț i e  p u b l i c ă

Parlamentul European (PE) a votat joi pentru furnizarea către 
Republica Moldova a unei asistențe de 150 de milioane de euro, 
sub formă de ajutor macrofinanciar pentru a acoperi o parte din 
nevoile sale de finanțare externă, informează un comunicat al PE, 
informează Agerpres.

Eurodeputații au aprobat propunerea Comisiei Europene de 
a acorda asistență guvernului de la Chișinău pentru stabilizarea 
situației economice a ţării cu 558 de voturi pentru, 20 împotrivă 
şi 10 abțineri. Cele 120 de milioane de euro sub formă de îm-
prumuturi şi 30 de milioane de euro sub formă de granturi vor 
fi plătite în trei tranșe până în 2024, prima fiind programată în 
această vară.

Pentru ca banii să fie plătiți, Republica Moldova trebuie să 
demonstreze progrese semnificative în punerea în aplicare a unui 
program macroeconomic instituit de Fondul Monetar Internațio-
nal (FMI). De asemenea, trebuie să pună în aplicare măsuri de po-
litică suplimentare care să fie convenite împreună cu UE pentru a 
recupera, printre altele, activele pierdute în urma fraudei bancare 
din 2014, pentru a reforma gestionarea finanțelor publice, secto-
rul justiției, achizițiile publice şi pentru a îmbunătăţi drepturile 
lucrătorilor.

Guvernul Republicii Moldova orientat spre reformă, instituit 
de aproape un an, a început să lucreze la buna guvernanță şi la 
justiție şi a intensificat lupta împotriva corupției, constată euro-
deputații. Cu toate acestea, economia Moldovei a fost afectată de 
pandemia de COVID-19 şi de seceta din vară care au dus la con-
tractarea economiei ţării cu 7%, situație care a fost exacerbată de 
un litigiu privind gazele naturale cu Gazprom din Rusia în 2021.

Parlamentul a adoptat, de asemenea, în această sesiune plena-
ră, Acordul dintre UE şi Republica Moldova privind activitățile 
operative desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de 
Frontieră şi Garda de Coastă (FRONTEX) în Republica Moldova.

„Deși Republica Moldova a luat deja unele măsuri de combate-
re a corupției, a criminalității organizate şi a fluxurilor financiare 
ilicite, există încă posibilități de reforme suplimentare, în special 
în ceea ce privește instituțiile democratice, descentralizarea, con-
solidarea administrației publice şi depolitizarea instituțiilor publi-
ce anticorupție”, a declarat raportoarea cehă Marketa Gregorova, 
din grupul Verzi-ALE din PE.

„În prezent, Moldova simte impactul războiului la granițele 
sale, ceea ce a dus la creșterea prețurilor la energie şi la costuri 
suplimentare. Prin urmare, asistența macrofinanciară actuală nu 
mai este suficientă pentru a acoperi deficitul de finanțare. Prin 
urmare, salut eforturile CE de a găsi alte modalități de sprijinire a 
Moldovei în stabilizarea economiei sale”, a adăugat ea.

Agerpres

Ce cred cinci primari despre fezabilitatea acestuia 

Primul lot din cele 5000 de 
tone de păcură oferite gratuit 
de România pentru Republica 
Moldova a ajuns joi la Chișinău, 
transmite Radio Chișinău.

Astfel, 1250 de tone de păcură 
donate de Guvernul de la Bucu-
rești a ajuns la termocentralele din 
Republica Moldova. Aceasta este 
prima parte din cele 5000 de tone 
oferite de statul român pentru 
asigurarea securității energetice 
a Republicii Moldova. Păcura a 
fost adusă din România cu trenul 
până la Gara Chișinău. Prezentă 
la evenimentul de recepționare a 
păcurii, prim-ministrul Natalia 
Gavriliță a mulțumit României 
pentru sprijinul oferit Republicii 
Moldova în vremuri complicate.

„Reacția generoasă, rapidă și di-
rectă a României demonstrează că 
țara vecină este mai mult decât un 

adevărat prieten pentru Republica 
Moldova. Noi ne dorim securitate 
energetică, … această păcură ne va 
ajuta să avem alternative, opțiuni 
pentru a asigura cetățenii RM cu 
acces la combustibil și căldură”.

Este important ca toată lumea 
să demonstreze solidaritate și an-
gajamente serioase, consideră am-
basadorul României la Chișinău, 
Daniel Ioniță.

„Iată că astăzi trenul a schim-
bat ruta și a venit de la București 
la Chișinău încărcat cu o cantita-
te impresionantă de păcură, care 
sunt convins că o să contribuie la 
asigurarea securității energetice 
a Republicii Moldova. Păcura re-
spectivă are ca destinație termo-
centralele din Republica Moldova 
și va asigura energie electrică, 
dacă va fi nevoie să fie utilizată”.

Pe lângă păcură, autoritățile de 

la București au adus deja în Repu-
blica Moldova, săptămâna trecută, 
peste 260 de tone de combustibil, 
după cum a anunțat președintele 
Administrației Naționale a Rezer-
velor de Stat și Probleme Speciale, 
Georgian Pop.

„Primul tren din cele patru cu 
păcură se află deja la Chișinău. De 
asemenea, o cantitate de combus-
tibil de 130 de tone de motorină și 
131 de tone de benzină se află deja 
în depozitele Petrom din Republica 
Moldova. Momentele de criză sunt 
momentele în care se probează so-
lidaritatea și sprijinul dintre state. 
Vă asigur că aveți în noi un prieten 
adevărat, un partener strategic”.

Cele 5000 de tone de păcură și 
260 de tone de benzină și motori-
nă sunt în valoare de 3,7 milioane 
de euro.

După radiochisinau.md

Primul lot din cele 5000 de tone de păcură 
oferite de România a ajuns la Chișinău

Parlamentul 
European a aprobat 
o asistență de 
150 de milioane 
de euro pentru 
Republica Moldova

Angajăm sudori, montori și lăcătuși. Salariul net 
12 Euro/oră. Cazarea și 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
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Odesa, un bastion 
și pentru RM

Expertul militar ucrainean Oleg 
Jdanov consideră că statul major 
rus regretă tare mult situația de 
la Odesa. Pentru debarcarea tru-
pelor ruse de desant era nevoie ca 
acestea să aibă susținere pe uscat. 
Fără o susținere a trupelor teres-
tre, acestea nu vor putea face față 
ofensivei. „Să ia cu asalt orașul, 
mai ales că țărmul este fortificat, 
e ca și cum te-ai lovi cu capul de 
perete. De aceea ei nu pot acos-
ta, vin și pleacă. Miercuri, s-au 
împlinit cinci zile de când stau 
acolo, cred că se vor întoarce în 
Sevastopol, cinci zile în frig și fără 
hrană caldă pot genera proteste 
în rândul militarilor. Nu cred că 
vor rezista mai mult”, a declarat 
expertul într-un interviu pentru 
Ucraina 24. 

Oleg Jdanov a mai adăugat că 
rușii au mizat cel mai probabil că 
le vor ieși în întâmpinare trupe-
le terestre, care vor înainta pe la 
Herson, Nikolaiev, Voznesensk și 
se vor opri la nordul orașului Ode-
sa. Aici li se vor alătura trupele 
ruse din Transnistria și, în aceste 
condiții, vor începe ofensiva ora-
șului din două direcții, dinspre 
nord și dinspre mare. „Cât timp 
nu au fost create aceste condiții, 
orașul Odesa poate respira un pic 
mai ușor în comparație cu cele-
lalte orașe ucrainene”, a conchis 
expertul. 

„Putin acționează 
irațional”

Fostul ministru al Apărării, 
Vitalie Marinuță, confirmă că 
situația în regiune este foarte 
complicată. Totuși, el consideră 
că trupele ruse își vor concentra 
mai întâi eforturile pentru a ocupa 
capitala Ucrainei. Atât timp cât nu 
este ocupat Kievul, aceștia nu vor 
ataca orașul Odesa. 

„Dacă Putin ar acționa rați-

onal, ne-am putea da seama cu 
exactitate ce urmează, el însă 
acționează irațional. În primele 
zile, au atacat inclusiv regiunea 
Odesa, dar după ce planul unui 
blitzkrieg de ocupație a eșuat, 
vedem că trupele ruse, având 
probleme atât strategice, cât și 
logistice, s-au oprit. Nu este ex-
clus că putem asista la o mimare 
a unui atac asupra Odesei, dar în 
acest moment vedem că ei sunt 
slabi, nu au capacitatea logistică 
și militară necesară”, ne-a spus 
Vitalie Marinuță.

Generalul Troenco: 
Suntem dependenți 
de rezistența Ucrainei

La rândul său, generalul Va-
leriu Troenco a reiterat că acum 
cetățenii din RM sunt direct de-
pendenți de rezistența Ucrainei 
în acest război. „În fiecare zi mă 
rog ca ucrainenii să aibă forțele 
necesare”, ne spune expertul. El 
observă că Putin le-a pus o con-
diție generalilor săi: să încheie 
războiul până la 7 mai, ca să poată 
sărbători la 9 mai.

„Situația este foarte complica-
tă, dar până acum planurile le-au 
fost date peste cap. La Odesa sunt 
înregistrate nouă nave cu desant. 
Anterior, timp de o săptămână 
condițiile climaterice nu le-au 
permis să acosteze și de acest 
răgaz s-au folosit trupele ucrai-
nene care au fortificat malul și 

Svetlana COROBCEANU

Timp de cinci zile nouă nave de desant 
ale marinei ruse se apropie și se 
îndepărtează de coasta ucraineană în 
zona orașului Odesa. Pentru Republica 

Moldova păstrarea controlului asupra acestei 
regiuni de către Ucraina este vitală, fiind exclusă 
în acest fel joncțiunea armatei ruse cu cea din 
Transnistria, observă comentatorul politic Anatol 
Țăranu. În rândurile care urmează am încercat 
să aflăm opinia mai multor experți militari 
privind situația în această regiune și riscurile 
de securitate ce planează acum inclusiv asupra 
Republicii Moldova.

au minat țărmul. Acum aceștia nu 
se pot apropia deoarece și trupe-
le terestre ruse sunt concentrate 
la Donețk și Luhansk. În aceste 
condiții, Odesa poate respira un 
pic mai ușor în comparație cu alte 
orașe”, spune generalul.

Cât privește liniștea din regi-
unea transnistreană, aceasta are 
mai multe explicații, spune el. 
Mulți cetățeni din regiunea trans-
nistreană au cetățenie ucraineană. 
Totodată, regimul a supraviețuit 
fiind dependent în mare parte de 
importurile din Ucraina și expor-
turile în UE. În total, în regiune 
sunt vreo 3000 de militari ruși, 
iar forțe paramilitare s-ar aduna 
cel mult 10 mii și nici aceștia nu 
ar avea o motivație ca să lupte. 
Acum ei sunt ca între ciocan și 
nicovală, spune expertul.

„Tare ne-am bucurat 
când am văzut Armata 
Națională, pe când acum…”

El mai observă că acum Putin 
încearcă să atragă armata belarusă 
în război, dar pentru el există un 
pericol ca această armată să se 

predea și să întoarcă armele îm-
potriva lui, fapt ce ar însemna nu 
doar o lovitură de imagine, „ci și 
apropierea sfârșitului lui Putin”.

„Evident, noi nu ne putem li-
niști atât timp cât avem un război 
în preajmă. Din păcate, autorită-
țile RM nu întreprind toate acți-
unile necesare pentru asigurarea 
securității noastre. În mare parte 
au preluat aceleași lozinci pe care 
le utiliza și Igor Dodon, inclusiv 
cea cu neutralitatea, care de fapt 
nu are un statut juridic. Ce fel de 
neutralitate atât timp cât securi-
tatea nu ne este garantată de alte 
state și nu avem capacitățile mili-
tar-tehnice de apărare necesare? 
Doar declarația de „neutralitate” 
în aceste condiții nu ne salvează și 
nici ideea că doi se bat și al treilea 
câștigă. În 1992, Rusia a recurs 
la diverse provocări până ne-au 
adus la acel conflict militar, nu 

vor ține cont nici acum că ne de-
clarăm neutri. Această lozincă o 
aud deja și de la oamenii de rând, 
că nouă nu ne trebuie armată, 
că suntem țară neutră. Pe când 
noi, cei care am luptat în 1992, 
am așteptat cu sufletul la gură să 
avem o Armată Națională. De la 
2 martie, fiind pe platoul Cocieri, 
până la 14 mai am rezistat timp 
de două luni fără armată și tare 
ne-am bucurat atunci când a fost 
formată și s-au apropiat de noi”, 
își amintește generalul Troenco. 
El a refuzat să precizeze ce acțiuni 
ar trebui să întreprindă autorită-
țile. „Nu le pot enunța, ar putea 
să-mi telefoneze dacă ar vrea să 
știe, deocamdată nimeni nu mi-a 
cerut sfatul”.

Semnal lansat la Bruxelles: 
Situația RM rămâne fragilă

Ministrul de Externe, Nicu Po-
pescu, a declarat marți în cadrul 
ședinței Comisiei pentru afaceri 
externe a Parlamentului Euro-
pean că securitatea și situația 
social-economică a Republicii 
Moldova se va înrăutăți în cazul 

în care războiul în țara vecină va 
continua. 

„Situația în Republica Moldova 
rămâne fragilă. Cu cât durează 
mai mult războiul cu atât este 
mai mare riscul ca luptele să se 
apropie de granițele noastre. Deci 
trebuie să fim foarte atenți pen-
tru că situația umanitară, cea a 
securității și socio-economică se 
poate înrăutăți foarte rapid dacă 
războiul continuă”, a spus Nicu 
Popescu. El a reiterat că deocam-
dată autoritățile nu au remarcat 
nicio mișcare alarmantă în regiu-
nea transnistreană „care ar putea 
duce la o escaladare a situației”. 

„Acest lucru este valabil astăzi. 
Dar, având în vedere ce se întâm-
plă în regiune, Guvernul nu exclu-
de niciun scenariu. Suntem obli-
gați să analizăm toate tipurile de 
scenarii, inclusiv negative. Avem 
schimburi de informații regulate 

cu autoritățile din Transnistria”, 
a mai spus ministrul.

Parlamentarii europeni au de-
clarat că vor susține Guvernul de 
la Chișinău întrucât securitatea 
Uniunii Europene acum depinde 
și de situația din Ucraina, și din 
Republica Moldova. Europarla-
mentarul Siegfried Mureșan a 
precizat că UE va vota săptămâna 
aceasta un pachet de asistență ma-
crofinanciară de 150 de milioane 
de euro pentru RM.

Putin își dorește inclusiv 
ocuparea RM

Jurnalistul bulgar al platformei 
de investigații Bellingcat, Christo 
Grozev, este convins că Putin și-
ar dori să ocupe inclusiv RM. El 
a precizat pentru Ucraina 24 că 
instituțiile de propagandă de la 
Moscova nu vorbesc despre aceas-
ta deoarece în cazul RM forțele 
ruse se așteaptă la o rezistență mai 
mică din partea NATO. De aceea 
în spațiul public din FR, propa-
ganda pro-Kremlin amenință cu 
invazia unor țări cum ar fi Țările 
Baltice, Polonia, Germania, Ro-
mânia și Bulgaria. 

„Instituțiile media de propagan-
dă ruse nu pomenesc de RM, dar noi 
am investigat acțiunile serviciilor 
speciale ruse, ale FSB pe teritoriul 
Ucrainei până la invazia din 2014. 
Aceiași securiști care au activat în 
2013 în Ucraina au fost și în RM. 
De aceea nu trebuie să ne prefa-
cem că nu vedem că ei au planuri 
și referitor la Republica Moldova. 
Ei au un astfel de plan, doar că nu 
le e convenabil să-l „vândă” prin 
intermediul propagandei populației 
lor deoarece aici se așteaptă la o re-
zistență mai mică din partea NATO 
ca în cazul celorlalte țări. Se dorește 
ocuparea acestui teritoriu, doar că 
nu se vorbește despre aceasta”, a 
spus Christo Grozev. 

Potrivit expertului, acum răz-
boiul din Ucraina intră într-o 
nouă fază după multiplele pier-
deri suportate de armata rusă. 
Înaintarea trupelor acesteia pe 
cale terestră, fără a efectua o nouă 
mobilizare în FR, este imposibilă. 

„Acum există riscuri de acți-
uni teroriste grave, cu utilizarea 
rachetelor chimice, biologice, 
și, Doamne ferește, dar există și 
riscul de utilizare a rachetelor 
nucleare. 

Totuși rușii nu au atât de multe 
rachete. Două deja au fost lansa-
te, e vorba de rachetele „Kinjal”. 
Versiunea oficială e că au peste 
100 de astfel de rachete, dar sur-
sele ne-au informat că ei au mai 
puține și deoarece încă nu au fost 
testate se așteaptă ca o parte din 
ele să nu funcționeze. Rușii știu 
despre asta și le vor folosi doar 
pentru a semăna panică, astfel 
ca partea ucraineană să ofere mai 
multe compromisuri în cadrul 
procesului de negocieri”, a mai 
spus expertul. 

Locuitorii orașului Odesa s-au mobilizat, construiesc baricade și sunt gata să apere fiecare stradă și casă din orașul lor
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Cutremur pe piața 
europeană a gazelor

Prețul la gazele naturale a explodat 
după declanșarea agresiunii armate 
a Federației Ruse în Ucraina, iar la 
un moment dat la bursele europene 

acesta a ajuns să coste și 3600 de dolari. Media 
pentru luna martie, în baza căreia se formează 
prețul de achiziție de la Gazprom în Republica 
Moldova ar putea depăși 1000 de dolari.  
Tarifele pentru consumatorii finali nu vor fi 
însă majorate, deocamdată. 

E C O N O M I E

La începutul lunii martie, pe 
fundalul sancțiunilor aplicate 
de către țările occidentale Ru-
siei drept răspuns la agresiunea 
acesteia în Ucraina, prețul gaze-
lor naturale la bursele europene 
a ajuns la un moment dat la peste 
3600 de dolari pentru o mie de 
metri cubi. Deși ulterior prețul a 
scăzut, media pentru martie ori-
cum va fi mai mare de 1000 de 
dolari pentru mia de metri cubi, 
sau chiar va ajunge la 1200 de 
dolari. Cu toate acestea, directo-
rul Moldovagaz, Vadim Ceban, a 
comunicat că tarifele pentru luna 
martie nu vor fi ajustate deoarece 
cele actuale au asigurat devieri po-
zitive în încasări, care reprezintă 
o rezervă suficientă pentru a plăti 
consumul.

Deja în aprilie prețul va fi cal-
culat în baza așa-numitei formule 
de vară. Dacă în lunile reci, din 
octombrie până în martie, inclu-
siv, prețul plătit Gazprom-ului de 
către Moldovagaz se formează în 
proporție de 70 la sută în funcție 
de prețul produselor petroliere 
și 30 la sută în funcție de prețul 
de piață al gazului, în aprilie pro-
porția se schimbă: 30 la sută – în 
baza produselor petroliere și 70 
la sută în baza prețului la burse 
al gazelor naturale. 

Astfel, deja în aprilie, ar putea 
apărea noi discuții privind majo-
rarea tarifului, or atât produsele 
petroliere, cât și gazul urmează, 
cel mai probabil, să se scumpeas-
că pe burse în urma escaladării 
războiului economic dintre lumea 
occidentală și Rusia, care este 
presată astfel să renunțe la agre-
siunea barbară asupra Ucrainei. 

Tot în contextul acestui război 
economic, președintele Federației 
Ruse, Vladimir Putin, a anunțat 
că va cere statelor occidentale să 
plătească pentru consumul gaze-
lor rusești în ruble, și nu în dolari 
sau euro, după cum se practica 
până în prezent.  

Putin urmărește prin acest pas 
să întărească rubla, care a căzut 

puternic după impunerea sancți-
unilor. Ca rezultat al sancțiunilor 
multiple, brusc au încetat relațiile 
comerciale ale Rusiei cu țările oc-
cidentale, reducându-se astfel și 
volumul de valută intrat în țară. 
Acesta a crescut și mai mult din 
cauza unor sancțiuni, aplicate băn-
cilor rusești și sistemului bancar în 
întregime, care limitează tranzacți-
ile cu aceste țări, precum și posibi-
litatea încasării de către entitățile 
din Rusia a valutei de peste hotare. 
Pentru a opri o prăbușire totală, 
Banca Centrală din Rusia a limitat 
dreptul la retragerea depozitelor în 
valută în sume mai mari de 10 mii 
de dolari, iar băncile, practic, nu au 
mai efectuat schimbul valutar în 
dolari și euro. Astfel, se crease un 
curs artificial al rublei. Dacă bănci-
le afișau cu câteva zile în urmă un 
curs de 105 ruble pentru un dolar, 
deși dolarul nu se vindea, surse din 
Federația Rusă spuneau că dolarul 
putea fi cumpărat „la negru” la un 
preț de circa 300 ruble/1 dolar. 

Astfel, Putin, prin obligarea 
partenerilor occidentali să achite 
gazul în ruble rusești, dorește să-i 
constrângă pe aceștia să aducă euro 
în Rusia, deoarece ei vor trebui să 
cumpere ruble pe piața rusească 
pentru a plăti gazul. 

Putin a dat Băncii Centrale 
Ruse și oficialilor guvernamen-
tali o săptămână pentru a găsi o 
modalitate de a trece plata pen-
tru gazele livrate în Europa în 
ruble. Gazprom-ul a primit, de 
asemenea, ordin să-și revizuiască 
contractele pentru a se adapta la 
această schimbare.

Aparent, este o mișcare strate-
gică inspirată a lui Putin. Europa 
primește aproximativ 40 la sută 
din gazele sale din Rusia, plătind 
pe zi între 200 și 800 de milioane 
de euro în monedă europeană și 
dolari. Sunt sume considerabile, 
pe care Kremlinul ar putea să le 
folosească în continuare pentru a 
produce sau cumpăra armament 
folosit în războiul împotriva 
Ucrainei. Astfel, Putin speră să 
atenueze impactul sancțiunilor. 
Totuși, lucrurile nu sunt atât de 
simple, or cumpărătorii ar putea 
să se opună acestei schimbări 
bruște a contractelor. Compania 
austriacă OMV  a declarat deja că 
nu va accepta plata în ruble, iar 
exemplul său poate fi urmat și de 
alte mari companii occidentale. 
S-ar putea isca un litigiu, care va 
ajunge în judecată, iar litigiile 
comerciale durează ani întregi. 

Interconectarea 
energetică 
cu România, 
declarată utilitate 
publică de interes 
național

Lucrările de construcție a 
liniei electrice de transport 
Vulcănești–Chișinău și a stației 
Back-to-Back Vulcănești, care 
urmează să interconecteze 
sistemul energetic moldovenesc 
cu cel românesc, au fost decla-
rate utilitate publică de interes 
național. Proiectul presupune 
construcția unei linii electrice 
de la Vulcănești la Chișinău, cu 
o lungime de 158 km, o stație 
back-to-back de curent conti-
nuu de înaltă tensiune la Vulcă-
nești, urmează a fi modernizată 
o stație electrică din Chișinău și 
va fi modernizată și stația elec-
trică de la Vulcănești. Lucrările 
vor avea un buget total de 260 
milioane euro și vor fi efectuate 
în patru ani.

 

Specialiștii 
IT fug din Rusia

În februarie și martie, 70 de 
mii de angajați IT au părăsit 
Rusia, iar în aprilie alte 100 
de mii le vor urma exemplul. 
Profesioniștii IT se grăbesc să 
părăsească cât mai curând țara, 
nedorind să suporte situația 
economică brusc deteriorată 
deși  guvernul de la Moscova a 
anunțat un program de susți-
nere a ramurii. Potrivit Asoci-
ației Ruse pentru Comunicații 
Electronice, plecarea specialiș-
tilor în februarie și martie  este 
abia „primul val”, după care vor 
urma și altele. 

IuteCredit 
Europe, dispus 
să cumpere 15% 
din acțiunile 
Energbank

Grupul estonian IuteCredit 
Europe, devenit în februarie 
curent acționar majoritar al 
Energbank, se oferă să cumpere 
acțiunile acționarilor minori-
tari. Grupul propune 213 lei 
pentru o acțiune și este dispus 
să cumpere circa 15% din acțiu-
nile emise de bancă, oferta fiind 
valabilă timp de 14 zile. Comisia 
Națională a Pieței Financiare 
(CNPF) a aprobat în ședința de 
marți prospectul unei oferte de 
preluare obligatorie, inițiată de 
compania estoniană IuteCredit 
Europe. Compania, care este ac-
ționar majoritar în Energbank, 
o bancă moldovenească de 
talie medie, se oferă să procure 
aproape 328.000 de acțiuni 
ordinare ale Energbank.

Ion CHIȘLEA 

Între timp, rușii vor trebui să li-
vreze în continuare gaz în Occi-
dent. Desigur, ei pot, în stilul lor 
caracteristic, să oprească livrările 
dacă partenerii occidentali nu se 
vor conforma și nu le vor plăti în 
ruble. Însă aceasta ar atrage după 
sine necesitatea închiderii sonde-
lor de gaze, or gazele, dacă nu sunt 
consumate, nu pot fi aruncate, 
pur și simplu, în atmosferă. Iar 
închiderea sondelor înseamnă, 
practic, betonarea lor. Ulterior, 
redeschiderea acestora devine 
aproape imposibilă. 

Rămâne de văzut cum va decur-
ge acest război al gazelor pentru 
europeni. Pentru Republica Mol-
dova, lucrurile par a fi mai simple. 

Deși Vadim Ceban, directorul 
Moldovagaz, a spus că obligativi-
tatea plății gazelor în ruble ar crea 
dificultăți mari companiei pe care 
o conduce, vicepremierul Andrei 
Spînu este mai optimist. 

Acesta afirmă că Republica 
Moldova nu este vizată de decla-
rația lui Putin, care este adresată 
statelor „neprietenoase”.  

Potrivit lui Spînu, contractul de 
achiziție a gazelor naturale dintre 
Moldovagaz și Gazprom, semnat 
în octombrie 2021, presupune 
posibilitatea efectuării plăților 
în dolari, euro și ruble. Anterior 
partea moldovenească anunțase 
că, începând cu luna mai, urmează 
să efectueze plățile în euro față de 
dolari, cum o face acum. 

Spînu a mai spus că, pentru 
luna februarie, o parte din plăți 
către Gazprom au fost efectuate în 
ruble. Este vorba de banii primiți 
de la compania rusească în calitate 
de plată pentru gazele tranzitate 
pe teritoriul Republicii Moldova 
spre Balcani. 

Totuși, războiul economic 
actual între Occident și Rusia a 

creat pericole imense de ordin 
economic, care pot lovi Republi-
ca Moldova puternic inclusiv pe 
componenta energetică. 

De aceea autoritățile de la Chi-
șinău au anunțat că vor cumpăra 
pentru prima dată în istorie gaze 
în perioada de vară, pe care le vor 
stoca în România. Același Andrei 
Spînu spune că a fost încheiată o 
înțelegere cu Romgaz, potrivit că-
reia, Republica Moldova ar putea 
stoca în capacitățile subterane de 
stocare din România o cantitate de 
circa 400 milioane de metri cubi 
de gaze, suficientă pentru a aco-
peri necesitățile Republicii Mol-
dova pentru cel puțin două luni 
de iarnă. Totuși, pentru moment 
acestea pot fi, mai degrabă, iarăși 
gaze rusești, or piețele europene 
vor fi cu siguranță copleșite de 
prețuri mari și pe parcursul verii. 

Uniunea Europeană a anunțat 
mai multe măsuri pentru a reduce 
dependența de gazul rusesc. A fost 
permisă redeschiderea minelor 
de cărbune, închise anterior în 
corespundere cu programele de 
reducere a emisiilor de carbon. 

De asemenea, SUA a promis că 
va spori livrarea gazelor de șist pe 
continentul european. Agresiunea 
rusească în Ucraina va schimba 
radical paradigmele pe piețele eu-
ropene, inclusiv cea energetică. În 
consecință, Republica Moldova 
urmează să grăbească integrarea 
în piețele europene. Există deja 
conexiune la rețeaua românească 
de gaze prin conducta Iași-Chi-
șinău, iar din acest an încep a fi 
extrase gazele naturale de pe pla-
toul continental românesc al Mării 
Negre. Drept urmare, România 
nu va mai depinde deloc de gazul 
rusesc, ba ar putea chiar expor-
ta unele cantități și în Republica 
Moldova. 

Ce ne așteaptă în Republica Moldova?

Vicepremierul Andrei Spînu este liniștit: Cererea lui Putin de a plăti pentru gazele naturale 
în ruble rusești, nu se referă și la Republica Moldova   
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„Ce s-a întâmplat cu bruma 
de cultură națională 
dobândită în anii 90?”

Muzeul Național de Etnografie și Istorie 
Naturală organizează o suită de manifestări 
culturale dedicată unirii Basarabiei 
cu România. Vă oferim un interviu cu 

directorul Petru Vicol despre programul acestor 
acțiuni culturale și despre importanța efortului nostru 
individual în cunoașterea trecutului național în 
contextul în care societatea moldovenească este cea mai 
vulnerabilă la propagandă din Sud-Estul Europei.  

Interviu cu directorul general al Muzeului Național 
de Etnografie și Istorie Naturală, Petru Vicol

- Stimate Domnule Vicol, ce 
reprezintă suita de acțiuni 
culturale pe care Muzeul Na-
țional de Etnografie și Istorie 
Naturală a pregătit-o pentru 
27 martie?
Cu prilejul celor 104 ani de la uni-

rea Basarabiei cu România, Muzeul de 
Etnografie și Istorie Naturală și-a dorit 
să organizeze un târg al unirii la care 
să participe mai mulți meșteri populari 
din Republica Moldova și chiar din 
România susținut și de un program 
artistic al interpreților consacrați, în 
special al celor care promovează versul 
și cântecul românesc. 

Din păcate, după declanșarea răz-
boiului pe 24 februarie și luând în 
calcul tragedia, în special cea umană 
care se întâmplă în Ucraina, am decis 
împreună cu colegii mei să organizăm 
un eveniment mai modest, vernisarea 
expoziției „România întregită – 104 ani 
de la Unirea Basarabiei cu România” 
fiind susținută de un recital de muzică 
și poezie românească. 

Expoziția propriu-zisă este formată 
din 13 planșe, care vor fi vernisate în 
spațiu deschis, pe pietonala din fața 
muzeului. Încercăm astfel să prezen-
tăm publicului trecător expozițiile 
noastre și proiectele culturale în care 
suntem implicați. 

Cele 13 planșe se prezintă sub forma 
unei cărți dedicate unirii Basarabiei cu 
România, precum și a celorlalte pro-
vincii românești. Se știe că în 1918, 
în urma evenimentelor importante la 
nivel internațional – Primul Război 
Mondial și Revoluția rusă – s-au creat 
premisele necesare pentru reîntregi-
rea spațiului românesc și a tuturor 
românilor. 

Expoziția este alcătuită din patru 
module. Primul este dedicat unirii 
Basarabiei cu România, pe planșele 
respective sunt prezentate mai multe 
fotografii, copii de documente, imagini 
ale înaintașilor noștri care au militat 
pentru unire și au înfăptuit-o. 

Al doilea modul al expoziției este 
dedicat evenimentelor unirii Bucovinei 
cu România, care a avut loc pe 28 no-
iembrie 1918, prin decizia Congresului 
General de la Cernăuți.

Al treilea modul – Marea Adunare 
Națională de Alba-Iulia din 1 decem-
brie 1918, care a decis unirea Transil-
vaniei cu România.

Al patrulea modul este dedicat apă-
rării unirii. Știm cu toții că, în peri-
oada 1918–1920, chiar și mai târziu, 
România, inclusiv înaintașii noștri 
basarabeni, au făcut eforturi diplo-
matice considerabile pentru ca marile 
puteri să recunoască unirea tuturor 
provinciilor românești. 

Este necesar să menționăm că aces-

te planșe au fost elaborate în 2018 în 
cadrul evenimentelor dedicate Cente-
narului Unirii, fiind un proiect susținut 
de Eurodidactica SRL de la București 
cu implicarea activă a Arhivelor Națio-
nale ale României. Datorită acordului 
lor și implicării editurii Lexon-Prim 
în colaborare cu AO Sylabus din Chi-
șinău, aceste planșe vor fi vernisate 
la Muzeul Național de Etnografie și 
Istorie Naturală. 

Programul artistic este susținut de 
actorul și regizorul Nicolae Jelescu, 
compozitorul Viorel Burlacu la chitară 
și tânărul Vlad Ciobanu cunoscut în tot 
spațiul românesc pentru atitudinea sa 
față de poezia românească.

Prin urmare, această expoziție din 
cele 13 planșe demonstrează publicului 
cum a fost făcută unirea provinciilor 
românești cu Patria-Mamă, România, 
și personalitățile istorice care și-au sa-
crificat chiar și viața pentru realizarea 
acestui deziderat național. 

Relevăm că Basarabia a fost prima 
provincie românească ce, la 27 martie 
1918, s-a unit cu Patria-Mamă, Ro-
mânia.

-  Ce aveți Dvs. să le spuneți 
celor care susțin că unirea Ba-
sarabiei cu România nu mai 
este actuală, că și-a pierdut 
orice actualitate? 
Orice eveniment din trecutul nostru 

este actual. Iar Unirea Basarabiei cu 
România este și mai actuală în contex-
tul evenimentelor de astăzi. Pentru a 
cunoaște mai bine anul 1918 este ne-
voie de cercetarea atentă a izvoarelor 
documentare primare de către toți, în 
special de tânăra generație. În opinia 
mea, anul 1918, pentru toți românii, 
este o dovadă a curajului tuturor per-
sonalităților epocii de a lua decizii res-
ponsabile.

Trebuie subliniat că, în 1918, în toa-
te provinciile românești – Basarabia, 
Bucovina, Transilvania și vechiul Regat 
– nu domina deloc pacea și liniștea. Și 
iată că acești oameni, care și-au asu-
mat anumite riscuri pentru viețile lor, 
iar unii dintre ei chiar și au murit, au 
decis să lupte pentru unitatea tuturor 
românilor într-un singur stat. 

Cel mai important este că au reușit 
până la urmă. Este important ca tânăra 
generație să studieze istoria, în baza 
documentelor și a surselor primare, 
să le analizeze și să își creeze propriile 
opinii. 

Un lucru important este că cei care 
au militat și au luptat pentru unirea Ba-
sarabiei au fost niște persoane oneste, 
integre, ca să folosim un cuvânt mai 
la modă...

Noi, ca instituție de cultură, ne 
dorim să evocăm faptul că acești oa-

meni, de o integritate rară și de un 
curaj nemaipomenit, s-au format în 
cadrul Imperiului Rus, fiind lipsiți de 
dreptul la limba maternă și la istorie 
națională. Cu toate acestea, în aceste 
condiții vitrege, ei au studiat trecutul 
nostru național și au știut să facă ale-
gerea corectă.

- Aș vrea să vă întreb dacă, pe 
măsură ce se bucură tot mai mult 
de libertate, moldovenii manifes-
tă mai mult interes pentru ideea 
unirii Basarabiei cu România?

Sondajele arată că numărul adep-
ților acestei opțiuni politice crește în 
fiecare an. Până la urmă, fiecare per-
soană decide pentru ea însăși. Realiza-
rea acestui deziderat depinde de voința 
fiecăruia dintre noi de a-și cunoaște 
trecutul istoric, iar un rol important 
în promovarea surselor istorice revine 
instituțiilor de cultură și educație.

În ultima vreme, în special 
după 2014, asistăm la o revi-
gorare a propagandei rusești. 
Conform statisticilor, cetățenii 
Republicii Moldova sunt cei 
mai vulnerabili față de acest 
iureș. Cetățenii moldoveni sunt 
foarte vulnerabili la zvonuri, 
predispuși să se informeze de 
pe rețelele de socializare... Ob-
servăm chiar pe pagina de Fa-
cebook a Ambasadei Rusiei la 
București cum sunt propagate 
falsuri despre trecutul nostru 
național, inclusiv despre ro-
lul trădător al Sfatului Țării. 
Ce ar trebui să facem pentru 
a deveni mai imuni la această 
propagandă?

Este adevărat că asistăm la o 
transferare a războiului istoriografic 
din perioada războiului rece în spațiul 
mediatic. Și trebuie să constatăm cu 
regret că în acest război informațio-
nal de manipulare și de provocare se 
implică chiar și misiuni diplomatice a 
căror menire este cu totul alta. 

Imunizarea conaționalilor noștri se 
poate realiza doar prin cultivarea unei 
culturi de informare, prin exercițiul 
lucrului cu sursele, care trebuie făcut 
la școală și acasă. 

Și aici intervine rolul statului și al 
instituțiilor responsabile de imple-
mentarea unei strategii de protejare a 
cetățeanului de tot ce este propagandă, 
manipulare și dezinformare.

Eu mă mir ce s-a întâmplat cu bru-
ma de cultură națională dobândită în 
anii 90. Unde a dispărut ea?

Interviu realizat de Ilie GULCA     

De ce vrea Putin ca 
Occidentul să plătească 
cu ruble pentru gaze

Rubla rusească a început să recupereze din diferența 
sa de valoare față de dolar după solicitarea președintelui 
Federației Ruse, Vladimir Putin, către Gazprom, cel mai 
mare furnizor de gaze naturale din lume, să perceapă 
plata pentru consumul țărilor „neprietenoase” în valuta 
națională a Rusiei, scrie reuters.com. Europa achizițio-
nează aproximativ 40% din gazele sale din Rusia, plătind 
pe zi între 200 și 800 de milioane de euro, în euro și 
dolari. Astfel, dacă Rusia va fi plătită pentru gaze naturale 
în ruble, ar putea să evite unele sancțiuni financiare. 

Fiica vitregă a lui Lavrov 
a rămas fără o casă
de 4 milioane de lire

Rusia a fost lovită de alte 65 de sancțiuni impuse de 
Marea Britanie, într-o mișcare gândită să vizeze „indus-
trii strategice și persoane-cheie”. Printre noile companii 
vizate se numără șase bănci și o firmă de apărare, care 
produce drone, precum și Grupul Wagner, despre care 
Marea Britanie a spus că ar fi fost însărcinat cu asasinarea 
președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, scrie The 
Guardian. Au rămas fără bani miliardarul, cu afaceri în 
domeniul petrolului, Eugene Shvidler, care are legături 
strânse cu Roman Abramovici, Polina Kovaleva, fiica 
vitregă a ministrului rus de externe ș.a.

Reacția lui Peskov 
la dispariția din spațiul 
public a lui Șoigu

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, 
a venit joi cu o reacție după ce ministrul Apărării al 
Rusiei, Serghei Șoigu, nu a mai fost văzut în public de 
aproape două săptămâni. Peskov a scris pe canalul său 
de Telegram că Șoigu ar avea acum alte griji. Ministrul 
rus al Apărării, Serghei Șoigu, a încetat să apară în pu-
blic și în mass-media din 11 martie. O sursă a publica-
ției rusești „Agenția” din anturajul lui Serghei Șoigu a 
explicat absența oficialului în spațiul public invocând 
„probleme cardiace”.

Kuleba: Belarus „nici nu 
vrea, nici nu este pregătit” 
să lupte în Ucraina 

Ministrul de exter-
ne ucrainean Dmitro 
Kuleba a declarat joi, 
la o lună de la declan-
șarea invaziei ruse în 
Ucraina, că Belarusul 
„nici nu vrea, nici nu 
este pregătit” să lupte 
în Ucraina, în pofida 
presiunilor Rusiei 
pentru a face acest 
lucru, transmite EFE, 
citat de agerpres.ro. 
„Am comunicat simplu și clar părții belaruse că, dacă 
forțele sale armate intră pe teritoriul Ucrainei și încep 
aici ostilitățile, vor fi distruse fără milă, la fel cum și 
armata rusă este distrusă”, a declarat Kuleba la televi-
ziunea ucraineană, citat de agenția Ukrinform. 

Aleksei Navalnîi, condamnat 
din nou de un tribunal 
din Moscova

Tribunalul Lefortovo din Moscova l-a condamnat, 
marți, pe opozantul rus Aleksei Navalnîi, sub acuzația 
de fraudă, relatează agenția Tass. „Navalny a comis fra-
udă, adică delapidarea proprietății altor persoane prin 
înșelăciune”, a declarat judecătoarea Margarita Kotova 
în timp ce citea verdictul. El a primit nouă ani într-o 
„colonie penală cu regim strict” într-un caz de fraudă 
respins de susținători ca fiind fabricat. 

I.G.

M a p a m o n d
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„Noua ordine 
mondială”: 
instrucțiune de utilizare

A - p o l i t i c e

Un ziar rusesc, indiferent 
politic, ca să nu încalce legile 
draconice ale Rusiei războinice, 
pur și simplu postează foto-
grafii. O galerie de imagini cu 
urmările bombardamentelor 
din Ucraina. În subsidiar, raf-
turile goale ale prăvăliilor din 
Rusia. Pagini dintr-un posibil 
viitor al rușilor. Comentariile 
sunt inutile. Consult varii surse 
nu pentru că vreau să distilez 
adevărul pur, ci pentru a urmări 
reacția lumii la tot ce ni se 
întâmplă. Or evenimentele din 
jur nu sunt o competiție sufici-
entă sieși. Toate ne privesc și 
deja au consecinţe directe asu-
pra noastră. Suntem „fericiții” 
care vedem on-line, în regim de 
reality-show, începutul sfârși-
tului lumii.

 Mă întrebam dacă „simplii 
cetățeni” ruși, părtași și exe-
cutanți ai deciziilor criminale, 
înțeleg și ei ce li se întâmplă. 
Pentru că, oricât de dezastru-
os, războiul din Ucraina se va 
încheia odată, pe când rușii (și 
noii lor aliați!) vor fi supuși 
terorii, izolării totale și degra-
dării în permanență (sic!). În 
acest sens, bâlbâielile moldo-
venilor – care au de unde să se 
informeze! – nu țin de neștire, 
ci de prostie. Scos la rampă, ca 
să-şi justifice solda, Igor Dodon 
amintește teza fundamentală a 
Kremlinului: lupta „nu se duce 
pentru Ucraina, ci pentru o 
nouă orânduire mondială”. Nu 
că ar fi un mare profet, dar asta 
e dispoziția comandamentului, 
urmând indicaţia propagan-
distică: „Rusia va rezista, iar 
Occidentul, din cauza sancțiu-
nilor, va pierde mult mai mult 
(...). Cu Rusia, cu Putin trebuie 
să fim prieteni”. Adică: rămâ-
neți în poziție de drepți, vine 
Marele Magician. Великий и 
Ужасный, da.

Finalitatea proiectului ge-
ostrategic, expus cu atâta con-
vingere de trimisul special al 
Kremlinului, vine din frustrarea 
liderului rus după excluderea 
de la masa marilor decizii. Mar-
ginalizarea Rusiei (din cauza 
invaziei în Crimeea), elimina-
rea ei din formatul G8 (care a 
redevenit G7) a generat isteria 
războinică. Citez din declarația 
lui Putin din 2018, ca răspuns 
la întrebarea dacă Rusia e gata 
să aplice arma nucleară (asta 
însemnând sfârșitul lumii): 
„Da, pentru omenire asta va fi 
o catastrofă globală. Dar eu, 

După prima săptămână 
de război, îmi spuneam așa: 
oricât de descreierat și de 
îndobitocit ar fi poporul care 
susține invazia lui Putin în 
Ucraina, el va fi totuși capabil 
de nemulțumire pe măsură ce 
economia și viața lui de zi cu 
zi se vor prăbuși. După o lună 
de ostilități și de genocid în 
țara vecină, nu mai sper că ru-
șii se vor lăsa treziți de sanc-

țiuni. Tristul adevăr e că cetățenii Federației Ruse (cetăţeni 
oare?) se îmbulzesc în magazine după zahăr cu aceeași frenezie 
cu care se lipesc în fiecare seară de ecranele tembelizoarelor 
sau îl aclamă pe Putin în Lujniki. 

Oameni deștepți ne spun să mai avem puțintică răbdare, dar 
eu, unul, nu mai cred în potențialul de revoltă rusesc. Probabil, 
ar trebui să revenim la mai vechile constatări ale istoricilor și 
altor cunoscători că Rusia încă nu a ieșit, ca țară și societate, 
din despotismul ei bizantino-mongol și că o bună parte a po-
pulației sale percepe în continuare crima, violența, agresiunea, 
exterminarea și teroarea drept metodele cele mai potrivite pen-
tru atingerea scopurilor. Natura acestor scopuri contează mai 
puțin, important e să recunoaștem imboldul: pajura bicefală 
scoate ochii oricui se uită strâmb la ea. Ea nu vede bine, pentru 
că privește simultan în două direcții diferite, de aceea multe 
dintre „jignirile“ care i se aduc sunt fantasme produse de cele 
două creiere mici și inflamate. Lumea o privește drept în ochi, 
dar pajura vede totul dedublat și, totodată, parțial. De altfel, 
nici nu se mai obosește să distingă semnalele: până și cel mai 
mic disconfort poate fi un motiv suficient pentru acțiune. 

Din acest motiv, mi se pare ceva mai rezonabil să așteptăm o 
clasică lovitură de palat la Moscova decât să ne irosim sufletul 
cu speranțe deșarte. „Vatnicii și filistinii vor sta cuminți acasă 
până la deznodământul dramei. Apoi, dacă vor supraviețui, vor 
accepta cu aceeași ușurință noile adevăruri ale zilei. Numai un 
purgatoriu total și o lungă terapie mentală cu eliminarea acelui 
„cromozom în plus“, pe care îl adăuga actualul negociator Me-
dinski la genomul rus, ar putea preveni un viitor derapaj spre 
alte războaie, alte crime, alte „Russland über alles“. Pentru 
moment însă, zic să le ținem pumnii celor care se vor încume-
ta să arunce primii tabachera în țar și să le urăm, totodată, să 
țintească bine. Căci s-ar putea să nu aibă o a doua șansă. Le 
dorim, desigur, rușilor să scape de Putin și mai ales de menta-
litatea și de trecutul lor sângeros, dar mai întâi să scape restul 
lumii de ei, mai exact, de pericolul pe care au ajuns să-l repre-
zinte în permanență. 

Un rest al lumii care îmbină în continuare declarațiile de 
solidaritate și gesturile umanitare cu ezitări dizgrațioase, în 
special atunci când vine vorba de ajutorul militar acordat 
Ucrainei. Am sentimentul că avem de a face, în cazul occiden-
talilor, cu un fel de evazionism sub masca optimismului și că 
această credință naivă într-un final „acceptabil“ se află deja în 
al patrulea ei stadiu. Inițial, lumea civilizată (mai puțin ame-
ricanii) s-a bizuit pe speranța că Putin blufează. Apoi, a sperat 
că nebunia nu va dura mult: fie că ucrainenii cedează repede și 
rușii transformă o mare parte din țară, dacă nu toată, într-un 
fel de Bielorusie cu un Lukașenko de buzunar în frunte, fie că 
Moscova se mărginește la câteva Donbasuri mai mici, pe care le 
declară, triumfător, dovezi ale „denazificării“ și revenirii „lumii 
ruse“. În stadiul al treilea, uluite de rezistența și de succesele 
militare ucrainene, popoarele civilizate s-au arătat disponibile 
să ajute cât mai mult forțele armate ale Ucrainei, ca acestea să 
reușească ceea ce liderii înțelepți ai globului nici nu s-au gândit 
să facă timp de 23 de ani. În acest scop, occidentalii se arătau 
gata să furnizeze Kievului armamente mai grele și chiar avioane 
de luptă. În momentul de față însă, SUA și UE par să trăiască 
deja cu iluzia că Ucraina se va descurca singură cu arsenalul 
pe care îl are și care trebuie doar reînnoit, cât mai discret cu 
putință. În niciun caz îmbunătățit. Dacă se supără kaşceiul din 
Kremlin? 

Summitul extraordinar al NATO din 24 martie ar putea 
schimba ceva în acest trend deloc pozitiv ori, dimpotrivă, ar 
putea marca tranziția acestui optimism, pe drept cuvânt, nătă-
fleț, spre o nouă fază, și mai puțin încurajatoare. La ora la care 
scriu acest text, nu pot să știu ce decizii au fost luate acolo, dar 
sper să triumfe și niște note ceva mai pesimiste în ele. Un pesi-
mism sănătos, care să nu mizeze, cinic, visător și iresponsabil, 
doar pe eroismul și sacrificiul ucrainean.

Răzleț, 
despre 
război (IV)

ca cetățean rus și conducător 
al statului rus, mă întreb: la 
ce bun o lume în care Rusia va 
lipsi?”. Atunci citeam aceste 
declarații ca pe o hiperbolă 
emoțională, acum însă vedem 
un plan real, aplicat cinic. 

Dar dacă scopul războiului 
din vecinătate nu este Ucraina, 
precum ne confirmă omul lui 
Putin la Chişinău, atunci cu 
atât mai mult trebuie să ne 
îngrijorăm și să căutăm urgent 
soluția evadării din apropiatul 
infern. Suntem, repet, în meniul 
căpcăunului. Dacă se instituie o 
„nouă ordine mondială”, trebu-
ie să decidem cât mai urgent 
posibil pe care palier ne vom 
regăsi în următorul ev istoric: 
după cortina rusă, ori în afara 
țarcului, în lumea liberă? În 
disperare de cauză, într-un fel 
de „neutralitate” fără garanții, 
nu putem să rămânem nea-
liniaţi principiilor democrației 
occidentale. Ar fi un act sinu-
cigaș.

În contextul mărturisirilor 
namestnikului rus, se cere să ne 
baricadăm, să încleiem geamu-
rile. Or tăvălugul imperial e ire-
versibil. Faptul că unitatea cu 
destinaţie specială a lui Putin 
s-a activizat, trebuie să ne pună 
în gardă, nu să ne paralizeze 
voința. Omuleții verzi sunt deja 
în preajmă. Iar asta înseamnă 
nu doar așteptare, ci și rezisten-
ță. A tuturor, împreună, dar și a 
fiecăruia, în parte. Suntem deja 
pe linia întâi a conflagrației 
mondiale. 

Având în față o forță milita-
ră care ne depășește, încă nu 
înseamnă înfrângere; am mai 
demolat noi ziduri de impe-
rii, fiecare dintre noi, discret 
dar ireversibil contribuind la 
clătinarea lui, astfel încât, fie și 
înarmat până în dinți (și dotat 
cu armă nucleară), imperiul a 

căzut. Se va dezagrega și copia 
lui jalnică, pe care încearcă să o 
refacă nostalgicii. Toate sunt în 
puterile și voința fiecăruia din-
tre noi, dacă ne vom opune. Și 
încă ceva. Unitatea comunitară 
și Unitatea națională trebuie 
conjugate cu Unitatea supra-
națională a lumii civilizate. 
Succesele militare ale agreso-
rului de azi nu sunt garanții de 
durată. Contează, întâi de toate, 
asumarea (şi apărarea!) ale-
gerii noastre: vrem să revenim 
în obscuritatea unui ev mediu 
totalitar sau mergem împreună 
cu lumea civilizată, explorând 
viitorul. Punând la treabă expe-
riența milenară a umanității, nu 
revenind la istoria neamurilor 
răzleţite în feude.

Dacă vom pierde, din umilin-
ță și docilitate, va fi ireversibil. 
Atât timp cât naţional-socia-
liştii de pretutindeni ne sperie 
cu pericolul globalizării, noul 
totalitarism de grotă ne înghite 
realmente, fără drept de apel.

Revin la imagini: clădirile 
vor fi reconstruite, exodul va 
lega noi relații umane. Dar ce va 
fi cu leproșii de după cortina de 
fier, refuzați de umanitate?

Adrian CIUBOTARU

H a r t a  l u m i i

Trăim într-o lume a imaginii. Fotografia 
supraviețuitorului lagărelor naziste 
Buchenwald, Peenemunde, Mittelbau-
Dora și Bergen Belsen, până mai ieri 

locuitor al orașului Harkov, dar omorât, la vârsta 
de 96 de ani, de un proiectil rus „denazificator”, a 
devenit virală. 

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Mircea V. CIOBANU

Dacă se 

instituie o „nouă 
ordine mondială”, 
trebuie să decidem 

cât mai urgent 
posibil pe care palier 

ne vom regăsi în 
următorul ev istoric: 
după cortina rusă, ori 

în afara țarcului, în 
lumea liberă?
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De ce oferă „Libertatea” lui 
Tolontan o tribună pentru pro-

paganda fascistă, imperialistă a 
lui Kuzmin? Din același motiv 
pentru care îi oferă o tribună lui 
Ernu, ca să îi învețe pe proștii de 
aici că americanii sînt răi, rușii 
sînt buni și URSS a fost paradisul 
popoarelor.

După ce își publică milogelile 
agramate pe-aici, Ernu se duce 
în Rusia ca să mai discute despre 
literatură și umanism cu Zahar 
Prilepin. Prilepin e liderul parti-
dului fascist Za Pravdu și a fost 

încadrat cu contract în OMON, 
jandarmeria rusă specială care 
torturează și omoară civili neînar-
mați. Prilepin se laudă cu crimele 
pe care le-a făcut în OMON. Cu 
Ernu discută literatură și geopo-
litică, îi spune ce să-i învețe pe 
proștii din România care stau să-l 
asculte.

Prilepin al doilea din stîn-
ga în foto, ținîndu-l sub aripă 
pe Ernu de la „Libertatea” lui 
Tolontan.

M-am așezat pe scaun în primul 
scuar întâlnit în cale. Simțeam ne-
cesitatea să scriu. Textul va fi brut, 
fără digresiuni și cuvinte alese. 

Franța primește refugiați ucrai-
neni. Francezii au rămas uimiți de 
nivelul lor de instruire. Eu – de 
demnitatea lor! De exemplu, am 
văzut pe un canal de știri o emi-
siune dedicată lor, cu interviuri, 
reportaje, analiza experților.

Erau și două invitate. Din Kiev. 
O adolescentă care vorbea fluent 
engleza și care a povestit cu o dem-
nitate de admirat cum a fugit de 
război, a mers prin câmpii și a dor-
mit prin saraie. Și care a încheiat: 
„Vă mulțumesc că m-ați primit, 
dacă nu fugeam nu știu unde eram 
acum”. 

Aici eu mi-am amintit de un alt 
reportaj realizat de un jurnalist 
francez care a relatat dintr-un spi-
tal drama unei familii: două surori 
(adolescente și ele) și mama lor 
au nimerit sub bombardament în 
Mariupol, mama le-a acoperit cu 
corpul ei, a fost sfârtecată, fetele 
au supraviețuit dar au rămas – cea 
mare fără un picior, cea mică fără 
ambele. Cea mare și-a revenit după 
operație și i-a vorbit jurnalistu-
lui. Era foarte tristă dar avea atâta 
demnitate!

A doua invitată era o tânără 
actriță, studentă, regizoare în de-

venire. Vorbea o franceză atât de 
frumoasă încât mi-au dat lacrimile 
doar de la asta. Era atât de emo-
ționată încât fața i s-a acoperit cu 
pete roșii. Asta însă nu a oprit-o să 
povestească ororile pe care le-a vă-
zut. Câtă demnitate avea în ținută 
și cuvinte!

Dar ca să nu fiu învinuită că 
vorbesc doar despre lucruri din 
auzite și din văzute, acum o să vă 
povestesc cum am întâlnit personal 
refugiați. 

Săptămâna trecută am fost la 
un centru (situat nu departe de 
magazinul la care lucrez) să ajut 
eventual cu traducerea și cu niște 
sfaturi banale (de exemplu, o feme-
ie m-a rugat să-i spun unde poate 
găsi sare, piper negru și cubușoa-
re cu bulion de găină). De altceva 
nu aveau nevoie pe moment, erau 
voluntari suficienți, refugiații sunt 
cazați temporar în hoteluri.  

Ieri femeile au trecut pe la ma-
gazin să-și ia rămas bun de la mine 
(ne-am întâlnit doar de două ori)! 
Se duc la Lyon, au fost îndreptate 
încolo. Erau și copiii lor. Cei mai 
măricei: tăcuți, suspicioși. Cei 
mici: capricioși, plângăreți. O fetiță 
de trei-patru ani printre scâncete 
îi spune mamei: - mamocika, ia 
hociu domoi! mamocika, ia hociu 
v moiu posteliku! (Mămică, vreau 
acasă! Mămică, vreau în pătuțul 
meu!) Mama ei se dezvinovățește 
în fața mea: - izvinite! (Scuzați!) 
am călătorit mult în viața noastră, 
se acomoda repede oriunde eram, 
dar acum plânge mereu. Fetița, 
văzând că vorbim de ea, a tăcut 
și, involuntar, și-a îndreptat spa-
tele, copilărește, stângaci, luând 
o poziție a demnitate.

Ați observat cât de des am folo-
sit cuvântul „demnitate”?

Așa că cei care neagă existența 
războiului, cei care zic că așa le tre-
buie ucrainenilor pentru că ne-au 
luat teritorii și au închis școli ro-
mânești, cei care spun că tot ce se 
întâmplă acum în Ucraina e fake și 
înscenare, cei care distribuie cân-
tecul „ia rodilsea v sovetski soiuz” 
(„Sunt născut în URSS”), cei care 
încearcă prin toate metodele să 
îndreptățească faptele lui putin, cei 
care îl ridică în slăvi ca unificator 
de imperiu... uitați-vă în sufletul 
vostru. Nu vă întreb dacă aveți 
omenie. Vă întreb, unde vă este 
demnitatea?! Cum o să rămâneți 
în istorie, în amintiri?

Nu vă întreb dacă aveți omenie. Vă întreb, 
unde vă este demnitatea?!

Ernu se duce în Rusia 
ca să mai discute despre literatură 
și umanism cu Zahar Prilepin

Lilia FOALEA

Războiul: revoltă, neputință, ulu-
ire fără seamăn. Nu mă uimește Pu-
tin. El e caz clinic. Nu mă uimesc ru-
șii care-l susțin. Ei sunt victime ale 
unui lung program de zombificare și 
spălare de creieri. Mă stupefiază-re-
voltă-îndurerează putiniștii români. 
Pentru că ei au acces la informație, 
la adevăr. Pentru că ei stau comozi 
în casele lor și judecă de acolo. 
Pentru că ei nu au avut exemplul 

lui Nemțov, asasinarea căruia să bage frica în ei, să-i docilizeze, ca pe 
ruși. Acești români admiratori ai lui Putin nu au nicio scuză. Ei, când 
o dau cotită că SUA, că oculta mondială, că de fapt și ucrainenii sunt 
așa și pe dincolo, aruncă praf în ochi. Nu există niciun motiv legitim, 
nicio îndreptățire istorică, politică, umană pentru bombardarea unui 
copil, a unei gravide, a unui om nevinovat. Aici nu e despre ideologie, 
despre stânga-dreapta, despre pro sau anti Occident – e despre viață și 
moarte. La ordinul lui Putin sunt omorâți civili, oameni nevinovați. Și 
nicio ideologie, niciun motiv politic nu e în drept să-i omoare! Toți cei 
care aprobă războiul – aprobă de fapt crima, aprobă criminalii, aprobă 
moartea unor oameni nevinovați. Sunt părtași la genocid. Sunt parte a 
răului. Iar cei care zic că nu-i privește, atât de tare s-a tocit umanitatea 
din ei, încât, într-adevăr, nu-i privește.

Mă stupefiază putiniștii 
români

Nina CORCINSCHI

RADU Gârmacea

Am ascultat ieri un interviu cu 
doctorul ucrainean Komarovski. E 
foarte cunoscut în spațiul ex-so-
vietic. Are urmăritori pe rețele de 
socializare și în R. Moldova, dar 
extrem de mulți în Rusia. El are sfa-
turi practice menite să prevină apa-
riția unor boli, recomandă metode 
netradiționale de tratament etc. Eu 
nu mă număr printre admiratorii 
acestuia deoarece are, mai bine zis 

avea simpatii exagerate propuse. Ei, bine, ieri am avut curiozitatea 
să văd ce zice în aceste zile ca cetățean ucrainean, vorbitor de limbă 
rusă, locuitor al orașului Harkov. Îmbrăcat într-o geacă în culorile 
drapelului Ucrainei, nebărbierit (a zis că n-o va face până la victoria 
Ucrainei). Îl văd schimbat în pozițiile sale cu 180 de grade. A spus multe 
Komarovski, care indiscutabil e un excelent comunicator. S-a adresat 
și auditoriului său din Rusia, spunându-i că rușii sunt invadatori, că 
omoară copii, că ucrainenii de orice etnie nu au nevoie ca cineva să 
vină să-i elibereze etc. Ceea ce m-a impresionat foarte mult însă în 
acest interviu este faptul că de la începutul războiului câteva milioane 
de ruși care îi urmăreau postările pe rețele de socializare i-au scris 
înjurându-l, făcându-l criminal pentru că acceptă ca tinerii militari 
ruși să fie uciși în Ucraina, când aceștia, ziceau autorii mesajelor, au 
venit în țara vecină să-i elibereze pe ucraineni de naziști. La 20 de 
scrisori cu injurii venea poate doar una în care cel ce scria își punea 
întrebarea cum vor trăi ei, familia lor, în continuare cu această rușine, 
ce le vor spune copiilor, cum îi vor educa în continuare, ce va fi cu 
Rusia, cu ei, până la urmă. Deci unul din 20. Cam asta e situația cu 
mentalul colectiv rus. 

P.S. Am găsit azi pe rețelele de socializare discursul unei mame din 
Rusia care primise vestea că fiul ei a murit în Ucraina. Și ea mulțumea 
lui Putin și afirma că își va susține în continuare președintele.

Asta e situația cu mentalul 
colectiv rus

Eugenia GUZUN

Nu credeam că voi ajunge să-i 
contrazic pe unii prieteni. Nici că 
voi fi nevoită să explic de ce nu 
accept niciun argument în favoarea 
agresiunii militare. (Ca să nu zic și 
că războiul ăsta, absolut incompa-
tibil cu vreo normă internațională, 
e un trist prilej să constat că am 
în listă nu doar prieteni.)

Da, Ucraina deține, acum nor-
dul Bucovinei și sudul Basarabiei, 
teritorii românești. Dar atunci când aceste teritorii 
au fost ocupate, Ucraina nici nu avea suveranitate. 
Aceste teritorii i-au fost atașate Ucrainei tot de 
către imperialismul rus. Și nu i-au fost date pur 
și simplu, ci cu scopuri geopolitice clare: Ucrainei 
și Bielarusiei li se cerea să voteze, în calitate de 
subiecte internaționale în cadrul ONU, la comanda 
Kremlinului. 

Cineva care are puterea de a înțelege acest fe-
nomen odios, care a fost ocupația sovietică, nu va 
susține, în niciun caz, agresiunea Rusiei contra 
Ucrainei. Cu atât mai mult cu cât putler a declarat de 

nenumărate ori că vrea refacerea 
urss: nu redarea teritoriilor furate 
odată de către Stalin de la alte țări, 
ci supremația Moscovei, obținută 
prin forță armată. Adică... sclava-
gism de tip sovietic.

Da, politica lingvistică a Ucrai-
nei se bazează pe teoria imperia-
list-bolșevică a „moldovenismului 
primitiv”. Și cine, dacă nu noi, 
știm cât de perversă și de toxică 

e această teorie. Dar tot nu văd cum agresiunea 
Rusiei contra Ucrainei ar putea face dreptate sub 
acest aspect. Faptul că vor muri niște copii, prin-
tre care și români, va convinge pe cineva că teoria 
moldovenismului primitiv e un fals, menit să ajute 
la dezbinarea românilor?

Limba română va învinge nu prin război și bru-
talitate, ci prin propria-i frumusețe.

P. S. Îmi doresc dreptate și reUnirea tuturor 
teritoriilor românești, dar nu din mâna criminalului 
putler și nu pe seama copiilor orfani ai Ucrainei.

Îmi doresc reUnirea, 
dar nu din mâna lui putler

Argentina GRIBINCEA



10

Săptămânal independentVineri / 25 martie / 2022
P R I V I R E A

Un prânz cald pentru 
„Masa Bucuriei”

Misiunea Socială Diaconia a Mitropoliei 
Basarabiei organizează cea de-a 13-a 
ediție a campaniei „Masa Bucuriei”. 
În acest an organizatorii își propun să 

răspundă necesităților bătrânilor afectați de foame, 
dar, în mod special, vor căuta să dea un răspuns/ 
ajutor și pentru refugiații ucraineni. Colecta 
națională de produse alimentare pentru masa caldă 
a bătrânilor singuratici are drept scop cultivarea 
solidarității, iubirii de aproapele. 

Directorul executiv al Misiunii 
Sociale Diaconia, Igor Belei, spune 
că în acest an a fost în premieră să 
vadă implicarea companiilor fără a 
fi nevoie de a le solicita participarea 
la campanie. „Dacă la început era 
complicat să dialogăm cu reprezen-
tanții companiilor, aceștia arătân-
du-se deranjați, am ajuns în acest 
an să spunem că implicarea este net 
superioară față de tot restul anilor. 
Nu a mai fost nevoie să contactăm 
noi companiile, au venit ele la noi. 
Toată lumea a fost foarte deschisă, 
chiar dacă trăim o situație în care a 
fost necesar să se răspundă la toate 
tipurile de solicitări”, ne spune Igor 
Belei.

La o săptămână de când a fost 
lansată campania, au fost deja pre-
gătite 30 de echipe de voluntari din 
numărul total de 150. Aceștia vor 
fi distribuiți în magazinele parte-
nere din Chișinău și teritoriu, unde 
tradițional de sâmbăta Floriilor, în 
acest an pe 16 aprilie, vor îndemna 

cumpărătorii supermarket-urilor să 
doneze alimente neperisabile per-
soanelor aflate în situație de nevoie. 

Ulterior, o parte din produsele 
colectate vor fi distribuite cu ocazia 
sărbătorilor Pascale sub formă de 
pachete alimentare, iar altă parte 
va fi înmagazinată și distribuită pe 
parcursul întregului an sub formă 
de prânz pentru cantina socială sau 
drept serviciu/ ajutor social.

Voluntară în cadrul campaniei 
„Masa Bucuriei”, dar și a altor pro-
iecte organizate de Diaconia, Irina 
Moisei este elevă în clasa a  12-a la 
Liceul „Mircea Eliade” din capitală. 
În acest an se va implica pentru a 
treia oară în campanie și mărturi-
sește: „Inițial, am vrut să particip 
din pură curiozitate, să văd cum se 
întâmplă lucrurile. Ulterior, pentru 
că mi-a plăcut enorm experiența de 
voluntar pentru „Masa Bucuriei”, 
atât prima, cât și a doua oară, am 
decis să ajut în continuare și să 
particip de fiecare dată când am 
ocazia”. Recunoaște că este un efort 
minim din partea ei, dar care poate 
însemna un sprijin necesar și indis-
pensabil pentru alții.

Domnul Tudor este unul dintre 
beneficiarii prânzurilor calde. Are 
72 de ani și locuiește în Chișinău 
alături de soția sa. La cantina soci-
ală vine singur, încât concubina se 
mișcă mai greu. „Ce ne dau copiii 
aici ne ajunge și la amiază și pe sea-
ră, iar mâine vin iar. Cel mai greu 

a fost în pandemie, când nu venea 
microbuzul (cantina mobilă) în 
parc. Acum, Slavă Domnului, cât ne 
trebuie nouă ca să ne ținem sătui?”. 
Majoritatea beneficiarilor cantinei 
rămân în parc să ia masa, Domnul 
Tudor se grăbește, „să ajungă caldă 
și să mâncăm în doi”.

Copiii, alături de nepoți, îi sunt 
plecați peste hotare. „Nu m-am 
gândit de tânăr că o să ajungem 
așa de singuri și uitați. Am crescut 
și copii, și nepoți și nu ne despart 
așa mulți kilometri. Fiecare are 
problemele lui, de asta mai rar ne 
trec pragul. Dar nu ne supărăm pe 
ei: când ești tânăr, ai grijă de copiii 
tăi”. Pensia nu le ajunge bătrânilor 
să-și acopere cheltuielile. Spune că 
o împart din primele zile la poștă, 
bancă, farmacie. Vara parcă le mai 
ajung banii, iarna se mulțumesc cu 
ce au. 

 Campania „Masa Bucuriei” 
este cel mai mare proiect național 
de solidaritate socială în sprijinul 
oamenilor nevoiași, în special al 
bătrânilor singuri. Din aprilie 2013,  
Diaconia a lansat  în Chișinău 
cantina socială mobilă „Aproape 
de Aproapele”. Prin intermediul 
acestui serviciu, oferit prin implica-
rea unei echipe de voluntari,  zilnic, 
oameni nevoiași (bătrâni singuri, 
persoane fără adăpost) primesc un 
prânz cald.  

Misiunea Socială Diaconia lansează cea de-a 13 ediție 
a campaniei de solidarizare

Acum, în 
Postul Paștelui, 
nu-i păcat să ne 
mai amintim de 
copilărie, de cât 
de frumoasă era 
ea cu toate lip-
surile și nevoile 
de atunci. Din 
salariile mici, dar 
stabile, părinții 
ne cumpărau de 
Paști hăinuțe și 

săndăluțe noi, dar și câte-o căldărușă cu care, noi, 
copiii satului, umblam „de-a ouăle roșii” pe la nea-
muri, pe la vecini. Dacă ni se dădea și câte-un ban 
ori câte-o bomboană, ne întorceam acasă fericiți și 
ne bucuram, cam cum se bucură acum copiii jucân-
du-se la calculator...

Pentru că eram cel mai mic dintre frați, de Paști 
mi se permitea să mă spăl eu ultimul pe față cu 
oul roșu și cu copeicile, devenind imediat stăpân 
pe bani. Mă interesau mai mult banii, vreo 20 sau 
50 de copeici, pentru că aveam pe urmă ce să pun 
la bătaie în jocul cu alții de-alde mine. Aveam o 
îndemânare deosebită în jocul „cu copeici” ochind 
în gaura săpată în pământ și câștigam aproape în-
totdeauna câteva ruble, ceea ce pentru un copil era 
pe atunci foarte mult.

Într-un an însă, tot în ziua de Paști, nu știu cum 
s-a întâmplat că a pus altcineva dintre frați mâna 
pe bani și eu am ieșit în centrul satului fără nicio 
copeică în buzunar. Andrușa Ivanovici, colegul meu 
de bancă, prieten din copilărie, avea o rublă de 
copeici, dar, intrând în joc, a început să piardă cu 
rapiditate unui jucător mai mărișor și mai dibaci ca 
el. Când îi mai rămăseseră trei copeici, l-am rugat 
să-mi dea mie voie să joc, ca să-i întorc măcar banii 
pierduți. 

În acea zi, de la cele trei copeici pe care mi le-a 
încredințat Andrușa, i-am întors lui rubla pierdu-
tă și am câștigat atâta bănet în monede sovietice 
că nu-mi mai încăpeau în buzunare. Banii pe care 
părinții îi dăduseră odraslelor lor, câte 15-20 de 
copeici la cei mai mici, câte o rublă la cei mai mă-
rișori, ajunseseră toți „proprietatea mea”. Am jucat 
fără frică și doar am câștigat, dar, după ce i-am 
curățat de bani pe toți doritorii de a-și încerca noro-
cul, am evitat să joc cu Mișa Baroncea. Mișa era mai 
mare decât mine cu vreo cinci ani și, având „studii 
superioare în domeniu”, adică mai multă experien-
ță, m-ar fi lăsat fără niciun ban.

Îmi dădeam bine seama ce se întâmpla atunci în 
sufletele copiilor care își pierduseră micile averi, 
de aceea, pe înserate, am pândit momentul și am 
luat-o repejor spre casă, uitându-mă înapoi, să nu 
mă ajungă careva dintre băieții mai mari din urmă 
și să-mi ia banii.

În acea seară, cu maică-mea împreună, am stat 
și am numărat banii câștigați de mine, iar când 
s-a încheiat această operație contabilicească, ca să 
nu-i spun conta-bâlicească, am hotărât să cumpă-
răm ouă de gâscă, multe ouă de gâscă, și să punem 
cloști, „ca să scoatem bobocei, boboceii să crească și 
să fie, la toamnă, gâște bune de tăiat pentru friptu-
ră, că prinde bine la iarnă...”. 

Așa am și făcut, dar, până la urmă, toate ouăle 
cumpărate au fost „limpezi”, fără bănuț, și n-a 
ieșit din ele nici măcar un bobocel. „Se vede 
treaba că tare le-a mai părut rău copiilor pen-
tru banii pierduți,”, zicea mama și cred că avea 
dreptate. Prea mulți copii rămăseseră în ziua 
aceea de Paști fără o limonadă, fără un biscuit 
sau o caramelă.

Să nu uit acum, în Postul Mare, să dau ceva de 
pomană copiilor sărmani „de sufletul” lui Andrușa 
care s-a stins, bărbat tânăr, într-un accident rutier 
prin Rusia, „de sufletul” mamei cu care n-am reușit 
să ne facem „o fermă de păsări” în toată legea.

A fost, după atâția ani, o spovedanie publică din 
care am tras și eu, cu mintea mea de azi, o mică 
învățătură.

Gheorghe BÂLICI

S a l t i m - b a n c

Amintiri 
despre 
cazinoul din 
copilărie

Victoria CERNEA

La o săptămână

de când a fost 
lansată campania, au 

fost deja pregătite 
30 de echipe de 

voluntari din 
numărul total 

de 150.
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Interviu cu Marina Lungu, șefa Laboratorului de Referință de Mediu (LRM) 
de la Agenția de Mediu

Cum „contribuie” gestionarea neadecvată 
a anvelopelor uzate la poluarea atmosferică 
și contaminarea solului și a apei 

- Care sunt actele norma-
tive care reglementează 
gestionarea anvelopelor 
uzate?
Legea privind deșeurile și Con-

venția de la Basel privind con-
trolul transporturilor de deșeuri 
periculoase și al eliminării aces-
tora, la care R. Moldova a aderat 
în martie 1998. Toate activitațile 
de gestionare a anvelopelor uzate 
se realizează în baza autorizației 
de mediu pentru gestionarea de-
șeurilor, eliberată de Agenția de 
Mediu. Gestionarea anvelopelor 

este încorporată în legislația pri-
vind deșeurile sub conceptul de 
„responsabilitate extinsă a pro-
ducătorului”. 

Guvernul R. Moldova inten-
ționează să implementeze Re-
gulamentul privind gestionarea 
anvelopelor uzate. Prin acest Re-
gulament, autoritățile vor institui 
un cadru juridic de legalizare a 
gestionării anvelopelor uzate în 
scopul prevenirii sau reducerii 
impactului asupra mediului și a 
sănătății umane, contribuind la 
dezvoltarea durabilă a societății. 
Se vor stabili cerințele privind in-
troducerea pe piață a anvelopelor 
noi și, totodată, vor fi stipulate 
regulile privind colectarea, trans-
portarea, reciclarea și valorifica-
rea anvelopelor uzate. 

- Cum putem utiliza anve-
lopele uzate ca resursă? 
Foarte multe țări din Uniunea 

Europeană practică valorificarea 

energetică a anvelopelor uzate. 
Această valorificare presupune 
transformarea unui deșeu în ener-
gie sau combustibil care poate 
fi reintegrat în fluxul economic 
ca resursă de substituție pentru 
utilizarea altor surse de energie. 
Conform legislației, pe teritoriul 
Republicii Moldova sunt inter-
zise incinerarea și coincinerarea 
anvelopelor uzate.

Totodată, anvelopele, părțile 
de anvelope și reziduurile de re-
ciclare nu pot fi puse în depozi-
tele de deșeuri, ceea ce impune 

obligația creării de noi opțiuni de 
valorificare, cum ar fi reutilizarea, 
reșaparea și reciclarea mecanică.

Reutilizarea reprezintă vân-
zarea anvelopelor parțial uzate 
pentru uz domestic rutier și în alte 
scopuri, precum și exportul lor 
în țările unde condițiile privind 
utilizarea rutieră sunt mai puțin 
restrictive. Reșaparea e refabri-
carea unei anvelope utilizând 
aplicarea unei benzi noi de rulare 
pe o anvelopă uzată reșapabilă, 
care îndeplinește toate condițiile 
tehnice pentru realizarea acestui 
proces. 

Reciclarea mecanică înseamnă 
granularea anvelopelor. Ca re-
zultat al acestui proces se obțin 
granule și praf de cauciuc pentru 
producerea aplicațiilor folosite în 
construcții, suprafețe de sport și 
în domeniul transportului.

- Vorbiți-ne despre toxi-
citatea anvelopelor uzate. 

Anvelopele uzate au potențial energetic 
și de producție. Prin arderea lor, se 
eliberează în atmosferă substanțe 
chimice toxice și pulberi în suspensie. 

Cel mai poluat aer este în Chișinău, unde se atestă 
depășiri ale concentrațiilor maxime admisibile 
pentru poluanții dioxid de azot, oxid de azot, 
fenol și aldehidă formică, aflăm de la Marina 
Lungu, șefa LRM de la Agenția de Mediu, cu 
care reporterul „Gazetei de Chișinău” a discutat 
despre impactul anvelopelor uzate aruncate în 
apele de suprafață, abandonate pe sol sau arse.

Este bine să cunoaștem că an-
velopele uzate conțin o serie de 
substanțe chimice cu potențial 
energetic, dar și pentru producție, 
ca sursă de materie primă secun-
dară. Anvelopele sunt rezistente 
la procesele de descompunere. 

Gradul cel mai înalt de poluare are 
loc în procesul de ardere a anve-
lopelor. Incendiile alimentate de 
anvelope pot fi mai dificil de con-
trolat și de stins. Fumul conține 
substanțe chimice toxice și pulberi 
în suspensie, care au consecințe 
asupra sănătății umane. 

- Cum afectează anvelopele 
uzate calitatea apei, aeru-
lui și solului?
Principalele forme de impact 

și risc pentru mediul și sănătatea 
publică determinate de anvelope-
le uzate eliminate prin depozi-
tare sunt: modificările de peisaj 
și disconfort vizual – practicile 
existente în gestionarea deșeu-
rilor produc disconfort vizual și 
olfactiv, precum sunt mirosurile 
neplăcute, fumul, mizeria, pei-
sajele inestetice și grav afectate; 
poluarea aerului; poluarea apelor 
de suprafață în cazul eliminării 
necontrolate și ilegale a deșeu-

„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.

rilor în apropierea râurilor sau 
pe malurile lor; poluarea pânzei 
freatice prin infiltrarea substan-
țelor dăunătoare, rezultate din 
reacțiile chimice care au loc în 
depozitele necontrolate, mai ales 
la temperaturi ridicate și conta-

minarea solului – modificări ale 
fertilității solurilor și pe terenurile 
învecinate, în cazul depozitării 
necontrolate a deșeurilor.

- Oferiți-ne date statistice 
în dinamică, pentru ultimii 
trei ani, privind calitatea 
aerului. Ce au observat 
specialiștii: cum stăm la 
capitolul calitatea aerului?
Agenția de Mediu efectuează 

observații asupra stării de poluare 
a aerului prin intermediul Rețelei 
naționale de monitorizare a cali-

tății aerului, amplasată în șase 
localități ale Republicii Moldova: 
Chișinău, Bălți, Tiraspol, Râbnița, 
Bender și Leova. Rețeaua include 
18 posturi de observații, unde de 
trei ori pe zi se prelevă și se ana-
lizează probe de aer la indicii de 
bază: suspensii solide, dioxid de 
sulf, monoxid de carbon, dioxid 
de azot și la cei specifici: sulfați 
solubili, oxid de azot, fenol și al-
dehidă formică. În baza datelor 
obținute, se elaborează buletine/
hărți zilnice, buletine lunare pri-
vind calitatea aerului atmosferic 
și alte buletine informative, care 
sunt publicate pe pagina web: 
www.am.gov.md. 

În anii 2019-2021, conform 
evaluării datelor observate, cel 
mai înalt nivel de poluare a aerului 
atmosferic în Republica Moldova 
îi revine municipiului Chișinău, 
unde depășirile concentrațiilor 
maxime admisibile s-au înregis-
trat la următorii poluanți: dioxid 
de azot, oxid de azot, fenol, al-
dehidă formică. Cele mai înalte 
valori s-au semnalat în anul 2019 
pentru aldehida formică. 

Agenția de Mediu nu dispune 
de echipament tehnic pentru a 
monitoriza emisiile cauzate de 
arderea cauciucurilor. La arde-
rea anvelopelor, în atmosferă, 
pot fi emanate zeci de substanțe 
chimice periculoase, cancerigene, 
printre care se numără monoxi-
dul de carbon, oxizii de sulf și de 
azot, dioxinele, furanii, metalele 
grele, benzen-ul și hidrocarburile 
aromatice policiclice.

Interviu realizat 
de Natalia MUNTEANU
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Vladimir  Beșleagă: 
„Ceea ce se întâmplă în Ucraina 
e o mare crimă, un genocid!” 

„Peter Pan” 
și nemurirea 
copilului 
din noi

C R O N I C Ă

La Teatrul Național „Eugene Ionesco” (TEI) a 
fost montat în premieră spectacolul „Peter Pan” de 
James Matthew Barrie, în regia lui Sergiu Chiriac. 
Cunoscuta poveste „Peter Pan” e îndrăgită de copiii 
și adulții din lumea întreagă. În această capodoperă 
a literaturii universale fascinația zborului și vraja 
copilăriei se îmbină cu puterea visului și cu aspirația 
spre fapte mari. 

„Peter Pan” de la TEI este un spectacol pentru 
toate vârstele. „Eu cred că piesa „Peter Pan” este 
despre nemurirea copilului din noi, despre visele 
de care uităm atunci când ne maturizăm. Cu vârsta, 
devenim rigizi, cruzi și uităm de sentimentele fru-
moase. În copilărie suntem buni și calzi, de aceea 
trebuie să încercăm să păstrăm copilul din noi, să 
nu renunțăm la el”, a declarat pentru „Gazeta de 
Chișinău” regizorul Sergiu Chiriac. 

Sergiu Chiriac consideră că într-un spectacol sunt 
deosebit de importante sinceritatea și emotivitatea: 
„Nu știu dacă există o rețetă pentru un spectacol de 
succes, dar cred că orice spectacol bun ar trebui să 
atingă omul, să miște ceva în el”. 

Piesa prezintă aventurile copiilor familiei Dar-
ling, Wendy și John, alături de un personaj ciudat: 
Peter Pan, băiatul care nu vrea să crească mare şi 
care şi-a pierdut umbra. Acesta îi invită pe cei doi 
frățiori în țara De Nicăieri, o ţară a visurilor şi a în-
tâmplărilor minunate, unde pot ajunge doar în zbor.

Actorul Anatol Guzic interpretează în spectacolul 
„Peter Pan” două roluri: cel a lui Mr. Darling, tatăl 
copiilor, și rolul Căpitanului Gheară. „E o experi-
ență interesantă pentru mine să joc în „Peter Pan”. 
Am avut noroc să fac două personaje total diferite. 
În timp ce tatăl e calm, blând, ocrotitor, Căpitanul 
Gheară este agitat, agresiv, singur, neiubit de nimeni, 
dar, când se îndrăgostește și el, acceptă îndată iubirea 
și bunătatea”, subliniază Anatol Guzic. 

Regia și adaptarea scenică îi aparțin lui Sergiu 
Chiriac, scenografia aparține lui Adrian Suruceanu. 
Costumele au fost realizate de Inga Botnariuc, ex-
presia corporală e semnată de Oleg Mardari. Din 
distribuție fac parte Silviu Boinceaunu (Peter Pan), 
Ala Menșicov (Bătrâna), Iuliana Vornicescu (Mrs. 
Darling / Crina Tigrina), Anatol Guzic (Mr. Darling / 
Căpitanul Gheară), Valeria Garțan (Wendy Darling), 
Ioan-Cristi Vlad (John Darling), Petru Dragancea, 
Bogdan Bîtlan, Maxim Chiriac (Copiii pierduți), 
Laurențiu Vutcărău (Slin).  

La finalul spectacolului, i-am rugat pe unii spec-
tatori să-și împărtășească impresiile. „Spectacolul 
,,Peter Pan” m-a fascinat cu adevărat. Actorii au dat 
dovadă de mult talent și muncă. Acest spectacol mi-a 
trezit admirație și prețuire pentru echipa Teatrului 
„Eugene Ionesco”. Cu siguranță, voi reveni”, afirmă 
Milena Morari. 

Cristian Ciobanu, un alt spectator, ne-a mărturisit: 
„Această piesă mi-a adus bucuria întâlnirii cu arta 
teatrală de calitate. Dar povestea e și nostalgică, 
simțim o umbră de tristețe când ne dăm seama că, 
odată cu trecerea timpului, ne îndepărtăm de copi-
lăria noastră. Peter Pan ne îndeamnă să călătorim 
spre lumea basmelor și să nu uităm de jocurile, de 
inocența și frumusețea copilăriei”.

Ludmila HIȚUC

– Stimate dle Vladimir Beșlea-
gă, la ce v-ați gândit în clipa 
când ați aflat că Rusia a atacat 
Ucraina? V-a cuprins panica?
Panică? Nu! Totală derută în gân-

durile mele. Am crezut că e o știre 
absurdă!

Abia a doua zi, după ce s-a con-
firmat atacul hoardei lui Putin–han 
asupra Ucrainei, am avut un cuvânt la 
Televiziunea Națională, în care i-am 
prezis agresorului că barbaria asta „o 
să-i iasă pe nas până la urmă”. Pot să 
vă mai spun că pe 24 februarie 2022 
eram în a doua zi de foame terapeutică 
și tot pe 24 februarie am participat la 
lansarea cărții „Transnistria în flăcări” 
de Gheorghe Budeanu.

– Ce s-a schimbat în viața Dvs., 
după primele zile de război?
Fizic, și spiritual, au fost zile de grea-

ță și mare năduf sufletesc. Când, însă, 
au parvenit știri că poporul ucrainean 
rezistă în fața bombelor și tancurilor 
rusești, am prins la speranță. Cred că 
poporul ucrainean va învinge în lupta 

cu colosul din răsărit... Care colos rău 
de tot se clatină pe picioarele-i de lut. I 
se apropie icnetul! Nu se va realiza cel 
de-al treilea imperiu, imperiul putinist, 
după cel țarist și cel bolșevic! 

– Ce să facă scriitorii în aces-
te zile când în Ucraina e răz-
boi?
Scriitorii? Să susțină și să stimuleze 

încrederea că ceea ce se întâmplă în 
Ucraina e o mare crimă, un genocid! 

– Se spune că, după Ucraina, 
ne așteaptă și pe noi rândul 
să fim atacați. Dvs. ce credeți?
Unul Dumnezeu știe ce ne așteaptă 

pe noi, țară mică, aflată între marile 
puteri. Nu sunt un profet, dar cred 
în pieirea iminentă a Monstrului din 
Răsărit! 

A dialogat Irina NECHIT

Scenă din spectacolul „Peter Pan” de James Matthew Barrie, 
în regia lui Sergiu Chiriac, Teatrul Național „Eugene Ionesco”

Ce pedeapsă merită interpre-
tul Oleg Gazmanov pentru faptul 
că la recentul concert consacrat 
ocupării Crimeii a cântat „Ucrai-
na, Crimeea, Belarus și Moldova, 
asta e țara mea!”? La această 
întrebare ne răspund oameni 
de cultură de pe ambele maluri 
ale Prutului.

Vasile Romanciuc, poet, 
Chișinău: „GaZmanov a devenit 
deja o persona non grata”

„GaZmanov nu merită decât dis-
prețul nostru, oprobriul public. Textul 
acestui cântec pare a fi decupat dintr-o 
belicoasă cuvântare putinistă, care sus-
ține războiul Z. Cred că, pentru toată 
lumea care condamnă atacul nedrept 
și inuman asupra Ucrainei, GaZmanov 
a devenit deja o persona non grata.”

Dumitru Crudu, scriitor, 
Chișinău: 

„Uitarea. Să intre în uitare. Să nu-i 
ascultăm cântecele și să fie declarat în 
R. Moldova persona non grata. Să i se 
interzică accesul în Basarabia, pentru 
totdeauna.”

Ghenadie Ciobanu, compozi-
tor, Chișinău: 

„Orice pedeapsă, cu excepția celei 
de a fi numit persoană indezirabilă 
în RM, nu va fi percepută de către 
acest tip. El este, deopotrivă, produs 
al mentalității șovine postimperialiste 
și instrument în mâinile unor bandiți, 
hoți, care vor să acapareze ceea ce nu 
le aparține.”

Aura Corbeanu, vicepreședinte 
executiv al UNITER, București: 

„Interzis!! Anulat din muzică!!”

Alexandru Cistelecan, critic 
literar, Târgu Mureș: 

„Merită ce merită orice cântare de 
propagandă agresivă...”

Tudor Zbârnea, pictor, 
director al MNAM:

„Este foarte grav că Rusia, țară 

agresoare, organizează un aseme-
nea spectacol la Moscova, în timp ce 
este omorâtă populația civilă, copii, 
femei gravide, bătrâni, în casele lor 
în Ucraina. Nu sunt judecător și nu 
știu ce pedeapsă ar merita interpretul 
Gazmanov. Dar accesul în Republica 
Moldova cred că ar trebui să-i fie in-
terzis pentru totdeauna.”

Claudia Partole, scriitoare, 
Chișinău: 

„Gazmanov trebuie ignorat, ca un 
gunoi, ca un scuipat... Și să nu i se 
permită să calce pământ românesc! 
Niciodată!”

Nichita Danilov, scriitor, Iași: 
„Oleg Gazmanov nu a făcut altceva 

decât să toarne gaz pe foc. Trebuie să 
fii lipsit total de inteligență sau de-a 
dreptul îndobitocit ca să faci asta. E 
un retardat, un propagandist de duzi-
nă. Paradoxal, dar mesajul său perfid, 
menit să înspăimânte lumea, a avut 
un efect contrar celui așteptat. El s-a 
întors ca un bumerang lovind din plin 
ideologia regimului lui Putin.” 

Eugenia Bulat, scriitoare, 
Chișinău: 

„Aștept ca veritabilii intelectuali și 

oameni de cultură din Rusia să ia atitu-
dine față de slugile regimului totalitar, 
inclusiv față de Gazmanov, ca sculă a 
intereselor neofascistului Putin”.

Paul Gamurari, președinte al 
Uniunii compozitorilor și mu-
zicologilor din RM: 

„Gazmanov are piese patriotice des-
pre ofițeri, Moscova, „putane”, esauli 
etc. Este un mesaj, al unui interpret, 
pentru medalii, onoruri, pe de o parte, 
și dispreț și greață – pe de altă parte. 
Ar trebui de urmat exemplul altor țări 
(Baltice, de exemplu) și de conferit 
„titlul onorific” de persona non grata.”

Bogdan Federeac, poet, Sibiu: 
„Știu că procuratura din Ucraina 

și-l dorește pe Gazmanov în boxa acu-
zaților încă dinainte de acest episod. 
Și poate că sună sadic, dar mi-aș dori 
ca Gazmanov să meargă pe front, să 
însuflețească soldații ruși și să cadă în 
mâinile soldaților ucraineni. De fapt, 
nu cred că va ajunge nici în fața pro-
curorilor, nici pe mâinile soldaților. 
Singura pedeapsă pe care o va primi 
va fi să nu mai aibă cui să cânte și să 
fie dat uitării.”

Grupaj de Irina NECHIT 

Gazmanov să fie declarat 
persona non grata în Moldova!
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Gestionarea anvelopelor 
uzate la Râșcani 
e pe seama stațiilor 
de vulcanizare

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 fiind o provocare interesantă. 

Pentru a avea o imagine mai 
amplă a faptului cum se gestionea-
ză anvelopele uzate în teritoriu, 
echipa ,,Gazetei de Chișinău”, a 
ajuns sâmbătă, 19 martie, în raio-
nul Râșcani. Inițial, am staționat 
în oraș, iar mai apoi am vizitat 
câteva sate din componența ra-
ionului. Satele în care am ajuns 
le-am selectat aleatoriu, ghidați 

fiind doar de aplicația de navigare 
din telefonul mobil.  

Chiar în zona centrală a orașu-
lui am văzut câteva stații de vulca-
nizare și muncitori care forfoteau 
pe lângă autoturismele aduse să le 
fie schimbate anvelopele pentru 
sezonul cald. 

O stație de vulcanizare ne-a 
atras privirea în mod special,  căci 
erau depozitate zeci de anvelope 
uzate chiar în față. Am discutat 
cu reprezentanții salonului de 
vulcanizare care ne-a spus că 
anvelopele de pe teritoriu s-au 
adunat într-un timp relativ scurt 
și că ei le depozitează temporar în 
acest mod, însă nu au putut să ne 
spună clar ce fac cu ele ulterior. 
Unul dintre mecanici, Eugeniu 
Bânzaru, ne-a comunicat că la 

stația de vulcanizare vin oameni 
din satele apropiate, în mare parte 
pentru a-și schimba anvelopele. 
Totodată, el ne-a povestit că oa-
menii vin și mai iau din anvelopele 
uzate pentru a face diferite lucrări. 
Unii le iau pentru a amenaja gos-
podăria, alții pentru a face focul 
în saune. Mai mult, muncitorul 
ne-a spus că nu au un loc amenajat 
în raion unde pot fi duse cauciu-
curile, iar ei le depozitează pe o 
perioadă scurtă la vulcanizare. 

Am vorbit cu reprezentanții 
Inspectoratului pentru Protecția 
Mediului din Râşcani care ne-au 
spus că pe întreg teritoriul raio-
nului sunt doar șase-șapte stații 
de vulcanizare autorizate. Pe teri-
toriile acestor stații sunt păstrate 
temporar anvelopele uzate lăsate 
de clienți. 

„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.

,,Pe teritoriul raionului Râș-
cani activează șase-șapte stații 
de deservire tehnică care se 
ocupă de schimbarea și mon-
tarea anvelopelor, depozitarea 
temporară a deșeurilor din 
cauciucuri. Acestea dispun de 
autorizații de mediu. Deșeurile 
acumulate temporar sunt date 
persoanelor fizice pentru diferi-
te amenajări. În raion nu avem 
un spațiu amenajat, unde pot fi 
depozitate sau reutilizate anvelo-
pele uzate. Anual, sunt efectuate 
controale planificate la între-
prinderile respective, sunt emise 
niște prescripții de care acestea 
trebuie să țină cont. Ele trebu-
ie să predea anvelopele uzate 
agenților economici autorizați 
care se ocupă de reciclare”, ne-a 
comunicat inspectorul principal 
din cadrul Inspectoratului pen-
tru Protecția Mediului Râșcani, 
Dumitru Cecan.

Totodată, acesta ne-a spus că în 
raion nu există un punct de colec-
tare centralizată a anvelopelor. Iar 
deșeurile specifice, precum sunt 
anvelopele uzate, nu se găsesc pe 

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

la gunoiștile din raion: ,,Toate gu-
noiștile care sunt în raza raionului 
nostru sunt coordonate cu Centrul 
de sănătate publică, cu autorită-
țile publice locale și cu inspec-
țiile pentru protecția mediului. 
Nu sunt autorizate deoarece nu 
corespund normelor și cerințelor 
sanitare în vigoare astăzi ale le-
gislației de mediu, însă sunt niște 
gunoiști coordonate”.

Dacă în Chișinău vedem des 
curți amenajate cu decorațiuni fă-
cute din anvelope uzate, în raionul 
Râșcani, din observațiile noastre, 
nu este populară această practică. 

Echipa ziarului a mers și în 
câteva sate din raionul Râșcani 
și anume la Petrușeni, Costești, 
Braniște, Șaptebani. Localnicii 
ne-au spus că nu au probleme din 
cauza anvelopelor uzate, iar toate 
serviciile legate de schimbarea sau 
repararea anvelopelor le rezolvă 
la stațiile de vulcanizare din oraș. 
În plus, majoritatea locuitorilor 
ne-au declarat că nu au obișnuința 
de a-și amenaja gospodăriile cu 
obiecte de decor făcute din an-
velope uzate.

Octavian GRAUR

Resursele de apă ale Republicii Moldova vor fi 
înregistrate și monitorizate informațional, conform 
standardelor europene. Guvernul de la Chișinău a 
aprobat, în acest sens, Regulamentul Cadastrului 
de stat al apelor, format de Sistemul Informațional 
Automatizat, elaborat de Ministerul Mediului, scrie 
anticoruptie.md.

Regulamentul va funcționa pe o platformă infor-
mațională, pe care vor fi furnizate informații despre 
resursele de apă pe întreg teritoriul Republicii Mol-
dova, precum și regulile de înregistrare, actualizare 
și radiere a datelor despre resursele de apă din țară. 

De asemenea, Cadastrul de stat al apelor va oferi 
acces la informație și date sistematizate despre 
următoarele obiective: rețeaua hidrografică, cor-

purile de apă, construcțiile hidrotehnice, zonele și 
fâșiile de protecție, captările și deversările de apă, 
bilanțul apei, managementul bazinelor ș.a. Datele 
for fi furnizate de către Agenția „Apele Moldo-
vei”, Agenția de Mediu, Agenția pentru Geologie 
și Resurse Minerale, Serviciul Hidrometeorologic 
de Stat. Informația va putea fi accesată pe site-ul 
csa.gov.md.

Regulamentul Cadastrului de stat al apelor a fost 
creat în cadrul proiectului de asistență tehnică „Con-
solidarea cadrului instituțional în sectorul alimen-
tării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, 
cu suportul financiar al Agenției Austriece pentru 
Dezvoltare și Agenția Elveția pentru Dezvoltare și 
Cooperare.

Locuitori ai satului Petrușeni, raionul Râșcani 

O stație de vulcanizare din orașul Râșcani

Resursele de apă ale 
Republicii Moldova vor fi înregistrate 
și monitorizate informațional
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Un colaps moral 
și umanitar 
al culturii ruse

Serghei Lebedev (41 de ani) este roman-
cier, poet, eseist şi publicist rus. Tradusă în 20 
de limbi, literatura lui Lebedev se bucură de un 
mare succes internaţional, mai ales în spaţiul 
anglofon. The New York Review of Books nu 
a avut nici o ezitare să spună că el este „cel 
mai bun scriitor rus al generaţiei sale”. Acest 
articol a apărut în presa internaţională (în 
Le Monde din 3 martie a.c., în Neue Zürcher 
Zeitung din 5 martie a.c.) şi a fost încredinţat 

de către autor revistei „Dilema Veche” spre publicare în limba română.

După cîțiva ani de conflict 
înghețat, Rusia a atacat din nou 
în mod deschis Ucraina.

Zile ale rușinii. Cele mai ne-
gre zile ale istoriei noastre.

Atacul, despre care fusese-
răm avertizați, a venit totuși ca 
o surpriză.

Dar otrava dușmăniei dospea 
de mult.

Mulți spun acum că pre-
ședintele Putin este singurul 
responsabil. Și că cetățenii ruși, 
în marea lor majoritate, sînt 
împotriva războiului, deși le 
este frică s-o arate deschis.

Poate că o parte semnificati-
vă a societății chiar este îm-
potriva războiului – în primul 
rînd, din motive raționale și 
egoiste. Dar asta nu înlătură 
întrebarea cum de a devenit 
posibil acest război – nici din 
punct de vedere politic, nici 
psihologic.

Întrebarea referitoare la ra-
sismul postimperial rusesc.

Care a fost și rămîne teme-
lia și izvorul care alimentează 
politica agresivă a lui Putin, fie 
ea internă sau externă.

Și nu va dispărea de la sine 
nici măcar odată cu plecarea lui 
Putin.

 Federația Rusă este o țară 
multinațională.

Federația Rusă este o țară 
rasistă.

Este vorba despre un rasism 
postimperial adînc înrădăcinat 
în conștiința și cultura noas-
tră, în limbă și în mentalitățile 
colective, un rasism ce n-a fost 
niciodată depășit și care vizea-
ză nu una, nu două, ci zeci de 
națiuni ce formează o ierarhie 
șovină, dinamică și complexă.

De pe la mijlocul anilor ’90 
pînă la începutul anilor 2000, 
cînd Rusia purta un război în 
Cecenia, atitudinile rasiste vi-
zau în principal oamenii prove-
niți din regiunea Caucazului. A 
apărut chiar un termen semiofi-
cial, un frazeologism desprins 
parcă dintr-un proces-verbal 
polițienesc analfabet: „persoană 
de naționalitate caucaziană”.

Tocmai „persoana de na-

ționalitate caucaziană”, acest 
portret colectiv, a devenit ținta 
naționalismului comun, alimen-
tat de zvonuri despre oprimarea 
rușilor dezorganizați și „albi” 
de către popoarele „negre” din 
Caucaz. Iar propaganda de stat, 
care justifica războiul din Cece-
nia, a încercat să facă din „per-
soana de naționalitate caucazia-
nă” întruchiparea inamicului, a 
invadatorului, a teroristului, să 
facă din ea imaginea răului.

Mai tîrziu, în anii îndes-
tulați ai guvernării lui Putin, 
cînd Cecenia a fost în cele din 
urmă ocupată, în Rusia au venit 
să-și caute de lucru numeroși 
muncitori din statele Asiei 
Centrale: Tadjikistan, Uzbekis-
tan, Kîrgîzstan și altele. Așa a 
apărut o altă imagine rasistă, 
susținută de cultura de masă. 
De data asta ea era întruchipată 
de omul „galben”, asiaticul, un 
„Geamșut” [personaj TV carica-
tural, întruchipare a „căpșuna-
rului” tadjik în Rusia, devenit 
stereotip rasist – n. trad.] 
colectiv, nespălat și needucat, 
dar șiret, o ființă inferioară care 
trebuie să-și slujească stăpînii 
albi îmbogățiți pe neașteptate. 
Rusia din primii ani ai conduce-
rii lui Putin plesnea de bogăție; 
începuse un boom al construc-
țiilor, iar dezvoltatorilor imobi-
liari le convenea să exploateze 
pe mai nimic muncitorii lipsiți 
de drepturi, ale căror condiții 
de viață și de muncă erau prea 
puțin diferite de cele ale unor 
sclavi. Din păcate, acest stereo-
tip ticălos este foarte răspîndit 
în Rusia pînă în prezent.

Cele două exemple de mai 
sus ilustrează un tip de rasism 
construit pe o dihotomie clară 
între „noi” și „ei”, cei diferiți, 
periculoși sau inferiori.

Un alt tip de rasism se ma-
nifestă față de popoarele din 
Ucraina și Belarus. Acesta este 
un rasism bazat pe un model 
paternalist, pe etosul sovietic 
al unei „familii de popoare”. 
Ucrainenii și bielorușii sînt 
considerați națiuni apropiate, 
„frățești”, dar aflate parcă pe 

o treaptă inferioară în această 
ierarhie familială inventată. 
Sînt ca rușii, dar mai jos. Sînt 
frații noștri, dar mai mici. Nu 
sînt complet autonomi. Rușii au 
avantajul că ei sînt seniorii.

O cercetare atentă a culturii 
politice și a prejudecăților soci-
ale va dezvălui alte zeci de nara-
țiuni rasiste cu privire la nați-
unile care intră în componența 
Federației Ruse. Deși istorici-
lor ruși apropiați de regim și 
propagandiștilor de serviciu le 
place să repete că Rusia „a adu-
nat pămînturi” în mod pașnic, 
acest rasism cu multe fețe este 
o consecință directă a istoriei 
imperiale ruse și a politicii ei 
coloniale – o istorie a violenței, 
a rusificării, a unor războaie pu-
țin cunoscute în Rusia de astăzi, 
care au reprezentat instrumen-
tul colonizării.

 Timp de șaptezeci de ani, 
regimul sovietic a postulat „pri-
etenia între popoare” și egalita-
tea dintre națiuni. În realitate, 
au avut loc invazii, numeroase 
strămutări ale popoarelor, 
suprimări ale mișcărilor na-
ționale pentru independență, 
încurajarea totală a colabo-
raționismului și respingerea 
identității naționale în favoarea 
celei „sovietice”, pretins supra-
naționale. Dar, din păcate, acest 
instrumentar represiv nu a fost 
specific doar proiectului comu-
nist sovietic.

Este puțin probabil ca în 
Rusia de astăzi să existe o parte 
semnificativă a populației care 
să-și dorească o întoarcere la 
ideologia comunistă. Aceste idei 
sînt moarte.

Dar rasismul postimperial 
este viu și o duce bine-mersi.

Și chiar dacă în Rusia s-ar fi 
produs o decomunizare deplină, 
iar crimele statului sovietic ar 
fi fost pedepsite, asta n-ar fi 
rezolvat problema decît parțial.

Investigației critice ar fi 
trebuit supus nu doar trecutul 
totalitar sovietic al Rusiei, ci 
însuși modelul istoric al organi-
zării sale statale și naționale, un 
model monologic ce presupune 
existența unui Centru, unde se 
află puterea și se iau deciziile, și 
a unor regiuni care, de facto, nu 
sînt subiecți ce-și pot manifesta 
voința proprie, ci doar niște 
obiecte ale Federației, cărora 
le e lăsată doar o autonomie 
decorativă în domeniul limbii și 
al culturii.

Desigur, modelul descris aici 
este de fapt mai complex, dar 
principiul de bază, cunoscuta 
„verticală a puterii” a lui Putin, 

rămîne neschimbat.
Și, în virtutea unei tradiții is-

torice, acest principiu se extin-
de cu mult dincolo de actualele 
granițe rusești.

 Conducerea politică a Rusiei 
consideră că Ucraina nu poate 
lua decizii în legătură cu pro-
pria istorie și cu destinul său. 
În lungul său discurs menit 
să justifice războiul, Vladimir 
Putin nu le dă ucrainenilor doar 
lecții de istorie nesolicitate. 
Într-o conformitate deplină cu 
logica imperială rusă, el neagă 
Ucrainei dreptul de a fi Ucrai-
na. Și nu este vorba doar despre 
independența statală. Este 
vorba despre națiunea însăși. 
Asistăm la o recidivă teribilă a 
rasismului postimperial, pentru 
care, pe teritoriul pe care Putin 
îl consideră „al său” din punct 
de vedere istoric, nu pot exis-
ta decît națiuni subordonate, 
inferioare, cu care nu porți un 
dialog, nu construiești relații de 
vecinătate. Le oferi oblăduire 
sau le dai ordine. Soarta lor le 
este scrisă de altcineva decît ei 
înșiși.

Eu cred că aceste atitudini 
mentale, ca să le numim așa, 
sînt, din păcate, împărtăși-
te, conștient sau inconștient, 
într-o măsură mai mare sau mai 
mică, de o parte semnificativă 
a populației Federației Ruse. Și 
nu este vorba despre o ideologie 
concretă, care ar fi mai ușor de 
combătut tocmai datorită con-
creteții sale. Este vorba despre 
atitudini, un fel de cleme sau 
conectori ai conștiinței, care 
sînt cuplate la diferite ideologii 
ce adăpostesc mai mult sau mai 
puțin explicit autoritarismul și 
rasismul imperial.

Aici se ascunde un paradox, 
fiindcă o parte semnificativă a 
populației Rusiei este formată 
tocmai din persoane de altă et-
nie decît cea rusă. Și totuși, mi 
se pare că paradoxul este anulat 
de faptul că cetățeanul de astăzi 
al Federației Ruse este o per-
soană care a fost „digerată” de 
imperiu, un produs al unei po-
litici naționale și culturale bine 
definite, un om lipsit de repere 
istorice, supus și al nimănui, în-
vățat cu dreptul celui puternic, 
cu umilirea sa și a altora.

Desigur, o discuție despre 
rădăcinile istorice, despre rolul 
politic al naționalismului, ar 
trebui purtată cu grijă, ținînd 
cont de catastrofele și nenoro-
cirile secolului al XX-lea. Dar 
tocmai această teamă firească 
este exploatată de Vladimir 
Putin cînd începe să vorbească 

despre „denazificarea” Ucrainei, 
iar propagandiștii Kremlinu-
lui perorează despre „fasciștii 
ucraineni”. Îndoielile rezonabile 
nu pot și nu trebuie să estom-
peze esența evenimentelor: 
Federația Rusă este agresorul 
care atentează la suveranitatea 
națională a Ucrainei, înfățișînd 
în mod paternalist Ucraina 
drept un frate mai mic căruia 
trebuie să i se dea o lecție sînge-
roasă de ascultare.

Și chiar și în cazul celei mai 
favorabile evoluții a evenimen-
telor, și anume dacă regimul lui 
Vladimir Putin se va prăbuși, 
rămîne întrebarea: ce-i de făcut 
cu acest rasism postimperial? 
Ce-i de făcut cu acest rasism 
care s-a infiltrat în statul, în 
politica și viața rusească în-
tr-o asemenea măsură încît, 
din interior, nici nu mai este 
remarcat? Ar fi naiv să credem 
că economia de piață și proce-
durile democratice ar putea să-i 
țină piept.

La urma urmei, războiul 
Rusiei împotriva Ucrainei 
reprezintă, printre altele, un 
colaps moral și umanitar al 
culturii ruse. Al unei culturi 
afectate – prin mulți dintre cei 
mai buni reprezentanți ai săi, 
de la Dostoievski și Bulgakov la 
Soljenițîn și Brodski – de acest 
virus imperial, de concepția 
„seniorității” limbii ruse și a 
drepturilor sale speciale. Acum 
că înseși cuvintele „rus” și „ru-
sesc” vor deveni ciumate pentru 
mulți ani, noi, rușii, va trebui să 
ne regîndim fundamentele cul-
turii, istoriei și ordinii noastre 
politice, dacă vrem cu adevă-
rat să creăm, măcar teoretic, 
premisele pentru ca Rusia să 
devină un vecin sigur.

Lumea nu are nevoie doar de 
o Rusie fără Putin.

Lumea are nevoie de o Rusie 
fără mentalitate imperială.

 …Mulți dintre cunoscuții și 
prietenii mei ruși le cer astăzi 
iertare ucrainenilor.

Cred că e prea devreme pen-
tru a cere iertare.

Noi, cetățenii Rusiei, nu 
avem încă dreptul să facem 
acest lucru.

Drepturile vor apărea abia 
atunci cînd criminalii care sînt 
astăzi la putere în țara noastră 
vor fi aduși în fața justiției și-și 
vor primi pedeapsa meritată.

Iar dacă nu o vor primi, nu 
avem nici o iertare.

Traducere din limba rusă de 
Anton BREINER
dilemaveche.ro



15

Vineri / 25 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

R E P O R T A J

„De ce să ne pese? Vă zic de ce, 
războiului nu-i pasă de frontiere”

În fața unei tragedii precum e războiul din 
Ucraina, orice efort individual contează. 
Tânăra generație este profund afectată de 
războiul din Ucraina, trăind un adevărat șoc, 

cum spun ei, „un moment al adevărului pentru cei 
care vor să devină oameni de succes, nu prizonieri 
ai unei adolescențe în care să fie jertfită pacea”. 
Astfel, elevii Liceului Teoretic „Principesa Natalia 
Dadiani” din Capitală și-au exprimat gândurile 
și trăirile despre situația tragică din Ucraina la o 
întâlnire cu poeta și textiera Radmila Popovici.

Și soarele parcă era parte din 
evenimentul ce urma să înceapă 
în câteva minute. A simțit și el 
că despre pace va fi vorba. Sala 
de lectură a liceului, acolo unde 
urma să se desfășoare întâlnirea, 
era aranjată. Scaune pe stânga și 
pe dreapta unei 
mese rotunde, 
geamuri mari 
și un panou 
pe care scria: 
„Să fie pace – 
pace-n lume 
vrem!”. 

Se făcu 
12:45, iar ele-
vii claselor a 
VI-VIII înce-
peau să vină 
rând pe rând 
– cămăși albe, 
fețe acoperite 
de măști. Își ocupă locurile și o 
privesc stingher pe invitata de 
onoare a evenimentului, poeta și 
textiera Radmila Popovici. 

Ea se prezintă și gheața necu-
noașterii începe să se topească. 
Radmila Popovici scrie poezii de 
când a înțeles că poate să expri-
me ceea ce gândeşte, în scris, iar 
primul vers înșirat pe foaie a fost 
despre ceea ce trăia Radmila pe la 
vârsta de 13 ani. „În acea perioadă 
se întâmplau lucruri care, din pă-
cate, peste atâta timp, se repetă”. 

De când a început războiul din 
țara vecină, Ucraina, Radmila Po-
povici nu poate scrie despre altceva 

decât despre ceea ce trăiește ea și 
alte mii de oameni. 

„Sunt câteva imagini ale acestor 
zile care s-au lipit de min(t)e și nu 
mă părăsesc nici în scurtele peri-
oade de somn: copilul din spitalul 
oncologic cu fila de caiet pe care 
scrie „nu războiului” în mânuțele 
palide, femeia gravidă rănită cărată 
pe targă printre ruine, bătrâna în-
zăpezită dusă cu căruciorul și groa-
pa comună cu zecile de cadavre în 
saci de polietilenă de la Mariupol. 
Mii de alte imagini zguduitoare se 
perindă cu viteză în fața ochilor, 
dar acestea rămân simbolice. Co-
pilul, gravida, bătrâna și morții 
grămadă. Un Auschwitz putlerist. 

A lovi în cei 
mai neajuto-
rați... Aici nu 
doar cuvinte-
le se sfârșesc. 
Aici e sfârșitul 
a toate. Pentru 
că nimic mai 
jos nu poate fi. 

Mă doare să 
fiu om.” . 

Dialogul li-
terar a început 
cu amintirile 
din copilărie 
ale Radmilei. 

„Învăţam în Uniunea Sovietică 
pe atunci, şi se organiza olimpi-
ada raională pentru care trebu-
ia să pregătim câte o compunere 
cu temă liberă. Îmi aduc şi acum 
aminte că era un frig de crăpau 
pietrele, ianuarie-februarie, nu-mi 
aduc aminte exact, iar eu, lipită 
de sobă, am scris un poem lung, 
de vreo 12 strofe, care se numea 
„Ядерная зима – iarna nucleară”. 
A fost primul meu poem cu care am 
apărut în publicul larg. Un poem 
înspăimântător pentru un copil de 
vârsta voastră, care a scris despre 
asemenea grozăvii. Era un poem 
pe care l-am scris cu câteva zile 

înainte de olimpiadă, dar era ceea 
ce trăiam atunci”.

Radmila a luat locul întâi la 
acea olimpiadă raională, pentru 
că „am ridicat o astfel de întreba-
re și culmea: cine era țara care se 
temea de un atac nuclear? Uniunea 
Sovietică, astăzi succesoarea ei, e 
cea care amenință cu acest atac 
nuclear. Cum s-au întors lucruri-
le, dar pericolul a rămas același și 
sunt 37 de ani de atunci. Sper că 
răspunsul meu v-a făcut să înțe-
legeți cât sunt de aproape de voi 
astăzi, cei care trăiți ceea ce trăiam 
eu la anii voștri”. 

Elevii au venit pregătiți la di-
alogul literar. Fiecare dintre ei a 
scris câte un „mesaj al păcii”, text 
în care au fost exprimate emoțiile, 
trăirile și felul în care percep ei 
situația din țara vecină, Ucraina. 

„Marele șoc s-a diminuat 
și mulți nu se mai 
gândesc la asta”

Bogdan Calinin este elev în cla-

sa a 7-a, iar mesajul lui a fost cel 
care a emoționat-o atât pe Radmila 
Popovici, cât și pe cei prezenți în 
sala de lectură.

„Toți suntem la curent cu situ-
ația noastră, cu situația Ucrainei 
și situația tensionată chiar din 
lumea întreagă. Toți cunoaștem 
devastările de acolo – copii pri-
goniți, suferințe, răniți, moarte... 
Suntem așa de aproape, dar așa de 
departe în același timp, iar până 
la Odesa nu sunt decât vreo 150 
km pe calea aerului. Toți știm ce 
se întâmplă acolo, dar mergem 
mai departe. Pur și simplu. Tă-
cem. Marele șoc s-a diminuat și 
mulți nici nu se prea mai gândesc 
la asta deja.

 De ce? Întreabă unii. De ce să 
ne pese? Vă zic de ce, războiului 
nu-i pasă de frontiere. Refugiații 
curg la noi în țară, îngreunând o 
economie deja chinuită, prețuri-
le cresc, iar comerțul este redus 
drastic. Majoritatea mărfurilor 
spre Moldova trec prin portul de 
la Odesa, pentru unii înseamnă 

Continuă distribuirea ajutoarelor umanitare pentru 
refugiații găzduiți de familiile din R. Moldova 

Centrul Unic de Gestionare a Crizei 
informează că, în perioada 20-22 martie 
2022, a distribuit produse alimentare și 
de primă necesitate pentru circa 2.800 de 
persoane refugiate.

Astfel, ajutoare umanitare au ajuns în 
următoarele localități: Primăria mun. Un-
gheni – 350 de refugiați; Primăria mun. 
Strășeni – 280 de refugiați; Primăria or. 
Ialoveni – 1.178 de refugiați; Primăria or. 
Criuleni – 100 de refugiați; Primăria mun. 

Soroca – 300 de refugiați; Primăria mun. 
Cahul – 500 de refugiați; Primăria com. 
Peresecina, Orhei – 80 de refugiați.

Bunurile și produsele sunt destinate re-
fugiaților din Ucraina care și-au găsit un 
cămin temporar în familiile de moldoveni. 
Primăriile vor distribui ajutoarele conform 
listei de necesități. Acestea au fost eliberate 
din depozitul de la Moldova Film, unde sunt 
colectate ajutoare umanitare din diasporă, 
care ajung în R. Moldova fără o adresă de 

livrare și fără documente de însoțire (de 
la persoane fizice sau asociații).

Anterior, alte loturi de ajutoare umani-
tare din acest depozit au fost livrate pri-
măriilor din raioanele Drochia, Râșcani, 
Căușeni, Ștefan-Vodă și Anenii Noi.

Miercuri, 23 martie, alte pachete cu pro-
duse alimentare și de primă necesitate au 
ajuns la Dondușeni și Ocnița.

De asemenea, Centrul Unic de Gestiona-
re a Crizei informează că în perioada 5-22 

martie, din ajutoarele umanitare internați-
onale de la depozitul central din or. Vatra 
au fost aprovizionate centrele de plasament 
temporar pentru refugiați din peste 20 de 
localități din R. Moldova. Centrele au pri-
mit paturi, perne, saltele, lenjerie de pat, 
produse alimentare și de igienă etc. Alte 
ajutoare urmează să fie livrate pentru cen-
trele de plasament din Briceni, Dondușeni, 
Râșcani, Ocnița și mun. Chișinău.  

radiochisinau.md

Diana BOTNARU că o carcasă de telefon nu mai 
vine, pentru alții medicamente 
și alimente, sau mai știi ce alte lu-
cruri esențiale. Bine, și dacă mulți 
dintre ucraineni rămân aici? O să 
vrea să-și caute de lucru, dar aici 
deja locuri de muncă bine plătite 
nu prea sunt, aşa că ce ne facem? 
Mai sunt şi grânele şi restul măr-
furilor importate din Ucraina, 
câți oameni își câștigau pâinea 
din comerţul cu Ucraina, și câți 
sunt fără de venit acum?...”.

„Aveți grijă să nu se iște 
nicio scânteie de ură și rea 
intenție între voi”

Liliana Panfilov, director 
adjunct, este responsabilă de edu-
cația estetică în cadrul Liceului Te-
oretic „Principesa Natalia Dadiani”, 
iar evenimentele din ultima perioa-
dă au motivat-o să organizeze un 
program prin care să contribuie la 
educația tinerei generații.

„Tot timpul au fost războaie. 
Niciodată nu m-am gândit că am 
să vorbesc despre versul lui Vie-
ru, „Pentru pace, pentru pace, 
mulțumim frumos...” și să cred 
atât de mult în asta. Noi, dar mai 
ales generația voastră, vrea pace, 
nu război. Pacea trebuie aplau-
dată. Și așa cum sunteți acum 
așezați unul lângă altul, așa să 
fiți mereu. Aveți grijă să nu se 
iște nicio scânteie de ură și rea 
intenție între voi”. 

În perioada 21-25 martie, Li-
ceul Teoretic „Principesa Natalia 
Dadiani” organizează Săptămâna 
Artelor. 

Toți suntem

la curent cu situația 
noastră, cu situația 
Ucrainei și situația 

tensionată din 
lumea întreagă. 
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Termenul de cartof are denumirea 
științifică de Solanum tuberosum 
și este o plantă erbacee din familia 
solanaceelor, cu flori albe sau violete și 

tulpini subterane terminate cu tuberculi de formă 
rotundă, ovală sau alungită, comestibili, bogați în 
amidon.

Lumina la care o persoană este expusă zilnic influen-
țează într-un mod semnificativ ritmurile corpului său. 
Creșterea expunerii la lumina artificială, facilitată de 
stilul de viață modern, poate avea un impact negativ 
asupra somnului și implicit asupra sănătății, bunăstării 
și productivității.

Un nou raport, publicat în jurnalul PLOS One, a 
examinat care este intensitatea luminoasă recomandată 
atât în timpul zilei, cât și în timpul nopții, pentru a 
susține ritmurile corporale sănătoase, somnul odihnitor 
și vigilența în timpul zilei.

Cercetătorii și-au propus să măsoare gradul în care 
diferitele tipuri de iluminare ar putea influența ritmurile 
corpului și modelele zilnice de somn și veghe. Cercetătorii 
au folosit un nou standard de măsurare a luminii adaptat 
proprietăților unice ale melanopsinei, o proteină cu o sen-
sibilitate mai mare la lumina din spectrul albastru-cyan. 
Experimentele de laborator au demonstrat că noua abor-
dare ar putea oferi o modalitate fiabilă de a prezice efectele 
luminii asupra fiziologiei umane și a ritmurilor corporale.

Pe baza concluziilor, cercetătorii au emis o serie 
de recomandări menite să ofere ținte care vor avea ca 
rezultat răspunsuri endocrine, comportamentale și 
circadiene adecvate la expunerea la lumina oculară. 
Recomandările sunt stabilite în funcție de mediul inte-
rior și de cantitatea de lumină necesară într-un anumit 
context, în funcție de perioada din zi. În general, este 
recomandată evitarea expunerii la lumină artificială în 
timpul zilei și păstrarea unui mediu cât mai întunecat 
în timpul nopții.

„Recomandările actuale oferă îndrumări cu privire 
la modelele zilnice adecvate de expunere la lumină 
pentru a sprijini ritmurile corporale sănătoase, somnul 
pe timp de noapte și vigilența în timpul zilei. Studiul 
oferă informații cu privire la modul în care ar trebui 
să fie luminate spațiile interioare”, declară autorul 
studiului, Timothy Brown, profesor la Universitatea 
din Massachusetts.

Science Daily

Cartofii cruzi

Recomandări pentru o expunere adecvată la lumină, 
menite să îmbunătățească sănătatea și bunăstarea

Există peste 100 de sortimente 
de cartofi comestibili, fiind clasifi-
cați după culoare, formă, mărime, 
conținut de amidon și aromă.

Aceste legume sunt originare 
din America și au fost cultiva-
te între 7.000 și 10.000 de ani 
în urmă în regiunea centrală și 
sud-americană.

Compoziție nutrițională
Cartoful este o sursă impor-

tantă de minerale, vitamine și 
compuși organici esențiali. 

Vitamine
Cartofii sunt cunoscuți pentru 

cantitățile mari de vitamină C pe 
care le conțin. În mod obișnuit, o 
porție de 100 g va conține apro-
ximativ 17 mg de vitamina C. În 
plus, aceștia conțin, de aseme-
nea, vitamina A, vitamina B și 
vitamina P. 

Minerale
Consumul regulat de cartofi 

asigură un aport sănătos de apă 
și ioni în organism. Acest lucru se 
datorează faptului că aceștia sunt 
bogați în potasiu. Un studiu care 
a analizat variația compoziției de 
minerale în trei dimensiuni diferi-
te: în coaja de cartofi, în conținu-
tul de la capătul tulpinii de cartof 
și în conținutul tuberculului de 
cartof, a arătat că cea mai ridicată 
concentrație de minerale se regă-
sește în coaja de cartofi (17% zinc, 
34% calciu și 55% fier).

Conținut de apă
Cartofii au în compoziție un 

aport de apă de 70-80%. 

Beneficii
1. Sunt ușor de digerat
Deoarece cartofii conțin în 

principal carbohidrați, aceștia 
sunt ușor de digerat și facilitează 
digestia. Datorită acestui lucru, ei 
sunt recomandați bebelușilor și 
celor care nu pot digera alimente 
grele, dar au nevoie de energie. 
Cu toate acestea, un consum ex-
cesiv cauzează aciditate la nivelul 
stomacului.

2. Îngrijirea pielii
Vitamina C și complexul B, 

precum și mineralele precum 
potasiul, magneziul, fosforul și 
zincul din cartofi sunt benefice 
pentru piele. De asemenea, folosiți 
pentru realizarea de tratamente la 
domiciliu, precum măștile reali-
zate din cartofi zdrobiți cu miere, 
ajută la îngrijirea pielii, inclusiv 
la vindecarea acneei, a petelor de 
pe piele sau a arsurilor. 

3. Tratează boala scorbut
Vitamina C prezentă în cartofi 

poate ajuta la prevenirea acestei 
boli, cauzată de o deficiență a vi-
taminei C. 

4. Tratează 
reumatismul
Vitaminele precum calciul și 

magneziul ajută la ameliorarea 
simptomelor reumatismului.  
Potrivit unui studiu realizat pe 
șoareci, timp de 49 de zile, cer-
cetătorii au dovedit că consumul 
de cartofi ajută în ameliorarea 
simptomelor reumatismului.

5. Reduc inflamația
Cartofii sunt foarte eficienți în 

reducerea inflamației, atât inter-
ne, cât și externe. Deoarece sunt 
moi, ușor digerați și au vitamina 
C (un antioxidant foarte bun care 
repară uzura țesutului), potasiu și 
vitamina B6, aceștia pot ameliora 

orice inflamație din intestine și 
din sistemul digestiv.

6. Previn cancerul
Anumite tipuri de cartofi, în 

special cei roșii, conțin niveluri 
ridicate de antioxidanți flavonoizi 
și vitamina A, cum ar fi zeaxan-
tina și carotenii și vă pot proteja 
împotriva multor tipuri de cancer. 
De asemenea, un studiu realizat 
de Agricultural Research a arătat 
că aceștia conțin un compus nu-
mit quercetin, care s-a dovedit a 
avea proprietăți anticancerigene 
și antitumorale. În cele din urmă, 
nivelurile ridicate de vitamina A 
și C, ambele au proprietăți anti-
oxidante care vă pot proteja îm-
potriva cancerului.

7. Reduc tensiunea 
arterială
Deoarece tensiunea arterială 

crescută poate apărea din mai 
multe motive care includ diabe-
tul, indigestia, echilibrul nutritiv, 
dieta și multe altele, sunt necesare 
diferite tratamente. Din fericire, 
cartofii pot atenua mai multe cau-
ze posibile și pot fi utilizați pentru 
a reduce tensiunea arterială cres-
cută. Fibrele conținute de cartofi 
sunt utile în scăderea colesterolu-
lui și ajută la scăderea tensiunii 
arteriale. Acest lucru se datorează 
faptului că există o relație directă 
între tensiunea arterială și nive-
lul de glucoză din sânge. În plus, 
potasiul găsit în cartofi (46% din 
necesarul zilnic) scade tensiunea 
arterială, deoarece funcționează 
ca vasodilatator.

8. Previn bolile 
cardiovasculare
În afară de vitamine, minerale 

și grăsimi, cartofii conțin și 
anumite substanțe numite 
carotenoide (luteină și zeaxan-
tină). Deși cartofii pot preveni 
bolile cardiace, aceștia nu sunt 
recomandați persoanelor obeze 
sau diabeticilor.

9. Tratează pietrele 
la rinichi

S Ă N Ă T A T E

Beneficii și riscuri, calorii, compoziția nutritivă

Pietrele la rinichi sunt cauzate, 
în principal de creșterea nivelu-
lui de acid uric în sânge. Cartofii 
conțin magneziu care inhibă acu-
mularea sau depunerea calciului 
în rinichi și alte țesuturi, devenind 
astfel benefic pentru tratamentul 
calculilor renali.  

Riscuri

1. Solanină
Cartofii care au decolorare ver-

de ar putea conține solanină, un 
compus toxic care a fost găsit că 
provoacă probleme circulatorii și 
respiratorii, precum și dureri de 
cap, crampe musculare și diaree.

2. Acrilamidă
Studiile au arătat că atunci 

când cartofii sunt gătiți la o 
temperatură peste 120 de grade 
Celsius produc o substanță cunos-
cută sub denumirea de acrilamidă. 
Acest compus se găsește în mate-
riale plastice, cleiuri, coloranți și 
fum de țigară. Acrilamida a fost 
legată de dezvoltarea mai multor 
tipuri de cancer. Acrilamida are 
proprietăți neurotoxice și poate 
avea un impact negativ asupra 
genelor și a sănătății reproducerii.

3. Diabetul și obezitatea
Cartofii conțin niveluri ridicate 

de carbohidrați simpli. Acest lu-
cru poate să nu fie benefic pentru 
persoanele cu diabet sau obezitate 
atunci când sunt consumați în exces. 
Ca toate alimentele, cartofii ar tre-
bui să fie consumați cu moderație. 
Legumele care nu conțin amidon ar 

trebui să fie consumate alături de 
cartofi pentru un aport echilibrat.

4. Beta-blocante
Alimentele bogate în potasiu, 

cum ar fi cartofii, trebuie consu-
mate cu moderație atunci când 
persoanele urmează o prescripție 
medicală cu beta-blocante.

5. Potasiu
Nivelurile ridicate de potasiu 

din organism pot prezenta un risc 
serios pentru cei cu leziuni renale 
sau rinichi care nu sunt pe deplin 
funcționali. Rinichii afectați pot 
fi incapabili să filtreze excesul de 
potasiu din sânge și acest lucru 
poate fi fatal.

6. Îngrășăminte
Cartofii cultivați în sol fertili-

zat puternic pot conține niveluri 
ridicate de contaminare cu metale 
grele. 

AVANTAJE:
Cartofii sunt o sursă bună de 

vitamina C și potasiu, având un 
conținut scăzut de grăsimi satu-
rate, colesterol și sodiu.

Sunt benefici în caz de afec-
țiuni digestive, oboseală cronică 
și anemie.

DEZAVANTAJE:
Cartofii învechiți care au căpătat 

o culoare verde și au înmugurit 
conțin o toxină denumita solanina, 
care creează stări neplăcute, iar 
cantitățile mari pot fi chiar fatale.

romedic.ro
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Mihail Latîșev 
și-a adjudecat 
Cupa Europei 
la judo

Judocanul Mihail Latîșev 
(18 ani) a cucerit Cupa Europei 
la judo printre juniori, desfășu-
rată în zilele de 19 și 20 martie 
curent la Coimbra (Portugalia), 
fiind găzduită de sala Pavil-
hão Desportivo do Colégio da 
Imaculada Conceição. Repre-
zentantul Republicii Moldova a 
evoluat în categoria de greutate 
de 81 kg, învingându-i rând pe 
rând pe Tobias Bosveld (Țările 
de Jos), Manuel Vici (Italia), 
Antoine Rupp (Franța), Jarne 
Duyck (Belgia) și Bright Ma-
ddaloni Nosa (Italia). Astfel, 
Mihail Latîșev și-a depășit 
performanța de anul trecut la 
acest turneu, care a avut loc 
la București, când a câștigat 
medalia de bronz. La ediția din 
acest an a Cupei Europene au 
participat peste 400 de sportivi 
din 21 de țări, pentru Moldo-
va concurând șapte judocani, 
îndrumați de antrenorul Victor 
Gorobeț.

Daria Kozorez, 
medaliată 
cu bronz 
la CE de box

Sportiva Daria Kozorez a 
intrat în posesia medaliei de 
bronz la Campionatul Euro-
pean de Box Under-22 (EUBC 
U-22 Men and Women Euro-
pean Boxing Championships 
2022). Atleta din Tiraspol a 
evoluat în cântarul de +81 de 
kilograme, în cadrul căruia 
intră în ratingul primilor 10 
pugiliste ale lumii. În meciul 
pentru accederea în marea 
finală, ea a cedat în fața re-
prezentantei Poloniei, Oliwia 
Toborek, cu decizia împărțită a 
celor cinci arbitri (1-4). Campi-
onatul a întrunit 319 boxeri din 
39 de state (216 bărbați și 103 
femei). Republica Moldova a 
fost reprezentată de cinci băieți 
și două fete.

Anna Dulce, 
pe podiumul 
european

Atleta Anna Dulce a urcat pe 
treapta a treia a podiumului de 
premiere în cadrul Campiona-
tului European de tir printre ju-
niori, derulat în perioada 20-22 
martie 2022 la Hamar (Norve-
gia). Sportiva noastră de 16 ani 
a excelat în proba de pistol cu 
aer comprimat pe distanța de 
10 metri. Discipola vicecampi-
onului olimpic Oleg Moldovan 
(JO de la Sydney 2000) a acces 
în semifinale (printre primii 8) 
cu al VII-lea rezultat arătat în 
compania celor 48 de sportivi 
(din 21 de țări), cu puncta-
jul de 95, 95, 90, 95, 95, 94 
(per total 564 de puncte din 6 
încercări). Primele două locuri 
le-au revenit sportivelor Miriam 
Jako (Ungaria) și Simal Yilmaz 
(Turcia). 

Un zâmbet ce ne va lipsi
Efim Josanu a fost o apariție 

singulară. Forța nebănuită a uni-
cității sale rezidă nu doar în fap-
tul că a realizat de-a lungul vieții 
activități dintre cele mai diverse, 
cărora le-a făcut cu brio față – 
comentator de sport de neegalată 
valoare, realizator de emisiuni te-
levizate și radiofonice cu tematică 
axată pe acest domeniu, primul 
președinte al Comitetului Națio-
nal Olimpic din Republica Mol-
dova, publicist de forță, scriitor, 
scenarist de documentare etc. –, 
ci mai ales în stilul său deosebit, 
inconfundabil și extraordinar de a 
scrie, de a rosti cuvântul matern, 
de a dezvălui inedit, sclipitor și 
profund, fascinantele fenomene 
numite simplu: sport, performan-
țe, spirit olimpic...

De o viață în sport

Efim Josanu a fost o viață în 
sport și a cunoscut domeniul din 
interior. A absolvit Colegiul Repu-
blican de Cultură Fizică și Sport. 
Era atras în mod deosebit de jo-
curile sportive, îndeosebi de volei, 
de care nu s-a despărțit niciodată, 
dar în egală măsură și de atletism: 
săritura în lungime, alergările și 
săritura în înălțime, alte probe. 
Încă elev fiind la Școala medie din 

Telenești, pe lângă sport, a mai 
prins și fiorul scrisului, în special 
al celui legat de tematica sportivă; 
asta fiind a doua sa mare pasiune 
după cea dintâi, ele împletindu-se 
cu timpul în una viguroasă. 

Pasiunea față de cuvântul scris 
l-a adus la Universitatea de Stat 
din Chișinău, Facultatea de Filolo-
gie, secția ziaristică. Balanța din-
tre sportul propriu-zis, mișcare și 
exercițiul fizic a înclinat în mod 
organic spre lecturi aprofunda-
te, studii sistematice, îmbogăți-
rea permanentă a lexicului. Prin 
aceasta impresionau comentariile 
sale inspirate de mai târziu, ce se 

I N  M E M O R I A M

impuneau prin spontaneitate și 
consistență, prin prospețimea și 
dezinvoltura frazei. 

Efim Josanu a fost mereu în 
epicentrul marilor evenimente 
olimpice, al campionatelor euro-
pene și mondiale, aducând în ca-
sele noastre bucuria, sărbătoarea 

sportului, succesele remarcabile 
ale celor mai mari atleți moldo-
veni. Dar el scria la fel de inspirat 
atât despre gloriile sportive, cât și 
despre entuziaștii sportului de la 
noi, despre învățătorii de educație 
fizică, despre antrenorii din satele 
noastre care activau în condiții 
deloc decente.

Ostaș al clipei 

Efim Josanu a fost un model 
sufletesc de ziarist și de om. Des-
chis, plin de voie bună, prietenos, 
îngăduitor, uneori chiar prea din 
cale afară în raport cu unii cam 

sfădiți cu normele de bună-cuviin-
ță, de bun-simț. Se bucura și apre-
cia sincer reușitele colegilor săi de 
breaslă, ale jurnaliștilor sportivi 
de la noi, acei „ostași ai clipei”, 
cum îi dezmierda el. Într-un mo-
ment de neîngrădită mărturisire, 
Efim menționa că a învățat mese-
rie de la înaintași – de la Victor 
Bănciulescu, Ioan Chirilă, Nicolae 
Soare, Cristian Țopescu, precum 
și de la slavii Viktor Nabutov, Lev 
Filatov, Nikolai Ozerov, Vladimir 
Maslacenko... Dar în același timp, 
distinsul ziarist mai sublinia că 
a învățat și de la colegii săi de 
pe loc, de alături, din experiența 
lor, chiar și dacă e vorba de un 
pionierat al dezvoltării genului 
în spațiul basarabean. 

„La începuturi au fost re-
gretații Alexei Ciubașenco și 
Dumitru Coval, reprezentanții 
primei generații de jurnaliști, 
personalități marcante nu nu-
mai în genul scrisului sportiv, 
dar și al ziaristicii basarabene 
în general. Au urmat: Valeriu 
Rogozenco, cel care se situează 
pe o treaptă aparte a ziaristicii 
timp de un deceniu al secolului 
XX. Deși marea lui pasiune a fost 
și a rămas fotbalul, V. Rogozen-
co, stăpânul paginii de sport de 
la „Tinerimea Moldovei” de pe 
timpuri, era universal, căci avea 
cunoștințe enciclopedice în toa-
te genurile sportive. Ion Sandu 
– deschizătorul de drumuri în 
spațiul între Prut și Nistru în 
ceea ce privește reportajul ra-
dio în direct, realizat la cotele 
exigențelor profesionale. Ale-
xandru Gheorghiță – maestru 
al comentariului televizat. Iar 
Nicolae Buzdugan a fost un spe-
cialist al reportajului și comen-
tariului radiofonic, omul care 
nu a trădat niciodată prietenia. 
De asemenea, Nicolae Buceațchi 
este jurnalistul neîntrecut prin-
tre specialiștii genului informa-
tiv...”, scria Efim Josanu.

Cuvinte din inimă 
izvorâte

Prin cuvinte calde din inimă 

izvorâte îi caracterizează Efim 
Josanu și pe alți confrați de con-
dei și din spatele camerei de luat 
vederi: extrem de talentații Valeri 
Narojnîi, Veaceslav Romanescu, 
Alic Barat și Virgil Bohanțov, prea 
devreme plecați din viață. 

Sintetizând, ținem să subli-
niem faptul că și noi, ceilalți, 
am învățat, uneori fără să sesi-
zăm, meserie de la Efim Josanu. 
El a lăsat o moștenire literară 
deosebită, lucrările publicis-
tice „Entuziaști ai sportului”, 
„Erupții în craterul Azteca”, „A 
fi”, „Cum poți deveni rege?”, 
„Cartea Jocurilor Olimpice”, 
documentarele „Vive le Sport”, 
„Sportul și copiii”, „Mișcarea 
Olimpică – Epoca Samaranch”, 
„Trei secunde, sau lungul drum 
spre casă” fiind o dovadă vie în 
acest sens. Împreună cu regizo-
rul Alexei Barat a creat filme de 
referință în domeniu (cum ar fi 
pelicula despre marele halterofil 
Tudor Casapu), unele apreciate 
cu distincții internaționale. Prin 
documentarele sale Efim Josanu 
a știut să redea nu numai izbân-
zile olimpicilor, atleților noștri, 
munca lor de zi cu zi, împinsă 
la sacrificiu total, dar și voința, 
tăria de caracter, ființa și fibra 
neamului nostru.

Oamenii de felul lui Efim Josa-
nu se nasc mai rar. În activitățile 
sale a cutreierat întreg pământul, 
dar niciodată nu a uitat baștina, 
locul său natal și oamenii dragi, 
bunii săi consăteni din Ciulucanii 
Teleneștilor, vatra din care și-a 
luat zborul în lume. Maestrul a 
avut o viață plină de realizări, 
plină de rod, a muncit decenii 
întregi la masa de scris, s-a aflat 
în zbuciumul necunten al creației 
și a știut ca nimeni altul să prindă 
în cuvinte sufletul neamului.

La 20 martie 2022, Efim Josa-
nu ar fi împlinit 75 de ani, dacă nu 
se stingea din viață în acel sfârșit 
de ianuarie 2021. Va rămâne însă 
mereu vie amintirea sa, zâmbetul 
lui îngăduitor și tandru.

Pavel BRĂDESCU,
Sergiu BUSUIOC
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I n t e g r a m ă

S u d o k u

Teatrul Național „Mihai Eminescu”
25.03 „Pomul vieții” de Dumitru Matcovschi, ora 18.00.
29.03 „The, Lucky Strike” de Rick Cleveland, ora 18.30. 
30.03 „Copiii foametei” de Alexei Vakulovski, ora 18.30.
31.03 „Steaua fără nume” de Mihail Sebastian, ora 18.00.

Teatrul Național „Eugene Ionesco”
27.03 „Iubirea la proști” de Francis Veber, ora 17.30.
31.03 „O istorie foarte simplă” de Maria Lado, ora 18.30.
01.04 „Arta conviețuirii” de Yasmina Reza, ora 18.30.

Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”
03.04 „Cavalleria rusticana”, operă într-un act, de Pietro Mascagni, 

ora 17.00.

Teatrul Satiricus „I.L. Caragiale”
25.03 „Banii, banii și borsetka” de Ray Cooney, ora 18.30.
26.03 „Hoțul” de Dario Fo, ora 18.30. 
27.03 „Bună dimineața, tăticule!” de Jean Poirret, ora 18.30.

Teatrul Geneza Art
26 – 27.03 „ZACS”, ora 19.00.
29.03 „Love me XXI” de Laurent Baffie, ora 19.00.
31.03 „Mâncare pentru Monștri” de Paolo Genovese, ora 19.00. 

Teatrul „Luceafărul”
26 – 27.03 „12 oameni furioși” după Reginald Rose, ora 18.30.
Spectacole pentru copii
26.03 „Cinciracvela” de Gheorghi Nahuțrișvili, ora 12.00.

Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”
27.03 „Se caută un prieten” de I. Diviza, ora 11.00; 12.30.

Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
26.03 „Țurțurica” de Nicolae Rusu, ora 11.00.
26.03 Premieră! „Doctor fără voie” de J.B. Moliere, ora 19.00.
27.03 „Crăița florilor” după H.Ch. Andersen, ora 11.00.

Sala cu Orgă 
25.03 Chante la France! În colaborare cu Ambasada Franței și Alianța 

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

27.03 Familia Bach – Concert educativ pentru copii și părinți. Parti-
cipă Anna Strezeva, orgă, Orchestra de cameră a Liceului Republican 
de Muzică „S. Rahmaninov”, dirijor – Igor Ersac, elevii ai liceelor și 
școlilor de muzică, ora 16.00. 

A f i ş

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

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

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

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

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

Te  c a u t !

Bărbat de 43 de ani
Este în căutarea unei femei care ar avea vârsta până 
la 50 de ani, dornică de viață și doritoare de a crea o 
relație bună. Bărbatul locuiește la casă la sol în raionul 
Telenești. Una dintre condiții este ca femeia să treacă 
cu traiul la el. (10)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la rubrica „Mica publicitate” din săptămânalul GAZETA de Chișinău.  
Aici vei găsi anunțuri de larg interes trimise de cititorii GAZETEI de Chișinău și vei putea 

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

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

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

chisinau.md .

R u b r i c a  „ M i c a  p u b l i c i t a t e ”
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Deși evenimentele care 
au loc în zilele acestei săp-
tămâni nu îți oferă o ancoră 
pentru echilibru, nu te lași 
condusă de starea de con-
fuzie pe care este posibil să 
o simți. Ai nevoie de multă 
organizare și determinare 
pentru a schimba anumite 
lucruri din viața ta. În pri-
mul rând, este important 
să îți creionezi nevoile și 
prioritățile, de orice natură.

Simți că ești destul de 
tensionat din punct de ve-
dere psihic și vei încerca 
să cauți ajutor la cei dragi. 
Unele persoane te vor aju-
ta să te regăsești, iar altele 
îți vor face mult mai mult 
rău. Atunci când alegi să 
vorbești despre ceea ce 
simți, asumă-ți că nimeni 
nu-ți va înțelege emoțiile 
cu adevărat.

Având în vedere că nu 
te simți bine din punct 
de vedere psihic, o să ai 
tendința să te „ascunzi” 
de tot ceea ce se întâm-
plă în jurul tău. Profită de 
timpul petrecut cu sine. 
Ai nevoie de o reîncărcare 
energetică și acest lucru 
nu se va întâmpla decât 
atunci când vei anula orice 
tendință de a mai suferi 
pentru ceilalți.

Cei care vin și pleacă 
din viața noastră ne ajută 
să aflăm lucruri noi despre 
propria persoană și astfel 
descoperim ce înseamnă 
acceptarea de sine necondi-
ționată. Faci progrese mari 
în a fi bine cu tine. Evoluția 
din ultimele luni este per-
ceptibilă și efectele pozitive 
asupra vieții tale nu pot fi 
ignorate. Fii încrezător în 
drumul tău!

Îți îndrepți atenția către 
familie și către prietenii 
apropiați. În urma unor 
evenimente revelatoare, 
ți-ai dat seama că sunt 
cele mai valoroase „păr-
ți” ale vieții tale. Acum 
simți nevoia să le arăți 
gratitudinea cu privire la 
acest aspect. La birou se 
anunță o săptămână destul 
de liniștită.

Nu te mai agăța de ideea 
preconcepută că trebuie să 
lupți până la epuizare pen-
tru cei la care ții! Aceasta te 
consumă și te face să tră-
iești o senzația perpetuă de 
neîmplinire. Viața perso-
nală reprezintă intimitatea 
ta și nu vorbești cu oricine 
despre dinamica ei deoare-
ce asta nu este normalitate 
pentru tine.

Modul în care se alini-
ază planetele în perioada 
următoare te va face să 
pierzi controlul asupra pro-
priului echilibru. Ești mult 
prea categoric cu anumite 
persoane, deși știi că acest 
comportament atrage după 
sine doar reacții negative 
și deloc afecțiune și înțe-
legere.

Toată atenția ta va fi 
concentrată asupra pro-
priei persoane. Demersu-
rile pe care le faci în acest 
sens au scopul de a te ajuta 
să îți recapeți vitalitatea 
și tonusul psihic. Ciclu-
rile pe care le realizează 
Venus îți induc o stare de 
agitație, dar te ajută să îți 
îndeplinești cu succes toa-
te obiectivele.

Egoismul unor persoane 
te mai surprinde, dar reu-
șești să te ții departe de ori-
ce surescitare emoțională 
în acest sens. Toată energia 
psihică este concentrată pe 
viața de familie deoarece de 
acolo îți „tragi” toată vitali-
tatea. Indiferent de contex-
tele în care te vei afla, nu 
trebuie să adopți o atitudine 
radicală.

Majoritatea deciziilor pe 
care le iei acum vor fi condu-
se de un sentiment profund 
de frustrare. Emoțiile tale 
sunt complet dezorganizate. 
Cariera are și ea de suferit 
de pe urma instabilității tale 
emoționale. Faci alegeri fără 
sens și consecințele nu vor 
întârzia să apară. Astrele 
creează o energie apăsătoare 
în jurul tău.

Indiferent de ce ți se în-
tâmplă, reușești să-ți menții 
vitalitatea. În această săp-
tămână reușești să finali-
zezi sarcinile profesionale 
de care ești responsabil în 
mod direct. Având parte de 
această reușită, începi să ai 
mai multă încredere în sine 
și ceea ce se întâmplă în jur 
nu îți mai induce sentimen-
te de inferioritate.

„Recalibrarea” imedi-
ată în raport cu anumite 
sectoare ale vieții va aduce 
destul de mult echilibru 
emoțional. Simți o mare 
ușurare psihică atunci când 
lucrurile iau forma pe care 
ți-o dorești. Indiferent de 
statutul social pe care îl ai, 
crezi în autenticitate. Ai 
tendința să setezi în jurul 
tău mai multe bariere.

H O R O S C O P  S Ă P T Ă M Â N A L

Berbec Taur Gemeni Rac Leu Fecioară

Balanță Scorpion Săgetător Capricorn Vărsător Pești

După o dragoste destrămată, 
Cristina a fost la un pas de a face 
o faptă nesăbuită. Dar a salvat-o 
apariția în preajmă a unui trecă-
tor, care se dovedi a fi un profesor. 
Vorbele profesorului au readus-o 
cu picioarele pe pământ. Și-a dat 
seama ce mare păcat era să facă. 

S-a rugat așa cum numai 
ea știa să se roage

I-a mulțumit din tot sufletul. 
S-a întors la gazdă, s-a retras în 
camera sa și a stat toată ziua în-
chisă în casă. Simțea nevoia să se 
reculeagă, să fie cu ea însăși, să se 
purifice. Nu a deschis televizorul, 
nici radioul, nu a citit, dar s-a rugat 

așa cum numai ea știa să se roage. 
Cu lacrimi fierbinți. 

În zilele următoare, ca și când 
nu s-ar fi întâmplat nimic, și-a 
văzut de studii și de discuții cu 
colegii. 

Au trecut anii. Cristina a absol-
vit facultatea, s-a întors în sat la 
școală. Parcă nu dorea să-i iasă în 
cale o altă dragoste, nu dorea să 
mai repete suferința, dar în adân-
cul sufletului spera să întâlnească 
acel suflet-pereche, care să-i facă 
viața frumoasă. În sinea sa își do-
rea și ea să devină mamă, să nască 
și să crească copii. 

Avea 28 de ani, dar sufletul-pe-
reche nu se mai arăta. Din vreme 
în vreme, își amintea de Vlăduț, 
prietenul ei de la grădiniță cu care 
se juca „de-a familia” și care zicea 
că atunci când va crește mare o să 
se însoare cu ea și o să aibă împre-
ună șase copii. 

Cristina îl pomenea în rugăciu-
nile sale, de multe ori se întreba 
pe unde o fi și ce-o mai fi făcând? 
Cele mai dragi amintiri din copilă-
rie erau legate de acest băiețel cu 
care mergea și venea de la grădi-
niță, ținându-se de mână, cu care 

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

se juca, când la ei acasă, când la 
Vlăduț, cu care a stat într-o bancă 
în primul an de școală. 

Dar soarta i-a despărțit. Încă 
nu se terminase anul școlar, când 
părinții lui Vlăduț s-au văzut nevo-
iți să-și ia lumea în cap și să plece 
din sat din cauza unor neînțelegeri 
cu rudele. Au plecat în Belarus, la 
baștina tatălui lui Vlăduț.

Cea mai scumpă și mai 
dragă surpriză

Să vezi și să nu crezi! Când 
Cristina nu mai credea că va avea 
parte și ea de o dragoste mare, în 
vara lui 2010, minune! În Turcia, la 
mare, avea să-l întâlnească pe cine 
credeți? Pe Vlăduț! Fata plecase în 
Antalia împreună cu o prietenă. 

Într-o dimineață, în timp ce 
stăteau la masă în restaurant și 

vorbeau, de la masa de alături s-a 
ridicat un tânăr frumos, înalt, cu 
părul blond și ochii albaștri și s-a  
apropiat de masa lor. „Sunteți din 
România sau din Republica Mol-
dova?”, le-a întrebat într-o română 
cu accent. 

A fost o surpriză nemaipomeni-
tă. După ce fetele au spus de unde 
sunt și cum le cheamă, Vlad s-a 
aprins, povestind despre amin-
tirile lui din copilărie legate de o 
fetiță drăgălașă cu care a mers la 
grădiniță, apoi la școală, în clasa 
I. Surpriza a fost nemaipomenită: 
„Tu ești, Cristina!”, a strigat bucu-
ros bărbatul. „Tu ești, Vlăduț!”, 
i-a răspuns foarte emoționată 
domnișoara. 

Cristina a aflat că Vlad e medic 
și muncește în domeniul farmaco-
logiei la Moscova, că nu e căsătorit, 
că părinții sunt sănătoși și că le e 
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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, sora a murit la 18 ani.

dor de Moldova. Așa aveau să se 
reîntâlnească două minți deschise 
spre cunoaștere, două suflete lu-
minate, născute unul pentru altul. 

Din acea vacanță la mare Cris-
tina a devenit stăpână pe inima 
lui, iar Vlad, stăpân pe viața ei. 
Iubirea lor s-a transformat apoi 
în cea mai frumoasă poveste de 
iubire, cum nici prin cărți nu ci-
tești. Chiar imediat după vacanța 
în care s-au reîntâlnit, Cristina l-a 
urmat pe Vlad la Moscova. 

Peste jumătate de an, au făcut 
nunta într-un cerc restrâns de pri-
eteni, iar peste încă o jumătate de 
an li s-a născut o fetiță. Încă peste 
patru ani s-au stabilit în America, 
unde li s-a născut a doua fetiță. 

Fericită, Cristina avea să-mi 
spună cu ani în urmă: „Am ajuns la 
vorbele bunicăi, care m-a încurajat 
tot timpul, spunându-mi că fiecare 
pai are umbra lui. A venit și umbra 
mea, când aproape că îmi luasem 
gândul de la o dragoste mare. Nu a 
fost o întâmplare. Sunt convinsă că 
Dumnezeu mi l-a trimis pe Vlad ca 
să ne facem o familie frumoasă și 
să nu ne mai despărțim niciodată”.

De aproape 12 ani sunt împreu-
nă. Cristina se simte în continuare 
foarte atrasă de Vlad. La fel și Vlad 
de ea. Se dedică muncii și famili-
ei. Ea muncește într-o agenție de 
comunicare, el – în una de medi-
camente. Sunt pasionați de mun-
ca lor. Trăiesc o fericire absolută, 
amestecată cu grijile cotidiene, 
cu bucuriile pe care le înmulțesc 
fetițele lor.
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Cum să cureți urzici fără să te rănești sau 
să te înțepi? Aceste plante pot fi găsite 
cu ușurință pe marginea șanțurilor, în 
grădină, în pădure sau pe câmp, sunt 

bogate în vitamina C, potasiu, calciu și flavonoide.

Există mai multe tipuri de tăieri la pomii 
fructiferi: 

Tăieri în funcție de vârsta pomului: tăieri 
de formare, de fructificare, de regenerare. 

Tăieri în funcție de perioada din an în 
care sunt executate: tăieri în uscat; tăieri 
în verde.

Tăieri în funcție de stilul de fructificare 
și de conducere:

tăieri în cep; tăieri lungi; tăieri mixte.
Tăieri în funcție de specia pomicolă: 

tăieri la sămânțoase;
tăieri la sâmburoase. Într-un fel se fac 

tăierile la măr sau păr și în alt fel se fac 
tăierile la cireș, piersic sau nuc. Trebuie 
ținut cont de fiziologia fiecărei specii 
pomicole în parte.

Toate aceste tăieri au importanța lor, 
iar în cele din urmă rezultatul final ține și 
de imaginația tăietorului. Cum reușește să 
facă alegerile corecte astfel încât pomul să 
se încadreze în spațiul rezervat și să obțină 
acel echilibru între creștere și fructificare.

Pentru asta sunt necesare cunoștințe 
despre fiziologia pomilor fructiferi și sunt 
necesare cunoștințe despre câteva reguli de 
bază care trebuie respectate atunci când 
executăm tăierile.

Fiecare tăietură trebuie cântărită cu aten-
ție pentru că ea schimbă direcția de creștere 

în zona respectivă, schimbă dezvoltarea co-
roanei, influențează vigoarea lăstarilor sau 
diferențierea mugurilor de rod.

Nu voi dezvolta aici regulile de bază care 
sunt: regula 3D, regula 1/3, subordonarea 
pe orizontală și pe verticală, ciclul de rod 
de trei ani. Doar le voi reaminti.

Regula 3D înseamnă eliminarea din 
pom a tuturor ramurilor, rupte, uscate și 
bolnave.

Regula 1/3 înseamnă că ramurile în-
serate pe ax sau șarpante să nu aibă un 
diametru mai mare de 1/3 din diametrul 
ramurii mamă.

Subordonarea pe orizontală și pe ver-
ticală înseamnă ca fiecare ramură să aibă 
locul ei în spațiu, cele mai de jos să nu 
crească mai sus decât ramurile din etajele 
superioare și de asemenea etajele pe ax să 
fie paralele între ele.

Ciclul de rod de trei ani presupune ca 
în pom să avem în perioada de fructificare 
ramuri din trei categorii. Ramuri care au 
rodit, mai bătrâne și pe care le înlăturăm 
la tăiere; ramuri de rod care vor rodi în 
anul tăierii și ramuri anuale care vor rodi 
în anul următor tăierii.

Imaginația tăietorului intervine în tăieri-
le de formare, la construcția viitorului sche-
let, la tăierile de întreținere și fructificare, 
când trebuie să obțină un pom echilibrat în 
spațiu atât pe verticală, cât și pe orizontală 
și de asemenea să obțină un echilibru între 
ramurile de rod și ramurile vegetative.

De obicei, proprietarii de livezi sunt pre-
ocupați de obținerea cât mai rapidă a rodu-
lui în detrimentul construcției scheletului 
și de păstrarea în pom a tuturor ramurilor 
de rod asta ducând la alternanța în rodire, 
la îmbătrânirea prematură, la epuizarea 
pomului și în final la uscarea acestuia.

Pomii trebuie să aibă un schelet bine de-
terminat, să fie aerisiți, luminați, ramurile 
să nu se jeneze reciproc.

Tăierile trebuie bineînțeles completate 
cu lucrări agrotehnice de fertilizare, apro-
vizionare cu apă, tratamente împotriva 
bolilor și dăunătorilor.

agrobiznes.ro

Cum să cureți urzici 
fără să te rănești

Tăierea la pomii fructiferi

Însă, pe cât de bune sunt pen-
tru sănătate, urzicile sunt greu de 
cules și de curățat pentru că nu 
sunt deloc prietenoase cu mâinile 
tale.

Cum să cureți urzici 
fără să te înțepi

Dacă vrei să le cureți fără să îți 
piște mâinile, poți face asta dacă 
îți pui o pereche de mănuși înainte 
de a începe procedeul. După ce 
speli cât poți de bine urzicile, rupe 
frunzele și pune-le într-un vas cu 
apă călduță și oțet. Lasă urzicile în 
acest amestec pentru 10-15 minute 
și, după ce le vei scoate, acestea 
nu vor mai înțepa așa tare.

Apa în care au stat urzicile își 
va schimba culoarea și va deve-
ni ruginie, ceea ce nu trebuie să 
te sperie, fiind o reacție chimi-
că absolut normală. Nu renunța 
încă la mănușile de protecție, ci 
clătește urzicile după ce le scoți 
din apa ruginie, pune-le la fiert în 
apă curată pentru nu mai mult de 
10 minute. La final, poți prepara 
urzicile așa cum îți dorești.

O altă rețetă de curățare a ur-
zicilor fără incidente dureroase 
este următoarea. Pune într-o cra-
tiță mare apă rece și dizolvă în 
aceasta trei linguri de bicarbonat 
de sodiu. Amestecă bine până se 
dizolvă, apoi adaugă urzicile. Nu 

uita să mesteci în ele cu o lingură 
de lemn. Bicarbonatul de sodiu te 
va ajuta să cureți urzicile mai bine 
decât apa simplă, curată.

Scoate urzicile din apă și pu-
ne-le într-un castron. Umple 
cratița cu apă călduță în care ai 
adăugat 4 linguri de oțet, adaugă 
urzicile și lasă-le pentru 15 minu-
te. La final, clătește-le și pune-le 
la scurs înainte de a te apuca să 
le prepari termic. 

Înainte de a găti urzicile, 
curăța-le de eventualele 
buruieni

Este important să știi că aceas-
tă procedură poate fi repetată de 
mai multe ori pentru că, pe lângă 
faptul că înmoaie țepii urzicilor, 
le curăță mult mai bine, astfel că 
vor fi mai sănătos de consumat. Fii 
foarte atent ca înainte de a le pune 
la gătit să le cureți și de eventualele 
buruieni care s-au putut strecura 
printre ele când le-ai cules.

Unele gospodine spun că îm-
blânzesc țepii urzicilor cu un 
amestec de apă rece, oțet și zeamă 
de lămâie în care aceste verdețuri 
sunt lăsate timp de 15 minute.

Dacă urzicile au fost nărăvașe și 
te-au înțepat, poți îndepărta micii 
țepi cu bandă adezivă pe care să 
o aplici pe zonele afectate și apoi 
să tragi brusc.

Trebuie să știi că cel mai bine 
este ca urzicile să fie curățate către 
finalul lunii martie, începutul lui 
aprilie, când frunzele sunt mai ti-
nere și mai fragede. Dacă îți place 
aventura culesului de urzici, nu 
uita să îți pui mănuși de menaj. 
Poți folosi o foarfecă pentru a le 
tăia. Dacă planta este una tânără, 
ea nu înțeapă așa de rău pentru 
că frunzele nu au încă o cantita-
te mare de acid formic, cel res-
ponsabil cu usturimea asociată 
înțepăturii.

Moduri de preparare

Dacă ai avut ghinionul de a te 
înțepa, iar zona înțepăturii se în-
roșește, cel mai bine este să aplici 
ulei de măsline, oțet, suc de lă-
mâie, suc de ceapă sau creme de 
mâini care conțin caramină, aces-
tea fiind remediile recomandate 
într-o astfel de leziune.

Înainte de a pune urzicile în 
apă cu oțet, bicarbonat, lămâie 
sau ce altă rețetă știi tu împotri-
va țepilor, nu uita să speli aceste 
plante sub jet de apă rece astfel 
încât să elimini pământul, noro-
iul sau alte reziduuri care pot fi 
prezente pe această plantă. Ține 
cont că urzicile fac parte din flora 
spontană, ceea ce înseamnă că in-
tră în contact cu diverse animale 
și nu stau la adăpost de murdărie.

Urzicile pot fi preparate în dife-
rite moduri. Poți alege să faci din 
ele un suc proaspăt sau chiar un 
ceai din frunzele de urzici. Urzicile 
sunt numai bune în ameliorarea 
anemiei, a asteniei de primăvară, 
a tulburărilor gastro-intestinale și 
a bolilor de sânge. 

Contraindicații

Ține cont, însă, și de sfatul 
medicului tău curant dacă ai 

ceva probleme cronice înainte de 
a consuma preparate din urzici, 
pentru că ele pot fi contraindicate 
în anumite afecțiuni.

Dacă ești alergic la diverse 
substanțe, este important să îi 
comunici medicului alergolog 
dacă intenționezi să iei un supli-
ment cu urzică sau să consumi 
urzici gătite. 

Femeile însărcinare nu ar 
trebui să consume suc de urzică 
și nici alte preparate pe bază de 
urzici, deoarece acestea pot de-
clanșa contracții uterine, crescând 
riscul de avort. De asemenea, e 
indicat ca persoanele care sunt în 
tratament cu medicamente care 
subțiază sângele, medicamente 
pentru diabet, antihipertensive, 
diuretice sau litiu să ceară sfatul 
medicului înainte de a consuma 
suc de urzică sau alte preparate 
pe bază de urzici.

După cumsa.ro și doc.ro

A G R I C O L A
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Luni, 28 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 Vorbește corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Plimbați și 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 Discover România
21.10 Referendum
00.00 Dosar România
01.00 Punctul pe azi
02.00 Nocturne
03.00 Garantat 100%
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 Dosar România
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Dr. Chioțea
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Editie specială
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
00.10 Bukovina - țara Oamenilor fagi, 
țara Unirii adevărate…
01.40 Telejurnal Știri
02.30 Referendum
05.05 Editie specială
06.00 Politică și delicatețuri

TVR 2

07.00 Documentar: Case și design: 
transformarea
07.30 România… în bucate
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360° Sucevița - fru-
musețea sfântă a mână
11.00 Câștigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Fără prejudecăți
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Mândrie și pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Case și design: 
transformarea
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Câștigă România!
21.00 Reteaua de idoli
21.59 Memorialul Durerii
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.40 Film: NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR
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 Știrile
09.15 Cuvintele credinței
10.00 Bună dimineața
11.30 Marca frumuseții
12.00 Știrile (rus.)
12.20 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.25 Bucătăria fermecată
14.30 Petalo romano
15.00 Serial Pentru fiul meu

15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
16.30 Codul ECO
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Săptămâna sportivă
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
20.40 Descoperiri uluitoare
21.00 Știrile
21.30 Reporter pentru sănătate
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.40 Serial Pentru fiul meu
23.20 Film Obsesia

AgroTV

7:00 Retrospectiva săptămânii  Știri, 
informativ/analitic
8:00 Telemagazin 
8:15 Sezonul de recoltare Program educa-
țional/informativ 
8:30 ABC-ul Fermierului Program educa-
tiv/informativ
9:00 Retrospectiva săptămânii  Știri, 
informativ/analitic
10:00 Să ne cunoaștem Țara Educațio-
nal/cultural
11:00 Telemagazin 
11:15 Program AGRO TV România   
13:45 Telemagazin 
14:00 Interviuri cu 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 cunoaștem Țara educațional/
cultural
18:30 Despre noi, altfel Program educa-
țional/cultural 
19:00 Știri Program Informativ 
19:30 Actualitatea la Raport talk show
20:30 Agri Smart Program informativ/
educativ
21:00 Născut în Moldova program Edu-
cațional/informativ
21:30 Sezonul de recoltare Program 
educațional/informativ
21:45 Sezon agricol Program educațio-
nal/informativ
22:00 Știri Program informativ 
22:30 Actualitatea la Raport talk show
23:30 Program AGRO TV România
2:00 Știri Program informativ 
2:30 Actualitatea la Raport talk show
3:30 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 În Profunzime
22.00 SURVIVOR România
00.00 Știrile Pro TV
00.40 Film X-Men: Apocalypse
02.40 La Măruță
04.40 Lecții de viața

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 SURVIVOR România
23.30 Știrile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
05.30 Doctor de bine

Jurnal TV

07.00 Jurnalul Săptămânii
08.00 Pop Corn Show
10.00 Teleshopping
10.30 Program special
12.00 Femeile Vorbesc
13.00 Ora de Ras
13.45 Teleshopping
14.00 Ediție Specială
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
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 și 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 Четыре свадьбы и одни 
похороны
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 și de la capăt
01.25 Х/ф Четыре свадьбы и одни 
похороны
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Albumul Național
07.45 Film: VEER Războinicul
11.15 Teleshopping
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 134
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiții de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 926
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 82
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 929
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 136
21.00 Film: DELTA FORCE 3: JOCUL 
MORȚII
23.00 Dez-ordine
01.00 Poamă acră
03.00 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 29 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 Vorbește corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Plimbați și mâncați
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Selfie
14.00 Telejurnal Știri
14.40 Natură și 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 Tema zilei
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Câștigă România!
23.00 Serial: Mândrie și pasiune, 100 eps
23.50 Discover România
00.00 Adevăruri despre trecut
00.30 Istorii ascunse
01.00 Punctul pe azi
02.00 Drumul lui Leșe
03.00 Rețeaua de idoli
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
11.50 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 Vorbește corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Inspiră România
18.10 Serial: Dong Yi, concubina regelui
19.30 Mic portret de mari românce
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo

21.00 Tema zilei
22.10 Telecinemateca Războiul Lui 
Murphy
00.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 1
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.00 Telejurnal Știri
02.00 Telecinemateca Războiul Lui 
Murphy
03.50 Sport
04.10 Meteo
04.15 Tema zilei
05.05 Inspiră România
06.00 Eu pot!

TVR 2

07.00 Documentar: Case și design: 
transformarea
07.30 România… în bucate
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Mândrie și pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Case și design: 
transformarea
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Câștigă România!
21.00 Destine ca-n filme
22.00 D’ale lu’ Mitică
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.40 Film: Hoțul de orhidee 115’
04.40 România… în bucate
05.10 Luminița de la miezul nopții
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Petalo romano
06.35 Candela neuitării…
06.45 Lecturi a la carte
07.00 Bună dimineața
09.00 Știrile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Bună dimineața
12.00 Știrile (rus.)
12.20 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.20 Bucătăria fermecată
14.30 Găgăuz ogea
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
16.30 Știință și inovații
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Ediție specială
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
20.40 Descoperiri uluitoare
21.00 Știrile
21.30 Dimensiunea diplomatică
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.30 Film: Întâlnire explozivă

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 educațio-
nal/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 Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 În Profunzime
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 SURVIVOR România
00.30 Film Trei panouri în afără Orașului 
Ebbing, Missouri
02.30 Știrile Pro TV
03.30 Lecții de viața
04.30 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 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
13.45 Teleshopping
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 Свадебный переполох
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 Свадебный переполох
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 136

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. 82
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 927
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 83
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 930
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 137
21.00 Film: U. S. SEALS 3: MISIUNE PE 
TĂRÂMUL MORȚII
23.00 Film: TRUPE DE ELITĂ
01.00 Film: DELTA FORCE 3: JOCUL 
MORȚII
03.00 Fosta mea iubire
04.45 Vouă
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 30 martie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Dosar România
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbește corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Plimbați și mâncați
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Iașii marilor iubiri
14.00 Telejurnal Știri
14.40 Regatul sălbatic
15.05 Un doctor pentru dumneavoastră
16.00 Destine ca-n filme
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Câștigă România!
23.00 Serial: Mândrie și pasiune, 100 eps
23.50 Discover România
00.00 Breaking Fake News
01.00 Punctul pe azi
02.00 Opera Națională 100 de ani
03.00 Destine ca-n filme
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 Fan/Fun urban
10.35 Serial: Dong Yi, concubina regelui
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 Vorbește corect!
15.10 Conviețuiri
17.00 Banii tăi
18.00 Handbal masculin Liga zimbrilor. 
Etapa 19
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
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 Breaking Fake News
03.40 Istorii ascunse
04.05 Meteo
04.15 Tema zilei
05.05 Banii tăi
06.00 Garantat 100%

TVR 2

07.00 Documentar: Case și design: 
transformarea
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Sănătate cu de toate best of
14.00 Documentar: 360° Bangkok - 
Vânătorii de șerpi
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Mândrie și pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Case și design: 
transformarea
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Câștigă România!
21.10 Film: La răsărit de Eden
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 Luminița de la miezul nopții

P R O G R A M E  T V
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01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.40 Film: La răsărit de Eden
04.20 România… în bucate
04.50 E vremea ta!
05.10 Luminița de la miezul nopții
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Găgăuz ogea
06.30 Reporter pentru sănătate
07.00 Bună dimineața
09.00 Știrile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Bună dimineața
12.00 Știrile (rus.)
12.20 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.25 Bucătăria fermecată
14.30 Russkii mir
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
16.30 Dimensiunea diplomatică
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Ediție specială
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
20.45 Descoperiri uluitoare
21.00 Știrile
21.30 Focus Europa
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.40 Serial Pentru fiul meu
23.25 Serial Misterele Aurorei Teagarden

AgroTV

7:00 Știri Program Informativ 
7:30 Telemagazin
7:45 Deliciile  Program educațional/
informativ
8:00 Landșaft pentru tine Program 
educațional/informativ 
8:20 Bătălia serelor Program educațio-
nal/informativ
8:45 Sezon agricol Program educațional/
informativ
9:00 Știri Program informativ 
9:30 Să ne cunoaștem țara program 
educațional/cultural 
10:00 Program AGRO TV România
11:00 Telemagazin
11:15 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 cunoaștem 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 Landșaft 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 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshoping
13.45 Gusturile se discuță
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.30 Imperiul leilor
23.30 Las Fierbinți
00.30 Știrile Pro TV
01.00 Lecții de viața
02.00 Vorbește lumea
04.00 La Măruță

ProTV InterNațional

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

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Teleshopping
10.30 Program special
13.00 În slujba poporului
13.45 Teleshopping
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 Х/ф Кольцо дракона
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 Editie speciala în limba rusa
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Регионалы
23.30 Știrile TV8
00.25 Dincolo de Nistru
01.00 Новости
01.25 Х/ф Кольцо дракона

03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 137
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. 83
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 928
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 84
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 931
20.00 Film: BLITZ
22.00 Film: STRATTON: AMENINȚARE 
MORTALĂ
00.00 Film: U. S. SEALS 3: MISIUNE PE 
TĂRÂMUL MORȚII
02.00 Albumul Național
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Joi, 31 martie

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 Vorbește corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Plimbați și mâncați
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 MotorVlog
14.00 Telejurnal Știri
14.40 Drumuri aproape
15.05 Un doctor pentru dumneavoastră
16.00 Ora Regelui
16.50 Discover România

17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Câștigă România!
23.00 Serial: Mândrie și pasiune, 100 eps
23.50 Discover România
00.00 Radar geopolitic
01.00 Punctul pe azi
02.00 Remix
03.00 Ora Regelui
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Adevăruri despre trecut
10.30 Omul și timpul
11.00 Breaking Fake News
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Vreau să fiu sănătos!
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Akzente
17.00 Radar geopolitic
18.10 Serial: Dong Yi, concubina regelui
19.30 Mic portret de mari românce
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
22.00 Dark Web
23.00 Nocturne
23.50 Discover România
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
02.45 Nocturne
03.30 #secreteleplantelor
03.55 Sport
04.15 Tema zilei
05.05 Radar geopolitic
06.00 Profesioniștii…

TVR 2

07.00 Documentar: Case și design: 
transformarea
07.30 România… în bucate
08.00 Reteaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360° Bangkok - 
Vânătorii de șerpi
11.00 Câștigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Natură și aventură
14.00 Documentar: 360° Porto Rico - Un 
spital pentru lamantini
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Mândrie și pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Case și design: 
transformarea
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Câștigă România!
21.10 Film: Misterele adevăratului 
Sherlock Holmes: doctorul Bell și domnul 
Doyle
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.40 Film: Misterele adevăratului 
Sherlock Holmes: doctorul Bell și domnul 
Doyle
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 Tezaur
07.00 Bună dimineața
09.00 Știrile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Bună dimineața
12.00 Știrile (rus.)
12.20 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.25 Bucătăria fermecată
14.30 Codul ECO
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
16.30 Focus Europa
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Joi cu Liliana Barbăroșie
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
20.45 Descoperiri uluitoare
21.00 Știrile
21.30 Pur și simplu Moldova
22.00 Știrile (rus.)

22.15 Știri Externe
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.30 Serial Misterele Aurorei Teagarden

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 educațio-
nal/informativ
18:00 Să ne cunoaștem Țara Educatio-
nal/Cultural
18:30 Călătorii cu gust Program de 
turism
19:00 Știri Program Informativ 
19:30 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 divertis-
ment
21:30 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
22:00 Știri Program informativ 
22:30 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
23:30 Program AGRO TV România
2:00 Știri Program informativ 
2:30 Muzica pentru toți 
3:15 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.30 MasterChef
23.30 Las Fierbinți
00.30 Film Districtul 13: Ultimatum
02.30 Știrile Pro TV
03.00 Lecții de viața
04.00 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

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

04.00 Atletico Textila
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Teleshopping
10.30 Program special
13.00 În slujba poporului
13.45 Teleshopping
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 Editie speciala în limba rusa
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 Астерикс и Обеликс: Миссия 
Клеопатра
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Editie speciala în limba rusa
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 Астерикс и Обеликс: Миссия 
Клеопатра
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. 84
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 929
17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 932
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 135
21.00 Film: REGINA VAMPIRILOR: 
ELIBERAREA
23.15 Film: TRUPE DE ELITĂ
01.15 Miezul problemei
02.15 Albumul Național
04.45 Vouă
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Vineri, 1 aprilie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Identitate Basarabia
10.30 Românii și lumea
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbește corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Plimbați și mâncați
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Distractiile lui Cazacu
14.00 Telejurnal Știri
14.40 România veritabilă
15.05 Gala umorului
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Câștigă România!
23.00 Serial: Mândrie și pasiune, 100 eps
23.50 Discover România
00.00 Memorialul Durerii
01.00 Punctul pe azi
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
11.50 Mic portret de mari românce
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Eu pot!
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.00 Cooltura
17.30 MomentArt
17.40 Studio fotbal
18.00 Tragere la sorți - Campionatul 
Mondial de Fotbal Qatar, 2022
19.05 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 comanșilor
23.55 #Creativ
00.25 Cooltura
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.00 Telejurnal Știri
02.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 1
02.45 Film: Luna comanșilor
04.20 Sport
04.40 Tema zilei
05.30 Creativ
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Documentar: Case și design: 
transformarea
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
09.30 Teleșcoala Clasa a XII-a
10.00 Documentar: 360° Porto Rico - Un 
spital pentru lamantini
11.00 Educație la înaltime
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360° Sărbătoarea 
luminii - Iarna în Suedia
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Mândrie și pasiune

16.50 FillerSecolul 22
17.00 Educație la înaltime
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Gala umorului
22.00 Reteaua de idoli
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 Femei de 10, bărbați de 10
02.00 Ora de Știri
02.45 Educație la înaltime
03.35 MotorVlog
04.00 Pescar hoinar
04.30 România… în bucate
04.55 E vremea ta!
05.05 Documentar: 360° Porto Rico - Un 
spital pentru lamantini
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Știință și inovații
06.30 Purtătorii de cultură
07.00 Bună dimineața
09.00 Știrile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Bună dimineața
12.00 Știrile (rus.)
12.20 Medalion muzical
12.30 Joi cu Liliana Barbăroșie
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.20 Secvențe japoneze
14.25 Bucătăria fermecată
14.30 Art-club
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
16.30 Moldova de Patrimoniu
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.45 F/d
20.35 Descoperiri uluitoare
21.00 Știrile
21.30 Artelier
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.30 Film Misterele Aurorei Teagarden

AgroTV

7:00 Știri Program informativ 
7:30 Telemagazin
7:45 Profu de nutriție Program educa-
tional
8:00 Landșaft pentru tine Program 
educațional/informativ
8:20 Bătălia serelor Program educațio-
nal/informativ
8:45 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 educațio-
nal/informativ
11:55 Program AGRO TV România
13:45 Telemagazin
14:00 Știri Program informativ  
14:30 Actualitatea la Raport talk show 
15:30 Datina strabună Emisiune despre 
folclor
16:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin
17:15 Șiretlicuri de grădinărit Program 
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educațional/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Program AGRO TV România  
18:30 Despre noi, altfel Program educa-
țional/cultural
19:00 Știri Program informativ 
19:30 Actualitatea la Raport Program 
educațional/informativ
20:30 Zona verde Program educational/ 
Informativ
21:00 Landșaft pentru tine Program 
educațional/informativ
21:30 Sezonul de recoltare Program 
educațional/informativ
21:45 Profu de nutriție Program edu-
cațional
22:00 Știri Program informativ 
22:30 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 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuță
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Românii au talent
01.30 Film Instrusul
03.00 Știrile Pro TV
04.00 Lecții de viața
05.00 O seară perfectă

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Teleshopping
10.30 Program special
13.00 În slujba poporului
13.45 Teleshopping
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 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 neașteptat
10.00 Т/с Жемчужина дворца
11.05 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Развод по-французски
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 Развод по-французски
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. 135
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Specialiști în sănătate

14.00 Teleshopping
14.15 Tradiții de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 930
17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 933
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 136
21.00 Film: REGINA VAMPIRILOR: 
ELIBERAREA R: Uwe Boll
23.00 Film: BLITZ
01.00 Film: STRATTON: AMENINȚARE 
MORTALĂ
03.00 Miezul problemei
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 2 aprilie

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 O data-n viața
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Printre cuvinte
15.00 Femei de 10, bărbați de 10
17.00 Tradiții
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Lectia de istorie
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: CODIN
00.35 fără prejudecati
01.00 Tradiții
02.00 Film: CODIN
03.35 România veritabilă
04.00 Dosar România
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Tezaur folcloric
08.00 Strop și Balonaș ep. 34, 35
08.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
09.00 Vorbește corect!
09.30 Vreau să fiu sănătos!

10.30 #secreteleplantelor
11.00 Europa mea
11.30 Lumea azi
12.00 Rugby Cupa României - Finala
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Film: Toby și iepurașul de pluș
17.00 O dată-n viață
18.50 TeleenciclopediaAventurierii artei 
moderne: paris la miezul nopții premieră
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: Balul de sâmbătă seara
23.00 Profesioniștii…
00.00 Dosar România
01.00 Dark Web
02.00 Film: Balul de sâmbătă seara
03.40 Sport
03.50 Viața satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Euromaxx
08.30 Generația Fit
09.00 MotorVlog
09.30 Fără prejudecăți
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Descălecați în Carpați
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbați de 10
17.00 Levintza
17.30 Documentar: Case și design: 
transformarea
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.10 Film: Viețile sfinților
21.50 FillerSecolul 22
22.10 Serial: Rubirosa
23.45 Distracțiile lui Cazacu
00.20 Drag de România mea!
02.15 Ora de Știri
03.00 E vremea ta!
03.10 Serial: Rubirosa
04.30 Film: Viețile sfinților
06.00 Distracțiile lui Cazacu
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Moldovenii de pretutindeni
06.35 Candela neuitării…
07.00 Best of Bună dimineața!
09.00 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Astroboy

10.15 Desene animate Hanul Okko
10.30 MeseriAșii
11.00 stil nou
11.30 Moldova de Patrimoniu
12.00 Evantai folcloric
12.55 F/d Medicii
13.55 Portrete în timp
14.25 Pur și simplu Moldova
15.15 Serial Pentru fiul meu
15.45 Tezaur
16.00 Artelier
16.30 În ritmul dansului
17.00 Știrile
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 Știrile
21.30 În alți papuci
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.45 Serial Pentru fiul meu
23.30 Film Glumă mortală

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 Primarul la covor Program educațio-
nal/informativ
10:30 Agricultura cu valoare adăugată 
Program informativ/educativ
11:00 Telemagazin
11:15 Muzica pentru toți
12:00 Călătorii cu gust Program de 
turism
12:15 Profu de nutriție Program edu-
cațional
12:30 Interviuri cu Soroceni
13:30 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
14:00 Știri Program informativ 
14:30 Program AGRO TV România
15:00 Zona verde Program educațional/
informativ
15:30 Program Agro TV România
16:30 Telemagazin   
16:45 Program AGRO TV România
17:45 Telemagazin
18:00 Actualitatea la Raport talk show 
19:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
20:00 De la trapă la sapă Program de 
divertisment
20:30 Să ne cunoaștem Țara Program 
educational/cultural
21:00 Despre noi, altfel Program educa-
țional/cultural
21:30 Zona verde Program educațional/
informativ
22:00 Vin la tine Program de divertis-
ment
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 Prietenul meu dinozaur
13.00 Știrile Pro TV
13.15 Film Prietenul meu dinozaur
15.00 Teleshopping
15.15 Românii au talent
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Film Jumanji: Nivelul urmator
23.00 Film Spionii din vecini
01.45 Știrile Pro TV Chișinău
02.30 Film Prietenul meu dinozaur
04.00 Film Jumanji: Nivelul urmator

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 La Măruță
11.30 SURVIVOR România
13.55 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 România, te iubesc!
15.00 Umami: al 5-lea gust
15.30 SURVIVOR România
18.00 I likeIT
18.30 Superspeed
19.00 Știrile Pro TV
20.00 ApropoTv
20.45 Lecții de viața
21.30 Atletico Textila
22.30 Triplusec
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 Lecții de viața
01.15 I likeIT
01.40 Superspeed
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Lecții de viața
04.00 Atletico Textila
04.45 Triplusec
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 Aveți de lucru?
18.30 Se caută un milionar
19.00 Jurnalul Săptămânii
20.00 Dora Show
22.00 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 Iubește viața
11.30 Вечер. Настоящее время
12.30 Reporter de Gardă
12.45 Teleshopping
13.00 Freedom
15.00 Teleshopping
15.15 Dincolo de Nistru
15.30 Ultima frontieră
16.00 Х/ф Клуб любителей книг и 
Пирогов из картофельных очистков
18.30 Dincolo de Nistru
19.00 Știri de week-end
19.45 Х/ф Особое мнение
22.30 Итоги
23.00 Х/ф Законопослушный 
гражданин
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Știri de week-end
03.00 Dosarele X sinteza
04.00 Х/ф Клуб любителей книг и 
Пирогов из картофельных очистков

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiții de la bunica
08.30 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.00 Din viața romilor
12.00 Stan și Bran - momente de exceptie
12.30 Specialiști în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiții de la bunica
14.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 931
15.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 932
16.30 Film: FAȚĂ ÎN FAȚĂ
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 934
20.00 Dez-ordine
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: REGINA VAMPIRILOR: 
ELIBERAREA
02.00 Albumul Național
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Duminică, 3 aprilie

TVR Moldova

07.00 Universul credinței
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viața satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viața satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Retrospectiva săptămânii
15.00 Drag de România mea!

17.00 Exclusiv în România
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Retrospectiva săptămânii
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 O data-n viața
23.00 Teatru TV
00.20 Exclusiv în România
01.00 Garantat 100%
02.00 Teatru TV
03.10 Adevăruri despre trecut
03.35 Istorii ascunse
04.00 Memorialul Durerii
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Retrospectiva săptămânii
06.00 Conexiuni

TVR 1

07.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.00 In grădina Danei
10.35 Viața satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viața satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică și delicatețuri
15.30 Film: Norocul ghinionistului
17.00 Exclusiv în România

17.50 MomentArt
18.00 Dosar România
19.00 Omul și timpul
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.00 O dată-n viață 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 Vreau să fiu sănătos!

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură și aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Sănătate cu de toate best of
12.30 Levintza
13.10 Film: Meandre
14.50 FillerSecolul 22
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.10 Film: 100 de lei
22.10 Film: Imigranta 117’
00.20 MotorVlog
00.50 Film: Meandre
02.20 Ora de Știri
03.05 E vremea ta!
03.15 România… în bucate
04.10 Cap compas
04.40 Generația Fit
05.10 Ferma
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.15 Cuvintele credinței
07.00 Best of Bună dimineața!
08.15 La noi în sat
09.00 O doză de sănătate
09.30 La datorie
09.55 Desene animate Astroboy
10.10 Desene animate Hanul Okko
10.20 Desene animate Pororo, micul 
pinguin
10.30 Ring star
11.30 În alți papuci
12.00 F/d
13.00 O seară în familie
14.00 Tezaur
14.15 Concert simfonic
15.35 Secvențe japoneze
15.45 Lecturi a la carte
16.00 Purtătorii de cultură
16.30 stil nou
17.00 Știrile
17.15 Cronica săptămânii
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
19.30 Moldovenii de pretutindeni
20.00 Serial Clanul Kennedy
21.00 Știrile
21.30 Film: În căutarea norocului
23.10 Știrile (rus.)
23.25 Concert în Europa

AgroTV

6:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
7:00 Să ne cunoaștem 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 educatio-
nal/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 
3:00 Să ne cunoaștem Țara Program 
educațional/Cultural
3:30 Zona verde Program educațional/ 
Informativ
4:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.45 Teleshopping
10.00 Doctor de bine
10.30 Umami: al 5-lea gust
11.00 Film Acasa la Coana Mare 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 Chișinău
21.00 Gusturile se discuță
22.00 SURVIVOR România
01.00 Știrile Pro TV Chișinău
01.40 Film Jumper: Oriunde, oricind
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

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 Iubește viața
10.20 Х/ф Гонщик
12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Ghețu
15.00 Teleshopping
15.20 Punct și de la capăt
16.20 Х/ф Разум и чувства
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Iubește viața
22.00 Х/ф Трансформеры: месть 
падших
00.30 Sinteza
01.10 Cutia neagră. Plus

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: FAȚĂ ÎN FAȚĂ
13.00 Start show România
16.00 Stan și Bran - momente de exceptie
16.30 Dez-ordine
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 935
20.00 Film: PRIETENII MEI ELEFANȚII
00.00 Film: FĂRĂ URMĂ
02.00 Start show România
05.00 Știri Național TV

P R O G R A M E  T V
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Unui fost poet

L-au criticat la Uniune
Că n-ar avea de scris habar
Și-a hotărât să se răzbune:
Acum e critic literar!... Gheorghe BÂLICI

Emmanuel Macron, îmbrăcat 
precum Volodimir Zelenski, 
își atrage ironia 
presei internaționale

Micul Prinț, onorat 
regește de Muzeul artelor 
decorative din Paris

Muzeul artelor de-
corative din Paris pro-
pune de câteva zile şi 
până pe 26 iunie cea 
mai vastă şi completă 
expoziție consacra-
tă vreodată „Micului 
Prinț”, capodopera po-
etico-filosofică semna-
tă de Antoine de Saint-Exupéry, scrie rfi.ro. 

„Micul Prinț”, inițial menit să fie un basm pentru copii înainte de 
a deveni o operă poetico-filosofică, a fost tradus în aproape 500 de 
limbi și dialecte din lumea întreagă. Din acest punct de vedere este 
şi azi, opt decenii după apariția sa editorială, a doua cea mai tradusă 
carte din lume după Biblie.

Povestea Micului Prinț a fost scrisă în timpul exilului new-yorkez 
al lui Antoine de Saint-Exupéry, între anii 1940 şi 1943, şi publicată 
pentru prima dată în aprilie 1943 în SUA, concomitent în franceză 
şi engleză.

Aviatorul şi Micul Prinț fac cunoștință în jurul desenului. „Vă rog 
frumos... desenați-mi o oaie”, îi spune Micul Prinț aviatorului. Această 
căutare a definirii personajului principal este ilustrată în expoziție cu 
o serie de desene şi schițe pregătitoare.

De când a fost publicat pentru prima dată, 200 de milioane de 
exemplare ale „Micului Prinț” au fost comercializate. Încă în zilele 
noastre se vând anual 5 milioane de exemplare în diferite limbi. 120 
de astfel de traduceri – printre care şi versiunea în română – se pot 
vedea expuse în ultima sală a expoziției. Traducerea în limba rusă (în 
mijloc) este singura care a fost întoarsă cu „fața la perete”.

Un președinte, imortalizat în 
hanorac și cu barba nerasă de mai 
multe zile de fotografa oficială a 
președinției. Iată cum a apărut 
zilele trecute, pe rețelele sociale, 
Emmanuel Macron. Presa inter-

națională – dar nu numai ea – se 
întreabă dacă nu cumva liderul de 
la Paris nu vrea să-l imite pe omo-
logul său de la Kiev, ucraineanul 
Volodimir Zelenski.

Presa internațională dar și in-

ternauții nu au ratat ocazia de a 
comenta, uneori pe un ton sar-
castic, ținuta lui Macron. 

Cotidianul britanic The Tele-
graph vede în această schimbare 
de stil „o dorință clară de a-și atra-
ge, în plină campanie electorală, 
simpatia concetățenilor săi și de 
a deveni la fel de popular precum 
omologul său ucrainean. În timp 
ce acesta din urmă este asaltat de 
ruși și de bombele lor, la Paris 
Emmanuel Macron suferă de o 
zelenskită acută și și-a pierdut 
simțul judecății”, conchide pe un 
ton ironic ziarul britanic.

În Germania, popularul Bild 
l-a publicat pe prima pagină pe 
Macron în hanoracul său militar 
întrebându-se totuși dacă „nu 
cumva președintele francez a în-
tins coarda cam mult?”.

După rfi.ro

Președintele rus 
Vladimir Putin i-a 
dăruit în 2018 celei 
care era atunci șefa 
diplomației austri-
ece, Karin Kneissl, 
niște cercei în valoa-
re de 50.000 de euro 
ca dar de nuntă, a 
informat cotidianul 
„Kronen Zeitung”, 
citat de EFE.

Putin a partici-
pat în august 2018 
la nunta lui Kneissl, 
care a preluat porto-
foliul externelor la 
propunerea Partidu-
lui Libertății (FPO, extrema dreaptă) -, iar fotografiile 
cu cei doi valsând și cu reverența făcută de Kneissl 
în fața lui Putin au provocat un adevărat scandal.

Potrivit documentelor pe care „Kronen Zeitung” 
susține că le deține, printre darurile de nuntă fă-

cute de președintele 
rus se aflau și niște 
cercei cu safir, de 23 
de grame, pe care o 
faimoasă casă de li-
citații i-a evaluat în 
2019 la 50.000 de 
euro.

După ieșirea din 
guvern, Kneissl a lu-
crat ca analist la te-
leviziunea rusă RT, 
unul dintre princi-
palele instrumente 
de propagandă rusă 
în afara țării, iar în 
prezent este mem-
bră în consiliul de 

administrație al companiei deținute de statul rus, 
Rosneft, cel mai mare producător de petrol din 
această țară.

Agerpres

În 2018, Putin i-a luat cercei 
șefei diplomației austriece
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Dezbateri televizate cu politicieni

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

Ducii de Cambridge 
au prezentat felicitarea 
de Crăciun 2021 

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

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

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

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

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

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

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

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

Finlanda a fost desemnată drept cea mai fericită țară din lume 
pentru al patrulea an consecutiv în 2021.

digi24.ro

Felicitarea de Crăciun pentru 
anul 2021 pe care au publicat-o 
vineri ducii de Cambridge, prințul 
William și Kate, prezintă cuplul 
princiar britanic alături de cei trei 
copii ai lor, George, Charlotte și 
Louis, într-o imagine realizată în 

timpul vacanței lor în Iordania, 
relatează EFE.

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

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

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

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

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

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

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

știri saudită, este de „ameliora aspectul lor general, 
cu scopul de a le crește prețul, de a-i înșela pe cum-
părători sau pentru a câștiga marele premiu”, care 
poate ajunge la câteva milioane de dolari. 

Agerpres
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besc alături de copiii lor, îmbră-
cați în ținute lejere de vară, într-o 
adorabilă imagine de familie.

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

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

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

Agerpres
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Alegeți 
„GAZETA 
de Chișinău” 
în 2022!

Grădina mea de la țară

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

Venezuela a stabilit 
recordul celei mai mari 
orchestre din lume

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

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

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

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

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

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

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

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

În ziua nunții ei, Cris a îmbrăcat o rochie albă superbă, pozând în 
fața unei biserici catolice din Brazilia ei natală.

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. 
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Arabia Saudită: 
43 de cămile descalificate 
la un concurs de frumusețe 
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