VERZI
SUNTEM,
VERZI...
Vasile
Vasilache

www.gazetadechisinau.md

SOCIETATE

SĂPTĂMÂNAL INDEPENDENT
SOCIAL-POLITIC
DE ATITUDINE

POLITICĂ

VINERI
1 APRILIE / 2022
PREȚ: 7,50 LEI

ECONOMIE

CULTURĂ

12

(107)

SPORT

Fermierii cer subvenții,
Guvernul face un prim pas

Interviu cu protoiereul
Pavel Borșevschi

Transportul municipal din Chișinău,
în fața unei reforme vitale

Interviu cu
Oleg Serebrian

Evoluția de „bronz” a
cronicarilor moldoveni

4

7

6

12

17

3, 7

Druță cere puțin, Tănase – totul

Fericiți făcătorii de pace

A-politice

Desacralizarea
războiului
Mircea V. CIOBANU
Dezamăgire mare în rândul
apologeților războiului odată cu
primele semne că părțile beligerante ar putea ajunge la înțelegere.
Niciun pericol pentru ei. Măcelul
continuă. Iar după un posibil armistițiu, războiul va reveni la clasica lui formă hibridă. Nu va înceta
nicio clipă bătălia informațională
(asimetrică, deoarece libertățile
sunt diferite într-o țară democratică și în una totalitară). Reținusem replica unui analist militar
din Ucraina: chiar și în condițiile
războiului și ale stării de urgență,
noi rămânem o societate deschisă, democratică și pluralistă. În
esență, tocmai pentru asta luptăm.
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Facturile mari
pentru încălzire
seacă bugetele
școlare
Angajații instituțiilor de învățământ din raionul
Orhei, alături de administrația publică locală
și raională, au anunțat la începutul acestei
săptămâni că intră în grevă japoneză. Ei au
menționat în cadrul unei conferințe de presă
că recurg la această măsură de protest pentru a
determina Guvernul să revizuiască bugetul de
stat pentru anul 2022 și să aloce mai mulți bani
pentru întreținerea școlilor și grădinițelor, în
contextul scumpirii facturilor.
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În satele din zona
industrială a Rezinei
lumea moare de cancer
Proiectul de lege privind arderea anvelopelor
uzate, votat în primă lectură, a provocat dispute în
societate. În timp ce locuitorii și Autoritățile Publice
Locale (APL) din satele situate în apropierea Uzinei
de Ciment Lafarge de la Rezina sunt împotrivă
arderii cauciucurilor, autoritățile susțin că acest
proiect de lege vine să îmbunătățească starea de
lucruri.
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războiul din Ucraina. Regretă că
autoritățile de la Chișinău nu fac
nimic ca să oprească propaganda
de la posturile de televiziune ale
Kremlinului”.

n multe orașe din lume s-au organizat
proteste împotriva războiului din
Ucraina, început de Rusia, iar locuitorii
lor, împreună cu moldovenii stabiliți în
străinătate, privesc cu îngrijorare evenimentele.
Poate cu mai puțină anxietate decât moldovenii,
deoarece concetățenii noștri stau cu mai
multă teamă că invazia s-ar putea extinde și în
Republica Moldova.

Natalia MUNTEANU
Am întrebat câteva persoane
stabilite în diferite țări cum se
vede războiul de acolo, de unde
locuiesc ei acum. Toate răspunsurile le-am concentrat în acest text.
Olesea stă la Dublin, Irlanda.
Povestește că războiul i-a afectat

„97% dintre francezi sunt
îngrijorați de războiul
din Ucraina”

emoțional pe moldovenii din Irlanda și le-a dat o stare de frică,
deoarece au acasă părinți, copii,
soți, rude și prieteni. „La început
frica era și mai puternică, deoarece nu cunoșteam cât de pregătiți sunt ucrainenii să reziste.
Acum parcă speranța a crescut
și ne dorim din suflet ca pofta
agresorilor de a porni războaie
împotriva altor popoare să fie potolită pentru totdeauna”, spune
Olesea. Femeia menționează că
„invazia este iminentă atâta timp
cât «operațiunea militară» este în
desfășurare. Și atâta timp cât la
Chișinău există forțe putiniste”.
Olesea „regretă că în Republica
Moldova există oameni care susțin

Ana locuiește la Paris și citește presa din Franța. Rezultatele
unui sondaj făcut public în Republica Franceză arată că „97%
dintre francezi sunt îngrijorați de
război și doar 3% dintre ei sunt
pentru o intervenție militară în
Ucraina. Iar 80% dintre francezi
sunt favorabili la ideea de a primi
refugiați ucraineni, față de 46%,
câte erau în 2015 când a fost criza emigranților în Mediterană”,
susține Ana.
În același timp, femeia susține
că oricum moldovenii stabiliți în
Franța sunt mult mai vizați de
situația din Ucraina decât cetățenii
francezi. „Noi avem un atașament
emoțional față de Ucraina, pentru
că sunt vecinii noștri și pentru că
mulți dintre noi avem amintiri
legate de vacanțele petrecute pe

Racursi

Sursa foto: www.thejournal.ie

Cum văd moldovenii
din diasporă
războiul din Ucraina

Protest în Irlanda împotriva războiului din Ucraina

litoralul Mării Negre din Ucraina.
Este și grija că conflictul s-ar putea extinde în Republica Moldova
sau s-ar putea transforma într-un
conflict mondial și/sau nuclear”,
crede Ana.
„Să nu fie vreo criză prin
magazine”
Incertitudinea persistă printre
moldovenii care lucrează în domeniul construcțiilor. Aceștia se tem
că ar putea rămâne fără locul de
muncă. „Moldovenii care lucrează
la construcții spun că francezii nu
vor mai dori reparații prin case
și, ca rezultat, nu va mai fi de lucru. S-au scumpit materialele de
construcții și benzina”, zice Lara.
La fel ca în Republica Moldova, și
în Franța există goana irațională
după produse alimentare. „Oa-

menii parcă prea mult cumpără
produse alimentare și produse
pentru îngrijirea casei. Să nu fie
vreo criză prin magazine”, se arată
îngrijorată Lara.
Daniel stă în Canada. Starea sa
emoțională este mai bună, deoarece are alături familia: părinții,
fratele și sora. „Mă tem de prostia
celor care au început războiul și de
armele nucleare, folosirea cărora
ar fi un dezastru global”, afirmă
Daniel.
Larisa, stabilită în orașul
Santiago de Chile se teme de
un război nuclear, și mai mult
e îngrijorată pentru cei din RM.
Ștefan de la Londra crede că e
multă panică în lume. Iar Ana
din Marea Britanie speră că la
vară va putea vizita R. Moldova
ajungând cu avionul direct de la
Londra la Chișinău.

Foto: Petros Giannakouris / AP/ Scanpix / LETA

Bani pentru pensiile
majorate sunt!

Clădirea administrației regionale Mikolaiv după atacul cu rachetă al forțelor armate ruse. Salvatorii au descoperit sub dărâmături corpurile neînsuflețite a nouă victime (după alte surse, 12), 28 de persoane sunt rănite
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Republica Moldova are bani pentru pensii. Nu există vreo temere
legată de faptul că nu sunt resurse financiare pentru plata pensiilor
care, de azi, 1 aprilie, se majorează cu 171,71 de lei și se indexează cu
13,94%.
„Având în vedere că majorările se aplică de azi, cum vă imaginați
că s-ar putea majora nefiind bani? Pensiile sunt un drept garantat.
Odată date, nu mai pot fi luate. Noi când facem planificarea luăm în
calcul tot anul”, a declarat deputatul Dan Perciun, președintele Comisiei protecție socială, sănătate și familie a Parlamentului Republicii
Moldova pentru „Gazeta de Chișinău”.
Există riscul ca de la anul să nu mai oferiți această majorare? „Nu
există! Acestea nu-s plăți unice de Paști. Majorările sunt introduse
în pensia cetățenilor”, zice Perciun. Același lucru e și cu indexarea
pensiilor. Odată indexate, pensiile nu mai pot fi reduse.
Ca rezultat al acestor două mecanisme, de indexare și creștere fixă,
un pensionar care a beneficiat de o pensie de 2500 de lei va primi de
la 1 aprilie o pensie de 3020 de lei, adică cu 520 de lei mai mult, ceea
ce reprezintă o creștere de 20,8%.
De asemenea, pensia minimă pentru limita de vârstă este majorată cu
13,94%, de la 2000 lei la 2278,80 lei pentru stagiu de cotizare complet.
Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat va crește în anul 2022 până
la 21,8 miliarde de lei față de 16,8 miliarde de lei în 2021, adică e o
creștere de 30% într-un singur an. Față de anul 2019 fondul de pensii
pentru acest an a crescut cu 59%.
N. M.
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„Întrucât «operațiunea militară», pusă la cale de Putin
care, inițial, urmărea schimbarea guvernării de la Kiev, s-a
împotmolit, el este astăzi nevoit să se gândească ce altceva
ar putea da poporului rus. Desigur, un cadou ideal pentru
ruși ar fi cucerirea unor noi teritorii ucrainene, inclusiv
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a regiunilor Herson și Nicolaev. Dar aceasta ar însemna
declanșarea în Ucraina a unui nesfârșit război de partizani
și nenumărate cadavre de soldați ruși. Ceea ce ar destrăma
foarte rapid iluzia victoriei.”
Mihail Hodorkovski, www.dw.com

„Să-și retragă trupele,
pe urmă redevenim prieteni”

M

inistrul de externe rus, Serghei
Lavrov, a anunţat pe 21 martie că se
pregătește un decret prezidenţial
vizând restricţionarea accesului
pe teritoriul Rusiei pentru cetăţenii unor state
responsabile de acţiuni „inamicale”, în plin val
de sancţiuni contra Moscovei în urma ofensivei
sale în Ucraina, transmite Agerpres, cu referire
la AFP. Deși Republica Moldova nu este vizată
de aceste restricții, reporterul „Gazetei de
Chișinău” a contactat politicieni și comentatori
politici pentru a-i întreba cât de „prieten” sau
„neprieten” este Republica Moldova cu Rusia în
contextul ultimelor evenimente.
trebui să iasă de pe teritoriul lor,
dar nu statele „neprietene” să nu
poată avea acces în Rusia”.
Ana Guțu: „Rusia
acționează de pe
pozițiile unui
stat terorist”
Diana BOTNARU
Proiectul prevede „o serie întreagă de restricţii” pentru intrarea în Rusia, a declarat Lavrov,
fără a preciza ce ţări şi ce fel de
persoane vor fi supuse acestor
măsuri.
Ex-președintele interimar al R.
Moldova, Mihai Ghimpu, a declarat pentru „Gazeta de Chișinău”
că „nu e vorba de prietenie aici,
ci mai mult de colonie. Noi, în general, suntem o colonie a Rusiei.
Cândva am fost colonie cu guvernul la centru, acum suntem colonie independentă. Cred că trebuie
să inversăm lucrurile: rușii nu ar

Prim-vicepreședinta Partidului
Unității Naționale, Ana Guțu, spune că „oficialii ruși nu o singură
dată și-au exprimat nemulțumirea
față de actuala Guvernare de la
Chișinău și nu cred că Rusia include Republica Moldova în lista
statelor «prieteni» deoarece la
Chișinău este o guvernare pro-europeană, în frunte cu președinta
Maia Sandu, care se pare că i-a
deranjat de mai multe ori prin
discursul la ONU, prin alte ieșiri
publice. Oricât s-ar strădui unii
oficiali din Republica Moldova
să insiste pe neutralitatea inclusă
în constituție, care ar trebui să
ne servească drept scut și să ne

păzească de o eventuală agresiune a Rusiei împotriva Republicii
Moldova, Rusia acționează de pe
pozițiile unui stat terorist. Iar ceea
ce au făcut ei în Ucraina sunt crime de război, crime împotriva
umanității”.
Comentatorul politic Anatol
Țăranu ne-a spus că Republica
Moldova face tot posibilul ca să
păstreze relații prietenești cu
Rusia.
Nicolae Negru:
„Nu putem
fi prieteni”
„Noi facem tot posibilul ca să
păstrăm relațiile cât mai prietenești cu Rusia, din păcate, nu
avem același răspuns din partea
Federației Ruse, care, ne putem
da seama din mai multe reacții
ale sale, abordează Republica
Moldova ca un stat mai puțin
prietenos.”
În opinia analistului politic
Nicolae Negru, R. Moldova nu
poate fi „prietenă” cu FR. „Trupele
ruse se află pe teritoriul Republicii Moldova. Ele ocupă o parte a
teritoriului R. Moldova, înseamnă
că nu putem fi prieteni. E o țară
dușmană pentru Republica Moldova, asta se spune și în Rezoluția
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Mai mult cred că
nu avem ce discuta. Să-și retragă
trupele, pe urmă redevenim prieteni”, opinează Nicolae Negru.
Deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS), Vasile Bolea, ne-a luat în râs, auzind
întrebarea pusă: „Reveniți peste
două săptămâni”.

Vlad Batrîncea:
„Alte subiecte
nu aveți?”
Contactat de „Gazeta de Chișinău”, vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, a răspuns
la întrebarea reporterului cu o
altă întrebare: „Alte subiecte nu
aveți?”.
„Suntem prieteni și cu FR, și
cu Ucraina. Dorim multă pace
ambelor țări. Dialog și bunăstare
popoarelor. Nu cred că este cazul
R. Moldova să venim cu aprecieri
și cu expertiză radicală, trebuie
să avem suficientă înțelepciune să abordăm aceste întrebări

Druță îi dă pe ucraineni drept exemplu,
iar Tănase îl îndeamnă să fie tranșant
Deputatul PAS, Mihail Druță, într-o
postare pe Facebook, scrie că „în Rada Supremă de la Kiev a fost înregistrat proiectul
de lege „Cu privire la interzicerea Patriarhiei Moscovei pe teritoriul Ucrainei”, drept
consecință a invaziei militare în Ucraina.
Într-un comentariu, ex-ministrul justiției,
Alexandru Tănase, îi amintește deputatului PAS că „și filiala bisericii ortodoxe
ruse din Moldova este de fapt o structura
de ocupație a Federației Ruse”. Tănase
îl îndeamnă pe Druță să înregistreze un
proiect similar în Parlamentul RM. Iar
dacă are nevoie de expertiză, fostul ministru este gata să-l ajute la elaborarea
unui asemenea proiect.
„Potrivit Proiectului de lege menționat, activitățile Patriarhiei Moscovei
– Bisericii Ortodoxe Ruse și ale organizațiilor religioase care fac parte din

Biserica Ortodoxă Rusă vor fi interzise,
iar proprietățile bisericii și ale conducerii acesteia vor fi naționalizate în 48
de ore”, scrie Mihail Druță.
La postarea deputatului PAS a reacționat ex-ministrul justiției al R. Moldova,
Alexandru Tănase.
„Dle deputat, decizia autorităților
de la Kiev este una absolut logică. Dar,
pentru a ajunge la ea, a trebuit ca Putin
să omoare zeci de mii de ucraineni și
să șteargă orașe întregi de pe fața pământului.
Dvs. știți foarte bine ca filiala bisericii
ortodoxe ruse din Moldova este de fapt o
structura de ocupație a Federației Ruse
(alături de PSRM/PCRM și trupele de
ocupație din Transnistria).
Știți foarte bine că de fapt aceasta
numai biserică nu este, ci mai degra-

bă o adunătură obscurantistă de agenți
FSB. Daca tot postați astfel de mesaje,
presupun că subscrieți. Astfel, în calitate
de alegător, vă îndemn să înregistrați și
Dvs. un proiect similar, ca să-i putem
mântui pe credulii și naivii de moldoveni,
de această grupare care le controlează
mințile și subminează metodic acest stat
de trei decenii.
Dacă aveți nevoie de expertiză, sunt
gata să vă ajut la elaborarea unui asemenea proiect.
Dacă nu sunteți gată să înaintați o
astfel de inițiativă, am să vă rog să nu
diseminați astfel de știri, inducând falsa senzație că aceasta este și opțiunea
politică a puterii de la Chișinău. Nu semănați iluzii false pentru ca mai apoi să
nu culegeți dezamăgiri”.
Victoria POPA

foarte calm, liniștit și, de dorit,
deștept”.
Deputatul Bogdan Țârdea
evită să răspundă de mai multe
ori la întrebările adresate de reporterii „Gazetei de Chișinău”.
De fiecare dată, după ce ascultă
întrebarea, deputatul „devine
surd”, nici acum nu a făcut o
excepție.
În urma sancţiunilor economice occidentale, Moscova a publicat la începutul lunii martie o
listă de ţări „neprietene”, printre
care SUA, statele Uniunii Europene, Marea Britanie, Canada,
Japonia, Elveţia, Taiwan, Coreea
de Sud, Norvegia şi Australia.

Comunitățile ortodoxe
din Slatina au ieșit
de sub jurisdicția
Patriarhiei Moscovei
În cea mai mare comună din Ucraina – Slatina/Solotvino, toate comunitățile ortodoxe au
ieșit de sub jurisdicția Patriarhiei Moscovei.
Decizia relevantă a fost luată în cadrul unei
reuniuni a reprezentanților comunităților religioase ale Bisericilor Ortodoxe Ucrainene din
Patriarhia Moscovei, informează stiridinbucovina.ro.
Astfel, comunitățile Bisericii Sf. Mihail și
Gavriil din Slatina, bisericii din Apșa de Jos,
cu hramul apostolilor Petru și Pavel, au decis
să părăsească jurisdicția Patriarhiei Moscovei.
La fel a procedat și comunitatea ortodoxă
din satul Strâmtura, cu hramul Înălțarea Sfintei Cruci, Biserica cu hramul Nașterea Maicii
Domnului din satul Apșa de Mijloc, Biserica cu
hramul Înălțarea Domnului din satul Topcina,
Biserica cu hramul Acoperământul Maicii Domnului din Slatina.
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Agricultorii se plâng de prețurile mari la motorină și fertilizanți și cer de urgență
guvernării un program de susținere

Fermierii cer subvenții,
Guvernul face un prim pas

A

Carolina CHIRILESCU
Miercuri, 30 martie, premierul Natalia Gavrilița a anunțat
un plan anti-criză, printre care
soluții pentru fermieri. Guvernul
va compensa 30% din valoarea
accizei la motorina utilizată în
agricultură.
Vremea caldă de afară anunță
că agricultorii trebuie să-și înceapă munca în câmp, însă, din cauza
scumpirilor la carburanți, a sistării importurilor de îngrășăminte
și fertilizanți, periclitate de războiul din Ucraina, aceștia susțin că
există riscul ca multe pământuri
să rămână pârloagă. Miercuri,
30 martie, Asociația agricultorilor „Forța Fermierilor” a cerut
guvernării, într-o conferință de
presă, un program de susținere.
„Se constată creșterea tensiunii
în rândul fermierilor, care se pot
transforma în proteste”, au anunțat reprezentanții Asociației în
cadrul unei conferințe de presă.
Ion Plămădeală, agricultor din
Leova, a declarat pentru „Gazeta
de Chișinău” că, în raioanele de
sud, agricultorii au început să semene floarea-soarelui, la centru
și nord se pregătește solul pentru
însămânțare. Acesta menționea-

ză că prețurile la fertilizanți și
îngrășăminte au crescut de 4-5
ori, iar fermierii nu fac față noilor
scumpiri.
„Îngrășămintele și fertilizanții
sunt importați din Rusia, Ucraina, Kazahstan, statele europene,
Norvegia, Italia. La noi mai mult
din Rusia și Ucraina se importau.
Se mai fac importuri de acestea, dar prețurile au depășit orice
limită, este o situație foarte complicată. Unii agricultori importă
și din Italia, europenii folosesc un
pic alte componente și, la fel, sunt
scumpe. În Europa agricultorilor
le sunt compensate cheltuielile
50%, noi cerem măcar 30%”, spune Plămădeală.
Fermierii susțin
că nu sunt auziți
de cei de la guvernare
Ion Plămădeală ne spune că
problemele cu care se confruntă agricultorii în acest moment
sunt foarte dificile. Acestea au fost
deja discutate la câteva întâlniri
cu reprezentanți ai Guvernului, cu
ministrul Agriculturii, cu Comisia
parlamentară pentru agricultură, cu secretari de stat, dar fără
rezultate.
„Am discutat câteva aspecte,
am prezentat soluții concrete pentru accizele la motorină, deoarece
prețurile cresc în continuare. Am
discutat și despre îngrășăminte,
mai ales despre azotate. Lucrările
în câmp trebuie să meargă în toi,
dar, din cauza problemelor enumerate mai sus, mulți fermieri
nu le-au început încă. Se fac doar

FOTO: UCIP IFAD

sociația agricultorilor „Forța
Fermierilor” cere de urgență guvernării
elaborarea unui program de susținere și
o ședință comună cu cei de la guvernare
în frunte cu președintele Maia Sandu. Aceștia
susțin că nu mai fac față prețurilor exagerate
la motorină și fertilizanți, astfel riscând să nu
iasă în câmp pentru însămânțarea terenurilor.
Secretarul de stat la Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare, Vasile Șarban, susține că
autoritățile examinează o serie de soluții și că
totul se va face în limita financiară disponibilă.

lucrări prealabile de pregătire a
solului. Oamenii sunt revoltați
că cerințele noastre nu sunt auzite și rezolvate. S-a discutat și la
Consiliul Suprem de Securitate,
unde a fost luată decizia de a se
rezolva în mod urgent problemele
agricultorilor, dar deocamdată nu
s-a decis nimic”, punctează acesta.
Ministerul Agriculturii
știe totul, dar spune că nu
e vinovat de valul
scumpirilor
Vasile Șarban, secretar de stat
la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, a declarat pentru
„Gazeta de Chișinău” că situația în
agricultură este destul de dificilă,
însă nu R. Moldova se face vinovată de scumpirile în lanț.
„Suntem absolut de acord cu
agricultorii că totul este scump,
dar noi nu avem aceste resurse
energetice, noi le importăm, deci
trebuie să ne dăm bine seama că
depindem de piața de export, prețurile depind de această piață și
de bursa internațională.
Vorbim de o situație foarte
precară în RM, în contextul pandemiei din 2020-2021, al secetei
din 2020, după care a venit criza
energetică, și cheltuielile au fost
enorme. Iar acumulările de unde
le putem lua dacă în aceste perioade am dat vacanțe fiscale, am
scutit de anumite taxe, am com-

pensat TVA-ul cu alte plăți? Da,
nu am făcut poate ceva ieșit din
comun, dar mijloacele disponibile
sunt la limită”, ne spune Șarban.
În timp ce fermierii susțin că
au fost sistate importurile de fertilizanți și sunt mai scumpi decât
în anii trecuți, secretarul de stat
susține că Republica Moldova
dispune de cantitățile necesare
de fertilizanți pentru un timp, dar
la un preț mai mare.
„Cât privește fertilizanții, într-adevăr avem scumpiri de 3-3,5
ori comparativ cu aceeași perioadă
a anului trecut. Despre suficiența
acestora, nu am fi atât de pesimiști
deoarece cantitățile necesare sunt
prezente în RM, cel puțin pentru
prima perioadă de administrare,
problema este că sunt scumpi.
Capacitatea fermierilor de cumpărare este foarte mică și ei nu și-i
permit, de aceea o bună parte vor
administra o cantitate mai mică
de fertilizanți, ceea ce ar putea
influența volumul recoltelor și
calitatea acestora.
Noi examinăm posibilitatea de
a-i ajuta. Momentan, nu avem o
soluție clară, dar vă asigur că se
examinează situația și tot ce se va
face va fi în limita financiară disponibilă”, menționează Vasile Șarban.
Șarban a mai spus că, pentru a evita o criză alimentară în
Republica Moldova, a fost sistat
exportul de grâu, făină de grâu
și de zahăr.

Guvernul
va compensa
30% din valoarea accizei
la motorina utilizată
în agricultură
Premierul Natalia Gavrilița
a anunțat miercuri, 30 martie,
planul anti-criză al Guvernului.
S-a extins aria de aplicare a mai
multor subvenții care prevăd acțiuni ce vor fi implementate pentru
a ajuta agricultorii în contextul
crizei.
„Ca răspuns la consultări,
Guvernul va compensa 30% din
valoarea accizei la motorina utilizată în agricultură, va asigura
agricultorii cu mijloace circulante de care au nevoie pentru a
procura inputuri și vor putea fi
compensate până la 200.000 de
lei din rata dobânzii la creditele accesate pentru completarea
mijloacelor circulante și, suplimentar, până la 150.000 de lei
pentru creditele accesate pentru
proiectele investiționale”, a declarat prim-ministra.
Regulamentul de subvenționare va include aceste măsuri
adiționale pentru anul 2022.
Joi, 31 martie, urma să fie publicată hotărârea de Guvern cu
privire la aceste măsuri privind
fondul de subvenționare. Suma
exactă nu se cunoaște deocamdată, rămâne a fi aprobată în
următoarele zile.

Putin a ajuns persoana cea mai detestată din istoria internetului
Războiul și invadarea Ucrainei au făcut
din președintele Rusiei, Vladimir Putin,
persoana cu cea mai proastă reputație din
istoria internetului, care este „inundat” cu
mii de știri și mesaje de dispreț la adresa
șefului de la Kremlin, arată informațiile
date publicității miercuri de Observatorul
Spaniol de Internet, citat de EFE, potrivit
Agerpres.
Din 24 februarie, când Putin a decis să
invadeze Ucraina, s-au acumulat peste 12
milioane de știri negative, mii de tweet-uri
și înregistrări video critice care s-au „viralizat” pe mai multe rețele sociale, etichete

sau hashtag-uri și numeroase campanii de
marketing pentru vânzarea de tricouri sau
obiecte prin care este exprimată respingerea
față de invazia rusă și față de Putin.
În ultimele săptămâni, rețeaua de internet a devenit reflexia respingerii pe care o
generează acest război. Totodată, datele au
arătat că acest conflict a permis ca pe internet să-și facă apariția un nou tip de hateri,
troli, justițiari, mercenari ai războiului și
sabotori cibernetici.
Conflictul a provocat – potrivit Observatorului – milioane de opinii negative, adjective depreciative, tweet-uri incendiare

și a creat grupuri anti-Putin pe Facebook
sau Telegram.
Unele dintre principalele motoare de
căutare pe internet asociază acum numele lui Putin cu termeni precum „război”,
„avere personală”, „genocid în Ucraina” sau
„otrăvire”.
În plus, pe internet au proliferat bloguri
care fac referire la prezumtiva corupție a
oligarhilor, la averea deținută de Putin în
străinătate, la amantele sale, la copiii pe care
îi ține în mare secret și chiar la planurile de
a-l elimina fizic pe șeful statului rus.
radiochisinau.md
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Facturile mari pentru încălzire
seacă bugetele școlare

A

ngajații instituțiilor de învățământ din
raionul Orhei, alături de administrația
publică locală și raională, au anunțat la
începutul acestei săptămâni că intră în
grevă japoneză. Ei au menționat în cadrul unei
conferințe de presă că recurg la această măsură
de protest pentru a determina Guvernul să
revizuiască bugetul de stat pentru anul 2022 și să
aloce mai mulți bani pentru întreținerea școlilor
și grădinițelor, în contextul scumpirii facturilor.

Deși astfel de probleme sunt
și în alte raioane, conducerea
instituțiilor de învățământ și
a APL-urilor pe care le-am
solicitat ne-a informat că a
identificat soluții pentru a ieși
onorabil din această iarnă și că
deocamdată nu planifică să se
alăture protestului.
Câteva zeci de persoane,
printre care primari, directori
de școli și grădinițe, și reprezentanți ai administrației
raionale din Orhei, au venit luni
în fața Guvernului, pentru a-i
solicita să întreprindă măsuri
pentru a face față datoriilor.
Președintele raionului Orhei,
Dinu Țurcanu, a explicat că,
deși prețurile pentru energia
termică au crescut considerabil,
Guvernul nu a majorat bugetele
destinate plății facturilor și a
lăsat această povară pe umerii
administrațiilor locale și raionale.
Grevă japoneză la Orhei
„Știm foarte bine când au
fost adoptate bugetele și care a
fost formula de calcul per copil.
De atunci prețul la energia
termică s-a dublat. În această
situație, directorii instituțiilor
de învățământ au luat bani
planificați pentru dezvoltarea
școlilor, bani destinați investițiilor, achizițiilor și tot ce ține de
buna funcționare a instituțiilor
de învățământ, și au achitat facturile”, a spus Dinu Țurcanu.
Mai mult, potrivit președintelui raionului Orhei, Ministerul Finanțelor le-ar fi sugerat
indirect că acești bani nu vor fi
compensați de Guvern.
„Facem apel către toate sindicatele din învățământ, către
toate administrațiile raionale
și locale din toată Republica
Moldova, către toți managerii
instituțiilor școlare să intre și
ei în grevă japoneză, pentru a fi
solidari cu noi și pentru a trage
un semnal de alarmă. Până la
sfârșitul anului, doar în cazul
instituțiilor de învățământ din
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raionul Orhei, se atestă un
deficit de aproximativ 5 milioane de lei. Și aici ne aflăm într-o
capcană, deoarece vom fi nevoiți să redirecționăm în acest
scop banii destinați dezvoltării
raionului. Or legea în acest sens
spune că obligația de a achita
facturile revine Guvernului”, a
mai spus președintele raionului.
Produsele s-au scumpit,
meniul copiilor e același
La rândul său, primarul
municipiului Orhei, Pavel
Verejanu, a atras atenția asupra
faptului că instituția pe care o
conduce s-a pregătit să achite un tarif de 11 lei pentru un
metru cub de gaze, dar acesta a
ajuns deja la 15 lei.
„Doar Școala de Arte și
Școala de Muzică au o datorie
de 100 de mii de lei. Dacă luăm
împreună toate grădinițele și
instituțiile de învățământ, până
la sfârșitul anului vom avea un
deficit de circa 4 milioane de
lei. Nu se ține cont de prețurile majorate nici la produsele
alimentare. Vedem un sabotaj
din partea Guvernului legat de
facturi, precum și de revizuirea meniului copiilor, cărora
le revine câte 33 de lei/pe zi. E
imposibil să asiguri hrana cu
această sumă. Agenții economici nu mai au produse alimentare în depozite. Sistemul de
învățământ merge spre colaps”,
a declarat primarul de Orhei.
Angela Cușnir, directoarea
gimnaziului din satul Sămănanca, raionul Orhei, și-a exprimat speranța că vocea lor va fi
auzită.
„Facturile mari au afectat
foarte mult bugetul mic al
școlilor, mai ales al celor de la
sate. Copiii sunt viitorul nostru,
iar Guvernul este obligat să le
acorde o atenție mai mare. Bugetul ne-a fost tăiat în măsura
în care face imposibilă activitatea noastră de mai departe.
E o problemă care ne doare și
rugăm să fim auziți”, a spus
Angela Cușnir.
Toate resursele, pentru
achitarea facturilor
Un mesaj pentru guvernare
a avut și Ana Iacob, directoarea
grădiniței din satul Păhărniceni. „Dificultățile cu care ne
confruntăm sunt mari. De ce
pentru 2022 a fost calculat
același buget ca și pentru 2021?

Suntem
într-o situație extrem
de dificilă, deoarece
am fost nevoiți să
folosim toate resursele
financiare pentru
acoperirea facturilor.

Prețurile au crescut considerabil. Suntem la începutul anului,
dar noi am consumat aproape
toți banii prevăzuți pentru acest
an”, a spus directoarea grădiniței.
De aceeași părere este și
Eugenia Băleanu, directoarea
gimnaziului din satul Brăviceni,
raionul Orhei.
„Suntem într-o situație
extrem de dificilă, deoarece am
fost nevoiți să folosim toate
resursele financiare pentru acoperirea facturilor. Chiar și așa,
am ajuns astăzi să nu mai avem
bani pentru a achita facturile și
nici pentru a asigura o activitate corespunzătoare a școlilor.
Rugăm să fim ajutați și să fim
susținuți în această situație
dificilă”, a declarat Eugenia
Băleanu.
Potrivit autorităților din
Orhei, greva japoneză va dura
până când Parlamentul se va
reuni în ședință și va soluționa
această problemă.

permis redirecționarea banilor
prevăzuți pentru dezvoltarea
instituțiilor de învățământ la
plata facturilor. În aceste condiții, managerii fiecărei instituții
de învățământ au soluționat
problema în baza surselor de
care dispun. Scumpirea gazului este o problemă națională
și chiar internațională. N-ar
trebui să creăm panică, ci să ne
bazăm pe ceea ce avem pentru
a face față acestei crize”, a spus
Ion Scutaru.
Vitalie Serjant, directorul
gimnaziului din Misovca, Ialoveni, o instituție cu doar 51 de
copii, care a înregistrat în 2021
un deficit bugetar de peste un
milion de lei, ne spune că au
soluționat problema facturilor
mari din această iarnă ajutați
de Consiliul raional. „Chiar
dacă nu a fost o iarnă ușoară,
am reușit să facem față crizei.
Guvernul ar trebui să acorde o
atenție mai mare domeniului
educației. Facturile au crescut,
respectiv și bugetul instituțiilor
de învățământ ar trebui majorat, altfel acest lucru se răsfrânge asupra calității educației și
a copiilor”, a spus directorul
gimnaziului.
Iulia Pancu, șefa Direcției
educație a Consiliului raional
Ungheni, ne-a informat că în
prezent instituțiile de învățământ nu au datorii pentru
facturi.
„Chiar dacă tarifele s-au
majorat, noi ne-am încadrat în

bugetul planificat și deocamdată nu vedem motive pentru a
protesta”, a spus șefa direcției.
Datorii de 6-10 milioane
de lei
Aliona Nartea, șefa adjunctă
a Direcției educație Orhei, a
declarat că deocamdată nu au
primit nicio reacție din partea
Ministerului Educației și Cercetării în legătură cu greva și
revendicările anunțate.
În legătură cu acest caz a
reacționat deputata socialistă
Alla Darovannaia, care a anunțat că în mai multe raioane
fondurile bugetare alocate în
acest an pentru educaţie vor fi
epuizate până la 1 septembrie.
Au fost cheltuiți deja toți banii
prevăzuți pentru plata gazelor
naturale, iar în unele școli, timp
de două luni, s-a cheltuit tot
bugetul planificat în acest scop.
Totodată au crescut și cheltuielile de deplasare a elevilor din
cauza majorării prețurilor la
carburanți.
Deficitul total al bugetelor locale ar constitui circa 6
milioane de lei în raioanele mici
și peste 10 milioane de lei în
raioanele mai mari.
În legătură cu aceasta, deputata a solicitat Guvernului să
soluționeze problema privind
finanțarea domeniului educației
și să identifice cât mai urgent
fonduri pentru acoperirea acestor datorii.

„Criza ne-a afectat
pe toți, n-ar trebui
să creăm panică”
Șeful Direcției educație a
Consiliului raional Ialoveni,
Ion Scutaru, ne-a informat că
au existat dificultăți legate de
achitarea prețurilor majorate
pentru căldură și la Ialoveni,
dar au găsit soluții pentru a ieși
din această situație.
„Ministerul Finanțelor a

Anunț de angajare

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

6

ECONOMIE
Vineri / 1 aprilie / 2022

Fondul de pensii
a fost majorat
cu 30% față
de anul trecut
Potrivit ministrului Muncii
și Protecției Sociale, Marcel
Spatari, modificarea formulei
de indexare a permis o majorare consistentă a pensiilor,
întrucât cea mai mare inflație
s-a înregistrat la sfârșitul anului
trecut. În același timp, pe lângă
indexarea de 13,94%, toți beneficiarii de pensii vor avea parte
și de o majorare fixă de 171 de
lei. Coeficientul de indexare se
va aplica părții pensiei care nu
depășește salariul mediu lunar
pe economie, adică 9900 de lei.

Cea mai mare
fabrică de
sticlă din RM
și-a schimbat
denumirea

Transportul municipal
din Chișinău, în fața
unei reforme vitale

A

utoritățile municipale din Chișinău
încearcă în premieră să prezinte
pentru consultări publice problema
transportului municipal. Din cauze de
ordin politic, pentru a nu supăra electoratul,
până în prezent tarifele la transportul urban de
pasageri din Chișinău nu au fost subordonate
unei logici economice.
municipiul Chișinău”, face un
calcul Veaceslav Ioniță.
De ce au scăzut veniturile
și au crescut pierderile

Ion CHIȘLEA

Comisia Națională a Pieței
Financiare (CNPF) a înregistrat
schimbarea denumirii Întreprinderii Mixte Glass Container Company în Vetropack
Chișinău. Redenumirea a fost
efectuată după ce a fost finalizat procesul de reorganizare a
companiei de către compania
austro-elvețiană Vetropack Austria Holding AG, care a cumpărat fabrica încă la finele lui
2020. CNPF a înregistrat marți
radierea valorilor mobiliare
ale Întreprinderii Mixte Glass
Container Prim, absorbită la începutul lunii februarie 2022 de
către Glass Container Company.

G7 refuză să
plătească gazul
rusesc în ruble
Miniștrii energiei din Grupul
celor şapte națiuni industrializate au respins cererile președintelui rus Vladimir Putin să
plătească în ruble pentru gazul
rusesc, scrie Reuters cu referire
la declarația lui Robert Habeck,
ministrul german al energiei.
„Toți miniștrii G7 au fost de
acord că aceasta este o încălcare
unilaterală și clară a contractelor existente”, a declarat Habeck pentru mass-media după o
conferință virtuală cu miniștrii
energiei din G7. „Plata în ruble
este inacceptabilă și facem apel
la companiile în cauză să nu se
supună cererii lui Putin. Încercarea lui Putin de a ne dezbina
este evidentă, dar, după cum
puteți vedea din această mare
unitate și determinare, nu vom
fi divizați”, a precizat ministrul
german.

Săptămânal independent

Tarifele rămân astfel extrem
de mici, iar o bună parte a pasagerilor călătorește gratuit. Și asta
fără ca să existe un mecanism de
compensare a acestor gratuități.
Drept urmare, anual, o mare parte
din bugetul municipal, bani care
ar trebui, în mod normal, să fie
direcționați pentru dezvoltarea
urbei, ajung să acopere pierderile
regiilor de transport municipal.
Fiecare al șaselea leu din
bugetul municipal acoperă
pierderile transportului
public
În acest an municipiul Chișinău
va plăti circa 800 milioane de lei
din buget pentru a acoperi pierderile transportului municipal de
pasageri. Este vorba de 15 la sută
din bugetul municipal.
Potrivit unei analize a lui
Veaceslav Ioniță, economist la
Institutul pentru Dezvoltare și
Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, subvenționarea transportului
privat a sporit timp de 10 ani de
14 ori. Dacă în 2011 din bugetul
municipal se alocau pentru subvenționarea transportului public
50,4 de milioane de lei, atunci în
2021 suma a ajuns la 700 de milioane lei. În condițiile scumpirilor
la energia electrică și carburanți,
în anul curent subvenționarea are
toate șansele să ajungă la cel puțin
800 de milioane de lei.
Acum, fiecare al șaselea leu pe
care îl câștigă municipiul Chișinău
este alocat subvenționării transportului public.
„Până în anul 2014 circa șase
la sută din veniturile municipiului erau direcționate către subvenționarea transportul public.
Ulterior, suma s-a ridicat la opt
la sută, iar în prezent este de 13
la sută. Dacă vor fi incluse scumpirile la carburanți și electricitate, se va ajunge la 15 la sută.
Fiecare al șaselea leu pe care îl
câștigă municipiul Chișinău este
alocat subvenționării transportului public. Din acești bani pot
fi reparate șase mari străzi din

Principala cauză este cea politică. Niciunul din primarii în
funcție, când se gândea la următoarele alegeri, nu îndrăznea să
stabilească tarife pentru transportul de pasageri în funcție de costurile suportate de transportatori.
Și cu anii, odată cu scumpirile la
carburanți sau la electricitate, la
piesele de schimb și la alte consumabile, odată cu majorarea
salariilor angajaților, pierderile
au crescut exponențial.
În plus, a scăzut considerabil numărul pasagerilor, care se
deplasează cu autobuzele și troleibuzele municipale pe măsură
ce mulți și-au cumpărat mașini,
iar altă parte din pasageri a fost
preluată de serviciile de taxi, tot
mai numeroase.
Drept urmare, dacă în 2009
transportul public municipal a
transportat 194 de milioane de
pasageri, anul trecut această cifră
a fost de 143 de milioane.
Ce e de făcut?
Acum 20 de ani, când transportul municipal de pasageri era
dominat de maxi-taxiuri, municipalitatea găsise o soluție magică
pentru a acoperi pierderile suportate de parcul de autobuze și Regia
de Transport Electric în Comun
(RTEC), care gestionează parcurile de troleibuze. Taxele plătite de
proprietarii de maxi-taxiuri erau
direcționate pentru acoperirea
pierderilor transportului aflat în
gestiunea primăriei. Însă, odată
cu lichidarea treptată a maxi-taxiurilor, Primăria a rămas fără acest
colac de salvare. Drept urmare,
au crescut transferurile din buget
pentru a menține regiile pe linia
de plutire.
Noul concept presupune tot un
mecanism de acumulare a unor
sume de bani din alte activități,
care să acopere o parte din pierderile transportului urban. De
această dată este vorba despre
autoturismele chișinăuienilor.
Ioniță este de părere că municipalitatea trebuie să descurajeze posesorii de autoturisme să
circule intens prin Chișinău și
să parcheze în centrul capitalei,
unde, din cauza mașinilor parcate,
devine tot mai greu de circulat.
Aglomerarea cu transport privat

a orașului poate fi soluționată
deopotrivă cu cea a pierderilor
suportate de transportul public.
Soluția ar consta, potrivit lui Ioniță, în introducerea unor plăți
pentru parcare și a unei taxe de
circulație prin centrul orașului.
Banii colectați de aici ar trebui
direcționați la subvenționarea
transportului public.
„Avem o reducere destul de puternică a cetățenilor care merg
cu transportul public în favoarea
celui privat. Se creează din această
cauză ambuteiaje enorme. Tot ce
trebuie să facă autoritățile municipale este să gândească politici de
descurajare a utilizării transportului privat și încurajarea apelării
la transportul public. Persoanele
care utilizează transportul privat
trebuie să plătească, iar banii colectați să meargă la subvenționarea ramurii de transport municipal”, recomandă expertul.
Ioniță crede că prețul maximum posibil care poate fi acceptat
astăzi pentru călătoriile cu autobuzul și troleibuzul ar trebui să fie
de șase lei, deși calculele autorităților arată că costul real al unei
călătorii este de aproape 10 lei.
Însă, pentru a proteja locuitorii
municipiului, metodologia discutată privind aplicarea tarifului presupune câteva elemente importante.
Acesta urmează a fi plafonat astfel
încât de pe un salariu mediu să
fie posibil de procurat cel puțin
1670 de călătorii. În al doilea rând,
urmează ca anumite categorii de
persoane, pensionarii și copiii, în
primul rând, să continue să călătorească gratis. În rândul trei, cei
cu abonamente vor plăti un preț
pentru călătorii de 2-3 ori mai
mic. După ce Consiliul municipal
Chișinău (CMC) va adopta această
metodologie, primarul, o dată la
doi ani, va putea să ajusteze tariful fără decizia CMC în funcție
de inflație. Spre exemplu, dacă în
urma inflației, adică a scumpirii
pieselor, carburanților, electricită-

ții etc., cresc costurile, urmează a
fi majorate și tarifele. Dacă, însă,
în decurs de doi ani inflația adună până la un leu în costul unei
călătorii, tariful nu se majorează.
Aplicarea acestei metodologii
oricum va produce pierderi, care
se vor cifra la 300 milioane de
lei pe an.
„Fiindcă a fost politizată ani de
zile stabilirea tarifului, din 2009
acesta nu a fost modificat, acum
vom avea o creștere prea bruscă.
Este o decizie care va avea niște
costuri politice pentru cei care o
vor implementa. Cel puțin de două
ori trebuia în această perioadă să
fie ajustat. Deși au fost vreo zece
tentative, acest lucru nu s-a făcut
și permanent deciziile politice au
stat la baza amânării”, a menționat analistul economic.
Un sistem integrat
Una din problemele transportului public municipal din Chișinău este lipsa unui sistem integrat. Astăzi, pentru ca să ajungi
dintr-un punct în altul al municipiului, este nevoie să schimbi
2-3 unități de transport și pentru
fiecare deplasare trebuie să cumperi tichet. Conform noii metodologii, se va introduce un preț unic
pentru tot transportul public din
municipiul Chișinău, indiferent cu
ce călătorești: autobuz, troleibuz
sau maxi taxi. În viitor va fi posibil
de a procura un tichet și de a te
deplasa din punctul A în punctul
B, indiferent de câte unități de
transport ai nevoie să schimbi.
Totuși, este de menționat că
această metodologie este abia la
nivel de discuții. Ea urmează a fi
dezbătută public și, doar după ce
va fi votată de Consiliul Municipal, va putea intra în vigoare. Și
asta, dacă aleșii municipali nu vor
ezita și de această dată să schimbe paradigma funcționării transportului municipal pentru a evita
costurile politice ale problemei.
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Interviu cu protoiereul Pavel Borşevschi,
parohul Bisericii „Sfântul Dimitrie” din Chişinău

Mapamond

Putin mobilizează
militari în termen

„Ceea ce face astăzi patriarhul
Kirill este nu numai un mare
păcat, ci e și mai grav”

Președintele
Rusiei, Vladimir Putin, a
dispus înrolarea a 134.500
de militari în
termen în cadrul recrutării
anuale de primăvară, în timp
ce Ministerul
Apărării a declarat că această dispoziție nu are
nicio legătură cu războiul din Ucraina, potrivit
Reuters.com. Pe 9 martie, Ministerul Apărării
al Federației Ruse a recunoscut participarea
recruților la „operațiunea specială” din Ucraina
după ce timp de două săptămâni de la declanșarea ostilităților a infirmat acest fapt. Foarte
mulți militari ruși, născuți în 2003–2004, au
ajuns în prizonierat în Ucraina.

U

- Părinte, care este opinia Dvs.
despre agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei?
Negativă… Toată lumea civilizată,
toată lumea creștină condamnă orice
agresiune, inclusiv acest război.
- Dvs. pomeniți numele patriarhului Bisericii Ortodoxe Ruse,
Kirill al II-lea, în timpul serviciului divin?
Nu, am spus acest lucru cu mai multe
ocazii... Noi toți suntem o biserică, nu
poate să existe biserică română sau biserică rusă. Eu nu vorbesc despre lucruri
politice. La Soborul din Constantinopol,
la 1872, a fost discutată această problemă și a fost condamnată. Dacă începe să
vorbească Preafericitul Daniel că există
Biserică Ortodoxă Română, fără să o
pomenească pe cea rusă la același nivel,
nu mai este în biserică.
- Plonjează în politic sau ce aveți
în vedere?
Dacă la fiecare slujbă Kirill nu îl pomenește și pe Daniel ca un frate al său,
de asemenea nu mai este în biserică.
Păcatul Patriarhului Kirill constă
în faptul că el a binecuvântat războiul
fratricid. Predecesorul său, patriarhul
Tihon, în momentul în care a fost pus
să binecuvânteze Armata albă împotriva
Armatei roșii, a spus că nu poate să o
facă, deoarece toți sunt fiii săi.
Unii greșesc, iar alții se străduiesc să
nu greșească și a mai spus că nu poate
să binecuvânteze o armată împotriva
celeilalte.
Iată păcatul lui Kiril constă numai
în așa-numitul „filetism” condamnat în
1872, atunci când noi ținem de o biserică
națională.
Biserica Ortodoxă în Moldova este
divizată, da, trebuie să recunoaștem
acest lucru.
Dar dacă spunem că în Moldova sunt
două bisericiб nu este corect.
Este păcatul mare al celor care o
divizează. A divizat-o KGB-ul pentru
că membrii fondatori ai Mitropoliei
Basarabiei au fost doar doi politicieni
– Iurie Roșca și Vlad Cubreacov. [Potrivit dezvăluirilor recente, Iurie Roșca
a fost racolat în 2003 de generalul FSB,
Serghei Beseda, generalul arestat de
Putin pentru eșecul în Ucraina. Generalul Beseda a încercat să îl recruteze
pe Iurie Roșca și să îl atragă de partea
Moscovei – i.g.]. Dacă ar fi fost altfel,
de mult eram și eu acolo [Mitropolia
Basarabiei – i.g.]. Nici nu vreau să aud
de biserica ceea.
Nu am eu nimic cu Biserica Ortodoxă

Română, dar nu pot să accept numele
lui Cubreacov și Roșca.
- Bine, să revenim la Kirill...
O să vă dau un exemplu similar. Cât
de sever l-a condamnat pe patriarhul
Daniel societatea civilă pentru atitudinea față de tragedia din Clubul „Colectiv”. Daniel a interzis categoric preoților
să meargă la locul acestei tragedii. S-a
întâmplat în Postul Mare sâmbătă spre
duminică... muzică grea.
Au mers toți preoții în afară de preoții
ortodocși, niciunul nu a mers să facă un
serviciu divin sau să susțină lumea. Nu
au mers pentru că i-a oprit Daniel. Eu
am fost cel care l-am condamnat și pe
patriarhul Daniel din considerentul că
nu a fost tată.
Un tată face tot ca un copil să nu
meargă în aceste localuri. Face tot...
Dacă trebuie se duce după ușă și îl așteaptă ca pe fiul risipitor. Și dacă s-a
întâmplat, tatăl nu își mai condamnă fiul
risipitor. Îl așteaptă cu brațele deschise
și îl primește așa cum venit... Îl spală și
îl pune în dreapta lui.
Dar nu îi dă icoană să lupte împotriva Ucrainei, cum face Kirill, împotriva
fiilor săi duhovnicești, doar acolo este
biserica lui. 40% din populația Ucrainei
sunt credincioși ai Mitropoliei Ucrainei,
care face parte din Patriarhia Bisericii
Ortodoxe Ruse.
- Părinte, se vorbește între parohii Mitropoliei Chișinăului și
Întregii Moldove despre războiul din Ucraina?
Eu nu vorbesc cu nimeni.
- Dvs. nu ați fost sancționat de
către IPS Vladimir pentru declarațiile pe care le-ați făcut despre
războiul din Ucraina?...
Nu mi-a telefonat niciun superior.
Dacă m-ar fi sunat, le-aș fi spus ceea
ce vă spun și Dvs.
- Poate e vorba de personalitatea Dvs. și ei nu au curajul să
o facă?...
Nu sunt eu personalitate. Eu vorbesc
doar canonic, ceea ce face astăzi patriarhul Kiril este nu numai un mare păcat, ci
e și mai grav. El a binecuvântat vărsarea
de sânge între frați. Războiul dintre frați
este cel mai mare păcat. De aceea este
condamnată biserica națională, deoarece este erezia cea mai mare și se face
între frații de aceeași credință. De aceea
s-au luat la bază cuvintele apostolului
Pavel: „Nu există elen, nu există rob,
nu există barbar, numai Hristos întru

Foto: zdg.md

nii preoți ai Mitropoliei Chișinăului și Întregii
Moldove au devenit susținători fervenți ai
agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Aceștia
justifică atrocitățile trupelor ruse în statul
vecin, chiar dacă colegii lor, inclusiv ierarhii Bisericii
Ortodoxe Ruse din Ucraina, au condamnat public
războiul declanșat de Kremlin, provocând pierderi
considerabile în rândurile populației civile. „Gazeta
de Chișinău” vă oferă un interviu cu protoiereul Pavel
Borşevschi, parohul Bisericii „Sfântul Dimitrie” din
Chişinău, despre atitudinea față de măcelul din Ucraina a
colegilor săi din mitropolia subordonată Moscovei.

toate”. Biserica este universală și capul
acestei biserici este Hristos. Un patriarh este primul între egali, acesta este
principiul.
- Am înțeles, orice demers național în cadrul bisericii contravine
principiului său universal...
Contravine canonului din 1872, filetismul.
- Bine, cum calificați lipsa de
reacție a Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove despre
războiul din Ucraina?
Nici nu știu dacă a reacționat cumva...
- A fost publicată o rugăciune
pentru pace...
Rugăciune ca să ne rugăm.
- Cum calificați Dvs. această tăcere apăsătoare?
Nu există poate nicio claritate. Iată,
declarația Întâi Stătătorului din Kiev
am găsit-o, a mitropolitului Onufrie.
Acest război a fost numit fratricid, Cain
îl omoară pe Abel. El s-a adresat lui
Putin și l-a rugat să înceteze războiul
pentru că este fratricid.
El a comparat acest război cu crima
lui Cain împotriva lui Abel, fratele cel
mai mare îl ucide pe cel mai mic. El a
vorbit pașnic, a vorbit bine, el este un
om sfânt. El a spus că se va ruga pentru
oastea lui, oastea ucraineană.
- Și tăcerea lui IPS Vladimir?...
Dar cine îl întreabă?... Încercați să
îl întrebați.
- El s-a pronunțat când a fost
solicitat de Oazu Nantoi...
Iată mitropolitul de Cernăuți, Meletie, a condamnat de asemenea acest
război și nu îl mai pomenește în serviciul
divin pe patriarhul Kirill, de când s-a
început războiul.
- Mai sunt alde Dvs., parohi în
Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldovei, care nu îl menționează pe Kirill?
Știu că era vorba de părintele Vasile
Ciobanu, Petru Storoja. Ei nu îl pomeneau mai de mult.
Interviu realizat de Ilie Gulca

Regiunea separatistă
Abhazia nu intenţionează
să se alipească Rusiei
Abhazia, regiunea separatistă prorusă din
Georgia, nu intenţionează să se alipească
Rusiei, au declarat oficiali ai acestei republici,
după ce regiunea vecină Osetia de Sud a anunţat că va întreprinde paşi în această direcţie,
informează Reuters. Moscova a recunoscut atât
independenţa Osetiei de Sud, cât şi a Abhaziei,
după războiul cu Georgia din 2008. Federaţia
Rusă are staţionaţi mii de militari în ambele regiuni şi le acordă sprijin financiar substanţial.

Peste 140 de copii au fost
uciși în Ucraina
Numărul de decese de copii în Ucraina continuă să crească, scrie Euobserver, pe fondul
acuzațiilor de crime de război comise de forțele
ruse, a declarat avocatul poporului ucrainean,
Lyudmyla Denisova. „Am înregistrat 141 de
copii uciși în timpul războiului”, a declarat
Denisova reporterilor la Bruxelles marți (29
martie). Totodată, oficialul ucrainean a spus că
adevăratul bilanț este probabil mult mai mare,
având în vedere accesul limitat la zonele înconjurate de ruși.

Putin: un armistiţiu în
Ucraina este prematur
Preşedintele rus Vladimir Putin i-a comunicat premierului italian Mario Draghi că, deocamdată, nu sunt întrunite condiţiile pentru
un armistiţiu în Ucraina, transmite Reuters.
Draghi a declarat joi, într-o conferinţă de presă,
că Putin i-a mai spus că contractele de livrare a
gazelor ruseşti către Europa rămân în vigoare,
iar firmele europene vor putea plăti în continuare în euro sau dolari.

Europa trebuie
să înceteze să cumpere
petrol şi gaz rusesc
Europa trebuie să înceteze să mai cumpere
petrol şi gaz din Rusia şi să aplice noi sancţiuni
în contextul invaziei ruse asupra Ucrainei, a declarat joi preşedintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, informează Reuters. „Europa trebuie să
înceteze să cumpere gaz şi petrol rusesc, pentru
că regimul de la Kremlin foloseşte aceşti bani
pentru a finanţa distrugerea oraşelor ucrainene şi pentru atacuri asupra civililor paşnici”,
a spus Nauseda în timpul unei conferinţe de
presă comune cu premierul danez.
I.G.
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Harta lumii

Lupta
continuă
Din nefericire, subiectul războiului ne va preocupa încă mult timp
înainte. Ultimele evoluții confirmă
unul din cele trei scenarii proaste
pe care le prognozaseră experții
pentru a doua lună de război: continuarea, cu aceeași înverșunare,
a ostilităților. Celelalte scenarii –
extinderea conflictului dincolo de
Adrian CIUBOTARU
hotarele Ucrainei și escaladarea lui
prin folosirea de arme interzise –
rămân și ele în picioare, ca ipoteze de lucru, dar cel puțin deocamdată
atenția tuturor se mută în estul și în sud-estul Ucrainei, unde se pare
că urmează o mare bătălie.
Rușii speră să organizeze un nou Ilovaisk acolo, pe când comandanții ucraineni și-ar dori mai curând un război de tranșee. Kievul poate
declara orice și susține în fel și chip moralul trupelor sale și al nostru,
dar adevărul e că nu are resurse umane și tehnice suficiente pentru
o contraofensivă în toată legea în regiune. Ar putea să oprească însă
ofensiva barbarilor spre hotarele administrative ale autoproclamatelor
RPD și RPL, și aceasta e singura speranță cât de cât întemeiată pe care
și-o pot îngădui ucrainenii în luna aprilie. Căci ce va fi mai departe, e
și mai greu de închipuit.
Unii se încred în afirmațiile reanimatului ministru al apărării rus,
care zicea deunăzi că armata lui se va concentra pe „eliberarea“ Donbasului. Retragerea parțială a trupelor dislocate în nord (direcțiile Kiev
și Cernihiv) aparent întărește cu fapte vorbele lui Șoigu, făcându-i pe
mulți să jubileze: ce dovadă mai vrem că rușii și-au recunoscut neputința de a mai avansa spre capitală? Umila mea părere este că jubilăm
prematur. Da, este o înfrângere operațională, urmare a unei erori strategice și a mai multor inepții tactice. Dar nu este una care să decidă
soarta conflictului. Chiar și generalii ruși, mai curând niște criminali
decât niște militari, sunt în stare să învețe din greșeli și să încerce să
transforme o înfrângere de etapă într-un succes de durată. Ideea lor
este să se regrupeze și să atace compact, pe una-două direcții, pentru a
profita de superioritatea numerică și tehnică a forțelor lor. Aceasta nu
înseamnă însă că vor abandona cu totul nordul și nord-vestul. Cel mai
probabil, vor lăsa, o vreme, ceva unități pe acolo, ca să nu le permită
ucrainenilor să-și ducă și ei toate trupele disponibile în Donbas. În
niciun caz nu se va renunța la bombardamente peste tot unde se poate.
Și nici la diversiuni.
Să nu ne facem iluzii: Kremlinul a pierdut ceva teren în Ucraina, dar
e încă departe de a fi pierdut războiul. Atât timp cât Occidentul mizează,
cinic, doar pe capacitatea de rezistență a ucrainenilor, fără a contribui
substanțial la sporirea acestei capacități, Moscova are în continuare o
șansă. Celor încântați peste măsură de discursul lui Biden rostit în Polonia,
împestrițat cu citate din oameni mai mari ca el, aș vrea să le amintesc o
cifră: ajutorul militar american pentru Afganistan – da, da, acel Afganistan
care s-a predat talibanilor imediat după retragerea rușinoasă din 2021
– s-a cifrat la peste 80 de miliarde de dolari, timp de aproape douăzeci
de ani! Ajutor furnizat unei armate care trebuia să lupte cu niște cete
înarmate cu Kalașnikov și încălțate în șlapi, cum bine a observat cineva.
Trupele ucrainene luptă însă cu armata rusă. Da, una la fel de nespălată
și poate chiar și mai sălbatică decât bandele talibanilor, dar totuși o
armată dotată cu tancuri, blindate, rachete de croazieră, artilerie grea,
avioane, nave de război etc. Să nu merite oare Ucraina mai mult decât
îi oferă administrația Biden? Acea Ucraină care luptă inclusiv pentru
liniștea de mâine a Americii primește mai puțin acum decât agronomii
puștuni, vădit interesați doar de perioada de coacere a florilor de mac.
De când e la putere, administrația Biden a oferit Ucrainei ajutor
militar în valoare de circa un miliard de dolari. Odată cu războiul,
i-a mai promis 800 de milioane, dar tot sub presiunea Congresului și
a opiniei publice, căci suma propusă inițial de bătrânul Joe era ceva
mai mică (350 de milioane). E adevărat, cu timpul, asistența SUA va
urca la 13,6 miliarde de dolari, dar, atenție: nu imediat, și doar 3,65
de miliarde din toți acești bani vor fi cheltuiți pentru arme. Restul vor
merge pentru ajutorul umanitar, iar trei miliarde vor fi dați… trupelor
americane staționate în Europa! Cu ce ajută asta acum Ucraina, nu se
știe, dar ce se știe e că ucrainenii nu mai așteaptă minuni de la SUA și
NATO (e mai eficient să bage acum ace în păpuși voodoo decât să mizeze
pe sisteme antiaeriene și tancuri din Vest). Amintiți-vă și de microfâsul
cu care s-a încheiat săptămâna trecută megasummitul G7, NATO și UE.
Pe de altă parte, ce poți să aștepți de la un partid ajuns la putere pe
valul unei mișcări ca BLM? Casa Albă (ca varul) ar trebui să știe că a
mai avut cândva un locatar conciliant, un oarecare Jimmy Carter, pe
vremea căruia URSS a decis că e exact momentul să mai creeze un stat
socialist în același Afganistan. Cu ce s-a terminat asta pentru regiune,
știm prea bine, dar știu oare Biden și echipa lui corectă politic cum s-a
încheiat povestea în cazul lui Carter?
Ucrainenii continuă lupta cu rușii, dar și cu reticența unui Occident
excesiv de prudent și în totalitate lipsit de lideri adevărați, lucizi și
conștienți de pericol. Deocamdată, ucrainenii au mai mult succes în
confruntarea cu rușii.

Săptămânal independent

A-politice

Desacralizarea
războiului

D

ezamăgire mare în rândul apologeților
războiului odată cu primele semne că
părțile beligerante ar putea ajunge la
înțelegere. Niciun pericol pentru ei.
Măcelul continuă. Iar după un posibil armistițiu,
războiul va reveni la clasica lui formă hibridă.

Mircea V. CIOBANU
Nu va înceta nicio clipă
bătălia informațională (asimetrică, deoarece libertățile sunt
diferite într-o țară democratică
și în una totalitară). Reținusem
replica unui analist militar din
Ucraina: chiar și în condițiile
războiului și ale stării de urgență, noi rămânem o societate
deschisă, democratică și pluralistă. În esență, tocmai pentru
asta luptăm.
Cu totul alta e noosfera informațională în țara agresoare,
amenințând deschis întreaga
comunitate a democrației. Este
interesant să urmărești deciziile
„organelor de drept” din Rusia,
care luptă (și ele) împotriva
„nazismului” ucrainean. Sunt
arestați oameni care au ieșit nu
doar să protesteze împotriva
invaziei rusești, ci împotriva
războiului în genere. „Succesoarea de drept” a „bastionului păcii” interzice protestele
împotriva războiului! O imagine
emblematică: un uriaș polițist,
echipat până-n dinți, însoțește
o mică infractoare (care i-ar
încăpea în palmă), ținând în
mână „arma” acesteia, confiscată: un porumbel de hârtie.
Nu un mesaj „contra”, ci unul
„pro”: un mesaj simbolic pentru
pace. O altă imagine: o ființă
evlavioasă, pe fundalul unei bisericuțe, cu o foaie care citează
din Decalog: „Не убий! – Să nu
ucizi!”. Iar o femeie e arestată
și amendată cu suma maxim
posibilă în aceste cazuri (50 de
mii de ruble) pentru sloganul:
„Fascismul nu va trece!”
Iată marea spaimă a regimului de la Kremlinul de astăzi
(dintotdeauna?) – discursul
pacifist. Or, într-o lume împăcată cu sine, cum să bagi o
jumătate din populația propriei
țări prin pușcării? Cum să-ți pui
la zid toată camarila de ieri, pe
care azi o consideri periculoasă
pentru propria-ți securitate?
Cum să-ți ataci vecinii, cum
să te răstești la ei și să intri,
intermitent, în teritoriul lor, ca
să faci „ordine” (vezi Ungaria,
Cehoslovacia, Afganistan, Georgia, Moldova, Ucraina)? Pentru
astea, populația trebuie ținută
sub flamura războiului, a luptei
„de clasă”, de „eliberare națională” (mai nou: „denazificare”),
a „luptei... pentru pace” (alias:
„demilitarizare”). Nu contează
cum se numește, război să fie!
Culmea interdicțiilor a fost

blocarea site-ului rusesc pe care
se difuza serialul de desene animate „Maseanea”. Un film cu
elemente de pop-cultură și absurd, în maniera serialului american despre familia Simpson.
Până mai ieri absolut apolitic
(sau: indiferent politic), în acest
serial lucrurilor li se spune pe
nume, așa cum bufonul rostește
adevărul, necamuflat și nemachiat. Se alege praf din bravada
eroizantă a războinicului. Privit
dinspre grijile cotidianului,
împăratul agresor e jalnic și
merită doar dispreț. Iată un al
doilea pericol: desacralizarea
măcelului și a măcelarului!
Am urmărit o polemică în
jurul unui sondaj care arată
că doar 20% din tinerii de azi
sunt gata să meargă la război.
Nu e doar frică aici, e vorba de
eficiența propriului sacrificiu:
dacă moartea mea salvează viața apropiaților sau a umanității,
e una, dar dacă e doar capriciul
unui sociopat? Eu aș face acest
sondaj mai aplicat: dintre firile
războinice, care instigă la ură,
care văd rezolvarea problemelor
doar prin violență, prin „lupte
eroice”, prin noi războaie (azi,
aproape inevitabil, mondiale),
câți sunt gata să meargă să-și
apere idealurile cu arma în
mână? În bătăliile din estul
Ucrainei, unii sunt de părerea
că Putin luptă cu „globaliștii”,
alții – că imperialismul rus trebuie pus la punct de NATO (cu
riscul declanșării unui război
mondial, nuclear). Având în vedere că acolo avem toate datele
problemei, de ce nu s-ar înrola,
toți cei care susțin ardent unul
din aceste puncte de vedere extreme, în una dintre armate, în
batalioanele „internaționaliste”
sau în „legiunea străină”? Să-i
aud cum dictează de acolo, din
tranșee: război până la victoria
finală!
Caricatura la gazetă

Este
interesant
să urmărești deciziile
„organelor de drept”
din Rusia, care luptă
(și ele) împotriva
„nazismului”
ucrainean. Sunt
arestați oameni care
au ieșit nu doar să
protesteze împotriva
invaziei rusești, ci
împotriva războiului
în genere.

Eficient sau ba (nu e simplu să ai o armată de pacifiști
în urbe și o hoardă de barbari
războinici la porțile cetății),
discursul pacifist e un semn al
timpurilor noastre. Problemele
globale azi sunt altele decât
împărțirea de teritorii și sfere
de influență. Soluția (globală) e
una: demilitarizarea/ denazificarea totală (începând cu cei
care au propus sloganul pentru
ucraineni). Renunțarea la război ca o „continuare a politicii”.
Nu provocarea agresorului,
pentru a-l pune apoi la punct,
ci refuzul oricăror conflicte militare interstatale. În acest sens,
sancțiunile trebuie să fie dure,
totale, globale, iar sacrificiul –
al tuturor. Or alternativa sancțiunilor e pedepsirea războinicului cu război, după regulile
lui. Și cu consecințe previzibile,
explicate într-un mic dialog
cu valoare de parabolă: „Dacă
toată lumea bună s-ar uni și i-ar
omorî pe toți oamenii răi, în
lume ar rămâne numai oameni
buni? – Dimpotrivă, ar rămâne
în viață doar ucigașii”. QED.

social-politic

MREAJA REȚELELOR

de atitudine

Ca să ținem minte

Ala NEMERENCO
La 27 Martie 1918, Sfatul Țării, întrunit în ședință solemnă
la Chișinău, a votat Unirea
Basarabiei cu România.
104 ani de istorie zbuciumată pentru acest pământ. O
să mă repet și o să povestesc
despre ce se cunoaște mult
prea puțin – despre perioada
interbelică în România unificată. Câțiva ani în urmă am
cules personal toate aceste
date din multe surse și documente – picătură cu picătură,
ca să aflu ce a însemnat pentru
noi acea perioadă. Au fost o
gură de aer proaspăt pentru
Basarabia acei ani, iar Chișinăul a cunoscut o înflorire
adevărată, transformându-se
dintr-un târg micuț într-un
centru urban cu o intensă
viață culturală și economică
și cu o închegată comunitate
academică.
Au fost construite clădiri
importante cu destinaţie socială, cum ar fi Palatul Muncii (actualul Teatru Naţional
„Mihai Eminescu”), Clubul
ofițerilor (actualmente sediul
Mobiasbancă, în trecut hotelul „Moldova”), școala pentru
copiii feroviarilor (actualmente
sediul CNAM).
Sculptorul Alexandru Plămădeală a finalizat în a. 1927
monumentul domnitorului Ștefan cel Mare, inaugurat la 29
aprilie 1928 în colțul Grădinii
Publice „Ștefan cel Mare”. Se
construiesc multe case individuale, vile urbane, imobile în
stil neoromânesc, numit și pseudobrâncovenesc, cu coloane
din lemn sau piatră, cu detalii
împrumutate din arhitectura
tradițională, inspirate din epoca lui Constantin Brâncoveanu.
În 1918, a fost inaugurată
Universitatea Populară Moldovenească din Chișinău, care
devine în scurt timp a cincea
universitate în topul universităților din România; se deschide Facultatea de Teologie
(1926), Facultatea de Științe
Agricole (1933), Institutul Social, trei școli superioare muzicale: Conservatorul Unirea
(1919), Conservatoriul Național
de Muzică și Artă Dramatică

(1928), Conservatorul Municipal (1936).
Către anul 1940 numai în
Chișinău funcționau deja 17
școli mixte, 13 școli de fete, 14
școli de băieți, șase școli evreiești, 11 licee – patru de băieți,
trei de fete, un liceu militar,
un liceu comercial de băieți,
un liceu industrial de fete, un
liceu eparhial, trei gimnazii,
Școala normală de învățători „Mihai Viteazul”, Școala
normală eparhială, Seminarul
de Teologie, Facultatea agrară.
Școala de contabilitate, Școala
pentru pregătirea educatorilor
pentru grădinițe. În total, în
Basarabia au fost deschise în
acei ani 189 de școli urbane, 30
de școli medii și 1721 de școli
rurale, cu circa 300 de mii de

Au existat aici încă trei stații de
radio, și în limbile rusă și idiș,
toate fiind reprimate în perioada sovietică.
Încep să funcționeze întreprinderi industriale, așa ca
prima moară mecanizată, mai
multe fabrici de pâine, de mezeluri, de bomboane, unități de
producție pentru încălțăminte,
tricotaje sau blănuri.
În 1927 se realizează prima
rută aeriană pe distanța Chișinău-București, după care
este construit aeroportul de
pasageri din Chișinău (și nu
în 1945 cum se vehiculează în
diferite pseudosurse) pe unde
trecea linia de navigație aeriana L.A.R.E.S. cu plecări și
sosiri pe aerodromul Chișinău
cu itinerarii spre București,

Clasa V, Liceul de fete din Soroca (din arhiva familiei)

locuri, de asemenea existau 10
școli de agricultură și viticultură în Cucuruzeni, Cricova,
Purcari, Cupcini, Grinăuți și
altele. În aproape fiecare sat a
fost deschisă câte o școală. Au
fost construite 1760 de clădiri
noi pentru şcoli. Până în 1918,
în Basarabia nu a existat nicio
grădiniță de copii, în următorii
ani au fost create zeci și zeci de
grădinițe. România a construit
în 10 ani în sistemul de educație cât n-a construit regimul
ţarist rus în mai bine de 100
de ani.
Și-au deschis ușile Teatrul
Național, Muzeul Național de
Istorie a Naturii, Muzeul istorico-arheologic bisericesc, Cinematografele Odeon, Orfeum,
Colosseum, Expres, Cercul Militar, Clubul Polonez, Bibliotecile
– Municipală, a Universității
Populare, Centrală, Biblioteca
Jokey și opt biblioteci particulare. La 8 octombrie 1939, răsună
la Chișinău primele semnale ale
postului de Radio Basarabia.

Galați, Cernăuți, Iași, Cetatea
Albă etc.
În Chișinău se organizează
o rețea puternică de spitale de
stat: Spitalul Central, Spitalul
Regina Maria, Spitalul de contagioși, Spitalul Militar, Spitalul
Militar de ochi, Spitalul de ochi
„D. Manoilescu”, Maternitatea,
Maternitatea Municipiului și
Ospiciul de alienați de pe lângă
spitalul „Costiujeni”, dar și
private: Spitalul pentru orbi,
Spitalul evreiesc, Spitalul de
copii al Societății de Binefacere,
Maternitatea „Dr. Kurtz”, Sanatoriul „Sănătatea”, Sanatoriul
„Dr. Steinberg”, Sanatoriul „Dr.
Tumarhin”, Sanatoriul „Solarium”.
Cele relatate mai sus nu sunt
nici pe departe toate din ce ne-a
lăsat România imediat după unirea din 1918. Doar niște spicuiri.
Ca să ținem minte. Iar România
continuă să ne fie alături zi de
zi, să ne ajute financiar, să ne
susțină moral. Și recunoștința
trebuie să fie tributul nostru.

Și totul în numele idealului sfânt!

Valentin CHILAT CORNACI
Unii foști politicieni „unioniști” din RM, după ce își
termină rolul pe scena politică

moldovenească, se transferă (sau poate îi transferă) în
România. După ce au gustat
din toate „bucatele unioniste”
basarabene, le-a venit pofta de
ceva mai savuros, mai delicios.
Vor și ei o pulpă de curcan de
la București, căci de aripioarele
de bibilici de la Floreni le-a
trecut pofta. Acolo se regăsesc în culcușuri călduțe, bine
plătite. Unul – deputat, altul –
consilier, altul – vicepreședinte
de partid... Și totul în numele

idealului sfânt! Vor „lupta”
pentru unire pe lei românești,
așa e mai productiv! La sigur
ei se socotesc „albinuțe unioniste”, care zboară din floare
în floare, adunând „nectarul
unionist”, dar, când te gândești
câte partiduțe au schimbat, au
născocit, au călărit, și îi mai
auzi ce trâmbițează și unde
aterizează, îți dai seama că
sunt niște muște jalnice, care
zboară din rahat în căcat, spurcând lucruri sfinte.
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După 1992, noi, moldovenii,
și astăzi ne mișcăm pitulați
prin istoria noastră
R. Moldova a fost prima, să-i zicem țară, din care Federația Rusă
a mușcat teritorial. Lumea, Occidentul nu au reacționat atunci. De
fapt, nici nu prea știa unde e situată
Moldova. Dar noi, moldovenii, știm
că a fost război, că au murit oameni,
că teritoriul de peste Nistru s-a umplut de foști pușcăriași, adunați pe
Eugenia GUZUN
acest petec de pământ ca să omoare,
ca să intimideze, ca să bage spaima
în moldovenii care, vezi tu, au prins glas. Firește, noi nu aveam nici
puterea economică, militară, și nici caracterul ucrainenilor. N-am
avut nici conducători care ar fi semănat cu cei pe care îi are Ucraina.
Dar, repet, a fost război. Din martie 92 până prin iulie, de fapt, dacă
stau și mă gândesc, până astăzi...
În acele zile, luni, nu am putut merge de la Chișinău la Criuleni.
Și sunt cam 40 de kilometri. Doar că, la vreo 12 km de Criuleni, era o
barieră și militarii nu permiteau accesul în zonă. Criuleniul e pe malul
Nistrului și e un cap de pod. Deci aici chiar a fost război, pe care în
alte zone locuitorii îl știau doar din reportajele de la radio sau TV.
Când ni s-a permis intrarea în zonă, am plecat într-un suflet acasă,
la părinți. În tot timpul războiului, țineam legătura cu ei doar prin
telefon. Când i-am spus mamei că vin acasă, m-a rugat să fiu atentă
și, când voi urca dealul spre casă, să mă pitulez pe după garduri, că,
mi-a spus ea, lunetiștii de dincolo mai trag în oamenii noștri... așa,
pur și simplu, distrându-se.
Am ținut cont de sfatul mamei și iată-mă acasă. Ne așezăm la masă
și tot povestim și povestim, dar mai întâi părinții m-au dus să-mi arate
adăpostul lor din beci. Aveau acolo câteva scaune, un pat pliant, două
pături, o găleată cu apă, o geantă cu strictul necesar, medicamente, acte
etc. Ne-am întors în casă ca să stăm la masă. La un moment dat, s-a
zguduit pământul, era un tir de artilerie de dincolo de Nistru. M-am
făcut albă ca varul la față, în stomac mi-a apărut un glob fierbinte, pe
care și acum, amintindu-mi, îl mai simt.
M-am speriat tare, nu mai auzisem artileria pe viu, nu mai simțisem
cum se cutremură pământul. Mama și tata au încercat să mă liniștească
spunându-mi zâmbind să nu mă sperii căci cei de dincolo au luat masa
și, de obicei după masă, se mai distrează un pic cu câteva tiruri de
artilerie. Nu au prea reușit să-mi alunge frica și acum mă îngrozesc
când îmi amintesc de acea zi, când am mers pitulată pe după garduri și
când am simțit ce înseamnă doar zgomotul artileriei. Eu sunt convinsă
că, după acel 1992, noi, moldovenii, și astăzi ne mișcăm pitulați prin
istoria noastră. Din câte știu, la Institutul de relații diplomatice de la
Moscova exemplul Moldovei și al așa-zisei Transnistrii se învață la
tema cum să ții în captivitate un stat, fără un război continuu.
Zilele acestea, cu războiul alături de noi, cu imensul val de refugiați din Ucraina, mi-am amintit senzația pe care am trăit-o eu, om
matur la acea oră, când am auzit tirul de artilerie. Vă dați seama ce
e în suflețelele copiilor din Ucraina care au trecut printr-un război
adevărat, cum le va fi afectat psihicul acestora, ce consecințe pentru
sănătatea lor va avea acest război, câți vor rămâne poate cu sechele
pentru toată viața...

Mărturisiri de la Palanca
Din spusele unei prietene care
a stat ieri ziua întreagă la punctul
de trecere, întâmpinând refugiați:
„Dacă, cu câteva săptămâni în
urmă, la vamă aveam rânduri de
mașini scumpe, acum vin autobuze
cu oameni scoși de sub ruine. S-a
mai apropiat un autobuz cu refugiați – locuitori ai orașului Nikolaiv.
Rodica RUSU GRAMMA
Au ieșit necăjiți, slabi și palizi, mijind ochii la soare. Ne spun că după
atâtea zile petrecute în subsoluri, îi dor ochii de la lumina zilei. Au stat
multe zile fără apă, fără mâncare, fără căldură... Sunt tare murdari și
flămânzi. Cineva i-a servit cu plăcinte proaspete, însă după atâtea zile
de foame, aluatul proaspăt nu le-a făcut bine la stomac și au început
să ne roage pentru „ceva pastile de durere”. Un bărbat m-a rugat să îi
verific tensiunea. Avea 240... Cu pași mărunți s-a apropiat o bătrânică
roșie la față și ochii umflați. Credeam că e hipertonică, însă avea doar
80/65. Era roșie de plâns. Mi-a zis că îi moare nepoțelul în autobuz
– respira greu și rar. Am alergat repede la ambulanța de serviciu care
s-a ocupat imediat de el. Era deja foarte grav... Cu girofarul aprins,
ambulanța s-a pornit spre spital. O altă bunicuță plângea pierdută. A
rămas cu trei nepoți, iar fiica – mama copiilor – a dispărut. S-au pierdut când se ascundeau în subsol. M-am gândit la mama acelor copii,
dacă o fi vie, cât de mult suferă acum, neștiind unde îi sunt copiii și
mama. Încet, s-au urcat înapoi în autocar ca să meargă mai departe...
În urmă au lăsat ruinele orașului natal distrus, fără casă, fără tot ce
au agonisit o viață. Ei nu știu ce îi așteaptă în față. Acum ei se bucură
că văd soarele și că nu urlă sirenele. Din geamurile autobuzului se
uită trist la noi copiii pe fața cărora a rămas amprenta războiului....”
Oare cum pot unii să găsească îndreptățire pentru asta?
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ECOLOGIE

Săptămânal independent

În satele din zona industrială
a Rezinei lumea moare de cancer

„Aș vrea ca deputații să-mi demonstreze că bolile de cancer și copiii care se nasc cu afecțiuni
congenitale severe nu sunt din cauza substanțelor nocive emise de uzinele din Râbnița și Rezina”

P

roiectul de lege privind arderea anvelopelor
uzate, votat în primă lectură, a provocat
dispute în societate. În timp ce locuitorii și
Autoritățile Publice Locale (APL) din satele
situate în apropierea Uzinei de Ciment Lafarge
de la Rezina sunt împotrivă arderii cauciucurilor,
autoritățile susțin că acest proiect de lege vine să
îmbunătățească starea de lucruri.
Solicitată de GdC să spună de
ce este împotriva arderii anvelopelor uzate la Uzina de Ciment
Lafarge de la Rezina, primarul
satului Mateuți, Rezina, Angela
Ursachi, ne-a spus că prin 2016 a
fost inițiată o procedură de ardere
a anvelopelor uzate în cuptorul uzinei de ciment. Atunci, la Mateuți,
ningea cu cenușă.

„Ningea cu reziduuri, care se
așezau pe toate suprafețele. Și,
în foarte scurt timp, autoritățile
au interzis arderea anvelopelor,
deoarece filtrele nu rețineau toate emisiile care se degajă în urma
arderii anvelopelor. Mulți locuitori
au reacționat. Dar și autoritățile au
spus că a fost doar un experiment”,
își amintește primarul.
Potrivit ei, atunci când în spațiul public a apărut informația despre Proiectul de modificare a Legii
Nr. 209 din 29.07.2016 privind
deșeurile (inițiativa legislativă nr.
292 din 19.10.2021), care prevede
legalizarea incinerării deșeurilor
de anvelope auto, votat în primă
lectură, pentru locuitorii de la Mateuți a fost ca o lovitură.
„Locuitorii din Mateuți (2.140
de locuitori, conform recensământului din 2014) sunt expuși unor
pericole iminente din cauza emisiilor”, susține Ursachi.
Stația pentru înregistrarea
aerului atmosferic și meteo
e nefuncțională
În discuția cu primarul de

Caricatura ecologică

Mateuți aflu că la marginea satului a fost instalată o stație pentru
înregistrarea aerului atmosferic
și meteo. „Stația are cinci componente de înregistrare meteo și
doar trei componente de înregistrare a emisiilor sunt funcționale,
pe care le găsim într-un raport,
neconfirmate oficial, care sunt
în aerul atmosferic, nu neapărat
că ies din coșul de fum.
Din surse oficiale, din 2018, nu
se mai publică rapoarte statistice
despre compoziția aerului atmosferic pe pagina oficială a Serviciului
Hidrometeorologic de Stat (SHS).
Tot din 2018 stația nu mai funcționează. Ea este în gestiunea SHS.
Stația este deconectată de la sursa
de alimentare cu energie electrică,
dar nu se cunoaște cauza deconectării. Atunci când populația nu este
la curent cu informațiile de care
este interesată, situația generează
frică. Cea mai mare frică omul o
are pentru viața și sănătatea lui. Și
nimeni nu-l ascultă. Mulți oameni
în sat sunt bolnavi de cancer. Mor
oameni în floarea vârstei. Se nasc
copii cu maladii congenitale”, susține primarul.
Angela Ursachi mai spune că
nu încetează să aducă în vizor și
problema stabilirii unei zone sanitare pe o rază de cel puțin doi
kilometri.
„Un alt cuptor destinat pentru
arderea anvelopelor în republică nu există. Și Uzina de Ciment
Lafarge este dispusă să preia anvelope pentru a le arde în cuptor
în scopul implementării unei economii circulare. Dar din circuitul
acesta este exclus pericolul pentru
sănătatea și viața umană”, explică
Ursachi.
Primarul ne-a spus că, din 9 decembrie 2021, când a fost votată
Legea în prima lectură și anume
cu modificarea art. 12 din lege, a
început a primi semnale serioase

din partea populației.
„La promovarea unei
legi se vine cu acte
de expertiză”
„Problema reziduurilor la Mateuți persistă. Reziduuri vezi pe
acoperișuri, pe mașini, pe geamuri,
pe toate culturile pe care le cultivăm în grădini. Și noi le respirăm.
În plus a mai fost adăugată și arderea anvelopelor.”
Potrivit ei, problema a fost pusă
în discuție la o ședință a consiliului local, unde s-a emis o decizie
prin care s-a solicitat să fie stopată
aprobarea în a doua lectură a Legii
cu privire la modificarea unor acte
normative nr.292/2021. Documentul respectiv conține propunerea
de modificare a art.17 alin. 12 cu
următorul conținut:
„(12) În scopul protecției mediului și sănătății umane, precum
și în sensul prevederilor art. 64 alineatul (1), pe teritoriul Republicii
Moldova nu se permite incinerarea
și coincinerarea deșeurilor periculoase, cu excepția cazurilor cînd
există un pericol iminent pentru
populație și mediu”; până la consultarea publică, organizată în teritoriu, cu participarea locuitorilor
din Mateuți.
Decizia consilierilor și demersul
au fost transmise către Președintele Legislativului, Igor Grosu,
președintele RM, Maia Sandu.
Asemenea decizii au trimis și
primăria Solonceni, Păpăuți, Consiliul Raional Rezina și Consiliul
Orășenesc Rezina. Proiectul de
lege a fost exclus de pe ordinea
legislativului și nu a fost votat în
a doua lectură.
La 18 ianuarie 2022, primarii
din aceste localități au fost chemați
la ședința Comisiei de mediu în
Parlament. Aceștia au fost calificați
ca oponenți ai unui proiect bun.
„Noi, primarii, nu ne dorim să
fim pe baricade cu guvernarea și
nu suntem împotriva unui proiect
bun”, explică Angela Ursachi, care,
împreună cu ceilalți primari și președintele raionului Rezina, Valeriu Ciorici, au cerut organizarea
consultațiilor publice în teritoriu.
Astfel, la Mateuți, Rezina, au
mers într-o vizită fulger la 14 februarie curent deputații Mariana Cușnir,
Viorel Barda, Radu Marian și Ina
Coșeriu. Ultima le-a dat promisiunea oamenilor că stația de monitorizare a calității aerului atmosferic
va fi reabilitată în corespundere cu
legislația RM privind protecția mediului înconjurător.
„La întâlnire a participat puțină lume. Nu a ieșit o dezbatere,
dar o dispută în stradă”, a conchis
Ursachi.
La Solonceni copiii
se nasc cu grave afecțiuni
congenitale
Atunci când au mers la Rezina,
cei patru deputați nu au ajuns și la
Solonceni, ne-a spus primarul comunei Solonceni și Tarasova (1585

de locuitori), Rezina, Valentina
Burdujan.

dinspre partea or. Râbnița, astfel
va fi monitorizat aerul de la uzină”,
opinează primarul Oleg Stoler.
Deputatul PAS, Radu
Marian: „Un proiect
de lege care va îmbunătăți
situația actuală”

„Sunt împotriva arderii anvelopelor pentru că nu suntem siguri
niciun procent din sută că va fi atât
de bine după cum descriu deputații. Populația de vârsta a treia,
care are câte un „buchet” de boli,
și ea vrea să mai trăiască.
Statistica ultimelor doi ani arată
că copiii născuți în comună au grave
afecțiuni congenitale. În ultimii doi
ani, au murit doi copii până la vârsta
de un an cu afecțiuni congenitale
severe. Avem un copil născut în 2018
cu cancer congenital la vezica urinară și a trăit numai doi ani”, ne-a
mărturisit primarul de Solonceni.
„Sunt de acord că deșeurile trebuie regenerate. Dar uzinele unde
s-ar practica arderea anvelopelor
uzate trebuie construite la o distanță
mare de sate”, opinează Burdujan.
Statistică la Păpăuți:
„Aici mulți oameni mor
de cancer”

Satul Păpăuți (1.213 locuitori),
Rezina, se află la 500 de metri de
Uzina de Ciment Lafarge și fumul
afectează direct locuitorii. Sunt
aproape de coșul de fum. În plus
mai sunt și depozitele de materie
primă din care se face cimentul. „Am
ajuns să stopăm stocarea materiei
prime pentru uzină, doar estacadele
au mai rămas”, susține primarul de
la Păpăuți, Oleg Stoler.
„Acum vreo șase ani, uzina de
ciment ardea anvelopele vechi.
Erau aduse din diferite raioane.
Sedimente și resturi erau peste
tot. Arderea anvelopelor va afecta
sănătatea oamenilor. Emisiile de
gaze în urma procesului de ardere
nu se văd, dar aerul se simte că nu
e curat, uneori simți că e dulciu.
Aici mulți oameni mor de cancer.
Stația de la Mateuți de măsurare a
compoziției aerului, care nu funcționează, este instalată în partea de
nord a uzinei. Ar fi trebuit instalată

În accepția deputatului PAS,
Radu Marian, proiectul de lege
vine să îmbunătățească situația
actuală.
„În R. Moldova sunt uzine și
fabrici care funcționează pe bază
de cărbuni și sunt mai toxice. Proiectul de lege propune coincinerarea anvelopelor uzate și acest
lucru se întâmplă la temperaturi
de peste 1000 de grade Celsius.
La așa temperaturi emisiile sunt
similare cu arderea gazelor naturale. Vrem să îmbunătățim situația
actuală. Acest proiect este un beneficiu adus mediului”, a declarat
deputatul PAS pentru GAZETĂ. El
susține că arderea anvelopelor este
practicată în state din UE, precum
Finlanda, Suedia și altele.
Radu Marian spune că atunci
când proiectul va ajunge să fie votat
în a doua lectură, pentru a funcționa, operatorul va trebui să îndeplinească niște cerințe riguroase.
„Există un proces destul de lung
în care o anumită uzină, fabrică
poate obține autorizație de funcționare de la Agenția de Mediu (AM).
Și tehnica instalată pentru procesul de ardere trebuie să fie avizată
la AM, pentru că este obligatorie
instalarea unor sisteme de monitorizare la minut a emisiilor de
gaze, iar informațiile să fie făcute
publice pe pagina AM. Mai mult,
vor trebui să elaboreze un studiu
de fezabilitate a instalației de purificare care să fie avizată de AM.
Proiectul de lege va obliga operatorii să consulte locuitorii satelor
aflate în apropierea echipamentului de incinerare. În cazul când
populația va fi împotrivă, agentul
economic nu va obține acordul
pentru evaluarea impactului asupra mediului și nu va putea construi instalația”, conchide Marian.
Deputatul a spus că va merge la
Rezina sâmbătă, 2 aprilie, unde se
va întâlni cu locuitorii raionului,
APL-uri și va explica ce presupune
propriu-zis acest proiect.
Victoria POPA

„Acțiunea are loc în cadrul Proiectului „Modernizarea Serviciilor
Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de
Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat
cu Ministerul Mediului al Republicii Moldova și sprijinit financiar
de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare
(BMZ), Uniunea Europeană, Guvernul României, Guvernul Suediei și
Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).”
Conținutul acestui articol este responsabilitatea exclusivă a
autorului și nu reflectă neapărat opiniile finanțatorului.
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În cadrul proiectului sunt implicate circa 20 de școli din municipiul Chișinău

„De ce plângi, pământule?”

S

tie toată lumea că educația începe în
familie, cu cei șapte ani de-acasă, și
continuă la școală. Un rol important
în educația și formarea copiilor o are
educatorul și învățătorul, susține Cristina
Vișchiu, învățătoare la clasele primare în cadrul
Instituției Publice Liceul Teoretic „Mihail
Sadoveanu” din mun. Chișinău. Sâmbătă, 26
martie, învățătoarea, împreună cu elevii clasei a
IV-a, au amenajat curtea școlii în care învață. La
acțiunea „De ce plângi, pământule?” au participat
și câțiva părinți.

,

Diana BOTNARU
Cristina Vișchiu este învățătoare la clasele primare în cadrul
Instituției Publice Liceul Teoretic
„Mihail Sadoveanu” din capitală
și de o săptămână a început un
proiect cu genericul „De ce plângi,
pământule?”. Acțiunea are patru
etape, cea mai importantă fiind
„detectivii curățeniei”.
În cadrul proiectului sunt implicate circa 20 de școli din municipiul Chișinău.
„Avem patru probe la acest
concurs, iar una din ele este „detectivii curățeniei”; cu ajutorul ei
vrem să facem ca mediul înconjurător să fie mai curat. Am decis

cu elevii claselor primare să facem
curățenie în incinta liceului și pe
teritoriul adiacent instituției de
învățământ”, relatează Cristina
Vișchiu înconjurată de vreo 15
copii.
Învățătoarea spune că timp
de 18 ani, de când activează în
domeniu, a desfășurat mai multe
proiecte de acest fel. „Consider că,
de la grădiniță, copiii ar trebui să
fie învățați să facă ordine, pentru
că îi responsabilizează și, mai mult
decât atât, este spre folosul nostru
să fie curat și îngrijit mediul în
care ne aflăm.”
În timp ce discutam cu învățătoarea Vișchiu, privirea mea s-a
oprit pe direcția unor cauciucuri

uzate, depozitate sub un gard de
pe teritoriul liceului.
„Ne-am gândit inițial să du-

cem aceste cauciucuri la gunoiștile
specializate, dar am decis până la
urmă să le vopsim ca să le avem ca

decorațiuni pentru a sădi flori. Azi
copiii le vor vopsi, iar noi le vom
aranja împreună cu părinții în așa
fel ca să bucure ochii tuturor celor
care intră în curtea școlii”, spune
Cristina Vișchiu.
Entuziasmați și implicați, așa
i-am văzut pe elevii clasei a IV-a.
Copiii roiau în jurul cauciucurilor
mai mari decât ei. „E interesant.
Vopsesc prima dată anvelope și
țin pentru prima dată o perie în
mâini. Îmi place”, spune un elev.
O altă fetiță, Sofia (10 ani), a venit împreună cu mama ei să ajute
la amenajare. „Este important să
facem curățenie, pentru că în așa
fel contribuim la amenajarea spațiului în care ne aflăm zilnic, dar
și protejăm natura, în cazul dat,
când refolosim unele obiecte uzate”.
„Chiar dacă în weekend am fi
putut să ne odihnim, am vrut să îi
arăt fiicei mele practici pozitive, să
fiu un exemplu pentru ea”, susține
Diana Prodan, mama Sofiei.

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

„Cel de-al treilea război mondial,
dacă va fi – va fi ultimul”
Interviu cu Oleg Serebrian, scriitor, istoric, diplomat
– Stimate dle Oleg Serebrian, sunteți printre cei
zece finaliști ai Premiului
Național de Proză „Ziarul
de Iași”, ediția a 19-a. Felicitări! Romanul dvs. „Pe
contrasens” apărut în 2021
la editura Cartier, este unul
istoric, psihologic, polemic
sau un bildungsroman?
Vă mulțumesc. Desigur, e o nominalizare care mă onorează. Știu
că e unul dintre cele mai cotate
premii literare românești. Ceva
mai devreme, „Pe Contrasens”
fusese nominalizat din partea României și pentru Premiul Literar
al Uniunii Europene, dar n-a fost
să fie: juriul de la Bruxelles a găsit
incompatibil acest premiu cu noua
mea demnitate publică. Altminteri,
eram conștient de acest lucru. În
momentul când mi-am dat acordul
pentru postul de vicepremier îmi
era clar că pentru o vreme scriitorul va fi sacrificat. Cât privește
categoria la care poate fi atribuit
romanul: da, e unul istoric, dar
și psihologic, o simbioză mai rar
întâlnită.
– Scrieți romane pentru
a povesti despre niște realități sau pentru a crea
realități?
Din ambele motive. Foarte
multe dintre lucrurile relatate în
romanele mele – mai cu seamă în
„Cântecul mării” și „Pe Contrasens”, sunt reale. La fel și o mare
parte a eroilor acestor romane, mai
cu seamă a ultimului, sunt persoane care au existat cu adevărat. De
altfel, ca istoric, sunt deosebit de
atent, într-un fel obsesiv chiar, cu
tot ce ține de specificul epocii –
decor, ambianță, gusturi, tradiții
– nemaivorbind de cronologia și
topologia evenimentelor. Eu mă
transfer în anii pe care-i descriu.
– Ce mari romane, autori
vă fascinează de-a lungul
vieții?
Sunt mai mulți, or în diferite
perioade ale vieții reperele s-au
schimbat – de la Mayne Reid, Archibald Cronin și Haldour Laxness
în adolescență și tinerețe, la Ernst
Jünger, Louis-Ferdinand Celine
și Knut Hamsun la maturitate.
Mai întâi însă, în copilărie, a fost
James Matthiew Barrie, intrarea
mea în lumea „lecturilor mari” înfăptuindu-se cu celebrul roman
al acestuia, „Peter Pan”. Această
lectură timpurie a fost ca o primă
dragoste, marcându-mă adânc și
pentru totdeauna, făcându-și într-un fel aproape insidios loc în
romanele mele „Woldemar” și „Pe
Contrasens”.
– Protagonistul romanului
„Pe contrasens” e Alex von
Randa, matematician german originar din Bucovina.
De unde pasiunea pentru
matematică?
Alan Turing, prototipul de bază
al lui Alex von Randa, a fost unul

dintre celebrii matematicieni ai
secolului XX, considerat și părintele informaticii și inteligenței
artificiale teoretice. Dragostea lui
Turing pentru matematică s-ar fi
datorat prietenului său din copilărie, Christopher Marcorm (apreciat
de mulți biografi ai lui Turing și ca
prima lui dragoste, una platonică,
fără îndoială). Marcorm moare la
o vârstă fragedă de tuberculoză,
dispariția sa lăsând o traumă
adâncă în inima adolescentului
Alan Turing. Peste mulți ani, în
1954, după un rușinos proces
judiciar („atentat la moralitate”)
cauzat de un denunț al amantului
său, Arnold Murray, Turing s-a
sinucis. Așa cum se vede, multe
elemente din biografia lui Turing
le-am împrumutat pentru croirea
destinului eroului principal din „Pe
Contrasens”. Totuși, cum am spus
și cu alte ocazii, Alex von Randa
e creat prin „sinteză”, având mai
multe „surse”. O serie de caracteristici – numele, obârșia, data
și locul nașterii – coincid cu cele
ale unui personaj istoric real. Un
baron Alex von Randa născut în
Ocna Bucovinei în anul 1906 a
existat cu adevărat, dar istoria din
„Pe Contrasens” nu este o poveste
a vieții acestuia.
– Alex devine la un moment
dat adjunct al șefului laboratorului de aerobalistică
și matematică al celebrului
Centru de investigații tehnice al Luftwaffe din Peenemünde. Cum ați studiat
activitatea acestui centru?
De ce v-a atras?
Eram de mic pasionat de istorie, o pasiune care mi-a venit în
parte de la bunelul meu matern
și de la tata. Tatăl meu adunase o
bibliotecă destul de mare, inclusiv
multe cărți de istorie. Printre ele
se afla și cartea lui Alexandr Orlov
„Arma secretă a celui de-al Treilea
Reich”, consacrată centrului de
studii tehnice de la Peenemünde,
o carte pe care am citit-o în niște
circumstanțe mai speciale: în vacanța de iarnă din clasa a cincea,
în timpul unei călătorii la Moscova,
făcusem o pneumonie și fusesem
internat pentru trei săptămâni la
spital. Cartea lui Orlov a fost una
din lecturile acelor zile și poate de
asta am asociat tot restul vieții Peenemünde cu aerul de spital. De
altminteri, alte patru lecturi memorabile din acele zile – romanul
istoric al lui Ivan Bezuglîi „Tainele
Werwolfului”, cartea de memorii
a mareșalului Jukov. „Amintiri
și reflecții”, biografia lui Richard
Sorge de Serghei Kondrașov și romanul autobiografic „În spatele
frontului dușman” al scriitorului
bielorus Ivan Serkov – erau, de
asemenea, legate de istoria celui
de-al Doilea Război Mondial.
– Cel de-al Doilea Război
Mondial intervine violent
în destinul lui Alex și în
viețile altor personaje.

– Foarte aproape de noi decurge războiul din Ucraina. L-ați anticipat, cumva?
Intuiția vă spunea că el va
izbucni, inevitabil?
Am sperat până în ultima clipă
că acesta va putea fi evitat. Nu am
dat niciodată crezare avertismentelor despre iminența acestui război, apreciindu-le ca pe un „joc al
nervilor”. Un astfel de război mi se
părea prea certat cu logica, excesiv
de irațional. Erau clare consecințele lui pentru Rusia, pentru viitorul
relațiilor dintre ucraineni și ruși.
Consideram că există o mulțime
de alte posibilități de a manevra.

Războiul este un fundal
pentru a pune în evidență
caracterele personajelor
sau războiul e un obiect de
cercetare primordial pentru dvs.?
Istoria ambelor războaie mondiale m-a pasionat încă din copilărie și cred că în parte ideea de
a scrie un roman-fluviu care să
ilustreze societatea central-europeană de la începutul Primului
Război Mondial până la sfârșitul
Războiului Rece se trage din acest
interes. E și o posibilitate de a relata altfel, mai accesibil, istoria și
în acest sens îmi asum și o sarcină
didactică.
– În roman se întrevede
conflictul dintre conștiință și compromis. În ce
măsură personajele își pun
și întrebări despre patria
lor? Noțiunea de patrie e
obsedantă?
Compromisul, tocmeala cu
propria conștiință, limesul vag și
extins dintre moral și imoral, fac
parte din urzeala romanului, ca
și patriotismul, or Alex e pus în
fața unei dileme – loialitate față
de patrie ori față de umanitate. În
anumite circumstanțe patriotismul
se metamorfozează, ia forme iraționale, malefice. Așa se întâmplase
în Germania anilor de război, așa
observăm că se întâmplă acum în
Rusia. Războiul orbește, întunecă
spiritele. Ura stârnește ură și rezistență, provoacă cercuri vicioase
din care nu mai poți ieși, captând
ca niște găuri negre până și mințile
cele mai așezate.
– „Pe contrasens” e un roman nordic. Cum se manifestă Nordul în această
carte? Simțim Nordul în
stil sau în comportamentul,
în gândirea personajelor?

Nordul este echilibru, demnitate sau răceală, distanțare, respingere?
Nordic e din două motive – locul
desfășurării (provincia nord-germană Pomerania) și locul scrierii,
or o mare parte din text am scris-o
în vacanțele pe care le-am petrecut
în Iutlanda de Nord. Un prieten
danez, om de afaceri, are acolo, pe
țărmul Mării Nordului, într-un loc
absolut izolat, o casă de vacanță.
Lumina aceea septentrională, lăptoasă, vuietul necontenit al mării,
culorile potolite, miresmele reci
ale vegetației din dune, pustietatea
desăvârșită – toate astea mi-au
marcat scrierea, temperatura și
gama cromatică a textului. Locurile
în care scrii își lasă numaidecât
amprenta asupra textelor. Am observat asta încă atunci când lucram
asupra „Cântecului mării”.
– Vă gândiți uneori la cel
de-al treilea război mondial? Va avea vreo legătură
cu patriotismul?
Al Treilea Război Mondial va
fi și ultimul, or nu încape îndoială că acesta va fi unul nuclear.
Din păcate, șanse ca omenirea să
supraviețuiască unei conflagrații
atomice nu există. Conform simulărilor, în primele ore va muri
cea mai mare parte a populației
Europei și Rusiei, după care, în
lunile următoare va pieri și restul
omenirii – fie din cauza radiației
care se va extinde și spre ariile ce
nu au fost afectate direct de conflict, fie din pricina iernii nucleare.
Cu regret, șansele ca acest lucru să
se întâmple sunt astăzi mai mari
ca oricând. Tot mai mulți experți
militari admit că nervii cuiva pot
ceda, că la un moment dat poate
interveni un impas periculos, o situație de imposibilitate de a mai
manevra, care poate conduce la
„apăsarea butonului”.

– Aveți dispoziție să citiți,
să scrieți literatură artistică după 24 februarie 2022?
Pentru scris nu mai am timp în
ultima vreme. Nu mai scriu nimic
de câteva luni. Două proiecte la
care lucram au fost „înghețate”.
În privința cititului, rămân fidel
„agendei”: cel puțin o oră de lectură pe zi. Recent am terminat cartea
de memorii a lui John Reed „De-a
lungul frontului”, despre experiența lui de corespondent militar în
timpul Primului Război Mondial.
Acum citesc „Alas, Babylon” a lui
Pat Frank, unul dintre cele mai
cunoscute romane science-fiction
despre „apocalipsa nucleară”. Sunt
lecturi în consonanță cu „tema zilei”…
– Care e rolul artei în vremuri de război?
În anii de război arta devine și
ea o armă. Mă gândesc aici la cele
două războaie mondiale mai cu
seamă, la felul în care literatura,
muzica, cinematografia fuseseră
puse în serviciul propagandei în
toate țările beligerante. E curios
că națiunile implicate în războaie,
în războaie mari, schimbătoare de
destin, au un fel de înverșunare
împotriva „artei pacifiste”. Mă
gândesc aici la reacția germanilor
și austro-ungarilor în anii primei
conflagrații mondiale față de celebrul roman pacifist al Berthei von
Suttner (prima femeie laureat al
Premiului Nobel pentru Pace) „Armele jos!”. Principele Ferdinand
Kinsky, care mi-a fost profesor la
Nisa și cu care legasem ulterior o
frumoasă relație de prietenie, era
nepotul ei și-mi spunea că familia
lui, una dintre cele mai importante
din Austro-Ungaria, o renegase
pe Bertha von Suttner din pricina
acestei cărți. E adevărat că efervescența emoțională a unor astfel
de vremuri poate produce și capodopere, precum Simfonia a VII-a
a lui Șostakovici, dar în timpul
confruntării, cele mai consumate
sunt lucrările exaltate, de genul
poeziei „Ucide-l!” de Konstantin
Simonov.
– Vă mulțumesc pentru
interviu!
A dialogat
Irina NECHIT
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Anvelopele uzate de la autobuzele municipale sunt
transformate în pardoseli din cauciuc

„Anvelopele se uzează
în medie la 100-120 de mii
de kilometri”

G

AZETA de Chișinău a vizitat Parcul Urban
de Autobuze din Capitală. Reprezentanții
întreprinderii ne-au vorbit despre soarta
anvelopelor uzate, despre cum sunt reciclate
acestea și la cât timp sunt schimbate. Am aflat că
anvelopele sunt schimbate în funcție de gradul de uzură,
iar specialiștii verifică regulat cauciucurile, astfel încât
să nu depășească termenul de exploatare.

Octavian GRAUR
Directorul adjunct tehnic al Întreprinderii Municipale (Î.M.) „Parcul
Urban de Autobuze”, Vitalie Copaci,
ne-a spus că un autobuz poate avea
până la opt anvelope, iar schimbul
anvelopelor se efectuează în funcție
de parcursul unității de transport
și în funcție de gradul de uzură a
anvelopelor.
„Anvelopele se uzează în medie la
100-120 de mii de kilometri. Schimbăm anual aproximativ 500 de anvelope. La unele autobuze schimbăm
anvelopele o dată pe an, la altele, la
15 luni sau la 18 luni, totul depinde de parcursul autobuzului”, ne-a
comunicat directorul adjunct tehnic
al Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”,
Vitalie Copaci.
Anvelopele uzate sunt depozitate
pe teritoriul parcului, ulterior sunt
transportate la o fabrică de reciclare
din Chișinău. Cauciucurile uzate ale
autobuzelor devin plăci modulare din
cauciuc, pardoseli pentru terenuri de
joacă sau pentru terenuri de sport.
„În anii trecuți, din cauza că nu
aveam un agent economic care să
le reutilizeze, am avut un stoc mai
mare de anvelope uzate. În 2020,
am a încheiat un contract cu fabrica de reciclare. Noi le depozităm
temporar, iar, când se adună mai
multe, le transportăm pentru a fi
reciclate. Avem încheiat un contract
cu o companie specializată, care are
autorizație pentru a primi și recicla
anvelope uzate. Din câte cunosc,
din anvelopele reciclate se fac plăci
modulare din cauciuc pentru terenuri
sportive, terenuri de joacă etc.”, ne-a
spus Vitalie Copaci.
Potrivit reprezentanților întreprinderii, fabrica de reciclare are
multe anvelope în procesare și nu are
unde le stoca pe loc. Astfel, imediat
cum se eliberează spațiul de stocare,
anvelopele uzate ale autobuzelor
ajung la reciclare.
„Acum o lună, am dus trei cami-

oane cu peste 100 de anvelope uzate.
Sunt anvelope care au în componența
lor fibre, ele sunt cu plată, pentru că
sunt mai greu de reutilizat, dar cele
care nu au fibre, conform contractului, sunt reciclate gratis”, susține
Vitalie Copaci.
Schimbul anvelopelor se face pe
teritoriul întreprinderii, în sectorul
de devulcanizare, acolo am surprins
mai multe autobuze care se aflau la
deservire tehnică și utilaj specific
pentru repararea și montarea anvelopelor.
„Noi analizăm anvelopele, moni-

Vitalie Copaci, director adjunct tehnic
al Î.M. ,,Parcul Urban de Autobuze”

torizăm gradul lor de uzură. Roțile
se aranjează pe utilaj, anvelopele
sunt scoase de pe discuri, ulterior
sunt instalate altele noi. Aici se
montează și se demontează anvelopele. Se repară la necesitate, avem
aparat care le încleie. Dacă au fost
încleiate, le montăm la puntea din
spate, pentru că la puntea din față
nu avem dreptul”, ne-a comunicat maistrul sectorului, Valentina
Balaur.
Cât privește anvelopele noi,
acestea sunt procurate de la diferiți
agenți economici, în funcție de cine
câștigă licitația. Potrivit reprezentanților întreprinderii, anvelopele sunt
produse în Rusia, China, Ucraina sau
Belorus.
Întreprinderea Municipală „Parcul
Urban de Autobuze” dispune de 205
unități de transport.

Valentina Balaur,
maistru al sectorului de devulcanizare

„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.

Saltim-banc

Pastile
de râs pentru
sănătate
De 1 aprilie, sărbătoare
a umorului și
a umoriștilor,
n-ar strica să
ne descrețim
frunțile, să
mai râdem
puțin. Nu
Gheorghe BÂLICI
strică să ne
amintim niște
întâmplări amuzante cu unii dintre cei care,
chiar și atunci când le era mai greu, cum ne
este și nouă deseori, se înveseleau pe ei și îi
înveseleau și pe alții cu o vorbă de duh spusă la
țanc și îi împungeau, când era cazul, cu țepușa
satirei pe cei care o meritau.
Gheorghe Urschi, supranumit regele umorului moldovenesc, se pomenește față în față cu
un cetățean prin zona Pieței Centrale. Acesta, cam obraznic, nițel aghesmuit, îl trage pe
Urschi într-o parte și îi spune că îl cunoaște
pentru că l-a văzut la televizor, dar mai are și
o dorință. „Spune ceva să râd, domnu’ Urschi.
Tare îmi mai place să râd. Am să le povestesc
prietenilor cum ne-am întâlnit noi amândoi și
am râs împreună!”. „Poți să râzi și așa, dacă
ești prost”, i-a răspuns Urschi care era sătul de
asemenea specimene de care te poți descotorosi
totdeauna cu greu.
Nicolae Sulac, cu vorba și cântecul, se afla în
campanie electorală pentru Serafim Urecheanu
prin Chișinău și prin suburbii. La o întâlnire cu
alegătorii în una din comune, careva dintre cei
prezenți în sală îi spune lui Urecheanu că prea
s-au umplut de gropi drumurile și ar mai trebui
reparate, cel puțin cârpite. „Acuma plouă. Iaca
dacă se termină ploile, imediat ne apucăm de
lucru și facem totul cum trebuie”, răspunse
Urecheanu. Replica lui Sulac, care parcă trebuia
să fie de partea celui pe care venise să-l susțină,
a urmat imediat: „Dumneavoastră numai alegeți-l primar încă o dată, că pe urmă o să ploaie
tot timpul, cum a plouat și până acum!”.
Academicianul Mihai Cimpoi, pe când era
președinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova,
se ocupa de problema locativă a ilustrului poet
satiric Petru Cărare. „I-am propus diferite variante posibile, iar el pe toate le refuza. Într-o
bună zi însă l-am luat cu mașina Uniunii și am
plecat în sectorul Ciocana, unde se construia
mult și îl puteam asigura pe Cărare cu o locuință nou-nouță. I-am arătat apartamentul cu
trei camere, l-am lăudat că e cu fața spre soare, că-i spațios, dar Petru, în ruptul capului,
nu dorea să-l accepte nici pe acesta. Atunci,
văzând eu linia de înaltă tensiune ce străbate
de-a lungul tot sectorul Ciocana, mi-a venit
ideea salvatoare. Măi Petre, i-am zis, așa cum
îți place ție să mai bei câte un păhărel, ia uită-te tu cât de bine te poți orienta după stâlpii
și sârmele acestea, care vin drept spre casa ta,
când s-ar putea chiar să și întreci măsura. Și
ce credeți voi? A bătut imediat palma cu mine
și, râzând, a căzut de acord. Probabil că, până
la urmă, îi plăcuse apartamentul, dar și gluma cu care îl distrasem la începutul stabilirii
sale cu traiul în acest sector al capitalei”, ne-a
povestit, plin de voie bună, tot la un pahar de
vorbă, Mihai Cimpoi.
Redutabilul epigramist Efim Tarlapan spunea că terapia prin râs sau, cum i se mai spune, râsoterapia este cel mai bun medicament.
Râdeți când vedeți pastilele, uitați de farmacii
și spitale și simțiți-vă bine chiar dacă uneori vă
mai doare câte ceva. Căci, așa cum spunea un
alt mare epigramist, Nicolae Ghițescu, Dimineața pe răcoare,/ Când te scoli fără
efort/ Și nimic nu te mai doare,/ Să fii
sigur că ești mort!...
Multă sănătate tuturor și nu uitați astăzi să
glumiți mai mult, să păcăliți și să închinați, cei
care au dezlegare, câte un păhărel și de sănătatea umoriștilor!
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Săptămânal independent

27 martie – istoria
chiar s-ar putea repeta!

M

ulți dintre noi se întreabă, pe bună
dreptate: ce au avut înaintașii noștri
la 27 martie 1918 și ne lipsește nouă
astăzi? Cum se poate explica faptul
că generația 1918 a realizat unirea Basarabiei cu
România, iar generația de astăzi nu poate ieși din
capcana unor fraze ofilite de genul „celor două
state românești” sau „frații noștri de peste Prut?”

Petrișor PEIU
Eu tot nu înțeleg de ce, dacă
suntem frați, nu stăm în aceeași
casă? Ce fel de frați sunt aceia care
stau unul în casa părintească și
altul la orfelinat?
Hai să aruncăm, întâi, o privire
asupra celor întâmplate atunci,
în 1918: de un singur an au avut
nevoie românii basarabeni pentru
a se convinge că nu puteau avea
un viitor sigur și european decât
în interiorul statului român.
Totul a început pe 23 februarie/8 martie (stil vechi/stil nou),
atunci când la Petrograd (Sankt
Petersburgul de astăzi) demonstrația care marca Ziua Internațională a Femeii s-a transformat
în demonstrație politică împotriva
regimului țarist.
Și pentru că demonstranții
nu mai plecau acasă, Guvernul a
trimis un batalion din armată să
reprime revolta. Militarii însă au
refuzat să tragă, și-au împușcat
ofițerii și au preluat conducerea
revoltei.
Țarul Nicolae al II-lea Romanov a abdicat (pe 2 martie),
iar fratele acestuia, Marele Duce
Mihail, a refuzat a doua zi să
preia tronul. Revoluționarii au
format un guvern provizoriu cu
prim-ministru Gheorghi Evghenievici Lvov, un boier cu vederi
europene moderne.
Abia după mai bine de o lună,
pe la 18 aprilie, se strâng, la Odesa,
peste 10.000 de basarabeni, ofiţeri, soldaţi, preoţi şi studenţi. În
săptămâna următoare, s-a ţinut la
Chişinău Congresul preoţilor şi al
învăţătorilor, care congres a cerut
un mitropolit român, autonomie şi
o formă de guvernământ proprie.
Ideea unirii cu România
nu a venit de la basarabeni,
ci de la un grup de ardeleni și
bucovineni, refugiaţi din calea
războiului din România dincolo de
Prut, care au înființat o tipografie
cu litere latine şi apoi au tipărit la
Chişinău ziarul „Adevărul (Transilvania)”, care se dorea nici mai
mult, nici mai puțin decât „organ
de propagandă pentru unirea politică a tuturor românilor”.

Ardelenii și bucovinenii, în
frunte cu Onisifor Ghibu, Octavian Goga și Ion Nistor, au tipărit
abecedare şi cărţi în limba română
și, cu acestea în mână, au organizat multe dezbateri la Chișinău și
în satele compact românești din
Basarabia centrală, dezbateri care
s-au transformat într-o campanie
în favoarea cauzei naţionale şi a
Unirii.
Primul partid înființat la Chișinău a fost Partidul Naţional Moldovenesc, în aprilie 1917, avându-l
președinte pe Vasile Stroescu și
membri în conducere pe Pantelimon Halippa, Pavel Gore,
Vladimir Herţa şi pe ardeleanul
Onisifor Ghibu.
Programul acestui partid
nu viza nicidecum Unirea, ci
autonomia completă a Basarabiei, pe baza dreptului la
autodeterminare, precum și alte
revendicări tipice unei populații
ieșite dintr-o dictatură, precum
libertăți democratice fundamentale; patru luni mai târziu, în august 1917, s-a înfiinţat un al doilea
partid, Partidul Naţional Ţărănesc din Basarabia, cu ideologie
profund ancorată în problemele
țărănimii și care avea ca ancoră
politică realizarea unei reforme
agrare profunde.
Pe 8 septembrie 1917, are loc
la Kiev Congresul Popoarelor din
Rusia, congres la care Basarabia
este reprezentată de către 6 delegați.
Congresul își propunea să stabilească dreptul la autodeterminare pentru toate popoarele din
Rusia. Purtătorul de cuvânt
al delegaților basarabeni a
fost Teofil Ioncu, care a avut
un discurs magistral, discurs
care ar trebui învățat pe de
rost de către toți basarabenii
și românii de astăzi:
„Mulţi aţi auzit de moldoveni, dar puţini cred că ştiţi
că naţiunea moldovenească
nu există. Numele Moldova,
moldoveni este numai teritorial, dar nu naţional, iar
dacă noi numim moldoveneşti cuvintele şi organizaţiile noastre, facem asta
numai din punct de vedere
tactic, fiindcă cuvântul român sună prea aspru la urechile vrăjmaşilor noştri, de
care avem foarte mulţi, ca
şi dumneavoastră, şi el serveşte de a ne acuza pe noi de
separatişti” (sursa: Epopeea
Marii Uniri, autor Constantin
Gheorghe Marinescu, Editura

Porto-Franco, Galaţi 1993).
Atunci, în septembrie 1917,
încă nu se vorbea despre
unire de către politicienii
basarabeni, era încă stadiul
identificării așa-zișilor „moldoveni” ca români. Motiv pentru
care singurul obiectiv al basarabenilor la Congresul de la Kiev a
fost neutralizarea încercărilor de
a reduce Basarabia la statutul de
provincie guvernată de Ucraina.
Asta pentru că Rada ucraineană,
condusă de către scriitorul Volodimir Kyrylovych Vynicenko,
a revendicat Basarabia.
Dar totul avea să se schimbe
în curând: pe 25 octombrie/7
noiembrie, a avut loc, la Petrograd, lovitura de stat prin care
bolșevicii au preluat puterea cu
forța detașamentului leton, care a
ocupat proaspăt alesul parlament
rus, în care partidul lui Lenin era
minoritar (pierduse alegerile).
Astfel Guvernul Kerenski a fost
înlocuit treptat cu guvernul bolșevic, declanșându-se un lung și
sângeros război civil.
Între timp, la Chișinău, Sfatul
Ţării şi-a inaugurat activitatea pe
21 noiembrie/3 decembrie 1917,
în urma alegerilor pentru reprezentanţii care urmau să formeze
Sfatul Ţării.
În Sfatul Țării fuseseră aleși
150 de deputați: 105 moldoveni
(români basarabeni), 15 ucraineni,
13 evrei, 7 ruşi, 3 bulgari, 2 nemţi,
2 găgăuzi, 1 polonez, 1 armean şi 1
grec. Două treimi dintre ei aparțineau etniei majoritare, respectând compoziția etnică de atunci
a provinciei.
Preşedinte a fost ales, cu unanimitate de voturi, Ion Inculeţ. În
zilele următoare, toţi purtătorii
legali ai suveranităţii ruseşti au
jurat credinţă Sfatului, transferând astfel suveranitatea rusă în
mâna noului organ reprezentativ.
Două săptămâni mai târziu, pe
2/15 decembrie 1917, Sfatul
Țării a proclamat Republica
Democratică Moldovenească,
parte (atenție) a noului stat
rus federativ. Guvernul noii en-

tități a fost „Consiliul Directorilor”, condus de către Petre Erhan.
Abia o lună mai târziu, de spaima revoluției bolșevice, în mod
ironic prin simbolistica datei
pentru români, pe 24 ianuarie
1918, la două zile după declararea independenței Ucrainei
față de Rusia, Republica Democratică Moldovenească se
declară şi ea independentă.
Preşedintele republicii a fost ales
Ion Inculeţ, iar şeful Guvernului
Daniel Ciugureanu.
Deci să fie cât se poate de
clar: pe 24 ianuarie 1918, Basarabia se declara republică
independentă, nicidecum nu
visa la unirea cu România.
Deși vecina ei mai mare, Ucraina,
îi revendica teritoriul în întregime. Dar era doar o revendicare
simbolică, atâta timp cât Guvernul
Vynicenko fusese alungat de la
Kiev tocmai la Jitomir, de către
avansul generalului bolșevic rus
Mihail Artemievici Muravyov.
Mai mult, ucrainenii semnau,
pe 9 februarie, un tratat de pace cu
germanii și austriecii, la Brest-Litovsk, cu doar o lună mai devreme
decât urmau să o facă și rușii.
Dacă pericolul înghițirii
de către Ucraina trecuse, un
alt pericol, de 100 de ori mai
mare, abia apărea: soldații
bolșevici, în retragere de pe frontul sudic, au trecut de la actele
de vandalism pe care le efectuau
până în iarnă la acțiuni de preluare a puterii la Chișinău.
Încă înainte de proclamarea
independenței, pe 6/19 ianuarie
1918, bolșevicii dezarmau corpul
ofiţerilor prizonieri ardeleni, eliberați, care veneau de la Kiev spre
România. Mai mult, bolșevicii au
luat prizonieri câțiva deputaţi în
Sfatul Ţării, în vreme ce ceilalți
deputați au fugit, îngroziți, din
capitala proaspetei republici.
La cererea Consiliului Directorilor, pe 13/26 ianuarie,
Guvernul Brătianu trimite la
Chișinău trupele disponibile,
având la conducere pe generalul
Ernest Broşteanu. Militarii ro-

mâni ajung la Chișinău rapid, ocupă orașul, îi alungă pe bolșevici
la Tighina și instaurează ordinea.
În sudul Basarabiei, trupele
noastre au avut ceva de furcă cu
forțele de gherilă ale bulgarilor,
tătarilor și găgăuzilor bolșevizați,
dar la 8/21 martie deja soldații români ajungeau la Cetatea Albă, la
o lună după alungarea bolșevicilor
de la Tighina dincolo de Nistru.
Abia în acest moment, guvernul bolșevic revendică
Basarabia și acuză guvernul
român de agresiune.
Începuse, oficial, amenințarea bolșevicilor ruși la
adresa independenței Republicii Democrate Moldovenești. Pentru a complica și mai
mult lucrurile, pe 25 februarie/5
martie 1918, la semnarea armistițiului de la Buftea, Ucraina trimitea o notă prin care susţinea că
„Basarabia din punct de vedere
etnografic, economic şi politic
formează o unitate indivizibilă
cu teritoriul Ucrainei” (sursa:
Academia Română, Istoria românilor, vol. VII, tom II, De la
independenţă la marea unire
(1878-1918), coord. acad. Gheorghe Platon, Editura Enciclopedică, Bucureşti 2001).
Abia în acest context, de
frica armatei ruse bolșevice,
conducerea de la Chișinău începe să ia în calcul unirea cu
România. Abia la începutul
lunii martie. Ce a urmat este,
deja, istorie: Constantin Stere a
sosit la Chişinău pe 24 martie,
pentru a convinge majoritatea
deputaților din Sfatul Țării de
necesitatea Unirii.
Stere a fost urmat la doar două
zile de prim-ministrul Alexandru
Marghiloman, care a asistat a
doua zi, pe 27 martie, la ședința
în care Sfatul Țării a votat Unirea
cu o majoritate de 86 de voturi
pentru, 3 contra şi 36 de abţineri.
Uitându-ne la liniile mari ale
anilor 1917-1918, putem trage câteva concluzii clare.
În primul rând, aceea că, deși
dețineau o majoritate de două tre-

social-politic

de atitudine

imi din populație, românii basarabeni au optat
inițial pentru autonomie într-un stat federal și
doar revoluția bolșevică din octombrie i-a făcut
să aleagă independența. Unirea cu România nu a venit decât ca o soluție ultimă,
în fața amenințărilor militare ruse și
a presiunilor politice ale ucrainenilor.
În al doilea rând, intelectualii publici
importanți din România au întreținut
deschis și consecvent ideea Unirii cu
Basarabia, meritele cele mari revenind
lui Nicolae Iorga și ardelenilor din jurul marelui poet Octavian Goga. Însă
munca cea mai impresionantă a făcut-o
pe nedrept uitatul Onisifor Ghibu, cel
care a fost, pentru mulți ani, apostolul
românismului în Basarabia.
În al treilea rând, politicienii din fruntea
țării, indiferent dacă s-au numit Ionel
Brătianu, Alexandru Marghiloman sau
Alexandru Averescu, nu au stat nicio clipă pe gânduri atunci când au avut șansa
Unirii. Regele Ferdinand, asemenea lor, a
participat la toate aceste decizii și le-a susținut.
În al patrulea și ultim rând, politicienii
de la Chișinău au fost permanent bine
intenționați și numai prudența i-a făcut
să nu se gândească la Unire decât după
un an.
Acestea toate au fost ingredientele care au
permis Unirea de la 27 martie 1918. Care, evident, nu se putea face decât pe ruinele imperiului țarist, descompus de revoluție și de război.
Astăzi avem un context similar cu cel
din 1917-1918, context pe care l-am avut
și în 1991, de altfel. Dar nimeni nu mai
cutează să mai pronunțe cuvântul Unire.
La fel ca și atunci, conducătorii de la Chișinău nu se gândesc mai departe de independență, deși românii reprezintă acum 82% din
populație, mai mult decât în 1918. Grav este
că politicienii basarabeni au rămas cu
independența pe buze și după 31 de ani,
neînvățând nicio lecție. Nu i-a clintit de la
independență nici insecuritatea cronică, nici
ruperea Transnistriei, nici falimentul economic, nimic.
În al doilea rând, printre intelectualii
importanți din România a ajuns o blasfemie să fii unionist. Dacă ai curajul să militezi pentru Unirea cu Basarabia, ești numit
cu obidă naționalist și ești etichetat de către
presa oficială/oficioasă drept agent al Moscovei
și putinist.
În al treilea rând, politicienii din fruntea
țării mai degrabă s-ar închina cu stânga decât să rostească vreunul cuvântul
„Unire”. Unii dintre cei mai caraghioși îți și
explică, savant graseind, că o eventuală menționare a reunirii cu Basarabia ar produce
nemulțumirea germanilor. Da, da, a acelorași
germani care s-au reunit în aplauzele întregii
omeniri, în 1990.
Așa că nu-mi rămâne decât să repet
întrebarea: ce-a avut generația de la 1918
și ne lipsește nouă, celor de acum? Pericolul rusesc la adresa Basarabiei planează și azi, la fel ca atunci.
Și, cu toate astea, politicienii de la
Chișinău nici nu se gândesc să își pună
alegătorii la adăpostul umbrelei NATO,
prin Unirea cu România.
Pericolul crizelor economice și al înapoierii este la fel de mare și astăzi, la fel
ca în 1918. Dar politicienii de la Chișinău
nici nu se gândesc să își pună alegătorii la
adăpostul marelui spațiu de prosperitate
care este Uniunea Europeană.
Și, deși soluția Unirii este la fel de bună și
astăzi ca și în 1918, politicienii și aliații lor din
așa-zisa societate civilă au interzis cuvântul
Unire și au condamnat 3 milioane de români
dintre Prut și Nistru la teroare și sărăcie.
Cine zice că situațiile extraordinare
necesită soluții extraordinare uită un
lucru simplu: este nevoie și de oameni
extraordinari!
Petrișor Gabriel Peiu este doctor al
Universității Politehnica din București (1996),
coordonator al Departamentului de Analize
Economice al Fundației Universitare a Mării
Negre (FUMN).
spotmedia.ro
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Casa părintească

A

m găsit în arhiva mea fotografia celor opt
copii ai lui Neculai Negru, fratele bunicului,
deportat în 1940 şi decedat într-o închisoare din
Biysk, nu departe de Barnaul. Fotografia este
făcută după întoarcerea soţiei lui, Ioana, şi a fiului mai
mare, Caranfil, din lagărele de muncă din munţii Altai,
aproape de hotarul URSS cu Mongolia. Fără să vrea, cei
trei au parcurs, ce-i drept cu trenul şi separaţi, drumul
Spătarului Milescu spre China.

Nina NEGRU
Mama Ioana, cu rochie şi broboadă
neagră, a fost aşezată de fotograf ca o
cloşcă printre pui: toţi măricei, îmbrăcaţi
frumos, formând în jurul ei un fel de gard
bine împletit. Tamara şi Zamfira, aşezate
pe scaune în faţă, o ţin strâns între ele
pe mama, şi feţele tuturor exprimă ceva
care te face să plângi, chiar dacă nu ştii
încă de prin câte colţuri ale URSS-ului
au fost aduşi acasă şi adunaţi în această
fotografie.
Uitaseră limba română dinainte de
‘40 prin casele de copii unde au crescut.
Mircea îşi uitase numele şi răspundea
numai dacă-l chemai Mişa. Fetele mai
mari, Maria şi Elizaveta (Veţica), au fost
în rol de cloşte înainte de întoarcerea
mamei, şi tot ele i-au ridicat Ioanei o
căsuţă în curtea casei din Cahul, unde
Maria era măritată. Am avut la vârsta
copilăriei curiozitatea să întreb de ce se
poartă în negru aproape toate femeile din
sat, şi mai ales rudele celor deportaţi cu
numele Negru. Am întrebat-o doar pe
bunica Ana, şi ea cu broboadă neagră,
şi mi-a motivat că au fost ridicaţi. Eu nu
înțelegeam acest cuvânt decât în sensul
literal. Dar, printre cele mai vechi amintiri, mă văd la poartă, aşteptând să vină
la noi aceşti ridicaţi, după ce li se dăduse
voie să se întoarcă în Moldova.
Într-o zi de Paşti, rudele ne-au anunţat
că Ioana lui Neculai Negru şi câţiva din
copiii ei vor să-şi revadă casa, care se afla
alături de a bunicii Ana şi nu departe de
casa noastră nouă. Ce-i de făcut? Că vor
muri când vor vedea ce a rămas din casa
lor! După ce-i luaseră în colhoz gardul,
căpriorii, uşile, ferestrele, chiar şi bârna
care ţinea acoperişul beciului – pereţii
se înclinaseră gata să se prăvălească. În
echer cu fosta casă, bucătăria se păstrase
mai bine şi se aciuase în ea o bătrânică
blajină cu ochi albaştri, Natalia, care aştepta să vină fiul ei Ionică s-o ia la oraş
când va primi apartament. Pe toloaca din
faţa casei dezgrădite era frumos – păşteau gâştele, mieii, copiii se jucau de-a
ruşii şi nemţii, dar prin fostele odăi, peste
tot se vedeau excremente, chiar dacă
destul de multă urzică se urzise pe acolo.
Ce-i de făcut? M-au îmbrăcat frumos
în rochia de Paşti, de mătase albă cu ghiocei, cu platcă şi poale cu mulţi creţi, şi
m-au pus de strajă pe trunchiul cu rol de
bancă de la poartă. Trebuia să le dau de
ştire când o maşină albă va face colţul.
Mamaia Ana să iasă repede şi să-şi întâmpine cumnata, s-o ghideze înspre casa
noastră, ca să nu li se strice dispoziţia
chiar deodată. Aşa am făcut: mă văd cu
rochia albă fluturând în faţa acelei maşini
albe, care totuşi nu s-a oprit.
Ei mi-au fluturat din mâini şi m-au

Ici îmi place loc de casă
Şi duşmanii nu mă lasă.
Ici îmi place să trăiesc
Şi străinii mă gonesc.
(Din folclorul basarabean)

ocolit, cum eram în mijlocul drumului,
ca să treacă întâi spre casa lor. Mi s-a
dus inima în călcâie, de parcă nu mi-aş
fi îndeplinit misiunea. Am alergat după
maşină şi i-am văzut coborând nerăbdători. Ioana, în faţa acelei case plină de
rahaţi, a pus broboada neagră la gură şi
plângea fără glas, iar copiii ei plângeau
mai tare.
Am uitat ce au mai vorbit la masa de
Paşti, dar ţin minte bine cum s-au comportat consătenii de pe uliţa noastră cu
acea ocazie. Parcă-i văd apropiindu-se
de poartă cu câte un miel tăiat în graba
mare, jupuit şi atârnat pe o crăcană. Puneau mieii unul peste altul în portbagajul
maşinii foştilor deportaţi și plecau tăcuţi
şi înlăcrimaţi. Eu eram foarte sigură că
aceşti oameni, în cel mai scurt timp, le
vor ridica şi o casă nouă. Nu ştiam că
este interzisă revenirea lor în sat.
Datorită scrierilor lui Constantin
Negru, unul dintre copiii deportaţilor

greşeli, da vezi că totuşi le-au dat drumul
acasă, că cine a fost gospodar aici, a fost
gospodar şi acolo – toate acestea bolborosite cumva – ca să sune bine la gazetă.
Chiar în acele cumplite vremi hruşcioviste, în locul familiilor deportate şiau ridicat case familii cu acelaşi nume.
Negreştii au completat breşele dureroase
de pe uliţa noastră, produse de regimul
criminal comunist. Tinca, nepoata lui
Neculai Negru de la prima soţie, şi-a pus
temelia casei exact pe locul ruinelor despre care aţi citit mai sus, dar soţul i-a fost
luat să-şi facă serviciul militar. Tocmai
când rudele o ajutau să ridice casa, au
venit cu buldozerul trimis de sovietul
sătesc şi tovarăşul Dima i-a spus femeii
că este interzisă construcţia de case în
acest sat „fără perspectivă”. De ce nu are
perspectivă? ne întrebam noi. Este un sat
aşezat pe loc drept, nu ca satele vecine,
care au în mijloc o râpă. Nu dau vina
pe sate că li se despică pământul, ci pe
regimul ţarist, care a permis defrișarea
codrilor de netrecut ai Tigheciului, ca
să vândă lemnul austriecilor sau, poate,

care a scăpat „neridicat”, cunoaşteţi,
dragi cititori, soarta unei alte familii,
a lui Andrei Negru din acelaşi sat. Fotografia lor înainte de deportare este
inclusă în expoziţia de la Memorialul
Sighet din România. Vă rog să reţineţi
ce li s-a răspuns rudelor lui Andrei Negru, când şi-au revendicat casa: „Dar ce,
voi aţi avut casă? Cum dovediţi asta?”.
Ridicaţi cu soldaţi înarmaţi la ora 2-3 de
noapte, desigur că nu mai luaseră decât
ceva de-ale gurii…
Un alt Andrei Negru, din acelaşi sat,
dar de pe altă uliţă, s-a tupilat într-o
căsuţă mică de tot şi a încăput în sat,
cu familia lui adusă din Altai. Îmi povestea cum a fost ridicat în al doilea val,
cu tot cu medaliile câștigate de la ruși în
al doilea război. Vorbeam cu el fără să-i
spun că înregistrez pentru Literatura şi
Arta, care inaugurase rubrica Glasuri
din Infern. A auzit un zgomot produs
de aparatul din buzunarul meu, când
banda casetei trebuia întoarsă pe cealaltă
parte. I-am explicat ce fac şi că a vorbit
mai natural neştiind că este înregistrat.
Ceea ce a urmat este incredibil. Badea
Andrei a continuat să vorbească numai
pentru a justifica deportările. Că partidul
ştie mai bine ce face, că s-au mai comis

altora – ştie mai bine doctorul în ştiinţe
V. Tomuleţ.
Satul meu are însă un alt cusur: se mai
numea „la răzeșie”, nu avea decât şcoală
primară, grădiniţă şi magazin alimentar. Nu se alinia la şosea ca satele mai
recente, şi nici soviet sătesc nu avea. Şi,
fiind prea aproape de malul Prutului,
are acces nu numai la Concertul în luncă
(V. Alecsandri), ci şi la cel transmis de
televiziunea română.
Cei întorşi din deportare, „reabilitaţi”, dar rămaşi în mijlocul drumului,
cu toate că şi în Moldova, şi în Siberia
îşi ridicaseră câte o casă, s-au ascuns în
codrii de beton ai oraşelor. Unul dintre
ei, Mircea, a decedat la începutul acestui
an. Am telefonat ca să mai vorbim şi mi
s-a răspuns că Mihail, care nu s-a numit
niciodată Mircea, a murit. Desigur că,
după exprimarea condoleanţelor, am cerut ceea ce mă interesează în legătură cu
soarta deportaţilor. Fiul lui mi-a răspuns
româneşte (deşi soţia lui Mircea este de
altă naţionalitate) că nu are timp pentru
poveşti din astea şi să nu fie deranjaţi.
Nu simte că îmi este văr de-al doilea.
Dar despre veri care au toate cele șapte
simţuri, dar le lipseşte simţul cel bun,
cu altă ocazie.
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Beneficiile borșului

B

orșul de tărâțe (sau înăcreala) este
un ingredient specific bucătăriei
tradiționale românești. Pe lângă
aroma inconfundabilă pe care o oferă
mâncărurilor, poate fi un aliat al sănătății.
Prin fermentare, borșul de tărâțe dobândește
vitamine, minerale și enzime. Mai jos sunt câteva
dintre beneficiile borșului.

Reprezintă
o sursă bogată
de vitamina B
Borșul conține complexul de
vitamine B (B1, B2, B2, B5, B6
și B9). Acestea contribuie la metabolizarea alimentelor oferind
energie de-a lungul zilei.
De asemenea, vitamina B poate ajuta la funcționarea normală
a sistemului nervos și imunitar,
contribuie la calmarea stresului
și ajută la obținerea unei bune
dispoziții. Mai mult, vitaminele
consumate în borș se absorb mai
ușor decât sub formă de suplimente alimentare.
Pe lângă complexul de vitamina B, borșul mai conține mangan
(161% din Doza Recomandată Zilnic – DZR), magneziu (43% din
DZR), seleniu (31% din DZR),
fosfor (28% din DZR), fier (16%
din DZR) și cantități mai mici de
zinc, potasiu și cupru.
Susține digestia
Borșul este preparat prin fermentarea tărâțelor. Acestea conțin fibre care înlesnesc digestia și

eliminarea resturilor prin colon.
Consumul regulat ajută la
prevenirea constipației mai bine
decât consumul de fructe sau legume. În plus, experimentele arată
că tărâțele și borșul de tărâțe contribuie la reducerea balonării și a
disconfortului abdominal.
În plus, borșul conține și
prebiotice, un grup de fibre nedigerabile care susțin sănătatea
intestinală.
Contribuie la menținerea
sănătății inimii
Există cercetări care au concluzionat că o dietă bogată în fibre
scade riscul de boli de inimă.
Un studiu de mici dimensiuni
a arătat că tărâțele contribuie la
reducerea nivelului colesterolului
total într-un experiment care a
durat trei săptămâni.
De interes este și un alt studiu
care spune că urmarea unei diete
bogate în fibre scade ușor nivelul trigliceridelor. Trigliceridele
sunt grăsimi prezente în sânge.
Menținerea unui nivel ridicat al
trigliceridelor este asociat unui

risc mai mare de boli cardiovasculare.
Poate ajuta la pierderea
în greutate
Borșul conține puține calorii,
dar multe fibre. Acestea din urmă
oferă sațietate și reduc numărul
de calorii consumate zilnic.
De asemenea, tărâțele și borșul
din tărâțe conțin probiotice care
contribuie la reducerea circumfe-

rinței taliei. Încă nu se știe cum
se întâmplă acest lucru însă cercetătorii cred că tărâțele reduc
cantitatea de grăsimi care poate
fi absorbită de corp.
Precauții
În ciuda acestor beneficii persoanele cu afecțiuni gastrice sau
cele care suferă de dispepsie acidă
ar trebui să evite borșul.
De asemenea, acesta poate avea

efect laxativ și trebuie consumat
cu moderație.
Borșul de tărâțe oferă numeroase beneficii pentru sănătate,
majoritatea pe fondul conținutului
redus de calorii și a fibrelor și probioticelor. Este de evitat consumul direct de borș deoarece poate
cauza probleme digestive, însă
poate fi consumat fără probleme
în diverse preparate.
romedic.ro

Ciuperca unghiei – ce trebuie să știi?
Ciuperca unghiei, cunoscută clinic sub
numele de onicomicoză, este o infecție foarte frecventă, întâlnită mai ales la nivelul
unghiilor degetelor mari de la picioare.
Aceasta se traduce clinic prin modificări
structurale și biologice ale unghiilor, iar
tratamentul său este dificil.
Cum apare ciuperca unghiei?

leziuni tegumentare în jurul unghiilor;
circulație sanguină defectuoasă;
înotul în piscine publice;
purtarea de unghii false;
sistem imunitar slăbit;
diabetul.
Semnele și simptomele
onicomicozei

Aceasta apare în urma multiplicării în
exces a fungilor ce se regăsesc, alături de
bacterii, în mod fiziologic pe suprafața
corpului nostru. Localizarea predilectă a
acesteia la unghiile de la picioare este cauzată de mediul umed de la acest nivel, însă,
în lipsa unei igiene riguroase a mâinilor,
aceasta se poate dezvolta și la unghiile de
la mâini.
În general, onicomicoza de la unghiile
picioarelor este întâlnită mai des în cadrul
„piciorului atletului”, din cauza mediului
umed ce se formează în urma efortului fizic
în încălțămintea lor. De asemenea, un factor
de risc mai este și salonul de manichiură, deoarece, dacă instrumentele pe care
personalul îl folosește nu este dezinfectat
corespunzător, infecțiile fungice se pot
transmite de la un client la altul.

Schimbările de culoare, de textură și de
formă a unghiilor sunt semnele principale
ale unei infecții fungice a unghiilor. Unghia, în special cea de la degetul mare de la
picior, devine gălbuie sau maronie, are un
aspect crăpat și fragil și se poate desprinde
de patul unghial. De asemenea, se poate
simți și un miros anormal, neplăcut, ce
provine de la ea.
Diagnosticul de certitudine al unei ciuperci a unghiei se face printr-un examen
microbiologic, în special pentru a diferenția
infecția fungică de alte afecțiuni ce produc
un aspect asemănător al unghiei. Aceste
teste pot consta fie în colorarea cu anumite
substanțe a fragmentelor de unghie prelevate, fie prin folosirea de medii de cultură.

Factorii de risc pentru apariție

Ciuperca unghiei se poate trata prin aplicarea de preparate topice, precum creme
sau unguente, ce conțin substanțe menite să
oprească din evoluție sau să omoare fungii
patogeni. Exemple de astfel de substanțe
sunt amorolfina și ciclopiroxina. În ciuda ușurinței de procurare și administrare
a acestor unguente, eficiența lor nu este

Cu toate că această infecție poate apărea
la oricine, există anumiți factori ce cresc
riscul de a dezvolta onicomicoza. Printre
aceștia, se numără:
purtarea de încălțăminte fără posibilitatea de aerisire;

există riscul ca aceasta să se extindă la tegumentul ce o înconjoară sau la distanță.
Acest lucru este întâlnit în special la atleți,
la care onicomicoza infectează pielea dintre
degetele de la picioare, aceasta devenind
iritată, crăpată și dureroasă. O altă localizare posibilă a extinderii infecției fungice
este la nivel genital.
O categorie specială de risc o reprezintă persoanele care suferă de afecțiuni ale
sistemului imunitar, în cazul cărora pot pătrunde bacterii în pielea crăpată din cauza
infecției fungice, astfel apărând celulita, ce
se tratează prin antibiotice și cauzează înroșirea și inflamația tegumentelor afectate.

Tratamentul infecției

Cum prevenim ciuperca unghiei?
tocmai crescută, rata de vindecare prin
intermediul tratamentului topic fiind de
aproximativ 35%.
În cazul în care tratamentul topic nu elimină infecția, este necesară administrarea
de antimicotice. Acestea se aleg în funcție
de clasa de fungi din care face parte agentul
patogen, astfel încât să aibă eficiență cât
mai crescută. Cu toate acestea, antibioticele
administrate oral pot avea efecte nedorite,
precum afectări gastrice sau intestinale, ori
toxicitate hepatică. Majoritatea cazurilor
de ciupercă a unghiei se tratează utilizând
antimicotice orale în 10 luni.
Complicațiile în cazul în care
nu se tratează
Dacă ciuperca unghiei nu este tratată,

Pentru a nu dezvolta o infecție micotică a unghiei este necesar să acordăm o
atenție deosebită igienei mâinilor și picioarelor, mai ales în zona tegumentelor
ce înconjoară unghiile. De asemenea, în
special în cazul unghiilor de la picioare,
este cu atât mai importantă igiena cu cât
mediul în care acestea stau este unul cald
și umed, propice pentru dezvoltarea unei
astfel de infecții.
Specialiștii sugerează purtarea încălțămintei ce oferă posibilitatea de a se aerisi piciorului, evitarea purtării excesive
a aceleiași perechi de pantofi și aerisirea
lor atunci când nu sunt folosiți. În plus,
se pot folosi pudre speciale, ce au capacitatea de a opri multiplicarea fungilor în
încălțăminte.
romedic.ro
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Evoluție de „bronz”
a cronicarilor moldoveni la
turneul de fotbal de la Hurghada

E

chipa de fotbal a jurnaliștilor sportivi din
Republica Moldova a câștigat medaliile
de bronz la Turneul internațional ce
a avut loc în zilele de 24 și 25 martie
curent la Hurghada (Egipt), acesta fiind rezervat
reprezentanților mass-media.
două goluri. Meciul cu Georgia de
asemenea s-a încheiat în favoarea
jucătorilor noștri (2-1). Astfel, cu
6 puncte în palmares, selecționata Moldovei și-a asigurat prima
poziție în clasamentul grupei „B”;
datorită acestui fapt, ea a ieșit pu-

faza play-off. În sferturi, cronicarii
din Moldova s-au impus la limită
în fața selecționatei întrunite sub
culorile Senegalului (1-0). Următoarea partidă, din semifinale, în
care moldovenii au jucat în compania reprezentativei Armeniei
(vicecampioana de anul trecut, pe
care atunci am învins-o cu 1-0),
s-a dovedit a fi una cu adevărat
dramatică. La încheierea primei
reprize, Moldova ceda cu 0-4,
caucazienii profitând de câteva
greșeli neforțate ale defensivei
tricolore. La pauză ei deja jubilau,

la distanță îl execută pe portarul
advers, reducând diferența la minimum: 3-4. Echipa din Armenia
era în derută; alcătuită din jucători experimentați, ea a căutat să
tempereze jocul, mizând pe unica
soluție potrivită în aceste împrejurări – contraatacul. Fapt care până
la urmă le-a permis să profite de o
greșeală a goalkeeperului nostru
și să se desprindă, scor final 3-5.
În meciul pentru locul 3, conaționalii noștri iarăși au întâlnit echipa egipteană Alex Media,
timpul regulamentar de joc înche-

Iulian BOGATU
Competiția, devenită una tradițională (aflată la a 10-a ediție), s-a
desfășurat pe terenurile de fotbal
ale Complexului „Marine Sports
Club”, amplasat în renumita stațiune balneară de pe țărmul Mării
Roșii.
Reprezentativa Moldovei, ghidată de președintele Asociației
Presei Sportive (APSM), Eduard
Ciobanu, a luat startul din postura
de învingătoare a ediției precedente, din 2021. Echipele au fost
repartizate în trei grupe. Per total,
la turneu au participat 10 asociații media (inclusiv cinci din țara
gazdă) din șase țări de pe continentul european și cel african:
Egipt, Armenia, România, Georgia, Moldova și Senegal, aceasta
din urmă întrunind și jurnaliști
francofoni din întreaga Africă.
Învingători
în „grupa morții”
Formația noastră s-a pomenit
în așa-numita „grupă a morții”,
din care au mai făcut parte selecționata Georgiei și două echipe
ale gazdelor: EGOTH și Sporting
Alex. În primul meci colectivul
APSM i-a învins într-o partidă
extrem de disputată pe colegii de
la Sporting Alex, scor 4-3, deși pe
parcurs egiptenii conduceau cu

Nicolai
Grahmez,
medaliat
cu bronz
la Europenele
de lupte
Luptătorul de stil liber Nicolai
Grahmez (cat.70 kg) și-a adjudecat medalia de bronz la Campionatele Europene ce se desfășoară
în perioada 28 martie – 3 aprilie
curent la Budapesta (Ungaria).
În optimi, compatriotul nostru
l-a învins în prima repriză pe albanezul Orges Lila, apoi a trecut
cu 14-9 de polonezul Patryk Krzysztof Olenczyn, ca în semifinale
să cedeze în fața armeanului Arman Andreasyan: 2-6. În finala
mică, discipolul școlii găgăuze
de lupte l-a surclasat prin tuș pe
turcul Selahattin Kilicsallayan.
De asemenea, un loc pe podium
și-au asigurat luptătoarele noastre Anastasia Nichita (59 kg) și
Irina Rîngaci (68 kg), care și-au
disputat joi finala în categoriile respective de greutate, iar Mariana
Draguţan (55 kg) s-a confruntat
pentru bronz cu sportiva din Germania, Anastasia Blayvas, pe care
în acest an a depășit-o cu lejeritate
în finala Euro U-23.

Kazahstan –
Moldova 0-1

țin cam relaxată la al treilea său
meci, unul fără miză, și a cedat
cu 2-4 în fața celor de la EGOTH.
Ținem să scoatem în evință faptul că echipa tricoloră nu a reușit
să se prezinte cu componența optimă la aceste competiții, și asta din
varii motive, fiind astfel nevoită
să joace practic fără posibilitatea
de a face schimbări în toate cele
șase meciuri pe care le-a disputat
timp de două zile.
Suspans în faza
eliminatorie
Apoi întrecerile au trecut în

însă exclamațiile lor de bucurie
au fost curmate chiar la începutul
mitanului secund: în primele secunde după reluare compatrioții
noștri au redus din handicap, cu
o lovitură precisă din fața porții.
În scurt timp veni un gol parcă
tras la indigou cu precedentul,
scor 2-4. Dar nu vedeam bucurie pe fața jucătorilor noștri – ei
se grăbeau cu mingea la centrul
terenului pentru a relua cât mai
repede meciul. Nu trecu niciun
minut, că urmă o interceptare realizată de moldoveni la mijlocul
terenului, iar căpitanul Eduard
Ciobanu cu un șut puternic de

indu-se de această dată nedecis
(2-2). Iar la loteria loviturilor de
departajare, portarul nostru Andrei Mardari fu la înălțime, respingând un penalty și permițând
astfel echipei din Moldova să intre
în posesia medaliilor de bronz la
acest prestigios turneu.
Naționala Armeniei și-a adjudecat titlul de campioană, iar echipa de reporteri sportivi din orașul
egiptean Alexandria s-a clasat pe
locul 2 premiant. Acțiunea fotbalistică din acest an s-a desfășurat
sub deviza promovării prin sport
și dialog intercultural al păcii în
lumea întreagă.

Rezultate remarcabile pentru tinerii tenismeni

Lia Belibova (prima din stânga)

Generația în afirmare a tenismenilor moldoveni a început în forță acest an, continuând să
ne uimească cu rezultate remarcabile obținute
la importante competiții desfășurate pe arena
internațională (vezi Gazeta de Chișinău din 11
și 18 martie).
Lia Belibova a excelat la Cupa Soul de la
Istanbul, câștigând trofeul principal în proba
de dublu (U-14). Sportiva noastră a evoluat
în pereche cu suedeza Rebecca Malmström,
ele impunându-se cu 6-0, 6-2 în meciul lor inaugural la acest turneu, disputat în compania
tenismenelor din Bulgaria, Anastasia Barzakova
și Rafaela Simeonova. În faza sferturilor, echipa
moldo-suedeză a avut de înfruntat rezistența
turcoaicelor Esila Toklu și Melis Yildirim: 5-7,
6-1, 11-9. În semifinale, favoritele noastre și-au
surclasat cu 6-4, 6-1 concurentele din Kazahstan,
Sofia Issakova și Satima Toregen, ca în finala
mare să se impună în fața capilor de serie 1,
Sofie Hettlerova (Cehia) / Anna Karțeva (Rusia),
scor 6-2, 6-0.

În aceeași probă de dublu, tot la U-14,
compatrioata noastră Iana Semichina și-a
adjudecat Cupa Ahmet Erguden de la Antalya,
evoluând în echipă cu rusoaica Rada Zolotariova.
Rând pe rând, ele au trecut de Deniz Çakil / Leman Nur Serper (Turcia, 6-0, 6-2), Amalia-Sofia
Nicoli / Mara Pană (România, 6-4, 6-0), Esila
Toklu / Melis Yildirim (6-0, 6-1), Sofia Issakova
/ Satima Toregen, scor strâns 7-6 (7-3), 7-6 (72), Flavia Elena Ogrezeanu / Alexia Ioana Tatu
(România, 6-1, 6-3).
Conaționalul nostru Bogdan Marius (categoria
U-16) s-a clasat pe locul 2 premiant în cadrul
Cupei Bestar, care s-a derulat la Iași. Tenismenul moldovean reprezintă Clubul Sportiv Tema
Sport Onești din România, reușind mai întâi să-i
învingă, în cadrul meciurilor din Grupa „A”, pe
Ștefan Codrin Balasca (6-0, 6-1) și pe Ștefan Maximilian Belu (6-2, 6-1). În finală el s-a confruntat
cu favoritul principal al competiției, câștigătorul
Grupei B, Daniel Uță, cedând cu 0-6, 1-6.
Iulian BOGATU

Reprezentativa Moldovei de
fotbal a câștigat cu 1-0 (gol superb din întoarcere marcat de
Igor Armaș în min.13) returul
disputat pe 29 martie a.c. în deplasare cu Kazahstan, din cadrul
barajului Ligii Națiunilor, egalând scorul dublei manșe (1-2
în tur, 2-2 la general). Soarta
play-out-ului s-a hotărât la loviturile de departajare, discipolii
lui Serghei Cleșcenco cedând cu
4-5. Astfel, naționala noastră a
retrogradat în Liga D, unde va
evolua în compania selecționatelor din Liechtenstein, Andorra
și Letonia. Următorul meci din
cadrul turneului tricolorii îl vor
juca pe 3 iunie 2022, în deplasare
cu Liechtenstein.

Alexandru
Romanov,
campion
european
la grappling
Luptătorul Alexandru Romanov (categoria supergrea,
130 kg) și-a trecut în palmares
titlul suprem la Europenele de
grappling, ce au avut loc în zilele de 26 și 27 martie curent la
Budapesta. În runda inaugurală,
el l-a surclasat cu 17-1 pe Mario
Bacso (Ungaria), apoi a trecut de
Andrzej Iwat (Polonia), pe care
l-a învins printr-un procedeu de
strangulare. În semifinale, sportivul nostru l-a biruit fără dificultate pe Ioannis Kargiotakis (Grecia,
scor 11-1), ca în marea finală să
obțină o victorie prin superioritate
tehnică (aplicarea unui procedeu
dureros la gamba adversarului) în
disputa cu Michal Pawel Piwowarski (Polonia).

18
Vineri / 1 aprilie / 2022

TUTTI-FRUTTI

Rubrica „Mica publicitate”

Afiş

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 – gazetadechisinau.md .
Te c a u t !
„Te caut!” – așa se cheamă rubrica prin intermediul căreia GAZETA de Chișinău te va ajuta să-ți
găsești jumătatea.
Atunci când singurătatea îți macină sufletul, nu
sta pe gânduri, caută-ți sufletul-pereche. GAZETA
de Chișinău îți vine în ajutor.
Din luna februarie 2020, poți perfecta un abonament la noua 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.

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)

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

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 cunosc 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 superioare, 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 credință ortodoxă. Împreună vom birui singurătatea. (17)
Tare aș vrea să formez un cuplu
Văduv, 70 de ani, 170 cm, 70 kg. Din părțile Căușenilor,

Sudoku

Săptămânal independent

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 suflet. 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 telefonice 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 5560 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 detalii la numărul de telefon lăsat la redacție”. (24)

Teatrul Național „Mihai Eminescu”
01.04 „Aveți ceva de declarat?” de Georges Feydeau, ora 18.00.
02.04 „Dosarele Siberiei” de Petru Hadârcă, ora 18.00.
03.04 „Take, Ianke și Cadâr” de Victor Ion Popa, ora 18.00.
05.04 „Maria Tănase. Aș muri, moartea nu-mi vine” de Nelly Cozaru,
ora 18.30.
06.04 „În largul mării” de Slawomir Mrozek, ora 18.30.
07.04 „Cântec de leagăn” de Dumitru Matcovschi, ora 18.00.
Teatrul Național „Eugene Ionesco”
01.04 „Arta conviețuirii” de Yasmina Reza, ora 18.30.
02.04 „Oscar și tanti Roz” de E.E. Schmitt, ora 18.30.
03.04 „Iubirea la proști” de Francis Veber, ora 17.30.
Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”
03.04 „Cavalleria rusticana”, operă într-un act, de Pietro Mascagni,
ora 17.00.
10.04 Gala de balet, ora 17.00.
Teatrul Satiricus „I.L. Caragiale”
01.04 „Fără pijamale” după Mawby Green și Ed Feilbert, ora 18.30.
02.04 „Revizorul” de Nikolai Gogol, ora 18.30.
03.04 „Nunta” de Anton P. Cehov, ora 18.30.
Teatrul Geneza Art
02 – 03.04 „3 + Cristina pe frecvența iubirii”, ora 19.00.
06 – 07.04 „Nuntă în cer” de Mircea Eliade, ora 19.00.
Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”
03.04 „Câinii cu colaci în coadă” de Gh. Calamanciuc, ora 11.00; 12.30.
Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
02.04 „Hârzobul” de Laurențiu Budău, ora 11.00.
03.04 „Pasărea pre limba ei piere” de Ion Proca, ora 11.00.
Filarmonica Națională „S. Lunchevici”, Palatul Republicii
01.04 Concert simfonic. Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale, dirijor – Mihail Agafiţa, solist – Alexandru Zavali. În program: Neil
Stipp, Christian Paterniti, Brian T Field, Jerome de Bromhead, Ruth
Alon, Lars Fetzek, Juan Pablo Medina, ora 18.00.   
Sala cu Orgă
14.04 Concert pascal. Corul Național de Cameră și Corul AMTAP
conduse de Ilona Stepan, Orchestra Națională de Cameră, prim-dirijor
– Cristian Florea, soliști – Anastasia Cușnir, soprană, Lilia Istratii, mezzo-soprană, Dumitru Mâțu, tenor, Vitalie Maciunschi, bariton, prezintă:
Oratoriul „Ultimele șapte cuvinte ale Mântuitorului pe Cruce” de J. Haydn
și Adagio și Fuga, KV 564 de W.A. Mozart, ora 18.00.
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A dispărut misterios, i-a întors sufletul
pe dos... finalu-i dulce, prea frumos (II)

C

ristina are 41 de ani, s-a născut la ţară. A
crescut într-o familie de buni creştini. De
mică a fost atrasă de cele sfinte. Dar şi 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 şi seara, şi dimineaţa, şi în
timpul zilei, şi la miezul nopţii, sora a murit la 18 ani.

Nina NECULCE
(începutul în nr. 9, din 11 martie)
Așa cum vă spuneam, Camelia îi
făcea surprize soțului şi la ziua de
naştere, şi la alte sărbători. „Ce-am
făcut o dată de ziua lui? Am invitat formaţia lui Tudor Ungureanu,
care i-a cântat aşa cum îi plăcea lui.
Doamne, ce fericit a mai fost! Altă
dată, de ziua nunţii, am luat trenul
şi am plecat la Odesa ca să mergem
la operă şi să mâncăm friptură de
iepure într-un restaurant.”
Dar această armonie nu a ţinut
mult. O boală incurabilă, care a
avansat galopant, i-a răpus zilele lui
Ion. Lovită de nenorocire, femeia îşi
mângâia durerea cu amintirile despre prinţul ei din anii adolescenţei.
Eroare şi oroare
După un an de la moartea so-

E adevărat, dar pare
o poveste
Ajunsă la un alt capăt de drum,
femeia îşi reia viaţa ei imaginară
cu Dragoş. „Ce-o fi făcând iubirea mea cea mare, pe unde l-o fi
dus soarta? Am fi putut fi fericiţi
toată viaţa, dacă nu se retrăgea
atât de misterios în acea seară de
neuitat.”
Copleşită de nişte stări sufleteşti foarte ciudate, Camelia cădea
în genunchi în faţa icoanelor, cerând cu lacrimi să-i îngăduie Cel

Soarta i l-a scos
din nou în cale

FOTO-SIMBOL

ţului, Camelia a capitulat în faţa
amintirilor şi s-a recăsătorit. Însă
a fost o eroare această căsătorie.
Noul soţ, Igor, care lucra în poliţie, s-a dovedit a fi nu numai violent, dar şi infidel. O înşela cu
toate râsurile, o brutaliza. În zadar
încerca biata femeie să-l aducă pe
drumul cel drept, n-avea pe cine.
Pielea rea şi răpănoasă, ori o bate
ori o lasă.
Nici un an n-a ţinut această
căsnicie. S-a destrămat cum se
destramă fumul de ţigară. Cu toate
ameninţările şi împotrivirile de a
pleca din casa Cameliei, până la
urmă, prin lege, Igor s-a dus şi a
lăsat-o în pace.

i-a luat mâinile într-ale lui, apoi
a cuprins-o ușor de talie ca atunci
când o rotea în dans.

de Sus să-l vadă măcar o dată pe
Dragoş. Și Dumnezeu i-a îngăduit...
Într-o zi, în timp ce călătorea
cu autocarul spre Bucureşti, o
voce plăcută a înfiorat-o. O bucurie tainică i-a umplut sufletul.
Imagini de la acel îndepărtat hram
îi răsăreau în minte. Vocea bărbatului semăna izbitor cu vocea
prințului ei seducător și inteligent.
Citesc din caietul pe care
mi l-a încredințat Camelia:
„Există momente când totul încremenește. Mai întâi o senzație
de frig, apoi una de căldură mi-a
trecut prin tot corpul. Nu mai
știam ce simt. Sângele îmi pulsa violent la tâmple. Am întors
capul. În spatele meu, un bărbat
frumos, cu ochi senini, întreţinea
o discuţie cu o doamnă.
M-am uitat la el şi parcă nu-mi
venea să cred. Dar vocea şi ochii
erau ale lui! Ar fi prea frumos să
fie el, îmi ziceam, cu toate că părea o poveste. M-am ridicat, n-am

rezistat şi am întrebat: «Nu cumva
destinul a avut grijă să ne întâlnim?». M-a privit mirat şi emoţionat, fără să scoată un cuvânt.
I-am amintit de seara cu vârtej de vals, tangou, polcă... Ochii
i s-au aprins și străluceau la fel
de blând ca atunci, cuvintele îi
înghețaseră pe buze. Tăceam şi eu
emoționată. Ochii mi s-au umplut
de lacrimi. Emoțiile purtate în
suflet atâta vreme m-au copleșit.
Am făcut apel la toată forța mea
interioară și am spart tăcerea zicând: «Nu credeţi că ar trebui să
ne cunoaştem?» «Da, sigur, că da...
îmi zice... Dragoş», şi mi-a sărutat
ceremonios mâna. M-au luat amețelile. «Camelia...», am murmurat
într-un târziu. Doamna de alături
ne privea cercetător, apoi a cerut
să ne schimbăm locurile...”
Amintirile despre seara minunată de pe stadionul acelui
sat ieșeau la suprafață. Camelia
îl privea hipnotizată. Se schimbase
un pic. Nu mai avea plete lungi.
Părul lui negru era tuns scurt, înspicat cu câteva fire argintii. El

„Este extraordinară clipa. Este
extraordinar că te revăd. N-am
crezut niciodată în hazard, dar
iată hazardul a bătut la ușa noastră”, i-a șoptit Dragoș, dându-i
la o parte o șuviță de păr de pe
frunte. „Nu-mi vine nici mie să
cred. A trecut multișor de atunci.
Dar, trebuie să recunosc, am nutrit tot timpul speranța că într-o
zi ne vom revedea”, i-a șoptit ea.
Au vorbit politicos și cu respect
pe toată durata călătoriei până la
București. Dragoş e medic la Iaşi
și mergea la un curs de perfecționare, iar Camelia, aflată în concediu, mergea în ospeție la verișoara
sa. Timp de o săptămână s-au iubit
ca doi nebuni... Mă văd nevoită
să trec peste mai multe momente frumoase neavând spațiu să le
descriu cu lux de amănunte.
Trebuie să vă spun că, la vremea când a întâlnit-o, chipeșul
flăcău avea 25 de ani şi era deja
divorţat. După eşecul pe care l-a
avut în căsătorie a decis să nu
se mai recăsătorească. Dar când
soarta i-a scos-o din nou în cale
pe frumoasa dansatoare, a cedat
în fața acestei hotărâri.
De 13 ani, Camelia a trecut cu
traiul la Iaşi. Se simte regină, căci
e adorată şi mereu dorită de Dragoş. Trăiesc o poveste de dragoste
frumoasă. Cresc și educă împreună doi copii.

HOROSCOP SĂPTĂMÂNAL

Berbec

Taur

Gemeni

Rac

Leu

Fecioară

Dacă ești singur, energia astrelor te va forța să
rămâi agățat de ideea unei
relații perfecte. Tot ceea ce
trăiești nu se află la nivelul așteptărilor tale. Dacă
ești implicat într-o relație,
această săptămână aduce cu
sine un plus de romantism
și apropiere. Spre ziua de
miercuri îți dedici destul de
mult timp carierei.

Dacă locuința ta nu îți inspiră acea stare de bine și de
armonie la care visezi, este
indicat să faci modificările necesare în acest sens.
Pierzi foarte multă energie
meditând asupra deciziilor
luate. În weekend resimți o
stare emotivă intensă. Te
vei simți epuizat, din toate
punctele de vedere.

Este posibil ca răspunsurile pe care le afli în aceste
zile să nu fie compatibile cu
ceea ce îți doreai să trăiești.
Spre sfârșitul săptămânii,
toate relațiile din viața ta
par să fie zdruncinate de un
sentiment de neconcordanță pe care îl resimți. Nimeni
nu va reuși să te înțeleagă.
Majoritatea persoanelor se
vor îndepărta de tine.

Nevoia de comunicare
și viață socială sunt la cote
maxime. Te înconjori de
persoane pline de viață pentru a-ți intensifica propria
vitalitate. Anumite conjuncturi profesionale în care te
vei afla te vor ajuta să îți
perfecționezi abilitățile.
Dacă în relația personală
ai ceva de spus, nu vei ezita
să o faci.

Lasă deoparte orgoliile
și încearcă să faci lucruri
care îți pot aduce împlinirea emoțională pe care
ți-o dorești! Situația cu
care te confrunți în relația
personală pare să tergiverseze deciziile pe care este
important să le iei cât mai
repede. Uneori nu este vorba despre tine în alegerile
pe care le faci.

Atunci când vine vorba
de izolarea în care trăiești
de ceva timp, pur și simplu
nu reușești să privești spre
propriile trăiri. În ultimii
ani ai devenit mult mai
blând în raport cu propria
persoană. Dacă este vorba
de viața profesională, totul
este lăsat în mâinile sorții.
Nu ai energia necesară pentru nimic de acest gen.

Balanță

Scorpion

Săgetător

Capricorn

Vărsător

Pești

Atitudinea delăsătoare a
echipei din care faci parte
la birou te provoacă să iei
inițiativa. Această nevoie
de a fi mereu în centrul acțiunii poate fi privită și ca
un mecanism de apărare.
Oare îți este atât de dificil
să fii doar cu tine, fără nicio
legătură cu planul extern al
vieții tale?

Ești destul de exigent cu
cei din jur, dar nu și cu propria persoană. Acceptarea și
iubirea de sine sunt cele care
te ocrotesc în fața unei astfel
de atitudini. Alegerile în materie de parteneri romantici
nu s-au dovedit a fi prea înțelepte. Această perioadă e despre proiectele personale. Pe
asta trebuie să te concentrezi.

Dinamica relației personale te ajută să te dezvolți
în raport cu partenerul, iar
pentru tine asta reprezintă
o adevărată relație de cuplu.
Prezența lui Jupiter în zodia
ta are o influență evidentă
asupra lucidității cu care te
raportezi la tot ceea ce trăiești. În prim-plan e nevoia
de a lega relații autentice.

O viață socială intensă
este foarte importantă pentru vitalitatea ta. Nu trebuie
să faci niciun compromis
în acest sens. Oricum ar fi,
orice decizie pe care o vei
lua în acest sens va veni și
cu multă responsabilitate.
Dacă te gândești să pleci într-o vacanță, este momentul
potrivit pentru organizare.

Trebuie să fii precaut cu
privire la deciziile pe care le
iei. Deși alegerile de natură
rațională ne oferă senzația
că sunt mai sigure, emoțiile sunt cele care ne dictează
de fapt existența. Indiferent
de provocările următoarelor
zile, vei reuși să petreci mare
parte din timp alături de cei
care „te vitalizează” psihic.

Reuşeşti să pui în aplicare orice idee îţi traversează mintea, indiferent
de riscurile pe care poate
le presupune. Cariera este
prioritară pentru tine, chiar
dacă familia îți reproșează
acest aspect. Ești convins că
vei reuși să găsești un echilibru în acest sens. În viața
ta nu accepți nimic forțat.
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SATIRĂ ȘI UMOR

Doar un bou îi mai lipsea.

Bancuri

Revelație
Ne chinuim de-o vreme amândoi
Și-n ăst răstimp am prins
ceva la minte:
Degeaba-i judecata de apoi,
De n-a fost judecata înainte.
Florin ROTARU

Vine un moș la sectorul electoral, se apropie de un membru
al comisiei și îl întreabă:
- Spune-mi, te rog, soția mea
a votat sau încă nu?
- Acuși mă uit. Dar ce, moșule,
nu locuiți împreună?
- Nu, că ea e moartă de vreo
15 ani. Dar în fiecare an vine aici
să voteze și iată, n-o pot prinde
nicicacum, să mai stăm de vorbă…

Vârsta a treia
E vârsta când mai cumperi flori,
Dar te pândește o năpastă
Că uiți ce-ai vrut și-adeseori
Ajungi cu ele la nevastă...

Epigrame
Fatalitate
Ne întâlneam pe înserate
La ceas, la Universitate,
Și de trei luni sunt soțul său;
Vedeți ce-nseamnă ceasul rău?!
Soțioara mea
E frumușică mititica:
Păr lung ca foșnetul mătăsii,
Năsucu-l are ca bunica,
Ochii lui tat-su, gura mă-sii...
Dragostea trece prin
stomac
Îmi e sau nu îmi e pe plac,
Iubirea trece prin stomac,
Că, iată, m-am îndrăgostit
Și, Doamne, câte mai înghit!
La căsătorie
Fata nu era săracă,
Dimpotrivă, chiar avea
Patru porci, găini, o vacă,

Vine soacra în ospeție la noră.
Se apropie de televizor, trage o
brazdă cu degetul pe ecran și îi
arată nurorii colbul cules:
- Ia spune, draga mea, ce proverb s-ar potrivi pentru un caz ca
acesta?
- Porcul găsește murdărie peste
tot!

Țăranul la piața din oraș
Țăranul nostru, o mândrie,
Întotdeauna m-a mirat
Cum porumbaca lui cea vie
O dă pe-un pește înghețat!...
Bogătanul
La bătrânețe, gros la portofel,
Luând o fată dulce de la țară,
Și soacrei, mult mai tânără ca el,
Îi spune câte-odată „domnișoară”.
Soției
Tineri și frumoși am fost odată,
Ne-am iubit și ne-am întorlocat;
Azi, când nu-s flăcău și nu
ești fată,
Tare-am vrea s-aflăm un
vinovat!...
Nemulțumirea
bărbaților
Nu par destul de dezbrăcate
Pe stradă domnișoarele
Și mulți le cred nerușinate...
Când își ascund picioarele.
Pahomie BEJENARU

Fabulă

Miniatură umoristică

La pescuit bărbați
La staţia de troleibuz de lângă piaţa centrală în salon îşi făcu apariţia un bărbat înalt, îmbrăcat la patru ace, cu alură de sportiv bine
antrenat, frumuşel ca un crai. Ţinea în mână o sacoşă străvezie, plină
cu peşte viu. Deodată, sacoşa plesni şi peştişorii argintii se împrăştiară
pe toată podeaua. Multe domnişoare şi doamne s-au repezit spre el
să-l ajute, dar una dintre ele, mai iutişoară şi mai zvăpăiată, se vede,
reuşi prima să-i întindă un pachet de celofan, încăpător. Ba îl ajută să
culeagă şi marfa de pe jos. Bărbatul îi mulţumi frumos, dar în acelaşi
timp simţi cum, într-un buzunar, femeiuşca îi băgă un bileţel. Când
găsi un loc, se aşeză, pescui capătul acela de hârtie şi-l citi:
„Când ai să-mi restitui pachetul, să-mi suni mai întâi la nr. de
telefon 069123456! Aştept!!!”.
Gheorghe POSTOLACHI

Scurt pe doi
Proză scurtă umoristică

Aforisme
E greu cu femeile, e greu și fără ele. Dar, pe de altă parte, bine-i cu
femeile, bine-i și fără ele.
Poți să-i spui aproapelui adevărul verde-n ochi, însă, vezi, nu te
apropia mai mult de un metru!
Ce mult îi invidiază rușii pe coronaviruși: în foarte scurt timp aceștia,
ca într-un război hibrid, au ocupat toate țările lumii!
Când te gândești prea mult la sensul vieții, e foarte greu mai apoi
să-ți revii din beție.
Se întoarce lumea pe dos; în sfârșit, va fi pe față!
Nimic nu face mai frumoasă o femeie decât Photoshop-ul!
Viața e frumoasă, nu-i ca realitatea!...
Dacă ești ascuțit la limbă, trebuie să fii și iute de picior!
Timpul vindecă toate rănile, dacă-i mai prezinți ceva pe lângă
polița de asigurare.
1 aprilie!... E unica zi din an când poți să crezi tot ce spune președintele.
China a curățat teritoriul ei de covizi. Moldovenii pot merge liber
să tencuiască Zidul chinezesc.
Pe noi n-o să ne înșele nimeni niciodată, fiindcă noi credem oricui
și orice!
Obișnuită cu parfumuri de firmă, azi e în căutarea unor dezinfectanți
de lux…
Dacă visați să aveți un copil născut la 1 ianuarie, încercați să glumiți
mai serios pe 1 aprilie!
Referitor la oameni, au rechinii o vorbă care le place mult crocodililor: nu poți intra de două ori în aceeași apă…
Dacă vreți panică în țară, îndemnați-ne cât mai des să ne păstrăm calmul!
Ca să vadă lumea cât ești de deștept, e musai să postezi pe fb orice
prostie îți vine în cap.
Coronavirusul nu ucide prostia. Deci să fim optimiști!
Niciun covid n-o să-și facă treaba atât de bine cum și-o face guvernarea!
Fără umor, tinerețea spiritului nu-i decât o poveste…
La ce ți-a trebuit, hoțule, să ajungi în Parlament? Dacă rămâneai
între noi, furai azi ca tot omul!
Viața nu-i o șosea asfaltată, dar dacă tăticu-i ministru, ți-o asfaltează.
Să-mi iubesc aproapele? Aproapele meu se iubește doar pe sine și,
ca excepție, uneori își sărută nevasta.
Ion DIVIZA

Săptămânal independent

Zvon de primăvară
Pictorul retroavangardist Tony
Tzapu, trecut recent de la stilul
cubist la curentul alternativ paralelipipedic, își zise:
- Pictura nu mă mai satisface.
Cel puțin nudurile sunt total lipsite de volum. Trebuie să mă reprofilez pe sculptură. Mai precis,
pe bust. Bustul de femeie este un
domeniu ispititor. Voi trece de
îndată la lucru. Daltă am, ciocan
am, oare ce îmi mai lipsește?
După câteva zile de cugetare,
a tras concluzia:
- Îmi lipsește o muză. Una
de primăvară, pentru că m-am
săturat de iarna asta care îmbracă
femeile excesiv.
Deschise tomul cu numerele de
telefon ale muzelor de primăvară.
Primul nume de care a dat a fost
Zambilica.
- Nu-mi amintesc de această
divă. Sper că nu e cățelușa pentru
care Bismarck al Papadopolinii îl
ciufulea pe micuțul Bubico.
Următorul nume este chiar
Floricica.
- Fata asta nu-i de mine. Mie
îmi plac floricelele cu multă bere,
iar duduița preferă tequila la litru.
Nici Iris n-a avut noroc. Avea
ochii indeciși: unul albastru și
unul verde. Roza avea ambii ochi
verzi, de unguroaică focoasă, dar
era plecată în cele patru vânturi.
Brândușa n-a răspuns la telefon
pentru că nu avea decât uscător
de păr. Violeta i-a răspuns, dar fusese deja angajată de poetul Costică Bodler – Coțofănești pentru
un ciclu de poeme într-un vers
rubiniu. În minte i-a venit brusc
numele superbei poetese Săftica,

dar numele ei nu era de floare, ci
de mânăstire.
Situația devenise ușor disperată. Gențiana și Beladona deveniseră farmaciste, cele opt fete cu
numele de Gherghina se măritaseră cu italieni, iar pe Colocazia
avusese ocazia să-i vadă bustul
și nu prea era demn de sculptat.
Atunci, a dat grabnic un anunț
la ziar: Caut urgent muză cu nume
de floare.
A așteptat în zadar trei zile. În
sfârșit, în ziua a patra, cineva a sunat la ușă. A deschis nerăbdător și
plin de emoție artistică. În cadru,
a apărut un tinerel frumușel, care
spuse cu glas drăguțel:
- Bună ziua! Am venit după
anunț. Mă numesc Viorel!
Mihai FRUNZĂ

Pisica
și puricele
O mâţă alintată, cu blană moale, linsă,
Își agăţă piciorul într-o capcană,-ntinsă
Probabil unor şoareci, pesemne
chiar de ea…
Un lucru-i cert: rănită, întruna
mieuna
De ciudă, de durere şi mai ales
de teamă;
Degeaba, trecătorii nici n-o
băgau în seamă.
- Ce vremuri ticăloase, fiinţe
decăzute,
Că poţi să mori şi nimeni nu
sare să te-ajute!
Când eu eram mai mică,-n aşa
împrejurare,
Găseai în jur atâtea fiinţe
săritoare!
Un purice-auzind-o – trecea
întâmplător –
Îi spuse cu emfază: - De nu-s
eu săritor,
Atuncea nu-i nici dracu’! Ia,
uită-te, cucoană!
Şi obrăznicătura îi sare fix pe
rană,
Înfige trompa unde ţesutul era
rupt
Şi-n două-trei secunde e plin
de sânge supt!
Am întâlnit şi oameni de soiul
ăsta, sute,
Dispuşi, când ai nevoie, să sară
să… te-ajute.
Petru Ioan GÂRDA

social-politic

de atitudine

Luni, 4 aprilie
TVR Moldova
07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Conexiuni
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbeşte corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Plimbaţi şi mâncaţi
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 #Creativ
14.00 Telejurnal Ştiri
14.40 Cap compas
15.05 Dr. Chioţea
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 Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Referendum
21.50 Sinteza Ştirilor zilei-TVR
Moldova
21.55 Referendum
22.50 Discover România
23.00 Dosar România
00.00 Lectia de istorie
01.00 Punctul pe azi
02.00 Nocturne
02.50 Discover România
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 Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula

08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Omul şi timpul
10.30 Frontul de acasa, ep. 4: Cătălin
Olteanu
11.00 Dosar România
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Dr. Chioţea
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Editie specială
18.10 Serial: Dong Yi, concubina regelui
19.30 Mic portret de mari românce
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.00 Referendum
22.50 Film: Între viaţă şi moarte
00.30 Sport
00.50 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
01.00 Telejurnal Ştiri
02.00 Referendum
03.30 Film: Între viaţă şi moarte
05.05 Editie specială
06.00 Politică şi delicateţuri
TVR 2
07.00 Documentar: Case şi design:
transformarea
07.30 România… în bucate
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360° Sărbătoarea
luminii-Iarna în Suedia
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Fără prejudecăţi
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialMândrie şi pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Case şi design:
transformarea
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Câştigă România!
21.00 Reteaua de idoli
22.00 Memorialul Durerii
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Ştiri
02.40 Film: 100 de lei
04.20 România… în bucate
04.50 E vremea ta!
05.10 Luminiţa de la miezul nopţii
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.15 Cronica săptămânii
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile

09.15 Cuvintele credinţei
10.00 Bună dimineaţa
12.00 Ştirile (rus.)
12.20 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi păcat
14.25 Bucătăria fermecată
14.30 Marca frumuseţii
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Tayo, micul
autobuz
16.30 Codul ECO
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Săptămâna sportivă
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
20.40 Descoperiri uluitoare
21.00 Ştirile
21.30 Reporter pentru sănătate
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial Pentru fiul meu
23.25 Film Glumă mortală
AgroTV
7:00 Retrospectiva săptămânii Știri,
informativ/analitic
8:00 Telemagazin
8:15 Sezonul de recoltare Program
educațional/informativ
8:30 ABC-ul Fermierului Program
educativ/informativ
9:00 Retrospectiva săptămânii Știri,
informativ/analitic
10:00 Să ne cunoaștem Țara Educațional/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 educațional/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
Educațional/informativ
21:30 Sezonul de recoltare Program
educațional/informativ
21:45 Sezon agricol Program educațional/informativ
22:00 Știri Program informativ
22:30 Actualitatea la Raport talk show
23:30 Program AGRO TV România
2:00 Știri Program informativ
2:30 Actualitatea la Raport talk show
3:30 Program AGRO TV România
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 În Profunzime
22.00 SURVIVOR România
00.00 Ştirile Pro TV
00.40 Film Jumper: Oriunde, oricind
02.40 La Măruţă
04.40 Lecţii de viaţa
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 SURVIVOR 		
România
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
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 Ediţie 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
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PROGRAME TV
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Patrula Jurnal TV
05.00 Ora Expertizei
TV8
05.00 Reporter de Gardă
05.15 Întreabă Gheţu
07.00 Sinteza
07.45 Cutia neagră. Plus
09.00 Punct şi de la capăt
10.00 Dincolo de Nistru
10.15 Efect 9.6
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Муз/ф Принцесса Монако
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Gheţu
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Жемчужина дворца
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.25 Punct şi de la capăt
01.25 Муз/ф Принцесса Монако
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости
Național
06.00 Vouă
06.30 Stan şi Bran - momente de
exceptie
07.30 Film: PRIETENII MEI ELEFANŢII
11.15 Teleshopping
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 136
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 933
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 85
18.30 Ştiri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 936
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale,
ep. 138
21.00 Film: ULTIMUL COMANDO
23.00 Dez-ordine
01.00 Poamă acră
03.00 Albumul Naţional
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii
Marți, 5 aprilie
TVR Moldova
07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Lectia de istorie
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbeşte corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Plimbaţi şi mâncaţi
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Selfie
14.00 Telejurnal Ştiri
14.40 Natură şi aventură
15.05 Dr. Chioţea
16.00 Reţeaua 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 Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR
Moldova
22.10 Câştigă România!
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune, 100
eps
23.50 Discover România
00.00 Adevăruri despre trecut
00.30 Istorii ascunse
01.00 Punctul pe azi
02.00 REVIZIE TEHNICA
06.00 Punctul pe azi
TVR 1
07.00 Telejurnal Ştiri Sport
Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 #creativ
10.35 Serial: Dong Yi, concubina regelui
11.50 Mic portret de mari românce
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Dr. Chioţea
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Inspiră România
18.10 Serial: Dong Yi, concubina regelui
19.30 Mic portret de mari românce
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei

22.10 Telecinemateca Petrolistele
00.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 1
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
01.00 Telejurnal Ştiri
02.00 Revizie tehnică
06.05 Eu pot!
TVR 2
07.00 Documentar: Case şi design:
transformarea
07.30 România… în bucate
08.00 Memorialul Durerii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Mândrie şi pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Case şi design:
transformarea
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Câştigă România!
21.00 Destine ca-n filme
22.00 D’ale lu’ Mitică
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Câştigă România!
02.00 Revizie tehnica
06.00 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Lecturi a la carte
06.20 Candela neuitării…
06.30 Moldova de Patrimoniu
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Bună dimineaţa
12.00 Ştirile (rus.)
12.20 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi păcat
14.25 Bucătăria fermecată
14.30 Unda bugeacului
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Tayo, micul
autobuz
16.30 Ştiinţă şi inovaţii
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Ediţie specială
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
20.40 Descoperiri uluitoare
21.00 Ştirile
21.30 Dimensiunea diplomatică
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial Pentru fiul meu

23.25 Film: În căutarea norocului
AgroTV
7:00 Știri Program informativ
7:30 Telemagazin
7:45 Profu de nutriție Program educațional
8:00 Magia decupajului Program educațional/informativ
8:30 Paradisul grădinilor Program
educațional/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 Produs autohton Program de
divertisment
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 divertisment
19:00 Știri Program informativ
19:30 Sezon agricol Program educațional/informativ
20:00 Magia decupajului Program
educațional/informativ
20:30 Paradisul grădinilor Program
educațional/informativ
21:00 Sezonul de recoltare Program
educațional/informativ
21:15 Compoziții florale Program
educațional/cultural
21:30 Just Vlog educativ/divertisment
22:00 Știri Program informativ
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22:30 Datina străbună Emisiune despre
folclor
23:30 Program AGRO TV România
2:00 Știri Program informativ
2:30 Muzica pentru toți
3:15 Program AGRO TV România
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 În Profunzime
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 SURVIVOR România
00.30 Film Lacrimi de soare
02.30 Ştirile Pro TV
03.30 Lecţii de viaţa
04.30 Vorbeşte lumea

ep. 139
21.00 Film: SFINŢI ŞI SOLDAŢI
23.00 Film: DRUMUL SPRE LIBERTATE
01.15 Fosta mea iubire
03.00 Albumul Național
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Miercuri, 6 aprilie
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 Vorbeşte corect!

ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 SURVIVOR România
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 SURVIVOR România
05.30 I likeIT
Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Teleshopping
10.30 Fii Sănătos, Fii Solidar
12.00 Program special
13.00 În slujba poporului
13.45 Teleshopping
14.00 Ediţie 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 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Тайные сокровища Тихого
океана
10.00 Т/с Жемчужина дворца
11.05 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Повар на колесах
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Жемчужина дворца
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Freedom
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.30 Ştirile TV8
00.25 Тайные сокровища Тихого
океана
01.00 Новости
01.25 Х/ф Повар на колесах
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 găseşte o cale,
ep. 138
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 85
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 934
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 86
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 937
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale,

12.00 România… în bucate
12.30 Plimbaţi şi mâncaţi
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Iaşii marilor iubiri
14.00 Telejurnal Ştiri
14.40 Regatul sălbatic
15.05 Dr. Chioţea
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 Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR
Moldova
22.10 Câştigă România!
23.00 Serial: Mândrie şi 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 Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Izolaţi în România
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. Chioţea
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Convieţuiri
17.00 Banii tăi
18.00 Handbal masculin Cupa României
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
22.00 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 Ştiri
02.00 Telecinemateca Petrolistele
03.40 Istorii ascunse
04.05 Meteo
04.15 Tema zilei
05.05 Banii tăi
06.00 Garantat 100%
TVR 2
07.00 Documentar: Case şi design:
transformarea
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Sănătate cu de toate best of
14.00 Documentar: 360° Reapariţia
vulturilor
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialMândrie şi pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Case şi design:
transformarea
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: La răsărit de Eden
22.50 FillerSecolul 22
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
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01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Ştiri
02.45 Film: La răsărit de Eden
04.20 România… în bucate
04.50 E vremea ta!
05.10 Luminiţa de la miezul nopţii
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Unda bugeacului
06.30 MeseriAşii
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Bună dimineaţa
12.00 Ştirile (rus.)
12.20 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi păcat
14.25 Bucătăria fermecată
14.30 Portrete în timp
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Tayo, micul
autobuz
16.30 Dimensiunea diplomatică
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Ediţie specială
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
20.40 Descoperiri uluitoare
21.00 Ştirile
21.30 Focus Europa
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri 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 educațional/informativ
8:45 Sezon agricol Program educațional/informativ
9:00 Știri Program informativ
9:30 Să ne cunoaștem țara program
educațional/cultural
10:00 Program AGRO TV România
11:00 Telemagazin
11:15 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
educațional/informativ
18:30 Născut în Moldova program
educațional/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 educațional/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 Ştirile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshoping
13.45 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.30 Imperiul leilor
23.30 Las Fierbinţi
00.30 Ştirile Pro TV
01.00 Lecţii de viaţa
02.00 Vorbeşte lumea
04.00 La Măruţă
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi

21.30 Atletico Textila
22.30 Lecţii de viaţa
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 Atletico Textila
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa
Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Teleshopping
10.30 Program special
13.00 În slujba poporului
13.45 Teleshopping
14.00 Ediţie 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 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Dincolo de Nistru
10.00 Т/с Жемчужина дворца
11.05 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Superзять

14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Freedom
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Жемчужина дворца
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Editie speciala în limba rusa
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.25 Dincolo de Nistru
01.00 Новости
01.25 Х/ф Superзять
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 găseşte o cale,
ep. 139
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 86
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 935
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 87
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 938
20.00 Film: DATORIE DE ONOARE
22.30 Film: GAMER: JOCUL SUPRAVIEŢUIRII
00.30 Film: ULTIMUL COMANDO
02.30 Albumul Naţional
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Joi, 7 aprilie
TVR Moldova
07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Tradiţii
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbeşte corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Plimbaţi şi mâncaţi
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 MotorVlog
14.00 Telejurnal Ştiri
14.40 Drumuri aproape
15.05 Vreau să fiu sănătos!
16.00 Ora Regelui
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun

PROGRAME TV
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR
Moldova
22.10 Câştigă România!
23.00 Serial: Mândrie şi 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 Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Adevăruri despre trecut
10.30 Istorii ascunse
11.00 Breaking Fake News
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Vreau să fiu sănătos!
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Akzente
17.00 Radar geopolitic
18.00 Handbal feminin Liga Florilor.
Etapa 21
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
22.00 Destinul Romei
23.00 Nocturne
00.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 1
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
01.00 Telejurnal Ştiri
02.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 1
03.30 #secreteleplantelor
03.55 Sport
04.11 Tema zilei
05.00 Destinul Romei
06.00 Profesioniştii…
TVR 2
07.00 Documentar: Case şi design:
transformarea
07.30 România… în bucate
08.00 Reteaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360° Reapariţia
vulturilor
11.00 Câştigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: 360° Curcuma mirodenia din aur
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialMândrie şi pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Case şi design:
transformarea
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: Misterele adevăratului
Sherlock Holmes: ochii pacientei
22.50 FillerSecolul 22
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Ştiri
02.45 Film: Misterele adevăratului
Sherlock Holmes: ochii pacientei
04.20 România… în bucate
04.50 E vremea ta!
05.10 Luminiţa de la miezul nopţii
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.15 stil nou
06.45 Lecturi a la carte
07.00 Bună dimineaţa
08.30 Domnului să ne rugăm!
10.00 Bună dimineaţa
11.30 Moldova de Patrimoniu
12.00 Ştirile (rus.)
12.20 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi 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 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Joi cu Liliana Barbăroşie
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
20.40 Descoperiri uluitoare
21.00 Ştirile
21.30 Pur şi simplu Moldova
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial Pentru fiul meu

23.25 Serial Misterele Aurorei Teagarden
AgroTV
7:00 Știri Program informativ
7:30 Telemagazin
7:45 Deliciile Program educațional/
informativ
8:00 Magia decupajului Program educațional/informativ
8:30 Paradisul grădinilor Program
educațional/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 educațional/cultural
15:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin
17:15 Șiretlicuri de grădinărit Program
educațional/informativ
17:40 Sezon agricol Program educațional/informativ
18:00 Să ne cunoaștem Țara Educational/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
educațional/informativ
20:30 Paradisul grădinilor Program
educațional/informativ
21:00 Vin la tine Program de divertisment
21:30 Rețeta săptămânii Program de
divertisment
22:00 Știri Program informativ
22:30 Datina străbună Emisiune despre
folclor
23:30 Program AGRO TV România
2:00 Știri Program informativ
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.30 MasterChef
23.30 Las Fierbinţi
00.30 Film Becky
02.30 Ştirile Pro TV
03.00 Lecţii de viaţa
04.00 Vorbeşte lumea
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Atletico Textila

22.30 Lecţii de viaţa
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 Atletico Textila
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa
Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Teleshopping
10.30 Program special
13.00 În slujba poporului
13.45 Teleshopping
14.00 Ediţie 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

Săptămânal independent
05.20 Editie speciala în limba rusa
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
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 Маска
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Editie speciala în limba rusa
17.00 Ştiri
17.45 Т/с Жемчужина дворца
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.25 Готовим с серфингистами
01.00 Новости
01.25 Х/ф Маска
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 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 87
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 936
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 939
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 137
21.00 Film: SALVAŢI AMERICA!
23.00 Film: GAMER: JOCUL SUPRAVIEŢUIRII
01.00 Film: SFINŢI ŞI SOLDAŢI
03.00 Miezul problemei
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
Vineri, 8 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 şi lumea
10.55 Printre cuvinte
11.00 Obiectiv comun
11.55 Vorbeşte corect!
12.00 România… în bucate
12.30 Plimbaţi şi mâncaţi
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Distractiile lui Cazacu
14.00 Telejurnal Ştiri
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 Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR
Moldova
22.10 Câştigă România!
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune, 100
eps
23.50 Discover România
00.00 Memorialul Durerii
01.00 Punctul pe azi
02.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi
TVR 1
07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Referendum
11.50 Mic portret de mari românce
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Eu pot!
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Opre Roma
16.00 EURO polis
17.00 Cooltura
18.10 Serial: Dong Yi, concubina regelui
19.30 Mic portret de mari românce
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
22.10 Film: Păcatele unui poliţist -

ultimul apel: New Orleans
00.15 #Creativ
00.40 Sport
01.00 Telejurnal Ştiri
02.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 1
02.45 Film: Păcatele unui poliţist ultimul apel: New Orleans
04.45 Sport
05.05 Tema zilei
06.00 Teleshopping
TVR 2
07.00 Documentar: Case şi design:
transformarea
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
09.30 Teleşcoala Clasa a XII-a
10.00 Documentar: 360° Curcuma mirodenia din aur
11.00 Educaţie la înaltime
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360° Cultul străbunilor în Caucaz
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialMândrie şi pasiune

16.50 FillerSecolul 22
17.00 Educaţie la înaltime
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Gala umorului
22.00 Reteaua de idoli
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
02.00 Ora de Ştiri
02.45 Educaţie la înaltime
03.35 MotorVlog
04.00 Pescar hoinar
04.30 România… în bucate
04.55 E vremea ta!
05.05 Documentar: 360° Curcuma mirodenia din aur
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping
Moldova 1
06.05 Ştiinţă şi inovaţii
06.30 Purtătorii de cultură
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Bună dimineaţa
12.00 Ştirile (rus.)
12.20 Pur şi simplu Moldova
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi păcat
14.25 Bucătăria fermecată
14.30 În ritmul dansului
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Tayo, micul
autobuz
16.30 Portrete în timp
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.45 F/d Braşov 1987
20.35 Descoperiri uluitoare
21.00 Ştirile
21.30 Zona ARS
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial Pentru fiul meu
23.25 Film Misterele Aurorei Teagarden
AgroTV
7:00 Știri Program informativ
7:30 Telemagazin
7:45 Profu de nutriție Program educational
8:00 Landșaft pentru tine Program
educațional/informativ
8:20 Bătălia serelor Program educațional/informativ
8:45 Compoziții florale Program de
divertisment
9:00 Știri Program informativ
9:30 Magia decupajului Program educatțonal/informativ
10:00 Născut în Moldova program
educațional/informativ
10:30 Program AGRO TV România
11:00 Telemagazin
11:15 Șiretlicuri de grădinărit Program
educațional/informativ
11:40 Sezon agricol Program educațional/informativ
11:55 Program AGRO TV România
13:45 Telemagazin
14:00 Știri Program informativ
14:30 Actualitatea la Raport talk show
15:30 Datina strabună Emisiune despre
folclor
16:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin
17:15 Șiretlicuri de grădinărit Program
educațional/informativ
17:40 Decoruri pentru salon Program
de divertisment
18:00 Program AGRO TV România
18:30 Despre noi, altfel Program educațional/cultural
19:00 Știri Program informativ
19:30 Actualitatea la Raport Program

social-politic

de atitudine

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
educațional
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 Ştirile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
21.00 Românii au talent
01.30 Film Impotriva tuturor
03.00 Ştirile Pro TV
04.00 La Măruţă
ProTV InterNațional
06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Românii au talent
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Românii au talent
Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Teleshopping
10.30 Program special
13.00 În slujba poporului
13.45 Teleshopping
14.00 Ediţie 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 Ediţie 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 Ediţie Specială
TV8
05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Oaspetele neaşteptat
10.00 Т/с Жемчужина дворца
11.05 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Колдунья
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştiri
17.45 Вечер. Настоящее время
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Întreabă Gheţu
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.30 Efect 9.6
01.20 Х/ф Колдунья
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости
Național
06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 137
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate

14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 937
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 940
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 138
21.00 Film: JOCUL MORŢII
23.00 Film: DATORIE DE ONOARE
01.30 Film: DRUMUL SPRE LIBERTATE
03.45 Miezul problemei
05.00 Ştiri Național TV
05.30 Baronii
Sâmbătă, 9 aprilie
TVR Moldova
07.00 Bucuria credinţei
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 viaţa
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Printre cuvinte
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Tradiţii
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Lectia de istorie
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Drag de România mea!
23.00 Film: Distanţa dintre mine şi
mine
00.30 fără prejudecati
01.00 Tradiţii
02.00 Film: Distanţa dintre mine şi
mine
03.30 România veritabilă
04.00 Dosar România
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie
TVR 1
07.00 Tezaur folcloric
08.00 Strop şi Balonaş, ep. 36, 37
08.55 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
09.00 Vorbeşte corect!
09.30 Vreau să fiu sănătos!
10.30 Europa mea
11.30 Lumea azi
12.00 Rugby Superliga Etapa 1
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Film: Toby şi iepuraşul de pluş
17.00 O dată-n viaţă
18.50 Teleenciclopedia Ivan Aivazovski
19.45 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
19.49 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.10 Film: Divorţ din dragoste
23.00 Profesioniştii…
00.00 Dosar România
01.00 Telejurnal Ştiri
02.00 Film: Divorţ din dragoste
03.40 Sport
03.50 Viaţa satului
06.00 Teleshopping
TVR 2
07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Euromaxx
08.30 MotorVlog
09.00 Generaţia Fit
09.30 Fără prejudecăţi
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Descălecaţi în Carpaţi
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Levintza
17.30 Documentar: Case şi design:
transformarea
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.10 Film: Vieţile sfinţilor
21.50 FillerSecolul 22
22.10 Serial: Hotel imperial
00.20 Drag de România mea!
02.10 Ora de Ştiri
02.55 Serial: Hotel imperial
04.50 Film: Vieţile sfinţilor
06.25 Teleshopping
Moldova 1
06.15 Moldovenii de pretutindeni
06.45 Candela neuitării…
07.00 Best of Bună dimineaţa!
09.00 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Astroboy
10.15 Desene animate Hai la şcoală
10.30 MeseriAşii
11.00 stil nou
11.30 Portrete în timp
12.00 Muzică
13.00 Un ROL
13.30 Tango Jazz şi Sheila Blanco
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Tezaur
16.00 Zona ARS
16.30 Art-club
17.00 Ştirile
17.15 La noi în sat
18.00 O seară în familie
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19.00 Mesager
19.20 Erudit cafe
20.00 Serial Clanul Kennedy
21.00 Ştirile
21.30 În alţi papuci
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial Pentru fiul meu
23.25 Film L.A. Confidential
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 Agricultura cu valoare adăugată
Program educațional/informativ
10:00 Primarul la covor Program educational/informativ
11:00 Telemagazin
11:15 Produs autohton Program de
divertisment
12:00 Călătorii cu gust Program de
turism
12:15 Profu de nutriție Program
educațional

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 Primarul la covor Program educational/informativ
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 educațional/cultural
21:30 Zona verde Program educațional/
informativ
22:00 Vin la tine Program de divertisment
22:30 Retrospectiva săptămânii Știri,
Informativ/Analitic
23:30 Datina străbună Emisiune despre
folclor
0:30 Program AGRO TV România
2:00 Retrospectiva săptămânii Știri,
Informativ/Analitic
3:00 Muzica pentru toți
4:50 Program AGRO TV România
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV
09.45 Teleshopping
10.00 I like IT
10.30 Superspeed la Pro TV
11.00 isănătate
12.00 Teleshopping
12.15 Film Armasarul lui Megan
13.00 Ştirile Pro TV
13.15 Film Armasarul lui Megan
14.15 Film Coana Mare: Asa tata, asa
fiu
16.00 Teleshopping
16.15 Românii au talent
17.00 Ştirile Pro TV Chişinău
17.20 Românii au talent
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Film Un asasin nemilos
23.00 Film Aliatul
01.45 Ştirile Pro TV Chişinău
02.30 Film Armasarul lui Megan
04.00 Film Coana Mare: Asa tata, asa
fiu
ProTV InterNațional
06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 La Măruţă
11.30 SURVIVOR România
13.55 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 România, te iubesc!
15.00 Umami: al 5-lea gust
15.30 SURVIVOR România
18.00 I likeIT
18.30 Superspeed
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 ApropoTv
20.45 Lecţii de viaţa
21.30 Atletico Textila
22.30 Triplusec
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 Lecţii de viaţa
01.15 I likeIT
01.40 Superspeed
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lecţii de viaţa
04.00 Atletico Textila
04.45 Triplusec
05.30 Superspeed
Jurnal TV
07.00 Jurnalul orei 7
08.00 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 Aveţi 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 Gheţu
07.00 Ştirile TV8
08.00 Arts. 21 - the culture magazine
08.30 Dosarele X sinteza
09.30 Autoblog
10.00 Check-in - the travel guide
10.30 Iubeşte viaţa
11.30 Business up
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 Испанский английский
18.30 Dincolo de Nistru
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Х/ф Шерлок Холмс
22.30 Итоги
23.00 Х/ф Великий уравнитель
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Ştiri de week-end
03.00 Dosarele X sinteza
04.00 Х/ф Испанский английский
Național
06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiţii de la bunica
08.30 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor
12.00 Stan şi Bran - momente de
exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Vouă
13.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 938
14.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 939
15.30 Film: COLUMNA
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 941
20.00 Dez-ordine
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: SALVAŢI AMERICA!
01.45 Albumul Național
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
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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 şi aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Sănătate cu de toate best of
12.30 Levintza
13.10 Film: La răscrucea marilor
furtuni
14.45 FillerSecolul 22
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.10 Film: Munţii în flăcări
21.45 Primăvara amintirilor
22.10 Film: În întuneric
00.10 MotorVlog
00.40 Film: La răscrucea marilor
furtuni
02.10 Ora de Ştiri
03.00 E vremea ta!
03.15 România… în bucate
04.10 Cap compas
04.40 Generaţia Fit
05.10 Ferma
06.10 Teleshopping
Moldova 1
06.15 Cuvintele credinţei
07.00 Best of Bună dimineaţa!
08.15 La noi în sat
09.00 O doză de sănătate
09.30 La datorie
09.55 Desene animate Astroboy
10.10 Desene animate Hai la şcoală
10.20 Desene animate Pororo, micul
pinguin
10.30 Ring star
11.30 În alţi papuci
12.00 Muzică
13.00 O seară în familie
14.00 Tezaur
14.15 Concert
15.45 Lecturi a la carte
16.00 Purtătorii de cultură
16.30 Marca frumuseţii
17.00 Ştirile
17.15 Cronica săptămânii
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
19.30 Moldovenii de pretutindeni
20.00 Serial Clanul Kennedy
21.00 Ştirile
21.30 Film Nu-ţi dau fata şi basta

Duminică, 10 aprilie
TVR Moldova
07.00 Universul credinţei
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viaţa satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Retrospectiva săptămânii
15.00 Drag de România mea!
17.00 Exclusiv în România
17.50 Discover România
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Retrospectiva săptămânii
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 O data-n viaţa
23.00 Teatru TV
01.30 Exclusiv în România
02.10 Teatru TV
04.40 Adevăruri despre trecut
05.05 Telejurnal Moldova
05.30 Retrospectiva săptămânii
06.00 Conexiuni
TVR 1
07.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.00 In grădina Danei
10.35 Viaţa satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viaţa satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică şi delicateţuri
15.30 Film: Norocul ghinionistului
17.00 Exclusiv în România
17.50 MomentArt
18.00 Dosar România
19.00 Omul şi timpul
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.00 O dată-n viaţă
23.00 Garantat 100%
00.00 Replay
01.00 Teleenciclopedia
01.55 Telejurnal Ştiri

23.15 Ştirile (rus.)
23.30 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 educațional/Informativ
8:30 Paradisul grădinilor Program
educational/ 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
educational
12:00 Călătorii cu gust Program de
turism
12:30 Interviuri cu Soroceni
13:40 Muzica pentru toți
14:00 Agri Smart Program informativ/
educative
14:15 Zona verde Program educațional/
Informativ
14:45 Sezon agricol Program educational/informativ
15:00 Născut în Moldova program
Educațional/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 informativ/
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 Agri smart Program informative/
educațional
3:45 Zona verde Program educational/
informativ
4:15 Program AGRO TV România
ProTV
06.00 Ştirile Pro TV
09.45 Teleshopping
10.00 Doctor de bine
10.30 Umami: al 5-lea gust
11.15 Film Coana Mare: Asa tata, asa
fiu
13.00 Ştirile Pro TV
13.15 Apropo TV
14.15 Teleshopping
14.30 MasterChef
16.00 Imperiul leilor
17.00 Ştirile Pro TV Chişinău
17.20 Imperiul leilor
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Gusturile se discuţă
22.00 SURVIVOR România
01.00 Ştirile Pro TV Chişinău
01.40 Film Ziua Z: Apocalipsa
03.00 Apropo TV
04.00 România, te iubesc!
05.00 Gusturile se discuţă
ProTV InterNațional
06.00 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 SURVIVOR România
12.30 I likeIT
13.00 Umami: al 5-lea gust
13.25 Ştirile Pro TV
13.30 Doctor de bine
14.00 Teleshopping
14.15 Superspeed
14.45 ApropoTv
15.30 Românii au talent
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 SURVIVOR România
23.00 ApropoTv
23.45 Teleshopping
00.15 Doctor de bine
00.45 Umami: al 5-lea gust
01.15 România, te iubesc!
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 SURVIVOR România
05.30 Umami: al 5-lea gust
Jurnal TV
07.00 Jurnalul Săptămânii
08.00 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 Ştiri de week-end
07.45 Reporter de Gardă
08.00 Итоги
08.30 In good shape - the health
show
09.00 Euromaxx - lifestyle în Europe
09.30 Iubeşte viaţa
10.20 Х/ф Спеши любить
12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Gheţu
15.00 Teleshopping
15.20 Punct şi de la capăt
16.20 Х/ф Мачеха
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Iubeşte viaţa
22.00 Х/ф Трансформеры 3: темная
сторона Луны
00.30 Sinteza
01.10 Cutia neagră. Plus
02.10 Х/ф Спеши любить
04.00 Punct şi de la capăt
Național
06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiţii de la bunica
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Film: COLUMNA
13.00 Start show România
16.00 Stan şi Bran - momente de
exceptie
16.30 Dez-ordine
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite,
ep. 942
20.00 Film: ARTICOLUL 420
23.45 Film: JOCUL MORŢII
01.45 Start show România
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
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