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Să spunem 
lucrurilor 
pe nume (I)

Războiul e un bun prilej să 
spunem lucrurilor pe nume. 
Măcar să începem. Să încer-
căm. Pe timp de pace, rareori 
ni se ivește prilejul acesta. 
Discursul antinațional al unui 
politician sau colaborarea lui 
cu un dușman potențial nu se 
taxează niciodată cu adevărat. 
Nici la noi, nici în Franța, nici 
oriunde în altă parte. Căci 
discursul rămâne discurs – o 
opinie, nu? –, iar primejdia 
colaborării rămâne și ea poten-
țială, atât timp cât dușmanul 
nu ne atacă.

Adrian CIUBOTARU
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Cum arată astăzi 
cele peste 130 de 
adăposturi civile 
din Chișinău
În caz de cutremur, explozii nucleare sau 
conflicte armate, drept adăpost pot servi 
buncărele. Potrivit istoricului Ion Ștefaniță, 
ex-director al Agenției Inspectare și Restaurare 
a Monumentelor, în Chișinău există în prezent 
peste 130 de astfel de adăposturi civile, amenajate 
în perioada sovietică.  
„Despre existența acestor construcții am aflat 
încă din 2009, când am început o primă cercetare 
arheologică a Chișinăului vechi. Am discutat atunci 
cu citadinii mai în vârstă, care ne-au povestit 
diverse legende urbane despre existența unor 
galerii subterane pe teritoriul orașului. Astfel, am 
început să cercetez perimetru cu perimetru,

E c o l o g i e

Masteranzi UTM, despre metodele 
de reciclare a anvelopelor uzate 
și practicile utilizate în UE și SUA

11 

Limita de folosință a unor anvelope este de cinci ani. 
Piroliza este cea mai ecologică metodă de reciclare 
a anvelopelor uzate, fiind utilizată în majoritatea 
țărilor prietenoase mediului. Prin piroliza anvelopelor 
se poate obține ulei, motorină, benzină și chiar 
gaze. E concluzia trasă din discuția cu lectorul 
universitar Vasile Plămădeală și masteranzii Facultății 
Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi de la 
Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM).  

E pregătit sau nu 
aerodromul Tiraspol să 

primească avioane rusești? 
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Preoții moldoveni 
se roagă 
pentru Ucraina

Mitropolia Moldovei, sub-
ordonată Moscovei, a publicat, 
după 40 de zile de război în 
Ucraina, pe pagina sa web, un 
comunicat dedicat situației din 
statul vecin pentru a se despărți 
de ideile unor clerici din cadrul 
BOM care, „în mod absolut 
nejustificat, au îndemnat cre-
dincioșii la ură interetnică și 
dezbinare.” 

BOM anunță că incidentele „au 
fost documentate și vor fi sancțio-
nate conform canoanelor ecleziale 
la judecata bisericească”. 

Mai mult, BOM susține că 
este împotriva războiului din 
Ucraina și este pentru pace. 

Doi clerici din cadrul aceleiași 
mitropolii susțin că, în timpul 
rugăciunilor, se roagă pentru 
toți patriarhii ortodocși, fără 
a-i nominaliza, excepție făcând 
mitropolitul Vladimir.

Am vorbit cu protoiereul de la 
Biserica „Sf. Nicolae” din Cos-
tești, Ialoveni, Vasile Ciobanu, 
când era înconjurat de mai mulți 
refugiați din Ucraina, după 
slujba oficiată de Buna Vestire 
(blagoveștenie) în locaș. Parohul 
este la curent cu comunicatul 
Mitropoliei. L-a citit. Dar nu 
știe care sunt preoții care ar fi 

îndemnat la „ură interetnică și 
dezbinare”.

Protopopul a mărturisit că se 
roagă „pentru pace și pentru toți 
preafericiții patriarhi ortodocși 
de la o parte până la cealaltă a 
pământului. Și în felul acesta îi 
împăcăm pe toți. Mă rog pentru 
ierarhul locului. 

Avem o rugăciune de la înce-
putul războiului, 24 februarie, în 
altarul bisericii, unde ne rugăm 
pentru Ucraina, cu mențiu-
nea „pentru Ucraina”. Această 
rugăciune o au toți preoții de 
la începutul războiului de la 
mitropolie”. 

Preotul a mai spus că a cazat 
refugiați acasă, iar oamenii din 
sat i-au cazat și pe la casele lor. 

Petru Storoja, paroh la 
Biserica „Sf. Ierarh Nicolae” 
din Chișinău, nu era la curent 
cu comunicatul publicat acum 
câteva zile de către Mitropolia 
Moldovei.

Clericul a menționat că se 
roagă, „la fiecare liturghie, 
pentru ostașii căzuți pe câmpul 
de luptă pentru apărarea țării, 
credinței și a neamului”. 

Cu referire la pomenirea în 
liturghii a numelui Patriarhului 
Kiril al Moscovei, căruia se sub-

ordonează Mitropolia Moldovei, 
preotul Petru Storoja a spus că 
formula sa e următoarea: „Ne 
rugăm pentru toți patriarhii 
ortodocși. Dumnezeu îi include 
pe cei pe care binevoiește să-i 
includă în formula asta. Și, local, 
îl pomenim pe Vlădica Vladimir, 
care este mitropolitul nostru. Eu 
nu am dreptul să fac altfel. Prin 
asemenea acțiuni instigăm la ură 
în societate. Noi suntem preoți, 
suntem mici”.

„Preotul nu trebuie să instige 
la ură în societate. Noi suntem 
obligați, în primul rând ca pre-
oți, să ne rugăm Domnului ca să 
înceteze războiul mai repede. La 
o masă rotundă totul se hotărăș-
te. Și în al doilea rând, pentru 
milostenie, pentru cei plecați de 
acasă, care au lăsat casa, masa și 
au fugit de urgia războiului.

Am auzit la TV-uri și pe rețele 
de socializare unele perso(nu-
lități) din lumea politică, ce 
declară „să omorâm sataniștii, 
globaliștii... Nu se poate! Sun-
tem obligați să ne rugăm pentru 
stoparea acestui război și pentru 
cei care mor. Nu instigăm la 
ură”, ne-a spus părintele Petru 
Storoja.

Victoria POPA
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S-au împlinit 13 ani de la protestele postelectorale din 7 apri-
lie 2009 împotriva Partidului Comuniștilor din Republica Mol-
dova. Asociația Promo-LEX afirmă că numeroase fapte și crime 
săvârșite în acea perioadă n-au fost investigate, iar persoanele 
vinovate n-au fost pedepsite.

„În timpul protestelor din 7 aprilie 2009, poliția a reținut 
cel puțin 600 de persoane, dintre care sute de persoane au fost 
arestate, maltratate și închise în secțiile de poliție. Patru ti-
neri au decedat în condiții misterioase. Procuratura Generală a 
înregistrat 108 plângeri și doar 58 dintre ele au ajuns pe masa 
judecătorilor. Numai trei cazuri ajunse în instanță s-au soldat 
cu condamnări: trei polițiști au primit sentințe cu suspendare, 
iar unul a fost amendat”, scrie Promo-LEX într-un comunicat de 
presă. 

Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria” (RCTV 
Memoria) a oferit medicamente, asistență medicală, socială și 
psihologică la 150 de persoane, dintre care 130 de tineri maltra-
tați la evenimentele din 7 aprilie 2009. 

Directoarea RCTV Memoria, Ludmila Popovici, a declarat pen-
tru „Gazeta de Chișinău” că unele persoane au revenit în 2022 cu 
probleme cronice sau cu efecte tardive ale torturii suferite la 7 
aprilie 2009. „Problemele lor nu au dispărut. Sunt cazuri grave, 
tineri care au rămas afectați pe tot restul vieții. Chiar dacă a fost 
o perioadă de ameliorare, oricare factor le poate redeclanșa”, 
afirmă Ludmila Popovici. 

„Sunt dezamăgită de tot ce s-a întreprins de stat pentru a 
apăra drepturile lor. Chiar dacă s-au făcut niște modificări în 
legislație, chiar dacă s-au mai deschis niște dosare. Era undeva 
o statistică a Procuraturii Generale care a deschis peste 100 de 
cazuri, dar asta nu înseamnă că toate au fost duse la bun sfârșit. 
Chiar dacă persoanele au avut statut de victimă, autorităților 
„le-a fost greu” să identifice torționarii. Impunitatea persistă, 
vinovații nu au fost pedepsiți și acesta e cel mai grav lucru care 
s-a întâmplat. E un mesaj clar că puteți face ce vreți că oricum 
nu veți fi pedepsiți. S-au încurajat acțiunile similare”, consideră 
Ludmila Popovici. 

Președinta Maia Sandu a promis justiție în cazul crimelor 
comise contra protestatarilor de autoritățile R. Moldova. „Cri-
mele din 7 aprilie 2009, ignorate timp de mulți ani, își așteaptă 
judecata, încercând răbdarea oamenilor. Și ea va veni”, se spune 
într-un mesaj postat de șefa statului pe facebook.

Natalia MUNTEANU

7 Aprilie 2009: 
Judecata 
va veni, 
promite Sandu
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„Moldova a făcut un 
pas enorm în creșterea 
securității sale energetice”

ANRE a aprobat platforma de 
tranzacționare a gazelor natura-
le operată de Bursa Română de 
Mărfuri. 

Bursa Română de Mărfuri 
(BRM) va începe să opereze pe 
piața gazelor naturale din Repu-
blica Moldova. Consiliul de Ad-
ministrație al Agenției Naționale 
pentru Reglementare în Energe-
tică (ANRE) a aprobat în ședința 
publică de astăzi, 7 aprilie, plat-
forma de tranzacționare a gazelor 
naturale operată de SRL „BRM 
East Energy”, pentru o perioadă 
de trei ani.

Platforma de tranzacționare 
reprezintă o platformă electronică 
pusă la dispoziție și exploatată 
de un operator, prin intermediul 
căreia participanții pot plasa și 
accepta, incluzând dreptul de 
revizuire și de retragere, oferte 
pentru achiziționarea/vânzarea 
gazelor naturale necesare pentru 
a răspunde fluctuațiilor pe ter-
men scurt ale cererii sau ofertei 
de gaze naturale, în conformitate 
cu termenele și condițiile aplica-
bile platformei de tranzacționa-
re, potrivit cărora OST realizează 
tranzacții în scopul desfășurării 
acțiunilor de echilibrare, scrie 
într-un comunicat emis de ANRE.

În acest context, ministrul In-
frastructurii și Dezvoltării Regio-

nale, Andrei Spînu, a declarat că, 
de astăzi, Republica Moldova va 
avea mai multă libertate în sec-
torul energetic.

„Prin această platformă va fi 
mai multă concurență și transpa-
rență a prețurilor pe piața angro 
de gaze naturale din țara noastră, 
precum și va spori atractivitatea 
acesteia pentru potențiali noi fur-
nizori”, a scris ministrul pe pagina 
sa de Facebook.

La rândul său, Igor Munteanu, 
cercetător, membru al Consiliului 
de administrare al IDIS „Viitorul”, 
ex-deputat PPDA, a menționat 
că, hotărârea ANRE este cu totul 
specială, deoarece: „răspunde ne-
voii urgente de a identifica alter-
native viabile de gaze naturale și 
operarea unei piețe de echilibrare 
moderne în Republica Moldova, 
conform standardelor europene”.

„Bursa Română de Mărfuri 
este lider de piață pentru gazele 
naturale din România, asigurând 
pe platformele sale tranzacționa-
rea a circa 70% din toate gazele 
consumate în România. BRM 
operează cu peste 90 de traderi 
specializați pe diverse produse 
de energie, peste 200 de clienți 
retail pe piața gazelor naturale. 
În acest fel, intrarea pe piața din 
țara noastră reprezintă o evoluție 
mult-așteptată, urgentă, singura 

AȘA GRĂIT-A JIRINOVSKI:

 O viață are omul, și ea trebuie trăită în orașul Soci.
 A fost chemată „ambulanța”. N-a venit. Atunci m-am 

născut cu propriile puteri.

 Voi participa la alegeri și la scrutinele viitoare, voi par-
ticipa până mi-a suna scândura; voi participa la ele chiar 
și din mormânt, chiar și din groapă vă voi trimite semne 
arătându-vă locul unde zac.

 Planeta noastră plânge numai când ascultă cântece rusești.  

D
I
X
I
T

corectă pentru diversificarea al-
ternativelor și crearea de condi-
ții de piață modernă”, a subliniat 
Igor Munteanu.

De asemenea, expertul a scris 
pe rețelele de socializare că se bu-
cură să constate că dialogul purtat 
în ultimele șase luni cu toți parte-
nerii din Republica Moldova a dat, 
în sfârșit, undă verde diversificării 
efective a pieței de energie, creării 
condițiilor necesare și suficiente 
pentru reguli de piață moderne, 
orientate spre consumator.

Hotărârea ANRE a fost apre-
ciată și de către Veaceslav Ioniță, 
expert în politici economice la In-
stitutul pentru Dezvoltare și Ini-
țiative Sociale (IDIS) „Viitorul”.

„Astăzi, Moldova a făcut un 
pas enorm în creșterea securității 
energetice a țării. Această decizie 
extrem de importantă vine la pa-
chet cu suportul oferit de Uniunea 
Europeană pentru țara noastră 
în achiziționarea și stocarea de 
gaze naturale. Stocarea va putea fi 
realizată în România, care acum, 
tot cu suportul Uniunii Europene, 
își majorează cu 33% (sau cu un 
miliard de metru cubi) capacită-
țile sale de stocare. Prin efortul 
comun al ANRE, al Guvernului din 
Moldova și al celui din România, 
cu suportul Uniunii Europene și 
cu Implicarea Bursei Române de 
Mărfuri, R. Moldova face un pas 
enorm în libertatea energetică”, 
a punctat expertul într-o postare, 
pe pagina sa de Facebook.

De menționat că, la solicitarea 
ANRE, SRL „BRM East Energy” a 
prezentat mai multe acte care să 
confirme capacitatea de operare 
a platformei de tranzacționare, 
urmând să utilizeze o platformă 
IT specializată transmisă de BRM 
(România) prin contract de licență.

Doina BURUIANĂ

Președintele 
Parlamentului, 
Igor Grosu, dă 
de înțeles că 
în Legislativ ar 
urma să fie apro-
bat un proiect 
de lege care ar 
interzice pe teri-
toriul Republicii 
Moldova simbo-
listica de război. 
Până la data de 9 
mai, atunci când 
o parte a socie-
tății marchează 
„Ziua Victoriei”, ar putea fi interzisă simbolistica de război, fiind 
vorba atât de litera Z, cât și de controversata panglică a „Sfântului 
Gheorghe”, scrie IPN, cu referire la TV8. 

„E vorba despre toate simbolurile, însemnele, tot felul de lucruri 
care propagă războiul, violența și nu trebuie să aibă loc în societatea 
moldovenească. …Ucraina apără toată Europa, plătește cu viețile 
propriilor cetățeni pentru întreaga Europă”, a spus Igor Grosu într-o 
emisiune la TV8. 

Reporterul „Gazetei de Chișinău” a întrebat câțiva analiști politici 
cum comentează un asemenea proiect de lege.

Comentatorul politic Cornel Ciurea a spus pentru „Gazeta de Chișinău” 
că „pentru aripa prooccidentală, pe care domnul Grosu o reprezintă, ase-
menea atitudine este firească, chiar dacă atitudinea pare să fie duplicitară. 
Guvernarea PAS nu se raliază la așa acțiuni, insistă pe ideea de neutra-
litate în acest conflict, în același timp însă, este dispusă să întreprindă 
acțiuni care nu sunt în favoarea relației cu Rusia. În acest sens sesizăm 
o anumită duplicitate, dar este oarecum acceptabilă în aceste condiții”. 

Iulian Fruntașu, expert de politică externă, TVR Moldova: „Susțin 
ideea. Nu-mi pare o chestiune controversată, mă rog, nu sunt comunist 
sau socialist. Este evident că trebuie să interzicem simbolurile care 
reprezintă ideologii totalitare”. 

Analistul politic Ion Tăbârță, consideră că: „Sunt simboluri agre-
sive, simboluri de propagandă, simboluri care nu au nimic cu RM. 
Toate aceste simboluri nu au apărut nici măcar în perioada sovietică, 
ele se trag din perioada post-sovietică, fiind concepute ca mijloc de 
propagandă al Federației Ruse. Cred că ar trebui să facem o anumită 
regulă la noi, să venim cu niște reglementări clare, care s-ar referi la 
orice tip de propagandă”.  

Expertul de politică externă al Institutului de Politici și Reforme 
Europene de la Chișinău, Mihai Mogîldea, a declarat pentru „Gazeta 
de Chișinău că: „această propunere este oportună în contextual ac-
tual, pe deplin argumentată de potențiale provocări care ar putea fi 
desfășurate pe teritoriul RM cu utilizarea acestor însemne. Mai mult 
decât atât, la nivel internațional există exemple ale altor state din 
UE, precum Letonia sau Germania, care au adoptat anumite decizii 
legate de aceste simboluri”. 

Diana BOTNARU

„Aceste simboluri au apărut 
ca mijloc de propagandă 
al Federației Ruse”

Agenția oficială de presă „RIA Novosti” 
a publicat duminică, 3 aprilie, un articol 
programatic, intitulat „Ce ar trebui să facă 
Rusia cu Ucraina?”, semnat de filosoful, 
tehnologul politic și publicistul Timofei 
Sergheitsev. Cele mai importante teze care 
se cuprind în acest text se constituie, po-
trivit mai multor observatori din Rusia și 
din întreaga lume, într-un veritabil „ma-
nifest al fascismului rus”, scrie „Gazeta de 
Chișinău”. (link ria.ru)

Între altele, Sergheitsev consideră că 
„Ucraina e o construcție artificială anti-ru-
să. N-ar trebui să mai aibă o identitate na-
țională. Elita politică a Ucrainei trebuie 
eliminată deoarece nu poate fi reeducată. 
Teritoriul eliberat și denazificat nu ar tre-
bui să se mai numească Ucraina, iar de-
nazificarea ar trebui să dureze cel puțin 

25 de ani”, ca în cele 
din urmă autorul să 
ceară lichidarea tutu-
ror ucrainenilor care 
s-au opus invaziei 
ruse, notează b1tv.ro.

Încă dinaintea 
începerii invaziei, 
presa internațională 
a scris că Moscova a 
întocmit liste cu po-
liticieni și alte perso-
nalități din Ucraina 
care ar trebui închise 
sau chiar lichidate. 
Jurnaliști străini au scris că președintele 
ucrainean Volodimir Zelenski a fost vi-
zat de mai multe tentative, zădărnicite, 
de asasinat. Deși e conștient că viața sa e 

în primejdie, Zelenski a refuzat să-și pă-
răsească țara și coordonează operațiunile 
de război din Kiev.

Referindu-se la războiul ruso-ucrai-
nean în desfășurare, analistul consideră că 

„ucrainenii trebuie să experimenteze toate 
ororile războiului, iar asta să fie o lecție 
istorică și de ispășire pentru vinovăția lor”.

„Operațiunea specială a arătat că nu doar 
conducerea politică din Ucraina e nazistă, 
ci și majoritatea populației. Toți ucrainenii 
care au pus mâna pe arme trebuie eliminați, 
pentru că sunt responsabili pentru geno-
cidul poporului rus”, se arată în articolul 
lui Timofei Sergheitsev.

Acesta scrie, de asemenea, că ucrainenii 
își camuflează nazismul în „dorința de in-
dependență și europenizare”, iar asta face 
ca nazismul lor să fie „mult mai periculos 
pentru umanitate decât nazismul lui Hi-
tler”, se menționează în textul publicat de 
„RIA Novosti”.

Victoria POPA

RIA Novosti”: „Ce ar trebui să facă Rusia cu Ucraina?”
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„Măcar tu 
să rămâi în viață, 
îmi ziceau părinții”

Relatează ucrainence refugiate în UE, prin Republica Moldova

În aceste zile pensionarii primesc 
pensiile indexate, iar pentru cei care au 
pensiile mai mari decât pensia minimă, 
și majorate. Coeficientul de indexare 
a pensiilor de 13,94% este calculat pe 
baza ratei inflației de la sfârșitul anului 
2021. Suplimentar, toate pensiile cal-
culate vor fi majorate în sumă fixă prin 
mecanismul de transpunere a creșterii 
economice în pensii.

Totodată, celor cu pensiile mari, li 
se va indexa doar partea pensiei care 
nu depășește salariul mediu lunar pe 
economie – 9900 lei. Astfel, un pensi-
onar care beneficiază astăzi de o pensie 
de 2500 lei va primi de la 1 aprilie o 
pensie de 3020 lei, adică cu 520 lei mai 
mult, ceea ce reprezintă o creștere de 
20,8%.

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

Potrivit estimărilor, bugetul siste-
mului de pensii va crește în acest an 
până la 21,8 miliarde de lei, cu 30% 
mai mult decât anul trecut și 59% - 
comparativ cu 2019.

Cu privire la suma fixă de 171,71 lei 
pe care nu toți pensionarii au văzut-o 
în plată, ministrul Muncii și Protecției 
Sociale, Marcel Spătari explică: „Există 
două noțiuni de care trebuie să țineți 
cont: (1) pensia calculată și (2) pensia 
în plată. Pensia pe care o primiți este 
pensia în plată, care nu întotdeau-

na este aceeași cu pensia calculată. 
Aceasta din urmă, pensia calculată, se 
numește așa pentru că este calculată 
în baza contribuțiilor, adică a transfe-
rurilor în bugetul de asigurări sociale 
pe care le face angajatorul în numele 
salariaților. Dacă angajatorul nu a 
făcut aceste transferuri, dacă salariul 

a fost plătit pe jumătate în plic, atunci 
pensia calculată este mică, mai mică de 
pensia minimă. 

Deci, toate pensiile calculate au 
primit cei 172 lei, numai că și după 
asta unele pensii au rămas sub pragul 
pensiei minime, iar pensia în plată este 
practic iarăși pensia minimă, care a 

fost și ea indexată cu aproape 14%. 
Dar știrea bună este însăși creșterea 

pensiei calculate. Asta înseamnă că 
pentru mulți pensionari pensia calcu-
lată s-a apropiat de pensia minimă și la 
următoarea indexare acești pensionari 
vor ieși din mecanismul de sprijin prin 
suportul de solidaritate și pensiile lor 
vor intra pe regula generală, restabilin-
du-se echitatea pe baza contribuțiilor. 

Cu alte cuvinte, pentru cei cu pensia 
minimă, cei 172 lei sunt deja în plată 
din octombrie 2021 și vor continua să 
beneficieze de ei.”

În acest sens, prezentăm și câteva 
exemple – pensionarul care avea pen-
sia de 1400 lei în aprilie 2021 acum are 
o pensie de peste 2000 lei, cu o creș-
tere de aproape 44%. Fără modificări 
legislative, pe regulile vechi, acel pen-
sionar ar fi avut acum o pensie de 1528 
lei. Este exact unul dintre pensionarii 
care este nedumerit de ce nu vede cei 
172 lei de care a auzit. Explicația este 
că acei 172 lei i-a primit anticipat în 
octombrie 2021, în suma de peste 310 
de lei din suplimentul de solidaritate.

„Protecția socială a pensionari-
lor, care sunt cea mai vulnerabilă și 
numeroasă categorie socială, este o 
prioritate pentru Guvernare și creș-
terea bugetului alocat pentru pensii 
demonstrează acest lucru”, a punctat 
deputatul PAS, președintele Comisiei 
Protecție socială, sănătate și familie, 
Dan Perciun.

Indexarea pensiilor 
de la 1 aprilie cu 13.94% 

P U B L I C I TAT E  P O L I T I C Ă

Olga e din regiunea Odesa. Aca-
să, în Ucraina, a lucrat la Piața 
7KM, la o fabrică și vânzătoare 
la magazin. Menționează că „a 
lucrat oriunde se plătește cât de 
cât bine”. 

Începând cu 24 februarie, viața 
i s-a schimbat dramatic, la fel ca 
a altor ucraineni care s-au trezit 
în vuietul bombardamentelor dea-
supra locuințele lor. Olga stătea 
acasă, asculta sirenele și privea 
noutățile la televizor. La muncă 
nu mai mergea. „Stăteam în casă 
și mă gândeam: o să nimerească 
o rachetă în locuința mea sau mă 
va ocoli?! Nu am mers în adăpos-
turi pentru că un buncăr de lângă 
casă e într-o stare deplorabilă. Iar 

altul e la o distanță mai mare și 
să alergi la fiecare jumătate de 
oră când se pornesc sirenele nu-i 
comod. Am stat în casă cu frică, 
dar în confort”, povestește Olga.

La Odesa e stare de război. 
„Fabricile sunt închise. Doar 
magazinele alimentare sunt des-
chise. Lumea e încordată. Au fost 
bombardate obiectivele militare 
de lângă Odesa. Și s-au înregis-
trați morți. Au fost bombardate 
localitățile Kotovsk, Tairova. Au 
fost lansate rachete de pe vase-
le maritime de luptă ale rușilor, 
din Marea Neagră înspre Odesa, 
lovind în niște vile, una a fost dis-
trusă: au fost răniți, fără morți. 
Litoralul e minat”, descrie Olga 

Au părăsit Odesa la sfârșitul lunii martie, 
au stat o zi în Republica Moldova și 
s-au îndreptat spre Malta, cu gândul 
să revină în țara zguduită de război. 

Vorbim despre Olga Grinkevici și Ludmila 
Melnik, două refugiate din Ucraina. 

situația din regiunea Odesa. 
Nu a fost încântată de plecarea 

din țară, dar au contat lacrimile 
părinților. „Eu în genere nu do-
ream să plec, dar au insistat pă-
rinții care plângeau și mă rugau să 
plec. Măcar tu să rămâi în viață, 
îmi ziceau părinții”, spune Olga. 

„Cui trebuim noi acolo, 
peste hotare?”

Femeia vrea să lucreze, nu vrea 
să trăiască din ajutoare sociale. 
În Malta va munci, iar după câ-
teva luni speră să se întoarcă la 
Odesa. Dacă războiul va continua, 
Olga spune că va insista ca pă-
rinții săi să-și părăsească locurile 
natale din Ucraina și să vină la 
ea, în străinătate, sau să se mute 
temporar cu traiul în Republica 
Moldova.  

Olga mai spune că „mulți ucrai-
neni refuză să-și părăsească țara, 
deoarece se întreabă: cui trebuim 
noi acolo, peste hotare? Nu pleacă 

pentru că sunt foarte frecvente 
jafurile de locuințe”. 

La Odesa se vorbește mai mult 
limba rusă. Nu există tensiuni et-
nice în Odesa, aflăm de la Olga 
Grinkevici. „Rușii spun că noi nu 
înțelegem că președintele nostru 
este nebun. Iar președintele lor 
e extraordinar. Că Putin vrea să 
ne salveze, iar noi nu înțelegem”, 
afirmă Olga. 

Bărbații care 
se eschivează să se înroleze 
riscă închisoare

Ludmila e din Dnepropetro-
vsk, de trei ani locuiește la Odesa. 
Chiar înainte de război s-a conce-
diat de la locul de muncă pe care-l 
avea în oraș. Spre deosebire de 
Olga, Ludmila a fost foarte laco-
nică în discuția cu reportera „Ga-

zetei de Chișinău”, încuviințând 
tacit cele relatate de Olga. 

Ludmila spune că fratele ei lup-
tă în Lugansk. Ea are mulți cunos-
cuți care luptă pe diferite fronturi 
din Ucraina. „Am un prieten pe 
front. Am vorbit odată un minut 
și, la un moment dat, convorbirea 
s-a întrerupt pentru că au reînce-
put luptele”, zice Ludmila. Sunt și 
bărbați care au plecat din Ucraina. 

Unii bărbați au reușit cumva 
să emigreze, iar acum se tem să 
revină în țară, spun aceste femei, 
deoarece, dacă nu-și pot argu-
menta plecarea, sunt pasibili de 
închisoare, de la 7 până la 10 ani. 

De la începutul războiului, 
Ludmila a observat că ucrainenii 
au devenit mult mai uniți ajutân-
du-se reciproc. 

Natalia MUNTEANU
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Casă pentru rațe plutitoare, 
pască și ouă decorative  

În bugetul municipal pentru 
anul 2022 sunt alocate peste 22 de 
mii de lei – ajutor bănesc pentru 
sărbătorile de Paști oferit pensiona-
rilor cu o pensie mai mică de 1.450 
de lei. Aceștia, 220 de persoane, 
ca și în anii trecuți, vor primi câte 
100 de lei pentru masa de Paști. În 
urma crizei energetice și din cauza 
războiului din Ucraina, prețurile 
în Republica Moldova au explo-
dat, iar cu cei 100 de lei mai că nu 
cumperi nimic. În schimb se găsesc 
bani pentru decorațiuni din plastic. 

Pretura Botanica a inițiat o 
achiziție publică la sfârșitul lunii 
martie pentru confecționarea, li-
vrarea și instalarea unor instalații 
decorative cu tematica Sărbătorilor 
de Paști în valoare de 170.585 de 
lei. Tot în aceeași perioadă, Pretura 
sectorului Ciocana a inițiat o pro-
cedură de achiziții cu același scop, 
doar că în valoare de 450.700 de 
lei. Astfel, Pretura Ciocana, con-
form contractului, a achiziționat 
o instalație decorativă volumetri-
că pentru sărbătorile de Paști – 
215.000 de lei, o instalație „Casă 
pentru rațe plutitoare” – 88.500 de 
lei și o instalație decorativă Pască 
și Ouă – de 147.200 de lei. 

Atât la Pretura Botanica, cât și 
la Pretura Ciocana, câștigătorul 
desemnat pentru achiziția insta-
lațiilor decorative pascale a fost 
unul și același agent economic, 
Prodecoiluminare. Mai mult pen-
tru achiziția de la Pretura Ciocana, 
responsabilă este chiar pretorul 
acesteia, Sinilga Școlnic, care în 
luna martie 2021 a fost reținută 
într-un dosar de corupție, ulterior 
(în septembrie) cauza fiind clasată 
în lipsa elementelor infracțiunii. 

Sumele de bani au fost 
aprobate de către 
Primăria Chișinău

Elena Brumă, responsabilă de 

achiziții la Pretura sectorului Cio-
cana, a menționat pentru „Gazeta 
de Chișinău” că sumele de bani 
pentru aceste decoruri au fost 
aprobate la nivel de primărie. 

„Acum, cu toate scumpirile care 
sunt, asta e situația. Nu noi am de-
cis, nu preturile, s-a decis la nivel de 
primărie. Toate sectoarele fac ase-
menea achiziții pentru decorațiuni.

Noi ne-am condus după cel 
mai mic preț, noi ne încadrăm în 
suma de 400 de mii de lei. Mulți 
agenți economici mai mici nu vor 
să participe, din cauza războiului. 
Ei aceste materiale le aduceau din 
Ucraina, acum s-au stopat aceste 
importuri”, a spus Brumă.

Șeful serviciului de presă al 
primăriei, Vasile Chirilescu, a 
declarat pentru ziarul nostru că 
pentru preturi s-au alocat din bu-
getul anual peste 20 de milioane 
de lei, sumă care se regăsește în 
document. Astfel, circa patru mi-
lioane de lei revin fiecărei preturi 
pentru achiziționare și desfășura-
rea mai multor activități, printre 
care și procurarea decorului pen-
tru sărbătorile de Paști. 

„În suma aceasta intră cheltuieli 
și pentru decor, la fel pentru demo-
lări, salubrizare și mentenanță. E 
puțin. Ne vom descurca cu elemente 
decorative procurate anii prece-
denți de către diferite subdiviziuni. 
La fel cum e și cu bradul și cu cele-
lalte decorațiuni”, a declarat acesta.

„Bani irosiți în vânt”

În timp ce unii oameni susțin 
astfel de inițiative, alții spun că 
autoritățile cheltuiesc nejustificat 
bani publici.  

„Eu mă bucur că va fi frumos, 
la Ciocana, aleea a fost tare fru-
moasă la Anul Nou, și mă bucur 
când văd orașul decorat”, spune 
Cristina Bargan. 

Alții însă se arată indignați de 
aceste cheltuieli.

„Când țara vecina este în plin 
război, iar republica noastră se 
confruntă cu probleme mari, de-
ficit de mâncare și prețuri exa-
gerate, este absolut anormal să 
plătești așa bani pe decorațiuni”, 
susține Liliana Cemurtan.

Ludmila Foca spune că orașul 
înverzește și este frumos și fără 
decorațiuni. „Lasă-i să decoreze 
parcul de la Catedrală. Pentru ce 

Ouă și pască din plastic, instalație 
decorativă volumetrică, casă pentru 
rațe plutitoare, astfel de decorațiuni 
vor apărea în ajunul sărbătorilor de 

Paști în sectoarele Ciocana și Botanica. Preturile 
celor două sectoare au organizat proceduri de 
achiziții în valoare  de peste 600 de mii de lei 
pentru decorațiuni pascale. Unii oameni susțin 
că cheltuielile sunt exagerate și nu este cazul să 
fie aruncați bani în vânt când există probleme 
mai stringente, alții spun că de Paști trebuie să fie 
frumos în oraș. Primăria Chișinău menționează 
că nu e vorba de mulți bani și că se vor folosi și 
decorațiuni din anii trecuți. 

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

A n u n ț  d e  a n g a j a r e

să o gestioneze autoritățile nu ne 
permit să direcționăm resursele 
bugetare pentru bunuri care nu 
sunt indispensabile și deci nu sunt 
prioritare. 

Achizițiile de instalații deco-
rative de peste 600 de mii de lei 
organizate de preturile Botanica și 
Ciocana din bugetul municipal de-
notă o lipsă de responsabilitate și 
risipă în utilizarea banilor publici. 
Mai mult decât atât, dacă anali-
zăm Planul de achiziții pentru 
anul 2022 al Preturilor Botanica 
și Ciocana, vedem că o astfel de 
achiziție nu a fost planificată, și, 
abia prin modificarea acestuia la 
sfârșitul lunii martie, a fost inclu-
să achiziția de instalații decora-
tive”, a specificat pentru ziarul 
nostru Diana Ranga-Enachi.

Servicii de pază, servicii de 
restaurant, servicii 
hoteliere, bilete pentru 
călătorie în troleibuzele din 
Chișinău imprimate tocmai 
în Rusia, planul de achiziții 
al Primăriei Chișinău 

În Planul de achiziții publice 

Preturile Ciocana și Botanica vor cheltui peste 600 de mii de lei pentru decorațiuni de Paști

Carolina CHIRILESCU

să cheltuiască fiecare sector atâția 
bani?”, punctează aceasta. 

Unii locuitori ai capitalei se 
întreabă ce s-a întâmplat cu de-
corațiunile de anul trecut. 

Discutând cu reprezentanții 
Preturii Botanica, Carolina Pa-
nico, de la anticameră, a declarat 
pentru „Gazeta de Chișinău” că în 
2021 în sector nu au fost folosite 
decorațiuni de Paști. 

În 2018, fostul primar, Silvia 
Radu a cheltuit 1,8 milioane de 
lei pentru covorul de flori din fața 
Catedralei Mitropolitane „Naște-
rea Domnului”.

Risipă de bani publici

Diana Ranga-Enachi, expertă 
în achiziții publice și în econo-
mie la IDIS „Viitorul”, ne atrage 
atenția că aceste achiziții au fost 
incluse în buget la sfârșitul lunii 
martie, în plină criză economică, 
energetică și război în Ucraina.

„În primul rând, trebuie să 
menționez că în legislația din 
domeniul achizițiilor publice, 
este clar stipulat că procesul de 
achiziție trebuie să fie realizat 
în baza principiilor de eficiență 
a utilizării banilor publici. În al 
doilea rând, acum suntem într-o 
situație financiar-bugetară destul 
de precară, în contextul cheltuie-
lilor bugetare sporite pe fondul 
creșterii prețurilor, în special la 
resursele energetice, produsele 
alimentare, fapt ce a golit bugetele 
instituțiilor publice. În al treilea 
rând, războiul din țara vecină și 
criza refugiaților pe care trebuie 

Decorațiuni de Paști din anii trecuți

реntru аnul bugetar 2022 al Pri-
măriei Municipiului Сhișinău se 
regăsesc sume de bani preconizate 
pentru procurarea unor servicii 
ale căror licitații publice nu vor 
fi efectuate conform legii. 

De exemplu, pentru luna 
aprilie primăria are planificată 
procurarea automobilelor de un 
milion de lei, numărul acestora 
nu este precizat în document. 
Pentru bilete avia sunt preco-
nizate 300.000 de lei. În luna 
februarie, prin contracte de 
valoare mică, au fost achiziți-
onate servicii de restaurant de 
300.000 de lei și servicii ho-
teliere de 280.000 de lei. Șase 
milioane de lei vor merge pentru 
Forumul investițional economic, 
pentru care se preconizează o 
licitație deschisă pentru lunile 
aprilie – mai. Serviciile de pază 
ale Primăriei Chișinău costă bu-
getul 470.000 mii de lei, care se 
contractează prin procedură de 
negociere fără publicarea anun-
țului prealabil. 

Mai mult, miercuri, 6 aprilie, 
consilierul municipal Alexandru 
Trubca a declarat în cadrul unei 
conferințe de presă că biletele de 
călătorie în troleibuzele din Chiși-
nău vor fi imprimate în Barnaul, 
regiunea Altai, din Rusia.

„Mai aproape nu am găsit. Eu 
nu am cuvinte să explic. Să admi-
tem că este corect, dar nu s-a făcut 
nicio licitație publică. Este vorba 
despre un contract de 700 de mii 
de lei. Trebuie să discutăm cu or-
ganele competente”, a menționat 
fostul consilier. Trubca susține că 
RTEC ar fi semnat acest contract 
în ianuarie curent cu întreprinde-
rea individuală „Fitisova Nadej-
da”, care prevede imprimarea a 
84 de milioane de bilete.
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Occidentul sancționează, 
Republica Moldova 
favorizează

Republica Moldova a oferit un contract 
în valoare de 13 milioane de euro unui 
oligarh rus, inclus în lista persoanelor 
sancționate de statele occidentale 

pentru agresiunea armată a Federației Ruse 
în Ucraina. Guvernarea de la Chișinău spune 
că aceasta a fost singura opțiune pentru 
executarea în termen a unor lucrări finanțate de 
Banca Mondială. 

E C O N O M I E

Fruntașul Platformei Dem-
nitate și Adevăr Alexandru Slu-
sari, ex-vicepreședinte al Parla-
mentului, aduce acuzații grave 
guvernării PAS și președintei 
Maia Sandu în contextul unei 
licitații de selectare a antre-
prenorului unor lucrări de re-
novare la Societatea pe Acțiuni 
Termoelectrica. Potrivit lui Slu-
sari, guvernarea ar fi favorizat 
compania oligarhului rus Alexei 
Mordașov să câștige contractul 
de 13 milioane de euro, bani îm-
prumutați de Banca Mondială, 
deși existau și alte opțiuni, în 
special un concern din firme 
românești și reprezentanțe ale 
unor companii internaționale 
în România. 

13 milioane de euro 
pentru un oligarh rus 
sancționat de Occident

„Regret enorm că doamna San-
du a fost dezinformată de domnul 
Spînu (Andrei Spînu, ministrul 
Infrastructurii și Dezvoltării Re-
gionale) și volens-nolens a deve-
nit avocata companiei Siloviye 
Mashiny a oligarhului rus Alexei 
Mordașov, care poate efectua lu-
crările de modernizare la Termoe-
lectrica. Acolo ar trebui să meargă 
circa 13 milioane de euro, bani 
din creditul Băncii Mondiale, care 
urmează să fie rambursați de lo-
cuitorii capitalei”, scrie Slusari pe 
pagina sa de Facebook.

Politicianul pune selectarea 
companiei rusești în contextul 
invaziei rusești în Ucraina și al 
sancțiunilor Occidentului pe acest 
fundal pentru mai mulți oligarhi 
ruși, inclusiv Alexei Mordașov. 

„Dar dacă mâine Siloviye 
Mashiny intră în insolvabilitate 
din cauza sancțiunilor? Dar dacă 
în contextul acelorași sancțiuni 
o să fie imposibil de transportat 
utilaj din Rusia în Moldova?”, se 
întreabă Slusari.

Totodată, el dă de înțeles că ar 
fi existat un alt ofertant, care ar fi  
fost defavorizat în cadrul licitației. 

Culmea, acesta ar fi un consorțiu 
de companii din România și re-
prezentanțe în România ale unor 
firme de talie mondială. 

Alternativa, 
nu foarte strălucită

„Dar cel mai important lucru 
ține de existența variantei alter-
native, care a fost propusă de con-
sorțiul român, care include multe 
întreprinderi cu nume și cu repre-
zentanțe peste Prut. După cum 
vedeți, acest grup de companii a 
venit cu oferta pentru Moldova, 
expediată pe adresa ministrului 
Infrastructurii și Dezvoltării Re-

gionale încă pe 25 martie”, scrie 
Slusari.

El nu a spus despre ce companii 
este vorba, însă a atașat la postare 
poza unui demers al consorțiului, 
unde sunt enumerate acestea. 

Este vorba despre Turboenergy 
Power România, General Electric 
România, Zeeco Europe, Semens 
România, ABB România. Prima 
din ele, Turboenergy Power Ro-
mânia, este contractant, iar cele-
lalte sunt subcontractante. Altfel 
spus, interesul primar în a primi 
acest contract îl are contractantul, 
iar Turboenergy Power România 
nu este chiar atât de românească 
după cum spune Slusari. 

În toamna anului trecut, presa 
de la Chișinău scria că  Turboe-
nergy Power România aparține lui 
Victor Slivinschi, un apropiat al 

Trei din patru 
angajați 
din Chișinău 
lucrează 
în sectorul 
serviciilor

Peste 75 la sută din popu-
lația angajată a Chișinăului 
lucrează în sfera serviciilor, 
potrivit datelor actualizate ale 
Biroului Național de Statistică 
(BNS) privind forța de muncă. 
În Republica Moldova ponde-
rea angajaților în servicii este 
mai mare de jumătate.

Fie că este vorba despre 
comerț, servicii financiar-ban-
care, reparație a automobilelor 
sau alte genuri de prestări de 
servicii, acestea reprezintă 
peste jumătate din locurile de 
muncă ocupate în Republica 
Moldova. 

În total, în sectorul 
serviciilor, anul trecut lucrau 
475,5 mii din cele 843,4 mii de 
persoane angajate oficial. Este 
vorba despre 56,4 la sută din 
totalul persoanelor ocupate.

Rusia, 
tot mai 
aproape 
de a intra 
în incapacitate 
de plată

Ministerul de Finanțe al 
Rusiei a plătit în ruble pentru 
unele dintre obligațiunile sale 
contractate în dolari după ce 
băncile străine au refuzat să 
proceseze plăți în valoare de 
649,2 milioane de dolari. Drept 
urmare, crește probabilitatea 
intrării Rusiei în incapacitate 
tehnică de plată.

Ministerul Finanțelor a 
declarat că băncile străine au 
respins plățile pentru obligațiu-
nile cu scadență în această lună, 
scrie Bloomberg, lăsând Rusia 
să trimită plăți în ruble către 
Depozitarul Național al Decon-
tărilor.

Autoritățile ruse „consideră 
că și-au îndeplinit în totalitate 
obligațiile” deși contractele lor 
cu creditorii nu admit sub nicio 
formă opțiunea de a plăti în 
ruble. Acest fapt ridică îngrijo-
rarea investitorilor că țara este 
expusă riscului de incapacitate 
de plată. 

Ion CHIȘLEA 

lui Chiril Gaburici, fost premier 
al Alianței pentru Integrare Eu-
ropeană în 2015, și lui Alexandru 
Baltag, ex-președintele Asociației 
Oamenilor de Afaceri din Mol-
dova, organizație patronată de 
oligarhul Vladimir Plahotniuc.  

Potrivit presei, instituțiile spe-
cializate ale Republicii Moldova  
documentau în acel moment un șir 
de „acțiuni de șantaj” din partea 
lui Victor Slivinschi, care voia să 
obțină cu orice preț  proiectul de 
modernizare a unui bloc energetic 
și reparația capitală a altui bloc al 
Centralei Electrice de Termoficare 
nr.2 din Chișinău. 

Slivinschi, potrivit informa-
țiilor din dosar, ar fi intenționat 
să blocheze acest proiect în cazul 
în care nu ar fi reușit să obțină 
contractul.  

„Directorul general al SRL 
,Turbo Energy Power, dl. Slivin-
schi Victor, în mod repetat, perso-
nal, și prin telefon, a încercat să-l 
determine pe directorul general 
al SA Termoelectrica Veaceslav 
Eni, să intervină către Oficialii 
Băncii Mondiale din Republica 

Moldova pentru a fi modificate 
condițiile licitației, pentru ca ce-
rințele tehnice și de documentație 
să corespundă parametrilor SRL 
Turbo Energy Power”, se spune 
în documentele citate de presă.

Potrivit acelorași documen-
te, Slivinschi i-ar fi solicitat lui 
Eni să-l influențeze pe directorul 
altui ofertant, SRL Horus, să re-
nunțe de a participa la licitație. 
Dat fiind faptul că Eni a refuzat, 
Slivinschi a demarat o campanie 
de defăimare a acestuia. Până la 
urmă, lui Eni i-a fost intentat un 
dosar penal pentru îmbogățire ili-
cită, iar la finele lunii noiembrie a 
anului trecut, acesta a demisionat 
din funcția de director general al 
Termoelectrica. Nu putem spune 
cu certitudine că dosarul a fost 
intentat în baza informațiilor 

defăimătoare, publicate de Sli-
vinschi. 

Ne solidarizăm 
cu agresorul?

Am încercat să aflăm și poziția 
ministrului Infrastructurii și Dez-
voltării Regionale privind acest su-
biect. La MIDR ni s-a spus, însă, că 
el o va expune în cadrul unei emi-
siuni la un post TV în seara de joi. 

Însă ne-au sugerat să vedem 
articolele din presă, pe care le-am 
citat mai sus. Înțelegem că Turbo 
Energy Power nu a câștigat licita-
ția din cauza acțiunilor ilegale ale 
directorului său, care a încercat 
prin presiune și șantaj să obțină 
contractul. Și motivul este destul 
de valid. 

De cealaltă parte, nici oferirea 
contractului rușilor de la Siloviye 
Mashiny nu arată bine, chiar dacă 
aceasta ar fi producătorul utila-
jului instalat în prezent la CET 2. 

Argumentele lui Slusari pot fi 
greu de combătut. În situația când 
proprietarul Siloviye Mashiny este 
supus sancțiunilor, ba mai mult, 

există o blocadă totală a trans-
porturilor rusești, nu se știe cum 
vor ajunge la Chișinău utilajele și 
echipamentele necesare. Îngrijo-
rarea că contractul nu va putea 
fi executat este mai mult decât 
întemeiată. 

Nu știm nici dacă licitația ar 
fi putut fi anulată, date fiind cir-
cumstanțele actuale. 

Totuși, în condițiile în care 
toată lumea impune sancțiuni 
Rusiei pentru a o presa să opreas-
că agresiunea armată în Ucraina, 
iar orice dolar câștigat de ruși în 
exterior este privit ca o sursă de 
înarmare a armatei agresoare, 
contractul cu firma oligarhului 
Mordașov arată ca un gest de 
desolidarizare cu Ucraina și lu-
mea civilizată și de solidarizare 
cu agresorii ruși. 
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E pregătit sau nu aerodromul 
Tiraspol să primească 
avioane rusești? 

Aerodromul militar din Tiraspol este prevăzut 
pentru aterizarea, decolarea și staționarea 
avioanelor militare. În opinia experților 
militari, acest obiectiv militar este întreținut 

în condiții foarte bune și poate să primească avioane de 
orice tip din dotarea Armatei ruse. 

Ce reprezintă aerodromul din Tiraspol și cum poate fi folosit 
de trupele ruse în războiul împotriva Ucrainei?

Statul-Major al Forțelor Armate ale 
Ucrainei a anunțat, pe 5 aprilie, că pe 
aerodromul din Tiraspol sunt efectuate 
lucrări pentru primirea aeronavelor ru-
sești. Autoritățile ucrainene nu exclud 
folosirea teritoriului Transnistriei de 
către trupele ruse în războiul împotriva 
Ucrainei.

„Nu este exclusă folosirea teritoriului 
autoproclamatei republici nistrene din 
Republica Moldova pentru a susține o 
operațiune ofensivă pe direcția Sud. Pe 
aeroportul din Tiraspol se efectuează 
pregătiri pentru primirea aeronavelor”, 
a menționat Statul-Major al Forțelor 
Armate ale Ucrainei întru-un comunicat 
publicat pe pagina sa de Facebook.

Trupele ruse ar putea folosi 
Transnistria

 
În aceeași zi, serviciul de presă al 

Ministerului Apărării al Republicii 
Moldova a informat că nu deține date 
despre asemenea acțiuni întreprinse pe 
obiectivul militar din stânga Nistrului.

„Ministerul Apărării informează că 
nu deține astfel de informație. Armata 
Națională monitorizează spațiul aeri-
an al Republicii Moldova”, a declarat 
responsabila de comunicare cu presa 
a Ministerului Apărării, Ala Diaconu, 
pentru reporterul „Gazetei de Chișinău”.

În același timp, autoritățile moldo-
venești au amintit că spațiul aerian al 
Republicii Moldova a fost redeschis 
parțial spre Vest, pentru cursele regu-
late de pasageri pe/ de pe Aeroportul 
Internațional Chișinău.

În seara zilei de 6 aprilie, regimul 
secesionist de la Tiraspol a calificat 
drept „false” mesajele despre acțiunile 
militare ale Transnistriei.

„Republica Moldovenească Nistreană 
nu efectuează nicio pregătire și nu are 
intenții militare față de regiunile Ucrai-
nei limitrofe cu Transnistria. Repetăm 
că această poziție de principiu a statului 
nistrean are un caracter invariabil”, se 
subliniază într-un comunicat al pretin-
sului minister de externe de la Tiraspol.

Tiraspolul „nu planifică acțiuni 
militariste” împotriva Ucrainei

Regimul prorus din stânga Nistru-
lui a solicitat Kievului „să trateze mai 
uman starea psihologică a propriilor 
cetățeni, care locuiesc în regiunile li-
mitrofe Transnistriei, și să se abțină de 

la mesaje periodice de acest gen, care 
creează tensiuni nerezonabile și afec-
tează negativ bunăstarea oamenilor”.

Potrivit Tiraspolului, în regiune locu-
iesc peste 80.000 de cetățeni ai Ucrai-
nei, precum și aproximativ 27.000 de 
refugiați ucraineni, care sunt în deplină 
siguranță.

Deși pare imposibil un asemenea 
scenariu din cauza că spațiul aerian 
al Ucrainei și al Republicii Moldova, 
parțial, este închis, unii experți mili-
tari consultați de reporterul „Gazetei 
de Chișinău” consideră că o asemenea 
situație ar putea să se producă în condi-
țiile actuale. Alții însă susțin că folosirea 

aerodromului ar fi posibilă doar după 
cucerirea Odesei de către trupele ruse.  

Descrierea Aerodromului 
din Tiraspol 

Generalul Ion Costaș a oferit o de-
scriere detaliată a aerodromului militar 
din Tiraspol:

„Acest obiectiv militar este destinat 
pentru decolări, aterizări și staționări 
militare. Are o pistă cu o lungime de 
2.500 de metri și o lățime de 60-80 
de metri. Pista este formată din plă-
ci de beton cu o grosime de 60-80 de 
centimetri. Această grosime a plăcilor 
permite aterizarea nu doar a avioanelor 
militare, care sunt mai ușoare, ci și a 
celor de transport”.     

Colonelul SIS, Ion Leahu, a preci-
zat că acest aerodrom a fost construit 
după cel de-al Doilea Război Mondial, 
prin 1950, și este destinat avioanelor 
de vânătoare. 

„Acolo staționa un regiment de avi-
oane de vânătoare, care se subordona 
Districtului Militar Odesa.

În situație de criză, avioanele de la 
Tiraspol urmau să aterizeze la Râbnița, 
în satul Vărăncău, acolo și acum există 

o pistă de decolare pentru a lua la bord 
armament nuclear și a bombarda teri-
toriul de sud-est al NATO – Turcia și 
Grecia”, a relatat expertul.  

„Foarte bine amenajat 
și funcțional”

Potrivit estimărilor lui Ion Leahu, 
aerodromul din Tiraspol este amena-
jat destul de bine din punct de vedere 
tehnic. 

„În 2004-2006, a avut loc o reparație 
serioasă, au fost reparate pistele. A fost 
reparat utilajul de manevrare și ghidare 
a zborurilor. Aerodromul este complet 
pregătit pentru aterizarea și decolarea 
avioanelor de orice tip care există în 
dotarea armatei ruse. În apropierea ae-
rodromului sunt ateliere de reparație, 
ateliere pentru deservire, sunt depozite 
de combustibil”, a spus el. 

„Prin urmare, în caz de necesitate, 
acest obiectiv poate să primească ae-

ronave. Ultima dată, acest aerodrom 
a primit avioane în iulie 1992, când au 
venit forțele pacificatoare. Atunci au 
venit peste 100 de avioane”, a conclu-
zionat el. 

Cum poate să fie folosit 
aerodromul împotriva 
Ucrainei

În ce privește folosirea aerodromului 
din Tiraspol de către trupele rusești în 
războiul împotriva Ucrainei, generalul 
Ion Costaș a declarat că acest lucru ar 
fi posibil doar în cazul în care trupele 
ruse ar prelua controlul asupra regiunii 
Odesa. 

„În cazul în care spațiul aerian este 
închis, avioanele rusești nu pot să ateri-
zeze la Tiraspol pentru că sunt doborâte 
de sistemul de apărare antiaeriană al 
Armatei Ucrainene. Navele militare ru-
sești ar putea ateriza la Tiraspol dinspre 
Marea Neagră, dacă a fi cucerită Odesa, 
doar în acest caz”, a precizat generalul.  

În opinia colonelului SIS, Ion Leahu, 
Ucraina are probleme legate cu siste-
mele de apărare antiaeriană și, în acest 
context, dacă Kremlinul va dori să utili-
zeze acest aerodrom, o va face.” 

Senatorii SUA 
au adoptat legendarul 
program Lend-Lease

Senatul SUA a adoptat în unanimitate o legislație 
majoră miercuri seară pentru a reînvia un program 
din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, care 
îi permite președintelui Joe Biden să trimită mai 
eficient arme și alte provizii în Ucraina. Senatorii 
s-au adunat rapid în spatele propunerii, cunoscută 
sub numele de Lend-Lease, deoarece armata ucrai-
neană a demonstrat că ar putea respinge trupele 
ruse care bombardează localitățile ucrainene de la 
sfârșitul lunii februarie.

Embargo total pentru 
importurile de gaz 
și petrol din Rusia

Rezoluția Parlamentului European (PE) care 
cere un embargo total și imediat pentru importurile 
de gaz și petrol rusești și extinderea substanțială 
a listei de sancțiuni care vizează responsabili din 
Rusia și Belarus a fost adoptată joi cu o majoritate 
largă de eurodeputați. Rezoluția privind concluziile 
Consiliului European din 24-25 martie 2022, ela-
borată de grupurile politice, a trecut cu 513 voturi 
pentru, 22 împotrivă și 19 abțineri, în aplauzele 
eurodeputaților.

Kievul acuză Ungaria 
că îl ajută pe Putin 

Kievul a acuzat joi Ungaria că îl ajută pe Putin în 
războiul împotriva Ucrainei, la o zi după ce premierul 
ungar Viktor Orban s-a declarat dispus să plătească 
în ruble pentru gazul rusesc, spre deosebire de cele-
lalte țări din UE, relatează AFP, citată de agerpres.ro. 
„Budapesta a trecut la etapa următoare: îl ajută pe 
Putin să-și continue agresiunea împotriva Ucrainei”, 
a transmis într-un comunicat purtătorul de cuvânt 
al Ministerului ucrainean al Afacerilor Externe, Oleg 
Nikolenko, spunând că Ungaria „distruge unitatea” 
UE prin această poziție. 

Ministrul ucrainean 
de externe cere NATO: 
Arme, arme și iar arme 

Șeful diplomației ucrai-
nene, Dmitro Kuleba, a ce-
rut joi țărilor membre NATO 
să furnizeze mai multe arme 
Ucrainei pentru combaterea 
forțelor ruse, indicând că, în 
cadrul reuniunii pe care o va 
avea joi cu aliații NATO la 
Bruxelles, are trei puncte pe 
ordinea de zi: „arme, arme 
și iar arme”, relatează AFP 
și EFE, citate de agerpres.
ro. „Agenda mea este foarte simplă. Am venit să 
cer trei lucruri: arme, arme și arme. Cu cât mai 
repede vor fi livrate, cu atât mai multe vieți vor fi 
salvate”, a pledat ministrul ucrainean de externe 
la sosirea sa la sediul NATO din Bruxelles.

Bucea: China face 
referire la imagini 
„profund tulburătoare” 

China a făcut referire miercuri la imagini „pro-
fund tulburătoare” după descoperirea cadavrelor în 
orașul Bucea din Ucraina, refuzând în același timp 
să incrimineze Rusia, notează France Presse. În timp 
ce imaginile cu orașul eliberat de sub ocupația rusă 
au atras condamnarea generală a Moscovei și apeluri 
la sancțiuni internaționale mai dure, Beijingul s-a 
abținut să dea vina pe aliatul său rus. „Informațiile 
și imaginile cu civili morți la Bucea sunt profund 
tulburătoare”, a recunoscut în fața presei un pur-
tător de cuvânt al diplomației chineze, Zhao Lijian. 

I.G.

M a p a m o n d

Ilie GULCA
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Să spunem lucrurilor 
pe nume (I)

H a r t a  l u m i i

Războiul nu atât răstoarnă 
situația, cât trage perdeaua 
retorică de pe adevăr. Astfel, 
evidența scapă de filtrele „plu-
ralismului de opinii“, „corecti-
tudinii politice“ și „abordărilor 
echilibrate“, arătându-se în 
toată goliciunea ei. În Repu-
blica Moldova, chiar avem o 
coloană a cincea, dar avem și 
un mare noroc că nu ea se află 
acum la cârma statului. Adevă-
rul nu se oprește însă aici: nici 
actuala guvernare nu e pe de-a 
întregul la înălțimea provocă-
rilor. PAS încă mai acționează 
în siajul înțelegerilor din 2019, 
iar asta se vede și fără ochelari. 
Spânu semnează o capitulație 
cu Gazprom-ul (nu pot numi 
altfel acel contract, oricâte con-
traargumente mi s-ar aduce), 
Gavrilița ține cu tot dinadinsul 
să salveze Combinatul de la 
Râbnița, Sandu nu se raliază 
sancțiunilor, depunem mai cu-
rând siliți de evenimente și de 
„parteneri“ decât de bunăvoie o 
cerere de aderare la UE, Grosu 
nu prea știe ce se comemorea-
ză în legislativ – victimele de 
la Bucea sau propunerea lui 
Bătrâncea, accesul la propa-
ganda Rusiei este îngrădit doar 
simbolic etc. În general, dacă 
am șterge de pe ochi lacrimile 
de admirație pentru exemplara 
și incoruptibila noastră preșe-
dintă, am constata că tot ce am 
făcut realmente bun, ca țară, în 
acest răstimp dramatic, a fost 
să-i primim cu brațele deschise 
pe refugiați și să cerem imediat 
bani de la europeni pentru asta. 
Dincolo de acest gest, văd doar 
declarații de bune intenții și 
idei care sună sănătos. Nu și 
fapte. Nu și alte gesturi.

După Bucea, niciun fund 
politic nu se mai poate așeza în 
două luntri. O asemenea am-
barcațiune, ce se ține grămadă 
doar pe iluzia că torpilele se 
mișcă mai lent în ape neutre, 
nu are nicio șansă. Chiar dacă 
nu ne scufundăm acum, în plin 
război, ne vom scufunda apoi, 
moral și politic, în timp de pace. 
Iar cine compară RM cu Elveția, 
de dragul argumentului, trebuie 
retrimis la școală. 

Lecții de istorie, de bun-
simț și câteva ședințe în 
cabinetul psihoterapeutului 
sunt indicate și pentru cei care 
pun la îndoială Bucea. Dar și 
înainte de Bucea, era clar că 
armata rusă se va deda, pe ici, 
pe colo, la crime de război și 
la crime împotriva umanită-
ții. Sau, ca să evităm măcar 

Se părea că războiul din Ucrai-
na nu ne mai poate surprinde, 
dar Bucea, Irpen, Mariupol ne 
sugerează că e abia începutul. 
Cine se mai îndoiește de ce ne 
așteaptă ar putea să răsfoiască 
articolul publicat pe paginile 
agenției oficiale a Kremlinului 
RIA Novosti: „Ce ar trebui să 
facă Rusia cu Ucraina?”. Între-
barea însăși scutură ultimele 
iluzii. Iar în subsidiar se între-
zărește imediat următoarea grijă 

a Kremlinului: „Ce vom face cu Moldova?”.
„Neutralitatea” Ucrainei, construită pe garanțiile și sprijinul occiden-

talilor nu mai e pe placul Rusiei. Doar o Ucraină ocupată permanent 
de armata rusă! Recitind documentul (un comentator remarca, pentru 
un viitor Nürnberg: dacă crimele din Bucea vor trebui probate, acest 
articol este egal cu autodenunțul perfect!), vom vedea ce ni se pregă-
tește și nouă. Or măcelul din aceste zile nu e scopul final al actualilor 
criminali de război. Obiectivul strategic e marcarea teritoriului „noii 
ordini mondiale”. O Ucraină cu relații în Occident (ca și o Moldovă de 
același fel) nu intră în planurile Moscovei. Ea vrea un control total: 
militar, economic, cultural, politic, spațiu informațional.

Pentru Faza a doua: Moldova, scenariul e limpede. Un vasal obe-
dient, fără alte calități decât devotamentul absolut președintelui rus 
(modelul Dodon); un guvern-marionetă, modelul Chicu; un parlament 
cu – cel puțin – o majoritate pro-rusă; o Transnistrie ca fir de siguranță, 
mereu inflamabil. Dacă moldovenilor nu le-ar fi ajuns înțelepciune să-l 
trimită pe Igor Dodon la plimbare, azi, pe străzile Chișinăului s-ar fi 
plimbat, perfect legal, omuleții verzi, iar Ucraina ar fi fost amenințată 
dinspre Apus nu doar de inerta deocamdată grupare din Transnistria, 
ci și de întreaga Moldovă, „independentă și neutră”. 

Azi Moldova se comportă onorabil. Războiul hibrid nu a fost prea 
eficient, nici în Ucraina, nici în Moldova. Moldova a condamnat invazia 
rusească (deci și-a determinat poziția), a depus cererea de aderare la 
UE (deci a făcut alegerea în cadrul „noii ordini mondiale”), a găzduit 
generos refugiații ucraineni (omenește, e cel mai frumos și real lucru 
făcut). Ar mai fi ceva? Ba da: blestematele sancțiuni împotriva Rusiei 
și atitudinea față de Transnistria.

Dacă neutralitatea noastră o mai poți invoca, apoi nealinierea la 
sancțiuni te transformă în rușinoasa calitate de „prieten al Rusiei”. 
Cu ce ne-am meritat această dezonoare? Or nu înțelegerea și tole-
ranța Occidentului contează aici, ci Ucraina. Ea cum se simte alături 
de un vecin indecis? Interzicerea exportului mărfurilor noastre în 
Rusia (azi oricum imposibil) ar fi o sancțiune, fie și formală; ca și, de 
exemplu, interzicerea (funcțională, azi, dar nedeclarată ca sancțiune) 
a re-exportului prin Moldova sau (la fel, funcțională azi) interzicerea 
folosirii sistemului nostru bancar pentru operații cu Rusia, în scopul 
fentării sistemului. Nu contează cât, contează că suntem dispuși să 
ne sacrificăm (toată lumea are ceva de pierdut în urma sancțiunilor) 
pentru pedepsirea publică a criminalului! Trebuie să anunțăm ală-
turarea la deciziile comunitare.

Iar relațiile noastre cu Transnistria trebuie, simplu de tot, afișate, 
explicate, oferite în sosul geopolitic potrivit. Pe lângă bunăvoința 
moldovenilor și a europenilor de a furniza materie primă pentru uzina 
separatiștilor de la Râbnița, ca tentativă de a atașa Transnistria la 
trenul nostru, pornit, târâș-grăpiș, spre Europa, concomitent, trebuie 
să cerem, categoric, retragerea trupelor ruse din Transnistria și nimi-
cirea munițiilor de război de la Cobasna. Cu invocarea pericolului în 
contextul războiului. Cu motivația că suntem „neutri”. Dar, mai ales, 
cu explicația că suntem „independenți”, calitate recunoscută de toți, 
inclusiv, de agresorul de azi. Pe care nu vrem să-l supărăm, în naiva 
speranță că pe noi are să ne cruțe.

P.S. Dintre „deschiderile prietenești” ale Rusiei, cel mai mult m-a 
pus în gardă că suntem pe lista celor vreo 50 de state cu care Rusia 
reia legătura aviatică. Tehnic, e imposibil (avioanele rusești nu pot 
survola spațiul țărilor UE, nici al Ucrainei), dar probabilitatea exis-
tă... și ne dă de gândit. Una e că nu ne onorează deloc clauza națiunii 
favorizate de căpcăun, alta e că dacă rușii decid să ne fericească pe 
viu cu prezența lor, cine știe cu ce omuleți parașutați absolut legal ne 
putem trezi pe spațiul incert al aeroportului internațional Chișinău... 

P.P.S. „Globul Moldovei” e metafora parlamentarilor noștri din 
zorii „independenței”. Așa își imaginau ei că vom trăi de azi înainte: 
lumea cu ale ei, noi cu ale noastre... Ce naivitate!

Războiul 
mondial 
și Globul 
Moldovei

acum subtilitățile juridice, la 
genocid. E aceeași armată care 
și-a făcut de cap în Cecenia, e 
aceeași aviație care a nimicit 
Alepul în Siria. Sunt aceleași 
structuri și mentalități mili-
tare care nu s-au schimbat de 
secole, indiferent de rațiunile 
sau irațiunile ideologice ce i-au 
mânat pe „saldafoni“ în luptă. 
E o armată care începe prin a 
te dezumaniza – cine a făcut-o, 
știe –, iar apoi îți dezumani-
zează adversarul. Când lipsești 
pe cineva de trăsături umane, 
nu o poți face selectiv: întregul 
popor-țintă a agresiunii tre-
buie pus în aceeași oală. Lupii 
nu pot fi făcuți să atace doar oi 
sau doar capre. La fel, brutele 
războiului. Tot ce este viu pe 
pământul care trebuie cuce-
rit e dușmanul care trebuie 
exterminat. În totalitate. De-a 
mirării că mai există localități 
unde crimele nu ating cotele de 
la Bucea și Irpen și că, într-o 
asemenea atmosferă și cu o 
asemenea educație, mai există 
soldați ruși care nu urmează 
frumoasele tradiții ale stră-
moșilor: defecatul în fântâni 
și temple, incendierea caselor 
(Caucaz, 1851), descrise amă-
nunțit de Tolstoi; vandalismul 
și violul în grup, sistematizat 
în Germania anului 1945; exe-
cuțiile sumare ale civililor, tor-
tura, de la Opricinina încoace, 
aproape fără întreruperi etc.

Negarea genocidului din 
Ucraina, în ciuda mulțimii de 
probe video sau mărturiilor 
depuse de localnici, nu e doar 
o gravă deviere morală în cazul 
unor indivizi, e și semnul unui 
declin mai general. Societatea 
care pare acum îngrozită de 
crimele lui Putin i-a tolerat ieri 
și îi tolerează azi pe cei care mi-
nimalizează Gulagul. Omenirea 

civilizată nu s-a scandalizat cine 
știe ce atunci când aviația și 
artileria rusă au exersat genoci-
dul în Siria. Acum se deranjea-
ză: sunt ucrainenii cumva mai 
„albi“ decât sirienii sau totuși 
mai aproape geografic de hota-
rele cu care această civilizație 
s-a obișnuit să se definească? 

Aceeași omenire corectă a 
fost indignată la culme de false 
conflicte politice și de probleme 
morale nu neapărat minore, cât 
particulare și de importanță 
cel mult locală. BLM-urile și 
metoo-urile de tot soiul, toată 
această bălmăjeală și trăn-
căneală despre postadevăr și 
postumanism au împânzit min-
țile oamenilor „de bine“ și au 
adus la putere inși care nu sunt 
în stare să furnizeze un tanc 
Ucrainei. Între timp, se întâm-
pla Siria, se întâmpla Donbasul 
și o mulțime de Sudanuri, dar 
vedetele pop, noile „repere mo-
rale“ ale umanității, îl ascultau 
încântate pe pianistul Putin și 
cântau pentru Kadîrov. Cate-
drele îl asemănau pe Churchill 
cu Hitler, iar ziariștii explicau 
cu răbdare interesele geopoliti-
ce ale Rusiei. Ar fi bine să tacă 
măcar acum, altfel, mă tem că 
îi vor pune pe violatorii ruși pe 
același cântar cu Harvey Wein-
stein.

Din inerție, lumea civilizată 
încă mai scormonește cu capul 
în nisip, căutând acolo soluții 
ca pe timp de pace, variante 
de negocieri, de parcă am fi în 
pragul unui război corporatist, 
și nu al unui măcel mondial, 
și așteptând deznodăminte 
miraculoase. Trezirea la adevăr 
este lentă, deoarece există încă 
foarte multe obstacole interne 
care frânează procesul. 

(va urma)

Adrian CIUBOTARU

A - p o l i t i c e

Războiul e un bun prilej să spunem 
lucrurilor pe nume. Măcar să începem. 
Să încercăm. Pe timp de pace, rareori 
ni se ivește prilejul acesta. Discursul 

antinațional al unui politician sau colaborarea lui 
cu un dușman potențial nu se taxează niciodată cu 
adevărat. Nici la noi, nici în Franța, nici oriunde 
în altă parte. Căci discursul rămâne discurs – o 
opinie, nu? –, iar primejdia colaborării rămâne și 
ea potențială, atât timp cât dușmanul nu ne atacă.

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Mircea V. CIOBANU
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De fiecare dată când cineva aca-
să sau peste hotare îmi va vorbi 
despre „marele balet rus”, îi voi 
spune povestea tinerei profesoare 
din Brovary (Ucraina) care a fost 
violată în repetate rânduri în fața 
părinților ei și apoi răpită de rău-
făcătorii ruși. Zeci sau poate sute 
de asemenea cazuri se întâmplă 
acum în Ucraina. Adesea în ochii 
copiilor. Acești copii și-au pierdut 
copilăria pentru totdeauna...

Unul din cele mai teribile cazuri 
de viol este cazul celor cinci fete 
de 15-16 ani din Borodyanka care 
au suferit violențe groaznice din 
partea kadyrovților, iar mai apoi au 
fost ucise și lăsate să zacă în drum. 
Știți cum vorbeau monștrii despre 
această oroare în interceptările 
conversației lor? „Am fre...t niș-
te hohluște”. Iată ce vă voi spune 
când cineva îmi va vorbi despre 
marele „balet rus” care acum chi-
purile este persecutat.

De fiecare dată când cineva îmi 
va vorbi despre „marii compozi-
tori ruși” voi spune povestea unei 
fete și a fratelui ei mai mic, în fața 
căruia în subsolul Mariupolului, 
mama lor a murit în chinuri. Zile 
întregi acești copii au fost nevoiți 
să stea lângă cadavrul mamei lor 
decedate ca să se ascundă în subsol 
de bombardamente. 

Vă voi spune povestea unui 
băiat din Gostomel, în fața căruia 
soldații ruși i-au împușcat tatăl. Și 
apoi au vrut să-l omoare și pe el, 
dar acesta a supraviețuit. Vă voi 
spune povestea unei fete care a fost 
împușcată direct în față de către 
hoardele tătaro-mongole. Despre 
un copil care a fugit cu bunica într-o 
barcă. Bunica s-a înecat. Și băiatul 
este căutat de aproape o lună. Iată 
ce voi povesti când voi auzi despre 
„marii compozitori ruși”.

De fiecare dată când îmi veți 
vorbi despre „marea pictură ru-
sească”, o să povestesc despre 

ucrainenii pașnici împușcați în 
spate în cartierul Makariv. Și îna-
inte de a-i împușca, monștrii le-au 
legat mâinile. Despre cadavre de 
pe străzile din Bucea, Irpin, Gos-
tomel, Mariupol... Sute de oameni 
torturați și masacrați, ceea ce nu 
am văzut nici în filme despre răz-
boi sau de groază. Copii violați cu 
mâinile legate. Aruncați în gropile 
comune din curțile cartierelor re-
zidențiale. Gropi comune pline de 
civili în mijlocul unor orașe care 
până a veni hoardele de monștri 
erau orașe confortabile și sigure. 
Nu îmi pot ține lacrimile când scriu 
aceste rânduri... Gropi comune! În 
secolul XXI! 

În Irpin, au aruncat cadavrele 
civililor pe care i-au ucis și i-au mă-
celărit cu tancurile. Când Mariu-
polul va fi eliberat, ne vom înfiora 
cu toții de amploarea dezastrului 
pe care acești nenorociți l-au adus.

Cum să trăiești acum după ce ai 
văzut aceste orori? Nu pot să cred 
că am ajuns în secolul XXI și să fim 
martorii unei asemenea barbarii. 
Iată ce voi spune de azi înainte 
despre „marea pictură rusă”. 

De fiecare dată când cineva 
îmi va vorbi despre „marele tea-
tru rus”, voi spune povestea unor 
femei din cartierul Brovary, de 
pe a căror casă tâlharii ruși, re-
trăgându-se, au scos țiglele me-
talice. Despre tancuri și vehicule 
blindate ale „celei de-a doua mai 
mari armate a lumii”, încărcate 
până la refuz cu pradă din casele 
ucrainești. Telefoane furate, table-
te, televizoare, mașini de spălat, 
covoare, bijuterii, sticle de alcool, 
tigăi, haine, jucării, pantofi – tot 
ce au putut găsi și fura pe drum 
această specie de tâlhari și mani-
aci. Când ajung în Belarus, trimit 
prada familiilor lor din Rusia. O 
parte din bunurile furate le vând 
la bazarurile din Belarus. Iată ce 
voi spune eu atunci când cineva va 
vorbi despre „marele teatru rus”.

De fiecare dată când cineva va 
vorbi despre „marele cinemato-
graf rus”, o să le povestesc des-
pre caii împușcați cu brutalitate 
în grajdurile din regiunea Kiev. 
Despre animalele înfometate și 
însetate din Yasnogorodka. Despre 
chinurile acestor animale arse de 
vii. Despre alabaiul ucis și mân-
cat de ocupanții ruși. Da, alabai. 

Da, câini. Da, mâncat. Iată ce o 
să spun eu ca răspuns la „marele 
cinematograf rus”.

De fiecare dată când îmi veți 
vorbi despre „măreția literaturii 
ruse”, voi povesti despre zeci de 
interceptări ale conversațiilor 
soldaților ruși cu mamele și so-
țiile lor. Conversații pentru care 
nu există decât cuvinte de bles-
tem. Convorbiri în care soțiile le 
ordonă să fure în case ucrainene. 
Conversații în care mamele râd 
când fiii lor povestesc cum colegii 
lor îi violează pe ucraineni. Iată ce 
voi spune ca răspuns la persecuția 
„marii literaturi ruse”.

Nu mai există marea cultură 
rusă, literatură, cinema, pictu-
ră, teatru și balet. Există o țară a 
orcilor, tâlharilor, violatorilor și 
a criminalilor. Oameni sălbatici 
care nu au loc în lumea civilizată 
a secolului XXI!

Există o țară plină de hoarde 
barbare care așteaptă ordinul de 
la Kremlin pentru a ucide și nimici 
tot ce le iese în cale. Este ceea ce 
poate face mai bine acest numit 
popor, pentru că de altceva ei nu 
sunt în stare în secolul XXI. Popor 
care și-a ucis propriii oameni de 
cultură și știința și care a semănat 
secole la rând teroare pe unde a 
călcat. Acești monștri nu se vor 
opri în Ucraina și vor semăna te-
roare dacă nu vor fi opriți. Acesta 
nu este război, pentru că războ-
iul se duce după anumite reguli. 
Acesta este genocid și mai-marii 
lumii asistă la acest măcel. NATO 
trebuie să înțeleagă asta, pentru că 
totul ce se întâmplă nu se supune 
tratatelor și regulilor. Moartea 
acestor oameni nu e doar pe con-
știința poporului rus, ci a tuturor 
liderilor europeni care au cochetat 
cu monstrul de la Kremlin.

#Slavă Ucrainei! 
#Moarte călăilor!
P.S. Această postare este un 

răspuns la văicărelile disidenților 
ruși care stau în apartamentele lor 
confortabile din Berlin, Londra, 
Larnaca, Milan, Tbilisi, Astana, 
Viena și se plâng cum le este asu-
prită cultura prin alte state.

P.P.S. Fiecare om care are con-
știință trebuie să vorbească la fel 
când aude așa mesaje. Arătați-le 
mesajul acesta tuturor iubitorilor 
de russkii mir.

De fiecare dată când cineva îmi va vorbi 
despre „marele balet rus”…

Vor trece mii de ani până, poate, 
omenirea va învăța să-și rezolve 
problemele și altfel decât prin vi-
olență, prin război. Până atunci, 
tot ce putem face e să fim solidari 
cu victimele. Fără să ne întrebăm 
dacă or fi făcut și ele ceva, dacă 
și-o merită, dacă se apără corect, 
conform legii, conform moralei. 
Dacă te violează cineva, femeie sau 
bărbat fiind, îi dai violatorului în 

cap cu ce găsești, nu-ți adaptezi apărarea la dimensiunea atacului, 
nu-ți reții cel mai puternic țipăt, nu te gândești că poate reacționezi 
exagerat. Dreptul la viață al victimei îi anulează agresorului orice 
drept, căci nimic nu e mai scump decât viața.

Văd pe-aici niște putiniști ab-
jecți care susțin că Ucraina a în-
scenat masacrul de la Bucha. În 
primul rând, când vezi că o țară 
e atacată, că milioane de oameni 
pleacă în pribegie, că alții sunt 
omorâți cu miile, ce fel de om să 
fii să te întrebi dacă apărarea, în 
orice formă, e legitimă? Au tru-
cat ucrainenii scena masacrului? 
Foarte bine, dacă asta îi ajută să 
se apere.

Putinișții, cei care caută scuze 
și argumente pentru agresiune, 
trebuie blocați peste tot, arătați 
cu degetul. Eu vi-l arăt acum pe 
un anume Dan Tomozei, ale cărui 
pagini (blog și FB) sunt pline de 
propaganda criminală a lui Pu-
tin. Raportați-l pe nazist, blocați-l 
peste tot. Pe el și pe adepții lui 
spălați pe creier.

Cu victima, cum spuneam, nu poți fi decât solidar, dacă ești om. 
Dacă a greșit și ea, tot ce se poate, o iei la rost după ce pericolul morții 
a trecut. Orice gest de solidaritate cu victima îl descurajează pe agre-
sor. Să te dai echidistant, adică impasibil, înseamnă să-l încurajezi 
pe criminal. Nu ajunge să stai pe tușă, cică pacifist. Trebuie să te 
declari și să fii cu totul de partea victimei. Iar să-i găsești argumente 
atacatorului ori să te îndoiești de legitimitatea apărării înseamnă să-i 
dai o mână de ajutor criminalului. Toți așa-zișii gânditori liberi, care 
cică nu se lasă aburiți de propaganda ucraineană, a victimei, sunt 
complici la crimă, deci la fel de vinovați ca făptașul.

Putinișții trebuie blocați 
peste tot

Viorel ILIȘOI

Pentru BOR nu e grav că există 
o puternică contestare din partea 
societății civile. Ba aș spune că e 
bine că ea există. Ceea ce rănește 
acum profund biserica noastră e 
pătura tot mai largă a credincioși-
lor proruși, care cred în „Jihadul” 
ortodox, care își acuză patriarhul 
că e „occidental”. Ba chiar și „Iudă” 
am auzit că îi spun propriului lor 
patriarh. 

Neascultarea canonică, refuzul de a vedea crimele Rusiei, răspân-
direa propagandei Kremlinului – iată ce poate răni trupul lui Hristos. 

Creștinii care își acoperă urechile și ochii când vorbesc cu frații lor 
din Basarabia și Bucovina, fiindcă ei – prorușii – știu mai bine că: 
americanii, nu frații lor crescuți în ateism științific sau în Siberia. Iar 
în duminici comunitățile celor care știu ei mai bine merg și se împăr-
tășesc, convinși că rușii „ne” apără valorile. Oameni pentru care frica 
de iubire (între doi bărbați sau două femei) e mai mare decât oroarea 
în fața uciderii, violurilor, distrugerii familiilor. 

Libertatea nu mai are nici o valoare în ochii unor creștini ortodocși. 
Nu contează că omul e liber să stea sau să cadă, mântuirea cu tancul 
și cu bomba s-a umplut de sens dintr-odată. 

Oameni care se arată trăitori, dar care cred că Rusia e ortodoxă și 
îl judecă la micul dejun pe propriul patriarh. Aceiași ortodocși care își 
numesc patriarhul Iudă, dar spun că Putin e „ctitor pe sfântul munte”. 
Oh, dacă ar deschide ei ochii la ctitoriile lui Putin din Ucraina (măcar 
din Mariupol și Bucha, din lavra Harkovului – bombardată)!

Iată ce slăbește și rănește biserica, nu progresiștii. Iată care e vre-
mea cernerii. 

Dar ni s-a spus: când oamenii vor tăcea, pietrele vor vorbi. 
Și vor mărturisi împotriva noastră. A tuturor.
Pietrele din Ucraina vorbesc mai bine decât Zelenski. Ochii bătrâ-

nilor spre cer și sângele copiilor care strigă din pământ. 
Dumnezeu să ne ierte și să ne deschidă ochii.

Libertatea nu mai are nici 
o valoare în ochii unor 
creștini ortodocși

MONI STĂNILĂ

Inna VÎRTOSU

Am vorbit azi cu Moscova. 
Unchiul meu (ultimul de pe linia 
mamei) a împlinit 70 de ani. 50 
de ani trăiți la Moscova. Putinist. 
De la începutul războiului nu 
mai vorbește cu sora lui din RM 
(mama). Au rămas doi, ultimii din 
familie, certați, la pensie. Pentru 
că… operațiunea specială.

Sunt singura rămurică care 
îi mai leagă. Moscova-Bruxe-
lles-Chișinău.

Deadea Alioșa a fost huliganul 
familiei. 

Nici eu chiar bună de pus la 
icoane.

Azi a avut loc un duel între doi 
oameni cu „oleacă” de caracter (s-
te ferească zeii să stai la parter).

- Deadi Alioșa, știi de ce semă-
năm unul cu altul, doi nebuni?

- Am observat și eu asta, dar 
nu-mi dau seama.

- Tu pur și simplu ai uitat, ai 
vrut să uiți și e normal. Așa se 
apăra psihicul unui copil când îi 
moare tatăl la nouă ani.

- Ce are asta? - se enervează 
(detestă ca mine apucăturile psi-
hanalitice).

- Tu ești fiul lui Gardei, iar eu 
nepoata lui. Har-dei.

- Și?
- El a fost hahol. Unul dintre 

acei haholi-ucraineni despre care 
vorbești cu ură.

A urmat un moment puternic 
de conștientizare (efectiv uitase 
detaliul). Nu m-am așteptat nici 

eu la așa efect puternic. Au urmat 
două și mai și (da, eu sunt o sadică 
șarmantă, cine știe a lovi mai bine 
dacă nu unul apropiat?).

L-am asigurat că la vârsta lui 
nu mai poate schimba mare lu-
cru, dar măcar să nu sprijine răul 
absolut.

Ultima frază de ziua lui de naș-
tere a fost: Дай Бог чтобы война 
закончилась. (Dă Doamne să se 
termine războiul). Războiul, nu 
operațiunea specială.

A fost un cadou oribil din par-
tea mea. Nu sunt mândră. E o 
dramă de familie. Am lăsat pe 
ruine un om care a meritat mai 
multă liniște la vârsta lui. Ca 
mulți alții ajunsese o victimă a 
propagandei. O propagandă ex-
celent țesută. Dovadă: miile de 
putiniști din afara Rusiei. Mai 
tineri, mai vocali. Mai conectați 
la rețelele lumii. 

Ei ce justificare au?

O dramă de familie

LILIA CALANCEA

Cu victima,  

cum spuneam, nu 
poți fi decât solidar, 
dacă ești om. Dacă 
a greșit și ea, tot ce 

se poate, o iei la rost 
după ce pericolul 

morții a trecut. Orice 
gest de solidaritate 

cu victima îl 
descurajează pe 

agresor.
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„Pledez pentru un management 
european al deșeurilor”

- Ce părere aveți despre Regula-
mentul privind gestionarea anve-
lopelor uzate? Care este impactul 
Regulamentului respectiv după 
implementare?
Regulamentul privind gestionarea an-

velopelor uzate vine să acopere o restan-
ță îndelungată la acest tip de deșeuri. A 
devenit mai mult decât evident că parcul 
auto din R. Moldova s-a mărit conside-
rabil, fără să „întinerească”, fapt care generează 
o gamă complexă de deșeuri, inclusiv multe mii 
de tone de anvelope uzate. Regulamentul este un 
document tehnic, emanat de principiile europene 
de gestionare a deșeurilor, menit să stabilească un 
set de norme la nivel național, care să nu permită 
haosul și improvizația în colectarea, depozitarea și 
reciclarea anvelopelor uzate. Este foarte important 
ca Regulamentul să devină în scurt timp o călăuză 
indispensabilă pentru agenții economici și un in-
strument de lucru pentru inspectorii de mediu și 
autorități. Să nu uităm că un stat atât de sărac a 
luat credite de o sută de milioane de euro pentru 
a scăpa de deșeurile omniprezente și a le gestiona 
după standardele UE. În ansamblu, pledez cu fer-
mitate pentru un management european al tuturor 
tipurilor de deșeuri din R. Moldova.    

- În opinia dvs., care e cea mai bună me-
todă de gestionare a deșeurilor specifice, 
în special a anvelopelor uzate?
Unii pretinși „experți universali”, care în viața 

lor nu au apărat un fir de iarbă, iar în realitate au 
parazitat pe ideea de protecție a mediului, tulbură 
mințile moldovenilor și îi înșală că Europa înseamnă 
benzinării în inima parcurilor sau a grădinilor publi-
ce, depozite de deșeuri radioactive nepericuloase în 
galeriile subterane de lângă Chișinău, incineratoare 
inofensive în centrul capitalelor occidentale, fără 
să spună cum se comportă cetățenii și autoritățile 
din lumea civilizată cu Natura-Mamă, cum sunt 
monitorizate non-stop obiectivele cu risc de mediu, 
ce amenzi uriașe se aplică indivizilor care încalcă 
legislația. Nivelul general de cultură ecologică al so-
cietății moldovenești se vede foarte clar în aceste zile 
și nopți de primăvară, când zeci, sute și mii de incen-
dii au cuprins teritoriul R. Moldova, transformând 
în scrum ecosistemele pline de viață, incubatoarele 
și maternitățile naturii, zonele umede încărcate 
de pești și păsări sălbatice, perdelele forestiere de 
protecție, flora și fauna de pe suprafețe uriașe etc. 
E foarte dăunător să o facem pe „europenii”, când 
instituțiile statului sunt neputincioase, justiția e la 
pământ, iar autoritățile transferă responsabilitatea 
lor de monitorizare și control către agenții econo-
mici, care poluează mediul înconjurător și distrug 
resursele naturale. Nu avem nevoie de standarde 
europene pe hârtie și în rapoarte, ci în practică, 
în realitatea cotidiană. Cât mă privește, consider 
că Mărunțirea mecanică, Piroliza și Metoda prin 
acțiunea jetului ar fi variantele cele mai indicate, pe 
care băieții șmecheri mai greu le-ar ocoli, în goana 
lor de a păcăli cetățenii creduli și a face profit pe 
seama naturii și a sănătății oamenilor.

Vreau să cred, a câta oară, că Regulamentul actual 
va depăși faza de bune intenții și va face ordine pe 

segmentul de deșeuri legat de anvelo-
pele uzate. În Regulament, folosirea lor 
e diversificată la cele trei mijloace de 
bază (reutilizare, reciclare, recuperare), 
e descrisă bine și cuprinde majoritatea 
metodelor utilizate în țările europene. 
Doar varianta de incinerare, prezentată 
de Comisia parlamentară de profil de 
pe poziții de forță, a provocat reacția 
comunităților afectate și a mai multor 

ecologiști responsabili, care au solicitat lucruri ele-
mentare – să fie, mai întâi, instalat un sistem de 
monitorizare a calității bazinului aerian în regiunea 
uzinelor poluatoare de la Rezina-Râbnița. Apoi să 
avem argumente concrete pentru a discuta cu oa-
menii locului, care se plâng de ani de zile că suferă 
de boli grave apărute în urma poluării aerului. A 
organiza „consultări publice” cu bâta în mână și a 
te prezenta ca „expert european” e ridicol, arogant 
și compromițător pentru majoritatea parlamentară. 
Incapacitatea de a comunica eficient, convingător și 
pe înțelesul oamenilor, fără îngâmfarea și mojicia 
șefilor atotștiutori, aduce mari deservicii domeniului 
protecției mediului.   

- Cunoașteți exemplul unui stat dezvoltat 
care reciclează, distruge, arde, prelucrează 
acest tip de deșeu pe care am putea să-l 
urmăm, pentru ca impactul dezastruos 
pe care ar putea să-l aibă asupra mediului 
înconjurător să fie minim, iar impactul 
economic să fie unul pe măsură?
Cel puțin 10-15 țări din Uniunea Europeană au 

experiențe avansate în utilizarea diversificată a an-
velopelor uzate: după ce sunt reprocesate, ele sunt 
folosite la terenuri sportive și de joacă; în arhitectura 
peisagistică; în industria construcțiilor; la asfaltul 
cauciucat pentru șosele; la etanșări și umpluturi 
industriale; la piste de atletism; la combustibil etc.

Regulamentul deschide și legitimează aseme-
nea activități ceea ce, repet, e un lucru necesar în 
activitățile de ecologizare a întreprinderilor mici 
și mijlocii. Exemplul Belgiei mi se pare cel mai 
adecvat pentru R. Moldova, pentru că incinerarea 
ar fi cam pe ultimul loc din gama de utilizări. Să 
fie clar: rezervele mele față de arderea deșeurilor 
în R. Moldova sunt legate de neîncrederea față de 
instituțiile de stat și agenții economici implicați în 
acest proces care presupune multă responsabilitate 
și bună credință. Iar în caz de abuzuri și încălcări 
flagrante ale legislației de mediu, nu există șanse, 
deocamdată, să facem dreptate naturii și oamenilor, 
apelând la justiția moldovenească. 

Închei cu aceea că sunt un adept convins al eco-
nomiei circulare și îmi doresc mult ca acest model 
european să fie implementat în următorii 15-20 de 
ani în R. Moldova. Atunci, la sigur, problema deșe-
urilor ar deveni una secundară, fiindcă în economia 
circulară, proiectarea și liniile tehnologice asigură 
ca ciclul de viață al unui produs să nu finalizeze în 
resturi poluatoare. Deși sună aproape utopic pen-
tru populația din spațiul post-sovietic, economia 
circulară ar însemna, în linii mari, o economie fără 
deșeuri. Însă, până atunci, anvelopele uzate vor 
urma traseul tradițional de reutilizare, reciclare și 
recuperare. 

Interviu cu Alecu Reniţă, președinte al Mișcării Ecologiste din Moldova: 

Experții din domeniul mediului susțin că Regulamentul pentru gestio-
narea anvelopelor uzate este necesar și util, emanat de principiile euro-
pene de gestionare a deșeurilor, „care nu permit haosul şi improvizația în 
colectarea, depozitarea şi reciclarea anvelopelor uzate”. Aceștia pledează 
pentru reșaparea, reciclarea, mărunțirea mecanică, piroliza și metoda 

prin acțiunea jetului ca fiind cele mai indicate la gestionarea anvelopelor 
uzate. Incinerarea/coincinerarea deșeurilor ar fi ultima opțiune după 
reutilizare și reciclare. Specialiștii dau exemple de succes – ale Olandei, 
Norvegiei și Belgiei, unde se reciclează peste 90% din anvelopele uzate, 
pentru că incinerarea ar fi pe ultimul loc în gama de utilizări.

O P I N I I

- Ce părere aveți despre Regulamen-
tul privind gestionarea anvelopelor 
uzate? Care este impactul Regula-
mentului respectiv după implemen-
tare?
Regulamentul privind gestionarea anve-

lopelor uzate reprezintă un instrument juri-
dic absolut necesar la nivel național pentru 
a asigura gestionarea ecologică conformă a 
deșeurilor de anvelope cu impact redus asu-
pra mediului și sănătății. Cel mai important, Regulamentul stabilește 
obligațiile ce revin producătorilor de anvelope în ceea ce privește 
colectarea separată și tratarea anvelopelor uzate.

- În opinia dvs., care e cea mai bună metodă de gestionare 
a deșeurilor specifice, în special a anvelopelor uzate?

Identificarea celei mai potrivite opțiuni de gestionare conformă a 
deșeurilor de anvelope uzate pornește de la respectarea principiilor 
Ierarhiei Deșeurilor. În această ordine de idei este corect să între-
prindem acțiunile necesare pentru a preveni și a reduce cantitatea 
de deșeuri. Acest rezultat ar putea fi atins prin REȘAPARE. Este o 
metodă eficientă și circulară în gestionarea deșeurilor de anvelope 
uzate. Această metodă oferă un potențial ridicat de circularitate, prin 
reutilizarea directă a unei părți a anvelopelor uzate și prelungirea 
duratei de viață. Deși nu e foarte răspândit, există agenți economici 
care prestează serviciul la nivel național.

Pentru cantitatea de anvelope uzate colectată selectiv, cea mai 
sigură și corectă din punct de vedere ecologic și economic soluție 
pentru tratare este RECICLAREA, proces care permite reintroducerea 
în circuitul economic a materialelor valoroase precum oțelul, firele 
sintetice și pudreta de cauciuc. Ca exemplu, granulațiile de cauciuc 
rezultate în urma reciclării vor fi folosite pentru producerea de izolații 
termoacustice, saltele de protecție ecologice pentru clădiri, pardoseli 
pentru locuri de muncă sau de joacă pentru copii, pardoseli pentru 
terenuri de sport etc.

Incinerarea/coincinerarea deșeurilor se consideră a fi ultima op-
țiune după reutilizare și reciclare. Deși o anvelopă conține energie 
care poate fi eliberată prin incinerare și/sau coincinerare, arderea 
materialelor fine conținute într-o anvelopă echivalează cu risipa de 
materii prime valoroase. Ca exemplu, doar un mic procent din costul 
inițial suportat pentru producerea unei anvelope este recuperat în 
procesul de incinerare a acestora. Acest lucru este exemplificat prin 
faptul că arderea unui kg de cauciuc oferă aceeași cantitate de energie 
ca arderea unui kg de ulei și că 6 kg de ulei au fost folosite în procesul 
de producere a unui kg de anvelope. 

Deci beneficiile reciclării sunt mai mult decât evidente, mai ales 
pornind de la date care atestă că, pentru fiecare tonă de anvelope uzate 
reciclate, cantitatea emisiilor de CO2 se reduce cu 700 kg. 

- Cunoașteți exemplul unui stat dezvoltat, care reciclează, 
distruge, arde, prelucrează acest tip de deșeu„, pe care 
am putea să-l urmăm, pentru ca impactul dezastruos pe 
care ar putea să-l aibă asupra mediului înconjurător să 
fie minim, iar impactul economic să fie unul pe măsură?
Ca exemplu de gestionare a deșeurilor de anvelope poate servi 

experiența țărilor europene care au implementat mecanismul de 
Responsabilitate Extinsă a Producătorului. În prezent, în Europa, 
pentru fiecare anvelopă uzată incinerată/coincinerată cu recuperare 
de energie există o anvelopă uzată reciclată. Aceste date, de fapt, 
confirmă un mare potențial de extindere a practicilor de reciclare în 
perioada următoare, după cum prevede și Pactul Ecologic European. 
Exemple de succes pot fi cel al Olandei care reciclează peste 90% 
din anvelope uzate și al Norvegiei, care a introdus și restricții legale 
pentru producerea gazonului artificial din plastic în favoarea opțiunii 
de utilizare a cauciucului granulat în acest scop. 

„Reșaparea oferă 
un potențial ridicat 
de circularitate”

Interviu cu Aurelia Bahnaru, expert de mediu, 
director la Revista „Managementul Deșeurilor”, 
președinte al Asociației pentru Valorificarea 
Deșeurilor (AVD)

Interviuri realizate de Victoria POPA

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

Piroliza este o metodă chimi-
că. Lectorul Vasile Plămădeală 
susține că majoritatea țărilor se 
străduiesc să utilizeze această 
metodă pentru a recicla anve-
lopele uzate, deoarece metoda 
e ecologică, iar din cauciucuri 
pot obține combustibil, cum ar 
fi uleiul, motorina, benzina și 
gazele sintetice. „O fabrică de 
reciclare a anvelopelor uzate 
prin metoda pirolizei are nevoie 
permanent de materie primă 
pentru a funcționa. Ținând cont 
că Republica Moldova este un 
stat mic, apare necesitatea de a 
importa anvelope uzate din alte 
state, vrem noi sau nu vrem. 
Trebuie informată populația. 
E nevoie de elaborat un studiu 
privind efectele asupra mediu-
lui”, spune Plămădeală. 

Tinerii care urmează studiile 
de master la UTM învață despre 
efectele gazelor de eșapament 
asupra naturii, poluarea foni-
că etc., inclusiv ecologizarea 
anvelopelor: metode de reci-
clare și soluții, în cadrul disci-
plinei „Ecologizarea sistemului 
om – automobil – mediu”. De 
obicei, termenul de exploatare a 
unei anvelope noi este de cinci 
ani, însă unii conducători auto 
le utilizează și 7-8 ani, deși e 
riscant. 

Masterandul Roman îmi spu-
ne că anvelopele noi țin pentru 
50 de mii de kilometri parcurși. 
Componența chimică a anve-
lopelor diferă de anotimpul 
pentru care sunt produse. Cele 
de vară sunt făcute să reziste la 
temperaturi înalte, iar cele de 
iarnă – la temperaturi scăzute 
să ofere confort. Materialul de 

bază la producerea anvelopelor 
e cauciucul. Carcasa anvelopei 
poate conține textile, oțel, me-
tale și alte substanțe, precum e 
carbonul, hidrogenul, sulful etc. 

Cum pot fi reutilizate 
anvelopele uzate

Lectorul universitar și prode-
canul Facultății Inginerie Me-
canică, Industrială și Transpor-
turi, responsabil pentru studiile 
de master și frecvență redusă, 
Vasile Plămădeală, susține că 
prelucrarea anvelopelor uzate 
poate avea loc după trei meto-
de: fizică, chimică și fizico-chi-
mică. Granularea anvelopelor 
face parte din metoda fizică. 

Deoarece dialogul cu mas-
teranzii a avut loc în cadrul 
orei de clasă, în zi de sâmbătă, 
fiecare interlocutor adăuga 
informații la tema anvelopelor. 
Era o discuție liberă. Bunăoa-
ră, Roman subliniază că din 
granulele obținute din cauciu-
curi se face pardoseală care e 
utilizată la terenurile sportive 
și terenurile de joacă pentru 
copii. 

Vladimir, alt masterand 
UTM, precizează că granulele 
se mai adaugă în smoala care 
se folosește pentru acoperișuri 
și fundamente, în domeniul 
construcțiilor. Iar lectorul uni-
versitar Vasile Plămădeală și-a 
amintit că în Olanda particulele 
solide se utilizează la carosabil, 
ca o componentă, în special 
pentru pistele pentru bicicliști 
și pentru drumurile montane 
deoarece dau aderență înaltă. 

Potrivit lectorului, circa 
20% dintre anvelopele uzate ar 
putea fi reșapate. „Reșaparea e 
o altă metodă. Li se dă a doua 
viață. Stratul de la suprafața 
anvelopelor uzate se înlătură 
și se toarnă un strat nou. Sunt 
restaurate”, explică Vasile Plă-
mădeală. 

Anvelopele uzate se descom-
pun în aer liber timp de 600 de 
ani. Acestea mai pot fi folosite 
împotriva eroziunii terenurilor. 
Cauciucurile pot fi folosite ca 
amortizatoare, pentru a preveni 
accidentele rutiere. La intrarea 
în curbe nu se recomandă să 
se planteze copaci, amplasarea 
amortizoarelor ar fi o alternati-
vă, aflăm de la lectorul univer-
sitar. 

Roman subliniază că în cur-

Limita de folosință a unor anvelope este de 
cinci ani. Piroliza este cea mai ecologică 
metodă de reciclare a anvelopelor uzate, 
fiind utilizată în majoritatea țărilor 

prietenoase mediului. Prin piroliza anvelopelor 
se poate obține ulei, motorină, benzină și chiar 
gaze. E concluzia trasă din discuția cu lectorul 
universitar Vasile Plămădeală și masteranzii 
Facultății Inginerie Mecanică, Industrială și 
Transporturi de la Universitatea Tehnică a 
Moldovei (UTM).  

„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.

sele de raliu, acolo unde viteza 
e de peste 300 de kilometri 
la oră, la curbele periculoase, 
se pun trei-patru rânduri de 
cauciucuri. 

„Anvelopele degajă 
în aer arsen care e nociv 
pentru factorul uman”

Tot ca metodă fizică: se 
practică îngroparea anvelope-
lor. Practica e folosită în SUA, 
pentru a evita incendierea anve-
lopelor. Americanii le îngroapă 
în pământ acoperindu-le cu un 
strat de 15 centimetri de țărână, 
cu scopul de a fi utilizate ulteri-
or. Roman amintește că în UE a 
fost interzisă îngroparea anve-
lopelor în anul 2005 sau 2006. 
În UE e permisă doar regenera-
rea anvelopelor uzate. 

Îi întreb pe băieți dacă se 
ard anvelopele uzate în UE. 
„Doamne ferește!”, răspunde 
Roman. „În UE e interzisă 
categoric arderea anvelopelor. 
Ele degajă în aer arsen care e 
nociv pentru factorul uman”, 
afirmă ferm Vladislav. „În UE 
se practică piroliza, cea mai 
ecologică și eficientă. În UE se 
reutilizează anvelopele”, adau-
gă Roman. 

O tradiție de Paști este 
ilegală

Metoda fizico-chimică e 
regenerarea. Arderea și piroliza 
sunt metode chimice. Arderea 

anvelopelor e interzisă. E cea 
mai nocivă pentru mediu și 
oameni. În noaptea Învierii 
Domnului Iisus Hristos, când 
creștinii sărbătoresc Paștele, 
prin localitățile Republicii 
Moldova se practică o tradiție 
veche, păgână, de ardere a cau-
ciucurilor. 

Masteranzii menționează că 
acum polițiștii de sector sunt 
foarte duri cu cei care ard an-
velope pe dealuri. „Când eram 
mic, de Paști era cerul albastru, 
iar după focurile cu anvelope 
cerul era negru – nu înțelegeai 
unde te afli”, își amintește 
Roman. 

Vladislav spune că pentru a 
păstra tradițiile se fac focuri pe 
lemne. „Chiar și de la lemn se 
degajă substanțe nocive în aer. 
Se degajă dioxid de carbon – 
CO2 – care contribuie la efec-
tul de seră”, zice el. În același 
timp, Vladimir susține că „unde 
ard anvelopele, pe acel sol nu 
mai crește nimic. E nevoie de 
o perioadă pentru restabilirea 
solului”. 

Lectorul universitar Vasile 
Plămădeală consideră că agenții 
economici care importă anvelo-

pe noi ar trebui să aibă grijă și 
de colectarea anvelopelor uzate. 
Iar ulterior acestea să fie duse 
la fabricile de reciclare a anve-
lopelor uzate. 

SUA, Germania, Franța, 
Marea Britanie, Italia și Japo-
nia sunt țările cu cele mai multe 
unități de transport. SUA și 
Japonia au câte 700 de automo-
bile la o mie de locuitori. Repu-
blicii Moldova îi revin peste 100 
de unități de transport la 1000 
de locuitori, aflăm de la Vasile 
Plămădeală. Lectorul spune că 
în R. Moldova sunt peste un 
milion de unități de transport la 
circa 2,5 milioane de cetățeni, 
dintre care peste 600 de mii 
sunt autoturisme, peste 100 de 
mii – camioane și, deja, moto-
ciclete, remorci, semi-remorci, 
tehnică agricolă, tehnică de 
construcții și speciale. 

Natalia MUNTEANU

„Când eram

mic, de Paști era 
cerul albastru, 

iar după focurile 
cu anvelope cerul 

era negru – nu 
înțelegeai unde te 

afli”, 
își amintește 

Roman.
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„Am fost student la Kiev, 
acest oraș are o dimensiune 
metafizică pentru mine”

– Spune-mi, te rog, Vladi-
mir Bulat, ce înseamnă azi 
Kievul pentru tine? 
Kievul este orașul în care am 

făcut primul an de studii supe-
rioare, la facultatea de istoria 
artelor. Se întâmpla în amurgul 
URSS. Multe cursuri deja mi s-au 
predat în limba ucraineană, dar 
examenele le susțineam în rusă. 
Nu a fost ușor. Dar am întâlnit 
acolo profesori absolut extraordi-
nari, inegalabili. Am mai vizitat o 
singură dată Kievul, în 1993. Deci, 
acum aproape trei decenii. Prin 
urmare, acest oraș pentru mine 
are o dimensiune metafizică mai 
degrabă, dar e una puternică, cu 
un ecou profund în sufletul meu. 
Atât de adânc s-a înrădăcinat în 
sufletul meu trăirea acelei epoci, 
încât în perioada 2008-2010 am 
scris câteva texte, rămase ine-
dite, care se situează la granița 
dintre memorialistică și eseu. 
Aceste scrieri sunt despre ora-
șul Kiev, despre metrou, despre 
prima iubire, despre descoperirea 
credinței în Dumnezeu, despre 
strada pe care s-a născut Mihail 
Bulgakov... Am și un eseu despre 
catedrala Sfântul Vladimir, unde 
am văzut cununia simultană a 17 
cupluri, ceva unic. Nu am mai 
trăit nicăieri ceva similar. Sunt 
niște subiecte foarte dragi mie, 
de aceea am simțit nevoia să le 
consemnez, să le fur din calea 
uitării.

– Ai vizitat Lavra Pecer-
ska? 
Da, ține tot de acel episod în-

depărtat în care eram student la 
Kiev, iar impresia a fost năuci-
toare, pentru că mă aflam într-un 
loc care a dat lumii sute și sute 
de sfinți. Atunci nu am fost deloc 
conștient de asta, vedeam doar 
hrube, caverne cioplite în piatră, 
vedeam oseminte umane, simțeam 
miros de tămâie, clipocitul lumâ-
nărilor... Apoi, un îndelung fior 
interior a dat sens adânc tuturor 
acestor trăiri brute. Sper ca cei 
de azi, care se înfruntă orbește pe 
câmpurile de luptă, să fie orbiți 
de lumina „revenirii în fire”, cum 

a pățit la un moment dat fiul cel 
rătăcitor.   

– Cum comentezi poziția 
clerului rus față de războ-
iul din Ucraina? 
În marea lui majoritate acest 

cler din Rusia este aservit pozi-
ției oficiale a Întâistătătorului 
BORuse, iar această poziție este 
de a susține îndârjit un război 
halucinant, de agresiune! Acest 
fapt este de neconceput pentru o 
biserică creștină! 

Biserica și războiul nu pot sta 
deloc la aceeași masă, nici pe ace-
eași parte a baricadei măcar. Este 
o anomalie. O inepție, cu nepu-
tință de înțeles. Este o întunecare 
definitivă a minților. Dar e și o 
atitudine profund schismatică, 
căci contrazice flagrant îndem-
nul lui Dumnezeu Însuși: „Fericiți 
făcătorii de pace, că aceia fiii lui 
Dumnezeu se vor chema” (Evan-
ghelia după Matei, 5, 9). Deci, cei 
care militează pentru război nu 
vor deveni niciodată fiii lui Dum-
nezeu!

– Ce sentimente ți-au trezit 
declarațiile patriarhului 
Kiril? 
Oroarea mă cuprinde când mă 

gândesc, și când conștientizez că 
păstorul poate asmuți hienele asu-
pra propriilor oi și miei!

– Cât de creștină e sfințirea 
tunurilor?
Este o practică ce nu are te-

mei teologic. De ce nu se sfințesc 
satârul și cuțitele din măcelării? 
Ar fi, parcă, mai motivat un preot 
să o facă, căci acestea sunt de real 
folos pentru mâncătorii de carne! 
Sau putem crede că erau sfințite 
și uneltele de tortură cu care au 
fost muceniciți sfinții? 

– Ce spun despre acest 
război credincioșii din 
România? 
Instituția bisericii creștine și 

probabil și celelalte culte, împreu-
nă cu enoriașii lor, s-au mobilizat 
să ajute în toate felurile pe refu-
giații plecați din calea războiului 

din Ucraina. Asta contează, nu ce 
păreri au, căci acestea nu ajută 
sufletele, nici trupurile celor care 
sunt în suferință, în bejenie și in-
certitudine. Fapta este lucrătoare, 
nu vorbăria, opiniile de care s-a 
umplut lumea!

 – Cum îți controlezi frica 
de război?
Întreaga lume europeană cel 

puțin este într-un război ciber-
netic, informațional, propagan-
distic. Lumea trăiește în plină 
confuzie și manipulare. Trebuie 
reamintit că ostilitățile militare 
din țara vecină (începute acum 
mai bine de o lună) se succed unei 
șubreziri a încrederii populației 
dată de guverne, parlamente, 
organizații internaționale, care, 
printr-un efort susținut și menți-
nut timp de doi ani, au schimbat 

fața pașnică a lumii contempo-
rane.    

– Te ajută arta bisericească 
și arta în general? 
Arta este un dar pe care-l pri-

mim, prin oameni, de la Dumne-
zeu. Orice vine de la EL este zidi-
tor, folositor, liniștitor și înălțător. 
Icoana este suprema întruchipare 
a lucrării lui Dumnezeu în faptele 
oamenilor. Susțin de ceva timp 
pe un canal internautic, zilnic, 
„Menologul zilei”, în care adun 
icoanele celor care se cinstesc în 
ziua respectivă, și îmi dau sea-
ma cât de bogată și polimorfă 
tradiție iconografică are lumea 
creștină, surprinsă sub formă de 
frescă, icoane, miniaturi, orfevră-
rie, textile, broderie etc. Avem o 
cultură vizuală de care puțini mai 
sunt conștienți azi, tot mai lipiți 

de tehnologie, și risipind Duhul 
care irigă această cultură.  

– Ce fel de Paști vom avea 
primăvara aceasta? 
Învierea lui Hristos este bucu-

ria neasemuită pe care Dumnezeu 
ne-o face, fiecăruia. Ne pregătim 
cu întreaga noastră ființă pentru 
această întâlnire. Cu post, rugă-
ciune, bunătate, asceză, miloste-
nie, fapte bune, jertfire de sine... 
Sufletul creștinului este însetat de 
apa cea vie a izvorului dumneze-
iesc. Căci anume Praznicul Învierii 
Domnului este apoteoza drumului 
nostru alături de Jertfa și Pătimiri-
le lui Iisus Hristos, îndurate pentru 
noi, pentru ca făptura creată să 
devină aidoma lui Dumnezeu.

Acum, războiul este o încerca-
re pentru toți. Creștinul autentic 
nu poate fi în nici o împrejurare 
adeptul războiului. Inima ta nu 
trebuie să admită omorul nici prin 
cuvânt.   

– Care e forma ta de a te 
ruga pentru pace? 
Rugăciunea mea – gândul per-

manent la Dumnezeu, nu poate fi 
decât una, scurtă: Doamne Iisu-
se Hristoase, dăruiește-ne pacea 
inimii și a cugetului, încetarea 
războiului, potolirea vrăjmașului, 
recăpătarea rugăciunii liniștitoa-
re, și ne mântuiește pe toți! 

Amin!
Interviu de Irina NECHIT

Interviu cu Vladimir Bulat, critic și istoric de artă

În satul Horodiște, Călărași, va 
fi instalat un bust în memoria lui 
Vasile Țanțu, învățător, prefect 
al județului Chișinău, deputat în 
parlamentele de la Chișinău și 
București. Bustul va fi inaugurat 
cu prilejul celor 140 de ani de la 
nașterea lui Vasile Țanțu.

Satul Horodiște din raio-
nul Călărași este localitatea 
de baștină a lui Vasile Țanțu. 

Inițiativa de a fi instalat un 
bust al lui îi aparține lui Oleg 
Chicu, un cunoscut activist de 
la Horodiște, implicat activ în 
mișcarea unionistă.

Oleg Chicu a căutat de-a lungul 
anilor mai multe informații prin 
arhive și a scris câteva articole 
despre Vasile Țanțu, deputat în 
Sfatul Țării. Dl Chicu a descoperit 
de asemenea la Cimitirul Central 

din Chișinău mormântul lui Vasile 
Țanțu, reconstruit de o asociație 
patriotică.

Consiliul local de la Horodiște 
a decis ca Muzeul de Istorie și Et-
nografie din sat să poarte numele 
lui Vasile Țanțu. Bustul urmează 
să fie instalat în fața muzeului, 
mai ales că nu departe de acest 
loc se află și casa unde a copilărit 
Vasile Țanțu.

Proiectul este în plină deru-
lare, iar pentru a putea acoperi 
cheltuielile necesare (nu mai pu-
țin de 5000 de euro), a fost iniți-
ată și o campanie de colectare de 
fonduri. În această campanie s-au 
implicat horodiștenii din toate 
colțurile lumii, dar și unioniști 
de pretutindeni.

I.N.

La Horodiște va fi instalat un bust al lui 
Vasile Țanțu, deputat în Sfatul Țării

Născătoarea de Dumnezeu cu Pruncul – 
de la biserica mănăstirii Bogorodica Lje-
viška, Prizren, Kosovo, circa 1310 - 1313
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Cauciucuri vechi, pe terenul 
de joacă al grădiniței

Din lipsă de fonduri pentru renovarea 
terenurilor de joacă din grădinițe, 
educatorii au reutilizat anvelopele 
pentru a construi mașini, corăbii, 

răzoare și alte decorațiuni, astfel încât copiii să se 
poată juca. Anvelopele erau o opțiune minunată, 
deoarece puteau fi folosite de toate grupele de 
vârstă și erau durabile.

Am vizitat Grădinița nr. 158 din 
Chișinău, unde aproximativ 200 
de anvelope au fost transformate 
acum 20 de ani în echipamente de 
joc pentru cei mici. Însă, ușor-u-
șor, cauciucurile deteriorate sunt 
scoase și înlocuite cu obiecte spe-
cial create pentru educația timpu-
rie a copiilor. Grădinița nr. 158 
activează din anul 1980, iar pe 
atunci, în curtea instituției pre-
școlare, erau pentru jocuri niște 
instalații de metal, unele din care 
au fost ulterior scoase deoarece 
prezentau pericol pentru sănă-
tatea copiilor. 

„Bugetul instituției de educație 
timpurie nu ne permite nici acum să 
creăm condițiile pe care ni le dorim 
pentru copii: să instalăm echipa-
mente de joacă din materiale eco-
logice etc. Când analizăm bugetul, 
dăm prioritate locurilor unde copiii 
se află de dimineață până seara, 
adică în grupe. Iar prioritatea a fost 
de a repara blocul alimentar, depo-
zitul unde se păstrează produsele 
alimentare, blocurile sanitare, mai 
puțin terenurile de joacă”, spune 
Natalia Alexei, șefa grădiniței.

Așa-s timpurile...

În același timp, Oxana Iațco, 

metodista Grădiniței nr. 158, sus-
ține că obiectele de joc din anve-
lope sunt folosite în activitățile 
de mișcare, în funcție de tematica 
aleasă de educator. „Sunt multe 
mașini. Un copil se așază la vo-
lan, iar alții se urcă în autobuz și 
pornesc într-o călătorie imagi-
nară. Sunt anvelope care imită o 
corabie, iar copiii sunt marinari. 
Educatoarea le zice să-și imagi-
neze că au ajuns pe mal. În curte 
mai este improvizată o fântână din 
cauciucuri, în jurul căreia se joacă 
povestea „Fata babei și fata moș-
neagului” de Ion Creangă etc.”, 
explică Oxana Iațco jocurile de rol.

În fiecare primăvară anvelopele 
se vopsesc pentru a li se da un 
aspect îngrijit, iar cele deteriora-
te se înlătură. „Ne-am propus ca 
încet-încet să le scoatem de tot și 
să le înlocuiam cu jocuri special 
create pentru copii. Am cumpărat 
mese și scaune cu formă de ciu-
perci, confecționate din materiale 
inofensive pentru copii. Dorințele 
noastre sunt mari. Vrem fluturași, 
broscuțe, unicorni și alte elemen-
te, dar nu-s bani. 

În curtea Grădiniței nr. 158 
sunt răzoare pentru flori și plan-
te, pe care le îngrijesc educatorii, 
ajutați de cei mai mari dintre mi-

„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.

Reguli noi 
în publicitatea 
scrisă 
a creditelor

Guvernul a anunțat printr-un 
comunicat de presă că instituți-
ile de creditare vor fi obligate să 
afișeze dobânda anuală efectivă 
(DAE), adică dobânda pro-
priu-zisă a creditului, plus toate 
comisioanele aferente, cu carac-
tere de trei ori mai mari decât 
altă informație menționată în 
publicitate, pentru ca cetățenii 
să fie informați corect.

În vederea sporirii nivelului 
de protecție pentru consumato-
rii care contractează împrumu-
turi și a creșterii încrederii în 
sectorul financiar, Executivul a 
aprobat marți, 5 aprilie, avizul 
la proiectul de lege pentru mo-
dificarea și completarea unor 
acte normative.

Proiectul de lege impune și 
standarde minime de creditare 
responsabilă, prin interzicerea 
aplicării dobânzilor flotante în 
cazul creditelor mai mici de trei 
salarii medii pe economie, scrie 
în comunicat. 

În acest context, reporte-
rul „Gazetei de Chișinău” l-a 
întrebat pe expertul în politici 
economice, Veaceaslav Ioniță, 
ce ar trebui să înțeleagă cetă-
țeanul din noile reguli.

„Te-ai uitat la publicitate și 
ți-a convenit că dobânda este 
de 20%, însă, în realitate, când 
începi a achita, plătești 100% 
sau chiar și mai mult. Și acum 
toate instituțiile de credita-
re vor fi libere să pună orice 
dobândă vor, dar vor fi obligate 
să-l anunțe pe om cât va trebui 
să plătească realmente. Dacă 
cetățeanul împrumută 1000 de 
lei, care va fi dobânda lui reală? 
Până în anul 2010, exista o ma-
nipulare destul de mare. Omu-
lui i se spunea o dobândă, că va 
plăti 10-15%, de exemplu, dar 
nu i se spunea că vor fi alte plăți 
ascunse, în realitate, dobânda 
efectivă putea să fie și 70-80% 
sau chiar de zece ori mai mare 
decât dobânda declarată. Și 
atunci am adoptat o lege prin 
care am obligat ca în contractul 
de creditare, pe lângă dobân-
da nominală, să fie inclusă și 
dobânda efectivă, adică atât cât 
va plăti omul realmente. Acum, 
în campania publicitară, toate 
instituțiile de creditare vor fi 
obligate să anunțe dobânda 
efectivă. Lucrul acesta se face 
pentru ca cetățeanul care merge 
să ia un credit să fie informat 
exact ce își asumă. Scopul noi-
lor modificări este ca omul să ia 
decizia în cunoștință de cauză”, 
a declarat expertul pentru „Ga-
zeta de Chișinău”. 

Totodată, urmează a fi 
modificate și unele prevederi 
ale Codului civil, astfel încât 
instituțiile de creditare să fie 
obligate să notifice în format 
electronic debitorul (consuma-
torul) în cazul reducerii ratei 
dobânzii aplicate de bancă 
pentru creditele noi, astfel ca 
beneficiarul să-și poată re-
negocia contractul de credit, 
în funcție de fluctuațiile ratei 
medii a dobânzii pe sectorul 
bancar, scrie în comunicat.

Diana BOTNARU

„Dorințele sunt mari, dar lipsesc banii”

cuți. Unele anvelope au scopul 
de a delimita spațiile dintre te-
renurile de joacă de pe teritoriul 
grădiniței. Iulia lucrează de 29 de 
ani educatoare. „Ne jucăm cu ce 
avem. Din ce să creăm jocuri? Nu 
ne dau bani pentru renovarea te-
renurilor de joacă. Ce să facem?!”, 
se întreabă retoric Iulia. 

„Anvelopele au mirosuri 
specifice, dar astea nu-s 
periculoase pentru om”

Ecologistul Vladimir Garaba 
afirmă că anvelopele pot elimi-
na în atmosferă substanțe peri-
culoase pentru sănătate doar la 
temperaturi de peste 100 de gra-
de Celsius. „La temperaturi mai 
mici, emană anumite substanțe, 
dar sunt neglijabile. Anvelopele 
au mirosuri specifice, dar astea 

nu-s periculoase pentru om. În 
mod normal, anvelopele n-ar 
trebui să afecteze în niciun fel 
copiii de la grădiniță, chiar dacă 
vara temperaturile sunt înalte. În 
practică, sunt multe cazuri când 
anvelopele sunt folosite în sco-
puri decorative, de protecție etc. 
Nu ar trebui să ne alerteze. Noi 
nu recomandăm, dar nu suntem 
împotrivă ca anvelopele să fie fo-
losite la grădinițe, stadioane, școli 
etc. Ele nu-s periculoase pentru 
om și mediu”, susține Vladimir 
Garaba. 

Ecologistul menționează că 
anvelopele prezintă un pericol 
major atunci când iau foc. În caz 
de incendiu, dacă anvelopele se 
aprind, flăcările se sting foarte 
greu.

Natalia MUNTEANU

C a r i c a t u r a  e c o l o g i c ă
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Lidia Bobână, 
un om de radio cu liniștită 
încredere în valori

A fost nu doar 
vocea unui 
om, ci și a unui 
jurnalist, căruia 

i se întâmplau lucruri 
adevărate. Să te poți bucura 
de ce îți aduce clipa este 
lucrul cel mai de preț pe 
aceasta Vale a Plângerii și 
e rar întâlnit ca și metalele 
prețioase. 

Zeci și zeci de ani s-a aflat la mi-
crofon, ca să fie iubită de oameni. Și a 
fost. Poate ca nimeni altul dintre noi, 
cei care mai suntem. Clipele au contat 
pentru ea, pentru că toate sunt numă-
rate, mai ales de la o anumită vârstă. 
Anii trec ca și apa.

Îmbrățișa dinăuntru 
condiția umană

Lidia Bobână a avut această plăcu-
tă îndeletnicire – de a sta de vorbă cu 
oamenii, pe care doar ea avea răbdarea 
să-i asculte până la capăt, să le afle pă-
sul, să le transpună povestea într-un 
mod uluitor de sincer pe undele radio, 
să le publice istorisirile în ziar, să le 
reunească într-o carte. 

Lidia Bobână avea spirit critic, umor 
rafinat, autoironie firească. Acestea re-
prezintă, de fapt, expresia individualită-
ții. Cu vocea ei caldă, cu temperamentul 
ei impetuos, cu harul de povestitoare 
originală, pe care îl moștenise de la ta-
tăl ei, scriitorul Vasile Vasilache, Lidia 
Bobână ajunsese în anii 1990-2000 să 
fie cea mai cunoscută figură de la Radio 
Moldova. Devenise o instanță. Vrăjea 
prin vocabularul rolului de succes, pe 
care și-l însușise – de a transmite oa-
menilor bucurie.

Prinși în vacarmul prezentului, avem 
prea puțin timp pentru oamenii stră-
ini. Iar Lidia îl găsea. Așa concepuse 
ea, pentru sine, munca la radio. Știa că 
aceasta presupune și o mână de aju-
tor pentru cei aflați în dificultate. Iar 
dintre aceștia se iveau tot mai mulți 
și mai mulți. Ea îmbrățișa dinăuntru 
condiția umană.

Popularitatea Lidiei Bobână 
devenise mai mare decât 
a președintelui RM

Venea în fiecare zi la radio, și așa 
timp de 33 de ani. Pană în 2004, când 
popularitatea Lidiei Bobână deveni-
se mai mare decât a președintelui de 
atunci al Republicii Moldova, fapt re-
cunoscut de el însuși, când pe scena 
Palatului Național, în anul 2000 i-a 
înmânat Medalia Eminescu. 

Ei, iată, în urma acelui succes de pu-
blic, fulminant, care o statuase drept 
jurnalista faimoasă și de neclintit în 
idealurile sale, dar și a grevei izbuc-
nite la Compania Teleradio Moldova, 
Lidia Bobână a ajuns pe drumuri. I 
s-au declanșat nemulțumirile, dar și 
bolile, care au atacat-o. Dar nu s-a dat 
bătută. Istoriile oamenilor o tulburau 
în continuare. Se simțea obligată să le 
aștearnă... de această dată, pe hârtie.

  S-a născut la Unțesti, Ungheni în 
1947. Ulterior, familia Vasilache s-a 
strămutat cu traiul la Chișinău. Cea 

de-a doua lor casă a fost pe strada Li-
vezilor, acum Alexei Mateevici. O casă 
extrem de vizitată de noi toți, cei care 
constituiam în anii 80 Redacția Propa-
gandă, ulterior Actualități de la Radio 
Moldova. Acolo aveau loc chefuri de 
tot felul, sărbătoream zile de naștere, 
marcam începuturi de carieră. 

Iar mama Lidiei, Olga Vasilache, 
avea bucuria să ne pună pe masă tot 
ce avea ea mai bun. Lidia este urma-
tă de doi frați, Valeriu, care a absolvit 
medicina, și Victor cu studii în filologie 
franceză, ambii redactori de carte, me-
zina Liza este artist plastic și profesoară 
la universitate. 

După modelul de acasă, Lidia, îm-
preuna cu soțul ei, Gheorghe Bobână, 
își construise propria familie. Cu pa-
tru copii, o fiică, Dumitrița, jurnalistă, 
fotografă stabilită în Polonia, și trei fii 
– Bogdan, doctor în arheologie, stabilit 
la Baia Mare, Mircea, regizor de film la 
București, Dragoș, artist plastic, rămas 
alături de părinți, la Chișinău. 

Lidia a absolvit Facultatea de Lim-
bi Străine de la Universitatea de Stat, 
specialitatea spaniolă-engleză. La Radio 
Moldova a fost realizatoare a unor emi-
siuni cu mare priză la public: Școala și 
viața; Enciclopedia familiei; În orele de 
răgaz; Scrisori la microfon; Cu dragos-
te, pentru vârsta a treia; La noi acasă. 

În 2011, Lidia Bobână a reunit între 
copertele unui volum o serie de tablete, 
pe care le prezentase la radio sau le 
publicase în presă. Povești adevărate 
le-a intitulat, iar cel care a încurajat 
publicul cititor spre lectură era nimeni 
altul decât prozatorul Vladimir Beșlea-
gă, prietenul de-o viață al tatălui său, 
scriitorul Vasile Vasilache. 

Fiică și moștenitoare 
de drept a marelui povestitor 
Vasile Vasilache

„Secretul scrisului autoarei, notează 
Beșleagă pe 4 mai 2011, - adică ceea ce 
face ca prozele ei să fie antrenante, ba 
chiar interesante, constă nu numai în 
faptul că a avut curajul de a regene-
ra, renaște un gen narativ străvechi, 
precum este basmul, ci a se pricepe să 
muleze cu talent situații de viață din 

zilele noastre pe matricele tradițio-
nal-arhaice care continuă să vibreze 
în adâncul sufletului nostru, în pofida 
atâtor progrese ale civilizației tehni-
co-industriale și a nimicitorului flux 
informațional”, scria Vladimir Beșleagă 
în prefața cărții. Și, în loc de concluzie, 
o afirmație pertinentă: „Da, este fiica 
și moștenitoarea de drept a marelui 
povestitor care a fost și rămâne ne-
uitatul Vasile Vasilache”. 

Lidia Bobână avea o liniștită încre-
dere în valori. Ea știa că te naști bun, te 
naști religios, te naști moral. Răspundea 
cu generozitate dorinței ascultătorilor 
de a se întâlni cu ea, pentru a se cu-
noaște mai bine. Lidia avea darul rar 
de a împărtăși ascultătorilor momente 
din viața ei, gândurile care o măcinau, 
impresiile în urma lecturilor. Pentru că 
citea enorm. Oriunde, oricând. Acasă, la 
serviciu, în troleibuz. Cel mai mult din 
biblioteca de acasă, bogată, diversă, la 
care apelam mulți dintre noi. Romanele 
consistente le alterna cu cele așa-zis 
ușoare. Vorbea câte odată la radio și 
despre amarele deziluzii.

O biografie, o viață, un destin, cuprin-
se într-o nouă carte, ce apare prin efortul 
și contribuția familiei, dar, din păcate, 
în lipsa Lidiei, care în 2022 ar fi împlinit 
75 de ani. Sunt sigură că ar fi dat o mare 
petrecere acasă la ea sau într-un local, cu 
lăutari celebri, cu multe flori, cu invitați 
de onoare. Așa ca în vremuri bune...

Emilia GHEȚU
 

Notă
Textul de mai sus a prefațat volumul 
„DESTINE ÎN ALB ȘI NEGRU cu alte 
o sută și una de povești adevărate” 
de Lidia Bobînă, lansat duminică, 3 
aprilie, la Biblioteca Națională pentru 
copii „Ion Creangă”. Cartea e îngrijită 
de Gheorghe Bobînă și de urmașii lor.        

Gheorghe BÂLICI

De ce am fost 
trist de 1 aprilie

S a l t i m - b a n c

La rugă-
mintea unui 
coleg scriitor, 
bun prozator 
și poet, iar în 
prezent bun 
director al 
unei biblioteci 
din Chișinău, 
am acceptat să 
vin pe 1 aprilie 
la o întâlni-
re cu elevii. 

Aceștia, o clasă întreagă de a zecea dintr-un liceu 
vecin cu biblioteca, au întârziat la „măsură”, 
dar au fost pe urmă bucuroși, pentru că era ziua 
umorului, să afle ce este epigrama. Nu că nu ar fi 
putut trăi fără asta, dar așa este rânduit în viață: 
să mai afli măcar din când în când câte ceva nou.

Pentru ei însă aproape tot ce le spuneam eu 
era nou. De Cimpoi, ce-i drept, auziseră, dar mai 
mult ca instrument muzical. De scriitorii umo-
riști Petru Cărare, Efim Tarlapan, odihnească-i 
Domnul în pace, de Ion Diviza, Dumnezeu să-i 
dea sănătate, nu știau nimic, iar de mine aflase-
ră, probabil, cu ceva timp înainte, când au fost 
anunțați că vor merge la bibliotecă „să se întâl-
nească cu unul care îi va face să râdă”.

Pe parcursul a vreo jumătate de oră le-am 
spus epigrame, inclusiv școlare, le-am explicat 
cum este construit acest catren, i-am informat 
că, anual, în tot spațiul românesc se organizează 
peste 20 de festivaluri de umor, unde epigramiș-
tii basarabeni, nu mulți, au locul lor de cinste, 
uneori fiind și premiați. Dragii de ei, mă ascul-
tau cu atenție, iar pe fețele lor se vedea clar că 
epigrama a prins, le-a trezit interesul și, cine 
știe, poate vor căuta să citească în viitor poezioa-
re de acestea care provoacă râsul și te pot pune 
și pe gânduri, uneori...

După epigrame, le-am citit o poezie de dra-
goste și, pentru că alături de noi, în Ucraina, 
e război le-am zis că nu le doresc să cunoască 
vreodată ce este războiul. Le-am povestit cum în 
1992, când era război cu Rusia la Nistru, după ce 
am stat la Tighina ascunși în subsol vreo trei zile 
– eu, soția gravidă în a noua lună și fiica, de opt 
ani, – am ieșit pe 22 iunie, dis-de-dimineață, și 
am mers pe jos până la Hârbovăț. 

Cu cât greu am ajuns până la urmă la Chiși-
nău nu le-am povestit adolescenților din fața 
mea. Le-am spus doar o poezie scurtă, scrisă 
telegrafic, la solicitarea unei reviste, după vreo 
câteva luni de la acel război: Am avut noroc/ Că 
nu ne-au împușcat/ Gardiștii, cazacii/ Veniți din 
alt timp istoric./ Am avut noroc/ Că ne bocea 
mama în sat/ Ca pe morți/ Și, poate de aceea,/ 
Nu am murit./ Am avut noroc/ Că fiul meu,/ În 
a noua lună de viață,/ Tare mai dorea/ Să vadă/ 
Cum arată sufletul mamei lui/ Privit din afară./ 
Am avut noroc/ Că ne mai aștepta cineva/ La 
nuntă, la hram/ Și cum era să venim/ Noi, morți, 
printre vii?!...

Tăcerea care s-a lăsat în sală după poezie 
m-a făcut să cred că este un efect al mesajului 
ei. Mă gândeam să fac legătura cu masacrul și 
ororile ce se întâmplă în țara vecină, dar elevii 
și bibliotecara instituției de învățământ, care îi 
însoțea, m-au informat că, la liceu, este interzis 
să vorbești despre război, că însăși directoarea 
liceului a dat asemenea indicații. Mi se dădea 
de înțeles că ar fi bine să nu continui discuția pe 
această temă.

Nu am continuat-o eu. A prelungit-o unul din-
tre elevi, un băiat ce stătea în față, aproape de 
mine, care m-a șocat prin declarația lui. „Rusia 
a făcut bine că a atacat Ucraina, pentru că nu 
are ce căuta NATO chiar în coastele ei”, afirma 
acesta. „Bine, bine, dar dacă Rusia cucerește 
Ucraina și ajunge la hotarele României, membră 
a NATO, tot ar trebui să o atace?”, l-am întrebat 
eu. „Bineînțeles, și să meargă chiar și mai 
departe!”, mi-a răspuns băiatul.

După întâlnire, am rămas cu o mulțime de în-
trebări, cu un gust amar și cu impresia că a fost 
cea mai tristă zi a umorului din viața mea.
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

Cum arată astăzi cele peste 130 de 
adăposturi civile din Chișinău?

În caz de cutremur, explozii nucleare sau 
conflicte armate, drept adăpost pot servi 
buncărele. Potrivit istoricului Ion Ștefaniță, 
ex-director al Agenției Inspectare și 

Restaurare a Monumentelor, în Chișinău există 
în prezent peste 130 de astfel de adăposturi 
civile, amenajate în perioada sovietică.

„Despre existența acestor 
construcții am aflat încă din 
2009, când am început o primă 
cercetare arheologică a Chi-
șinăului vechi. Am discutat 
atunci cu citadinii mai în vâr-
stă, care ne-au povestit diverse 
legende urbane despre exis-
tența unor galerii subterane pe 
teritoriul orașului. Astfel, am 
început să cercetez perimetru 
cu perimetru, curte după curte. 
Totuși, o cercetare mai amplă 
am realizat mai târziu, între 
anii 2018-2019, în cadrul pro-
iectului „Identitățile Chișinău-
lui: orașul subteran”, împreună 
cu cinci arhitecți și arheologi”, 
a menționat istoricul pentru 
„Gazeta de Chișinău”.

Potrivit spuselor sale, în 
timpul cercetării a reușit să 
coboare în peste 130 de pivni-
țe, galerii subterane și buncă-

re, care au fost amenajate în 
perioada sovietică.

„Dintre cele 138 de beciuri 
cercetate, în vreo zece am 
văzut urme reale de buncăre de 
apărare. Unele erau dotate cu 
sisteme de electricitate, ven-
tilare, truse medicale, sisteme 
antiincendiu – tot ce ar avea 
nevoie cetățenii în situații 
excepționale”, a punctat Ion 
Ștefanița.

De asemenea, istoricul a 
enumerat câteva locații ale 
buncărelor cu acces liber din 
Chișinău. Acestea sunt: la 
intersecția străzilor Nicolae 
Iorga și Mihail Kogălniceanu, 
intersecția străzilor 31 August 
și Mihai Eminescu, strada 
Alexandru cel Bun 19, Alexan-
dru cel Bun 29, Strada Vlaicu 
Pârcălab 38 etc.

Reporterul „Gazetei de 
Chișinău” a vizitat două dintre 
aceste locații, pentru a ve-
dea starea lor actuală și dacă 
mai pot fi utilizate în scopul 
inițial.

Primul buncăr, amplasat în 
curtea unor case de locuit de 
la intersecția străzilor Nicolae 
Iorga și Mihail Kogălniceanu, 
nu doar că este nefuncțional, ci 
mai mult – se află într-o stare 
dezastruoasă. Urme ale siste-

R E P O R T A J

Maria, 40 de ani, casnică, satul Sofia, 
raionul Hâncești: „În zilele noastre este 
cel mai simplu să te duci la magazin și să 
cumperi câteva pungi de semințe, fără să te 
chinui tu. Ați văzut ce prețuri avem acum? 
Ceea ce putem punem singuri, iar ceea ce 
nu – cumpărăm. Semințele de morcov și 
pătrunjel le cumpăr cel mai des, restul pun 
singură în pământ”.

Vera, 75 de ani, pensionară, Sofia, Hân-
cești: „Și eu le strâng singură. Da’ ce, nu mă 
duce capul? Avem pământ, ar fi păcat să 
nu ne ocupăm. Mai ales că asta îmi aduce 
și o plăcere. Când văd cât costă semințele 
acum, mă crucesc”.

Ion, 55 de ani, șofer, Sofia, Hâncești: 
„Da’ de ce să cumpăr? D-apoi eu pun și 
culeg cu mâna mea. Trebuie să știu ce 
mănânc”.  

Vasile, 35 de ani, zilier, Sofia, Hâncești: 

„Eu le cumpăr de la piață. S-au scumpit, 
dar ce să fac? Iaca eu altă problemă am, 
mie îmi plac bomboanele și ele sunt tare 
scumpe!”.

Maria, 60 de ani, pensionară, satul Ne-
grea, raionul Hâncești: „Și le cumpărăm, 
și le strângem noi. Dar mai mult le strâng 
eu, pentru că doar eu cu mâna mea știu ce 
fac și ce mănânc. Lumea prin sat spune 
că s-au scumpit semințele. Eu încă nu am 
fost să văd”.

Angela, 66 de ani, muncește la pământ, 
Negrea, Hâncești: „Eu acasă la mama am 
văzut doar cum se strângeau și se puneau 
în pământ. Așa că asta fac și eu acum”. 

Vasile, 45 de ani, șofer, satul Țigănești, 
raionul Strășeni: „Eu chiar le cumpăr. De 
ce să spun minciuni? Costă scump, dar 
ce să fac? Cel mai des cumpăr semințe de 
morcov și roșii”. 

S O N D A J

„Pun și culeg cu mâna mea. 
Trebuie să știu ce mănânc”

Recoltăm toamna semințele roadelor pe care le 
obținem în grădinile noastre sau le cumpărăm de 
la piață? Echipa „Gazetei de Chișinău” a întrebat 
sătenii din câteva sate din centrul R. Moldova dacă 

obișnuiesc să cumpere primăvara semințe sau le colectează 
ei de cu toamnă. Iată ce am aflat. 

Ina, 30 de ani, soră medicală, Țigănești, 
Strășeni: „Eu nu am timp să mă ocup de 
asta, dar părinții mei le colectează și le 
seamănă”. 

Alexandra, 78 de ani, casnică, Țigănești, 

Strășeni. „Eu stau acasă, ce să fac toată 
ziua? Mai strâng semințe, le pun în pământ 
și așa mai trece vremea”. 

Diana BOTNARU

Doina BURUIANĂ

melor de electricitate, conduc-
te învechite de apă, sisteme 
de ventilare și anti-incendiu 
nefuncționale – este ceea ce s-a 
găsit în adăpostul civil. Ușile 
în subsol sunt vraiște, iar la 
suprafață intrarea în buncăr 
este acoperită cu foi metalice 
pentru a proteja încăperea de 
precipitații.

„Acest adăpost a fost amena-
jat încă din perioada sovietică, 
dar priviți starea lui – de mult 
timp nu mai este practic. A fost 
lăsat în voia sorții”, a spus unul 
dintre locatari.

Într-o stare similară se află 
și buncărul amplasat pe stra-
da Alexandru cel Bun 19. Aici 
lipsesc instalațiile sanitare, re-
țelele electrice funcționale, dar 
și produsele de primă necesita-
te. Se pare că autoritățile nu au 
mai intervenit de ani buni în 
gestionarea lor.

Potrivit lui Ion Ștefanița, 
dacă ar fi restabilite, aceste 
adăposturi ar putea deveni 
utilitare, întrucât au rezistat la 
toate provocările timp de sute 
de ani.

În cadrul unei emisiuni 
televizate, ministra Afacerilor 
Interne, Ana Revenco, a decla-
rat, că de cinci ani MAI nu mai 
este instituția responsabilă de 
astfel de spații.

„Buncărele se află în ges-
tiunea administrației publice 
locale. Fiecare APL trebuie să 
cunoască ce are în gestiune”, a 
declarat ministra.

Astfel, reporterul „Gazetei 
de Chișinău” a transmis o soli-
citare către Primăria Chișinău, 
pentru a afla dacă se intenți-

Adăpost civil subteran, amplasat în curtea unor case de locuit de la intersecția străzilor 
Nicolae Iorga și Mihail Kogălniceanu

Spațiu subteran de pe strada Alexandru cel Bun 19

onează în viitor reconstrucția 
adăposturilor civile de pe teri-
toriul Capitalei sau dacă aceste 

spații vor fi valorificate în alte 
scopuri. Deocamdată, instituția 
nu a oferit un răspuns.
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Sportul regulat este benefic pentru sănătate 
și te ajută să slăbești. Multă lume, însă, nu 
știe că activitatea fizică moderată poate 
avea beneficii chiar și asupra creierului. 

Mai jos sunt cele mai importante beneficii pentru 
creier ale sportului.

Fructele uscate se obțin prin eliminarea 
unei cantități mari de apă din fructe pre-
cum boabele de strugure, prune, curmale, 
smochine și, mai rar, caise, mango, ananas, 
merișoare, banane sau mere.

Fructele uscate au o durată mai lungă 
de viață decât cele proaspete și pot fi con-
sumate sub formă de gustare, însă au un 
conținut ridicat de zahăr. În continuare 
descoperiți mai multe despre beneficiile 
și riscurile fructelor uscate.

Beneficii ale fructelor uscate

Fructele uscate au numeroase beneficii 
pentru sănătate:

Au un conținut bogat de nutrienți

Fructele uscate conțin fibre, antioxidanți 
și micronutrienți. Spre deosebire de fruc-
tele proaspete, cele uscate au un conținut 
nutritiv asemănător, însă concentrat într-o 
cantitate mai mică. 

În general, conțin de trei ori mai multe 
fibre, vitamine și minerale decât fructele 

proaspete. Totuși există o excepție; conți-
nutul de vitamina C este redus prin uscare 
sau deshidratare.

Ajută la slăbit

Există mai multe studii care spun că 
persoanele ce consumă fructe uscate au o 
greutate mai mică decât persoanele care 
nu consumă fructe uscate.

Totuși, aceste studii sunt observaționale 
și nu demonstrează neapărat că fructele 
uscate, în sine, duc la slăbire. Este posibil 
ca persoanele care consumă fructe uscate 
să mănânce în general mai sănătos și să 
facă mai mult sport.

Pot reduce riscul de afecțiuni 
cronice

În special consumul de stafide ajută la 
menținerea glicemiei în limite normale. 
Stafidele au un index glicemic redus, iar 
consumul moderat nu cauzează o creștere 
mare a nivelului glicemiei și a insulinei 
după masă. 

De asemenea, datele arată că stafidele 
pot reduce tensiunea arterială, reduc mar-
kerii inflamatorii și nivelul colesterolului 
și oferă sațietate. Cu excepția sațietății, 
celelalte efecte reprezintă factori de risc 
în bolile de inimă.

Au efect laxativ

Mai ales prunele și curmalele au efect la-
xativ. Acestea au un conținut bogat de fibre 
și sorbitol care înlesnesc digestia. Consumul 
regulat îmbunătățește frecvența scaunelor.

Posibile riscuri ale fructelor 
uscate

În ciuda nutrienților conținuți, fructele 
uscate au o cantitate ridicată de zahăr, iar 
unele conțin aditivi. Mai jos sunt câteva 
dintre riscurile consumului de fructe uscate.

Fructele uscate conțin mult zahăr 
(natural) și calorii

Fructele uscate pot reprezenta o alegere 
sănătoasă atunci când fac parte dintr-o 
dietă variată și echilibrată și dintr-un stil 
de viață activ.

În cantități mari consumul de fructe 
uscate poate face mai mult rău, deoarece 
conține o cantitate ridicată de zahăr. Prin 
uscare crește numărul de calorii, iar glucoza 
și fructoza se concentrează.

De exemplu, potrivit FoodData Central, 
o bază de date care ține de Departamentul 
de Agricultură din SUA, fructele uscate au 
după cum urmează: 

Stafide – 65,7% zahăr (15,5% zahăr în 
cazul strugurilor)

Curmale – 66,5% zahăr (20% zahăr în 
cazul curmalelor proaspete)

Prune uscate – 38,1% zahăr (7% zahăr 
în cazul prunelor proaspete)

Caise uscate – 53,4% zahăr (9,5% zahăr 
în cazul caiselor proaspete)

Smochine – 47,9% zahăr (16,25% zahăr 
în cazul smochinelor proaspete).

Deși zahărul este din fructoză, consumul 
excesiv este asociat cu îngrășarea, diabetul 
de tip 2 și bolile de inimă. 

De asemenea, crește riscul de obezitate, 
deoarece o porție de fructe uscate, apro-

ximativ 30-35 g, conține circa 80-90 de 
calorii, majoritatea din zahăr.

Pe de altă parte, există fructe uscate îm-
brăcate în zahăr. Acestea sunt acoperite 
de sirop de zahăr înainte de a fi uscate. 
Consumul excesiv de zahăr adăugat, deci 
altul decât cel care provine în mod natural 
din alimente, este asociat cu bolile de inimă 
și obezitatea.

Fructele uscate pot conține unele 
substanțe toxice

Unii producători adaugă sulfiți în proce-
sul de uscare pentru a crește data de vala-
bilitate a fructelor. Acești aditivi oferă un 
aspect plăcut fructelor uscate și previne 
decolorarea. 

Consumul de alimente cu sulfiți poate 
crește riscul unor simptome precum cram-
pele stomacale, iritațiile pielii și atacurile 
astmatice.

Pentru a evita contaminarea cu sulfiți, 
optează pentru fructe uscate cu nuanțe de 
maro ceva mai șterse decât fructele colo-
rate intens. 

De asemenea, depozitarea incorectă 
a fructelor uscate poate crește riscul de 
contaminare cu fungi, aflatoxine și alte 
substanțe toxice.

Similar altor tipuri de alimente, fructele 
uscate au beneficii și neajunsuri. Conțin 
fibre și antioxidanți, însă au și un conținut 
ridicat de zahăr și de calorii. Pentru a te 
bucura de beneficii, este indicat să optezi 
pentru porții mici de fructe uscate și să le 
alegi din surse organice.

romedic.ro

Sportul susține memoria

Fructele uscate sunt sănătoase?

În special, hipocampul răspun-
de bine exercițiilor aerobice, iar 
cum această regiune din creier 
este responsabilă cu învățarea și 
memoria, este ușor de înțeles de 
ce activitatea fizică este benefică 
pentru memorie. 

Sportul crește puterea 
de concentrare

Potrivit unui studiu, 20 de 
minute de activitate fizică sunt 
suficiente pentru a crește puterea 
de concentrare în cazul unui grup 
de studenți. Studiile de mai mari 
dimensiuni au descoperit că acti-
vitatea fizică regulată te ajută să 
ignori lucruri care în mod obișnuit 
îți distrag atenția și să procesezi 
mai ușor informații complexe. 

Sportul susține sănătatea 
mintală

După un drum la sală sau după 
o tură în parc resimți o senzație 
de fericire declanșată de sistemul 
endocanabinoid din creier. În plus, 
există dovezi cu privire la o stare de 
relaxare profundă asociată exerci-
țiilor yoga și meditației. Un studiu 
a descoperit că persoanele care au 

practicat yoga și meditație zilnic 
timp de opt săptămâni au resimțit 
o reducere a stresului psihic. Un 
alt studiu a arătat că exercițiile fi-
zice regulate reduc din simptomele 
depresiei și ale anxietății, iar cer-
cetătorii cred că efectele sportului 
asupra creierului sunt asemănătoa-
re medicației antidepresive.

Sportul stimulează 
creativitatea

Scriitorii, pictorii și marii ino-
vatori ai industriei au apreciat 
întotdeauna efectul binefăcător 
al mersului asupra creativității. 
Potrivit unui studiu din 2014, 
mersul pe aparatele speciale de 
la sală sau în parc susține gândirea 
creativă. Chiar și alergatul, înotul, 
yoga sau exercițiile la sală susțin 
creativitatea. 

Sportul încetinește 
declinul cognitiv

Studiile au arătat că este nevoie 
de 30-45 minute de mers, alergat, 
dans sau alt sport la alegere de trei 
ori pe săptămână pentru a redu-
ce și încetini apariția timpurie a 
unor afecțiuni precum demența 
sau Alzheimer. 

Sportul îmbunătățește 
circulația sângelui 
la nivelul creierului

Exercițiile fizice cresc ritmul 
inimii, iar acest lucru crește can-
titatea de oxigen și glucoză care 
ajunge la creier și stimulează sina-
psele. Drept urmare, persoanele cu 
un stil de viață activ au un număr 
mai mare de receptori de acetilco-
lină decât persoanele sedentare. 

Sportul susține 
neurogeneza (producția 
de celule neuronale)

Până în 1999 se credea că sis-
temul nervos este complet la naș-
tere și nu mai este capabil să se 
schimbe sau să dezvolte noi celule. 
Un studiu revoluționar a adus în 
prim-plan neurogeneza. Deși nu 

se știe exact cum ajută mișcarea la 
formarea unor noi neuroni, se cre-
de că activitatea fizică stimulează 
producția unei proteine cunoscute 
sub numele de Noggin,  care mai 
apoi inițiază procesul de formare 
de noi celule neuronale. 

Prin ce mecanisme 
este de ajutor sportul 
pentru creier?

În timp ce faci sport, ajunge o 
cantitate mai mare de oxigen în 
zonele din creier responsabile cu 
gândirea rațională și performan-
ța intelectuală, fizică și socială. 
De asemenea, activitatea fizică 
reduce nivelul hormonilor stre-
sului și crește nivelul serotoni-
nei și norepinefrinei din creier, 
doi neurotransmițători care ac-
celerează felul în care procesăm 

informațiile. Mai mult, mișcarea 
reglează neurotrofina, iar acest 
lucru ajută la diferențierea și dez-
voltarea creierului, a ramificații-
lor dendritelor și îmbunătățește 
sinapsele.

Alte studii spun că mișcarea 
crește producția factorului de 
creștere, care la rândul său sti-
mulează producția unor noi le-
gături neuronale. Pe lângă efectul 
de bună dispoziție de după o tură 
în parc, cercetătorii au descoperit 
că sportul ajută și la o mai bună 
dezvoltare a neuronilor din hipo-
camp, o zonă din creier respon-
sabilă cu învățarea și memoria. 

Într-o lume modernă tot mai 
stresată și tot mai pe fugă, activi-
tatea fizică moderată poate fi răs-
punsul pentru a ne bucura cât mai 
mult timp de un creier sănătos. 

romedic.ro
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O salbă 
de medalii 
pentru 
Moldova 
la CE de lupte

Luptătoarele Anastasia 
Nichita (23 de ani, cat.59 kg) 
și Irina Rîngaci (20 de ani, 68 
kg) au devenit pentru a doua 
oară campioane continentale 
printre senioare, urcând pe 
treapta supremă a podiumului 
de premiere la Campionate-
le Europene ce au avut loc în 
intervalul 28 martie – 3 aprilie 
a.c. la Budapesta (Ungaria). A. 
Nichita (antrenor Tudor Cîrlan) 
a evoluat în sistem elvețian 
(fiecare cu fiecare), câștigând 
patru partide, iar I. Rîngaci 
(antrenori Andrei și Petru Chi-
peri) s-a impus în trei meciuri 
de play-off. Alte două atlete din 
R. Moldova s-au învrednicit la 
aceste Europene de medalii de 
bronz – Iulia Leorda (27 de ani, 
53 kg) și Mariana Draguțan (21 
de ani, 55 kg). În cadrul con-
cursului feminin doar Ucraina, 
Moldova și Turcia și-au adjude-
cat câte două medalii de aur, iar 
România, Bulgaria, Germania și 
Suedia au obținut câte o dis-
tincție supremă. 

 

Moldova – 
Elveția 4-1

Reprezentativa Moldovei de 
futsal a învins pe 6 aprilie a.c. 
selecționata Elveției, scor 4-1, 
pentru tricolori marcând Sergiu 
Tacot (min.20), Cristian Obadă 
(23), Constantin Nița (23) și 
Andrei Negara (26-penalty). 
Meciul s-a desfășurat la „Fut-
sal Arena FMF” din comuna 
Ciorescu, gazda turneului, în 
prezența a 700 de spectatori, 
în cadrul grupei F a Prelimina-
riilor Campionatului Mondial 
2024. Moldova va mai juca cu 
Estonia (7 aprilie) și cu Grecia 
(9 aprilie), iar primele două 
echipe din clasament se vor 
califica în etapa următoare.

Filip Musteață, un 
specialist sportiv de forță 

Ne scapă momentul, împreju-
rările în care l-am cunoscut anu-
me. Au trecut ani de atunci. Se 
pare însă că legăturile între noi – 
un grup de ziariști și protagonistul 
acestor rânduri – s-au înfiripat 
prin intermediul ziarului „Sport 
Plus”, săptămânalul Comitetului 
Național Olimpic din R. Moldo-
va, la care activam pe atunci; a 
fost acea punte de legătură între 
echipa noastră monolită, dornică 
de afirmare, și Filip Musteață (că 
despre el e vorba), specialist prin-
cipal pentru problemele Tineret 
și Sport în cadrul Consiliului Ra-
ional Căușeni, directorul Agenției 
Teritoriale Olimpice din partea 
locului. 

Temelia unor înalte 
performanțe

A fost un început de bun augur. 
Căușenii au dat nume de atleți de 
primă mărime nu numai pe plan 
național, dar și extern, rămânând 
a fi un important centru de pre-
gătire a atleților în perspectiva 
înaltelor performanțe, precum 
și de promovare a sportului pen-
tru toți. În acest raion muncesc 
numeroși antrenori, specialiști, 
profesori de educație fizică, pre-
gătiți solid și bine intenționați, 
Filip Musteață fiind unul dintre 
aceștia. Om al acțiunilor concrete, 
de cum se apropia o competiție 
majoră, la redacția „Sport Plus” 
suna telefonul: ne invita să oglin-
dim evenimentul ce urma să se 
desfășoare la sfârșit de săptămâ-
nă. Puteam noi oare să declinăm 
oferta?! Sigur că nu. Distribuiam 
din start obligațiile. Unul era res-
ponsabil de asigurarea imaginilor, 
altul de dezvăluirea concursului 
propriu-zis. Mai exista un coleg 
care avea să adune informații sau 
să contureze portretul unui atlet 
sau antrenor de forță...

Pe scurt, adunam o serie întrea-
gă de materiale, rezerva salvatoare 
atât de necesară în cadrul redacți-
ei. Și, la consumarea acțiunii spor-
tive majore, nițel ne odihneam 
după o zi de osteneală. Odihna 
era una activă. Ne prindeam în 
întreceri cu localnicii la ping-
pong, joc de dame, alte dispute, 
exceptând luptele. Un alt Mus-
teață, Valeriu, directorul Liceului 
Teoretic „Ion Creangă” din orășel, 
exercita funcția de arbitru. Și tre-
buie să o spunem pe șleau: era un 
„judecător” imparțial, obiectiv, 

punctual. Și cam astfel inițiativa 
deveni treptat tradiție. Este la fel 
de adevărat că, deși rar, dar se mai 
întâmpla uneori ca bunul nostru 
îndrumător și administrator al 
ziarului, domnul Nicolae Piatac, 
să ne amintească, părintește, să 
nu zăbovim cumva prea mult a ne 
întoarce la Chișinău.

Deschis la chip și senin 
la suflet      

Per total, au fost vremuri fru-
moase, iar colaborarea noastră 
una rodnică, cu beneficii pentru 
ambele părți, atâta timp cât a 
ținut ziarul. Prietenia ziariștilor 
de la „Sport Plus” cu Filip Mus-
teață durează și astăzi, în ciuda 
curgerii timpului. Fiindcă el este 
un om care nu-și abandonează 
echipa, prietenii. Are chipul des-
chis, sufletul senin și inima mare. 
Este omul pe cât de puternic pe 
atât de mărinimos, care trăiește 
împăcat cu sine însuși și cu toți 
cei din preajmă. Acei ani de cola-
borare, ani în care eram ghidați 
de un proaspăt avânt, aproape 
tineresc, ne-au lăsat numeroase 
aduceri-aminte...     

Bunul nostru prieten Filip 
Musteață a trecut peste „ștacheta” 
celor 60 de primăveri. Ce repede 

mai trec anii peste noi! Ca visul, 
ca vântul. În ceea ce-l privește pe 
Filip Musteață, vremea pare să 
nu-l fi prea atins. A rămas același 
dintotdeauna: tânăr, energic, me-
reu în mișcare, angrenat în nume-
roase activități. Pe scurt, este un 
om dintr-o bucată. Integru. Atât 
sub aspect fizic, cât și spiritual. De 
statură mijlocie, dar bine clădit; 
de cum îl vezi, îți dai prea bine 
seama că vine din lumea sportului. 
Mai exact, din sportul mare. Cel 
al luptelor. Totul „trădează” la el 
nu numai o veritabilă forță fizică, 
dar în același timp cumpătare, lu-
ciditate, cumsecădenie, multă bu-
năvoință, îngăduință, dacă vreți.  

Campion al Ucrainei 
și al Moldovei

Filip Musteață este de o via-
ță în sport. Născut la 8 aprilie 
1962, în satul Săiți, Căușeni, în-
tr-o familie numeroasă, „Filea”, 
cum îi spuneau apropiații, era 
de mic împătimit de sport, dar și 
sârguincios la carte. Era iute ca 
un titirez. Alergările, tenisul de 
masă, ceva mai târziu baschetul 
și în special luptele l-au captivat 
definitiv. Devenise unul dintre cei 
mai buni sportivi ai școlii, dar și ai 
satului. Pasiunea pentru lupte l-a 

adus pe Filip în 1974 la Bender, la 
Școala moldovenească nr.1. Sub 
îndrumarea lui Vasili Zabzaliuc, 
antrenor emerit al republicii, Filip 
a reușit în trei ani de antrenamen-
te să parcurgă calea de la spor-
tiv anonim la cea de campion la 
lupte greco-romane al Asociației 
Benevole Sportive „Rezervele de 
muncă” din fosta URSS. Militar 
fiind, devine campion al Ucrainei 
la tineret. Revenit acasă, obține 
titlul de maestru al sportului; este 
multiplu campion al republicii la 
seniori. Visul lui Filip Musteață 
de a deveni campion european 
și mondial, pe deplin realizabil, 
având în vedere potențialul său 
tehnico-tactic, caracterul bătăios, 
stilul incisiv de luptă și talentul 
său veritabil, nu s-a împlinit din 
cauza unei accidentări stupide, 
grave, soldate cu fractura oaselor 
brațului. El și astăzi poartă o placă 
de titan.

Filip Musteață deține de trei 
decenii funcția de specialist prin-
cipal la secția tineret, sport și tu-
rism la Comitetul Executiv Raio-
nal, precum și cea de președinte 
al Agenției Teritoriale Olimpice 
și Sportive din Căușeni. În acești 
ani, Filip Musteață a făcut față 
multiplelor evenimente sportive, 
în calitate de organizator și ani-
mator al acestora. El și-a onorat 
și își onorează toate aceste obli-
gații cu multă însuflețire. Datorită 
sprijinului pe care l-a avut mereu 
din partea executivului raional, 
grație eforturilor tuturor antre-
norilor și profesorilor din Cău-
șeni, fiindcă a muncit alături de 
antrenori inimoși, precum Ion 
Bâtcă (volei, Coșcalia), Vladimir 
Iurco (lupte greco-romane, sam-
bo, judo, Ucrainca), Mihai Sava 
(lupte libere, Căinari), Nicolai 
Sandu (fotbal), președintele fe-
derației raionale Căușeni, Igor 
Naghibin (orientare sportivă), de 
profesorii de educație fizică Ion 
Cucovici (Fârlădeni), Timofei Blaj 
(Opaci), Natalia Căldare, maestră 
internațională a sportului, Valeriu 
Vlasov, Larisa Pavlenco ș.a. 

Mulți ani, stimate coleg și pri-
eten! Ești și astăzi în linia întâi. 
Îți faci meseria cu aceeași ardoare 
ca și până acum, fiind una dintre 
personalitățile de seamă ale spor-
tului și olimpismului național. 

Pavel BRĂDESCU,
Sergiu BUSUIOC, 

maestru al sportului la lupte

Denis Vieru s-a impus la Grand Slam Antalya
Judocanul Denis Vieru (26 de 

ani, cat.66 kg) a intrat în pose-
sia trofeului principal la Grand 
Slam-ul de la Antalya (Turcia), 
desfășurat în perioada 1-3 apri-
lie curent. Mai întâi el a trecut, 
în timpul suplimentar (Golden 
Scor), de azerul Yashar Najafov, 
apoi i-a învins pe elvețianul Fre-
ddy Waizenegger, israelianul Tal 
Flicker (vicecampion european 
2020) și uzbecul Sardor Nuri-
llaev (în 2021 campion al Asiei 

și Oceaniei). În finală, conațio-
nalul nostru (nr.1 mondial) l-a 
surclasat pe brazilianul Willian 
Lima (campion continental en-ti-
tre). Iar în cat.73 kg, Petru Peli-
van a cucerit medalia de bronz, 
obținând victorii în partidele cu 
francezul Joan-Benjamin Gaba, 
germanul Anthony Zingg, brazi-
lianul Daniel Cargnin (medaliat 
cu bronz la JO Tokyo), bulgarul 
Mark Hristov și cedând în fața 
spaniolului Salvador Cases Roca.
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S u d o k u

Teatrul Național „Mihai Eminescu”
08.04 „Steaua fără nume” de Mihail Sebastian, ora 18.00.
09.04 „Pomul vieții” de Dumitru Matcovschi, ora 18.00. 
10.04 „Casa Mare” de Ion Druță, ora 18.00.

Teatrul Național „Eugene Ionesco”
08.04 „O istorie foarte simplă” de Maria Lado, ora 18.30.
09.04 „Arta conviețuirii” de Yasmina Reza, ora 18.30.
10.04 „Fiți sănătoși, domnule!” de Pierre Chesnot, ora 17.30.

Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”
10.04 Gala de balet, ora 17.00.
14.04 „Cavalleria rusticana”, operă într-un act, de Pietro Mascagni, ora 18.00.

Teatrul Satiricus „I.L. Caragiale”
08.04 „Puștoaica de la etajul 13, sau dragă societate” de Mircea M. Ionescu, 

ora 18.30.
09.04 „Îți vreau soțul” de Mihail Zadornov, ora 18.30. 
10.04 „Doctor de femei” de Georges Feydeau, ora 18.30.
12.04 „Made in Moldova!” de Constantin Cheianu, ora 18.30.
14.04 „O scrisoare pierdută” de I.L. Caragiale, ora 18.30.

Teatrul Geneza Art
09 – 10.04 „Nuntă în cer” de Mircea Eliade, ora 19.00.
13 – 14.04 „Jurnalul pacientei” de Alex Michaelides, ora 19.00.

Teatrul „Luceafărul”
09.04 „Fazanul” de Georges Feydeau, ora 18.30.
10.04 „12 oameni furioși” după Reginald Rose, ora 18.30.

Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”
10.04 „Frumoasa adormită” de Ch. Perrault, ora 11.00; 12.30.

Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță”
09.04 „Regina fulgilor de nea” de H.Ch. Andersen, ora 11.00.
09.04 „Întâmplare cu un metranpaj” de A. Vampilov, ora 19.00.
10.04 „Parte dreaptă” de N. Rusu, ora 11.00.
10.04 „Doctor fără voie” de J.B. Moliere, ora 19.00.

Filarmonica Națională „S. Lunchevici”, Palatul Republicii
13.04 Festivalul-Concurs televizat al tinerilor interpreți de muzică populară 

„Prezintă Orchestra Folclor”, ediția VII, ora 18.00.
20.04 Concerte pentru pian, soliști – Darius Isaac Lungu (România) și 

Nicoleta Sîrbu, Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale, dirijor – Rotilă 
Ilie Croitoru. În program: E. Grieg; L. van Beethoven, 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.

A f i ş

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

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

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

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

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

Te  c a u t !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

chisinau.md .

R u b r i c a  „ M i c a  p u b l i c i t a t e ”



19

Vineri / 8 aprilie / 2022social-politic      de atitudine
L U M E ,  S O R O ,  L U M E

Venus va fi destul de ac-
tiv în casa familiei și de ace-
ea vei fi nevoit să iei decizii 
importante în acest sector 
al vieții. Prosperitatea fi-
nanciară de care ai parte în 
prezent te ajută să faci unele 
ajustări necesare propriei 
vieți. Îți lași propriile visuri 
să prindă contur deoarece 
prin intermediul lor te men-
ții „viu”.

De cele mai multe ori, 
energia negativă pe care o 
„recepționezi” de la cei din 
jur te poate bloca în planul 
acțiunii. Firea ta mult prea 
empatică este mai mereu în 
dezavantajul tău. Cunoști 
această parte a personali-
tății tale și nu te dezici de 
ea. E o parte importantă 
din tine pe care o onorezi 
cu asumare zi de zi.

Modul condiționat în 
care îți oferă unii oameni 
afecțiune te face să îți pui 
întrebări extrem de dure în 
raport cu propria identitate 
emoțională. Simți ca și cum 
ești mai mereu la dispoziția 
celor din jur. E ca un fel de 
blocaj ce nu te lasă să pri-
vești către propria persoa-
nă. Poate merită să rămâi 
mai mult cu tine.

Devine tot mai obositor 
modul în care faci lucrurile. 
Intuiția îți spune că trebuie 
să „pierzi” controlul asupra 
unor aspecte pentru a des-
coperi lucruri noi despre 
propria persoană. Soarele și 
Jupiter te vor menține destul 
de concentrat pe viața pro-
fesională. Intențiile tale sunt 
mereu bune, dar modul în 
care acționezi lasă de dorit.

E bine să fii mai su-
perficial când vine vorba 
de modul în care alegi să 
satisfaci nevoile altora. Vi-
surile în plan personal ar 
trebui creionate într-o for-
mă mai accesibilă în raport 
cu resursele pe care le deții 
în prezent. Nimic nu e pen-
tru totdeauna, nici măcar 
dezamăgirea pe care o vei 
resimți în zilele următoare.

Chiar dacă distanța față 
de anumite persoane este 
de mii de kilometri, senti-
mentele nu par să cunoască 
această noțiune de spațiu. 
Atunci când la mijloc există 
încredere și autenticitate, 
timpul și distanța nu pot 
combate intensitatea trăi-
rilor. Interacțiunile cu cei 
din jur îți vor aduce multe 
împliniri.

Prieteniile al căror rost 
nu vei reuși să îl mai înțe-
legi te vor forța să renunți 
la ele. Contextele profesio-
nale în care te vei afla te vor 
scoate constant din zona de 
confort. Ai multe proiecte 
în derulare și simți că nu 
avansezi. O să fii mai blând 
cu tine atunci când vei ajun-
ge să te iubești cu adevărat. 

Atunci când lucrezi cu 
limite, îți dai seama că îți 
este mult mai ușor să te 
„protejezi”. De multe ori vei 
fi pus în postura de a alege 
între rațiune și intuiție, dar 
tu vei rămâne recunoscă-
tor capacității de a te ghida 
după cea din urmă. Ești tot 
mai aproape de obiectivele 
profesionale.

Curiozitatea de care dai 
dovadă mereu te „protejea-
ză” de rutină. Niciodată nu 
ai trăit o astfel de dinami-
că și nici nu îți dorești asta 
pentru tine. Dorința de a fi 
în armonie cu cei din jur te 
aduce mai aproape de fami-
lie. De cele mai multe ori, 
vei alege să treci peste or-
golii și vei căuta împăcarea.

„Fugi” mereu doar după 
lucruri autentice și nu faci 
niciun compromis. Relațiile 
importante pentru tine se de-
finesc prin încredere și dă-
ruire necondiționate. Chiar 
dacă ești de părere că anu-
mite persoane din viața ta fac 
lucruri fără sens, nu îți mai 
expui punctul de vedere și 
nu le mai analizezi acțiunile.

Orice opinie personală 
poate declanșa conflicte, 
mai ales în context profe-
sional. A adopta o atitudine 
mai diplomată poate fi o de-
cizie înțeleaptă. Alte prio-
rități, pe care pur și simplu 
nu le poți nega sau anula, te 
fac să uiți de propriile ne-
voi. Cum îți demonstrezi tu 
zi de zi iubirea de sine?

Ești într-o alergare conti-
nuă, nu duci lucrurile la final 
și te simți presat de unele as-
pecte fără noimă. Poate în spa-
tele acestei dispoziții se află de 
fapt un mecanism de apărare. 
Când a fost ultima dată când 
ți-ai dat voie, cu adevărat, să 
fii bine cu tine? Merită o mai 
mare atenție răspunsul la 
această întrebare.

H O R O S C O P  S Ă P T Ă M Â N A L

Berbec Taur Gemeni Rac Leu Fecioară

Balanță Scorpion Săgetător Capricorn Vărsător Pești

Dar s-o luăm de la un capăt. 
Teodora s-a născut în 1950, zodia 
Săgetătorului, într-un mic sătuc 
de pe malul Nistrului. Învăța în 
clasa I-a, când părinții s-au des-
părțit pentru totdeauna. Nu mult 
după aceea mama s-a recăsătorit 
cu un bărbat din satul vecin, care 
rămăsese văduv cu patru copii 
mici. Teodora a fost împotriva 
acestei căsătorii, s-a încăpățânat 
și nu a vrut  s-o urmeze pe mama 
în noua familie. A ales să rămână 
mai bine cu bunica, decât să zică 
tată unui om străin.

Prima iubire și prima mare 
dezamăgire

Anii treceau și Teodora, dintr-o 
fetiță slăbuță și zvăpăiată, se ridi-
case prin clasa a VII-a o adevărată 
domnișoară. Lui Filip Ivanovici, 

învățătorul de muzică, i-a căzut cu 
tronc fata. La început de an școlar, 
la prima oră de muzică, când și-a 
îndreptat ochii lui visători spre 
ea, pe fată a încercat-o un tremur 
neînțeles. 

Iar Filip Ivanovici era hoț băiat! 
Și a tot furat-o cu privirea și la alte 
ore. Către sfârșitul anului școlar, 
a invitat-o la film, apoi la dansuri 
la club. În clasa a VIII-a relația lor 
se desfăcea frumos ca o floare. De 
la un sărut la o îmbrățișare, apoi la 
un moment fascinant pentru fată, 
când învățătorul a îngenuncheat 
în fața ei și i-a cuprins gleznele. 
Profesorul se pricepea să sărute. 
Buzele lui o răvășeau, o făceau 
să-și piardă capul. 

Tainicele dorințe, amestecate 
cu patimă și tandrețe i s-au deș-
teptat în piept și Teodora s-a lăsat 
în voia lui. Pe urmă, puțin câte pu-
țin, au tot mușcat din fructul oprit, 
până când fata a rămas gravidă. 
Ciudat, biata copilă nu-l înțele-
sese niciodată până la capăt, dar 
îl iubea ca o nebună și credea că 
va fi fericită cu el până la adânci 
bătrâneți. 

N-a fost să fie. Femeia poves-
tește: „Tocmai când mi se părea 
dragostea mai dulce, el s-a îndră-
gostit de alta. În ziua când am 

Satul o îndemna să-i pună mirelui 
copilul în brațe la închinatul paharelor

născut fata, își serba ziua nunții 
cu cealaltă. A venit și directoarea 
școlii la maternitate, și femeile din 
mahala, și toate mă îndemnau să 
mă duc să-i pun copilul în brațe 
la închinatul paharelor. Nu am 
făcut acest pas și nici n-am plâns 
în acea zi. 

Eram hotărâtă să-mi cresc sin-
gură fetița și să nu cerșesc de la 
el niciun ban, nici pensia alimen-
tară ce mi se cuvenea. Așa am și 
făcut. Mi-a fost foarte greu. Fă-
ceam studii cu frecvență redusă 
la un colegiu pedagogic. Învățam 
și luptam. Nu aveam pe cine mă 
bizui. Într-o iarnă nu aveam cu ce 
face focul. Mă sculam în puterea 
nopții și rupeam câte un leaț din 
gardurile oamenilor până adunam 

o grămăjoară bună de aprins focul, 
apoi așteptam ca fochiștii de la 
club să se ducă la culcare și, prin-
tr-o gaură de la depozit sustră-
geam vreo 20 kg de cărbuni, atât 
cât puteam duce, și mă grăbeam 
de puneam focul în sobă să nu 
tremure de frig bunica și Ilenuța. 
Tare greu mi-a fost, dar nu m-am 
dat bătută”.

Niciodată să nu zici 
niciodată

Când fetița a împlinit patru 
ani, Teodora a terminat studiile 
și a devenit șefă de grădiniță. Își 
creștea copila cu dragoste și se 
străduia să nu pronunțe cuvântul 
„tată”.  Nu-i spunea fiicei cine-i 

Nina NECULCE
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Teodora a trebuit să străbată drumul hărăzit 
de Cel de Sus și să învingă obstacole o viață 
întreagă. A înțeles că trebuie să meargă 
înainte și să creadă în fericire chiar și 

după ce cerul se prăbușise peste ea. Dezamăgită de 
primul om pe care l-a iubit, 18 ani de coșmar cu al 
doilea, la 58 de ani Teodora s-a întâlnit cu Fericirea.

tatăl ei. Inventase o poveste că e 
plecat tocmai la Polul Nord și nu 
știe când se va întoarce. Dar până 
la urmă adevărul iese la iveală. 

Teodora povestește: «Într-o zi 
Ilenuța vine fuguța în casă cu 50 
de ruble și-mi spune bucuroasă 
că tata i le-a dat. Am luat rublele 
celea și le-am rupt bucățele, iar 
după ce le-am aruncat pe foc i-am 
zis: „Mai mult să nu iei bani de 
la străini!”. Mititica a rămas fără 
cuvinte. Apoi, printre lacrimi, 
îmi spunea: „Dacă nenea Filip a 
zis că este tatăl meu. M-a luat în 
brațe, m-a pupat și m-a mângâiat 
pe cap...”. 

Am ogoit-o atunci, continuând 
s-o mint. I-am spus adevărul când 
a împlinit 16 ani. Interesant că, 
nu mult după acea întâmplare, 
Filip Ivanovici a murit. Am plâns 
mult în acea zi, după care am res-
pirat mai ușor. Îmi făceam viața 
frumoasă, muncind cu tragere de 
inimă. Mi-am zis că n-o să mă 
căsătoresc niciodată. Și chiar nu 
m-au interesat bărbații până nu 
mi-am măritat fata, adică peste 
18 ani.»

 De aici povestirea Teodorei ia o 
altă înfățișare. Într-o zi, o femeie 
bătrână i-a zis: „Nu te uita numai 
pe fereastră, deschide ușa! Dacă 
nu vezi pe nimeni, ieși în drum și 
ai să vezi că mai sunt bărbați. Ui-
tă-l pe Filip Ivanovici, Dumnezeu 
să-l ierte, căci ți-a scuipat urât de 
tot în suflet!”. După aceste vorbe 
a plâns lung și din suflet, s-a uitat 
în jur, apoi în oglindă și și-a zis: 
„Da, într-adevăr, mai este lume și 
eu am numai 35 de ani.” 

(va urma)
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- Dragă prietene Costel Pă-
trășcan, ești unul dintre cei 
mai valoroși caricaturiști 
ai timpului în care trăim, 
aceasta însă nu te-a făcut 
să-ți iei nasul la purtare, să 
te umpli de mândrie, așa 
cum se întâmplă uneori 
cu unii din lumea litera-
turii și artelor. Spune-mi, 
te rog, cum reușești să te 
menții în limitele firescu-
lui și simplității, apreciat 
și iubit de toată lumea, și 
dacă nu cumva modestia 
omului este uneori cel mai 
rafinat orgoliu?
Modestia este apanajul oame-

nilor mediocri spunea cineva, dar 
am văzut și multă modestie la 
oameni foarte valoroși. Nu știu 
exact din care categorie fac parte, 
totuși, dacă infatuarea n-am învă-
țat-o până acum, de acum înainte 

„Haina de caricaturist pe care 
am îmbrăcat-o înseamnă 
o sumă de responsabilități”

Interviu neconvențional// Gheorghe Bâlici în dialog 
cu caricaturistul Costel Pătrășcan

Costel Pătrășcan este co-
tat în România ca unul dintre 
cei mai buni caricaturiști ai 
momentului și deține, de-
mult, peste o sută de premii 
naționale și internaționale în 
domeniul caricaturii. A rea-
lizat mii de lucrări începând 
imediat după decembrie 1989 
și devenind, așa cum spune 
el, „un caricaturist de presă, 
care reușește cu puține linii, 
simboluri, să afirme ceea ce 
un editorialist face în câteva 
sute de cuvinte”.

„Costel Pătrășcan face parte 
din echipa de aur a caricaturii 
românești, puternic și proas-
păt, niciodată repetat”, scrie 
Cornel Udrea, iar Mihai Frun-
ză îl vede pe Costel Pătrășcan 
ca pe „un scriitor care se ex-
primă prin desene. Umorul 
său izvorăște dintr-o gândire 
scriitoricească evidentă. Aș 
putea spune că o caricatură de 
Costel Pătrășcan este o schiță 
umoristică redată plastic”.

Este născut la Galați pe 21 
mai 1966 și locuiește la Brăila.

șansele sunt mici. Haina de cari-
caturist pe care am îmbrăcat-o 
a însemnat o sumă de responsa-
bilități, nu doar privilegiile unei 
notorietăți. Mai concis, răspunsul 
ar fi: talentul pe care-l am, acest 
privilegiu, m-a făcut să cred că 
am primit mai mult decât alții, 
iar în cazul ăsta, puțină modestie 
este firească. Îmi place când spui 
că modestia este cel mai rafinat 
orgoliu.

- Ești mereu alături de 
epigramiști, prezența ta 
la festivalurile de umor 
înseamnă deja succesul 
asigurat al evenimentu-
lui. Ai fost și la Chișinău, 
cam demultișor, ce-i drept, 
la festivalul „Donici, cuib 
de-nțelepciune”. Nu stai 
pe loc o clipă. Când și cum 
reușești să faci ceea ce faci 
în caricatură?
Lumea creatorilor de umor este 

mică, iar întâlnirile sunt destul 
de dese. Am fost la Chișinău și-
mi doresc să mai ajung, fiindcă 
Moldova este un altfel de acasă, 
cu oameni cu umor. Rețeta pen-
tru a face multe în caricatură este 
dată de multă muncă, de cele mai 
multe ori fără limite orare. În fie-
care zi caut să mă informez și să 
transform, într-o cheie comică, 
concisă, în puține linii, realitatea 
în care trăim. Mai fac multe în 
caricatură înconjurându-mă cu 

oameni valoroși, iar tu ești 
unul dintre ei. Ești un cre-
ator de umor pe care-l pre-
țuiesc, știi asta, cu care am 
avut câteva proiecte culturale 
și sper să mai facem lucruri 
bune împreună în Moldova, 
dar și în România.

- Mulțumesc de apreci-
ere. Mă onorează cola-
borarea cu tine și voi fi 
bucuros de continuita-
te. „Gazeta de Chișinău” 
publică din când în când 
câte o pagină de umor cu 

autori de pe ambele ma-
luri ale Prutului. De fie-
care dată, ne onorezi cu o 
caricatură, două. Această 
colaborare a noastră ne 
bucură mai mult de un 
an, dar o remunerăm cu 
dragostea cititorilor și re-
cunoștința noastră. Știm 
că ești generos și că faci 
acest lucru neurmărit de 
interese pecuniare. Cum 
te descurci totuși în aceste 
timpuri deloc ușoare pen-
tru fiecare dintre noi?
Știm că există o lege a compen-

sației, când primești mai puțin 
undeva, în altă parte vei primi 
mai mult. Dar în cazul colaboră-
rii noastre nu vorbim de avantaje 
financiare, fiindcă ne leagă lucruri 
mai importante: prietenia și apar-
tenența la o nație. Dar, pentru a 
nu ocoli răspunsul, din meseria 
de caricaturist câștig mulțumi-
tor pentru a trăi decent. În orice 
meserie, dacă ești în partea de 
sus a ierarhiei, poți câștiga bine. 
Poftim, să arăt și eu că nu întot-
deauna sunt modest!

- Cineva, un om foarte deș-
tept, zicea că e mai bine să 
fii invidiat decât compăti-
mit. Cum te comporți cu cei 
care te invidiază sau chiar 
te dușmănesc?
Cred că există și astfel de situ-

ații, în lumea creatorilor invidia 
nu e lucru rar, dar prefer să nu 
știu de ele... Am văzut la un ar-
tist important că invidia breslei 
se manifestă printr-un fenomen 
de izolare, era ignorat, fiindcă în-
tr-adevăr era foarte bun! Dar eu 
cred că dacă omul este valoros, 
mai devreme sau mai târziu, el 
va răzbi! Vreau să cred că sunt 
dușmănit de puțini, comparativ 
cu mulți care mă urmăresc și mă 
plac... Și încă ceva: nu trebuie să 
fii apreciat doar de cei din breasla 
unde judecata, de multe ori, este 
alterată de alte interese. Prefer 
să fiu apreciat de cei din afară, 

unde cântarul este mai obiectiv.

- Cum definești simțul 
umorului și cât de impor-
tant este acesta în viața ta?
În toate sondajele în care se 

pomenește de calitățile cuiva, 
simțul umorului se află în primele 
trei valori. În viața de zi cu zi, am 
mai simțit, totuși, ca simțul umo-
rului poate fi o problemă. Mi s-a 
întâmplat să constat sau mi s-a 
relatat că umorul nu e totdeauna 
bine primit. Eu aș defini pe cineva 
cu simțul umorului: inteligent, 
curios, creativ, informat.

- Războiul din Ucraina a 
omorât femei și copii, a 
distrus pacea și liniștea a 
milioane de oameni. Exo-
dul refugiaților n-a ocolit 
Brăila, orașul unde locu-
iești în prezent. Știm că te 
implici în ajutorarea celor 
năpăstuiți. Poți să ne po-
vestești câte ceva despre 
această activitate a ta, din 
ultimul timp?
Așa-i, mulți refugiați au trecut 

și prin Brăila și am încercat să-i 
ajutăm. M-am implicat cum s-au 
implicat mulți alții.  Sunt lucruri, 
drame, pe care le-aș putea povesti, 
dar am văzut, în ultima perioadă, 
prea mulți bravând, bătându-se cu 
cărămida în piept, deși nu prea 
aveau motiv. Aceasta mă face să 
spun: am făcut lucruri pe care le-
ar fi făcut fiecare... Faptele bune 
pe care le facem nu trebuie po-
vestite acum, poate cândva sau 
poate niciodată.

- Încotro mergem mai de-
parte?
Se spune că lumea învață din 

greșeli, eu mă cam îndoiesc... To-
tuși, sper ca de acum să ne dăm 
seama că granița între bine și rău 
este foarte fragilă și contează ca 
fiecare să pună umărul pentru a 
ne fi bine. Fiecare, cât depinde de 
noi, pentru că – uite! – se trezește 
unul că vrea să schimbe ordinea 
lucrurilor și dă peste cap viețile 

a milioane de oameni. Totodată, 
sper să ne revedem și să povestim 
lucruri vesele, să râdem cu toată 
gura, cum o făceam cu ceva timp 
în urmă, la un pahar de vin făcut 
cu pricepere de tine!

- Îți mulțumesc pentru in-
terviul acordat.
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Luni, 11 aprilie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Ediție specială
10.55 Printre cuvinte
11.00 Ediție specială
12.00 Obiectiv comun
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Conexiuni
16.00 Garantat 100%
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Referendum
21.50 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
21.55 Referendum
22.50 Discover România
23.00 Dosar România
00.00 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 Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Ediție specială
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Ediție specială
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Editie specială
18.10 Serial: Dong Yi, concubina regelui
19.30 Mic portret de mari românce
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.00 Referendum
22.50 Film: Orașul tăcerii
00.45 Meteo
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.00 Telejurnal Știri
02.00 Referendum
03.30 Film: Orașul tăcerii

05.20 Sport
05.45 Serial: Dong Yi, concubina regelui

TVR 2

07.00 Documentar: Case și design: 
transformarea
07.30 România… în bucate
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360° Cultul străbu-
nilor în Caucaz
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Fără prejudecăți
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Mândrie și pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Case și design: 
transformarea
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Câștigă România!
21.00 Reteaua de idoli
22.00 Memorialul Durerii
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.45 Film: Punct și de la capăt
04.20 România… în bucate
04.50 E vremea ta!
05.10 Luminița de la miezul nopții
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.15 Cronica săptămânii
07.00 Bună dimineața
09.00 Știrile
09.15 Cuvintele credinței
10.00 Bună dimineața
12.00 Știrile (rus.)
12.20 F/d
13.00 Miezul zilei

13.30 Serial Iubire și păcat
14.25 Bucătăria fermecată
14.30 Marca frumuseții
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
16.30 Codul ECO
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Săptămâna sportivă
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
20.40 Descoperiri uluitoare
21.00 Știrile
21.30 Reporter pentru sănătate
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.40 Serial Pentru fiul meu
23.25 Film L.A. Confidential

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 Educațio-
nal/cultural
11:00 Telemagazin
11:15 Program AGRO TV România 
13:45 Telemagazin
14:00 Interviuri cu Soroceni
15:00 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
16:00 Program AGRO TV România 
17:00 Telemagazin
17:15 Șiretlicuri de grădinărit Program 
educațional/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Să ne cunoaștem Țara educațio-
nal/cultural
18:30 Despre noi, altfel Program educa-
țional/cultural 
19:00 Știri Program Informativ 
19:30 Actualitatea la Raport talk show
20:30 Agri Smart Program informativ/
educativ
21:00 Născut în Moldova program 
Educațional/informativ
21:30 Sezonul de recoltare Program 
educațional/informativ
21:45 Sezon agricol Program educațio-
nal/informativ
22:00 Știri Program informativ 
22:30 Actualitatea la Raport talk show
23:30 Program AGRO TV România
2:00 Știri Program informativ 
2:30 Actualitatea la Raport talk show
3:30 Program AGRO TV România
 
ProTV

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

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul Săptămânii
08.00 Pop Corn Show
10.00 Teleshopping
10.30 Program special
12.00 Femeile Vorbesc
13.00 Ora de Ras
13.45 Teleshopping
14.00 Ediție Specială
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Fii Sănătos, Fii Solidar
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
22.00 În slujba poporului
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Program special
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Patrula Jurnal TV
05.00 Ora Expertizei

TV8

05.00 Reporter de Gardă

05.15 Întreabă Ghețu
07.00 Sinteza
07.45 Cutia neagră. Plus
09.00 Punct și de la capăt
10.00 Dincolo de Nistru
10.15 Efect 9.6
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Библиотекарь: в поисках 
копья судьбы
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Ghețu
17.00 Știri
17.45 Т/с Жемчужина дворца
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.25 Punct și de la capăt
01.25 Х/ф Библиотекарь: в поисках 
копья судьбы
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.30 Stan și Bran - momente de 
exceptie
07.30 Film: ARTICOLUL 420
11.15 Teleshopping
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 138
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiții de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite,  
ep. 940
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 88
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 943
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 140
21.00 Film: BĂRBAȚII RĂZBOIULUI
23.15 Dez-ordine
01.15 Poamă acră
03.15 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 12 aprilie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Ediție specială
10.55 Printre cuvinte
11.00 Ediție specială
12.00 Obiectiv comun
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Lectia de istorie
16.00 Rețeaua de idoli
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Câștigă România!
23.00 Serial: Mândrie și pasiune, 100 eps
23.50 Discover România
00.00 Adevăruri despre trecut
00.30 Istorii ascunse
01.00 Punctul pe azi
02.00 Drumul lui Leșe
03.00 Rețeaua de idoli
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Ediție specială
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Ediție specială
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Inspiră România
18.00 Handbal feminin Liga Florilor. 
Etapa 22
19.30 Mic portret de mari românce
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
22.10 Telecinemateca Avarul
00.20 Serial: Obsesia Evei, sez. 2
01.05 Telejurnal Știri
02.00 Telecinemateca Avarul
04.05 Sport
04.25 Tema zilei

05.15 Inspiră România
06.10 Eu pot!

TVR 2

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

05.10 Luminița de la miezul nopții
06.10 Teleshopping

Moldova 1

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

AgroTV

7:00 Știri Program informativ 
7:30 Telemagazin 
7:45 Profu de nutriție Program educa-
țional
8:00 Magia decupajului Program educa-
țional/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 divertis-
ment
19:00 Știri Program informativ 
19:30 Sezon agricol Program educațio-
nal/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 educa-
țional/cultural 
21:30 Just Vlog educativ/divertisment
22:00 Știri Program informativ 
22:30 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
23:30 Program AGRO TV România
2:00 Știri Program informativ 

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

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chișinău
07.00 Știrile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 În Profunzime
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 SURVIVOR România
00.30 Film Din Paris cu Dragoste
02.30 Știrile Pro TV
03.30 Lecții de viața
04.30 Vorbește lumea

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Teleshopping
10.30 Fii Sănătos, Fii Solidar
12.00 Program special
13.00 În slujba poporului
13.45 Teleshopping
14.00 Ediție specială
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Program special
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Program special
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Trigger
21.00 Total Sport
22.00 În slujba poporului
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
02.00 Program special
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Program special
06.00 Trigger

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Тайные сокровища Тихого 
океана
10.00 Т/с Жемчужина дворца
11.05 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Муз/ф Робин Гуд: мужчины в 
трико
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Știri
17.45 Т/с Жемчужина дворца
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Freedom
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.30 Știrile TV8
00.25 Тайные сокровища Тихого 
океана
01.00 Новости
01.25 Муз/ф Робин Гуд: мужчины в 
трико
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 140
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 88
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 941
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 89
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 944
20.00 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 141
21.00 Film: SFINȚI ȘI SOLDAȚI: MISI-

UNEA BERLIN
23.00 Film: FRONTUL ÎNGHEȚAT
02.00 Fosta mea iubire
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 13 aprilie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Ediție specială
10.55 Printre cuvinte
11.00 Ediție specială
12.00 Obiectiv comun
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Tradiții
16.00 Destine ca-n filme
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Câștigă România!
23.00 Serial: Mândrie și pasiune, 100 eps
23.50 Discover România
00.00 Breaking Fake News
01.00 Punctul pe azi
02.00 Opera Națională 100 de ani
03.00 Destine ca-n filme
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Ediție specială
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Ediție specială
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Conviețuiri
17.00 Banii tăi
18.10 Serial: Dong Yi, concubina regelui

19.30 Mic portret de mari românce
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
22.00 Breaking Fake News
23.00 Adevăruri despre trecut
23.30 Istorii ascunse
00.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 2
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.00 Telejurnal Știri
02.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 2
02.45 Breaking Fake News
03.35 Meteo
03.40 Sport
04.00 Tema zilei
04.50 Banii tăi
05.45 Serial: Dong Yi, concubina regelui

TVR 2

07.00 Documentar: Case și design: 
transformarea
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Sănătate cu de toate best of
14.00 Documentar: 360°Calul de tracțiu-
ne, din nou pe câmpuri
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Mândrie și pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 România… în bucate
17.30 Documentar: Case și design: 
transformarea
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Câștigă România!
21.10 Film: La Răsărit De Eden
22.50 FillerSecolul 22
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.45 Film: La Răsărit De Eden
04.10 România… în bucate
04.40 E vremea ta!
05.00 Luminița de la miezul nopții

P R O G R A M E  T V
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05.55 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Găgăuz ogea
06.30 MeseriAșii
07.00 Bună dimineața
09.00 Știrile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Bună dimineața
12.00 Știrile (rus.)
12.20 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.25 Bucătăria fermecată
14.30 Russkii dom
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
16.00 Fotbal. Cupa Moldovei. 1/4 finală. 
Zimbru - Milsami
16.45 Știrile
17.00 Fotbal. Cupa Moldovei. 1/4 finală. 
Zimbru - Milsami
17.50 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Ediție specială
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
20.40 Descoperiri uluitoare
21.00 Știrile
21.30 Focus Europa
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.40 Serial Pentru fiul meu
23.25 Serial Misterele Aurorei Tea-
garden

AgroTV

7:00 Știri Program Informativ 
7:30 Telemagazin 
7:45 Deliciile Program educațional/
informativ
8:00 Landșaft pentru tine Program 
educațional/informativ 
8:20 Bătălia serelor Program educațio-
nal/informativ
8:45 Sezon agricol Program educațional/
informativ
9:00 Știri Program informativ 
9:30 Să ne cunoaștem țara program 
educațional/cultural 
10:00 Show 9ow Program de divertis-
ment
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 educațio-
nal/informativ
21:30 Agri smart Program informativ/
educativ
21:45 Deliciile Program educațional/
informativ
22:00 Știri Program informativ 
22:30 Agro profit talk show
23:00 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
23:55 Program AGRO TV România
2:00 Știri Program informativ 
2:30 Agro profit talk show
3:00 Muzica pentru toți 
3:30 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshoping
13.45 Gusturile se discuță
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.30 Imperiul leilor
23.30 Las Fierbinți
00.30 Știrile Pro TV
01.00 Lecții de viața
02.00 Vorbește lumea
04.00 La Măruță

ProTV InterNațional

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

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Teleshopping
10.30 Program special
13.00 În slujba poporului
13.45 Teleshopping
14.00 Ediție specială
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Program special
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Program special
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
22.00 În slujba poporului
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Program special
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Program special
05.00 Secretele Puterii

TV8

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

14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Freedom
17.00 Știri
17.45 Т/с Жемчужина дворца
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Editie speciala în limba rusa
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.25 Dincolo de Nistru
01.00 Новости
01.25 Х/ф Шопо-коп
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găsește o cale, 
ep. 141
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 89
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 942
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 90
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 945
20.00 Film: CEI 12 INVINCIBILI
22.45 Film: SOLDATUL UNIVERSAL
01.00 Film: BĂRBAȚII RĂZBOIULUI
03.15 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Joi, 14 aprilie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Ediție specială
10.55 Printre cuvinte
11.00 Ediție specială
12.00 Obiectiv comun
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Breaking Fake News
16.00 Ora Regelui
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei

22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Câștigă România!
23.00 Serial: Mândrie și pasiune, 100 eps
23.50 Discover România
00.00 Radar geopolitic
01.00 Punctul pe azi
02.00 Remix
03.00 Ora Regelui
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Ediție specială
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Ediție specială
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește corect!
15.10 Akzente
17.00 Radar geopolitic
18.10 Serial: Dong Yi, concubina regelui
19.30 Mic portret de mari românce
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
22.00 Destinul Romei
23.00 Nocturne
00.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 2
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.00 Telejurnal Știri
02.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 2
02.45 Nocturne
03.35 Meteo
03.40 Sport
03.58 Tema zilei
04.48 Destinul Romei
05.45 Serial: Dong Yi, concubina regelui

TVR 2

07.00 Documentar: Case și design: 
transformarea
07.30 România… în bucate
08.00 Reteaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Teleșcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°
11.00 Câștigă România!
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Natură și aventură
14.00 Documentar: 360° Chartres, arta 
vitraliului
15.00 Teleșcoala Clasa a XII-a
16.00 Serial: Mândrie și pasiune
16.50 FillerSecolul 22
17.00 România… în bucate
17.30 Case și design: transformarea
18.00 Ora de Știri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Câștigă România!
21.10 Film: Misterele adevăratului Sher-
lock Holmes: scaunul fotografului
22.50 FillerSecolul 22
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 Luminița de la miezul nopții
01.00 Câștigă România!
02.00 Ora de Știri
02.45 Film: Misterele adevăratului Sher-
lock Holmes: scaunul fotografului
04.15 România… în bucate
04.40 E vremea ta!
05.00 Luminița de la miezul nopții
05.55 FillerSecolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Russkii dom
06.45 Lecturi a la carte
07.00 Bună dimineața
09.00 Știrile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Bună dimineața
11.30 Moldova de Patrimoniu
12.00 Știrile (rus.)
12.20 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.25 Bucătăria fermecată
14.30 Codul ECO
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
16.30 Focus Europa
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Joi cu Liliana Barbăroșie
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
20.40 Descoperiri uluitoare
21.00 Știrile
21.30 Pur și simplu Moldova
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri Externe
22.40 Serial Pentru fiul meu
23.25 Serial Misterele Aurorei Tea-
garden

AgroTV

7:00 Știri Program informativ 
7:30 Telemagazin
7:45 Deliciile Program educațional/
informativ 
8:00 Magia decupajului Program educa-

țional/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 educațio-
nal/cultural
15:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin
17:15 Șiretlicuri de grădinărit Program 
educațional/informativ 
17:40 Sezon agricol Program educațio-
nal/informativ
18:00 Să ne cunoaștem Țara Educatio-
nal/Cultural
18:30 Călătorii cu gust Program de 
turism
19:00 Știri Program Informativ 
19:30 Just Vlog Program educațional/
divertisment
20:00 Magia decupajului Program 
educațional/informativ
20:30 Paradisul grădinilor Program 
educațional/informativ
21:00 Vin la tine Program de divertis-
ment
21:30 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
22:00 Știri Program informativ 
22:30 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
23:30 Program AGRO TV România
2:00 Știri Program informativ 
2:30 Muzica pentru toți 
3:15 Program AGRO TV România
 
ProTV

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

ProTV InterNațional

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

04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Teleshopping
10.30 Program special
13.00 În slujba poporului
13.45 Teleshopping
14.00 Ediție Specială
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Program special
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Program special
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cabinetul din umbră
22.00 În slujba poporului
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Program special
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Program special
05.00 Cabinetul din umbră

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Editie speciala în limba rusa
07.00 Știrile TV8
08.00 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 Снова в школу
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Editie speciala în limba rusa
17.00 Știri
17.45 Т/с Жемчужина дворца
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.25 Готовим с серфингистами
01.00 Новости
01.25 Х/ф Снова в школу
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Start show România
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 90
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 943
17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 946
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 139
21.00 Film: ELEKTRA LUXX
23.15 Film: SOLDATUL UNIVERSAL
01.30 Film: SFINȚI ȘI SOLDAȚI: MISI-
UNEA BERLIN
03.30 Miezul problemei
04.45 Vouă
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Vineri, 15 aprilie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Ediție specială
10.55 Printre cuvinte
11.00 Ediție specială
12.00 Obiectiv comun
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 România… în bucate
14.00 Telejurnal Știri
14.55 Vorbește corect!
15.00 Inspiră România
16.00 Banii tăi
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Știrilor zilei-TVR Moldova
22.10 Câștigă România!
23.00 Concert Rugă pentru Pace
00.00 Memorialul Durerii
01.00 Punctul pe azi
02.00 Femei de 10, bărbați de 10
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Ediție specială
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Ediție specială
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbește 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 Știri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
22.10 Film: White River Kid
00.00 #Creativ
00.30 Izolați în România
01.00 Telejurnal Știri
02.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 2
02.45 Film: White River Kid
04.24 Sport
05.05 Replay
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Documentar: Case și design: 
transformarea
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping

09.00 Concert
10.00 Documentar: 360° Chartres, arta 
vitraliului
11.00 Educație la înaltime
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360°Alsacia - tărâm 
al berzelor
15.00 Concert
16.00 Serial: Mândrie și pasiune

16.50 FillerSecolul 22
17.00 Educație la înaltime Premieră
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Gala umorului
22.00 Concert Rugă pentru Pace
23.00 Serial: Mândrie și pasiune
00.00 Femei de 10, bărbați de 10
02.00 Ora de Știri
02.45 Educație la înaltime
03.35 MotorVlog
04.00 Pescar hoinar
04.30 România… în bucate
04.55 E vremea ta!
05.05 Documentar: 360° Chartres, arta 
vitraliului
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Codul ECO
06.30 Purtătorii de cultură
07.00 Bună dimineața
09.00 Știrile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Bună dimineața
12.00 Știrile (rus.)
12.30 Joi cu Liliana Barbăroșie
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire și păcat
14.25 Bucătăria fermecată
14.30 Dimensiunea diplomatică
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Tayo, micul 
autobuz
16.30 Moldova de Patrimoniu
17.00 Știrile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.45 F/d Nava Vespucci
20.35 Pur și simplu Moldova
21.00 Știrile
21.30 Artelier
22.00 Știrile (rus.)
22.15 Știri 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 educa-
tional
8:00 Landșaft pentru tine Program 
educațional/informativ
8:20 Bătălia serelor Program educațio-
nal/informativ
8:45 Compoziții florale Program de 
divertisment 
9:00 Știri Program informativ 
9:30 Magia decupajului Program educat-
țonal/informativ
10:00 Născut în Moldova program 
educațional/informativ
10:30 Program AGRO TV România
11:00 Telemagazin 
11:15 Șiretlicuri de grădinărit Program 
educațional/informativ
11:40 Sezon agricol Program educațio-
nal/informativ
11:55 Program AGRO TV România
13:45 Telemagazin 
14:00 Știri Program informativ 
14:30 Actualitatea la Raport talk show 
15:30 Datina strabună Emisiune despre 
folclor
16:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin 
17:15 Șiretlicuri de grădinărit Program 
educațional/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Program AGRO TV România 
18:30 Despre noi, altfel Program educa-
țional/cultural
19:00 Știri Program informativ 
19:30 Actualitatea la Raport Program 
educațional/informativ
20:30 Zona verde Program educational/ 
Informativ
21:00 Landșaft pentru tine Program edu-
cațional/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

P R O G R A M E  T V
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ProTV

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbește lumea
13.00 Știrile Pro TV
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuță
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Românii au talent
01.30 Film Justitie impotriva  
sistemului
03.00 Știrile Pro TV
04.00 La Măruță

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Pop Corn Show
10.00 Teleshopping
10.30 Program special
13.00 În slujba poporului
13.45 Teleshopping
14.00 Ediție Specială
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Program special
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Fii Sănătos, Fii Solidar
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ediție Specială
21.00 Zerodoi
22.00 Cealaltă Basarabie
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 America
01.00 Program special
03.00 Jurnalul orei 3
04.00 Program special
06.00 Ediție Specială

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Știrile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Oaspetele neașteptat
10.00 Т/с Жемчужина дворца
11.05 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф Скамейка запасных

14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Știri
17.45 Вечер. Настоящее время
18.50 Dosarele X
19.00 Știrile TV8
20.00 Întreabă Ghețu
21.50 Vania băț prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Știrile TV8
00.30 Efect 9.6
01.20 Х/ф Скамейка запасных
03.00 Вечер. Настоящее время

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 139
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Vouă
13.30 Specialiști în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiții de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 944
17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 947
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 140
21.00 Film: PROTECTORUL
22.45 Film: CEI 12 INVINCIBILI
01.30 Film: FRONTUL ÎNGHEȚAT
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii
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TVR Moldova

07.00 Bucuria credinței

07.30 Cap compas
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Discover România
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 fără prejudecati
10.00 Serial: - Toate pânzele sus!
11.00 Concert Rugă pentru Pace
12.00 Europa mea
13.00 Lumea azi
13.30 Omul și timpul
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Printre cuvinte
15.00 Femei de 10, bărbați de 10
17.00 Tradiții
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Lectia de istorie
20.00 Documentar: Umbria țara lui 
Francisc
20.30 CredoVirgilia Pascală
22.00 Rețeaua de idoli
22.50 Ecce via
23.00 Telejurnal
23.30 Documentar: M. B. - Doamna cu 
trandafiri
00.40 Cap compas
01.05 Tradiții
02.00 Documentar: M. B. - Doamna cu 
trandafiri
03.10 Documentar: Umbria țara lui 
Francisc
03.40 Printre cuvinte
04.10 Rețeaua de idoli
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 #Creativ
07.30 Istorii ascunse
08.00 Dr. Chioțea
09.00 Exclusiv în România
09.50 Omul și timpul
10.25 Vorbește corect!
10.30 Europa mea
11.30 Lumea azi
12.00 Rugby Superliga Etapa 2
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Film: Parfumul iubirii
17.00 Ediție specială
18.00 Eu pot!
18.50 Teleenciclopedia
19.45 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.49 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.10 Film: Un surâs în plină vară
22.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
23.00 Telejurnal
23.30 Profesioniștii…
00.30 Dosar România
01.30 Lumea azi
02.00 Film: Un surâs în plină vară
03.35 Meteo
03.40 Sport
03.50 Viața satului
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Euromaxx
08.30 Generația Fit
09.00 MotorVlog
09.30 Fără prejudecăți
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Descălecați în Carpați
12.30 Cap compas
13.00 Gala umorului
15.00 Femei de 10, bărbați de 10
17.00 Levintza
17.30 Case și design: transformarea
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Documentar: Umbria țara lui 
Francisc
20.30 CredoVirgilia Pascală
22.30 Serial: Hotel imperial
00.45 Drag de România mea!
02.35 Ora de Știri
03.20 E vremea ta!
03.30 Serial: Hotel imperial
05.25 Documentar: 360° Alsacia - tărâm 
al berzelor
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.15 Moldovenii de pretutindeni
06.45 Candela neuitării…
07.00 Best of Bună dimineața!
09.00 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Astroboy
10.15 Desene animate Hai la școală
10.30 MeseriAșii
11.00 stil nou
11.30 Moldova de Patrimoniu
12.00 Evantai folcloric
13.00 Un ROL
13.30 Mama, eu te iubesc
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Tezaur
16.00 Artelier
16.30 În ritmul dansului
17.00 Știrile
17.15 La noi în sat
18.00 O seară în familie
19.00 Mesager
19.20 Erudit cafe
20.00 Serial Clanul Kennedy: după 
Camelot
21.00 Știrile
21.30 În alți papuci
22.00 Știrile (rus.)

22.15 Știri Externe
22.40 Serial Pentru fiul meu
23.25 Film John F. Kennedy. Выстрелы 
в Далласе

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 educa-
tional/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 educa-
tional/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 educa-
țional/cultural
21:30 Zona verde Program educațional/
informativ
22:00 Vin la tine Program de divertis-
ment
22:30 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
23:30 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
0:30 Program AGRO TV România
2:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
3:00 Muzica pentru toți
4:50 Program AGRO TV România 
 
ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.45 Teleshopping
10.00 I like IT
10.30 Superspeed la Pro TV
11.00 isănătate
12.00 Teleshopping
12.15 Film Aventurile lui Napoleon
13.00 Știrile Pro TV
13.15 Film Aventurile lui Napoleon
14.15 Film Oameni mari și fără minte
16.00 Teleshopping
16.15 Românii au talent
17.00 Știrile Pro TV Chișinău
17.20 Românii au talent
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Film Batman vs Superman: Zorii 
dreptatii
23.00 Film O simpla favoare
01.45 Știrile Pro TV Chișinău
02.30 Film Aventurile lui Napoleon
04.00 Film Oameni mari și fără minte

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

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

05.00 M-Adam
06.00 Program special

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Întreabă Ghețu
07.00 Știrile TV8
08.00 Arts. 21 - the culture magazine
08.30 Dosarele X sinteza
09.30 Autoblog
10.00 Check-in - the travel guide
10.30 Iubește viața
11.30 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 Афера Томаса Крауна
18.30 Dincolo de Nistru
19.00 Știri de week-end
19.45 Х/ф Шерлок Холмс: игра  
теней
22.30 Итоги
23.00 Х/ф Анна
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Știri de week-end
03.00 Dosarele X sinteza
04.00 Х/ф Афера Томаса Крауна

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiții de la bunica
08.30 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.00 Din viața romilor
12.00 Stan și Bran - momente de 
exceptie
12.30 Specialiști în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Vouă
13.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 945
14.30 Serial: Destine rătăcite, ep. 946
16.15 Film: ȘTEFAN CEL MARE - 
VASLUI 1475

18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 948
20.00 Dez-ordine
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Film: ELEKTRA LUXX
02.00 Albumul Național
03.45 Miezul problemei
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii
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TVR Moldova

07.00 Universul credinței
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viața satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viața satului
13.00 CredoUrbi et orbi
13.30 Cap compas
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Retrospectiva săptămânii
15.00 Drag de România mea!
17.00 Ediție specială
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Retrospectiva săptămânii
19.00 Conexiuni
20.00 Telejurnal Știri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 O data-n viața
23.00 Telejurnal
23.30 Teatru TV
00.30 Cap compas
01.00 Garantat 100%
02.00 Teatru TV
03.00 Istorii ascunse
03.30 Adevăruri despre trecut
04.00 Memorialul Durerii
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Retrospectiva săptămânii
06.00 Conexiuni

TVR 1

07.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine. Jurnalist 
Bogdan Șerban Iancu
09.30 Pro Patria
10.00 In grădina Danei
10.35 Viața satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viața satului
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 În spatele frontului, ep. 3
15.30 Film: Spiritul pădurii
17.00 Ediție specială
18.00 Dosar România
19.00 Omul și timpul
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Știri
20.57 Meteo
21.00 O dată-n viață
23.00 Telejurnal
23.30 Replay
00.30 Garantat 100%
01.30 Teleenciclopedia

02.15 Film: Parfumul iubirii
03.45 Sport
04.01 Universul credintei
05.45 Serial: Dong Yi, concubina regelui

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură și aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Divertisment
13.00 CredoUrbi et orbi
13.35 Film: Meandre
15.05 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Ora de Știri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.10 Film: 100 de lei
22.10 Film: Palatul viceregelui
00.10 Divertisment
01.10 Film: Meandre
02.40 Ora de Știri
03.30 E vremea ta!
03.45 România… în bucate
04.10 Cap compas
04.40 Generația Fit
05.10 Ferma
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.15 Cuvintele credinței
07.00 Best of Bună dimineața!
08.15 La noi în sat
09.00 Domnului să ne rugăm!
10.30 Ring star
11.30 În alți papuci
12.00 Muzică
13.00 O seară în familie
14.00 Tezaur
14.15 Lidia Isac. Concert
15.45 Lecturi a la carte
16.00 Purtătorii de cultură
16.30 stil nou
17.00 Știrile
17.15 Cronica săptămânii
18.00 Muzică
19.00 Mesager
19.30 Moldovenii de pretutindeni
20.00 Serial Clanul Kennedy: după 
Camelot
21.00 Știrile
21.30 Film Rapsodia Boema
23.40 Știrile (rus.)
23.55 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 educa-
țional/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 educatio-
nal/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 Știrile Pro TV
09.45 Teleshopping
10.00 Doctor de bine

10.30 Umami: al 5-lea gust
11.15 Film Aventurile lui Napoleon
13.00 Știrile Pro TV
13.15 Apropo TV
14.15 Teleshopping
14.30 MasterChef
16.00 Imperiul leilor
17.00 Știrile Pro TV Chișinău
17.20 Imperiul leilor
18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chișinău
21.00 Gusturile se discuță
22.00 SURVIVOR România
01.00 Știrile Pro TV Chișinău
01.40 Film Batalia de la Midway
03.00 Apropo TV
04.00 România, te iubesc!
05.00 Gusturile se discuță

ProTV InterNațional

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

Jurnal TV

07.00 Jurnalul Săptămânii
08.00 Program special
10.00 Chef de gătit
10.20 Fii sănătos
12.00 Program special
14.00 Teleshopping
14.30 Program special
18.00 Femeile Vorbesc
19.00 Patrula
20.00 Vanturile, Valurile
21.00 Ora de Ras
22.00 Program special
23.00 Patrula
00.00 Program special
03.00 Patrula Jurnal TV
04.00 Program special
05.00 Ora Expertizei

TV8

06.00 Dosarele X sinteza
07.00 Știri de week-end
07.45 Reporter de Gardă
08.00 Итоги
08.30 In good shape - the health show
09.00 Euromaxx - lifestyle în Europe
09.30 Iubește viața
10.20 Х/ф День сурка
12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Ghețu
15.00 Teleshopping
15.20 Punct și de la capăt
16.20 Х/ф Как знать…
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Iubește viața
22.00 Х/ф Трансформеры: эпоха 
истребления
00.30 Sinteza
01.10 Cutia neagră. Plus
02.10 Х/ф День сурка

04.00 Punct și de la capăt

Național

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Tradiții de la bunica
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.45 Film: ȘTEFAN CEL MARE - 
VASLUI 1475
13.00 Start show România
16.00 Stan și Bran - momente de 
exceptie
16.30 Dez-ordine
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 949
20.00 Film: VAGABONDUL
23.45 Film: PROTECTORUL
01.30 Start show România
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii
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Tezaurul românesc

S-a dus comoara de la noi,
N-o mai dau rușii înapoi,
Crezând că-n anii trecători
Păstrarea-i ne-a făcut datori... Gheorghe BÂLICI

Experiențe olfactive 
la Muzeul Prado

GRAMMY 2022: Jon Batiste 
și duoul Silk Sonic, 
marii câștigători ai galei

Jazzmanul afro-american Jon Batiste și duoul Silk Sonic, alcătuit 
din Bruno Mars și Anderson .Paak, au câștigat duminică seară prin-
cipalele trofee la cea de-a 64-a ediție a galei de decernare a premiilor 
Grammy, cele mai importante trofee atribuite de industria muzicală 
americană, informează AFP și Reuters, citate de Agerpres.

„Sunt profund convins că nu există cel mai bun artist, cel mai bun 
muzician, cel mai bun dansator, cel mai bun actor. Artele creative sunt 
subiective și ele îi emoționează pe oameni într-un moment în care 
viețile lor au cel mai mult nevoie de așa ceva”, a declarat muzicianul 
afro-american, care a câștigat în total cinci premii Grammy.

Un alt moment emoționant al galei s-a produs la jumătatea show-
ului, când prezentatorul principal al evenimentului, Trevor Noah, a 
prezentat un scurt mesaj video al președintelui ucrainean Volodimir 
Zelenski, care i-a îndemnat pe artiștii din lumea întreagă să susțină 
Ucraina după invazia trupelor militare din Rusia.

O nouă expoziție inaugurată 
la muzeul Prado din Madrid le va 
permite vizitatorilor să inhaleze 
aromele a zece elemente din ta-
bloul „The Sense of Smell”, rea-
lizat de Peter Paul Rubens și de 
Jan Brueghel cel Bătrân, potrivit 
ediției online a „The Guardian”.

Cardinalul italian din secolul 
al XVII-lea Federico Borromeo a 
fost atât de impresionat de crea-

țiile lui Jan Brueghel cel Bătrân 
încât, la un moment dat, i-a scris 
artistului declarând că poate simți 
mirosul primăverii chiar și în cele 
mai mici petale și frunze care iau 
naștere sub pensula maestrului.

Patru sute de ani mai târziu, cei 
care nu au o imaginație olfactivă 
la fel de bogată pot vizita muzeul 
Prado din Madrid pentru a inha-
la aromele picturii „The Sense of 

Un „nivel îngrijoră-
tor” de poluare cu plas-
tic a ajuns în regiunea 
arctică, potrivit unui 
studiu publicat marți 
de Institutul Alfred 
Wegener din Germa-
nia, Centrul Helmholtz 
pentru Cercetări Polare 
și Marine (AWI), infor-
mează agenția Xinhua.

Numeroase deșeuri 
de plastic transportate de râuri, de aer și de ambar-
cațiuni au ajuns în toate regiunile Arcticii, potrivit 
studiului. Concentrații mari de microparticule de 
plastic pot fi găsite în apă, pe fundul mării, în zone 
de coastă izolate, în râuri și chiar în gheață și zăpadă.

„Arctica este considerată încă a fi un ținut sălba-
tic în mare parte neatins”, a declarat experta AWI 
Melanie Bergmann. Cercetările acestor oameni de 
știință, efectuate alături de colegi din Norvegia, 

Canada și Țările de 
Jos, demonstrează 
că „această percepție 
nu mai reflectă reali-
tatea”.

În fiecare an, între 
19 şi 23 de milioane 
de tone de deşeuri 
din plastic ajung în 
sistemele acvatice ale 
lumii. Odată ajunse în 
oceane, particulele se 

descompun treptat în fragmente din ce în ce mai mici 
– de la macroplastice, la microplastice și nanoplastice 
– și pot pătrunde chiar și în fluxul sanguin uman.

„Plasticul nu este doar o povară pentru ecosisteme, 
el poate agrava totodată schimbările climatice”, au 
avertizat cercetătorii, amintind că producția globală 
de plastic se preconizează că se va dubla până în 
2045.
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„Nivel îngrijorător” de 
poluare cu plastic în Arctica. 
Avertismentul specialiștilor 

24

Săptămânal independentVineri / 17 decembrie / 2021
C Ă R Ă B U Ș I  &  W O W !

Dezbateri televizate cu politicieni

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

Ducii de Cambridge 
au prezentat felicitarea 
de Crăciun 2021 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

timpul vacanței lor în Iordania, 
relatează EFE.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Grădina mea de la țară

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

Venezuela a stabilit 
recordul celei mai mari 
orchestre din lume

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pe 14 noiembrie, aproximativ 
12.000 de muzicieni au interpre-

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

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

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

Femeia a trimis băncii peste 70 de bancnote. 

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

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

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

rusul prin atingerea bancnotelor sau a monedelor 
este foarte redusă.

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

Agerpres

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Arabia Saudită: 
43 de cămile descalificate 
la un concurs de frumusețe 
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Smell”, realizată de Brueghel în 
anii 1617-18.

Pictura, parte dintr-un set de 
cinci creații dedicate simțurilor, 
înfățișează o frumoasă grădină, 
plină de plante și flori, unde păuni 
se plimbă agale, iar porcușori de 
guineea mănâncă liniștiți. Bru-
eghel a pictat flora și fauna, iar 
Peter Paul Rubens a contribuit 
la figurile alegorice.

După ce cercetătorii au iden-
tificat cele 80 de soiuri de plante 
și flori din pictură, Gregorio Sola, 
parfumier în cadrul Puig, a înce-
put că creeze câteva dintre arome.

Roadele muncii sale pot fi 
mirosite prin cele patru difuzoa-
re instalate în camera 83 de la 
Prado, care difuzează miresmele 
calibrate cu grijă la o atingere a 
ecranului: iasomie, trandafir, spi-
kenard, smochin, flori de portocal, 
narcise, un buchet de trandafiri, 
iasomie și garoafe, iris, dar și o 
pereche de mănuși cu aromă de 
ambră.
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