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„Dictatura” 
și „cenzura” 
democraților

Greșeala fundamentală a 
autorilor proiectului privind 
securitatea informațională 
e punerea amendamentelor 
despre Serviciul de Informații 
și Securitate în capul listei. Or 
demne de atenția noastră sunt 
intervențiile în Legea cu privire 
la libertatea de exprimare, iar 
pe fondatorii de media electro-
nice și de televiziuni ar trebui 
să-i doară modificările în Codul 
serviciilor media de televiziune 
și în Legea comunicațiilor elec-
tronice. Codul penal sau Legea 
SIS sunt grija altora. 

Mircea V. CIOBANU
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A c t u a l i t a t e

„Dom bîta” 
dă cu bâta!
Mijloacele publicitare în municipiul Chișinău 
sunt deseori expuse, din nepricepere, ignoranță 
sau rea-voință, cu încălcarea legislației în 
vigoare privind funcționarea limbilor vorbite pe 
teritoriul Republicii Moldova. Cu toate că există 
mai multe servicii ale administrației publice 
locale responsabile de acest domeniu, suntem, în 
continuare, martori ai unor abateri de la normele 
și regulile existente. Nu sunt rare cazurile când 
este sfidat pur și simplu bunul-simț, iar înlăturarea 
publicității cu pricina se termină, până la urmă, cu 
scandal.

C u l t u r ă

În RM înnoirea colecțiilor de carte 
are loc o dată la 62 de ani

4 

Conform ultimei evaluări a Ministerului Culturii 
al R. Moldova, majoritatea bibliotecilor publice 
sunt de categoria a IV-a. Sediile bibliotecilor sunt 
într-o stare deplorabilă, din această cauză cărțile 
se deteriorează. Conținutul de carte este învechit. 
În mai multe biblioteci predomină cărțile în limba 
rusă, cu caractere chirilice, care sunt pe post de 
decor. Primăriile alocă anual între 5-10 mii de 
lei pentru achiziția de carte. Uneori banii alocați 
pentru cumpărarea cărților sunt folosiți la reparații 
cosmetice, inutile. 

Colorazii batjocoresc memoria 
strămoșilor făleșteni

MAI, chipurile, „cercetează cazul” 3 

Ambasada României în Republica Moldova condamnă cu fermitate vandalizarea Cimitirului eroilor români din Fălești exprimându-și încrederea că „autoritățile competente 
din Republica Moldova vor lua măsuri ferme și imediate de identificare și tragere la răspundere a făptașilor” Ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță

3 
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„Dom bîta” dă cu bâta!

Dintre acestea, ne amintim, 
în primul rând, de scandalul 
cu sigla centrului comercial 

„Soiuz” din sectorul Râșcani al 
capitalei, care până în prezent 
a rămas intactă.

Scriitorul Leo Butnaru ne-a 
relatat că a solicitat recent 
Primăriei municipiului Chiși-
nău examinarea unor inscrip-
ții în limba rusă cu imagini 
exterioare din același sector 
Râșcani, de pe strada Kiev, 
vizavi de magazinul „Pancom”, 
de asemenea plasate cu încăl-
carea legislației lingvistice. 
Direcția generala arhitectură, 
urbanism și relații funciare l-a 
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Igor Belanov, renumitul fotbalist ucrainean, deținătorul Balonului de Aur, acum își apără 
țara cu arma în mână

De la meșterii ce se ocupă cu 
reparația încălțămintei, de la 
parter, am aflat că întreprinde-
rea Casa serviciilor publice nu 
are administrație, iar cele peste 
cincizeci de firme de aici se ad-
ministrează cum le duce capul. 
Fiecare cu reclama sa, dacă se 
mai găsește spațiu... Despre 
cine a instalat firma „Dom 
bîta” nu știa nimeni nimic, dar, 
când mă gândeam deja să plec, 
am avut noroc cu o meșteriță 
care mi-a spus să-l caut pe un 
anume „Borea de la subsol”, 
poate știe el ceva.

„Dacă vrea 
Primăria să scrie 
altfel, 
las’ să scrie!”

Boris Roitman, așa mi s-a 
prezentat „Borea de la subsol”, 
e un tânăr de vreo treizeci 
de ani. Mi-a povestit într-o 
limbă rusă perfectă, cu lux de 
amănunte, cum a instalat pe 
cheltuială proprie firma „Dom 
bîta” și alte imagini, „ca să fie 

frumos”, căci „e vorba totuși 
de centrul orașului”. La pri-
mărie pentru autorizări nu a 
fost, pentru că nici nu prea știa 
unde trebuie să se adreseze, 
dar are și pentru acest lucru o 
explicație. 

„Am întrebat mai mulți 
moldoveni de pe stradă și de la 
piață dacă știu cum se traduce 
«Dom bîta» și niciunul n-a 
știut. Unii ziceau că așa trebu-
ie să rămână, iar noi așa am 
scris. Dacă vrea Primăria să 
scrie altfel, las’ să scrie!”, mi-a 
declarat Borea Roitman care 
nu a vrut să-mi spună cum se 
numește firma pe care o con-
duce. 

I-am replicat că moldovenii, 
și cei pe care „i-a consultat” pe 
stradă sau la piață, ar cunoaș-
te bine limba română dacă 
s-ar scrie și s-ar vorbi corect 
românește. Când a văzut că 
vreau să-mi notez ceva într-un 
carnețel, a adăugat că nu mai 
dorește să continue discuția și 
că... nu-mi dă „dobro” pentru 
publicare.

Mijloacele publicitare în municipiul 
Chişinău sunt deseori expuse, din 
nepricepere, ignoranță sau rea-
voință, cu încălcarea legislației în 

vigoare privind funcționarea limbilor vorbite 
pe teritoriul Republicii Moldova. Cu toate că 
există mai multe servicii ale administrației 
publice locale responsabile de acest domeniu, 
suntem, în continuare, martori ai unor abateri 
de la normele şi regulile existente. Nu sunt rare 
cazurile când este sfidat pur şi simplu bunul-
simț, iar înlăturarea publicității cu pricina se 
termină, până la urmă, cu scandal.

Gheorghe BÂLICI

informat că panourile publici-
tare respective au fost instalate 
în lipsa actelor aprobate de 
Primărie, așa că acestea au fost 
deja demontate în conformitate 
cu prevederile deciziei CMC nr. 
10/10 din 04.12.2014.

Firmă rusească scrisă 
cu litere româneşti

De la aceste două cazuri pe 
care vi le-am relatat succint 
vom trece la unul care ne-a co-
pleșit prin nonșalanța cu care 
unii alolingvi, mai bine zis vor-
bitori de limbă rusă, afișează 
publicitatea în spațiul public. 

O cititoare fidelă a ziarului 
nostru ne-a trimis la redac-
ție imaginea din care se vede 
„găselnița” cuiva care nu a stat 
mult pe gânduri și a recurs la o 
soluție „împăciuitoare” pentru 
toată lumea. Textul în limba 
rusă fiind scris cu grafie latină, 
ne-ar da parcă de înțeles că ar 
fi o marcă comercială, ceea ce, 
ne-am gândit noi, nu poate fi 
totuși adevărat. 

Drept că „bâta” cu care 
moldovenii s-au familiarizat 
aproape două secole de stă-
pânire rusească însemnând 
un băț lung și gros, ciomag, 
ceatlău, parcă ar fi un termen 
de-al nostru, dar în limba rusă 
înseamnă altceva. „Dom bîta”, 
așa cum se vede în imaginea 
alăturată, se traduce din rusă 
în română Casa serviciilor pu-
blice. Spre acest loc din centrul 
capitalei m-am îndreptat în 
căutarea ingeniosului autor al 
firmei care ne-a intrigat prin 
noutatea ei.

Peste cinzeci de firme 
într-o clădire...

În drum spre strada Arme-
nească, unde, vizavi de Piața 
Centrală, se află Casa serviciilor 
publice, am intrat pe la Primă-
rie. Nici un fel de autorizare 
a firmei „Dom bîta” nu este 
înregistrată la primărie, iar o 
marcă comercială cu asemenea 
denumire, nici atâta. Funcți-
onarii din secția publicitate a 
primăriei au râs și ei cu poftă de 
această năstrușnicie spunând că 
„vor lua măsuri”, iar eu mi-am 
continuat grăbit drumul, ca să 
aflu primul cum de a putut să 
apară această inovație. 
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Colorazii batjocoresc memoria 
strămoșilor făleșteni

Ambasada României în Repu-
blica Moldova s-a autosesizat în 
legătură cu vandalizarea cimitiru-
lui din localitatea Fălești, dedicat 
Eroilor Români căzuți în cel de-al 
Doilea Război Mondial. Într-un 
comunicat difuzat sâmbătă, Am-
basada condamnă „cu fermitate 
acest act iresponsabil și provocator 
și își exprimă încrederea că auto-
ritățile competente din Republica 
Moldova vor lua măsuri ferme și 
imediate de identificare și tragere 
la răspundere a făptașilor”.

În cimitirul de la Fălești sunt 
înhumați peste 300 de eroi căzuți 
în cel de-al Doilea Război Mon-
dial, majoritatea fiind de origine 
din plasa (raionul) Fălești. 

Reacție cu amenințări

Imagini de la fața locului au 
fost publicate pe Facebook de că-
tre fostul deputat socialist, Oleg 
Savva, care scrie că aceasta ar fi 
o reacție la decizia Parlamentului 
de a interzice simbolica de război 

rusească: panglica Sfântului Ghe-
orghe, literele V și Z: „Iată prima 
reacție în orașul Fălești la amen-
damentele legislative recente pri-
vind interzicerea simbolurilor!”.

Contactată de „Gazeta de Chi-
șinău”, responsabila cu presa de 
la Inspectoratul de Poliție Fălești, 
Eugenia Molceanov, ne-a spus luni, 
11 aprilie, că nu există niciun rezul-
tat despre identitatea făptașilor: 

„Se lucrează. Când o să fie un 
rezultat sau cineva o să fie reți-
nut, o să revenim cu un comuni-
cat de presă. A fost întocmit un 
proces-verbal și se stabilesc toate 
circumstanțele”. 

Inspectoratul de Poliție 
Făleşti: „Se lucrează”

Peste trei zile, joi, 14 aprilie, re-
porterul GAZETEI a mai telefonat 
o dată la Inspectoratul de Poliție 
Fălești. Eugenia Molceanov de la 
serviciul de presă ne-a spus: „Încă 
nu avem un răspuns. Se lucrea-
ză. Toate circumstanțele încă se 
stabilesc”.

Totodată, „Gazeta de Chișinău” 
a trimis luni solicitări Președinției 
Republicii Moldova, Serviciului 
de Informații și Securitate (SIS), 
Procuraturii Generale și Ministe-
rului de Interne, întrebând ce s-a 
întreprins pentru identificarea și 
tragerea la răspundere a autorilor 
acestui act de vandalism.

Prima reacție a venit imediat de 

„Primul obiectiv al nostru este să completăm acest chestionar cât mai curând posibil. Vom avea nevoie de susținerea 
României, a experților din România care au fost implicați în procesul de aderare la Uniunea Europeană. (...) Cred că 
parlamentele noastre trebuie să vină împreună, în curând, cu o nouă abordare care să angajeze cele două parlamente 
într-un parteneriat pe care l-aș numi un nou Pact de la Snagov pentru aderarea Republicii Moldova la UE.”

Victor Chirilă, ambasadorul RM la București

D
I
X
I
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la Președinție, care ne-a scris ur-
mătoarele: „Vă rugăm să contac-
tați Ministerul Afacerilor Interne 
pentru informații la acest subiect. 
Vă mulțumim pentru înțelegere. 
Toate bune!”.

SIS îşi justifică inac-
țiunea citând Codul 
Contravențional 

Luni seară, a reacționat și Ser-
viciul de Informații și Securitate. 
Am primit următorul răspuns de 
la SIS: „Potrivit Hotărârii Guver-
nului Nr. 1072 din 22-10-1998 
despre aprobarea Regulamentu-
lui cu privire la cimitire, cimiti-
rele și locurile de înmormântare 
ce nu funcționează, precum și 
locurile de înmormântare a mi-
litarilor-participanți la diverse 
acțiuni militare sunt monumente 
ale cultului și istoriei. Conform 
legislației în vigoare, acestea sunt 
gestionate de către autoritățile 
publice locale și sunt protejate, 
inclusiv prin tragerea la răspun-
dere penală sau contravențională 
a persoanelor fizice și juridice care 
au deteriorat, mutilat sau demolat 
monumente. Totodată, potrivit 
art. 400 al Codului Contravenți-
onal, constatarea și examinarea 
actelor de profanare a morminte-
lor și a simbolicii lor conceptuale 
ține de competența Ministerului 

Afacerilor Interne”. 
Reporterul „Gazetei de Chiși-

nău” a contactat istorici și ana-
liști politici pentru a comenta 
incidentul. 

Istoricul Octavian Țîcu a men-
ționat că: „Noi suntem în mijlo-
cul unui război și cei care au făcut 
acest lucru evident că au un interes 
asociind Armata Română și Româ-
nia cu ceea ce numim nazism. Mie 
mi se pare chestiunea asta foarte 
periculoasă. Ei vor să proiecteze 
o imagine generală a nazismului 
asupra tuturor celor care au fost 
asociați nazismului și lui Hitler. 
Dar, de fapt, prin aceasta Rusia își 
ascunde propriul fascism”. 

Deputatul Oazu Nantoi ne-a 
spus că adepții fascismului au 
găsit așa o formă de manifesta-
re. „În Republica Moldova avem 
adepți ai fascismului și, iată, ei 
se manifestă. Altceva nu am ce 
comenta”, a declarat deputatul 
pentru „Gazeta de Chișinău”.

Istoricul Ion Negrei a spus pen-
tru „Gazeta de Chișinău” că ceea 
ce s-a întâmplat este o faptă ieșită 
din comun. 

Ion Negrei: „Simbolurile 
agresiunii ruse sunt 
aplicate pe mormintele 
adevăraților eroi”

„Ce poți  să mai zici  decât 

să condamni asemenea fapte? 
La noi  sunt destui  care ar f i 
gata să facă asemenea lucruri 
și iată că s-a întâmplat. Cred 
că ar mai putea urma și în alte 
cimitire.  Este o faptă ieșită 
din comun, când simbolurile 
agresiunii  ruse sunt aplicate 
pe mormintele eroilor, ale ade-
vărați lor eroi”,  menționează 
Ion Negrei. 

Amintim că între Guvernul 
României și Guvernul Republi-
cii Moldova a fost semnat, la 3 
martie 2012,  Acordul privind 
regimul juridic al mormintelor 
de război românești situate pe 
teritoriul Republicii Moldova, 
prin care este reglementată pro-
tejarea mormintelor de război 
românești și dreptul la odihnă 
veșnică al militarilor români 
căzuți în luptă și al victimelor 
civile române ale războiului.

P.S. Aflăm că, miercuri, la 
Bălți, pe tancheta din fața Brigă-
zii 1 Infanterie Motorizată „Mol-
dova”, instalată ca omagiu adus 
jertfei combatanților moldoveni 
în războiul ruso-moldovenesc 
de pe Nistru din 1992, și pe clă-
direa comunității ucrainenilor, 
alți mizerabili au desenat litera 
„Z”, semnul agresiunii barbare 
ruse împotriva poporului ucrai-
nean.

Ieri, 14 aprilie, Parlamentul a votat în 
ultima lectură proiectul de lege privind 
interzicerea pe teritoriul Republicii Mol-
dova a simbolurilor care propagă războiul 
– literele „ V” și „Z! și Panglica „Sfântul 
Gheorghe”, informează anticoruptie.md .

Președintele Comisiei securitate na-
țională, apărare și ordine publică, Lilian 

Carp, spune că persoanele care nu vor ține 
cont de această lege vor fi sancționate cu 
amendă de până la 9.000 de lei sau muncă 
neremunerată în folosul comunității de la 
30 la 60 de ore.

„Confecționarea, vânzarea, răspândirea, 
deținerea în vederea răspândirii și utilizarea 
în public a atributelor și simbolurilor gene-

ral cunoscute, ce sunt utilizate în contextul 
unor acțiuni de agresiune, crimă de război 
și crimă împotriva umanității, precum și a 
propagandei sau a glorificării acestor ac-
țiuni se vor sancționa cu amendă de la 90 
până la 180 de unități contravenționale 
sau muncă în folosul comunității de la 30 
la 60 de ore, aplicate persoanei fizice și 

cu o amenda de la 30 la 60 de unități con-
venționale pentru persoanele juridice și 
persoanele cu funcții publice. Legea va intra 
în vigoare odată cu publicarea acesteia în 
Monitorul Oficial”, a declarat Lilian Carp.

După ce a fost prezentat proiectul, so-
cialiștii și comuniștii au părăsit plenul în 
semn de protest, scrie sursa citată.  

Parlamentul a votat proiectul de lege privind 
interzicerea pe teritoriul Republicii Moldova 
a simbolurilor care propagă războiul

În cimitirul vandalizat din Fălești majoritatea eroilor înhumați sunt originari din plasa Fălești

Sâmbătă, 9 aprilie, a fost vandalizat 
cimitirul din oraşul Făleşti, unde sunt 
înhumați peste 300 de militari români 
căzuți în cel de-al Doilea Război Mondial. 

Pe crucile din cimitir au fost desenate semne 
ale svasticii şi literele V şi Z, care reprezintă 
simbolurile agresiunii Rusiei asupra Ucrainei. 
Timp de aproape o săptămână, autoritățile 
moldoveneşti nu au reuşit să identifice autorii 
actelor de profanare a mormintelor.

Diana BOTNARU
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În RM înnoirea colecțiilor de 
carte are loc o dată la 62 de ani

UNESCO recomandă înnoirea colecțiilor unei biblioteci o dată la 7-10 ani

Sediul Bibliotecii Publice din 
Gotești, Cantemir, aflat pe lângă 
Casa de cultură din sat, e în repa-
rație. Acoperișul bibliotecii a fost 
reparat în 2020. Din cauza lipsei 
de căldură și a umezelii, în încăpere 
este mucegai, ne-a mărturisit bibli-
otecara Elena Cernei, care a adăugat 
că fondul de carte e deteriorat. 

 
Volumele lui Eminescu în 
chirilice la Goteşti, Cantemir

Biblioteca publică Gotești, Can-
temir, are circa 6000 de volume de 
carte, dintre acestea circa 2500 sunt 
în limba rusă și în grafie chirilică, 
aici incluzându-se și șase volume 
de Mihai Eminescu, restul cărților 
sunt în limba română, ne-a spus 
bibliotecara Elena Cernei. Biblioteca 
are categoria a III-a. Patru biblioteci 
din 43 existente în raionul Cantemir 
(Baimaclia, Cârpești, Victorovca și 
Gotești) sunt de categoria III, restul 
sunt în categoria a IV-a.

Categoria se oferă pentru sediul 
bibliotecii, amenajarea cărților și 
a interiorului acesteia, volumul de 
carte. 

Banii destinați pentru 
achiziționarea cărților 
folosiți la reparații

În anul 2021, s-a alocat suma de 
10.000 de lei pentru achiziționarea 
fondului de carte, dar nu au fost 
folosiți pentru procurarea cărților, 
ci pentru reparația interiorului bi-
bliotecii.

„Mi-au spus că nu sunt alți bani 
și dacă sunt de acord să fie folosiți 
la reparație. Reparația a fost făcu-
tă de mântuială. Banii pierduți și 
fără cărți noi în bibliotecă pe un 
an”, ne-a spus Elena Cernei, care 
lucrează de șapte ani în domeniu. 
L-a început ridica un salariu de 
„1860 de lei pe hârtie, net – 1300. 
Acum pe hârtie sunt 4200 de lei”.

Dacă în anul 2021 nu s-a cum-
părat nicio carte, deși APL a alocat 
suma de 10.000 de lei, în anul 2022, 

bugetul pentru cărți e de doar 5000 
de lei.

„Am cerut 15.000 de lei, deoa-
rece cărțile s-au scumpit, dar mi 
s-au alocat doar cinci. Mai ales că 
avem cereri la anumite volume care 
nu se găsesc în bibliotecă. În anii 
precedenți achiziționam câte 80 de 
volume pe an. Sunt puține. Ar trebui 
măcar 100 de volume de carte ca să 
acoperim cererile cititorilor. Aceștia 
sunt elevi de la gimnaziu, profesori, 
învățători la pensie și alți locuitori ai 
satului. În total, circa 250 de cititori 
pe an și 10-12 cititori pe zi.”

    
În sediu modern, 
jumătate din fondul 
de carte e în grafie chirilică

Biblioteca comunală Schineni 
din c. Schineni, r. Soroca, dispu-
ne de un sediu bine amenajat, cu 
suprafața de 60 de metri pătrați, 
cu căldură centralizată, rafturi noi, 
dotată cu cinci computere, care se 
află în clădirea primăriei comunei, 
spune cu mândrie bibliotecara Ala 
Ghirghilijiu, fiindu-i acordată a II-a 
categorie după evaluare. În raionul 
Soroca doar bibliotecile din Egoreni 
și Schineni fac parte din categoria 
a II-a.

Din cei 1420 de locuitori ai sa-
telor Schineni și Schinenii Noi din 
r. Soroca, 470 sunt înscriși la bibli-
oteca publică.

„Vin copiii de la gimnaziul din 
sat, dar și maturii, pensionarii, care 
citesc literatura în grafia chirilică. 
Din 6430 de volume 3200 de titluri 
sunt în limba română, cealaltă ju-
mătate în limba rusă și în chirilică”, 
ne-a comunicat Ala Ghirghilijiu, 
care activează din 1988 la biblio-
teca din sat. 

Potrivit ei, din an în an, se reduce 
numărul vizitatorilor bibliotecii, dar 
asta se întâmplă din cauza scăderii 
populației, sunt tot mai puțini copii 
la școală. În anii trecuți aveam 520, 
540 de cititori, acum sunt 470. 

De la ea am aflat că în anul 2021, 
din suma alocată de APL – 9600 
de lei, s-au procurat 94 de titluri 
de carte. Lista volumelor achizi-
ționate și necesare cititorilor este 
coordonată cu profesorii de limba 
română, în funcție de curriculumul 
școlar, chiar și cu maturii care vin 
la bibliotecă.

Pentru a reînnoi fondul de carte 
în limba română, dar și pentru a 
acoperi cerințele cititorilor, unde 
sunt incluși și elevii, bibliotecara 
susține că suma alocată anual ar 

Conform ultimei evaluări a Ministerului 
Culturii al R. Moldova, majoritatea 
bibliotecilor publice sunt de categoria 
a IV-a. Sediile bibliotecilor sunt într-o 

stare deplorabilă, din această cauză cărțile se 
deteriorează. Conținutul de carte este învechit. 
În mai multe biblioteci predomină cărțile în 
limba rusă, cu caractere chirilice, care sunt pe 
post de decor. Primăriile alocă anual între 5-10 
mii de lei pentru achiziția de carte. Uneori banii 
alocați pentru cumpărarea cărților sunt folosiți 
la reparații cosmetice, inutile. La 1 ianuarie 
2022, colecțiile bibliotecilor publice teritoriale au 
constituit 15.382,1 mii unități materiale, dintre 
ele – 7901,7,0 mii (51,4%) în limba română. 

trebui să fie de 50 de mii de lei, dar 
totul depinde bugetul central trans-
ferat bugetelor locale. APL ar aloca 
mai mult, dar nu dispune de bani, 
spune Ala Ghirghilijiu. Bibliotecara 
ridica în decembrie un salariu de 
4450 de lei, dar în ianuarie acesta 
este de 5100 de lei. „A crescut un 
pic, dar e puțin”, a spus bibliotecara 
cu un stagiu de muncă de 34 de ani.   

Cărțile în grafie chirilică, 
ca decor al bibliotecii
publice de la Țigăneşti

În satul Țigănești, raionul Stră-
șeni, din toamna anului 2021, bi-
blioteca are un sediu nou. Până la 
sediul nou, biblioteca a fost într-o 
clădire veche și din cauza aceasta 
cărțile s-au deteriorat, ne spune 
cu o jumătate de gură bibliotecara 
Vera Rotari.

Ea zice că biblioteca e frecven-
tată de copii și de maturi care vin 
la poștă, la punctul medical, pentru 
că se află în aceeași clădire. Circa 12 
copii pe zi intră la biblioteca, alteori 
vin mai mulți. 

„Acum se aduc rareori cărți noi. 
Avem cărți cu grafie latină și chirili-
că. Din 3400 de volume, mai puțin 
de jumătate sunt în limba rusă și 
în grafie chirilică. Încet-încet o în-
locuim. În sediul nou primăria ne 
alocă câte ceva”, ne-a spus Rotari.

Potrivit bibliotecarei, cartea ru-
sească e cerută și citită de „câțiva 
omuleni”, care citesc anume în rusă, 
dar mai mult servește drept decor. 
„Am un cititor de vreo 70 de ani, 
care citește biblioteca a doua oară. 
Vine cu o torbă mare la bibliotecă.”

Bibliotecă fără bibliotecară 

Vizitând satul Căpriana din 
raionul Strășeni pe 14 decembrie 
2021, o angajată a primăriei ne-a 
spus că biblioteca publică din sat 
este închisă în prezent deoarece nu 
are bibliotecară. Femeia a trecut să 
lucreze la școală din cauza salariu-
lui. Funcționara ne convingea însă 
că biblioteca va fi deschisă degra-
bă, pentru că au deja o candidată 
la funcția de bibliotecară.

Am solicitat informații de la 
Biblioteca Națională a R. Moldova 
despre numărul bibliotecilor închi-
se din lipsa spațiului, așa cum este 
cazul de la Rublenița, Soroca, sau a 
lipsei bibliotecarilor, ca, de exem-
plu, la Căpriana, Strășeni, și ni s-a 
răspuns că „situațiile sunt diferite, 
nu putem opera cu date concrete”.

Din 1306 de biblioteci,
695 au calificativul 
satisfăcător, categoria 
a IV-a

Conform datelor statistice, la 1 
ianuarie 2020, în Republica Mol-
dova funcționau 1306 biblioteci 
publice teritoriale, a spus pentru 
GAZETĂ, directorul adjunct al

Bibliotecii Naționale a Republicii 
Moldova, Vera Osoianu.

„Conform art. 13 din Legea cu 
privire la biblioteci, bibliotecile 
publice se supun evaluării, în mod 
obligatoriu, o dată la cinci ani. Tot 
aici sunt stipulate patru criterii mi-
nime: cota de atragere a membrilor 
comunității la bibliotecă; colecții și 

resurse variate conform necesități-
lor membrilor comunității; impactul 
serviciilor; eficiența utilizării buge-
tului și dezvoltarea parteneriatelor.

Aceste criterii sunt dezvoltate 
și aprofundate în Regulamentul 
privind evaluarea bibliotecilor pu-
blice, care prevede atribuirea a cinci 
categorii bibliotecilor: superioară 
(calificativul excelent), I-a (foarte 
bine), a II-a (bine), a III-a (satisfă-
cător rezonat), a IV-a (satisfăcător).

Criteriile și indicatorii de evalu-
are cuantificați țin de cadrul stra-
tegic și de reglementare al biblio-
tecii, participare și coordonare de 
proiecte, parteneriate, gestionarea 
colecțiilor, diversitatea serviciilor 
de bază și de dezvoltare a compe-
tențelor utilizatorilor, activitatea de 
cercetare, de formare profesională 
continuă, facilități și dotări.

Evaluarea are loc conform or-
dinului Ministerului Culturii al 
Republicii Moldova, care are atri-
buții de coordonare a domeniului 
biblioteconomic. 

Astfel, în anul 2021 au fost eva-
luate 1094 de biblioteci naționale 
și publice teritoriale (municipale, 
raionale, orășenești, comunale, să-
tești). Dintre acestea 117 nu au fost 
evaluate din diferite motive: lipsă de 
angajați, concedii de lungă durată, 
chiar decese, nerespectarea preve-
derilor legislative și de reglementare 
privind conducerea bibliotecilor, de 
salarizare a bibliotecarilor etc. Au 
fost vizitate 180 de biblioteci. În 
urma evaluării bibliotecilor, doar 
șapte au primit calificativul exce-
lent, 22 – categoria I, 49 – categoria 
II-a, 321 – categoria a III-a și cate-
goria a IV-a, 695 – calificativul sa-
tisfăcător”, a explicat Vera Osoianu.

Potrivit ei, la 1 ianuarie 2022 co-
lecțiile bibliotecilor publice teritori-
ale au constituit 15.382,1 mii unități 
materiale, dintre ele – 7901,7,0 mii 
(51,4%) în limba română. Statistica 
oficială nu solicită date privind nu-
mărul publicațiilor în grafie latină.

Periodic, Biblioteca Națională 
face câte o cercetare în acest sens. 
La 1 ianuarie 2019, colecția în limba 
română constituia 50% cărți din 
totalul colecției existente, din care 
aproximativ 65% cu grafie chirilică. 

Numărul total de achiziții în anul 
2021 a fost de 248,7 mii, în medie, 
potrivit datelor înnoirea colecțiilor 
are loc o dată la 62 de ani (indicato-
rul fiind determinat prin raportarea 
numărului de exemplare al fondului 
total la cel al achizițiilor în anul de 
referință). 

Conform recomandărilor UNES-
CO, rata de înnoire a colecțiilor unei 
biblioteci trebuie să fie de la 7 la 
10 ani. 

UNESCO recomandă procurarea 
a 250 de cărți la 1000 de locuitori. 
Pentru anul 2021, în bibliotecile 
publice teritoriale din R. Moldova 
s-au achiziționat 96 de cărți la 1000 
de locuitori. 

Conform Legii cu privire la bi-
blioteci nr. 160 din 20.07.2017, art. 
40, administrația publică trebuie să 
aloce anual mijloace financiare bi-
bliotecilor publice teritoriale pentru 
procurarea a minimum 50 de titluri 
de documente la 1000 de locuitori.

În unele biblioteci nu sunt 
bibliotecari 

Am încercat să aflăm cauza. Lu-
dmila Corghenci, Biblioteca Națio-
nală a Republicii Moldova, relevă 
că „Prima cauză ar fi nivelul scăzut 
al statutului social-profesional al 
bibliotecarului, care determină si-
tuația curentă în bibliotecile publice 
teritoriale: fluctuația personalului, 
chiar lipsa acestuia, „îmbătrânirea” 
angajaților. Profesiunea biblioteca-
rului nu este atractivă pentru absol-
venții liceelor. Ani la rând locurile 
anunțate pentru admitere la speci-
alitatea de profil nu sunt ocupate. 
În prezent, mulți bibliotecari sunt 
admiși la studii medii de specialitate 
în cadrul Colegiului de Arte „Nicolae 
Botgros” din Soroca.

Referitor la formarea profesio-
nală continuă, aici specificăm im-
plicarea bibliotecarilor în cursuri 
de educație formală (organizate la 
Universitatea de Stat din Moldo-
va), nonformală (activități oferite 
de Biblioteca Națională a Republi-
cii Moldova, Biblioteca Națională 
pentru Copii „Ion Creangă”, alte 
structuri). La fel, este monitoriza-
tă/orientată instruirea informală a 
bibliotecarilor (de exemplu, crearea 
de suporturi educaționale etc.).

 
Salariul brut pentru 
un bibliotecar principal 
şi pentru un bibliotecar

Potrivit informațiilor oferite de 
BNM, pentru postul de bibliote-
car principal salariul se modifică 
în funcție de categoria bibliotecii, 
categoria de calificare a bibliote-
carului și vechimea în muncă, în 
medie salariul este de 4457 de lei. 
Iar pentru funcția de bibliotecar sa-
lariul se modifică doar în funcție de 
categoria de calificare a biblioteca-
rului și vechimea în muncă, salariul 
mediu fiind de 4182 de lei.

Nu există informații despre do-
națiile de carte care se fac biblio-
tecilor și din partea cui se fac do-
națiile, susțin angajații Bibliotecii 
Naționale. 

Victoria POPA
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Coloana a 5-a e în biserică

A urmărit cu atenție încă din 
toamna anului trecut concentrația 
de trupe militare rusești la hotar 
cu țara vecină. „Am intuit că ar 
putea începe un război. Vedeam 
cum adună armata, citeam ce spun 
experții. După o liturghie încă le-
am spus oamenilor că pandemia 
va trece, Doamne ferește însă de 
un război. Nu știu dacă atunci am 
fost înțeles, în adâncul inimii spe-
ram să nu am dreptate”, ne spune 
preotul.

Patriarhul, eliminat 
din rugăciuni

În dimineața zilei de 24 februa-
rie, a aflat de pe internet că rușii 
au intrat cu tancurile și au început 
să bombardeze Ucraina. A citit cu 
înfrigurare explicațiile ulterioare 
ale patriarhului Kirill care a ca-
talogat războiul drept o zbatere 
cu „semnificație metafizică”, ca 
„omenirea să urmeze legile lui 
Dumnezeu” și că războiul ar avea 
loc din cauza respingerii așa-zise-
lor valori de „către cei care pretind 
puterea mondială”, „iar pentru a 
intra în clubul acestor țări, este 
necesar să se organizeze parade 
gay pride”, spunea patriarhul.

„E o greșeală enormă ce spune 
capul Bisericii Ortodoxe Ruse și ce 
fac preoții din Rusia. Încă din pri-
mele zile mă gândeam că ar trebui 
să trimitem o scrisoare semnată 
de mai mulți preoți din RM în care 
să-i cerem patriarhului Kirill să 
intervină, să-l oprească pe Putin. 
Apoi am văzut cum motivează răz-
boiul și am fost foarte dezamăgit. 
Am impresia că la Kremlin s-au 
pus bazele unei noi dogme. Noi îl 
cunoaștem pe Dumnezeul iubirii, 
nu pe cel al războiului. Dumnezeu 
nu vrea moartea păcătoșilor, arma 
lui este cuvântul”, spune preotul 
Vasile Eșanu. 

Nu-l mai pomenește pe patriar-
hul Kirill, ci doar pe ierarhii locali 
în rugăciunile sale.

Totodată, preotul mai preci-
zează că a așteptat un mesaj mai 
clar de condamnare a războiului 
și un apel la unitate și responsa-
bilitate din partea Mitropoliei 
Moldovei.

Deși Mitropolitul Vladimir a 

menționat că ceea ce a văzut pe 
parcursul ultimelor 40 de zile în 
Ucraina „este un război îngrozitor 
ce schilodește fără milă nu numai 
trupul, dar și sufletul” și a con-
damnat flagelul, acesta a evitat și 
evită să spună cine l-a declanșat și 
cine se face vinovat de masacrul de 
pe teritoriul statului vecin. 

„Ar trebui să existe un mesaj 
de condamnare a invaziei și de 
susținere a refugiaților ucraineni. 
Ni s-a cerut să ne rugăm pentru 
pace, dar noi și până la război ne 
rugam pentru pace. Opinia mea 
e că Republica Moldova se află 
într-un mare pericol și oamenii 
trebuie să conștientizeze acest lu-
cru. Mai mulți politicieni ruși, dar 
și Putin a declarat că își dorește 
refacerea fostului imperiu sovie-
tic. Își doresc nu doar Ucraina, ci 
și teritoriul R. Moldova, Țărilor 
Baltice. Datorită ucrainenilor și 
curajului lor azi mai respirăm 
liber, ei luptă și pentru noi, fapt 
pentru care le mulțumesc”, a mai 
spus preotul Vasile.

Bâlbâiala unui călugăr, 
în apărarea războiului

Mesajul său este cu atât mai 
important în contextul în care, în 
bisericile din Republica Moldova 
subordonate Mitropoliei Moldovei 
mai au loc cazuri în care preo-
ții propagă războiul. Sâmbătă, 9 
aprilie, un călugăr de la mănăsti-
rea rupestră de la Butuceni, a în-
ceput să le vorbească enoriașilor, 
printre care se afla și un grup de 
refugiați ucraineni, că Vladimir 
Putin „a fost nevoit să înceapă 
războiul” deoarece Ucraina „s-a 
lăsat influențată de Statele Unite 
ale Americii”. 

„Rusiei nu i-a plăcut că frate-
le se lasă condus de America, de 
aceea a acționat”, li s-a adresat re-
fugiaților în limba rusă călugărul.

„Părinte, îmi pare rău, dar noi 
aici ar trebui să luptăm pentru 
pace”, i-a reproșat preotul Sergiu 
Aga, cel care a însoțit grupul de 
refugiați ucraineni la mănăstirea 
de la Butuceni. 

„Pentru pace? Cum a spus Sf. 
Grigore?...”, a încercat să motiveze 
războiul călugărul, dar fără a-și 
mai duce gândul la capăt. „Pă-
rinte, acolo mor copii”, i-a mai 
reproșat Sergiu Aga.

„Eu am citit ce s-a întâmplat 
din 1917 până în 1990 în Ucraina, 
Rusia, Moldova. Am citit „Mirajul 
roșu”, acolo au murit mai mulți 
oameni decât acum în Ucraina”, 
a continuat călugărul. A fost iar 
întrerupt de preot: „Orice om 
când moare este un mare păcat. 
Crede-mă că ceea ce face Putin 

„Propaganda războiului este inacceptabilă, cu 
atât mai puțin într-un lăcaş sfânt”. De această 
părere este preotul Vasile Eşanu, parohul 
bisericii „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil” din satul 
Coştangalia, raionul Cantemir, unul din puținii 
preoți din Republica Moldova subordonați 
Mitropoliei Moldovei care după invazia Rusiei 
în Ucraina, la 24 februarie, a încetat să-l mai 
pomenească pe patriarhul Kirill în timpul 
serviciului divin.

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

preot și nu oficiază serviciul divin 
la mănăstire. „Nu am mai avut 
astfel de incidente, este regretabil 
cu atât mai mult cu cât el vorbește 
în fața grupului de refugiați. Nu ar 
trebui să existe discursuri despre 
război în biserică”, ne-a spus se-
cretara Primăriei Trebujeni.

De aceeași părere este și Du-
mitru Rusu, parohul bisericii 
„Sfânta Cuvioasă Parascheva” din 
orașul Călărași. „Acest călugăr a 
trebuit să dea dovadă de omenie, 
mai ales că printre enoriași erau 
și ucraineni. El însă a adăugat 
durere peste durere. Războiul 
nicidecum nu poate fi propagat, 
cu atât mai puțin într-un lăcaș 
sfânt. Noi, la Călărași, încercăm 
în măsura posibilităților să aju-
tăm refugiații, oamenii care și-au 
lăsat casa și masa și au fugit din 
calea bombardamentelor”, spune 
preotul.

Dumitru Rusu relevă că a ob-
servat încă de anul trecut aglome-
rația de soldați și trupe la hotarul 
ruso-ucrainean, dar nu a crezut 
până în ultimul moment că Rusia 
va invada Ucraina. „Totuși, sunt 
două popoare apropiate. Este un 
război fratricid și zilnic ne rugăm 
pentru încetarea acestuia. Acum 
suntem și noi ca frunza pe apă, 
mai ales după ce trupele ruse au 
început să se concentreze în vestul 
și sudul Ucrainei. Dacă Ucraina 
pierde Odesa, devenim și noi ur-
mătoarea țintă a rușilor. Mulți 
enoriași din parohia noastră și-au 
perfectat documentele ca în caz de 
ceva să se refugieze. Înțeleg peri-
colul, mai ales văzând masacrul 

Călugărul din Butuceni care propagă războiul nu oficiază serviciul divin la mănăstire

cu patriarhul Kirill al vostru este 
cel mai mare păcat”, a mai spus 
revoltat Sergiu Aga.

Este necesar un apel 
la unitate şi 
responsabilitate

Preotul a precizat pentru 
„Gazeta de Chișinău” că refugi-
ații ucraineni care au asistat la 
această discuție au avut o reacție 
foarte dureroasă. „Femeile și-au 
lăsat bărbații să lupte în Ucraina. 
Unele din ele și-au pierdut ființele 
dragi la război și au căutat pacea 
în biserică, iar aici aud «voina vo 
blago». Din păcate, nu este pri-
mul incident de acest gen, mai 
ales că patriarhul Kirill le ridică 
acestor filoruși mingea la fileu. 
Este o mare greșeală, mai ales că 
am văzut și poziția Mitropoliei 
Moldovei care a anunțat că îi va 
penaliza pe preoții care propagă 
războiul”, a comentat Sergiu Aga 
incidentul.

Am încercat să aflăm și opinia 
starețului mănăstirii de la Butu-
ceni, Vladimir Poia, dar acesta nu 
a răspuns la apeluri. Reprezen-
tanții Primăriei Trebujeni ne-au 
informat că acel călugăr nu este 

civililor de la Bucea, Mariupol și 
alte orașe”, mai spune preotul.

Instigarea la ură şi război, 
criticate de mitropolit

Mitropolitul Moldovei, Vladi-
mir, a emis săptămâna trecută un 
mesaj în care a reiterat că Bise-
rica Ortodoxă din Moldova este 
împotriva războiului. Totodată 
el a menționat că biserica rămâne 
alături de refugiați și oferă toată 
asistența posibilă celor care au 
suferit în urma ostilităților.

„Până în prezent, mii de refu-
giați și-au găsit adăpost pe lângă 
sfintele noastre biserici și mă-
năstiri, iar preoții împreună cu 
enoriașii acordă sprijin duhov-
nicesc și material, dând dovadă 
de un adevărat exemplu de jertfă 
evanghelică”, se arată în mesajul 
mitropolitului. 

Totodată, el a adăugat că a aflat 
despre câțiva clerici ai Bisericii 
Ortodoxe din Moldova, care în 
mod absolut nejustificat au în-
demnat credincioșii la ură interet-
nică și dezbinare. „Cazurile au fost 
documentate și vor fi sancționate 
conform canoanelor bisericești”, 
a spus mitropolitul. 

„De când există această lume, 
au existat probleme între nați-
uni. Dar am crezut întotdeauna 
că noi, oamenii, fiind creație a lui 
Dumnezeu, înzestrați cu rațiune și 
cuvânt, trebuie să rezolvăm aceste 
probleme cu ajutorul cuvântului 
înțelept și nicidecum prin cultiva-
rea urii și a instigării la război”, a 
mai spus mitropolitul Vladimir. 

Preotul Vasile Eșanu

Svetlana COROBCEANU
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Vremuri dificile, 
dar suportabile pentru 
economia moldovenească

Războiul din Ucraina loveşte în 
economia Republicii Moldova la fel 
ca şi în economiile majorității țărilor 
din regiunea Europei şi Asiei Centrale, 

care aşteaptă în acest an o recesiune de 4,4 
la sută. Totuşi economia moldovenească va 
suferi mai puțin decât ne-am fi aşteptat, Banca 
Mondială prognozând o recesiune de 0,4 la 
sută. De cealaltă parte, inflația rămâne una 
din cele mai acerbe din Europa, în martie fiind 
înregistrată o creştere anuală a prețurilor de 
22,16 la sută, care nu se opreşte aici. 

E C O N O M I E

Partea bună este că partenerii 
internaționali se arată dispuși să 
finanțeze suplimentar Republica 
Moldova pentru a depăși dificul-
tățile cauzate de războiul din țara 
vecină și sunt siguri că Guvernul 
de la Chișinău va reuși să facă 
reformele pe care și le-a propus 
pentru a dinamiza dezvoltarea 
economiei și a putea rambursa 
datoriile acumulate în perioada 
de criză. 

FMI estimează că Republica 
Moldova va putea întoarce datoria 
publică în creștere grație reforme-
lor ambițioase pe care urmează 
să le facă.

Prognoze relativ optimiste 
de la Banca Mondială

Economia Republicii Moldova 
urmează să se reducă în cel mai 
bun caz cu 0,4 la sută, potrivit 
unui raport recent al Băncii Mon-
diale, care a analizat impactul răz-
boiului din Ucraina asupra țărilor 
din Europa și Asia Centrală. 

Și asta în cazul unui scenariu 
optimist de soluționare a conflic-
tului din Ucraina, care presupune 
restabilirea rutelor comerciale, di-
minuarea riscurilor de pandemie, 
continuarea unui program larg de 
reformă a guvernului și un impuls 
fiscal susținut atât cetățenilor, cât 
și economiei. 

Dacă situația din Ucraina se va 
detensiona relativ repede, crește-
rea economică este de așteptat să 
revină la 3,8 la sută în 2023 și în 
jurul valorii de 4,4 la sută în 2024. 

Deficitul bugetar va rămâne 
mare, deoarece economia va tre-
bui să ajute populația să facă față 
creșterii prețurilor, în special la 
energie și alimente. Totodată, Gu-
vernul urmează să sporească și 
investițiile potrivit programului 
de reformă promis în alegerile de 
anul trecut. 

Drept urmare, datoria publică 
va crește, rămânând însă relativ 

scăzută conform standardelor in-
ternaționale.

Situația se va redresa pe mă-
sură ce economia va lua avânt, 
rutele comerciale vor fi restabi-
lite, iar prețurile mari la energie 
și alimente vor scădea. 

Cu toate dificultățile provocate 
de războiul din Ucraina, Banca 
Mondială nu anticipează o creș-
tere a ratei sărăciei. 

Pragul de sărăcie, estimat pen-
tru Republica Moldova, califică 
drept sărace persoanele care își 
permit să cheltuie pe zi mai puțin 
de 5,5 dolari. Datorită redresării 
de pe piața muncii și veniturilor 
puternice din remitențe, rata să-
răciei a scăzut de la 15,7 la sută 
în 2020 la 10,8 la sută în 2021. 
Scumpirile din cauza războiului la 
alimente și combustibili, migrația 
și remitențele mai scăzute, pre-
cum și o piață a muncii mai slabă 
din cauza cererii mai scăzute de 
exporturi, vor duce la o stagnare 
a ratei sărăciei la 10,9 la sută în 
anul curent.

Dacă prognozele Băncii Mon-
diale se vor adeveri, situația Re-
publicii Moldova nu e chiar atât 
de proastă. Economia în regiu-
nea Europei și Asiei Centrale va 
scădea cu 4,1 la sută în acest an, 
față de previziunile de dinainte de 
război, care anticipau o creștere 
de trei la sută.

Economia Ucrainei ar putea 
scădea cu 45,1 la sută, deși am-
ploarea contracției va depinde de 
durata și intensitatea războiului.

La rândul ei, lovită de sancțiuni 
fără precedent, economia Rusiei 
a intrat deja într-o recesiune pro-
fundă, cu o producție estimată să 
se contracte cel puțin cu 11,2 la 
sută în 2022.

Inflația a depăşit în martie 
vârful la care trebuia să 
ajungă abia 
în iulie-septembrie 

Tot săptămâna aceasta a ve-
nit raportul Biroului Național 
de Statistică privind creșterea 
prețurilor, care a luat în calcul și 
luna martie, prima lună deplină 
de război în Ucraina. Potrivit aces-
tuia, inflația a ajuns în martie la 
22,16 la sută depășind nivelul op-
timist de 20,06 la sută, anticipat 
de Banca Națională a Moldovei 
pentru trimestrul trei. Așa cum 
sunt anticipate noi scumpiri, în 

Statul 
compensează cu 
200 de milioane 
de lei cheltuielile 
pentru motorină 
ale fermierilor

Statul va aloca 200 de milioa-
ne de lei din Fondul național de 
dezvoltare a agriculturii și me-
diului rural pentru compensarea 
parțială a accizelor la motorină, 
utilizată de producătorii agricoli. 
Vor fi compensate 30 la sută din 
valoarea accizelor sau 894 de lei 
pentru o tonă de motorină. Par-
lamentul a votat joi un proiect 
de lege în acest sens. Agenția 
Națională pentru Reglementare 
în Energetică a stabilit pentru 
data de 14 aprilie un preț plafon 
de 26,12 lei pentru un litru de 
motorină. Acciza, inclusă în preț 
este de 2,52 lei la un litru. Dacă 
vorbim de compensarea a 30 la 
sută din acciză, ar fi vorba despre 
75 de bani pentru un litru.   

Parlamentul 
înăsprește 
legislația privind 
schimbul valutar

Casele de schimb valutar vor 
fi obligate să asigure suprave-
gherea și înregistrarea video a 
activității pe toată durata pro-
gramului de lucru în regim real. 
Înregistrările urmează să fie păs-
trate în format digital cel puțin 
15 zile calendaristice, potrivit 
unui proiect de lege votat joi în 
Parlament în prima lectură. În-
registrările video se vor realiza la 
fiecare ghișeu la care se efectuea-
ză operațiuni de schimb valutar 
în numerar cu persoane fizice. 
Acestea trebuie să înregistreze 
cel puțin data, ora și minutele 
fiecărei operațiuni de schimb 
valutar, precum și să permită 
vizualizarea persoanei care efec-
tuează operațiunea de schimb 
valutar și a mâinilor casierului.

Rusia riscă 
să intre în 
incapacitate 
de plată pe 4 mai

Agenția de rating S&P a anun-
țat la sfârșitul săptămânii trecute 
că Moscova nu a reușit să plă-
tească euroobligațiuni în valoare 
de 649 de milioane de dolari în 
valutele convenite și a făcut tran-
sferurile în ruble, fapt ce a dus 
la retrogradarea țării la nivelul 
SD, ceea ce presupune default 
selectiv. Agențiile internaționale 
de rating interpretează achitarea 
în ruble a euroobligațiunilor ca 
pe un default suveran. Termene-
le emisiunilor de euroobligați-
uni suverane ale Rusiei prevăd 
un default formal la 30 de zile 
calendaristice de la anunțarea 
acestuia. Drept urmare, defaultul 
Rusiei poate surveni pe data de 
4 mai. Ministerul Finanțelor al 
Federației Ruse spune că nu și-a 
declarat incapacitatea de plată, 
iar obstacolele în calea plăților 
pentru rambursarea euroobli-
gațiunilor și serviciul datoriei 
publice în valută străină au fost 
create artificial.

Ion CHIȘLEA 

special în cazul combustibililor 
și al alimentelor, creșterea pre-
țurilor are șanse mari să depă-
șească și scenariul pesimist, care 
anticipa o inflație de 27 la sută în 
iulie-septembrie.

Explozia prețurilor este cauza-
tă cu siguranță de război. Într-o 
singură lună, prețurile au crescut 
per general în medie cu 4,06 la 
sută. Produsele alimentare s-au 
scumpit cu 4,62 la sută, mărfurile 
nealimentare, cu 3,67 la sută, iar 
serviciile prestate populației, cu 
3,84 la sută. Și scumpirile, cu si-
guranță, nu se opresc aici. 

În cazul impunerii de către 
Occident a unui embargo pentru 
importurile de gaze și petrol din 
Rusia, prețul acestora la bursele 
internaționale ar putea să crească 
semnificativ în continuare. Pre-
țul produselor petroliere și cel al 
gazelor importate în Republica 
Moldova depinde direct de prețu-
rile acestora la bursele internați-
onale, iar directorul Moldovagaz, 
Vadim Ceban, a vorbit deja despre 
o eventuală dublare în lunile ur-
mătoare a tarifului pentru consu-
matorii finali de gaze. 

Totodată, așa cum atât Ucrai-
na, cât și Federația Rusă sunt 
printre cei mai mari producători 
de cereale la nivel mondial, 
continuarea războiului urmează 
să accentueze și scumpirea 
produselor alimentare pe piețele 
internaționale. Acest lucru se va 
răsfrânge inevitabil asupra pre-
țurilor alimentelor în Republica 
Moldova. 

FMI suplimentează 
asistența 
cu 267 de milioane 
de dolari

În această situație, când 
economia scade, iar cheltuieli-
le urmează să crească din cauza 
nevoilor sociale și investiționale 
sporite, urmează să crească și de-
ficitul bugetar. 

Partea bună e că guvernul ac-
tual de la Chișinău continuă să 
primească semnale bune din Oc-
cident, care este dispus să acorde 
în continuare Republicii Moldova 
finanțări în condiții avantajoase. 

Marți, Fondul Monetar Inter-

național a anunțat că va majora 
cu 267 milioane de dolari finan-
țarea Republicii Moldova pentru 
ca aceasta să poată face față pro-
vocărilor cu care se confruntă în 
contextul războiului din Ucraina.

Drept urmare, suma totală 
acordată de Fond în cadrul pro-
gramului aprobat în noiembrie 
2021 va ajunge la 815 milioane 
de dolari.

Potrivit FMI, acest adaos la cre-
ditul inițial urmează a fi folosit 
pentru acoperirea necesităților 
urgente de finanțare a balanței 
de plăți survenite în urma șocu-
rilor negative, cauzate în primul 
rând de războiul din Ucraina și de 
sancțiunile internaționale impuse 
Federației Ruse și Belarus. Tot-
odată, finanțarea suplimentară 
ar avea și scopul tradițional de 
a cataliza acordarea unui suport 
suplimentar de către comunitatea 
internațională.

Prima debursare din partea 
FMI în cadrul programului, în 
valoare de 150 de milioane de 
dolari, va fi efectuată imediat 
după finalizarea primei evaluări 
a implementării programului și va 
fi alocată pentru suport bugetar.

FMI estimează că în 2022-2023 
necesitățile urgente de finanța-
re a balanței de plăți survenite 
în urma șocurilor la care este și 
va fi supusă Republica Moldova 
vor constitui circa 1,7 miliarde de 
dolari. Costurile respective vor fi 
finanțate atât de FMI, cât și de 
alți donatori.

Deși anticipează o creștere a 
datoriei publice pe termen apro-
piat, FMI este optimist în ce pri-
vește capacitatea Guvernului de 
a-și onora obligațiile de plată. 

Experții FMI au certitudinea 
că autoritățile de la Chișinău vor 
menține nivelul de sustenabilita-
te a datoriei pe măsura atenuării 
crizei, păstrând totodată spațiul 
bugetar necesar pentru realizarea 
reformelor ambițioase în dome-
niul guvernanței și pentru acope-
rirea cheltuielilor de dezvoltare.

„Agenda ambițioasă de refor-
me structurale rămâne crucială 
pentru crearea condițiilor nece-
sare pentru creșterea durabilă și 
incluzivă pe termen lung”, con-
cluzionează Fondul.

Delegația Guvernului discută cu reprezentanții FMI suplimentarea 
finanțării pentru Republica Moldova
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Cine pierde și cine câștigă 
din cauza blocării Uzinei 
Metalurgice Moldovenești

România este principala sursă de materie primă 
pentru Uzina Metalurgică Moldovenească din 
Râbnița. Fierul vechi importat din România în 
regiunea separatistă transnistreană a Republicii 

Moldova permite acestei întreprinderi siderurgice din 
stânga Nistrului să se mențină pe linia de plutire. Uzina 
este unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul 
regiunii secesioniste. 

Ministerul Antreprenoriatului și Tu-
rismului din România arată că întreprin-
derile românești au exportat în Republica 
Moldova, în cele 11 luni ale anului trecut, 
359.854 de tone de deșeuri metalice.

Importul menționat mai sus în cele 
11 luni din 2021 a reprezentat o creștere 
importantă față de 2020, atunci când au 
fost transportate doar 257.096 de tone. 
Prin urmare, în 2021, au fost importate 
cu peste 90.000 de tone mai mult decât 
2020.

Creșterea importului de fier vechi în 
Moldova în 2021 a coincis cu activizarea 
pe piață a unei companii din România 
conectată la grupul de firme ale omului 
de afaceri din Transnistria Oleg Babii 
–  MMS Minerals & Metals SRL.

Între 2013–2019, Oleg Babii a fost 
asociat unic și administrator al BPM-Tra-
de SRL din Rezina. Oleg Babii este unul 
dintre principalii jucători pe piața pro-
duselor metalurgice din Republica Mol-
dova. 

În 2020, această firmă a avut o cifră 
de afaceri de 21,6 milioane de lei româ-
nești (echivalentul a circa 4,3 milioane 
de euro).

Oleg Babii a spus că BPM-Trade SRL 
prestează doar servicii de transport pen-
tru MMS Minerals & Metals SRL, precum 
și pentru alte companii din România care 
livrează fier vechi pentru combinatul 
din Râbnița.

„Eu propun servicii de transport ab-
solut tuturor companiilor. Am 80 de ma-
șini și, în prezent, folosesc doar 30% din 
camioane. Oferim servicii de transport 
pentru toate firmele”, a recunoscut el.

În același timp, Oleg Babii a respins 
orice participație în acționariatul MMS 
Minerals & Metals SRL. „Nu avem nimic 
în comun cu această companie. Aceas-
tă firmă aparține românilor”, a insistat 
proprietarul BPM-Trade.

„Românii” din Râbnița

„Românii” din MMS Minerals & Me-
tals SRL sunt de fapt cetățenii Republicii 
Moldova Radomir și Petru Șeremet din 
Chișinău – fiu și tată – și Cristina Golu-
bcova, originară din Râbnița, regiunea 
separatistă transnistreană.

Mai precis, conform registrului de 
companii din România, MMS Minerals 
& Metals SRL este administrată de către 
Radomir Șeremet și îi are ca acționari 
pe Petru Șemeret din Chișinău (60%) 
și pe Cristina Golubcova, care deține o 
participație de 40% în afacere din fe-
bruarie 2022. 

În același timp, Radomir Șeremet este 
asociatul omului de afaceri transnistrean 
Oleg Babii în compania românească Mol-
dmetal Trading SRL. Businessmanul 
transnistrean figurează în registrul de 
companii din România în calitate de 
cetățean ucrainean. Această firmă este 
unul dintre principalii traderi de produse 
finite ale Uzinei Metalurgice Moldove-
nești în România și în mai multe țări 
europene. 

În 2020, Moldmetal Trading SRL a 
avut o cifră de afaceri 270,8 milioane 
de lei românești (circa 54,1 milioane de 
euro).

Deși Radomir Șeremet și Oleg Babii 
au evitat să spună cine este Cristina Go-
lubcova, aceasta figurează în calitate de 
fondatoare a companiei MMS Modern 
Management Systems SRL din Republica 
Moldova, unde apare ca administrator 
Vladimir Boldețchi, managerul de la 
BPM-Trade SRL, firma lui Babii.

BPM-Trade SRL este unul dintre cei 
mai mari traderi în Republica Moldova 
ai produselor uzinei metalurgice din 
stânga Nistrului.

Cota MMS Minerals & Metals pe 
piața exporturilor de fier vechi

Administratorul MMS Minerals & 
Metals, Radomir Șeremet, a declarat 
pentru reporterii CIJM că firma sa nu 
are nici pe departe cea mai mare cotă 
din România la exportul de deșeuri spre 
Republica Moldova. 

După spusele sale, cele mai mari 
companii sunt Rematinvest, Remat Bra-
șov, Covial-CVA SRL sau Colect Metal 
SRL. „MMS-ul nu s-a ocupat de deșeuri 
feroase niciodată [în Republica Mol-
dova] până acum un an și jumătate”, a 
precizat el.

Șeremet a mai menționat că în 2021 
uzina din Râbnița a achiziționat constant 
din România circa 35.000–40.000 de 
tone pe lună de la mai mulți jucători de 
pe piața de fier vechi. 

„Cred că, în total, pe durata anului 
2021, am făcut vreo 50.000–60.000 din 
cele 350.000 de tone. Dar ce înseamnă 
50.000 de tone, asta poate fi calificat 
drept monopol?!”, a întrebat el retoric. 

Cele 50.000–60.000 de tone nu în-
seamnă monopol, dar constituie circa 
17% din cele aproximativ 350.000 de 
tone, ceea ce face din MMS Minerals 
& Metals un jucător important numai 
după primul an de livrare de fier vechi 
pentru uzina din Râbnița. 

Turcia, cea mai mare putere 
metalurgică din zonă

Acuzat de faptul că ar fi obținut 
acreditare pentru produsele uzinei din 
Râbnița, Radomir Șeremet a vorbit în 
termeni elogioși despre întreprinderea 
transnistreană, relevând că asemenea 
acreditări se obțin doar după certificate 
de calitate emise de British Standard 
sau Deloitte.

De asemenea, administratorul MMS 

și partenerul de afaceri al lui Oleg Babii 
a subliniat că Turcia este cea mai mare 
putere metalurgică din zonă, unde o tonă 
de fier vechi costă 650 de dolari.

După spusele sale, combinatul de la 
Râbnița și cele din România trebuie să 
dea un preț „corect” pentru a putea con-
cura cu prețul de la export.

„Dacă vând în Turcia cu 650 de dolari, 
mai costă 50-80 de dolari transportul, 
înseamnă că întreprinderea [din Râb-
nița] trebuie să dea un preț apropiat: 
550-560 de dolari”, a estimat el. 

În opinia lui Șeremet, singurul be-
neficiar al blocării funcționării Uzinei 
de Râbnița „din motive aberante” este 
omul de afaceri Valentin Eșanu.

„În Moldova, de când s-a stopat MMZ-
ul, domnul Eșanu este pe cai mari. El 
vinde cu 650 în Turcia, iar în Moldova, 
la amărâții noștri de colectori, le plătește 
300 de dolari pe tonă pentru că ei nu au 
alternativă”, a explicat administratorul 
MMS.

De asemenea, Șeremet mai susține 
că uzina din Râbnița are niște formule 
„foarte transparente de preț”. „Prețul din 
Turcia minus 50 de dolari, să zicem. Și 
toată lumea știa că dacă în Turcia este 
650 de dolari, la MMZ îl vând cu 600. Ei, 
acum este domnul Eșanu singurul care 
exportă deșeuri pentru că acest combinat 
nu lucrează”, a subliniat el.

De partea cealaltă, Valentin Eșanu a 
menționat că el nu este împotriva Uzi-
nei Metalurgice Moldovenești, ci pentru 
„reguli egale de joc”.

În celelalte privințe, Eșanu a subliniat 
că nu are nimic împotriva uzinei din Râb-
nița, doar „să achite impozite și să respecte 
toate condițiile de mediu ale Republicii 
Moldova și ale Uniunii Europene”. 

„Eu export în Turcia până la 8.000 
de tone de fier vechi pe lună, în 2021 
am ajuns la patru nave de export. Noi 
acum, pe moment, plătim 5.500 de lei 
(circa 300 de dolari), plus cele 12% - 
6.200. Acum două săptămâni am primit 
cu 7.100, totul depinde de bursă. Am 
mers după această procedură și în 2020, 
și 2021, când a funcționat uzina. Noi nu 
lucrăm la negru sau cu precupețire… cu 
amenințări”, a spus Eșanu. 

La rândul său, proprietarul BPM-Tra-
de, Oleg Babii, a respins versiunea că ar 
fi cel care promovează interesele Uzinei 
Metalurgice Moldovenești.

„Eu am afacere aici, eu investesc în 
transport. Compania noastră, BPM-Tra-
de, a plătit mult. Noi ne considerăm un 
contribuabil mare”, a subliniat el, fără 
să ofere cifre precise. 

„După ce uzina a ieșit direct la oameni, 
o tonă de fier vechi costă 5.500 de lei. 
Metalferos colecta înainte cu 3.000 de 
lei pe care o vindea uzinei cu 450-500 
de dolari. Eșanu a făcut același lucru 
până când uzina a început să lucreze 
direct cu companiile. Acum a început o 
competiție reală. S-a terminat vremea 
banilor mulți”, a spus Babii.

Un nou ajutor militar 
de 800 de milioane 
de dolari pentru 
Ucraina

Președintele american Joe Biden a anunțat 
miercuri un nou ajutor militar al SUA pentru 
Ucraina în valoare de 800 de milioane de 
dolari, în special echipamente grele, a arătat 
Casa Albă într-un comunicat, transmit Reu-
ters și AFP. Această nouă tranșă de ajutor va 
conține „echipamente foarte eficace pe care 
le-am mai livrat” Ucrainei, precum și „noi 
capacități”, în special „sisteme de artilerie” și 
„mijloace de transport blindate”, precizează 
executivul american. 

Liubov Sobol, 
colaboratoarea 
lui Navalnîi, 6 luni 
de închisoare

Un tribunal rus a dispus joi încarcerarea 
timp de șase luni a lui Liubov Sobol, o cola-
boratoare apropiată a opozantului rus Alek-
sei Navalnîi, în locul unor restricții impuse 
anterior asemănătoare eliberării condițio-
nate, relatează Reuters. Liubov Sobol a fost 
condamnată la un an și jumătate de restricții 
asemănătoare regimului de eliberare con-
diționată în august 2021 pentru că a încăl-
cat restricțiile privind adunarea în timpul 
pandemiei de COVID-19, o acuzație pe care a 
respins-o drept nefondată și motivată politic.

SBU a aflat autorii 
planului de cucerire 
a Kievului

„Ministerul Apărării al Ucrainei a obținut 
date despre criminalii de război ruși care au 
urmat ordinele regimului Putin de a distruge 
statul ucrainean”, se arată într-un comu-
nicat al Statului-Major al Forțelor Armate 
ale Ucrainei. Serviciile secrete ucrainene 
au făcut publice datele personale, inclusiv 
adresele de domiciliu și componența familiei, 
a doi comandanți ruși, Valeri Solodciuk și 
Aleksander Dvornikov. Primul a condus ope-
rațiunea trupelor ruse de capturare a Kievu-
lui din vest, al doilea – acțiunile criminale de 
distrugere a Mariupolului. 

OSCE și Consiliul 
Europei cer Rusiei 
să nu mai atace 
lăcașele de cult 
din Ucraina

Reprezentanți ai Organizației pentru Se-
curitate și Cooperare în Europa (OSCE) și ai 
Consiliului Europei au cerut joi Rusiei să nu 
mai atace lăcașe de cult și locuri cu semnifi-
cație religioasă din Ucraina, transmite dpa, 
citat de agerpres.ro. Ca structuri angajate în 
promovarea dialogului pașnic, „facem apel la 
Rusia să înceteze distrugerea siturilor religi-
oase și a lăcașelor de cult, care este o crimă 
împotriva umanității, la fel ca și uciderea 
nediferențiată a zeci de mii de civili”, arată 
declarația. 

I.G.

M a p a m o n d

Ilie GULCA
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Să spunem lucrurilor 
pe nume (II)

H a r t a  l u m i i

Cu alte cuvinte, aproape o ju-
mătate din alegătorii francezi au 
de gând să susțină o politiciană 
suspectată că și-a finanțat cam-
paniile cu bani trimiși de Putin. 
Mai mult, în primul tur, 22% din 
voturi au mers către Jean-Luc 
Mélenchon, un personaj la fel de 
antioccidental și de antiliberal 
ca și Le Pen, câștigătoare la li-
mită a cursei pentru locul doi, cu 
23,1%. Ce-i în mintea francezului 
de rând, unul Dumnezeu știe, dar 
pasiunea unui popor situat în 
chiar inima civilizației occiden-
tale pentru extreme și simpatia 
lui pentru lideri și partide care 
vor izolarea Franței de NATO și 
UE, mai ales acum, când pacea în 
toată Europa este amenințată de 
Rusia, pot semnaliza orice, mai 
puțin inteligență și civilizație.

Defazarea SUA e și mai tris-
tă, dat fiind rolul uriaș jucat de 
americani în NATO și în sistemul 
de garanții de securitate care a 
betonat până acum defensiva Oc-
cidentului în fața barbariei de 
orice fel. Nu mai arăt cu degetul 
la clasa politică, totul e limpede 
acolo; mă uit și de astă dată la 
sondaje. Oricât de aproximative, 
acestea denotă întotdeauna nu 
doar stări de spirit trecătoare, 
ci și tendințe pe termen lung. 
Iată unul dintre ele: la întreba-
rea „Cu cine țineți mai mult în 
războiul ruso-ucrainean?“, ușor 
peste 50% dintre tinerii de 18-
29 de ani au răspuns că sunt de 
partea Ucrainei, pe când ceilalți 
fie țin cu Rusia, fie nu știu exact 
cu cine ar trebui să țină (de parcă 
e vorba de un joc video sau de 
un meci de baseball, nu alta). 
La fel, doar 50% din tineri sunt 
îngrijorați de deznodământul 
ostilităților. Altfel spus, doar lor 
le pasă cine va învinge. Perico-
lul nuclear și avansul unui stat 
militarist și xenofob, fascist și 
criminal în adâncul Europei le 
scapă celorlalte 50% de tineri 
americani. După părerea mea, 
sondajul nu este complet – pen-
tru a obține cele mai concludente 
rezultate, sociologii trebuia să-i 
roage pe toți acești tineri să arate 
Ucraina pe harta lumii. Îi înțeleg 
însă de ce nu au făcut-o: cum să 
destrami speranța că cel puțin 
o jumătate din „mileniali“ sunt 
sănătoși la cap? 

Prin contrast, persoanele de 
peste 65 de ani, participante la 
anchetă, s-au exprimat, în ma-
rea lor majoritate (sub 90%), în 
favoarea Ucrainei și și-au dorit 
înfrângerea totală a Rusiei în 
acest conflict. E mai belicoasă 
cumva generația de americani 

Greșeala fundamentală a au-
torilor proiectului privind secu-
ritatea informațională e punerea 
amendamentelor despre Serviciul 
de Informații și Securitate în capul 
listei. Or demne de atenția noastră 
sunt intervențiile în Legea cu pri-
vire la libertatea de exprimare, iar 
pe fondatorii de media electronice 
și de televiziuni ar trebui să-i doară 
modificările în Codul serviciilor 
media de televiziune și în Legea 
comunicațiilor electronice. Codul 

penal sau Legea SIS sunt grija altora. Despre legile de război și situații 
excepționale nici nu vorbim, aici libertățile vor fi subțiate din oficiu și 
mie, individul nedisciplinat, îmi este mai convenabil ca ele să-mi fie 
limitate cu slova decât, voluntar și abuziv, cu tancul. În cazul „Sputnik” 
ș.a., d.e., important era că manipularea a fost, într-un târziu (după 
intervenția rusă în Ucraina), oprită.

Cam așa e și cu reforma justiției. Dacă am fi avut până acum o justiție 
corectă și eficiență, eu aș fi fost primul care aș fi protestat împotriva 
amendamentelor legislative sau a remanierilor, dureroase, incorecte 
politic și etic. Organismului bolnav terapia nu-i mai ajută, e nevoie 
de dureroase intervenții chirurgicale, chiar dacă organismul se opune 
drastic. Cu cât mai învechit în rele, cu atât mai înverșunat. Și atunci 
aleg: sunt reticent, indiferent politic, sau accept schimbarea. Reforma e 
revoluție, în versiune soft. Mic război local, cu tensiuni interne majore. 

Având în vedere lipsa unei experiențe și tradiții democratice (dar și 
de administrare a treburilor de stat), dar, mai ales, divergențe enorme, 
stimulate din exterior, singurul reper solid este alinierea la standardele 
europene, mai ales în contextul studierii caietului de sarcini pentru 
aderarea la UE. În context, legile trebuie supuse expertizei și ajustate 
foii de parcurs, busolă pentru vremurile când valurile furtunilor interne 
și externe dezorientează mereu peticita noastră arcă a supraviețuirii 
comune.

 Nu e un secret că „liberii cugetători” ai spațiilor virtuale, ca și „ex-
perții” diletanți ai televiziunilor noastre amatoriste, infectează adesea 
spațiul cu ideile războinicilor din Est, care atacă mișelește Ucraina, 
care bagă zâzanie în Europa, care vor să instituie noua ordine mon-
dială, construită din feude izolate, dominând lumea fărâmițată pe 
principiul: împarte și stăpânește. Falsurile din presa oligarhilor erau 
floare la ureche pe lângă vastele domenii informaționale, necontrolate 
azi, în care orice neisprăvit etalează, într-un limbaj aproximativ, ideile 
primitive străine, alăturate instinctelor primare. Și se revoltă când e 
blocat pentru aberații și agresivitate.

Pe contrasens, dacă tot credităm atât de mult SIS-ul (încă suspectat 
de legături cu fondatorul său statutar KGB-FSB), de ce acesta nu ne-ar 
demonstra eficiența, fiind consecvent până la capăt? Expulzând, d.e., 
câțiva agenți ruși foarte activi din „corpul diplomatic” al Ambasadei 
Federației Ruse. Ar fi avut un triplu efect: asanarea spațiului, pentru 
a respira mai ușor (și pentru a-și ușura munca pe viitor); aprecierea 
ucrainenilor și a europenilor; în fine, pentru a fi mai convingători, de 
vreme ce îl însărcinăm cu monitorizarea spațiului virtual (pe care unii 
îl credem – greșit, probabil, deoarece nu ne aparține – foarte intim), 
unde, iată, ne pierdem o jumătate de viață. Or, dacă tot se adaugă un 
articol nou (10/ 1) în Lege, amintim că vechiul articol 10 (w) obligă SIS 
„să efectueze, în condițiile legii, verificări de securitate prin eliberarea 
și retragerea de avize angajaților misiunilor diplomatice și oficiilor 
consulare”. Și, dacă am pus indezirabilul SIS în capul decizional: cum 
să știm că nu ne vor manipula chiar bravii săi angajați sau, dimpotrivă, 
dacă nu vor închide ochii la falsuri... jenante pentru ei?

Insurgent cam dintotdeauna, eu, omul antisistem, gata să mă sacrific 
voltairian pentru dreptul oponentului de a se exprima fie și împotriva 
mea; eu, care nu am preferat să mizez pe propria persoană, colaborând 
doar de nevoie cu statul, la insistența lui, nu puteam să nu mă revolt. 
Dar, ca să fie și cu folos, toate media vizate ar trebui să analizeze punc-
tual și să fixeze exact ce este abuz în proiectul votat (abia) în prima 
lectură. Or închiderea sursei de dezinformare abia în urma deciziei 
judiciare (cum se sugerează) poate fi ineficientă, otrava manipulării 
răspândindu-se rapid. Se poate însă acționa concomitent: blocarea, 
la solicitarea instanțelor operative, a sursei, cu adresarea imediată, 
implicită și concomitentă (!) în judecată. Un compromis, excluzând 
abuzurile, atenuând efectele, eliminând suspiciunile. 

P.S. O cheie explicativă ne oferă, subit, socialiștii, adresându-se Cur-
ții Constituționale. Nu pentru a apăra libertatea cuvântului, ci, într-o 
solidaritate sfidătoare cu agresorii, cu criminalii de război, alegând cea 
mai dureroasă – pentru ei – interdicție: eliminarea din spațiul public 
a simbolurilor războinice ale unui stat străin, azi agresor recunoscut 
mondial, acuzat de ONU, eliminat din Consiliul Europei, stat care nu 
ascunde că suntem și noi pe lista ambițiilor sale revanșarde. 

„Dictatura” 
și „cenzura” 
democraților

în vârstă sau totuși ține minte 
bine Războiul Rece și, mai 
ales, a învățat ceva la școală 
pe vremuri? Cred că „bătrânii“ 
nu ar fi avut probleme nici cu 
orientarea pe hartă.

Concluzia e să nu fim prea op-
timiști în legătură cu capacitatea 
Occidentului de a ne apăra și de 
a se apăra. Crimele militarilor 
ruși au urnit, în sfârșit, mașină-
ria birocratică din Vest și ceva 
armament greu se va strecura 
prin puzderia ei de șurubașe și 
de piulițe ca să ajungă, în sfârșit, 
pe frontul din Ucraina. Se stre-
coară deja. Dar prea târziu, prea 
anevoios, prea puțin, iar dacă 
nu erau cadavrele descoperite 
în nordul Ucrainei, nu vedeam 
nici atâta. Speranțe rezervate 
trebuie nutrite și în legătură cu 
finalul conflictului. Entuziasmul 
stârnit de capacitatea de rezis-
tență a ucrainenilor nu trebuie să 
substituie obligația de a-i ajuta. 
E o țară care trebuie susținută 
continuu, pe orice cale. Să fie 
clar că îi ajutăm nu pe ucraineni, 
ci pe ruși atunci când războiul 
începe să ne „obosească“ și, stre-
sați nevoie mare, îl trecem pe 
planul secund al preocupărilor 
și gândurilor noastre. Observ 
deja relaxarea posturilor de te-
leviziune, revenirea la frivol, la 
cancanul obișnuit, la dezbateri 
futile. Atâta vreme cât Putin 
e în fruntea Rusiei, suntem în 
război permanent cu răul. Da, 
răul în starea lui pură, radicală, 
fără afixe. Răul nuclear (echi-
voc asumat!), pe care îl putem 
numi cum vrem, de la Antihrist 
la regim criminal – esența nu se 
schimbă. Suntem ori de partea 
binelui, ori nu mai suntem deloc. 

Orice contraargument la cau-
za ucraineană, oricât de justificat 
ar fi fost pe timp de pace, este, 
azi, un argument în folosul rău-
lui, al distrugerii, al omuciderii. 
Am face bine, de exemplu, dacă 

nu ne-am da cel puțin acum cu 
părerea despre Bucovina de Nord 
și Basarabia de Sud, căci nu e 
doar ridicol și improductiv să 
le pomenim ca dovezi ale „nați-
onalismului ucrainean“ care i-a 
afectat, „vezi dom’le, pe români, 
ca și pe ruși“ – este pur și simplu 
pervers și pe de-a dreptul cre-
tin. La urma urmei, ce am făcut 
cu adevărat pentru românii din 
Ucraina timp de trei decenii de 
relativă liniște în regiune, din-
colo de zbierătul funambulesc 
și jelaniile de operetă ale unor 
patrioți de mucava? Ucrainenii 
sunt cei care, apărându-se, ne 
apără și pe noi de întuneric. Și 
nu se știe dacă noi ne-am și i-am 
fi apărat la fel dacă situația se 
inversa. 

În caz că nu mă credeți, 
vedeți și alte sondaje, românești, 
care arată că doar un sfert de 
populație e gata să-și apere țara 
în război. O jumătate dintre 
români afirmă că țara lor nici 
nu prea merită să fie apăra-
tă. Respondenții produc aici o 
confuzie evidentă între „țară“ și 
„stat“ (statul fiind echivalat cu 
administrația publică), cum bine 
a observat cineva, dar e foarte 
greu de spus dacă o fac conști-
ent sau inconștient – raportul 
ipocriziei și prostiei în alegerea 
sinonimelor e întotdeauna difi-
cil de reperat. În același timp, 
peste 70% dintre români cred 
cu seninătate că NATO va apăra 
oricum România – dacă nu ne 
omorâm noi cu patriotismul, să 
se omoare alții pentru noi! Cea 
mai apăsătoare impresie o lasă 
însă sondajele moldovenești. Și 
cum să n-o lase când 40% din 
populație nu știe sau nu vrea să 
răspundă la cea mai elementară 
întrebare cu putință: „Cine poar-
tă vina pentru război?“. Mai pe 
șleau: „Cine-i agresoru’, nene?“

 (va urma)

Adrian CIUBOTARU

A - p o l i t i c e

Inerția Vestului la agresiunea rusă are cauze 
multe şi vechi. Niciun ziar din lume nu 
are însă destul spațiu pentru enumerarea, 
darămite explicarea lor. E destul să 

constatăm că, în plin război, sondajele din Franța 
sugerează o victorie la limită a lui Emmanuel 
Macron în fața lui Marine Le Pen în turul doi al 
prezidențialelor.

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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Ne îndemnaţi, din capita-
la Ţării, din București, să-i 
lăsăm pe ruși în pace şi să 
scriem despre ce se întâmplă în 
Palestina. La Chișinău cunoaș-
tem foarte bine narativele şi 
tezele propagandei rusești: le 
simțim mirosul urât de la mare 
distanță, fiindcă le auzim zilnic 
de peste 200 de ani, din mai 
1812, când Rusia a rupt Mol-
dova istorică în două, obligân-
du-ne să declarăm în cor că 
ne-au „eliberat şi ne-au făcut 
oameni”. Dacă v-aș descrie ce 
monstruozități se ascund în 
spatele „eliberării” rusești, o 
să vă ia groaza şi o să credeți 
că vă aduc blestemul şi neno-
rocirea în casă. O mare parte 
din poporul român, aproape 
patru milioane de suflete din 
stânga Prutului, au cunoscut 
pe propria piele ce înseamnă 
„lucoarea de la Răsărit”, iar 
peste un milion au plătit cu 
viața lor experimentele Mosco-
vei pe pământurile Basarabiei 
românești. Alte trei milioane 
s-au ales cu destinele mutila-
te, iar spaima, băgată până în 
măduva oaselor, i-a forțat să 
accepte rusificarea impusă. 
Moldoivanii, ahtiați după Putin, 
fac parte din categoria mutan-
ților, a victimelor otrăvite timp 
îndelungat, care îşi elogiază 
călăii şi nu pot fără ei. Însă nu 
despre soarta nedreaptă a ba-
sarabenilor doream să vă spun, 
nici despre Palestina, ci despre 
unii români din dreapta Prutu-
lui, care bat la poarta iadului şi 
se roagă ca Ivan Turbincă să-i 
ducă în paradisul rusesc.

Observ destul de des, înde-
osebi pe rețelele de socializare 
şi mass-media, că propagan-
da rusească se împrăştie ca o 
boală invizibilă în tot spațiul 
românesc. Din păcate, fără voia 
noastră, R.Moldova mai face 
parte din „ruskii mir” (lumea 
rusă), dar întreb – românilor 
din dreapta Prutului li s-a făcut 

dor de ruși, de „sovromuri”, 
de Stalin, Vîşinski şi Putin? 
Să fi dispărut în câteva dece-
nii memoria istorică şi simțul 
autoconservării în mentalul 
colectiv? Refrenul omniprezent 
după capitularea din 23 august 
1944 – „Stalin şi poporul rus / 
Libertatea ne-au adus!” – nu se 
mai aude din gropile comune, 
în care zac elitele României 
interbelice? 

Fraților, din câte văd şi aud, 
pe unii începe să-i plictisească 
Europa, SUA şi NATO? Chiar 
nu zăriți că dincolo de ele se află 
„ruskii mir”, Rusia sufletelor 
moarte arătată de Gogol; Rusia 
Marelui Inchizitor şi a Antihris-
tului din profețiile apocaliptice 
ale lui Dostoievski, Soloviov, 
Leontiev sau Rozanov; Rusia 
şovină, asupritoare şi barba-
ră, denumită de idolul lor din 
mausoleu – „închisoarea po-
poarelor”; Rusia imperialistă, 
militaristă şi teroristă, cea care 
distruge pacea pe continent şi 
urzește să arunce în aer temeliile 
lumii libere? Nu vă mai amintiți 
cum criminalul de război Pu-
tin îi oferea liliputanului de la 
Chișinău harta Moldovei Mari, 
dându-i dezlegare să submineze 
unitatea poporului român de pe 
ambele maluri ale Prutului? Nu 
Palestina se află între noi, stima-
tă doamnă „savant”, ci o frontie-
ră artificială trasă de Rusia prin 
sufletul poporului român şi prin 
trupul viu al României noastre. 
Dar cu cât este mai întunecată 
şi incultă persoana, cu atât este 
mai putinistă în gândire şi mesa-
je. Mă sperie faptul că anumite 
partide şi fețe bisericești din 
Ţară privesc cu multă speranță 
spre Moscova, confundând cre-
dința ortodoxă cu antihriștii de 
la Kremlin şi politica imperială. 
E sminteală curată să se creadă 
că Europa este mai ateistă şi mai 
putredă în moravuri decât Rusia 
lui Putin, Lavrov, Şoigu şi Kiril. 

Vă scriu, iar la 70 km de 
Chișinău fiarele înarmate de la 
Tiraspol așteaptă ordinul de la 
Kremlin să treacă Nistrul, să 
măcelărească băștinașii. Pro-
babil vă este indiferentă soar-
ta Basarabiei, ca şi a întregii 
Românii. Alături, toată Ucraina 
e scăldată în sânge nevinovat. 
Sunt uciși sute de copii, femei, 
bătrâni neputincioși, sunt bom-
bardate zilnic sate şi orașe cu 

populație civilă, pașnică. Peste 
patru milioane de ucraineni au 
fugit de urgia războiului, de-
clanșat de Rusia. Ei şi-au lăsat 
casele, baștina, ţara. 90% din 
cei refugiați sunt femei şi copii. 
Ştiu că adorându-l pe Putin, nu 
vă pasă de durerea altora, dar 
ajutați-mă să înţeleg: rușilor nu 
le ajunge cât pământ au de la 
Marea Neagră până la Oceanul 
Pacific, până la Insulele Curile, 
furate de la japonezi?

Vă supără că publicăm docu-
mente despre crimele odioase 
ale Rusiei ţariste şi sovietice 
împotriva neamului românesc? 
Poate nu vă interesează, dar 
noi punem mare preț pe limbă, 
istorie şi memorie, făcându-ne, 
în condiții nefaste, datoria față 
de înaintaşi, bunici, părinți şi 
neam. Chiar dacă îl idolatrizați 
pe Putin, ar fi bine să cunoașteți 
că, în anii de ocupație, nu puțini 
basarabeni sfidau interdicțiile 
impuse de Moscova şi cu prețul 
libertății, îşi apărau limba, cul-
tura şi identitatea românească. 
Oricât se supărau călăii roșii, 
organizând asasinate în masă, 
foamete şi deportări, basarabe-
nii şi-au păstrat ființa națională, 
neascunzându-și iubirea față de 
România, pe care totdeauna am 
considerat-o Ţara noastră.

Ne sfătuiți să uităm trecutul, 
să umblăm cu capul plecat, să 
nu aducem în spațiul public 
atrocitățile comise de barbarii 
de la Răsărit. Vă rugăm, totuși, 
dacă aveți măcar puțin respect 
față de sacrificiile poporului 
român de pe ambele maluri ale 
Prutului, nu aruncați cuvinte 
nesăbuite peste istoria români-
lor, care e plină de răni sânge-
rânde făcute de ruși de la 1711 
încoace. Până şi minunea lui 
Dumnezeu – România întreagă 
de la 1 decembrie 1918 – a fost 
sfârtecată şi dezmembrată de 
aceeași Rusie imperială la 28 
iunie 1940.

Îmi închei răspunsul cu 
încrederea că o să faceți cale în-
toarsă de pe drumul pierzaniei. 
Oamenii, care au respirat măcar 
o singură dată aerul libertății, 
când ajung în împărăţia lui 
Putin, îşi pierd iluziile şi se 
sufocă. De altfel, ca să ştiţi de la 
un basarabean, de nicăieri, din 
altă parte a lumii, nu se vede 
România atât de frumoasă şi de 
a noastră, ca din Siberia. 

Răspuns unei „savante” îndrăgostită 
de Putin În urmă cu două luni, o fată 

transgender de 16 ani din Chi-
șinău a fost fugărită, dată jos, 
bătută, colegii ei urinând peste 
corpul ei. Asta s-a întâmplat în-
tr-o instituție de învățământ din 
capitală, iar cei care au săvârșit 
acest abuz grav au fost colegii ei.

Mama fetei transgender a luat 
decizia să plece din acea institu-
ție de învățământ, însă, înainte 

de asta, unii părinți ai colegilor fetei abuzate i-au zis fraze foarte 
dureroase. „Если твой недосын ещё раз подойдёт или взглянет 
в сторону моего, знай я ему 
ноги переломаю и знать не 
будешь кто это сделал. Таких 
уродов в клетке держать 
надо... Мой сын мужик! И 
будет давить таких тварей! И 
я его этому учу!”

Ieri adolescenta transgender 
s-a sinucis.

Iar vinovați de moartea aces-
tui copil nu sunt doar colegii 
care și-au bătut joc de ea în cel 
mai josnic hal. Colegi care vor 
trăi toată viață cu această moar-
te în cuget.

Vinovați sunt preoții care 
blestemă și sperie cu păcate 
inexistente și cu un dumnezeu 
al lor care cică pedepsește. 
Vinovați sunt tot soiul de po-
liticieni homofobi și transfobi 
care își fac imagine politică 
pe seama urii față de oameni. 
Vinovată este societatea care 
înghite ura și o transmite mai 
departe, nedorind să progrese-
ze, să cunoască, să accepte și să 
respecte pe fiecare. Vinovați în 
acest caz sunt desigur că părin-
ții colegilor abuzatori. 

Educația sexuală trebuie să 
fie obligatorie în școlile din 
Republica Moldova, iar cei care 
se vor împotrivi trebuie trimiși după corabia rusească. HAI, PAS! 
HAI!

*Cine sunt persoanele transgender?
În mod normal, un individ care se naște cu penis este identificat 

ca gen masculin, în timp ce una cu organe genitale feminine este 
identificată ca fiind de gen feminin. Sunt însă anumite persoane 
care simt că genul lor este diferit de cel atribuit la naștere, adică 
sexul atribuit la naștere nu se potrivește cu identitatea lor de gen 
sau cu ceea ce simt în interior. Aceștia sunt transgenderii sau per-
soanele trans.

Vinovații tragediei

Ion ANDRONACHE

Mulți n-au înțeles de ce Zelen-
ski a refuzat să se întâlnească cu 
Președintele german Steinmeier.

Lumea se schimbă, cine nu 
pricepe n-are decât să trăiască 
după normele vechi de recipro-
citate. Ipocrizia începe să nu mai 
fie la modă! Președintele Ucrai-
nei a stabilit o nouă direcție în 
politica mondială. Cred că liderii 
europeni, mulți din ei, se simt in-

comozi prin lașitatea lor, prin micimea și lipsa de principialitate și 
încearcă să dreagă busuiocul dorindu-și în aceste zile vizite la Kiev. 

Ce avea să spună Steinmeier, după ce i-a suflat în... pânze lui 
putin? Există destui politicieni de PR în UE și fără el. 

Mai pe scurt, ajunge atâta prostituție politică! Cam asta le spune 
azi Zelenski tuturor, care se văd la cârma statelor!

***
Am citit azi dimineață pe Twitter un caz precum că o tânără din 

Moscova a fost denunțată la poliție de tatăl său pentru că postează 
apeluri anti-război și cheamă la „uciderea rușilor”. Poliția a inte-
rogat-o și i-a verificat toate conturile de pe rețelele de socializare. 
Până la urmă s-a constatat că tatăl tinerei e un bețivan cronic și a 
fost un denunț fals, doar pentru că o urăște de moarte.

Dacă părinții sunt deja împotriva copiilor și invers, punctul de 
fierbere în Rusia a fost depășit. Lumea rusă se autodistruge. În ea 
nu se poate trăi fără violență și crimă. Elevii îi toarnă pe profesori, 
părinții denunță ori își trimit la moarte într-o veselie copiii. Soțiile 
se roagă să le moară bărbații în război pentru a primi bani de la 
stat. Rușii se vor distruge pe ei înșiși și statul lor criminal. Acesta le 
este viitorul. Vor culege ceea ce au semănat de secole!

Gânduri din livadă

Alecu RENIŢĂ

Asta-i deja o pierdere 
serioasă, inclusiv de imagine, 
pentru ruși. Rachetele ucrai-
nene au provocat un incendiu 
de proporții pe o navă militară 
rusă.

Crucișătorul „Moskva” era 
nava-amiral a forțelor navale 

rusești din Marea Neagră.
În istorie ea va intra pen-

tru un detaliu simbolic: În 
decembrie 1989, nava (care se 
numea „Slava”), ancorată în 
rada portului La Valetta, era 
garantul militar al întâlnirii lui 
Gorbaciov cu Buch-seniorul pe 
insula Malta.

Normal, a participat în agre-
siunea Rusiei împotriva Geor-
giei (2008) și în operațiunea de 
ocupare a Crimeii (2014). Dar 
și, inevitabil, în războiul din 
Siria.

E un monstru militar (un 
deplasament de 11500 de tone), 
cu un echipaj de 500 de oa-
meni, dotat cu rachete, artilerie, 

instalații antiaeriene și an-
ti-submarine.

Dar a participat și în operația 
de ocupare a insulei Șerpilor. 
Grănicerul ucrainean, care, la 
propunerea de a se preda, a răs-
puns cu bine cunoscuta trimite-
re la origini o fi avut în vedere 
(și) această navă somptuoasă.

Nava-amiral a plecat pe 
adresa indicată. Rușii au confir-
mat pierderea.

Am presupus că a fost ataca-
tă de rachetele „Harpoon”, dar 
sursele ucrainene au afirmat 
că e vorba de rachete „Neptun” 
(apropo, producție sută la sută 
ucraineană). Dar astea sunt 
deja detalii.

Nava-amiral a plecat pe adresa indicată

Mircea V. CIOBANU

Valentin CHILAT CORNACI

Vinovați 

sunt preoții 
care blestemă și 
sperie cu păcate 
inexistente și cu 

un dumnezeu 
al lor care cică 

pedepsește. Vinovați 
sunt tot soiul de 

politicieni homofobi 
și transfobi care își 
fac imagine politică 
pe seama urii față 

de oameni. Vinovată 
este societatea 

care înghite ura și 
o transmite mai 

departe, nedorind 
să progreseze, să 

cunoască, să accepte 
și să respecte pe 

fiecare.



10

Săptămânal independentVineri / 15 aprilie / 2022
E C O L O G I E

Ce fac șoferii cu anvelopele 
uzate și ce soluții au pentru 
a proteja mediul

În anul 2020, au fost generate 
peste 402 tone de deșeuri de la 
anvelopele uzate. Potrivit datelor 
raportate de agenții economici, 
prin Sistemul Informațional Auto-
matizat „Managementul Deșeuri-
lor”, în 2020 au fost colectate doar 
29 de tone de deșeuri de anvelope 
uzate. Aceste date reflectă doar 
parțial situația din domeniu, de-
oarece e foarte dificil să estimezi 
cantitatea reală de anvelope uzate 
generate anual în Republica Mol-
dova, conform informațiilor pre-
zentate de Ministerul Mediului. 

Din cauza numărului mare de 
anvelope, a lipsei unor locuri au-
torizate de colectare a acestora și a 
insuficienței fabricilor de reciclare 
a cauciucurilor, cetățenii le lasă 
la stațiile de vulcanizare sau le 
utilizează în propriile grădini. Ce 
fac oamenii cu anvelopele uzate, 
când le schimbă o dată la cinci 
ani? – am întrebat mai mulți șofe-
ri din orașul Soroca, unde ne-am 
deplasat pe 12 aprilie cu echipa 
„Gazetei de Chișinău”. 

Anvelopele uzate nu se ard la 
Soroca. Nici măcar tinerii nu le 
mai dau foc în perioada sărbători-
lor de Paști. Oamenii știu că legea 
privind deșeurile interzice orice 
tip de incinerare și co-incinerare a 
acestora, fiind aplicate amenzi de 
la 600 la 1.200 de lei pentru per-
soanele fizice și de până la 9.000 
de lei pentru persoanele juridice. 

Amenzi pentru arderea 
anvelopelor de Paşti

Oprim la stația de vulcanizare 
din Soroca, în preajma căreia sunt 
mai mulți automobiliști. Marin 
spune că păstrează anvelopele 
acasă, poate i-or trebui. O femeie 
din satul Țepilova mi-a mărturisit 
că le utilizează în gospodărie: con-
fecționează răzoare, lebede. „Nu 
le dăm foc. Era înainte un obicei 
de Paști, dar acum nu prea văd 
tradiția, deoarece vine poliția și 
îi amendează cu 600 de lei pentru 
că dau foc la anvelope”, zice Ma-

rin din satul Hristici, r-l Soroca. 
Bărbatul susține că ar fi bine să 
fie organizate puncte de colectare 
a anvelopelor, iar populația să fie 
informată despre aceste locuri de 
depozitare a cauciucurilor vechi. 

Alt bărbat spune că ține anvelo-
pele vechi acasă, iar când va veni 
vremea le va arunca. Iar altul lasă 
anvelopele la vulcanizare, dar ce 
fac cu ele șoferii nu știe. Conducă-
torul auto le-ar duce la un punct 
de colectare, dar unde-i, că nu-i?! 
Lilian nu și-a schimbat niciodată 
anvelopele la mașină. „Eu nu le-

am schimbat niciodată pentru că 
eu vând repede mașina și nu mai 
schimb anvelopele”, zice el. 

Ne deplasăm la piața din So-
roca. La intrarea în târg discut cu 
doi bărbați. Unul are mașină nouă 
și, respectiv, nu și-a schimbat an-
velopele la autoturism, iar altul 
îmi spune că lasă roțile la stația 
de vulcanizare. „La fiecare stație 
de vulcanizare stau grămezi de 
cauciucuri: nu știu ce fac cu ele, 
unde le duc sau dacă le utilizează. 
Nu le colectează nimeni la noi. De 
Paști nu mai face nimeni Denie”, 
menționează el.  

Bani în schimbul 
anvelopelor

Tot în piață discut cu un lem-

Vo x  p o p u l i 

În Ucraina e război declanşat de Federația 
Rusă. Oraşul Soroca se află la frontiera cu 
țara vecină. Am fost marți, 12 aprilie, la 
piața din Soroca, unde am discutat cu mai 

mulți cetățeni despre situația de peste Nistru. 

Tamara, 60 de ani, apicultor, satul Vasilcău, Soroca: 
„Așa a venit vremea: ei nu pot împărți sacii cu bani, iar noi să-
răcia. Pe ucraineni nu i-au întrebat dacă vor sau nu război. Au 
venit cu de-a sila și i-au fugărit pe toți. Stau ascunși în subsoluri 
și comandă, dar lumea e nevoită să sufere. (...) Ei nu vor câștiga, 
așa cum n-au câștigat nimic în Transnistria, în Afganistan și unde 
au mai făcut război. Numai lume nevinovată a murit. Nimic nu se 
câștigă din război”. 

Pensionar şi apicultor, 70 de ani, Soroca: „Poate nu ne vor 
bombarda și pe noi. Trăim cum este. Principalul să nu ne distrugă”.

Ana, casnică, Soroca: „Acolo conducerea din Ucraina a fost 
vinovată. Din 2014 se luptă cu asta. Ei trebuia să facă să fie bine. 
Să se fi înțeles cu unul, cu altul. Dacă nu s-au înțeles, s-a pornit 
haosul. Ne stresăm pentru că Ucraina nu e departe de noi. S-a 
scumpit tot din cauza lor”. 

Pensionară, Vasilcău, Soroca: „Pe tot globul pământesc 
va fi război dacă ei nu se vor ogoi. Vom muri ca muștele. Avem 
pământ. Muncim. Nu vom fugi în Europa. Cui trebuim noi? Va fi 
război și la noi dacă Maia Sandu nu se liniștește și caută Europă. 
Pe noi ne ucid în două ore”. 

Valentina, pensionară, Palanca, Drochia: „Ne facem griji 
pentru ucraineni. Ne pare rău de ce îndură oamenii ceia. Mă bucur 
că țara noastră îi ajută, îi încălzește, îi hrănește”. 

Vânzătoare la piață, Vasilcău: „Dacă ne purtăm frumos nu 
vor veni cu războiul în R. Moldova. Mâncăm gaze din Rusia, dar 
vrem nu știu ce. Câți moldoveni sunt în Rusia! Trebuie să trăim 
bine și cu rusul. Liderii dau mărul cu 1,6 de lei la fabrica de la So-
roca. De ce nu-i ajută Uniunea Europeană? Nu-i atât de strașnic 
în Ucraina. Refugiații s-au folosit de moment pentru că au vrut să 
plece în Europa”.

Oleg, negustor, 58 de ani, Soroca: „Ăștia îs mai răi ca nemții. 
Eu îs născut pe malul Prutului. Când era al Doilea Război Mondial, 
povestea bunelul, un moș cu carul cu boi plin cu lemne, s-a oprit 
la mijloc de băltoacă, și boul nici încolo, nici încoace. Neamțul s-a 
oprit cu tancul, s-a dat jos din tanc, au luat boii, au aninat carul 
de tanc și l-au scos din băltoacă. Dar rusul când a trecut înapoi 
a făcut dezastru. În mijlocul satului este un iaz, aruncau lăzi cu 
grenade ca să scoată din iaz tot peștele. Ăștia îs mai răi de o mie de 
ori. Nu sunt cuvinte: cel mai rău cuvânt nu-l merită. Majoritatea 
moldovenilor sunt puțin informați. În special oamenii din sate. La 
Soroca nu-s mulți din ăștia, dar suficienți. Dacă o viață întreagă 
le-au băgat în cap că rusul e cel mai, cel mai... Presimt că la noi 
războiul nu ajunge. În caz că avem război, rămân acasă. Voi lupta. 
Chiar să am și 72 de ani, oricum mă duc să lupt”. 

Nota redacției. Am reprodus exact răspunsurile la întrebarea 
formulată de reporterul GdC, pentru a radiografia stările de spirit 
ale acestui public specific. Ne delimităm de opiniile exprimate de 
niște oameni debusolați de deceniile de propagandă. Este efectul 
politicii de rusificare „de pâslă” care nu a încetat deloc de la 1989 
încoace, sub toate guvernările.

Ce cred 
precupeții din 
Soroca despre 
războiul 
din Ucraina

„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.

Anvelopele uzate se reutilizează pe larg 
în Republica Moldova. Din cauciucuri 
vechi, la grădinițe s-au amenajat 
terenuri de joacă pentru copii, iar în 

unele curți de bloc, locatarii au confecționat 
răzoare pentru flori, lebede şi alte obiecte de 
amenajare. Majoritatea şoferilor le lasă la stațiile 
de vulcanizare. 

Natalia MUNTEANU

nar. Acesta consideră că mol-
doveanului îi lipsește educația 
ecologică, iar dacă ar fi stimulat 
economic, omul ar duce anve-
lopele la un punct autorizat de 
colectare. „Dacă vor organiza 
puncte de colectare și îi vor mo-
tiva pe oameni cu bani, măcar cu 
5-10 lei pentru o anvelopă, atunci 
aceștia le vor aduna și le vor duce 
la fabrica de reciclare”, propune 
bărbatul. 

La stația peco de la marginea 
orașului Soroca, l-am întâlnit pe 
Andrei (foto). La fel, ca majori-
tatea șoferilor, Andrei lasă an-
velopele la stația de vulcanizare. 
Andrei menționează că reciclarea 
e soluția pentru a scăpa de anve-
lopele uzate, așa cum se reciclează 
plasticul. Totodată, tânărul susți-
ne că ar duce benevol anvelopele 
la un punct de colectare, special 
amenajat. „E mai bine decât să 
stea pe drumuri, dar băieții de 

la vulcanizare nu se folosesc de 
ele, nu au unde le duce”, afirmă 
Andrei.

Și Vlad ar merge gratuit să-și 
ducă anvelopele uzate la un de-
pozit special de colectare a lor, 
fără niciun interes economic. Ca 
și mulți alți șoferi, Vlad vede so-
luționarea problemei anvelope-
lor vechi în reciclarea acestora. 

Anvelopele uzate reprezintă 
o sursă de materie secundară 
prețioasă, datorită compoziției 
și proprietăților sale. Rezolvarea 
problemei reciclării anvelopelor 
constă nu în eliminarea lor din 
ciclul economic, dar în prelucrare, 
în urma căreia materialul preți-
os să fie returnat în procesul de 
producere, potrivit Ministerului 
Mediului. 
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„Uniunea Europeană promovează 
o abordare către reciclare, 
nu către valorificarea energetică 
sau alt tip de valorificare”

- Stimate dle Cornel 
Brezuică, Dvs. sunteți 
unul din autorii Regula-
mentului privind gestio-
narea anvelopelor uzate, 
responsabil de evaluarea 
costurilor pentru elabo-
rarea analizei de impact. 
Vorbiți-ne despre impac-
tul implementării Re-
gulamentului şi despre 
costuri.
Acest act normativ necesită 

o abordare specială, deoarece 
are ca obiectiv să responsabili-
zeze producătorii care introduc 
pe piața din R. Moldova aceste 
anvelope. Toți cei care importă 
anvelope au obligativitatea de 
a susține sistemul de colectare 
și valorificare a anvelopelor. 
La momentul introducerii pe 
piață sunt răspunzători pentru 
a asigura resursele financiare. 
Deci, pe lângă prețul de vânzare 
a anvelopei, se va percepe și o 
sumă de bani care reprezintă 
costul de colectare, transport și 
reciclare a anvelopelor uzate. 
După ce acestea sunt utiliza-
te, ele devin deșeuri și cineva 
trebuie să finanțeze aceste 
costuri. Atunci s-a instituit, în 
baza principiului responsabili-
tății producătorului, principiu 
care vine din directiva cadru 
privind deșeurile, s-a instituit 
acest mecanism de finanțare a 
activităților pentru ca deșeurile 
de anvelope să nu mai ajungă în 
depozite sau locuri abandonate.

- Implementarea aces-
tui Regulament va crea 
o regulă şi o evidență a 
acestor tipuri de deşeuri. 
Cine sunt actorii impli-
cați în procesul de colec-
tare, transport şi recicla-
re şi ce funcții, sarcini le 
revin?
Pe lângă importatorii de 

anvelope din R. Moldova care 
au obligativitatea de a percepe 
această sumă de bani de la utili-
zatorul final mai sunt și opera-
torii economici care colectează 
anvelope uzate, le transportă și 
le reciclează. Aceștia vor primi 
respectiva sumă de bani pentru 
a colecta și recicla deșeurile de 
anvelope. Banii îi vor primi de 

la Organizația colectivă care se 
va înființa. Deci, importatorii 
de anvelope vor încasa respecti-
vele sume de la utilizatorii finali 
și le vor vira către organizația 
înființată și autorizată de către 
Ministerul Mediului din R. 
Moldova și Agenția de Mediu. 
Această organizație va finanța, 
în numele importatorilor de la 
care a primit bani, toate activi-
tățile de colectare și reciclare 
realizate de către colectori și 
reciclatori din RM. Deci, acesta 
este mecanismul. Cumva se au-
tofinanțează singuri prin aceste 
sume de bani care sunt generate 
odată cu vânzarea anvelopelor. 
Astfel, în cadrul acestui sistem 
sunt importatorii, care percep 
sumele de bani și le virează 
organizațiilor colective, și sunt 
colectorii, transportatorii și re-
ciclatorii, care prestează servicii 
pentru atingerea obiectivelor în 
numele importatorilor.

- Despre ce costuri este 
vorba?
Este greu de determinat pen-

tru că printr-un act normativ nu 
poți să stabilești o valoare, pen-
tru că valoarea este rezultatul 
unei cereri și oferte. Valoarea 
estimativă stabilită acum șase 
luni de zile nu mai are cum să 
fie egală cu cea de azi, pentru că 
prețul la combustibil s-a du-
blat. Valoarea va fi stabilită de 
comun acord între importatori, 
colectori, reciclatori în cadrul 
organizației de transfer de res-
ponsabilitate. 

- În România există un 
Regulament analog? De 
când se implementează? 
Ce a funcționat în proce-
sul de implementare şi ce 
nu a funcționat?
În România este o astfel de 

Reglementare – o Hotărâre de 
Guvern din anul 2004 - 2005. E 
aproape similară cu cea din RM. 
Obiectivele de colectare sunt la 
fel. Deci, din toată cantitatea 
de anvelope care se introduce 
pe piață, 80% trebuie colectate 
și reciclate. Toată cantitatea 
de anvelope uzate colectată 
se îndreaptă către fabricile 
de ciment și, într-o proporție 

Regulamentul privind gestionarea 
anvelopelor uzate din RM este similar 
cu cel din România. Actul normativ 
va responsabiliza importatorii de 

anvelope noi şi second-hand din R. Moldova, 
iar implementarea lui riguroasă ne va scăpa 
de aceste deşeuri specifice, susține unul din 
coautorii documentului.

„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.

destul de mică, spre industria 
de reciclare, de unde se obține 
pudretă, care se folosește la tot 
felul de aplicații – covorașe și 
alte utilități în parcuri. Funcțio-
nează un sistem similar propus 
în RM. Există o singură organi-
zație de transfer de responsa-
bilitate care gestionează întreg 
fluxul la nivel național. 

Ceea ce nu merge, nu func-
ționează, poate fi similar și în 
RM. Sunt cazuri când produ-
cătorul, importatorul nu de-
clară în totalitate cantitățile de 
anvelope introduse pe piață. Și 
atunci obligațiile lor și sumele 
de plată sunt mult mai mici. 
Aici trebuie intensificate acti-
vitățile de control. Asta am și 
semnalat către guvernul RM 
pentru că, odată cu instituirea 
unei obligații, trebuie conco-
mitent să creezi și o unitate de 
control pentru această obliga-
ție. E vorba de bani și în multe 
cazuri pot fi situații ca să nu 
plătească, nu declară corect. 
Asta ar putea fi o vulnerabilita-
te a sistemului. 

Cred că RM și-a asumat un 
angajament destul de ferm. 
Și începe cu politica UE din 
pachetul de economie circula-
ră. UE promovează o abordare 
către reciclare, nu către valo-
rificarea energetică sau alt tip 
de valorificare. Și România va 
fi nevoită să se îndrepte și să-și 
modifice legislația ca marea 

majoritate a anvelopelor să se 
recicleze, nu să se ardă. A fost 
posibilă până în acest moment 
valorificarea energetică, cea 
care, în ansamblu, nu a făcut 
decât să reducă costurile. Pen-
tru că ai alte costuri când duci 
spre ciment, mult mai mici, 
decât pentru costurile activității 
de reciclare, unde prețurile sunt 
mai mari. Dar UE obligă către 
introducerea reciclării cam la 
toate tipurile de deșeuri, in-
clusiv la anvelope. RM a intrat 
direct în ultima sută de metri și 
aplică din start politica UE cu 
reciclarea. Pentru că legislația 
RM interzice valorificarea în 
industria de ciment.

Menționez că reciclarea 
anvelopelor este mai scumpă 
decât arderea. În situația când 
se dorește modificarea actului 
normativ care să permită inci-
nerarea anvelopelor la fabricile 
de ciment, trebuie de văzut dacă 
fabricile de ciment sunt pregă-
tite și au întreaga infrastructură 
de filtrare a gazelor în urma 
arderii. Sunt investiții majore în 
acest caz.

Pe ce ar trebui să pună 
accentul ministerul de resort ca 
Regulamentul să fie respectat, 
iar impactul implementării lui 
să aibă rezultatul scontat?

De la început trebuie să 
existe o listă clară a tuturor im-
portatorilor de anvelope noi sau 
second-hand care activează pe 

Interviu cu Cornel Brezuică, consultant în domeniul protecției mediului, participant la 
elaborarea tuturor actelor normative din România din 2005 până în 2020 în domeniul protecției 
mediului, în special în zona de deșeuri

teritoriul RM. Este un flux mare 
de importatori de anvelope se-
cond-hand folosite la echiparea 
mașinilor de către persoanele 
fizice sau juridice. Unii nu cum-
pără anvelope noi. Toate datele 
să fie incluse într-un registru 
unic al importatorilor. Toți 
acești operatori economici au 
obligativitatea de a plăti pentru 
costul de colectare și reciclare. 
Trebuie să existe o unitate de 
control. Să meargă să efectueze 
controale pe la operatorii eco-
nomici care au activități legate 
de anvelope, altfel nu vor exista 
resursele financiare necesare. 
Și concomitent trebuie văzute și 
autorizațiile de mediu ale celor 
care reciclează. E nevoie să se 
instituie controlul la unitățile 
de reciclare pentru că trebuie să 
vezi exact cantitatea reciclată de 
anvelope deoarece ei vor închi-
de trasabilitatea deșeurilor și 
vor da un fel de accept că activi-
tatea s-a realizat și că legea s-a 
respectat. În opinia mea, în RM 
nu pot fi mai mult decât cinci 
instalații de reciclare, pentru 
că nu există o piață mare. Mai 
greu va fi de verificat pentru cei 
care importă anvelopele noi sau 
second-hand.

În România Regulamentul 
are succes. Se colectează și se 
duc spre fabricile de ciment, 
anual, circa 80 de tone de 
anvelope. Fără acest mecanism 
multe anvelope nu ar ajunge 
la reciclare sau la fabricile de 
ciment, pentru că costurile de 
valorificare și reciclare sunt 
mari. Mecanismul respectiv 
acoperă niște costuri. 

- În România, în locali-
tăți, sunt reutilizate an-
velopele uzate la delimi-
tări, la stații PECO? Sunt 
transformate acestea în 
ghivece pentru flori sau 
au şi altă utilitate?
Sunt, sunt folosite ca atare. O 

anvelopă uzată poate fi folosită 
ca rambleu, la consolidarea 
malurilor, digurilor, versan-
ților. Pot fi și alte aplicații, de 
exemplu, ca ghivece, dar sunt 
cantități reduse, adică nu se 
utilizează cantități importante. 
Este legal să se utilizeze. 

Interviu realizat 
de Victoria POPA
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„Spovedania unui 
teatru” la Cahul

9 actori ai Teatrului 
„B.P. Hasdeu” 
s-au spovedit în fața 
publicului

Pe parcursul a două luni, fieca-
re din cei 9 actori participanți la 
proiect au avut un șir de întâlniri 
cu formatorii – Luminița Țâcu și 
Mihai Fusu –, în cadrul cărora 
și-au răspuns la niște întrebări 
esențiale și totodată cotidiene și 
permanente: Care e importanța 
teatrului în viața fiecăruia din ei, 
ce rol are teatrul în viața orașului, 
cum îți împarți viața între scenă și 
familie? O întrebare-cheie a fost: 
De ce iubesc teatrul? Răspunsurile 
la aceste întrebări au dat naștere 
unor monologuri, reunite într-un 
spectacol-conferință documentar, 
„Spovedania unui teatru”. 

„Este o formă de spectacol-con-
ferință, e teatru documentar, nu 
e o comedie sau dramă, sau o 
piesă propriu-zisă. Vă rugăm să 
ascultați cu urechile, și cu sufle-
tul, pentru că vor fi mărturisirile 
acestor actori, despre profesie, 
despre teatru, despre artă, orașul 
lor natal. Aceste monoloage ale ac-
torilor sunt propriile lor cuvinte, 
sincere și adevărate”, a declarat 
înainte de reprezentație regizorul 
Mihai Fusu. 

Spectacolul „Spovedania 
unui teatru” a fost realizat 
de Luminița Țâcu 
şi Mihai Fusu

Regizoarea Luminița Țâcu a 
mai adăugat că împreună cu Mi-
hai Fusu încearcă încă din 2001 
să demonstreze valoarea teatru-
lui documentar: „Pentru că arta 
teatrală nu înseamnă întotdeauna 

artificii, decor, spectaculozitate. 
Între pereții teatrului, am văzut 
foarte multe lucruri simple, dar 
curajoase. Cred că teatrul docu-
mentar a reușit să schimbe dacă 
nu generații, cel puțin câțiva din 
spectatori, ei au fost emoționați, 
provocați, au încercat să schimbe 
câte ceva. Aici, în Cahul, mereu 
venim cu mare încredere, cu mare 
dragoste, pentru că știm că aici 
avem prieteni și oameni cu suflet 
mare”. 

„Spovedania unui teatru” este 
un spectacol despre istoria unei 
trupe și despre oamenii care s-au 
sacrificat, care și-au dăruit ener-
giile, puterile, pentru ca la Cahul 
să existe un teatru.

Alina Carp: „Datorită 
scenei simt fericirea”

În monologul actriței Alina 
Carp, aceasta menționează că în 
viața de zi cu zi este o persoană 
timidă, însă teatrul a făcut-o să 
aibă curaj în scenă, unde poate 
juca orice rol – regină, văduvă, 
mătușă, amantă, chiar și prosti-
tuată. 

„Scena, teatrul sunt viața mea, 
cu asta trăiesc, datorită scenei și 
teatrului simt fericirea, mă simt 
împlinită aici. Am emoții deoarece 
vorbesc despre mine, sunt emoții 
mai pătrunzătoare, mai deosebite, 
altfel decât atunci când joc într-un 
spectacol obișnuit”, menționează 
actrița Alina Carp. 

Tudor Andriuță, actor, artist 
emerit, spune că a fost o necesi-
tate de a se mărturisi publicului: 
„Într-adevăr, avem și noi dreptul 
să ne spovedim. Cum am ajuns 
pe scenă, cine suntem, cum gân-
dim, ce simțim, ce facem, ce-o să 

Angela Ganea, pedagog cu 
experiență, a oferit cititorilor 
prima sa carte, scrisă dintr-o 
necesitate acută de a povesti 
publicului despre credința sa 
în arta cuvântului, în valorile 
fundamentale ale existenței. 
Ilustrată de cunoscuta pictoriță 
Violeta Zabulica-Diordiev, car-
tea a apărut la editura Pontos și 
este un debut reușit în literatura 
pentru copii. 

Lansarea cărții „Nenea Soa-
re” a avut loc sâmbătă, 9 aprilie, 
la Biblioteca Municipală „B. P. 
Hasdeu” din Chișinău, cu par-
ticiparea autoarei, a ilustratoa-

rei, a colegilor pedagogi, a unui 
grup de copii, toți fiind uimiți de 
elementele de decor sugestive, 
de cromatica lor solară, de su-
venire ingenioase, precum și de 
tablourile primăvăratice ale dnei 
Angela Ganea, expuse în Sala cu 
coloane a bibliotecii.

Ne impresionează fraza sim-
plă, dinamică, accesibilă din 
cartea „Nenea Soare”, dezinvol-
tura narațiunii, magia jocului, 
libertatea de a imagina situații 
deschise spre lumea viselor. Per-
sonajul principal al cărții, Ștefă-
nuț, se împrietenește cu Soarele 
și primește în dar de la acesta 

un glob strălucitor, moale, care 
nu frige, dar mângâie, însoțin-
du-l pe băiat în peripețiile sale. 
Întrezărim în carte pasiunea 
autoarei pentru ethos, pentru 
literatura națională, dar și pen-
tru cea universală. Angela Ganea 
a și mărturisit că, având părinți 
profesori, s-a bucurat de bibli-
oteca de acasă, din satul natal 
Frumușica, Fălești, ba chiar a 
avut și o bibliotecă improvizată 
în pod, unde citea în zilele de 
vară, fără să se teamă de cuibul 
de viespi care atârna deasupra 
ei. Amintirile din copilărie ale 
Angelei Ganea sunt spectaculoa-

se, ea își dorește să le descrie în 
următoarele cărți.

Cartea își îndeplinește mi-
siunea educativă, ea pare să le 
vorbească cu voce blândă copii-
lor despre frumusețea universu-
lui, despre curajul de a-și căuta 
propriul drum. Un lot de carte 
a ajuns la Centrul de caritate 
„Copil. Comunitate. Familie”. De 
notat că această carte a apărut 
cu suportul financiar al Primă-
riei Municipiului Chișinău.  Cu 
certitudine, „Nenea Soare” poate 
fi și un cadou de Paști, pentru 
orice copil.

Irina NECHIT

„Nenea Soare” a ajuns la micii cititori

Teatrul „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din 
Cahul a prezentat publicului, în premieră, 
spectacolul documentar „Spovedania 
unui teatru”, realizat de regizorii Mihai 

Fusu şi Luminița Țâcu. Bazat pe fapte şi istorii 
reale, spectacolul e despre destinul actorilor şi al 
teatrului de la Cahul. 

facem – despre toate astea le vor-
bim spectatorilor. Eu, de pildă, fac 
ce-mi place și cred că munca mea 
pe scenă le place și spectatorilor. 
Când sunt pe scenă, mă contopesc 
cu spectatorul, suntem un întreg”. 

„Mă conving a câta oară că 
teatrul nostru, „B.P. Hasdeu”, 
provoacă publicului un adevărat 
catharsis, chiar și când se joacă o 
comedie, dar mai ales când este 
vorba de o asemenea spovedanie, 
o asemenea destăinuire a actori-
lor, în fața noastră, a spectatorilor, 
care vă redescoperim”, a subliniat 
după spectacol viceprimarul ora-
șului Cahul, Tatiana Romaniuc. 

Dumitru Crudu: 
„Spovedania unui teatru” 
m-a emoționat până la 
lacrimi

„Pentru mine teatrul din Ca-

hul este o oază de talente. Acești 
oameni au trăit în condiții difi-
cile, totuși s-au manifestat ca 
adevărați artiști, actori. Eu îi 
prețuiesc pentru tot ce fac, și 
pentru spovedania de astăzi. 
Au avut un drum greu, un destin 
cu momente dramatice, dar ei 
sunt permanent fericiți, pentru 
că fac lucruri mari pentru Ca-
hul”, a spus pentru „Gazeta de 
Chișinău” unul din spectatori, 
Vasile Coțet. 

Un invitat special la eveni-
ment a fost scriitorul Dumitru 
Crudu: „Mi se pare un eveniment 
deosebit și un mare spectacol. 
„Spovedania unui teatru” m-a 
emoționat foarte tare, de câte-
va ori am simțit cum îmi izbuc-
neau lacrimile și îmi curgeau pe 
obraz. Voi, actorii, ați învins în 
războiul pe care l-ați purtat și 
asta am văzut în spectacolul pe 

care l-ați jucat, că sunteți niște 
învingători”. 

Evenimentul a fost coordo-
nat de regizorii Mihai Fusu și 
Luminița Țâcu. Au participat la 
spectacol actorii Tudor Andriu-
ță, Alina Carp, Rodica Ciobanu, 
Gheorghe Mândru, Natalia Mân-
dru-Ciolac, Oleg Mereoară, Dia-
na Mititelu, Constantin Mocanu, 
Aurica Țurcanu. 

Acest spectacol-conferință 
face parte din proiectul Plat-
forma Națională de Dezvoltare 
și Promovare a Teatrului Docu-
mentar, inițiată de Centrul de 
Arte COLISEUM și condusă de 
Luminița Țâcu și Mihai Fusu. 
Proiectul este finanțat de Biroul 
de Cooperare al Elveției în Re-
publica Moldova și include mai 
multe activități dedicate teatru-
lui documentar.

Ludmila HIȚUC

Scenă din spectacolul documentar „Spovedania unui teatru”, Teatrul „B.P. Hasdeu” din Cahul
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Au înflorit narcisele în anvelope

Unii folosesc anvelopele uzate pe la 
porți, improvizează mici garduri, 
alții decorează cu ele gospodăriile, 
fac ghivece pentru flori. Sunt câteva 

exemple cum reutilizează oamenii cauciucurile 
uzate. De această dată, echipa ,,Gazetei de 
Chişinău” a vizitat oraşul Nisporeni şi satele 
Vărzăreşti, Selişte, Ciuteşti, Păruceni din raionul 
cu acelaşi nume.

Mergând pe străzile orașului 
Nisporeni, am ajuns la poarta 
soților Parascovia și Andrei. Doi 
pensionari de aproape 80 de ani, 
sau, așa cum ne-a spus mătușa 
Parascovia: ,,80 fără doi”. Aceș-
tia au la gardul gospodăriei două 
parcele de pământ pline cu flori 
de primăvară, în special narcise, 
îngrădite cu anvelope uzate de la 
biciclete… vreo 50 la număr.  Cum 
erau acasă, stăpânii ne-au deschis 
poarta și ne-au vorbit de micul 
gard din anvelope uzate. Mătușa 
Parascovia ne-a povestit că a pus 
anvelopele cu soțul său acum un 
an. Inițial, gospodarii au făcut gard 
din ramuri de mlajă, însă a fost 
rupt peste noapte de către trecă-
tori. Ulterior le-a venit ideea să 
recicleze cauciucurile vechi.  

,,Le avem de la bicicletele soțu-
lui. S-au adunat, dar am mai luat 
de la vecinii care aveau biciclete. 
Astea pe care le-am pus noi sunt 
uzate. Așa ne-a venit nouă ide-
ea. Înainte puneam cartofi, dar 
am suficient pământ, de-aș avea 
puteri să-l lucrez. Am prășit chiar 
ieri pe lângă florile de aici. Parcă 
ați știut când să veniți”, ne-a spus 
mătușa Parascovia.

Stăpânii gospodăriei ne-au 
mărturisit că sunt mulțumiți de 
faptul că au găsit un rost anve-
lopelor uzate, să fie practic și să 
arate bine. Urmează să le vop-
sească, să aibă un alt aspect, unul 
mai plăcut, ne-a zis Andrei, soțul 
Parascoviei:  

,,La Chișinău am văzut la ci-
neva niște lebede făcute din an-
velope. Știu că unii mai dau foc 
la anvelopele uzate, alții le țin pe 
acasă. Iată am pus aici un cauciuc 
vechi la un copac, nu-l mai scot. 
Mai avem în grădină câteva.”

Pe strada unde locuiesc nea 
Andrei și mătușa Parascovia l-am 
întâlnit pe Petru, pe care l-am în-
trebat ce face cu anvelopele uzate 
și dacă a luat exemplu de la ve-

cinii săi. Acesta ne-a spus că și-a 
lăsat anvelopele uzate la stațiile 
de vulcanizare, dar unii oameni 
le aruncă.

,,Le aruncă peste tot, prin cen-
tru, pe la stațiile de vulcanizare. 
Eu le las pe la vulcanizări, dar ce 
fac ei ulterior cu ele chiar nu știu. 
Unii le pun la copaci”, ne-a de-
clarat Petru, locuitor al orașului 
Nisporeni.

După discuția cu oamenii mai 
sus menționați, am fost la una din 
stațiile de vulcanizare din oraș. 
Acolo, mecanicul schimba anvelo-
pele la o mașină… Nu a avut timp 
să ne povestească multe despre 
,,soarta” anvelopelor uzate, care 
sunt lăsate de localnici la stația de 
vulcanizare, însă ne-a explicat pe 
scurt că: ,,oamenii le iau acasă, le 
pun la flori, la copaci”.

Am vorbit și cu bărbatul care 
aștepta să fie schimbate anvelope-
le la mașină. Acesta a menționat 
că nu are anvelope uzate, însă: 
,, când se mai aduna vreo două 
le umplem cu pământ și punem 
flori… să fie frumos. Nu le mai 
arunca lumea. Le refolosesc. Le 
taie, fac flori, cocostârci. Nu prea 
aruncă lumea anvelopele.”

În cele 10 minute cât am stat la 
stația de vulcanizare, s-a apropiat 
încă un localnic cu  o problemă la 
mașină. Acesta ne-a comunicat ca 
știe despre o fabrică de reciclare 
a anvelopelor uzate din Chișinău.

,,Știu că acolo ajung anvelo-
pele. Când se adună mai multe, 
vine cineva chiar la vulcanizare și 
le ia. Unele le-am dus la grădiniță 
pentru decorațiuni”, ne-a spus 
bărbatul.

După ce am discutat cu câțiva 
șoferi și cu mecanicul de la stația 
de vulcanizare, ne-am îndreptat 
spre satele de lângă oraș. În satele 
Ciutești și Seliște am observat mai 
multe gospodării care aveau an-
velope uzate pe la garduri, negre 
sau vopsite cu var, folosite drept 

„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.

,,Gazeta de Chişinău” a vizitat câteva sate din raionul Nisporeni pentru a afla ce fac oamenii cu 
anvelopele uzate

A n u n ț u r i  p u b l i c i t a r e

xecutorul Judecătoresc Guțu Svetlana, în confor-
mitate cu art. 139 al. 1 lit. a, Cod Executare al RM, 
anunță licitația nr. 3 pentru 03.05.2022 ora 10.00, 
la sediul biroului său pe adresa mun. Chișinău, str. 
Calea Ieșilor 10 B, et. 5, bir. 3, tel. contact 068401074, 
licitație publică de vânzare a automobilului DAEWOO 
NEXIA, a.f. 2008, n/î DGD269, VIN_COD XWB3L-
32BD8A007893, tip combustibil benzină, culoare albă, 
proprietar cet. VICOL SERGIU VASILE a.n. 1980 IDNP 
098****** 9964. Prețul inițial al bunului expus la vân-
zare prin licitație constituie 5644,80 lei. Bunul se află 
în posesia reprezentantului creditorului, iar doritorii 
de a vizualiza bunul urmează să contacteze reprezen-
tantul Creditorului la 060492592. Pentru participare 
trebuie depusă cerere de înscriere la licitație, achitată 
taxa de participare la licitație 60,00 lei, trebuie achi-

tat acountul de 5% din prețul inițial al bunului scos 
la licitație la contul Executorului Judecătoresc Guțu 
Svetlana, c/f 43276019, BIC MOLDMD2X330, IBAN 
MD43ML000000000225113080 BC „Moldindconbank” 
SA, suc. Zorile. Termenul limită de înregistrare a pre-
zenței și de primire a biletului de participare la licitație  
29.04.2022, ora 16.00. 

***
Executorul Judecătoresc Guțu Svetlana, în conformi-

tate cu art. 139 al. 1 lit. a, Cod Executare al RM, anunță 
licitația nr. 2 pentru 03.05.2022, ora 09.00, la sediul 
biroului său pe adresa mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 
10 B, et. 5, bir. 3, tel. contact 068401074, licitație publi-
că de vânzare a automobilului IVECO 35C12, a.f. 2003, 
n/î OKE130, VIN_COD ZCFC3582005431660, tip com-
bustibil motorină, culoare alb, proprietar cet. Cheptine 

Veaceslav Vasile a.n. 1989 IDNP 200******6059. Prețul 
inițial al bunului expus la vânzare prin licitație constituie 
44288,00 lei. Bunul se află în posesia reprezentantului 
creditorului, iar doritorii de a vizualiza bunul urmează 
să contacteze reprezentantul Creditorului la 079870011. 
Pentru participare trebuie depusă cerere de înscriere la 
licitație, achitată taxa de participare la licitație 60,00 lei, 
trebuie achitat acountul de 5% din prețul inițial al bunului 
scos la licitație la contul Executorului Judecătoresc Guțu 
Svetlana, c/f 43276019, BIC MOLDMD2X330, IBAN 
MD43ML000000000225113080 BC „Moldindconbank” 
SA, suc. Zorile. Termenul limită de înregistrare a pre-
zenței și de primire a biletului de participare la licitație  
29.04.2022, ora 16.00. Cu cel puțin 5 zile înainte de 
licitație proprietarul poate vinde bunul în condițiile art. 
125 Cod Executare RM. 

ghivece pentru flori sau puse la 
pomi.

Ultima destinație a fost satul 
Păruceni. În parcul din localitate 
am observat mai multe anvelope 
colorate, în care erau flori. Moda-
litate de reutilizare a anvelopelor 
uzate lăudată de către săteni.  La 
fața locului am vorbit cu o locui-
toare a satului Păruceni, pe nume 
Corina, care a afirmat:

,,O soluție de reutilizare intere-
santă. Pentru că trebuie așa ceva 
în sat, copiii n-au unde se juca, e o 
frumusețe acest parc așa amenajat. 
Mie îmi place. Noi nu luăm anve-
lopele acasă, le lăsăm la stațiile de 
vulcanizare.”

Octavian GRAUR 
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„Lumea rusă” din Moldova 
sau cum arată trădătorii

Prin urmare, „lumea rusă” este 
însuși diavolul, chiar dacă este 
îmbrăcată în straie creștinești, cu 
patriarh și mitropoliți sau călugă-
ri de felul celor de la mănăstirea 
rupestră Butuceni. (Zilele trecute, 
am putut vedea niște imagini în 
care un călugăr de la Butuceni 
justifică vărsările de sânge ale 
ucrainenilor...!)

Atunci când „lumea rusă” se 
crede la ea acasă în spațiul pru-
to-nistrean, trebuie să ni se tre-
zească instinctul autoconservării. 
Dacă ea ajunge cumva la putere, 
casele noastre, ale românilor din 
Basarabia, se vor transforma și ele 
în Bucea sau Mariupol. Iar grădi-
nile noastre vor deveni cimitire cu 
gropi comune ale moldovenilor 
conștienți de originea lor româ-
nească.

În sensul „lumii ruse” putinis-
te, feroce și antiumane, în Repu-
blica Moldova s-a afișat recent o 
organizație legală, dar trădătoare 
de neam, intitulată Uniunea Ofi-
țerilor din R. Moldova.

Vă amintiți de fake-ul cu cei 
30 mii de sirieni „așteptați în Re-
publica Moldova”, din campania 
electorală 2016? Această mare 
minciună s-a născut și a fost di-
fuzată pe larg din sediul Uniunii 
Ofițerilor din RM, a scris și presa 
atunci despre asta.

Am urmărit mai mult timp ac-
tivitățile, în fond concordante cu 
„lumea rusă”, ale acestei organi-
zații de coloană a cincea în spațiul 
pruto-nistrean. Este o organiza-
ție/lume anacronică, contrară 
bunului-simț – de la personajele 
ei de căpetenie până la acțiunile 
ei profasciste, pro-putiniste.

Să le luăm pe rând, 
măcar câteva

Denumirea acestei organiza-
ții, „Uniunea Ofițerilor din RM”, 
pretinde a fi a tuturor ofițerilor 
din RM. Însă tocmai prin aceasta 
poartă în sine pătrunde sensul fals 
al manipulării ofițerilor de bună 
credință din RM, care pot cădea în 
plasa denumirii. Unii au și căzut, 
aflându-se deja printre exponenții 
putiniști ai organizației. Ofițerii 
de treabă au priceput însă fără 
mult efort ce se ascunde în spatele 
acestei denumiri a asociației și 

s-au distanțat de ceea ce le pare 
acum pe bună dreptate o cauză 
trădătoare. Tot ce întreprinde 
această organizație în public – 
adunări, manifestații, pagini de 
internet etc. – este făcut în limba 
rusă, doar câte ceva insignifiant 
e tradus în română. 

Președintele acestei uniuni 
este Victor Gaiciuc, un general 
de paie din RM, dar și el cu mari 
pretenții, pe care și le-a putut re-
aliza numai în regimurile „lumii 
ruse” din RM – al lui Voronin și 
al lui Dodon, ocupând postul de 
ministru al Apărării. 

Nu e de mirare că acest Gaiciuc 
este și el un copil al kuliokului, 
mai dihai decât orice steluță de pe 
epoleții săi. Faptul că el a ajuns 
ministru al Apărării denotă modul 
caricatural al întregului stat R. 
Moldova, apărut ca un avorton 
istoric stalinist-hitlerist pe pă-
mântul românesc.

Aflarea acestui general în li-
bertate, atunci când el sfidează 
chiar și legile statului, prin ieșiri 
publice războinice, demonstrează 
că și organele statului în lungă și 
interminabilă devenire, care ar 
trebui să-l pună la respect, se află 
și ele sub impresia unei așteptate 
„lumi ruse” cu gaiciuci pe cai albi.

Nu am fost deloc surprins să-l 
aflu în această organizație și pe 
Boris Șapovalov, un vechi coleg de 
al meu, pe care în ultimul timp îl 
întâlnesc în spațiul public în ipos-
taze jenante, detestabile. S-a făcut 
mare activist al lumii ruse, unul 
de frunte, cum s-ar spune – „un 
ideolog local al străinătății dezo-
lante”, demonstrând o gândire de 
grotă, cam în orice atitudine a sa. 
Își dă cu părerea, debitează niște 
enormități, de îți vine să pufnești 
în râs…

Doar un simplu exemplu. Ca 
istoric, el a pretins să scrie împre-
ună cu Gaiciuc o carte despre răz-
boiul lui Stalin în Basarabia, la fel 
de crunt ca cel de astăzi în Ucrai-
na. Dar le-a ieșit ca… întotdeauna. 
Intitulată „Плацдармы победы 
на Днестре” (RO: Capetele de pod 
ale biruinței la Nistru), este plină 
de minciuni bolșevice, pe care le 
poate combate astăzi și un elev 
de școală. Evident, cărțulia nu a 
putut fi editată fără banii kulioku-
lui Dodon – chiar autorii anunță 
asta, pe frontispiciu.

Pe Șapovalov, care n-a făcut se 
pare nici armata la sovietici, cu 
atât mai mult cea națională a RM, 
îl aflăm astăzi în grad de maior sau 
chiar colonel al Armatei Naționale 
a RM. Poartă uniformă militară 
oriunde îi vine bine, agățându-și 
pompos o serie de distincții de 
luptă, inclusiv ale RM. Toate as-
tea însă sunt gesturile gratuite 
și subversive ale lui Gaiciuc, de 

„Lumea rusă” putinistă („Pусский мир”) este 
lumea terorii, lumea naZZismului secolului 
21. Toate pretențiile sale diabolice rezidă în 
supremația unei națiuni în fața altora şi se reduc 
la moartea oamenilor de alte etnii, în special a 
ucrainenilor. Moartea oamenilor din altă lume, a 
oamenilor din lumea normală.

Gheorghe MĂRZENCU

pe când generalul era ministru 
al apărării în RM.

De altfel, dispunem de mai 
multe documente prin care Gai-
ciucul cel mai trădător a oferit 
ordine și medalii ale Republicii 
Moldova diverșilor soldați ai „lu-
mii ruse”.  La sigur, Procuratura, 
SIS și alte organe de protecție a 
securității statului au mult de lu-
cru. Însă întrebarea e – de ce nu 
au făcut-o până acum? Personal, 
sunt gata să ofer celor interesați 
documentele pe care le am la 
dispoziție, ce confirmă abuzul 
de putere al generalului Gaiciuc 
în timpul când era ministru. (La 
tema aceasta vom reveni.)

Și simbolica Uniunii Ofițerilor 
din RM indică de-a dreptul ele-
mentul străinătății în activitatea 
organizației. Este plină de semne 
bolșevice, staliniste, sovietice și/
sau putiniste. Și nici un simbol 
național românesc sau măcar al 
RM nu veți găsi în ea, decât doar 
niște fragmente de gen militar. 
Însuși LOGOUL principal, afișat 
și pe site-ul organizației, este o 
clonă a emblemei odioasei poli-
ții sovietice, transformată de-a 
lungul timpului prin abrevierile 
VCK – OGPU – NKVD – KGB, ca 
să o aflăm astăzi cu inițialele „FSB 
Rossia”. Iată că steaua roșie pe 
fundalul scutului și spadei cekiste, 
foste instrumente și simboluri ale 
morții în URSS, le găsim astăzi 
în prim-plan pe stema Uniunii 
Ofițerilor din RM.

Despre rolul violent al acestei 
organizații paramilitare vorbește 
și arma de pe steluța de logo – o 

armă ce poate fi întâlnită numai 
pe drapelele unor entități din 
jungla africană sau amazoniană. 
Numai că pe stema Mozambicului, 
bunăoară, stă figura automatu-
lui Kalașnikov, iar pe blazonul 
Uniunii Ofițerilor din Moldova e 
carabina lui Putler, alături de ele-
mentele sângeroase ale cekiștilor.

Ce aspect pozitiv poate să 
imprime societății o organizație 
care poartă asemenea însemne? 
Ce liniște sau viitor ar putea ge-
nera urmașii lui Dzerjinski, Ejov, 
Beria, Andropov? Morți noi pe la 
margine de sate? Noi deportări? 
Un nou gulag?

De fapt, întrebarea firească 
e – oare cât sânge poate să ne 
aducă o asemenea organizație? 
Numai să-i vină bine! Numai să 
calce fascistul putlerist în Odesa! 
Numai să ajungă peste noi „lumea 
rusă” care e obscurantismul total 
al începutului de mileniu! Atunci 
gaiciucii ne vor da răspunsul pe 
care putem să-l știm și astăzi…

Recent, Parlamentul R. Moldo-
va a interzis simbolurile agresive 
ale războaielor bolșevico-putinis-
te: panglica colorado, semnele Z 
și V etc. (Trebuia interzise toate 
simbolurile fascismului, comunis-
mului și putinismului – e pentru 
o altă discuție.) Dar iată că, drept 
reacție, uniunea gaiciucilor a lan-
sat o declarație care avertizează 
guvernarea searbădă actuală că ar 
fi comis o eroare. Gaiciucii vor să 
dea de înțeles că sunt tari aici, că 
nu a rămas mult timp și cei care 
au exclus însemnele fasciste din 
spațiul public ar putea să regre-

te. Este de fapt o avertizare către 
toată lumea liberă și normală din 
Republica Moldova, dar și de mai 
departe. 

Uniunea Ofițerilor din RM se 
vrea un stat în stat. De fapt, așa 
a și fost în perioadele kuliokari-
lor. A generat doar antiromânism, 
diversionism putinist și gândire 
perimată bolșevică. Ofițerii de 
bună credință care au nimerit în 
această organizație antinațională 
ar trebui să-și dea seama unde 
se află, să revină la valorile lumii 
civilizate. 

Indiscutabil, Uniunea Ofițe-
rilor exprimă lumea trecutului, 
lumea întunericului. Dar de ce sta-
tul Republica Moldova, cu toate 
instituțiile sale de suprimare a 
diversiunilor străinătății negre, 
tace pe la margini??? Sperăm să se 
autosesizeze organele interesate 
de ordine și securitate în statul de 
pe malurile Bâcului. Dispunem de 
materiale concrete ce probează 
diversionismul și obscurantismul 
Uniunii Ofițerilor din R. Moldova, 
la care vom reveni.

Și aș mai avea o întrebare. Oare 
de ce DOAR EU, o umilă persoană 
de nicio importanță între Prut și 
Nistru, trebuie să fiu unicul care 
investighează cazul acestei organi-
zații subversive și trădătoare? De 
ce armata de centre sigure și con-
silieri plătiți ai actualei guvernări, 
care se scaldă în proiecte europe-
ne, abordând doar problemele ce 
le convin lor, NU s-a apucat încă 
să scaneze semnele activităților 
subversive contra statului pe care 
s-au oferit să-l servească???
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

Cine va desființa 
autocefalia 
bisericească? 

Termenul „filetism” a fost lansat de 
teologul rus din Occident Vladimir 
Losski (1903-1958), autorul sintezei 
dogmatice Teologia mistică a Bisericii de 

Răsărit. El considera etnofiletismul (din greacă 
– a iubi etnosul) „erezia de a întemeia o Biserică 
locală pe un principiu politic, etnic sau cultural”. 

Concomitent, nici rușii nu nea-
gă principiul organizării Biseri-
cilor Autocefale etnocentrice, pe 
neamuri, în Ortodoxie. Tocmai 
ei sunt cei care practică etnofi-
letismul agresiv, care generează 
etnofiletismul defensiv.

Și oare de ce, după căderea 
Constantinopolului, turcii îl nu-
meau etnarh pe Patriarhul Ecu-
menic al ortodocșilor?

Etnofiletism: erezie sau 
necesitate?

Părintele Pavel Borșevschi din 
Chișinău face trimitere la Biserica 
Una (nici rusă, nici română) și la 
Sinodul din Constantinopol din 
1872, fără a lămuri contextul is-
toric: în 1872 ortodocșii bulgari 
erau nemulțumiți de supremația 
clerului grec în unele episcopii, iar 
sinodul îi condamna și pe greci – 
pentru filetismul agresiv, și pe bul-
gari – pentru filetismul defensiv.

Dacă este o erezie să aperi 
un anume neam, de ce părintele 
Pavel îl consideră „om sfânt” pe 
Mitropolitul  Onufrie, ierarhul 
de sub jurisdicție moscovită de 
la Kiev,  care „se roagă pentru oas-
tea ucraineană”? Da, creștinismul 
se adresează persoanei, dar cre-
dința religioasă nu-i o chestiune 
de interes atât de individual cum 
ne sugerează inamicii creștinilor. 

Biserica Ucraineană de sub 
jurisdicție moscovită are, con-
form unor statistici dinainte de 
actualul război, 11.000 de paro-
hii, din care fac parte nu numai 
ruși, ci și ucraineni, români din 
Bucovina și regiunea Odesa ș.a.  
Oare mântuirea acestor oameni 
s-ar putea face doar prin anularea 
specificului național?    

Biserica este organul prin 
care neamurile se apără de 
pieire 

Am studiat începuturile lucră-
rii ucrainenilor pentru ruperea 
de sub jurisdicția BO Ruse, în 
1917, comparând acțiunile lor 
cu ce au făcut basarabenii în zile 
asemănătoare cu cele prin care 
trecem acum. Spre deosebire de 
basarabeni, care se deplasau la 
Iași pentru a  relua legătura cu 
mitropolia istorică din care au 
fost  smulși în 1812, ucrainenii 
nu aveau o Biserica Ortodoxă  
Autocefală Ucraineană de care să 
se lipească. Deși făceau trimitere 
la Tomosul din 1589 și la secolul 
XVII (1589-1689), când se supu-
neau direct Constantinopolului, în 
1917 o luau de la zero și nu aveau 
numărul necesar de episcopi pen-
tru a hirotoni alți episcopi.  

Au procedat într-un fel care 
m-a uimit. Viitorii episcopi, pre-
gătiți pentru hirotonie, au fost 
duși la Pecerskaia Lavra, iar acolo, 
în locul ierarhilor lipsă, au pus 
pe capul candidaților mâna de la 
moaștele unor sfinți ierarhi din 
acele peșteri. Acest fenomen a fost 
numit de ruși „samosveatsvo” (au-
tohirotonire). Putem să ne ima-
ginăm cât de vie și disperată era 
dorința ucrainenilor de a se des-
prinde de BORu, chiar dacă sub 
regimul procurorului Pobedonos-
țev (un mirean care o conducea 
mai bine decât un patriarh) a fost 
restabilită viața bisericească după  
vătămările ei din timpul lui Petru 
I. Puterea sovietică îl întemnițase 
pe patriarhul rus Tihon, proaspăt 
ales, pentru că-i anatemizase pe 
bolșevici, iar ucrainenii își hotă-
rau singuri soarta. 

După 1992, când la noi încep 
mișcările de reactivare a Mitro-
poliei Basarabiei, și Filaret De-
nisenko întemeiase  Patriarhia 
Ucraineană de la Kiev, cu 5000 
de parohii scoase de sub controlul 
Moscovei. Deși pedepsit de  Pa-
triarhia Rusă prin excomunicare, 
este instalat ca mitropolit la Kiev 
în 1995 și treptat se unește cu Bi-
serica Autocefală  Ucraineană de 

O P I N I I

peste hotare, condusă de Mitro-
politul Macarie Maletici (1500 de 
parohii). Ei bine, la sfârșitul lui 
2018 – începutul anului 2019, Sf. 
Sinod al Patriarhiei Ecumenice a 
acordat Tomosul prin care Bise-
rica Ucrainei, desprinsă de sub 
jurisdicția rusă, devine autocefală.

Dacă din cauza războiului actu-
al Mitropolitul Onufrie sau măcar 

o parte din cele 11 mii de parohii 
de sub jurisdicție rusă păstorite de 
el, vor trece sub jurisdicția Biseri-
cii  Autocefale Ucrainene condusă 
de Mitropolitul Kievului  Epifanie 
Dumenko, atunci BO Rusă va fi 
practic înjumătățită ca număr de 
parohii, fiind nevoită să creștineze 
șamanii de peste Ural. Mai mult 
de 50 la sută din imperiul bise-

Opinie pe marginea interviului acordat „Gazetei de Chișinău” de către părintele Pavel Borșevschi 

Nina NEGRU

„Când Cel Preaînalt a împărţit moștenire popoarelor, când a împărţit pe fiii lui Adam, atunci a statornicit hotarele 
neamurilor după numărul îngerilor lui Dumnezeu”. (Deuteronomul, cap. 32. 8 )  

Sfântul Grigorie V, 
Patriarhul Constantinopolului

Sfântul Grigorie a fost cel de-al 234-lea 
Patriarh al Constantinopolului, a primit 

moarte mucenicească în timpul Războiului 
Grec de Independență din 1821, la porunca 

Sultanului Mahmud al II-lea, fiind spânzurat 
de poarta principală a Patriarhiei Ecumenice, 
în noaptea Învierii Domnului. În 1921, a fost 

canonizat de Biserica Ortodoxă a Greciei, fiind 
sărbătorit ca etnomartir (Εθνομάρτυρας), pe 

data de 10 aprilie

ricesc rus îl constituiau parohiile 
Ucrainei (vreo 18000) și ale R. 
Moldova (aproximativ 1300). 

Ierarhul rus trimis la noi îna-
inte de Unire, Vladimir Sinkovs-
ky, recunoștea că a învățat limba 
păstoriților săi basarabeni pentru 
că aici a văzut mase de creștini, 
nu ici, colo câte un creștin, cum 
era situația în teritoriile rusești 
repartizate lui pentru misiune. 

Să ne întoarcem la oile 
noastre

Mulți creștini basarabeni își 
închipuiau prin 1991 că după 
destrămarea URSS nu ne rămâne 
decât să dobândim, ca ucrainenii, 
autocefalia. Dar ea fusese acordată 
deja Bisericii neamului nostru în 
1885. După Marea Unire, în sca-
unul episcopal de la Chișinău era 
trimis Nicodim Munteanu, viito-
rul Patriarh al României. 

După 1992, Mitropolia Basa-
rabiei, reactivată de Patriarhia 
Română, s-a numit exact ca cea 
dinainte de 1945. Ne întrebam: de 
ce ierarhul Vladimir Cantarean, 
care-l  înlocuise pe Serapion Fa-
deev la Chișinău, nu a procedat 
ca predecesorii din 1918? De ce 
părintele Pavel Borșevschi nu a 
făcut gesturile care i-ar fi eliminat 
pe viclenii Roșca și Cubreacov din 
procesul revenirii sub jurisdicția 
corectă, canonică? Sau de ce nu 
s-a alăturat în 2008 zecilor de 
preoți din Mitropolia Basarabiei, 
care au cerut mitropolitului Petru 
îndepărtarea lui Cubreacov din 
funcția de sfetnic și controlor al 
conducerii acestei eparhii?  

S-ar putea ca, în contextul aces-
tui război, Mitropolitul Vladimir 
de la Chișinău să ia o decizie privi-
tor la ieșirea celor 1300 de parohii 
din R. Moldova de sub jurisdicție 
rusă. Mai bine mai târziu decât 
deloc. Sau chiar așteaptă Mitro-
politul Vladimir să i se întâmple 
ca în 1989 ierarhului rus Serapi-
on? Eram în catedrală, în timpul 
Sfintei Liturghii, când o preoteasă, 
Elena Ciobanu, l-a rugat frumos 
pe Serapion să ne respecte sau să 
plece. Da, a plătit pentru filetis-
mul ei defensiv – i-a murit fiica, 
într-un accident rutier, desigur.

Este vremea să înceteze pentru 
totdeauna folosirea   Mitropoliei 
Chișinăului ca instituție care refu-
ză să ne reprezinte, ca instrument 
de asimilare etnică și manipulare 
politică. Și atunci filetismul nu va 
mai fi sinonim cu xenofobia și izo-
larea în căminul național autocefal.
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După declanşarea războiului din Ucraina, 
în societatea noastră se remarcă trei 
tipuri de reacții psihologice. Care sunt 
aceste efecte, dar şi alte consecințe ale 

conflictului militar, ne-a explicat psihologul, 
psihoterapeutul şi fondatorul Centrului de 
Cercetării Științifice în Psihologie, Ștefan 
Popov, în cadrul unui interviu pentru „Gazeta 
de Chişinău”. De asemenea, specialistul a 
oferit unele recomandări în ceea ce priveşte 
comunicarea cu victimele războiului, informarea, 
dar şi soluții pentru a depăşi stările de stres şi 
anxietate în această perioadă.

„Când un război este în 
vecinătatea noastră, e firesc 
să fim copleșiți emoțional”

- Fără îndoială, războiul din 
țara vecină afectează inclu-
siv populația din Republica 
Moldova. Care este impac-
tul psihologic al războiului 
asupra moldovenilor?
În general, impactul emoțional 

al oricărui eveniment tragic este cu 
atât mai mare cu cât evenimentul 
este mai aproape de noi. Un ac-
cident rutier produs în cartierul 
nostru ne afectează puternic emo-
țional, iar accidentele de mașină 
din Australia sunt doar statistici. 
Anual, în toată lumea, au loc mai 
multe conflicte militare, în mare 
parte nu știm nimic despre ele, nu 
ne afectează prea mult emoțional, 
dar nici nu ne simțim prea mult 
amenințați, însă când un război este 
în vecinătatea noastră, e firesc să 
fim copleșiți emoțional. 

În societatea noastră putem 
observa trei tipuri de reacții psi-
hologice predominante.

1. Persoane cu reacții calme și 
indiferente – nu știu, nu mă intere-
sează, război la noi nu va fi, afară e 
soare. Această reacție este un meca-
nism de apărare prin negare, la fel 
ca și al celor care negau existența vi-
rusului COVID-19. Acest mecanism 
survine ca răspuns inconștient în 
fața unei anxietăți copleșitoare, iar 
negarea amenințării permite indi-
vizilor să-și poată trăi viața într-un 
regim obișnuit. Este un mecanism 
de apărare eficient pe termen scurt, 
însă este dezadaptativ, întrucât in-
dividul nu ia măsuri de precauție în 
cazul unor amenințări reale. 

2. Persoane cu îngrijorare și 
anxietate moderată. Aceasta fiind 
o reacție a majorității, este una fi-
rească și sănătoasă în asemenea 
circumstanțe. Nu cunoaștem evolu-
ția evenimentelor, dar îngrijorarea 
moderată este necesară pentru a fi 
vigilenți și pentru a ne pregăti  psi-
hologic, dar și pentru a schița pla-
nuri și soluții în caz de escaladare 
a războiului. În general, emoțiile 
negative în asemenea circumstanțe 
sunt absolut firești și sănătoase, 
ele ne ajută să ne mobilizăm, să re-
acționăm potrivit, să ne resetăm 
regimul obișnuit al vieții pentru a 
face față mai bine situației de criză. 
Emoțiile negative ne spun doar că 
ceva nu este în regulă și trebuie să 

ne mobilizăm pentru o adaptare po-
trivită. Nu e cazul să căutăm rapid 
să ne liniștim în totalitate.

3. Persoane cu anxietate debili-
tantă se manifestă în rândul celor 
care și în condiții obișnuite sufereau 
de anxietate generalizată, dar, în 
condiții de război, această anxietate 
se intensifică la niveluri extreme și 
exagerate, perturbând semnificativ 
viața obișnuită prin tulburări de 
somn, tulburări neurofiziologice, 
tulburări cognitive și de compor-
tament. Această reacție poate fi 
înțeleasă, dar este dezadaptativă și 
nesănătoasă, ea nu ajută individul 
nici să se pregătească emoțional de 
ce ar putea fi cel mai rău, nici să se 
gândească la reacții de răspuns în 
caz de război, mai curând acesta se 
blochează și încremenește într-o 
furtună emoțională.   

- De multe ori, dacă nu în-
totdeauna, rutina de dimi-
neața în această perioadă 
presupune deschiderea 
telefonului, a rețelelor de 
socializare, a televizorului, 
pentru a ne informa despre 
situația din regiune. Cum 
ne afectează un asemenea 
început de zi?
Este firesc să ne începem ziua 

prin a ne informa cu situația din 
regiune – ne oferă o oarecare sen-
zație de control, fie ne liniștim prin 
vești mai bune, fie ne alertăm dacă 
situația escaladează. Trăiești o ne-
liniște dacă nu știi ce se întâmplă 
pe front, parcă nu știi spre ce să-ți 
orientezi atenția – mai merită să te 
focusezi pe proiectele tale sau mai 
bine te gândești la valiză? 

Bineînțeles, această rutină de 
dimineață ne poate afecta întreaga 
zi, dar trebuie să înțelegem și să 
acceptăm că, atâta timp cât este 
un război în vecinătatea noastră, 
viața nu mai poate fi una obișnuită 
și relaxată, este un lucru firesc să ră-
mânem îngrijorați și vigilenți, trăim 
în regim de alertă, și este firesc și 
sănătos acest lucru, pentru că este o 
criză reală prin care trecem cu toții. 

Tot ceea ce putem face în privin-
ța știrilor este să ignorăm cât mai 
mult posibil imaginile devastatoare, 
care ne stresează într-un mod inu-
til, pentru că anxietatea provocată 

de asemenea imagini nu ne ajută 
cu nimic în plus, decât cere un con-
sum semnificativ de energie. Este 
recomandat să urmărim informația 
brută privind dinamica războiului 
și cât mai puține imagini sânge-
roase pentru a ne proteja ecologia 
creierului. 

- Care ar putea fi consecințe-
le pe termen lung provocate 
de această criză?
Cu siguranță, orice criză își lasă 

amprentele sale în conștiința colec-
tivă. În general, societățile umane 
au putut mereu să-și revină la o 
viață obișnuită după orice război. 
Dar sechele adânci sunt lăsate în 
viața persoanelor care au avut de 
suferit în mod direct, aflându-se în 
centrul conflictelor și al bombarda-
mentelor și pierzându-și oamenii 
dragi. Aceste persoane sunt expuse 
la dezvoltarea stresului post-trau-
matic, anxietate, doliu și depresie, 
consecințe care pot dura întreaga 
viață și care se vor răsfrânge și asu-
pra urmașilor, așa cum mulți din-
tre noi încă mai purtăm traumele 
părinților și buneilor noștri care 
au trecut prin cele două războaie 
mondiale, foamete și deportări. 

- Ce le spunem copiilor des-
pre frici şi despre război?
Este în regulă să le spunem 

copiilor adevăruri despre societatea 
umană, dar într-o manieră în care 
să se evite o încărcătură emoțională 
negativă prea puternică. Pe lângă 
faptele bune ale oamenilor există 
și războaie, oamenii pot intra în 
conflicte din variate motive pe care 
încă nu le pot rezolva pe cale paș-
nică, ei încearcă să le rezolve prin 
agresiune. Nu este cazul să ascun-
dem copiilor o lume care este așa 
cum este. Însă comunicarea despre 
un subiect real este ceea ce oferă 
copilului înțelegere și control, de-
cât să vadă părinți neliniștiți care 
evită să vorbească despre ceea ce 
se întâmplă. 

Ceea ce este important pentru un 
copil în asemenea circumstanțe este 
să vadă un părinte sigur pe sine, 

care poate să-i inspire siguranță, 
liniște și protecție prin dragoste și 
implicare, inclusiv prin mesaje de 
siguranță, că vom fi în regulă, cu 
atât mai bine dacă avem și argu-
mente, fie că războiul e departe, fie 
că oamenii negociază pentru pace 
sau că avem suficiente mijloace 
pentru a fi în siguranță, iar dacă 
războiul e deja în curtea noastră, 
atunci strângerea în brațe și încer-
carea de a supraviețui este tot ce 
mai poate fi făcut. 

Nu poți feri copilul la nesfârșit 
de toate realitățile și ororile lumii, 
doar pentru a evita traumatizarea, 
nu poți inventa la nesfârșit tot genul 
de povești, în timp ce copilul rămâ-
ne nedumerit în fața unor imagini 
dezolante la TV. Atunci confuzia, 
șocul și neliniștea devin și mai mari 
pentru copil, poate părinții mei nu 
știu ceva și eu mă simt în nesiguran-
ță? Într-o lume imperfectă și plină 
de amenințări, părinții pot oferi un 
sentiment de siguranță copilului. 

- Ce comportament ar tre-
bui să avem în raport cu 
persoanele care au fugit de 
război, pentru a nu le stresa 
şi mai mult? 
Persoanele care fug din calea 

războiului pot fi mai predispuse 
către un comportament mai iras-
cibil, nervos, impulsiv, ca afect al 
stresului prin care trec. Este impor-
tant să ne comportăm cu înțelegere 
asupra situației lor, să manifestăm 
empatie și compasiune, dacă avem 
resurse pentru ajutor, sigur o pu-
tem face, dacă nu, putem asculta 
și îndruma. 

- Ce trebuie să facem pentru 
a depăşi stările de stres şi 
anxietate în această peri-
oadă? 
Stresul și anxietatea nu pot fi 

depășite în totalitate, atât timp 
cât nu există semne clare de pace, 
decât dacă intrăm într-o fază de 
negare a realității, ne deconectăm 
de orice sursă de informare și ne 
concentrăm pe admirația și fru-
musețea copacilor, dar aceasta nu 

este o măsură adaptativă în caz că 
războiul ar escalada. 

Cu toate acestea, putem regla 
nivelul de stres și anxietate. În 
general, stresul se reduce atunci 
când avem pregătite unele reacții 
de răspuns în fața potențialelor pe-
ricole, aceasta ar însemna că avem 
un oarecare control asupra situației. 
Deși parcă știm de ceea ce ne este 
frică cel mai mult, totuși evităm să 
ne imaginăm în detaliu cele mai 
proaste scenarii, atât din motiv că 
procesul pare că declanșează și mai 
multă anxietate, dar și din teama că 
acestea ar putea să se întâmple, o 
chestiune de superstiție, este totuși 
binevenit să ne imaginăm clar toate 
scenariile proaste și pentru fiecare 
scenariu să identificăm anumite 
reacții de răspuns: adică planuri, 
strategii și soluții, adică ce fac con-
cret în caz că…? 

Ca să putem identifica soluții, 
este necesar să renunțăm la a mai 
gândi în mod obișnuit, inclusiv la 
planurile, visele și dorințele noas-
tre. În anumite scenarii ipotetice, 
vom avea nevoie chiar și să ac-
ceptăm realități dificile și teribile 
pentru noi. Identificarea unor re-
acții de răspuns ne oferă un senti-
ment de control și de împăcare cu 
ceea ce poate fi cel mai rău, ceea 
ce reduce semnificativ anxietatea 
cotidiană, în sensul că anxietatea 
nu mai are sens, întrucât deja ai 
pregătite reacții de răspuns la cele 
mai proaste lucruri care pot fi.  

Doar în urma unui asemenea 
exercițiu de imaginație ne putem 
reduce nivelurile intense de anxi-
etate, este o procedură pe care o 
aplicăm cu succes în cadrul tera-
piilor. Evitarea să ne gândim la ce 
poate fi cel mai rău ne ajută doar pe 
moment, pentru că în realitate nu ai 
nicio soluție pregătită în fața unui 
pericol și creierul rămâne mereu 
hiper vigilent și cu niveluri ridicate 
de stres și anxietate. 

Este binevenită comunicarea 
cu apropiații noștri despre fricile 
noastre și discuțiile despre ceea ce 
se întâmplă, e o metodă simplă și 
eficientă pentru ventilare emoți-
onală. 

De asemenea, este important 
să evităm excesul de știri despre 
război și de imagini dezolante, 
ceea ce ne alimentează în mod 
continuu stresul și anxietatea în 
mod inutil. Important este să ne 
menținem și activitățile de ruti-
nă și cele de plăcere, ele ne ajută 
să ne distragem temporar atenția 
de la război pentru a menține un 
oarecare echilibru emoțional și a 
mai curăța corpul de excesul de 
hormoni ai stresului.   

- Vă mulțumim pentru răs-
punsuri!

Interviu realizat 
de Doina BURUIANĂ

S Ă N Ă T A T E

Interviu cu psihologul Ștefan Popov
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Garry 
Kasparov 
și steagul 
anti-Putin

Al 13-lea și cel mai tânăr 
campion mondial la șah (în 
1985) și deținătorul celui mai 
înalt rating mondial din toate 
timpurile în domeniu (2851 
p.), Garry Kasparov (59 de 
ani), disident față de regimul 
lui Putin (fiind nevoit ulterior 
să ia calea exilului), a declarat 
că steagul Rusiei ar trebui pri-
vat de culoarea roșie, devenit 
simbol al sângelui ucrainean 
vărsat de ocupanții ruși. „Dra-
pelul rusesc ar trebui să fie în 
viitor fără roșu, așa cum este 
arborat deja în orașele lumii 
de pacifiști și anti-putiniști. 
Regimul lui Putin se va pră-
buși, iar îndepărtarea oricărei 
urme de sânge de pe steagul 
nostru este obligatorie”, a spus 
Kasparov.

Liceenii de la 
WALDORF – 
cei mai buni 
la volei

Selecționata Liceului Teore-
tic WALDORF a câștigat primul 
tur preliminar la volei rezervat 
elevilor și desfășurat în aria 
sectorului Râșcani al capitalei, 
calificându-se astfel în etapa 
următoare, cu trei victorii în 
tot atâtea partide. În meciul 
său inaugural, desfășurat pe 11 
aprilie a.c., discipolii profeso-
rilor antrenori Iacob Soloduh, 
Aurelia Dicusar și Andrei Dup-
ceac (clasele 9-12) au dispus 
cu 2-0 (25-19, 25-16) de echipa 
Liceului „M. Lomonosov”, ca 
în aceeași zi să treacă și de 
liceenii de la LT „Svetoci”, scor 
2-0 (25-9, 25-17). În data de 13 
aprilie a avut loc partida decisi-
vă pentru adjudecarea primului 
loc în grupă, unicul care asigura 
promovarea în etapa următoare 
a competiției sectoriale (care va 
începe pe 18 aprilie), organizată 
de Pretura Râșcani. Și de aceas-
tă dată elevii de la instituția 
aflată sub patronat german s-au 
impus în două seturi (25-19, 
25-17).   

Tennis 10, 
un turneu 
de nota 10

Turneul nr.2 Tennis 10, 
destinat copiilor sub 10 ani 
din Republica Moldova, și-a 
desemnat câștigătorii. Meciuri-
le s-au desfășurat la 12 aprilie 
curent pe terenurile din Parcul 
„La Izvor” al capitalei, fiind 
amânate anterior (de weekend) 
din cauza ploii. În pofida vân-
tului puternic, copilașii s-au 
bucurat de întreceri, aducând 
clipe reale de satisfacție părin-
ților și celorlalți suporteri. De 
titlurile de campioni ai compe-
tiției s-au învrednicit Robert 
Surlari (categoria Red II), 
Victor Bețivu (Orange), Sofia 
Caniusin (Green F) și Alexan-
dru Șaban (Green B). 

Evoluție de succes 
a tricolorilor în turul preliminar 
al Mondialelor de futsal

Astfel, naționala va lupta pen-
tru accederea în a doua ligă valori-
că a elitei de futsal (locurile 13-24 
ale topului mondial). Vă propun 
să urmărim mai pe îndelete tra-
seul victorios din această lună al 
reprezentativei noastre pe terenul 
situat în suburbia Chișinăului.  

Moldova – Elveția 4-1

În meciul său inaugural la acest 
turneu, echipa Moldovei a jucat 
în compania Elveției, formație pe 
care a mai învins-o (4-3), în unica 
lor partidă directă din istorie, în 
cadrul Preliminariilor Euro-2012. 
De această dată debutul a aparți-
nut adversarilor, care au deschis 
scorul în minutul 4, rezultatul 
menținându-se până spre finalul 
reprizei, când căpitanul echipei 
noastre, Sergiu Tacot, a izbutit 
egalarea cu 15 secunde înainte 
de pauză, fructificând o centra-
re executată cu maximă precizie 
de Constantin Burdujel. Într-o 
continuare volitivă bine concer-
tată, mitanul secund începu cu un 
adevărat asalt, unul de neoprit, al 
conaționalilor noștri, care timp 
de șase minute au marcat tocmai 
de trei ori. 

Mai întâi, într-un stil de mare 
maestru se remarcă Cristian Oba-
dă, care iată că în sfârșit și-a re-
venit după o gravă accidentare. În 
urma unei incursiuni individuale, 
el a înscris cu un șut puternic de la 
distanță în colțul lung. După care 
Constantin Niță majoră avantajul 
cu o lovitură imparabilă din afara 
careului în vinclu. Încă peste două 
minute, Andrei Negară fructifică 
o lovitură de pedeapsă, acorda-
tă pentru un henț comis la șutul 
lui violent. O prestație excelentă 
a avut-o și goalkeeperul nostru 
Oleg Chitoroagî, care a contri-
buit într-o măsură considerabilă 
la configurarea unui scor atât de 
categoric. De remarcat că pen-
tru echipa antrenată de Vladimir 
Vusatîi n-a evoluat unul dintre 
cei mai puternici jucători ai se-
lecționatei, Andrian Lașcu, din 
cauza cartonașului roșu primit 
anul trecut în meciul cu Slovacia 
în cadrul turneului preliminar 
Euro-2022. 

Moldova – Estonia 2-0

Partida cu țara baltică, deru-
lată în a doua zi competițională, 
selecționata noastră a dominat-o 
de la cap la coadă, asigurându-și 
victoria încă din prima repriză. 
Scorul totuși a fost deschis într-un 
târziu, apărarea masivă a estonie-

nilor permițându-le acestora mai 
mult timp să mențină egalitatea 
pe tabelă. Iar în minutul 13, An-
drian Lașcu a traversat cu mingea 
la picior terenul pe diagonală și 
a șutat pe sus din afara careului, 
balonul ocolind practic întreaga 
apărare și lăsându-l fără replică pe 
portar: 1-0. Cu două minute îna-
inte de pauză (min.18), un recital 
„futsalistic” de toată frumusețea 
oferi publicului spectator Andrei 
Negară; el i-a fentat în repetate 
rânduri pe doi adversari în fața 
careului, după care trimise de 
pe centru cu dreptul sub bară, 
portarul rămânând fără reacție, 
scor 2-0. În repriza secundă sta-
tu-quo-ul nu suferi modificări, iar 
formația tricoloră își asigură prin 
această victorie unul din cele două 
locuri care garantează accederea 
în main round.

Moldova – Grecia 2-1  

În ultima zi de concurs, după 
o zi de odihnă, băieții noștri din 
start au preluat inițiativa în me-
ciul cu elenii, care nu arătau de-
loc intimidați, demonstrând un 
joc tehnic și plin de încredere. 
Pe durata primei reprize, tenta-
tivele jucătorilor moldoveni de a 
deschide scorul erau dejucate cu 
minuțiozitate de futsaliștii din 
peninsula Balcanică, ei demon-
strând un control bun al mingii 
și o pregătire tehnico-tactică pe 
măsură. Însă idila zerourilor de 

Selecționata Moldovei de futsal a învins în 
toate cele trei meciuri din cadrul grupei 
„F” a Preliminariilor Campionatului 
Mondial-2024, desfăşurate în perioada 

6-9 aprilie curent pe parchetul sălii Complexului 
Sportiv „Futsal Arena FMF” din comuna Ciorescu. 
Acest lucru le-a asigurat tricolorilor primul loc 
în clasament şi calificarea în turul doi preliminar 
(main round). 

pe tabela electronică de marcaj 
a fost întreruptă – spre marea 
bucurie a celor peste o mie de 
spectatori prezenți în tribune 
–, cu două minute înainte de 
pauză, când Cristian Obadă 
a reușit printr-o interceptare 
să stopeze atacul oaspeților și 
cu o pasă de o finețe tehnică 
excepțională să-l direcționeze 
spre poarta adversă pe Daniel 
Adam; acesta la rândul său a 
dat dovadă de altruism și prin 
diagonală i-a întors serviciul 
lui Obadă, care prelucră rapid 
mingea, „mângâind-o” ușor cu 
talpa, și o expedie fără nicio di-
ficultate pe lângă goalkeeperul 
grec în colțul lung, scor 1-0. 

Iar cu patru secunde înainte 
de încheierea primului mitan, 
discipolii lui Vladimir Vusatîi au 
obținut dreptul la lovitură liberă, 
din partea dreaptă a terenului. 
Sergiu Tacot se poziționă late-
ral față de poarta adversă, dând 
impresia că va centra, după care 
șută năprasnic cu stângul pe lân-
gă unicul apărător ce constituia 
„zidul”, iar mingea zgudui plasa 
în partea de sus a porții greci-
lor, lăsându-i câteva secunde în 
șir înmărmuriți de neașteptata 
execuție. În repriză a doua, des-
fășurată pe contre, grecii și-au 
demonstrat mai explicit intenți-
ile ofensive, rămase fără finali-
zare până spre sfârșitul partidei, 
când cu 20 de secunde înainte de 
încheiere au reușit să reducă din 

diferență, scor 2-1. Învingând în 
acest meci, echipa Moldovei s-a 
clasat pe primul loc în grupă, 
fapt ce îi va aduce beneficii în 
ecuația tragerii la sorți ce va avea 
loc pe 6 iulie 2022 în vederea 
stabilirii adversarilor din turul 
doi preliminar.

În celelalte partide din cadrul 
grupei „F” au fost înregistrate 
următoarele rezultate: Estonia 
– Grecia 2-5; Elveția – Grecia 
1-5; Estonia – Elveția 3-9. La 
acest turneu naționala noastră 
a evoluat în următoarea compo-
nență: Oleg Chitoroagî și Alexei 
Capsamun (portari), Sergiu Ta-
cot, Constantin Burdujel, Andri-
an Lașcu, Cristian Obadă, Andrei 
Negară, Daniel Adam, Constantin 
Niță, Leonid Podlesnov, Valeriu 
Gurgurov, Constantin Gurjui, 
Marin Stan, Cristian Crasnov. În 
cadrul competiției, de două ori 
pentru formația noastră au marcat 
Cristian Obadă, Sergiu Tacot și 
Andrei Negară, iar Andrian Lașcu 
și Constantin Niță și-au trecut în 
palmares câte un gol.

Este de menționat că în main 
round vor fi alcătuite 12 grupe 
a câte trei echipe, care vor juca 
tur-retur, primul meci urmând să 
se desfășoare pe 8 martie 2023. 
Câștigătoarele grupelor și patru 
cele mai bune echipe de pe locul 
2 se vor califica în etapa valoric 
superioară. Celelalte opt echipe 
de pe locul doi se vor confrunta 
în play-off.

Iulian BOGATU
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S u d o k u

Teatrul Național „Mihai Eminescu”
16–17.04; 30.04 Premieră! „Frunze de dor”, după Ion Druță, ora 18.00.
19.04 „O aventură tomnatică” de Semion Zlotnikov, ora 18.30. 
20.04 „The Lucky Strike” de Rick Cleveland, ora 18.30.
21.04 „Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mintal” de Matei Viș-

niec, ora 18.00.

Teatrul Național „Eugene Ionesco”
15–16.04 Premieră! „Lecția” de Eugene Ionesco, ora 18.30.
17.04 „Căldură în noiembrie” de Yana Dobreva, ora 17.30.
21.04 „O istorie foarte simplă” de Maria Lado, ora 18.30.

Teatrul Național de Operă şi Balet „Maria Bieşu”
21.04 Gala de operă, ora 17.00.

Teatrul Satiricus „I.L. Caragiale”
15.04 „Și cu violoncelul ce facem?” de Matei Vișniec, ora 18.30.
16.04 „Bună dimineața, tăticule!” de Jean Poirret, ora 18.30. 
17.04 „Banii, banii sau «Borsetka»” de Georges Feydeau, ora 18.30.

Teatrul Geneza Art
16–17.04 „Toc” de Laurent Baffie, ora 19.00.
19–20.04 „ZACS”, ora 19.00.
21.04 „Invitația la Vals” de Mihail Drumeș, ora 19.00.

Teatrul „Luceafărul”
15.04 „Testamentul” de Gh. Urschi, ora 18.30.
16–17.04 „Așteptându-l pe Godot” de Samuel Beckett, ora 18.30.

Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici”
17.04 „Motanul încălțat” de Ch. Perrault, ora 11.00; 12.30.

Teatrul Municipal de Păpuşi „Guguță”
16.04 „Comoara tâlharilor” de Iu. Filip, ora 11.00.
17.04 „Tronca, ponca, vâj!” de Aurica Plăcintă, ora 19.00.

Filarmonica Națională „S. Lunchevici”, Palatul Republicii
15.04 Concert de binefacere. „Muzica pentru pace”, organizat în parteneriat cu 

Ambasada Ucrainei în Republica Moldova. Orchestra Simfonică a Filarmonicii 
Naționale, dirijor Mihail Agafița, Capela Corală Academică „Doina”, dirijor Ilona 
Stepan, Soliști: Tatiana Costiuc, Elena Demirdjean, Victoria Nichitcenko, Con-
stantin Moscovici. Dirijori invitați: Vyacheslav Cernuho-Volici, Vyacheslav Redya 
(Ucraina), ora 18.00. Banii colectați din vânzări vor fi donați în susținerea Ucrainei.

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 
17.04 In memoriam – Nicolae Buinovschi. Elevii și profesorii Liceului Republican 

de Muzică „C.Porumbescu”: Ion, Daria și Vadim Buinovschi; Ștefan Luță, Sofia 
Știucă, Petra Pleșca, Cezar Moldovanu; Ansamblul de violoniști; Ansamblul micilor 
violoniști. La pian Sorin Matei. Invitați: Radu Tălămbuță, Kaiser Band, ora 18.00.

21.04 Flautul fermecat. Ion Negură, flaut și Olga Iuhno, pian – 20 de ani în duet! 
cu participarea Orchestrei Naționale de Cameră, prim-dirijor Cristian Florea. În 
program: J.S. Bach, F. Kuhlau, F. Doppler, M. Skorik, G. Faure, S. Rahmaninov, 
G. Donizetti, G. Enescu, V. Rotaru, O. Negruța, 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 aş 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 îşi 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 Chişinău.  
Aici vei găsi anunțuri de larg interes trimise de cititorii GAZETEI de Chișinău și vei putea 

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

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

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

chisinau.md .

R u b r i c a  „ M i c a  p u b l i c i t a t e ”
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Dorința de a le face pe 
plac altora se estompează 
odată cu creșterea încrederii 
în sine. Acum știi că trebuie 
să pui limite clare în raport 
cu anumite persoane și nu 
vei face niciun compromis în 
acest sens. Relațiile platoni-
ce nu sunt ceva ce îți dorești 
în viața ta, dar în anumite 
contexte reușești să adopți 
o atitudine tolerantă.

Mișcarea cosmică a as-
trelor devine tot mai agita-
tă în raport cu semnul tău 
de zodiac. Ai multe lucruri 
peste care trebuie să treci, 
iar începutul acestei săptă-
mâni este promițător din 
acest punct de vedere. Ofe-
ră-le celor din jur ocazia să 
vorbească despre propriile 
sentimente!

Zilele care urmează aduc 
multe provocări în toate 
sectoarele vieții tale. Din 
cauza unei influențe ciuda-
te pe care o vei recepționa 
de la Jupiter, vei da peste 
persoane care îți induc din 
nou nevoia de a le proteja. 
Ceea ce este diferit de data 
asta este că îți dai seama că 
acum nu este vorba despre 
tine.

Indisponibilitatea ta 
emoțională în raport cu 
anumite persoane devine 
tot mai evidentă. Modul în 
care alegi să comunici cu 
cei apropiați este unul de-
gajat, lăsând mereu impre-
sia lipsei de autenticitate. 
Cariera se află pe o pantă 
ascendentă. Este important 
să ai obiectivele foarte clar 
stabilite.

Pe parcursul acestei săp-
tămâni o să fii mai expus 
din punct de vedere soci-
al. Tot ceea ce vei trăi te va 
obosi foarte mult și te va 
forța ca spre zilele de joi sau 
vineri să renunți la unele 
planuri personale. Indife-
rent de punctul în care te 
afli în relația personală, îți 
dorești mult mai mult de la 
cel de lângă tine.

Ai putea începe această 
săptămână prin a „sparge” 
cu toată inima întregul set 
de reguli sociale pe care le 
urmezi. Pentru a avea succes 
trebuie să îți dezvolți anu-
mite automatisme pentru 
a putea ulterior să te ocupi 
de „nuanțarea” lucrurilor. 
Imaginația te va ajuta să îți 
setezi obiective profesionale 
destul de exigente.

Saturn va fi în perioada 
următoare gardianul tău as-
tral. Te va „acompania” pe 
orice drum alegi să pășești. 
La nivel energetic nu vei 
simți nimic diferit pe par-
cursul acestei săptămâni. 
Chiar dacă încă sunt pre-
zente iluziile în raport cu 
o relație anume din viața 
ta, știi care sunt deciziile 
pe care le vei lua în viitor.

Zilele următoare sunt 
potrivite pentru a aduce 
relația personală pe linia de 
plutire. Confruntările, ten-
siunea acumulată și lipsa 
de timp petrecut alături de 
partener v-au adus într-un 
punct critic. Deși este posi-
bil să afli multe răspunsuri 
la întrebările pe care le ai, 
ceea ce descoperi nu te mul-
țumește.

Ești în centrul atenției. 
Rămâi la fel de conectat 
emoțional la cei dragi, te 
ocupi de toate proiectele pe 
care le ai în derulare și reu-
șești chiar și să te răsfeți cu 
tot felul de lucruri pe care 
ți le-ai tot refuzat până în 
prezent. Armonia pe care o 
resimți în jur te umple de 
vitalitate și motivație.

Singura modalitate care 
te face să simți că deții con-
trolul propriei vieți este să 
te concentrezi asupra jo-
bului și a proiectelor pe 
care le ai în desfășurare. 
Este posibil să fii epuizat 
din punct de vedere psihic, 
dar nu pare că îți dai voie 
să vezi asta. Te afli într-un 
carusel din care nu știi când 
vei coborî.

Ai nevoie ca cei din jur 
să își dea seama cât de in-
tense sunt bătăliile pe care 
le duci în raport cu propria 
persoană. Vrei să îți expui 
vulnerabilitățile pentru ca 
cei din jur să îți „panseze” 
rănile. Dacă îți dorești un 
altfel de start în carieră, e 
important ca odată cu noua 
oportunitate, și atitudinea 
ta să fie una diferită.

Deși informațiile pe care 
încerci să le integrezi nu re-
prezintă ceva nou pentru 
tine, temerile pe care le ai 
iau amploare. Tonusul tău 
psihic are de suferit. Chiar 
dacă orice compromis pe 
care îl faci îți oferă și po-
sibilitatea de a afla lucruri 
noi despre sine, această di-
namică nu trebuie să devină 
un mod de a fi pentru tine.

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

La vremea ceea trăia în satul 
lor o familie, care avea doi copii 
de grădiniță. Pe bărbat îl chema 
Ion, iar pe femeie Larisa. Venea 
Larisa să aducă copiii la grădiniță 
toată numai vânătăi. Și Teodora 
într-o zi îi zice într-o doară: „Cum 
poți să trăiești cu un animal?! Dă-l 
pe mâna mea vreo jumătate de an 
și ți-l fac om!” 

„Mărită-te cu mine 
Teodora, că am să te fac 
fericită!”

Azi îi zice așa, mâine la fel, poa-
te de sute de ori o fi zis în glumă, 
când această femeie i se jeluia. Și 
ce credeți? După ce copiii Larisei 

au plecat de la grădiniță, cei doi 
soți au divorțat. Teodora tocmai 
o înmormântase pe bunica, iar 
o mătușă fără de picioare, care 
fusese lăsată în grija unui nepot, 
trebuia externată din spital. Și 
pentru că nepotul își bătea joc de 
bătrână, Teodora, bună și miloasă, 
a luat-o la ea. 

De câteva ori Ion încercase să-i 
facă curte șefei de grădiniță, dar 
femeia îl respingea. Și atunci băr-
batul s-a gândit să stea de vorbă 
cu mătușa ei. În timp ce Teodora 
era la serviciu, Ion se abătea pe 
la mătușa Iustina, rugând-o s-o 
convingă pe nepoată să se mărite 
cu el. În seara spre Sfântul Vasile, 
Ion a intrat în casa femeii și a zis: 
„Eu din casa asta nu plec. Mări-
tă-te cu mine Teodora, că am să 
te fac fericită!”.  

La îndemnul mătușii, Teodora 
s-a măritat cu el, dar nu se lega 
nici vorba, nici traiul. În primii doi 
ani, cel puțin, bărbatul se lăsase 
de băut. Băiatul mai mare a venit 
după el, și Teodora l-a lipit ca o 
mamă adevărată, căci îl iubea încă 
de la grădiniță, iar când i-a venit 

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

vremea de însurătoare i-a făcut o 
nuntă ca în povești. 

Dar să facă om din Ion n-a pu-
tut. Căci lupul păru-și schimbă, 
dar năravul, ba. Batjocorită și bă-
tută mereu, după 18 ani a dezlegat 
calul de la gard. 

Credeți în fericire!

Înainte de a divorța, le-a zis 
la niște femei tinere, care se je-
luiau că n-au noroc pentru că 
le-au lăsat bărbații: „Dați-mi anii 
voștri, că eu mă urc pe casă! O să 
vedeți, peste doi ani fac 60, de 
Ion încă nu m-am despărțit, dar 
am să-mi găsesc un bărbat așa 
de bun și așa de cuminte, cum 

de o viață mă rog lui Dumnezeu 
să-mi trimită!”. 

Și a doua zi bărbatul visat i-a 
telefonat. Trei luni au ținut legătu-
ra prin telefon fără să se cunoască. 
Vorbeau de parcă se știau de când 
lumea, iar când s-au întâlnit au 
spus din prima secundă: „Suntem 
făcuți unul pentru altul”. „Ești 
frumoasă, Teodora și miroși fru-
mos”, i-a șoptit, privind-o în ochi 
cu blândețe. 

Lumina unui nou început a 
înduioșat-o până la lacrimi pe 
Teodora. Vorbele și îmbrățișa-
rea lui Mihăluță îi dădeau aripi. 
Lacrimi de fericire i-au țâșnit din 
ochi, fără să le poată opri. L-a 
strâns în brațe ca să-l țină lângă 
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Cum vă spuneam, într-o zi o femeie bătrână 
i-a zis Teodorei: „Nu te uita numai pe 
fereastră, deschide uşa! Dacă nu vezi pe 
nimeni, ieşi în drum şi ai să vezi că mai sunt 

bărbați. Uită-l pe Filip Ivanovici, Dumnezeu să-l 
ierte, căci ți-a scuipat urât de tot în suflet!”. După 
aceste vorbe a plâns lung şi din suflet, s-a uitat în jur, 
apoi în oglindă şi şi-a zis: „Da, într-adevăr, mai este 
lume, mai sunt bărbați şi eu am numai 35 de ani.” 

ea până în ultima clipă a vieții. 
Diferența de vârstă dintre ei e de 
10 ani. Bărbatul e mai mare. Dar 
ce mai contează vârsta?! Se iubesc 
cu multă pasiune. 

Trăiesc sentimente puternice, 
cum n-au avut parte nici el, nici 
ea în tinerețe. Cu lumina bucuriei 
pe față, Teodora mi-a spus: „Eu 
n-am crezut că pe pământ sunt 
așa oameni de buni la suflet ca 
Mihăluță. Noi suntem mereu 
flămânzi de vorbă. Eu n-am trăit 
în viața mea așa sentimente cum 
trăiesc acuma. El mereu e gata 
să mă mângâie, să-mi facă masaj 
acolo unde mă doare. 

Nici mama, nici bunica, nici 
unul din bărbații pe care i-am avut 
nu m-au mângâiat așa. Mă ia o 
frică uneori când mă gândesc că 
tare puțin ne-a mai rămas de trăit. 
Dar eu cred că dacă Dumnezeu 
mi l-a trimis acum pe Mihăluță, 
după ce am îndurat atâta chin și 
necaz, se va îndura și îmi va da tot 
atâția ani câți i-am trăit în iad cu 
Ion – pentru echilibru. 

Nu știu cum e în rai, dar mie mi 
se pare că acum sunt în rai. Acum 
spun cu mâna pe inimă că trebu-
ie să crezi în fericire ca să ajungi 
s-o trăiești din plin. Dumnezeule 
Mare, pot striga cu voce tare că 
există adevărata dragoste! 

Vin cu un sfat către cititori și 
cititoare. Dacă într-o căsătorie 
nu-i unire, nu vă chinuiți cum 
m-am chinuit eu, oameni buni, 
rupeți relația! Mai devreme ori 
mai târziu, iubirea cea mare va 
veni, numai să știți cum să o cereți 
de la Dumnezeu”.
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Misterul anulatMisterul anulat

O A M E N I  Ș I  C Ă R Ț I

Am ajuns la Țigănești la în-
ceputul săptămânii. În sat ziua 
de muncă începe pe la cântatul 
cocoșilor și se termină odată cu 
apusul soarelui. Mergând pe uli-
țele cam înguste, am zărit printre 
scândurile gardurilor oameni care 
forfoteau prin grădini… Familia 
Tcaci nu a fost o excepție, soții 
Grigore și Vera munceau de zor. 

Protagonistul materialului 
nostru, nea Grigore, la vârsta lui 
onorabilă, trebăluia prin curte, 
construia un adăpost pentru ani-
male. Soția acestuia, Vera, avea 
treburi casnice. Bucuroase de oas-
peți, gazdele ne-au poftit în casă… 
Plini de emoții și parcă dornici de 
a depăna amintiri, soții Tcaci ne-
au vorbit cu drag de viața lor, în 
special de frumoasa obișnuință pe 
care o are stăpânul casei, cea care 
ne-a adus la poarta gospodarilor. 

Soțul – da, nevasta – ba

,,Când vin de la lucru, chiar 
dacă sunt obosit, îmi iau o carte 

și citesc, așa mă relaxez. Îi mai zic 
soției că dacă întreabă cineva de 
mine să-i spună că sunt în chilie, 
ca un călugăr, să nu mă deranjeze 
nimeni”, ne-a spus binevoitor nea 
Grigore.

Nevastă-sa are 68 de ani și 
este asistent social. Femeia nu 
este încântată de hobby-ul so-
țului, mai ales atunci când vine 
vorba de munca prin gospodărie 
pe care bărbatul poate s-o amâ-
ne… în favoarea unui capitol din 
carte sau a unor texte din ziar. 
Chiar și așa, soții au trăiți îm-
preună aproape 50 de ani, trei 
copii și multe povești de viață pe 
care numai prin cărți le-ai mai 
putea găsi. 

,,A răscolit toată biblioteca din 
sat. Uneori mi-i ciudă, eu îi spun 
că trebuie să muncim, iar el se 
apucă de citit! Nu-i zic nimic deja, 
m-am obișnuit, îl las să citească, 
mă calmez și eu”, ne-a spus zâm-
bind Vera Tcaci. 

De la Creangă la Honore 
de Balzac

Pe Grigore Tcaci l-a pasionat 
lectura încă din copilărie, atunci 
când a dat de cărțile lui Ion Crean-
gă. Adolescența i-au marcat-o alte 
opere literare, a citit mult chiar și 
atunci când era înrolat în armată. 

,,Am început cu Ion Creangă, 
i-am citit toate poveștile. După ce 
am terminat clasa a 11-a, nu prea 
mă trăgea la citit, în schimb când 

O chilie zidită din cărți
Grigore Tcaci (75 de ani) din satul Țigănești, raionul Strășeni, se duce cu traista la bibliotecă 

Multe drumuri face un om în viață. 
Pe unele le calcă de câteva ori, 
unul o singură dată, iar altele le 
bătătoreşte... Răs-umblată e calea 

spre biblioteca din satul Țigăneşti de către 
Grigore Tcaci, un împătimit al cititului, care 
împlineşte în câteva zile 75 de ani. În tinerețe o 
parcurgea mai uşor, la bătrânețe mai greu, însă 
mereu cu aceeaşi curiozitate şi dragoste față de 
cărți. Acum, în drum spre bibliotecă, nea Grigore 
are un singur gând – să găsească măcar o carte 
pe care nu a citit-o.

Octavian GRAUR

am ajuns la armată, în anul 1966, 
citeam mai mult. Am fost înrolat 
la flota maritimă militară, la sub-
marine, în Sevastopol. După ce am 
terminat instruirea, am fost repar-
tizați, eu am ales Marea Baltică. 
În armată era o bibliotecă mare, 
citeam cărți în limba rusă ca să o 
învăț, nu o cunoșteam bine”, ne-a 
istorisit Grigore Tcaci.  

De la bibliotecă se întoarce cu 
cel puțin cinci cărți, pentru că 
trebuie să aibă rezerve. Pune în 
traistă ce mai găsește… o carte de 
istorie, vreun roman polițist sau 
de ficțiune. Mare îi este indigna-
rea atunci când este nevoit să ia 
de mai multe ori aceeași carte, 
căci nu sunt atât de multe cărți 
pe cât își dorește la biblioteca 
din sat.

,,Îmi place să citesc de toate. 
Din biblioteca din Țigănești am 
citit cărți despre Imperiul Mon-
gol, sub conducerea lui Ginghis 
Han, despre Imperiul Otoman, 
Imperiul Roman etc. Erau cărți 
pe care le citeam de mai multe 
ori. Uneori iau ceva din literatura 

clasică rusească, altceva nu prea 
este. Mai mult se aduc cărți pentru 
copii. Am citit mai mulți scriitori 
francezi, spre exemplu, pe Honore 
de Balzac. Am citit cărți despre 
cercetări, romane polițiste… mai 
multe. Îmi cumpăr și ziare. Cum 
vin cu un ziar de la poștă, îl ci-
tesc până la jumătate și-mi mai 
las câteva pagini”, ne-a povestit 
Grigore Tcaci.

A citit sute de cărți, le-a pier-
dut numărul, multe din ele le-a 
recitit. Autori din literatura uni-
versală și din literatura română. 
Nea Grigore este de părerea că 
tinerii ar trebui să calce mai des 
pragul bibliotecilor: 

,,Am citit cărți de Andrei Lu-
pan, Liviu Rebreanu și mulți alții, 
nu-mi aduc acum aminte. O să mă 
duc într-o zi la bibliotecă și o să 
număr câte cărți am luat. Câteva 
sute. Dar am deja a doua cartelă, 
prima s-a pierdut… Eu îmi doresc 
ca tinerii să se ducă mai des pe 
la bibliotecă, din cărți poți lua 
multe lucruri bune, acumulezi 
cunoștințe.” 

Cu cărțile-n desagă 
jumătate de viață

Pentru că vă spuneam la început 
de drumul pe care-l face foarte des 
Grigore Tcaci, nu puteam să pără-
sim satul Țigănești fără a vizita și 
noi biblioteca. Cartela de la bibli-
otecă cu numele lui Grigore Tcaci 
a fost deschisă în 2004 și are cele 
mai multe foi ce îi pot confirma 
statutul de cel mai fidel cititor. 

Cele cel puțin cinci cărți pe care 
le ia nea Grigore în traistă, de care 
vă spuneam mai sus, le aduce în-
tr-o lună înapoi, citite și răscitite, 
ne-a declarat bibliotecara.

Din păcate, starea de sănătatea 
a lui nea Grigore nu mai e cum 
a fost cândva, dar nici timpurile 
nu sunt din cele mai fericite. În 
momentele mai dificile… familia 
și cititul îi sunt leacul. Bărbatul 
își dorește ,,să se termine războiul 
și să fie pace”. ,,Să fiu sănătos, nu 
mă tem că voi pleca ,,în sus”, dar 
mai vreau să-mi văd nepoții”, ni 
s-a confesat iubitorul de cărți din 
satul Țigănești. 

Primarul Constanței, Vergil Chițac, a anulat „înfrățirea” 
cu primarul Chișinăului, Ion Ceban, la câteva ore după ce 
a anunțat evenimentul, spunând că s-a atribuit o „sem-
nificație politică” semnării acordului, scrie g4media.ro.

Luni, 11 aprilie, Primăria Constanța a anunțat printr-un 
comunicat de presă, o ceremonie de semnare a acordului 
de înfrățire între cele două administrații, o procedură 
simbolică prin care două comunități își declară public 
susținerea reciprocă și în urma căreia sunt de așteptat 
evenimente culturale comune, sprijin economic, vizite 
oficiale ale delegațiilor celor două administrații, alte ac-
tivități comune, scrie sursa citată.

Evenimentul urma să se întâmple marți, la Prefectura 
Constanța. Acordul a fost aprobat anterior de consiliile 
locale din ambele orașe.

Însă, la câteva ore de la anunțul semnării acordului, 
Primăria Constanța a anunțat că evenimentul nu va mai 
avea loc motivând răzgândirea prin „evitarea utilizării în 
sens politic a acestui eveniment”, după ce în spațiul public 
„a fost atribuită o semnificație politică” momentului de 
înfrățire a orașelor.

„Decidem anularea evenimentului respectiv și reana-
lizarea oportunității demersului de semnare a documen-

tului menționat”, scrie în comunicatul emis de Primăria 
Constanța, citat de g4media.ro.

După ce primarul Constanței, Vergil Chițac, a anunțat 
despre anularea evenimentului, Ion Ceban a scris o postare 
pe pagina sa de Facebook.

„Amiralul a capitulat sub presiuni și frustrări personale! 
Este o vorbă la moldoveni „singur cânt, singur dansez” 
așa și în cazul lui. El a anunțat, el a renunțat. De Paște, 
ouăle se vopsesc dacă ele există, Dle amiral”, a scris Ceban. 

În acest context, Ion Sturza, a comentat reacția prima-
rului de la Chișinău într-o postare pe Facebook. 

„Primăvara la Chișinău. Iv. Ceb s-a supărat. Tare. Atât de 
tare, că în miez de noapte i-a amintit primarului Constanței 
de ouăle de… Paște! E ceva ereditar la comuno-socialiștii 
moldoveni, o tot dau cu ouăle. Între timp, și un sector al 
Bucureștiului a refuzat o finanțare de un milion de euro. 
Dacă sincer, păcat. Suferă chișinăuienii. 

Dar… dacă faci politică (mare) din postul de primar 
(mic), trebuie să-ți asumi consecințele. În Europa e în 
plină desfășurare operațiunea „deputinizarea”. Sunt iden-
tificați și izolați agenții de influență și simpatizanții lui 
Putin. Lista e lungă și nu se oprește la Orbán și Schröeder. 

Iv. Ceb este un proiect rusesc. Înainte de război, nu ar 
fi fost o problemă (mare). Azi trăim alte timpuri.

Așa că, domnule Iv., nu te supăra! Mai este și Kostro-
ma”, a scris Ion Sturza pe facebook.

Ex-președintele Curții de Conturi a Republicii Moldova, 
Serafim Urechean, a declarat pentru „Gazeta de Chișinău”: 
„Nimic bun. Eu când am semnat acordul cu Iași, am dus 
lucrul până la final”.

Diana BOTNARU

Constanța a anulat „înfrățirea” cu Chișinăul, Ion Ceban a reacționat mojicește  
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Luni, 18 aprilie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Ediţie specială
10.55 Printre cuvinte
11.00 Ediţie specială
11.50 Ecce Via
12.00 Obiectiv comun
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Universul credinţei
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte 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 Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Referendum
21.50 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
21.55 Referendum
22.50 Discover România
23.00 Dosar România
00.00 Câştigă România!
01.00 Punctul pe azi
02.00 Nocturne
02.50 Discover România
03.00 Garantat 100%
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Ediţie specială
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Ediţie specială
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.00 Editie specială
18.10 Serial: Dong Yi, concubina regelui
19.30 Mic portret de mari românce
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.00 Referendum
22.50 Film: Escadronul 303

00.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.40 Sport
01.00 Telejurnal Ştiri
02.00 Referendum
03.30 Film: Escadronul 303
05.10 In grădina Danei
05.45 Serial: Dong Yi, concubina regelui

TVR 2

07.00 Documentar: Case şi design: 
transformarea
07.30 România… în bucate
08.00 Mic dejun cu un campion
08.50 Teleshopping
09.00 Concert la teatrul Monumental
10.00 Documentar: 360° Alsacia - tărâm 
al berzelor
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Fără prejudecăţi
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Concert la teatrul Monumental
16.00 Serial: Mândrie şi pasiune
16.50 Filler: Secolul 22
17.00 România… în bucate
17.30 Case şi design: transformarea
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Câştigă România!
21.00 Reteaua de idoli
22.00 Memorialul Durerii
22.55 Filler Ecce via
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Ştiri
02.45 Film: 100 de lei
04.25 România… în bucate
04.55 E vremea ta!
05.10 Luminiţa de la miezul nopţii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.15 Cronica săptămânii
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 Cuvintele credinţei
10.00 Bună dimineaţa
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d

13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi păcat
14.25 Bucătăria fermecată
14.30 F/d
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Tayo, micul autobuz
16.30 Codul ECO
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Săptămâna sportivă
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
20.45 Descoperiri uluitoare
21.00 Ştirile
21.30 Reporter pentru sănătate
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial Pentru fiul meu
23.25 Film JFK
01.35 Bună dimineaţa
02.35 Petalo romano
03.05 Ştiri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.30 Săptămâna sportivă

AgroTV

7:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
informativ/analitic
8:00 Telemagazin 
8:15 Sezonul de recoltare Program edu-
cațional/informativ 
8:30 ABC-ul Fermierului Program educa-
tiv/informativ
9:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
informativ/analitic
10:00 Să ne cunoaștem Țara Educațional/
cultural
11:00 Telemagazin
11:15 Program AGRO TV România  
13:45 Telemagazin
14:00 Interviuri cu Soroceni
15:00 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
16:00 Program AGRO TV România 
17:00 Telemagazin
17:15 Șiretlicuri de grădinărit Program 
educațional/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Să ne cunoaștem Țara educațional/
cultural
18:30 Despre noi, altfel Program edu-
cațional/cultural 
19:00 Știri Program Informativ 
19:30 Actualitatea la Raport talk show
20:30 Agri Smart Program informativ/
educativ
21:00 Născut în Moldova program Edu-
cațional/informativ
21:30 Sezonul de recoltare Program 
educațional/informativ
21:45 Sezon agricol Program educațional/
informativ
22:00 Știri Program informativ 
22:30 Actualitatea la Raport talk show
23:30 Program AGRO TV România
2:00 Știri Program informativ 
2:30 Actualitatea la Raport talk show
3:30 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV cu Iuliana Maranciuc
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV cu Valeria Capra
21.00 În Profunzime
22.00 SURVIVOR România
00.00 Ştirile Pro TV cu Valeria Capra
00.40 Film Batman vs Superman: Zorii 
dreptatii
02.40 La Măruţă
04.40 Lecţii de viaţa

ProTV International

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 SURVIVOR România
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
05.30 Doctor de bine

Jurnal TV

07.00 Jurnalul Săptămânii
08.00 Pop Corn Show
10.00 Teleshopping
10.30 Program special
12.00 Femeile Vorbesc
13.00 Ora de Ras
13.45 Teleshopping
14.00 Ediţie Specială
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Fii Sănătos, Fii Solidar
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
22.00 În slujba poporului

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

TV8

05.00 Reporter de Gardă
05.15 Întreabă Gheţu
07.00 Sinteza
07.45 Cutia neagră. Plus
09.00 Punct şi de la capăt
10.00 Dincolo de Nistru
10.15 Efect 9.6
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Gheţu
17.00 Ştiri
17.45 Т/с
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.25 Punct şi de la capăt
01.25 Х/ф
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

National

06.00 Vouă
06.30 Stan şi Bran - momente de exceptie
07.30 Film: VAGABONDUL

11.15 Teleshopping
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 140
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica reluare
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 947
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 91
18.30 Ştiri Naţional TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 950
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 142
21.00 Film: LUPTĂ ÎN CÂMP DESCHIS
00.00 Dez-ordine
02.00 Poamă acră
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Marți, 19 aprilie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Ediţie specială
10.55 Printre cuvinte
11.00 Ediţie specială
11.50 Ecce Via
12.00 Obiectiv comun
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Universul credinţei
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Lectia de istorie
16.00 Reţeaua de idoli
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Câştigă România!
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune, 100 eps
23.50 Discover România
00.00 Adevăruri despre trecut
00.30 Istorii ascunse
01.00 Punctul pe azi
02.00 Drumul lui Leşe
03.00 Reţeaua de idoli
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Ediţie specială
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Ediţie specială
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu

17.00 Inspiră România
18.10 Serial: Dong Yi, concubina regelui
19.30 Mic portret de mari românce
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
22.10 Telecinemateca Aventurierii
00.15 Serial: Obsesia Evei, sez. 2
01.00 Telejurnal Ştiri
02.00 Eu pot!
02.45 Ora regelui
03.35 Meteo
03.40 Sport
04.00 Tema zilei
04.50 Inspiră România
05.45 Serial: Dong Yi, concubina regelui

TVR 2

07.00 Case şi design: transformarea
07.30 România… în bucate
08.00 Memorialul Durerii
08.50 Teleshopping
09.00 Concert la teatrul Monumental
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Concert la teatrul Monumental
16.00 Serial: Mândrie şi pasiune
16.50 Filler: Secolul 22
17.00 România… în bucate
17.30 Case şi design: transformarea
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Câştigă România!
21.00 Destine ca-n filme
22.00 D’ale lu’ Mitică
22.55 Filler Ecce via
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Ştiri
02.40 Film: Palatul viceregelui
04.35 România… în bucate
05.00 E vremea ta!
05.10 Luminiţa de la miezul nopţii
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Candela neuitării…
06.15 Lecturi a la carte
06.30 Moldova de Patrimoniu
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Bună dimineaţa
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi păcat
14.20 Bucătăria fermecată
14.30 Unda bugeacului
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Tayo, micul autobuz
16.30 Revista FIFA
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Ediţie specială
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
20.40 Descoperiri uluitoare
21.00 Ştirile
21.30 Dimensiunea diplomatică
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial Pentru fiul meu
23.25 Film Rapsodia Boema
01.35 Bună dimineaţa
03.00 Ştiri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.30 Ediţie specială

AgroTV

7:00 Știri Program informativ 
7:30 Telemagazin 
7:45 Profu de nutriție Program educațional
8:00 Magia decupajului Program edu-
cațional/informativ
8:30 Paradisul grădinilor Program edu-
cațional/informativ
9:00 Știri Program informativ 
9:30 Actualitatea la Raport talk show
10:30 Program AGRO TV România 
11:00 Telemagazin 
11:15 Șiretlicuri de grădinărit Program 
educațional/informativ 
11:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
11:55 Program AGRO TV România 
13:45 Telemagazin 
14:00 Știri Program Informativ 
14:30 Actualitatea la Raport talk show 
15:30 Produs autohton Program de 
divertisment
16:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin 
17:15 Șiretlicuri de grădinărit Program 
educațional/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Călătorii cu gust Program de turism
18:30 Vin la tine Program de divertisment
19:00 Știri Program informativ 
19:30 Sezon agricol Program educațional/
informativ
20:00 Magia decupajului Program edu-
cațional/informativ
20:30 Paradisul grădinilor Program edu-

cațional/informativ
21:00 Sezonul de recoltare Program 
educațional/informativ
21:15 Despre noi altfel Program educațion-
al/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 Ştirile Pro TV Chişinău
07.00 Ştirile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV cu Iuliana Maranciuc
13.30 Teleshopping
13.45 În Profunzime
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV cu Valeria Capra
21.00 SURVIVOR România
00.30 Film Misiune imposibila
02.30 Ştirile Pro TV cu Valeria Capra
03.30 Lecţii de viaţa
04.30 Vorbeşte lumea

ProTV International

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 SURVIVOR România
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 SURVIVOR România
05.30 I likeIT

Jurnal TV

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

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Тайные сокровища Тихого океана

10.00 Т/с
11.05 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştiri
17.45 Т/с
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Freedom
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.30 Ştirile TV8
00.25 Тайные сокровища Тихого океана
01.00 Новости
01.25 Х/ф
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

National

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 142
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii

12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 91
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 948
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 92
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 951
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 143
21.00 Film: SFINŢI ŞI SOLDAŢI: 
BĂTĂLIA FINALĂ
23.00 Film: RĂZBOIUL CLANURILOR
01.00 Fosta mea iubire
02.45 Albumul Naţional
04.45 Vouă
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii

Miercuri, 20 aprilie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Ediţie specială
10.55 Printre cuvinte
11.00 Ediţie specială
11.50 Ecce Via
12.00 Obiectiv comun
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Universul credinţei
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Tradiţii
16.00 Destine ca-n filme
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
18.55 Printre cuvinte
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Câştigă România!
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune, 100 eps
23.50 Discover România
00.00 Breaking Fake News
01.00 Punctul pe azi
02.00 Opera Naţională 100 de ani
03.00 Destine ca-n filme
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Ediţie specială
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Ediţie specială
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Convieţuiri
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 Ştiri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
22.00 Breaking Fake News
23.00 Adevăruri despre trecut
23.30 Istorii ascunse Jdioara
00.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 2
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.00 Telejurnal Ştiri
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 Case şi design: transformarea
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.00 Concert la teatrul Monumental
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Sănătate cu de toate best of
14.00 Documentar: 360° - GEO
15.00 Concert la teatrul Monumental
16.00 Serial: Mândrie şi pasiune
16.50 Filler: Secolul 22
17.00 România… în bucate
17.30 Case şi design: transformarea
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Câştigă România!
21.10 Film: La răsărit de Eden
22.50 Filler Ecce via
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
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01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Ştiri
02.45 Film: La răsărit de Eden
04.20 România… în bucate
04.45 E vremea ta!
05.00 Luminiţa de la miezul nopţii
05.55 Filler: Secolul 22
06.10 Teleshopping
Moldova 1

06.05 Unda bugeacului
06.30 Reporter pentru sănătate
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Bună dimineaţa
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi păcat
14.25 Bucătăria fermecată
14.30 Marca frumuseţii
15.00 Serial Pentru fiul meu
16.15 Desene animate Tayo, micul autobuz
16.30 Dimensiunea diplomatică
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.30 Ediţie specială
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
20.45 Descoperiri uluitoare
21.00 Ştirile
21.30 Focus Europa
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial Pentru fiul meu
00.50 Zapovednik
01.05 Bună dimineaţa
03.00 Ştiri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.30 Ediţie specială

AgroTV

7:00 Știri Program Informativ 
7:30 Telemagazin
7:45 Deliciile Program educațional/
informativ
8:00 Landșaft pentru tine Program edu-
cațional/informativ 
8:20 Bătălia serelor Program educațional/
informativ
8:45 Sezon agricol Program educațional/
informativ
9:00 Știri Program informativ 
9:30 Să ne cunoaștem țara program edu-
cațional/cultural 
10:00 Show 9ow Program de divertisment
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 edu-
cațional/informativ
18:30 Născut în Moldova program edu-
cațional/informativ
19:00 Știri Program Informativ 
19:30 Agro Profit talk show
20:00 Agricultura cu valoare adăugată 
Program informativ/educativ
20:30 Sezonul de recoltare Program 
educațional/informativ
21:00 Bătălia serelor Program educațional/
informativ
21:30 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 Ştirile Pro TV cu Valeria Capra
07.00 Ştirile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV cu Iuliana Maranciuc
13.30 Teleshoping
13.45 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV cu Valeria Capra
21.30 Imperiul leilor
23.30 Las Fierbinţi
00.30 Ştirile Pro TV cu Valeria Capra
01.00 Lecţii de viaţa
02.00 Vorbeşte lumea

04.00 La Măruţă

ProTV International

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Atletico Textila
22.30 Lecţii de viaţa
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 Atletico Textila
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

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

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Freedom
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Dincolo de Nistru
10.00 Т/с
11.05 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Freedom
17.00 Ştiri
17.45 Т/с
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Editie speciala în limba rusa
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.25 Dincolo de Nistru
01.00 Новости
01.25 Х/ф
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

National

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 143
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 92
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Vouă
16.25 Serial: Destine rătăcite, ep. 949
17.20 Serial: Don Matteo, ep. 93
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 952
20.00 Film: SUPRAVIEȚUITORUL
22.30 Film: SOLDATUL UNIVERSAL: 
ZIUA RĂZBUNĂRII
00.45 Film: LUPTĂ ÎN CÂMP DESCHIS
03.45 Vouă
04.00 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Joi, 21 aprilie

TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Ediţie specială
10.55 Printre cuvinte
11.00 Ediţie specială
11.50 Ecce Via
12.00 Obiectiv comun
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Universul credinţei
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte 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 Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tema zilei
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Câştigă România!
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune, 100 eps
23.50 Discover România
00.00 Radar geopolitic
01.00 Punctul pe azi
02.00 Remix
03.00 Ora Regelui
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Ediţie specială
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Ediţie specială
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Akzente
17.00 Radar geopolitic
18.10 Serial: Dong Yi, concubina regelui
19.30 Mic portret de mari românce
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.00 Tema zilei
22.10 Pământul e albăstru ca o portocală
23.35 Nocturne
00.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
00.40 Sport
01.00 Telejurnal Ştiri
02.00 Serial: Obsesia Evei, sez. 2

02.45 Nocturne
03.35 Meteo
03.40 Sport
04.00 Tema zilei
04.50 Radar geopolitic
05.45 Serial: Dong Yi, concubina regelui

TVR 2

07.00 Case şi design: transformarea
07.30 România… în bucate
08.00 Reteaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Concert la teatrul Monumental
10.00 Documentar: 360° MânăŞtirile - 
comorile tainice din Georgia
11.00 Câştigă România!
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natură şi aventură
14.00 Documentar: 360° Suceviţa - fru-
museţea sfântă a mânăŞtirilor pictate
15.00 Concert la teatrul Monumental
16.00 Serial: Mândrie şi pasiune
16.50 Filler: Secolul 22
17.00 România… în bucate
17.30 Case şi design: transformarea
18.00 Ora de Ştiri
18.50 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.01 Câştigă România!
21.10 Film: Misterele adevăratului Sher-
lock Holmes: tărâmul oaselor
22.50 Filler Ecce via
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Luminiţa de la miezul nopţii
01.00 Câştigă România!
02.00 Ora de Ştiri
02.45 Film: Misterele adevăratului Sher-
lock Holmes: tărâmul oaselor
04.15 România… în bucate
04.45 E vremea ta!
05.00 Luminiţa de la miezul nopţii
05.55 Filler: Secolul 22
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Moldova de Patrimoniu
06.35 Lecturi a la carte
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Bună dimineaţa
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Iubire şi păcat
14.25 Bucătăria fermecată
14.30 Codul ECO
15.00 Serial Pentru fiul meu
15.45 Serial Oshin
16.15 Desene animate Tayo, micul autobuz
16.30 Focus Europa
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager

19.30 Joi cu Liliana Barbăroşie
20.00 Serial Dragoste de ochii lumii
20.40 Descoperiri uluitoare
21.00 Ştirile
21.30 Pur şi simplu Moldova
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial Pentru fiul meu
23.25 Serial Misterele Aurorei Teagarden
00.15 La noi în sat
01.00 Bună dimineaţa
03.00 Ştiri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.30 Joi cu Liliana Barbăroşie

AgroTV

7:00 Știri Program informativ 
7:30 Telemagazin 
7:45 Deliciile Program educațional/
informativ 
8:00 Magia decupajului Program edu-
cațional/informativ
8:30 Paradisul grădinilor Program edu-
cațional/informativ
9:00 Știri Program informativ 
9:30 Agro profit talk show
10:00 Program AGRO TV România
11:00 Telemagazin 
11:15 Șiretlicuri de grădinărit Program 
educațional/informativ 
11:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
11:55 Program AGRO TV România
13:45 Telemagazin 
14:00 Știri Program informativ 
14:30 Agro Profit talk show
15:00 Bătălia serelor Program educațional/
cultural
15:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin 
17:15 Șiretlicuri de grădinărit Program 
educațional/informativ 
17:40 Sezon agricol Program educațional/
informativ
18:00 Să ne cunoaștem Țara Educational/
Cultural
18:30 Călătorii cu gust Program de turism
19:00 Știri Program Informativ 
19:30 Just Vlog Program educațional/
divertisment
20:00 Magia decupajului Program edu-
cațional/informativ
20:30 Paradisul grădinilor Program edu-
cațional/informativ
21:00 Vin la tine Program de divertisment
21:30 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
22:00 Știri Program informativ 
22:30 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
23:30 Program AGRO TV România
2:00 Știri Program informativ 
2:30 Muzica pentru toți 
3:15 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV cu Valeria Capra
07.00 Ştirile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV cu Iuliana Maranciuc
13.45 Teleshopping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV cu Valeria Capra
21.30 MasterChef
23.30 Las Fierbinţi
00.30 Film Garnizoara
02.30 Ştirile Pro TV cu Valeria Capra
03.00 Lecţii de viaţa
04.00 Vorbeşte lumea

ProTV International

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Las Fierbinţi
21.30 Atletico Textila
22.30 Lecţii de viaţa
23.30 Ştirile Pro TV
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Las Fierbinţi
04.00 Atletico Textila
04.45 Ştirile Pro TV
05.15 Lecţii de viaţa

Jurnal TV

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

04.00 Program special
05.00 Cabinetul din umbră

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Editie speciala în limba rusa
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Готовим с серфингистами
10.00 Т/с
11.05 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Editie speciala în limba rusa
17.00 Ştiri
17.45 Т/с
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Cutia neagră
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.25 Готовим с серфингистами
01.00 Новости
01.25 Х/ф
03.00 Вечер. Настоящее время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

National

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Start show România
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Don Matteo, ep. 93
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 950
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 953
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 141
21.00 Film: BUNII MEI VECINI
23.15 Film: SUPRAVIEŢUITORUL
01.45 Film: SFINŢI ŞI SOLDAŢI: 
BĂTĂLIA FINALĂ
03.45 Miezul problemei
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
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TVR Moldova

07.00 Telematinal
08.55 Printre cuvinte
09.00 Telematinal
09.55 Engleza la minut
10.00 Ediţie specială
10.55 Printre cuvinte
11.00 Ediţie specială
11.50 Ecce Via
12.00 Obiectiv comun
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Universul credinţei
14.00 Telejurnal Ştiri
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 O rugă spre cer
15.30 Coline şi altare
16.10 Documentar: Arsenie Boca - adevăr, 
mit, mistificare

17.00 Obiectiv comun
18.00 Paula Seling
18.10 Universul credinţei
19.35 Interviu cu Întâia Stareţă a Mănă
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Tainica Lumină
22.00 Sinteza Ştirilor zilei-TVR Moldova
22.10 Drumul lui Leşe
23.00 Suferinţele creştinilor
00.00 Memorialul Durerii
01.00 Punctul pe azi
02.00 Coline şi altare
02.50 Discover România
03.00 Documentar: Arsenie Boca - adevăr, 
mit, mistificare
03.55 Printre cuvinte
04.00 Obiectiv comun
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

07.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
07.50 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
08.00 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Ediţie specială
12.00 Teleshopping
12.30 Paşi spre Înviere, ep. 5
13.00 Ediţie specială
14.00 Telejurnal Ştiri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Opre Roma Oameni şi locuri
16.00 EURO polis Bulgarii din Banat

17.00 Cooltura
18.10 Universul credinţei
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.00 Tainica Lumină
22.10 Film: Patimile lui Hristos
00.20 Paşi spre Înviere, ep. 5
01.00 Telejurnal Ştiri
02.00 Film: Patimile lui Hristos
04.05 Meteo
04.10 Cooltura
05.00 Vorbeşte corect!
05.05 Replay
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Case şi design: transformarea
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Concert Sonya Yoncheva la théâtre 
de Champs-Elysées
10.00 Documentar: 360° Suceviţa - fru-
museţea sfântă a mânăŞtirilor pictate
11.00 Educaţie la înaltime
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Concert Sonya Yoncheva la théâtre 
de Champs-Elysées
16.00 Serial: Mândrie şi pasiune
16.50 Filler: Secolul 22
17.00 Educaţie la înaltime Premieră
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.00 Câştigă România!
21.10 Documentar: Părintele Arsenie Boca, 
omul lui Dumnezeu
22.45 FillerEcce via
23.00 Serial: Mândrie şi pasiune
00.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
02.00 Ora de Ştiri
02.45 Educaţie la înaltime
03.35 MotorVlog
04.00 Pescar hoinar
04.30 România… în bucate
04.55 E vremea ta!
05.05 Documentar: 360° Suceviţa - fru-
museţea sfântă a mânăŞtirilor pictate
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Codul ECO
06.30 Purtătorii de cultură
07.00 Bună dimineaţa
09.00 Ştirile
09.15 Serial Dragoste de ochii lumii
10.00 Bună dimineaţa
12.00 Ştirile (rus.)
12.30 Joi cu Liliana Barbăroşie
13.00 Miezul zilei
13.30 Serial Oshin
14.00 Desene animate Tayo, micul autobuz
14.15 Bucătăria fermecată
14.20 Pur şi simplu Moldova
14.30 În ritmul dansului
15.00 Serial Pentru fiul meu
16.30 Portrete în timp
17.00 Ştirile
17.30 Cine vine la noi?
19.00 Mesager
19.45 F/d Şapte personaje în căutarea 
unui teatru
21.00 Ştirile
21.30 Zona ARS
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial Pentru fiul meu
00.15 În aşteptarea miracolului sfânt
01.00 Bună dimineaţa
03.00 Ştiri Externe
03.30 Cine vine la noi?
05.00 Mesager
05.45 Tezaur

AgroTV

7:00 Știri Program informativ 
7:30 Telemagazin
7:45 Profu de nutriție Program educational
8:00 Landșaft pentru tine Program edu-
cațional/informativ
8:20 Bătălia serelor Program educațional/
informativ
8:45 Compoziții florale Program de 
divertisment 
9:00 Știri Program informativ 
9:30 Magia decupajului Program edu-
catțonal/informativ
10:00 Născut în Moldova program edu-
cațional/informativ
10:30 Program AGRO TV România
11:00 Telemagazin
11:15 Șiretlicuri de grădinărit Program 
educațional/informativ
11:40 Sezon agricol Program educațional/
informativ
11:55 Program AGRO TV România
13:45 Telemagazin
14:00 Știri Program informativ 
14:30 Actualitatea la Raport talk show 
15:30 Datina strabună Emisiune despre 
folclor
16:30 Program AGRO TV România
17:00 Telemagazin
17:15 Șiretlicuri de grădinărit Program 
educațional/informativ 
17:40 Decoruri pentru salon Program de 
divertisment
18:00 Program AGRO TV România 
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18:30 Despre noi, altfel Program edu-
cațional/cultural
19:00 Știri Program informativ 
19:30 Actualitatea la Raport Program 
educațional/informativ
20:30 Zona verde Program educational/ 
Informativ
21:00 Landșaft pentru tine Program 
educațional/informativ
21:30 Sezonul de recoltare Program 
educațional/informativ
21:45 Profu de nutriție Program edu-
cațional
22:00 Știri Program informativ 
22:30 Actualitatea la Raport Program 
educațional/informativ
23:30 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
0:30 Program AGRO TV România
2:00 Știri Program informativ 
2:30 Muzica pentru toți
3:15 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Ştirile Pro TV cu Valeria Capra
07.00 Ştirile Pro TV
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV cu Iuliana  
Maranciuc
13.30 Teleshopping
13.45 Gusturile se discuţă
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV cu Valeria Capra
21.00 Românii au talent
01.30 Film Luptind alaturi de familie
03.00 Ştirile Pro TV cu Valeria Capra
04.00 La Măruţă

ProTV International

06.00 Ştirile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecţii de viaţa
15.00 La Măruţă
17.00 Ştirile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Ştirile Pro TV
20.30 Românii au talent
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruţă
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Românii au talent

Jurnal TV

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

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Cutia neagră
07.00 Ştirile TV8
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Новости
09.30 Oaspetele neaşteptat
10.00 Т/с
11.05 Новости DW
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 News show
12.30 Х/ф
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Ştiri
17.45 Вечер. Настоящее   
время
18.50 Dosarele X
19.00 Ştirile TV8
20.00 Întreabă Gheţu
21.50 Vania băţ prezintă
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Ştirile TV8
00.30 Efect 9.6
01.20 Х/ф
03.00 Вечер. Настоящее   
время
04.00 Ждем в гости
04.30 Новости

National

06.00 Vouă
06.15 Albumul Naţional
08.15 Tradiţii de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 141
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Ştiri
13.15 Vouă
13.30 Specialişti în sănătate reluare

14.00 Teleshopping
14.15 Tradiţii de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 951
17.15 Miezul problemei
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 954
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 142
21.00 Film: POMPEI part 1
23.00 Film: POMPEI part 2
01.00 Film: SOLDATUL UNIVERSAL: 
ZIUA RĂZBUNĂRII
03.15 Film: RĂZBOIUL CLANURILOR
05.00 Ştiri Naţional TV
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TVR Moldova

07.00 Bucuria credinţei
07.30 Cap compas
08.00 O datină milenară
09.00 Ecce via - Aceasta este calea
09.50 Paula Seling
10.00 Serial: - Toate pânzele sus!
11.00 Tainica Lumină
12.00 Exclusiv în România
12.50 Paula Seling
13.00 Florilegiu Bizantin-Corul Madrigal
13.30 Lumea azi
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Printre cuvinte
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Tradiţii
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Lectia de istorie
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Teleplay Meşterul Manole
22.40 Universul credinţei
01.00 Tradiţii
02.00 Teleplay Meşterul Manole
03.40 Printre cuvinte
04.10 Exclusiv în România
04.50 Paula Seling
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Lectia de istorie

TVR 1

07.00 Tainica Lumină
08.00 Dosar România
09.00 Exclusiv în România
09.50 Omul şi timpul
10.25 Vorbeşte corect!
10.30 Europa mea
11.30 Lumea azi
12.00 Armonii veneţiene
12.35 Pământul e albăstru ca o portocală
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Film: Corul
17.10 Special Paşte
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 Ştiri
20.57 Meteo
21.10 Film: Regina
23.10 Universul credinţei
01.10 Film: Aventurierii
03.00 Teleenciclopedia
03.45 Lumea azi
04.15 Sport
04.25 Meteo
04.30 Exclusiv în România
05.10 Eu pot!
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Aceasta este calea
08.50 Filler Ecce via
09.00 Generaţia Fit
09.30 Fără prejudecăţi
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Fraţi de viţă best of
12.30 Cap compas
13.10 Documentar: Părintele Arsenie Boca, 
omul lui Dumnezeu
14.40 Filler: Secolul 22
15.00 Femei de 10, bărbaţi de 10
17.00 Levintza
17.30 Case şi design: transformarea
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.10 Film: Cele zece porunci
21.50 Filler Ecce via
22.10 Serial: Hotel imperial
00.30 Drag de România mea!
02.20 Ora de Ştiri
03.05 E vremea ta!
03.20 Serial: Hotel imperial
05.20 Documentar: 360°-GEO
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Moldovenii de pretutindeni
06.35 Candela neuitării…
06.45 Lecturi a la carte
07.00 Best of Bună dimineaţa!
09.00 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Desene animate Astroboy
10.15 Desene animate Hai la şcoală

10.30 MeseriAşii
11.00 Portrete în timp
11.30 Concert pascal
12.40 Cântări pascale
13.00 F/d
15.10 Serial Pentru fiul meu
16.45 Tezaur
17.00 Ştirile
17.15 La noi în sat
18.00 O seară în familie
18.50 Pur şi simplu Moldova
19.00 Mesager
19.20 Erudit cafe
20.00 Serial Clanul Kennedy: după 
Camelot
20.45 Aducerea Luminii Sfinte de la 
Ierusalim
21.00 Ştirile
21.30 În alţi papuci
22.00 Ştirile (rus.)
22.15 Ştiri Externe
22.40 Serial Pentru fiul meu
23.25 Cântări pascale
23.45 Învierea Domnului (Paştele)
03.00 Cântări pascale
03.15 F/d
04.00 O seară în familie
04.50 Cântări pascale
05.00 Mesager
05.20 F/d

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 edu-
cațional
12:30 Interviuri cu Soroceni
13:30 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
14:00 Știri Program informativ 
14:30 Program AGRO TV România
15:00 Zona verde Program educațional/
informativ
15:30 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 edu-
cațional/cultural
21:30 Zona verde Program educațional/
informativ
22:00 Vin la tine Program de divertisment
22:30 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
23:30 Datina străbună Emisiune despre 
folclor
0:30 Program AGRO TV România
2:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
3:00 Muzica pentru toți
4:50 Program AGRO TV România 

ProTV

06.00 Ştirile Pro TV cu Valeria Capra
07.00 Ştirile Pro TV
09.45 Teleshopping
10.00 I like IT
10.30 Superspeed la Pro TV
11.00 isănătate
12.00 Teleshopping
12.15 Film Aventurile Capitanului 
Underpants
13.00 Ştirile Pro TV
13.15 Film Aventurile Capitanului 
Underpants
13.45 Film Refugiu pe viaţa
15.15 Teleshopping
15.30 Românii au talent
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Film Zeii Egiptului
23.00 Film Contele de Monte Cristo
01.00 Slujba de Inviere
01.45 Ştirile Pro TV Chişinău
02.30 Film Aventurile Capitanului 
Underpants
04.00 Film Refugiu pe viaţa

ProTV International

06.15 Ce spun românii
07.00 Ştirile Pro TV
10.00 La Măruţă
11.30 SURVIVOR România
13.55 Ştirile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 România, te iubesc!
15.00 Umami: al 5-lea gust
15.30 SURVIVOR România
18.00 I likeIT
18.30 Superspeed
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 ApropoTv
20.45 Lecţii de viaţa
21.30 Atletico Textila
22.30 Triplusec
23.15 Superspeed
23.45 Slujba de Inviere
00.15 Teleshopping

00.45 Lecţii de viaţa
01.30 I likeIT
02.00 Ştirile Pro TV
03.00 Lecţii de viaţa
04.00 Atletico Textila
04.45 Triplusec
05.30 Superspeed

Jurnal TV

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

TV8

05.00 Новости DW
05.20 Întreabă Gheţu
07.00 Ştirile TV8
08.00 Arts. 21 - the culture magazine
08.30 Dosarele X sinteza
09.30 Autoblog
10.00 Check-in - the travel guide

10.30 Iubeşte viaţa
11.30 Business up
12.30 Reporter de Gardă
12.45 Teleshopping
13.00 Freedom
15.00 Teleshopping
15.15 Dincolo de Nistru
15.30 Ultima frontieră
16.00 Х/ф
18.30 Dincolo de Nistru
19.00 Ştiri de week-end
19.45 Х/ф
22.30 Итоги
23.00 Х/ф
01.20 Cutia neagră. Plus
02.30 Ştiri de week-end
03.00 Dosarele X sinteza
04.00 Х/ф

National

06.00 Vouă
06.15 Baronii
06.45 Serial: Destine rătăcite, ep. 952
07.45 Serial: Destine rătăcite, ep. 953
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiţii de la bunica
10.00 Din viaţa romilor
12.00 Stan şi Bran - momente de exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiţii de la bunica
14.30 Film: POMPEI PART 1
16.30 Film: POMPEI PART 2
18.30 Ştiri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 955
20.00 Film: SFÂNTUL PETRU PART 1
22.15 Film: SFÂNTUL PETRU PART 2
00.30 Film: BUNII MEI VECINI
02.45 Miezul problemei
04.00 Baronii
05.00 Ştiri Naţional TV
05.30 Baronii
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TVR Moldova

07.00 Universul credinţei
09.00 Zorii Învierii cu părintele Constantin 
Necula
10.00 Teatru TV
12.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Ştiri
14.30 Retrospectiva săptămânii
15.00 Drag de România mea!
17.00 Exclusiv în România
17.50 Tură prin cultură
18.00 Telejurnal Moldova
18.30 Retrospectiva săptămânii
19.00 Concert Brâncuşi 145
19.50 Discover România
20.00 Telejurnal Ştiri
20.55 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Vedeta populara
23.00 Teatru TV
00.30 Florilegiu Bizantin-Corul Madrigal
01.00 Drag de România mea!
02.40 Teatru TV
04.10 Exclusiv în România
05.00 Telejurnal Moldova
05.30 Retrospectiva săptămânii
06.00 Concert Brâncuşi 145

TVR 1

07.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.10 Film: Un căţel la Hollywood
11.45 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 RECITAL din Festivalul Lupilor
16.10 Film: Supraveghetorul

18.00 Live sală
18.05 Handbal feminin Preliminarii Cam-
pionatul European 2022
19.35 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
19.39 Sport
19.55 Meteo
20.00 Telejurnal Ştiri
20.57 Meteo
21.00 Vedeta populară
23.10 Film: Corul
00.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
01.10 Film: Regina
02.54 Sport
03.10 Universul credintei
04.50 Tezaur folcloric

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Legenda Iepuraşului
12.00 Împreună de Paşte
13.00 Gala umorului
15.00 Drag de România mea!
17.00 D’ale lu’ Mitică
18.00 Ora de Ştiri
18.55 E vremea ta!
19.10 Serial: Comisarul Rex
20.10 Film: Aur şi circ
22.00 Gala umorului
00.10 Film: Cele zece porunci
01.50 Ora de Ştiri
02.40 E vremea ta!
02.55 România… în bucate
03.55 Cap compas
04.25 Generaţia Fit
04.55 Filler: Secolul 22
05.10 Ferma
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cântări pascale
06.15 Cuvintele credinţei
07.00 F/d Hristos a înviat!
07.45 Cântări pascale
08.00 La noi în sat
08.40 Desene animate Fantasticul mister 
Fox
10.05 La datorie
10.30 Ring star
11.30 În alţi papuci
12.00 F/d Noaptea de Înviere
12.30 Plai moldovenesc. Concert pascal
14.00 Tezaur
14.15 Concert
15.45 Lecturi a la carte
16.00 Purtătorii de cultură
16.30 stil nou
17.00 Ştirile
17.15 Film Little Manhattan
18.45 Cântări pascale
19.00 Mesager
19.30 Evantai folcloric
21.00 Ştirile
21.30 Moldovenii de pretutindeni
22.00 Film Sommersby
23.50 Ştirile (rus.)
00.05 Concert în Europa
00.50 Zapovednik
01.05 Erudit cafe
01.45 stil nou
02.15 La noi în sat
03.00 Purtătorii de cultură
03.30 Concert
05.00 Mesager
05.30 Moldovenii de pretutindeni

AgroTV

6:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
7:00 Să ne cunoaștem Țara Program 
educațional/cultural
7:30 Telemagazin 
8:00 Magia decupajului Program edu-
cațional/Informativ
8:30 Paradisul grădinilor Program educa-
tional/ Informativ
9:00 Retrospectiva săptămânii Știri, 
Informativ/Analitic
10:00 Actualitatea la Raport talk show 
11:00 Telemagazin  
11:15 Rețeta săptămânii Program de 
divertisment
11:40 Profu de nutriție Program educa-
tional
12:00 Călătorii cu gust Program de turism
12:30 Interviuri cu Soroceni
13:40 Despre noi, altfel Program edu-
cațional/cultural
14:00 Agri Smart Program informativ/ 
educative
14:15 Zona verde Program educațional/ 
Informativ
14:45 Sezon agricol Program educational/
informativ
15:00 Născut în Moldova program Edu-
cațional/informativ
15:30 ABC-ul Fermierului Program educa-
tiv/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 educa-
tiv/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 Film Aventurile Capitanului 
Underpants
07.45 Film Refugiu pe viaţa
09.45 Teleshopping
10.00 Film Singuri acasa
11.45 Teleshopping
12.00 Film Dora în cautarea Oraşului 
Secret
13.45 Film Peter Iepurasul
15.45 Teleshopping
16.00 Film Vrei sa te insori cu mine?
18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro TV
20.00 Ştirile Pro TV Chişinău
21.00 Gusturile se discuţă
22.00 SURVIVOR România
01.00 Ştirile Pro TV Chişinău
01.40 Film Minute pierdute
03.00 Apropo TV
04.00 România, te iubesc!
05.00 Gusturile se discuţă

ProTV International

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

Jurnal TV

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

TV8

06.00 Dosarele X sinteza
07.00 Ştiri de week-end
07.45 Reporter de Gardă
08.00 Итоги
08.30 In good shape - the health show
09.00 Euromaxx - lifestyle în Europe

09.30 Iubeşte viaţa
10.20 Х/ф
12.45 Teleshopping
13.00 Întreabă Gheţu
15.00 Teleshopping
15.20 Punct şi de la capăt
16.20 Х/ф
19.00 Sinteza
19.45 Cutia neagră. Plus
21.00 Iubeşte viaţa
22.00 Х/ф
00.30 Sinteza
01.10 Cutia neagră. Plus
02.10 Х/ф
04.00 Punct şi de la capăt

National

06.00 Vouă
06.15 Tradiţii de la bunica
08.00 Film: POMPEI PART 1
10.15 Film: POMPEI PART 2
12.30 Start show România
16.00 Stan şi Bran - momente de exceptie
16.30 Film: PADDINGTON
18.30 Ştiri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 956
20.00 Film: BARABBAS
22.15 Film: SFÂ

P R O G R A M E  T V
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Politicienii în campania electorală

De-i vezi că se declară-n stare
Să facă tot ce li s-ar cere,
Au sentimente-nălțătoare…
Ce-i urcă iarăşi la putere. Gheorghe BÂLICI

Adriana Ochișanu, pasionată 
de muzica lăutărească  

Colecția de artă a lui 
Morozov va rămâne 
în Franța ca urmare a 
războiului din Ucraina

Două tablouri din expoziția 
de artă de mare succes de la 
Paris cu capodoperele colec-
ționarului rus Ivan Morozov 
vor rămâne în Franța din ca-
uza războiului din Ucraina, a 
afirmat sâmbătă Ministerul 
Culturii din Franța.

Cele două picturi, una deți-
nută în prezent de un oligarh 
rus sancționat de țările occidentale, iar cealaltă aparținând unui muzeu 
din Ucraina, „vor rămâne în Franța”, a precizat sâmbătă ministerul, 
ca răspuns la incertitudinea privind viitorul tablourilor în urma în-
chiderii expoziției.

Expoziția a fost deschisă la Fundația Louis Vuitton din Paris de la 
sfârșitul lunii septembrie până pe 3 aprilie.

Majoritatea picturilor din colecția lui Morozov se află în prezent 
în posesia muzeelor Tretiakov și Pușkin din Moscova și a muzeului 
Ermitaj din Sankt Petersburg, mai degrabă decât în posesia unor 
colecționari privați.

După rfi.ro

Adriana Ochișanu continuă să-și 
surprindă admiratorii cu noi pro-
iecte. Artista lucrează la un album 
de muzică de petrecere, alături de 
un cunoscut lăutar din România.  
Deși muzica populară este cea care 
o definește și cea care a făcut-o cu-
noscută, Adrianei nu îi este frică să 
abordeze mai multe genuri muzi-
cale, cum ar fi cel lăutăresc. 

Interpreta ne-a oferit câteva 
detalii despre noul său proiect 
și a făcut o retrospectivă a spec-
tacolului aniversar „Viața mea e 
cântecul”, care s-a desfășurat la 

Palatul Național „Nicolae Sulac”, 
la mijlocul lunii martie.

„Fac ceva mai altfel decât 
am făcut până acum. Muzică de 
petrecere, lăutărească. Lucrez 
cu Ninel de la Brăila, este foarte 
cunoscut în România. A fost 
mentorul mai multor interpreți 
ai genului. Pregătesc un album cu 
el, dorim să-l lansăm în toamnă 
sau poate de sărbătorile de iarnă. 
Vrem să facem și câteva melodii 
de Crăciun, dar ceva mai nou, mai 
deosebit”, a declarat Adriana Ochi-
șanu pentru GAZETA de Chișinău.

Poliția spaniolă a con-
fiscat una dintre cele mai 
mari cantități de animale 
împăiate găsită în Europa, 
după descoperirea, în ca-
drul unei anchete privind 
un posibil caz de contra-
bandă, a unui depozit uriaș 
din Valencia care conținea 
astfel de specimene, inclu-
siv rinoceri, urși polari și 
elefanți, informează du-
minică Reuters.

Garda Civilă a descoperit miercuri peste 1.000 
de specimene într-un depozit industrial de 50.000 
de metri pătrați din Betera, Valencia, potrivit unui 
comunicat emis duminică.

Cantitatea de animale împăiate include peste 

400 de specii protejate, 
inclusiv unele care sunt 
dispărute în sălbăticie, 
cum ar fi antilopa Oryx 
dammah, sau în pericol 
de dispariție, precum 
tigrul bengalez. Printre 
animalele împăiate găsite 
se numără și lei, leoparzi, 
gheparzi și râși.

Proprietarul depozi-
tului este cercetat pentru 

contrabandă și infracțiuni împotriva florei și faunei, 
a indicat poliția. El nu a fost arestat.

Anchetatorii estimează că animalele împăiate 
valorează 29 milioane de euro (32 de milioane de 
dolari).

Agerpres

Spania confiscă una dintre 
cele mai mari cantități de 
animale împăiate din Europa

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

De curând, artista a susținut 
două concerte la Palatul Națio-
nal „Nicolae Sulac”, cu genericul 
„Viața mea e cântecul”. Eveniment 
care trebuia să aibă loc în martie 
2020, însă, din cauza pandemiei, a 
fost reprogramat. Adriana i-a avut 
ca invitați pe Constantin Enceanu, 
Pepe, Viorica și Ioniță cu taraful 
de la Clejani și a fost acompaniată 
de Orchestra „Fluieraș”, condusă 
de frații Edgar și Marcel Ștefăneț.

„Doi ani și ceva am așteptat 
acest spectacol… nu doar eu. 
Lumea a sperat, a crezut și chiar 
îi mulțumesc foarte mult. A fost 
frumos! Am vrut să fac cu totul 
altceva, un proiect inedit. Am 
adus mai multe genuri muzicale 
în scenă. Lumea a rămas impresi-
onată, nu s-a așteptat că va fi atât 
de frumos”, ne-a spus Adriana.

Așa cum a afirmat ea, viața îi 
este cântecul. Adriana Ochișanu 
își pune sufletul în tot ceea ce 
face, iar motivația îi este ferici-
rea celor apropiați: „Atunci când 
ochii celor dragi sunt fericiți… 
sunt fericită și eu. Asta îmi doresc 
cel mai mult!”.

Octavian GRAUR
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PM 21125 (PERS. FIZICE)       35,20   105,60       211,20 

PM 21125/23 (PENS., INVAL., STUD.)     32,20   96,60         193,20  

PM 21125/24 (PERS. JURIDICE)        40,0       120,0         240,0

Ziarul care scrie pentru tine!

Alegeți 
„GAZETA 
de Chișinău”!


